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KITAB THAHARAH
(BERSUCI)

eflulis memulainya deflgan pembahasan thahatah (betsuci)
mengikuti contoh para penulis dalam hal tersebut, dan

endahulukafl urusafl ^gzm ^t^s 
y^rtg lainnya serta sebagai

thahatah
dainya.

perhatian terhadap urusao yang paling urgen yaitu shalat,katena
merupakan salah satu syarat sahnya shalat hingga harus dimulai

Hakikatnya adalah, orang-oraflg yaflg bersuci menggunakan ait dan

tznah -atau salah satunya- atas sifat yang disyatiatkan dalam
menghilangkan najis dan hadats. Katena seorang fakih (ahli fikih) hanyalah

membahas kondisi perbuatan mukallaf betupa wajib dan yanglainnya.
Mengingat ait merupakan unsur terpenting dalam bersuci, maka iapun

mendahulukan untuk menetangkan hukum-hukumnya.

t. @tsAIR
Air adalah n rn jenis yang bedaku bagi yang sedikit mauPun yang

b anyak. Dis ebutkan dengan b entuk iamakny a lantaran p etb edaan j enis nya

menufut hukum syati'at, karena adayang dilarang menggunakannya dan

adayangmakruh. Ju galantatan adanyaperbedaan pada sebagizn air seperti

air laut,karena pensyatah menukil perbedaan mengenai betsuci dengannya

dari Ibnu Umat dan Ibnu Amr. Dalam lotab An-Nihalah disebutkan bahwa

air laut itu dapat mensucikan, teriadi perbedaan pendapat pada sebagian

generasi pertama. Terjadinya perbedaan pendapat seiak dahulu pada

masalah ini, sepertinya membuat penulis memulai dengan hadits yang

menunjukkan kesuciannya, dan hadits tersebut yang diiadikan huijah oleh

iumhur Ulama, ia berkzta,

\

Lr-
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1. Dari Abu Hurairab Radhjallabu Anhu ia berkata, 'Rasulullab

sballallabu Alaihi wa sallam bersabda tentafig laut, 'Airnla suci dan
bangkairyta ba/a|." (Dikeluarkan oleh Al-Arba'ah dan Ibnu Abu
Syaibah, lafazh tersebut miliknya, dan disatrkan oleh Ibnu
Khuzaimah dan At-Tirmidzi).2

Biografi Perawi
Abu Hurairah adalzh Abdurrahman bin shakhr, menurut pendapat

Muhammad bin Ishaq dan Al-Hakim Abu Ahmad. Ia meninggal dunia di
Madinah pada tahun 59 H, dalam usia 78 tahun dan dimakamkan di Baqi,
meflurut salah satu pendapat.

Penielasan Kalimat
"Rasulu/lah shallallahu Alaihi wa sallam bersabda, tentang laut

(maksudnya, meflgenai hukumnya) airnlta suci (At-Tbabuur adalah flarrr
bagi yang dtpat digunakan bersuci, atau suci dan dapat mensucikan,
sebagaimana d,alam Al-pamus. Sedang meflurut istilah slara': nama bagi
yang dapat mensucikan) halal bangkainjta."

'Dikeluarkan oleh Al-Arba'ah dan lbnu Abu S1aibah,, (yzitu Abu Bakar.
Mengenai dirinya, Adz-Dzahabi berkata, "seorang hrf<h yang tidak ada
tandingann y a dan terbukti kecerdikan ny a adalah Ab dullah bin Muhammad
bin Abu Syaibah. Penulis Al-Musnad, Mushannaf d,an yang lainnya,
termasuk syaikh (guru) Al-Bukhati, Muslim, Abu Dawud dan Ibnu
Majah).

Dishahihkan pula oleh Ibnu Khuzaimah. Adz-Dzahabi berkata,
"Hafrzh besar, imam para imam, syaikhul Islam Abu Bakar Muhammad
bin Ishaq bin Khuzaimah, dialah imam yang paling ti"ggi dan paling banyak
hafalannya pada masanya di Khurasan. Dan juga dishahihkan oleh At-
Tirmidzi, setelah menyebutk^flrrya ia berkata, "Hadits ini basan sbabib,
dan saya telah menanyakzn kepada Muhammad bin Ismail Al-Bukhad
tentang hadits ini maka ia berkata, "Hadits shabih." Ini ucapan At-Tirmidzi
sebagaimana darzm Mukbtashar As-sunan karya Al-Hafizh Al-Mundziti.

'? 1ff1 11a6'ts shahih, S babih Al-Jani' (7048)
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Penulis telah menyebutkan hadits ini dalam At-Talkhish darr sembilan

jalan darr sembilan ofang shahabat, tetapi tidak ada satu jalanpun yang

lepas dari komentar para ulam a, tetapt ulama y^fig s^ya dengar telah

-.n"trpkrn keshahihaflrrya. Dan dishahihkan oleh Ibnu Abdil Bar, Ibnu

Mandah, Ibnul Mundzir dan Abu Muhammad Al-Baghawi'

Penulis betkata,"seiumlah hadits yang tidak sampai pada deraiat hadits

ini dan tidak mendekatinya telah dihukumi shahih;'

Tafsir Hadits
Az-Zarqani berkata dalam $tarh AI-Muwat ht ba', "Hadits ini adalah salah

satu dasar dari pokok-pokok Islam, telah diterima oleh umat, saflgat

populer di kalangan ulama fikih di semua negeri, pada setiap masa, dan

diriwayatkan oleh p^ta fin m besal." Kemudian ia menyebutkan olaflg

yang meriw^yatk^fl dan menshahihkannya.

Hadits tersebut adalah iawaban dari sebuah perta;nya n, sebagaimana

dalam Al-Muwaththa' bahwa Abu Hurairah berkata, "Seofang laki-laki

datang -dalam Masnad Ahnad, dari Bani Mudlai, dan menulut Ath-
'fhabrani, namsny^ Abdullah- kepada Rasulullah shallallahu Alaihi wa

Sallam lalu bertanya, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya kami biasa

berlayar di laut dan kami membawa afu hatya sedikit, iika kami

menggunak^flny^ berwudhu maka kami akan kehausan, bolehkah kami

b.r-odho dengannya? -Dalam lafzzh Abu Dawud3 -dengan ait laut-?"

Maka Rasulullah Shallallahu Ataihi wa Sallam meniawab, "Ia (air laut) itu

suci." Belia,a Shallallahu Ataihi wa Sallan menerangkan bahwa air laut itu

suci dan dapat mensucikan, tidak keluar dari kesucian itu dengan kondisi

bagaimanapun, melainkan apa yang akan ditetangkan yaitu iika salah satu

d"ii ,ifrtnya telah berubah. Rasulullah Sballallabu Alaihi wa Sallam t:dak

meniawabnya dengan "Y^". Meskipun hai itu sudah dipahami maksudnya,

tetapi beliau meniawabnya dengan ucapan tetsebut agar hukum tersebut

betkumpul dengan 'Illat (sebab)nya, yaitu kesucian yang terbatas dalam

babnya.
Sepertinya, ketika melihat air laut berbeda dengan air biasa dengan

,r"^iy^ yang asin dan bauny 
^ 

y^r,g busuk, ia bimbang kalau-kalau air

tetsebut tidak dimaksudkan oleh firman Allah Ta'ala, "Maka

basuhlah.. .,,(QS. Al-Maidah: 6) , maksudnya, dengan air yang sudah jelas

yang Allah kehendaki dalam dad fkman-Nya pada 
^yat 

l^l:u'

Atau ketika ia telah mengetahui ftman Allah Ta'ala,

'<ry, Hadits ini shahih, Shahih Abu Dawud (83)

@r+ tJsi nrtis

I
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"Dan Kami turunkan dai langit airltarug amat bersih." (QS. Al-Furqan:
48), ia menyangka'hal itu betlaku khusus, maka ia pun menanyakannya.
Lalu Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam menerangkan hukum air tersebut
kepadanya, dan beliau menambahkan hukum yang tidak ditanyakannya,
bahwa bangkainya halal.

At-Rafi'i betkata, "Ketika Rasulullah Shallaltahu Alaibi wa Sallam
mengetahui bahwa hal itu samar bagi si penanya mengenai air laut, beliau
khawatir kalau ia juga ragu mengenai bangkainya, sementara ia sering
berlayar di laut; maka beliau melanjutkan iawabannya dari pefiarry^^n
itu dengan menerangkan hukum bangkainya."

Ibnu AI-Arabi berkata, "Yang demikian itu adalah hal yang dipandang
baik dalam membetikan fatwa, yaitu dengan membedkan jawaban lebih
banyak dartyang ditanyakan, dalam rangka menyempurnakan faedah dan
menerangkan ilmu lainnya yang tidak ditanyakan." Dafl hal itu lebih
dipertegas lagi manakalz ielas adanya kebutuhan mendesak terhadap
hukum. sebagaimana disebutkan di sini, bahwa seseorang yang tidak
mengetahui kesucian air laut, tentu lebih tidak mengetahui kehalalan
bangkainya, meski hal itu lebih utama.

Yang dimaksud dengan bangkai ait laut zdzlah binatang laut yang mati
di dalamnya. Yakni binatang yanghanya bisa hidup di laut, tidak beratti
setiap binatang yang mati di dalamnya sec r^ mutlak. Karena meskipun
secara bahasa memang benar bangkai laut, akan tetapi sudah maklum
bahwa yang dimaksud adalah yang telah kami sebutkan. zhahirnya, bahwa
halal setiap yang mati di dalamnya walaupun seperti anjing dan babi.
Komentar mengenai hal tersebut akan disebutkan pada babnya, insya
Allah.

*\t ;* yt J?'., Ju :Jsi-i,;ur ,f , e':^At r*:r'6;l ;j .t
.ili *'r,:i$st L?f ?; Wt ::r* iiioi . * :

2. Dan dari Abu Said Al-Kbrdri Radbilallabu Anbu ia berkata,
'R.asulullab Sballallabu Alaihi wa Sallam bersabda, "sesunguhnla air
itu suci, tidak ada sesuatupun lang dapat menajiskannla. " 4 (HR. Ats-
Tsalatsah, dan dishahihkan oleh Ahmad).

a 1ff1Hadits ini shahih, ShahibAl-Jani'(7925)
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Biografi Petawi
Abu Said, n fn,' lengkapny a adalah Sa'id bin Malik bin Sinan A1-

Khazrali Al-Anshari . ei-zuraA dinisbatkan kepada Khudrah, salah satu

suku Anshar, sebagairu^rLa dalam Al-Qamus'

Ad,z-Dzahabi berkata, "I2. termasuk ulama pata shahabat yang

menyaksikan Bai'ah Ayt-SlajaraD' Meriwayatkan banyak hadits dan

memberikan fatwa dalam beberapa waktu'"

Abu said meninggal pada awaltahun 7 4H dal2lmusia 86 tahun. Banyak

meriwayatkan hadlisnya. Sekeiompok shahabat merirvayatkan hadits

dartnya.Ia memiliki 84 hadits dalam Ash-Shahihain'

Tafsir Hadits
Hadits ini diriwayatkan oleh perawi y^ng tiga, yaitu paru Penyusun

Kitab At-sunan kecuali Ibnu Maiah, sebagaimanz yang sudah diketahui,

dan dishahihkan oieh Ahmad. Dalam Mukhtashar As-Sunan, Al-Hafizh

Ai-Iuundziri b erkata, "sesung guhnya sebagian mereka mengomen tariny a,

dan diceritakan dari Lnam Ahmad bahwa ia berkata, "Hadits sumul

Budha'ah shahih."
At-Tirmidzi berkata, "Ini hadits hasan shahih." Abu usamah

menganggap baik hadits ini. Tidak ada hadits Abu Sa'id mengenai sumuf

Brrdhr,rh yang lebih baik dari yang diriwayatkan oleh Abu Usamah- Hadits

ini diriwayatkan lebih dari satu ialur da1fl rt'wayat Abi Sa'id.

Hadits tersebut memiliki sebab, yaitu ketika Rasulullah S hallallahu

Alaihi wa sallam ditanya, "Apakah kami boieh berwudhu dari sumut

Budha,ah,,, yaitu sumlu tempat membuang kain-kain bekas haidh, bangkai

aniing dan barang-barang busuk? Maka beliau menjawab, 'Air itu suci."

at-u^altr. Demikian yang terdapat dalam sunan Abi Dawud, dan dalam

satw lafazh padany a, " i n n a l m a a' a " (s e s u ngu h nl a air it u ), seb agaiman a y afrg

ditiwayatkan oleh Penulis.
Perlu diketahui, bahwa dalamAy-s1arh penulis telah mengomeflt^flnya

patianglebar, dan menyebutkan pendapat-pendapat mengenai ait seca;ta

Lemadai. Dalam membahas masalah ait ini, kami akan membatasinya

padahadits-haditsterpenting,meflgetahuipengambiianpendapat-
p"rrdrprt tersebut dar- cata pengambilan dalil, maka kami katakan'
;.Brrryrk hadits telah diriw ayttkar- yang diiadikan dalil tefltang hukum-

hukum ai-r, seperti,

i';;*.1-'l ,"r<lit;t
,Air itu suci dan tidak ad.a sesuatulang dapat menjadikannla najis."
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e^JAt,F'f , irltg6l
'Apabila air itu telah sampai dua qullab, maka tidak mengandung kotoran.,,i
Dan hadits perintah menuangkan satu timba ah pada tempat yang

terkena air seni orang Badui di dalam Masjid. 6

(\ t& $,t:,ti G:q'J'..i- x 7:;i yt;_,r t;1

'Apabila salah seorang io kohoo'boigro tidur, makajanganlab ia nasakkan
tangannlta ke dalam byana hinga ia mencucinla tiga kali.,'7

*'F" i Y'tu' :6t eTri'; j;'t
'Janganlah salab seorang dai kalian kencing dalam airlang tenang (airyng

tidak rzengalir), kenudian ia mandi padan1a." I

€,-i rt:1-gJKr irt;t
14pablla ada anjing menjilat pada belana salah seorang dari ka/ian.,,s
Hadits ini adalah perintah menumpahkan ait pada bejana yang telah

dijilat anjing.
Hadits-hadits tetsebut semuanya kuat, dan akan d.isebutkan semuanya

pada komentar penulis. Jika har ini teiah Anda ketahui, -rk,sesungguhnya pendapat-pendapat paru vlama berbeda-beda mengenai air
jika bercampur dengan najis dan tidak berubah salah satu sifatnya.

Al-Qasim, Yahya bin Hamzah dan sekelompok pengikutnya, Malik
dan Azh-zhahiriyyah berpendapat bahwa air itu suci baikledikii maupun
banyak, berdasarkan hadits, 'Air itu suci." Hanya saja,mereka menghukumi
ketidaksucian air jika berubah salah satu sifatnya sebab terkena najis,
berdasarkan kesepakatan ulama atas hal tersebut, sebagaiman^ yang
sebentar lagi akan dibahas.

Menurut golongan Al-Hadawiyyah, AI-H anafiyyah dan Asy_Sy afiyyah
mereka membagi xt dalam dua katego ri, ar sed.ikit yang dapat dirusak
oleh najis secara mutlak, dan at banyak yang tidak dapat dirusak kecuali
jika dapat merubah salah satu sifat-sifatnya.

Kemudian mereka berbeda pendapat dalam membedkan batasan air
sedikit dan ar yrngbanyak:

t <bri', Hadits ini shahih, Sbahib At-Jani'(416)
u <6qi',Hadits ini shahih, Al-Bukhari elg,22l)Muslim (2g4)

' <ry, Hadits ini shahih, Al-Bukhari (162) Muslim (278)

' <*>Hadits ini shahih, Al-Bukhari (23g,282)
o <ry, Hadits ini shahih, Muslim (279)
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Al-Hadawiyah betpendapat d^larlmembatasi ^n 
y^Ilg sedikit' yaitu

kondisi air yangtetkena^nalis di mana.oraflg yang menggunakannya

beranggapa, b,h*;;;;g" t""'ggt'nakan 'ir t"t'"b't betati ia teiah

menggunak an arrnaiis' JIka ti pt^utt'i air tersebut tidak beranggapzfl

demikian betarti di;;;;p 'ebagai 
air yang banyak' Dan'selain mereka

b erp endapa, y^"g u t'B? a' a'r'i' *"mb trik'n b atas an air y ang s edikit'

di ant*.anYa:

- Al-Hanafilryah berkata' "Batrszfi ^tt 
y^trgbanl'ak adalah zu yarrg

apabila seseoraflg rnengo€rakkan salah satu uiungnya,' gerakart

tetsebut tidrt "*f 
i-fia" uiung lainnya' dan selain itu berarti

sedikit."
- Sementara Asy-Syafiiyyah berkat a"'Afi yangbarryak adalah yang

sampai dua kulhil #""lrt ukutan kullah bani Haiar' yaitu sekitar

500 liter, betdasatkan hadits tentang air dua kullah' dan iika kurang

berarti sedikit."
Petbedaan ini teriadi disebabkan adanya perbedaan hadits-hadits

yang telah kami sebutkan terdahulu' Karena hadits tentaog bangun

tidur dan hadits tentaflg air tenang menun)ukkan bahwa naiis yang

sedikit membuat "'iit 'i 
yang sediLt' demikian pula tentangairyang

dii ilat an)ing dr" ;;;i";;r' -Ji"1sr' ^rt ^tr vang dii iiatnya' Kemudian

ditentang oten f,idlts orang Badui dan perintah menuangkan satu

timba air di ^*t"y', 
ft^'""i'hul itu menuniukkal bahwl naiis yang

seciikit tidak dapat menaiisk 2l at yang sedlkit' dan sudah maklum

bahwa tempat yang terkena dengan.ail seni oraflg Badui tadi telah

disucikan ot.t' t'i'itimba tersebut' demikran pula sabda belizu''Air

itr'r saci tlan tidak dapat dinajiskan oleb sesuAtxt'"

Kelompok p"rt""', mltek' yang berpendapat bahwa tidak ada

sesuatu yurrg aup; -t"uii'k"ny' li"t'uli yang merubah salah satu

sifatnya. Hadits-hadits tetsebut iikumpulkan dengan pendapat yang

mengatakan Urft*' 
'ia 

ak adz y^r'g d^pitmenaiiskannya sebagaLrrt^rr?

yang dituniukkan lafazh ini dan hadit' orang Badui' Sedang hadits

bangun tiarr,, ,itt"'^tg a^'yang diiilat anling tldat< disebutkan untuk

menielaska, f'on* 'i1i"'y' 'ii' .t"t'pi 
perintah untuk meniauhinya

sebagai ta'abbudibukan katena n'ii" i" untuk menuniukkan makna

yang tidak kita ketahui sebagaim ana kita tidak mengetahui hikmah

i"*Irh shalat dan Yang lainnYa'.

2. pendapat lain, bahwa -:r ng n' da.lam hadits-hadits ini hanyalah m a kn't h,

t.,"pii" suci dan mensucikan'

Asy-Syafiiyyah memadukan hadits-hadits tadi' bahwa hadits'

, T i d.a k od o r $ o oln 1 ang dap a t m e n b a atnlt a n aj i s ", berlaku untuk zrt y 
^frg

:

)

I
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sampai dua kullah dan yang lebih dari itu berarti banyak. Sedangkan
hadits bangun tidut dan air teflang berlaku untuk ait sedikit. Sedang
menurut Al-Hadawiyyah, bahwa hadits bangun tidur berlaku sebagai
sunnah, maka tidak wajib mencucinya.

Al-Hanafiyyah berkata, "Yang dimaksud dengan, 'Tidak ada sesuatu

jtang dapat menajiskannla", adalah arr bznyak yang telah terdahulu
pembatasannya, dan mereka mencela hadits dua kullah bahwa hadits
tersebut mudhtbaib. Demikian pula diangg p cacat oleh Imam Al-
Mahdi dalam Al-Bahr, sebahagian mereka mentakwilkannya, dan
hadits-hadits lainnya pada ar sedikit.

Akan tetapi diriwayatkan atas mereka hadits air seni orang Badui;
karena sesungguhnya hadits tersebut -sebagaim^n^y^ng telah Anda
ketahui- menunjukkan bahwa najis yang sedikit tidak dapat merusak
aLr. yzttg sedikit, lalu Asy-Syafiiyyah membantahnya dengan
membedak^fl 

^latar^ 
air yang meflcampuri najis dengan najis yang

mencampuri air, mereka berkata, 'Jika najis mencampuri air, maka ta
menajiskannya, sebagaimana pada hadits bangun tidur, dan jrkz ait
yang mencampuri najis maka tidak merusaknya, sebagaimana dalam
hadits ait seni otang Badui." Dalam hal ini ada pembahasan yang
telah kami teliti pada cata.ta,n kaki Slarh Al-Umdah dan Dbau' An-
Nabar.

Kesimpulanny^; Mereka menghukumi bahwa jika najis mengalir
pada ah yang sedikit dapat membuatnya najis, dan jika air yang
mengalir pada najis, maka tidak membuatnya najis. Mereka menjadikan
Illat udak dapatnya air menjadi najis katena mengaiir pada benda
najis. Namun tidak demikian, bahkan menurut penelitian, ketika air
mengalir di atas najis ia mengalir di atasnya sedikit demi sedikit hingga
benda najis itu hilang, dan najis tersebut hilang sebelum musnahnya
benda najisnya, makaaryang terakhir mengalir di atas najis mendapati
tempat najis itu telah suci atau masih tersisa bagian ya;ng ada najisnya,
namun akan hilang dan lenyap ketika bertemu dengan bagian akhir
dari arr yang mengalir di atasnya, sebagaimana hancur dan lenyapnya
naiis yang mengalir di atas afiy^rtgbanyak menurut /ma'Q<esepakatan
para ulama). Maka tidak ada perbedaan autart^ ini dengan air yang
banyak dalam menghilangkan najis, karena bagian akhir yang mengalir
a tas na j is dap at menghilangkan b endany a lzntaLan b anyaknya terhadap
najis yang masih tersisa, maka lllat tidak naiisnya dengan mengalir
atasfiya adalah karena banyaknya dan bukan katena ia mengalir di
atasfly^, sebab tidak masuk akal perbedaan 

^fltz;r^ 
dua yang mengalir

bahwa salah satunya dapat menajiskannya dan yang lain tidak.
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Jika Anda telah mengetahui ^P2' 
y^rtg telah kami 

-terangkan

terdahulu, bahwa trduk Ja dalil yang tegas dalam p'emb'atasan art

banyak dan sedikit, rnut' pendap.al ylng lebih dekat (kepada

kebenaran) dengan';";;;;tik'n d'lii ^ail^t' 
pendapat al-Qasim

bin Ibrahim dan para pendukulEfYa' y^it" ptndapat sekelompok

shahabat ."b^g'm'lii i'f'* Al ianr'dan dipegangi oleh P,ra rr,.am

mutaakhit dan di znt^r^ meteka yang memilihnya adalah Imam

t'T::Hiiq 
A'-Id betkata' "Sesungguhnya hal itu tdalahpendapat

Ahmad bin Hambui ar"'aru"o""g "i;h 
sebuhagiun ulaml mutaakhir

dart parap""git't'i';;;g" liia 7 
i 
1t 

(dikuatkan) oleh salah s eorang

pengikut Imam ty;'; r^ttJilq'ati au't Hasan Ar-Ruyani penulis

ts,t h r A LM a dTft a b ;i^att'g"gkapkanny a dzlzm Al -l I n a m ;'

Dalam a m'ii);;; f"; b"k't^' "sesungguhnva pendapat

itu ditiwayatkan d'ti Aisyah Ummul Mukminin' IJmat bin A1-

I3aththab, AbdoU'h bin N{asud' Ibnu Abbas' Husain bin Ali bin Abi

Thalib, Mri-o'uh tl*-"f N{ukminin' Abu Hurairah'Khtzaifah bin

Al-Yarnan, Af-A'*J U 
'ny^'ia'Abdurrahman 

saudatanya' Ibnu A1-

Musayryib, Ib,' A;i;lt^' s''la bin Jubait' Muiahid' Ikrimah' Al-Qasim

bin Muham-'d i;;il-Hasan Al-Bashti serta yang lainnya'

;r'\, * y'J'/ti6 'i6 '; hr 'd'"Jlli\i:i'/"t t *
" ;i i*'i-l 'rjr t:\:Yc's

.i')'s #'t *) Pd [ !l'd 
=."-',.,.,. 

q

'p'uir;;*it;t i;#: €9';)'lb') o-r1 atL'?\

. y, oH "{-*r'tr/ 11'X,JJ"'|'U,

S.DariAbu(JnanahAl-BabitiRadhzlallahaAnbltiaberkata,,Rasulallah
Shallallahu ;:i;;;; wa Sallarn b"sab'do' "sesunguhnita air ita tidak

ada lang a'pi'" *'i1'skay!a. k-ecaati'yog rnilubab baa' rasa dan

udrnan)d'""'ffi il"t' M"ti'tt-i'" aiatt''ifkan oleh Ibnu Abi

Hatim) Di bagl Al-Baih.aqi' 'Ai' itn suci kecaali jika berubah bau'

rasa dan warflanJa disebabkan najis yng rnenasakinla.'^1

I

i

t
'i

@ Dha'if lbntt Maiah (521)

11 
S uian Al-Baihaqi (1 /259)
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Biografi Perawi
Abu Umamah,namanya shudai. Al-Bahili dinisbatkan kepada Bahilah.

Nama ayahnya Ajlan. Abu umamah pernah tinggal di Mesir kemudian
pindah dan tinggal di Himsh lalu meninggal di sana pada tahun 81 H,
pendapat lain tahun 86 H. Ada yang mengatakan bahwa dia adalah
shahabat yang terakhir meninggal dunia di Syam. Termasuk shahabat yang
banyak medwayatkan hadits dari Rasulullah Shallatlahu Ataihi wa Sallam.

Tafsir Hadits
Hadits di atas dikeluatkan oleh Ibnu Maiah dan didha'ifkan oleh Ibnu

Abi Hatim. Adz-Dzahabi berkata mengenai dirinya, "Abu Hatim ad,alah
Ar-Razi, Imam Hafizh besar Muhammad bin Idds bin Al-Mundzir Al-
Hanzhali, salah seorang ulama terkemuka, lahir tahun 195. Beliau
menyanjungnya dan berkata, 'hn-Nasa'i berkata, Tsiqah.,, Abu Hatim
meninggal dunia pada Bulan Sya'ban tahun 277 H, dalam usia 82 tahun.

Ia mendha'ifkan hadits tersebut karena berasal dart rrwayat Rasyid
bin sa'd. Ibnu Yunus berkata, "Dia adalah oraflg shath dalam Lgame.nya,
lalu ditimpakelalaian orang-orang shalih, maka ia t^ncaudalam haditsnya
dan dia matruk."

Hakikat hadits dha'if adalah yang luput padanya salah satu dari syarut-
syarat hadits shatuh dan hasan. Ia memiliki enam sebab yang terkenal,
diterangkan dalam Asjt-S1arb.

Dan bagi Baihaqi, ia adalah seorang hafizh, Allamah dan syaikh di
Khuras an, Abu B akar Ahmad bin AI-Hus ain, La memiliki kary a-kary a y ang
belum pernah ada yang menyamai sebelumnya. ra seorang yang zuhud,
wara' dan bertakwa. Telah mengemba ra ke Hrjaz dan Iraq. Adz-Dzzhabi
berkata, "Karyanya hampir seribu jilid." Baihaq adalah daerah dekat
Naisabut.

Artinya, iwayat dengan lafazh, 'Air itu suci kecuali jika berubab bau,
rasA, atau uarnatl1ta", dtathaJkan atasfiya binjamtin tahdutsu fiibi, hatuf ba'
adalah sababiyyah, afiinya, dengan sebab najis yang masuk ke dalamnya.

Penulis berkata, "Sesungguhnya Ad-Daraquthni telah berkata,'.Hadits
ini tidak kuat," Asy-Syafii berkata, "Saya tidak pernah mengatakan bahwa
itka ar itu berubah rasa, bau ataupun warnanya adalah naiis, dan
dfuiwayatkan dad Nabi Sballallahu Ataibi wa Sa/lam dari satu jaiur di tn n^
paru ahri hadits tidak menegaskan yang sepertinya." Dan Imam An-
Nawawi berkata, "P^t^ ulama hadits telah sepakat melemahkannya,
maksudnya melemahkan riwayat pengecualian bukan awal hadits, karena
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telah ditegaskan dalam hadits sumur Buda'ah, akan tetapi tambahan ini

p^r^ ut^riu telah sepaka.t melTnai hukumnya'"

Ibnu Al-Mundzii berkata' "P^rulama telah sepakat bahwa air sedikit

dan banyak 1lka ad) n 1n y^ngiatuh.|re dalamnya lalu merubah tasa atart

warna atau bauny ^ ^ ku' 'i'1io 
naiis' maka lirna'Qresepakatan 

ulama)

adalahdalil atas nlony^ 
^oyang 

betubah salah satu sifatnya bukan katena

tambahan ini.

*a\, ,k yt J'-*'r'Jv iJvUii?nt'or, # i;ur # *'s't

:;zii ,rnJ*', *i\ )rL:'f ;tiiil1 '^!\"'&''.

' o(> i,L € ui *"r'f^;L;|U'\i L'?i

4.DariAbd'ullahbinUrnarkd,bjatlahuAnhunaiaberkata,,Rasulallah
ShallallahuAtaihiwasallambersabda,,Jikaairitul]uakullab,maka
tldo* *"g)'io'og *on"o''r\ Dalam l'f'<h lain' 'Tidak mengandung

najis." (HR' 
"Al-A'b''ah dan ditU"ttit'kan oleh lbnu

Khuzaimah, Al-Hakim dan Ibnu Hibban)'l3

Biografi Petawi
AbdullahbinUmarada|zhputefalbnuAl-Khaththab.Iamasuklslam

sejak kecil di Makkah' Perang y^ng pefiLma diikutinya adala}. Perang

Khandak. U^ny^i-'y^ng -*i.iryuri"" hadits dzrinya, dan ia termasuk

perbendahrrr,' itrn"' it"'i'gg'i dunia di Makkah pada tahun 73 H da.n

dimakamkan di Jz'wi ThuJa pada pemakaman kaum.Muhaiirin'

Al-Hakim adaiah imam b"J'r' i*" pa1a muhaqqiq (peneliti)' Abu

AbditlahMuhammadbinAbdillahAn.Naisaburi,terkenaldenganlbnu
Al-Bai'. fU"rnifift.r U""y'kkatya ilmiah' Lahir tahun 327 H' Ia menuntut

ilmudan-",'g"*b"'k"L'kketikamasihbetumut20tahun'Kemudian
menunaikan ibadah Haii dan berkeliling di daerah Khurasan dan

sekitarnya. labelaiarhadits dengan .^ra sini' (mendengat) kepada sekitar

dua ribu syaikh. ii-Orrrq,rtt nilAbu Ya'la A'-Khalil dan A'-Baihaqi serta

banyak lagi metiwayatkan datinya'

Ia memiliki urriyrt kzrya tlniah yang memiliki kelebihan dari yang

lainnya,denganai'""^i"it'i-.,lt'lketakwaandanreligius'Iamenyusun

LJani'(416) dan telah dibahas di muka'

,' 6*)Hadits ini shahih, Shahih Al-Jani' (158)
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Al-Mustadrak dan Taikh Naisabur serta yang lainnya.Ia meninggal pada
bulan Shafar tahun 405 H.

Ibnu Hibban, Adz-Dzahabi berkata, "Dia adalah Hof<b Allamab Abu
Hatim Muhammad bin Hibban bin Ahmad bin Hibban Al-Basti. Memiliki
banyak karya llmtah. Ia mendengar dari umat yang tak terhitung jumlahnya
mulai dari Mesir hingga Khurasan. Al-Hakim dan ulama yang lain
meriwayatkan darinya. Ibnu Hibban adalah termasuk ahli fikih dan
penghafal astar, mendalami ilmu kedokteran dan ilmu perbintangan dan
disiplin-disiplin ilmu lainnya. Ia menyusun Al-Musnad Ash-Shahih, At-
Tarikh dan Kitab Adb-Dhu'afa'. Ia mengaiarkan fikih kepada uru^t Islam
di Samarqand. Al-Hakim berkata, "Ibnu Hibban adalah perbendah^r^an
ilmu, fikih, bahasa dan nasihat, dan termasuk petawi hadits yang cerdas.
Meninggal dunia pada bulan Syawal tahun 354 H.

Tafsir Hadits
Hadits ini telah diisyatatkan terdahulu, bahwa ia merupakan dalil Asy-

Syafiiyah dalam hal menjadikan air yang banyak yaitu yang sampai dua
kullah. Telah dijelaskan bahwa Al-Hadawiyyah dan Ai-Hanafilyah tidak
mengamalkaflflya karena alasar, idhtbirab (goncang) pada matannya; di
marua dalam satu riwayat, 'tika sampai tiga kullab", datr dalam flwzyat
larnnya, "Satu kullah", jug lantaran tidak diketahuinya ukuran satu kuilah
itu, dan maknanya mengandung kemungkinan lain. Karena sabda beliau,
'Tidak mengandung kotzran", bisa jadi katena ai yang sedikit itu kalah
dengan kotoran, sehingga kotorafl tersebut merusak kesuciannya. Juga
boleh jadi karena kotoran tersebut lenyap di dalamnya, semua ini tetah
dijawab oleh Asy-Syafiyah. Ia telah memapark^rrl;lya. dalam As1-S1arh
kecuali untuk hadits yang terakhir tidak disebutkannya, seperanya ia
mening g alk anfly a lzntann lem ahnya, k are n a ritv ay at,' T i d a k b e r n aj i s ", j elas
tidak mengandung makna yang pertama.

't ,'su': *ht ,k :t J';', Jv :Ju& hr ,n'rat)',s;llj .o

\,, q u,Ji,, e L?i .'*L $': 7.t7t :61 GiA W
, f5, * ffi i,o it") ;/r' t't:rrt :at e €Li'J';

,i.rLit',r y J", ;, .l'1 :,'1,'c_ \':,4
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5. Dari Abu Harairah Rad'hilallahu Anhu berkata' "Rasulullah

Sbatlallahu Ataihi aa Sallai bersabda' 'Janganlah salah seorang dai

kalian mandi dalam airlang tenang Qidak'rningalir) sedang ia junub''14

(HR. Mus fi;;";;'i'si a1n'iho't' 'Jaigantah sekati-kati satah

selrang kalian k'encing dni* ai.r tela.nilang tidlk 
?'n?:li',kernadian 

ia

nandi di drh;;;;:'-f i" tast lul;;hi' "Darinlta"' dan bagi Abi

Dawud, 'Onoi/ogo'lah ia *oodii"'b di dalamnlo'"16

Penielasan Kalimat
'Janganlah ,otob ,'o''oog kalian m-andi d1 dalan 

1o l*g '::not 
(yaitu air

yang diam tergeflang' a'i a"Ut'tkan sifatnya yaitu yang tidak mengalir)

sedang ia junub $vf'Jlim meriwayatkzrrrnya d"ng'n lzfzzh trl.) di dalamnla

(menuniukkan bahwa ianganiah-ia m.andi dengan menyelam di dalamnya'

dan bisa iuga menuniukkan bah-wa ianganl'h ia.mengambil darinya lalu

mandi dtluar) jangantnt Io mandi1*".ror,iot t an bahwa lztanganmelakukan

kcdua hal tersebu t 
'e:car 

tetsendiri, sebagaimana dua kernungkioan yang

f"o^rrla dalam riwayat) kemudian ia mandi dainla'"

Tafsir Hadits
Abu Dawud berkata dalamAsl'S1arh"'Latatganini iika pa'da avyzng

banyak -"rr,1'kk'n makruh' a'n littu pl^d^ ^t'y'ig 
t"]'Yt menuniukkan

h^tar, ." Ad, y"fi*ft"a^p't' b'h*^ berdasarkan hai tersebut dapat

menjadikanpengguflaanur^A,|aralgaltersebutSecafahakikidarlmalazt.
I{aka yang lebih baik adalah keumum arl. naja7, dal |aralgan tetsebut

digunakan prdu m'kna tidak melakukan fiyl' yaug mengandung unsur

kJhrtr*rn dan kemakruhan melakukannya'

Adapunhukumairdiamyaflgtidak'mengalir'.naiisnyaairsebab
bercampur a.,'g" ait seni' atai lawgan mandi itllb di dalamnya'

menurut mereka y"g Ut'p""dapat bahti^ air tidak naiis melainkan iika

salah satu sifatnyaberub ah'larangari Pengguri ?1rrnJaitu betsifat ta'abbudi

dan air t"trp tt"i' Ini adalh p*a"i" ilalikiyyah' YznE membolehkan

bersuci dengannya , kareta larang;u-r tersebut menutut mereka hanyalah

menunjukkan maktuh' Sedang rnenurut Azh-Zhahrrtyyah z.dzlah haram'

Me skipun r^rrrrgr;';";l=.i", i i r t u a d i da^bukan lantzrar nai is, akan tetapi

pada dasarnya setiap lxatgznitu menuniukkan hatam' Dan menurut yang

Hadits ini shahih' Muslim (283)

t:Qfr)Haditsinishahih,Al-Bukhari(239)'Musllrn(282)'dantelahdisebutkanterdahulu'

" ic*)Hadits ini shahih, shahih Al'Jani'(7595)
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membedakarL ant^ra ait sedikit dengan ^n yartg banyak, 'Jika air itu
banyak, maka ia dikembalikan pada asalnya dalam membatasinya, Jlka
tidak berubah salah satu sifatnyabetattt ia suci, dan dalil atas kesucianfly^
adalzh takhshish (pengkhususan) keumumanflya". Tetapi pendapat ini
dapat dibantah, "Jika kalian mengatakan bahwa latangan ytng
menunjukkan makruh tersebut adalah pada air yangbanyak, maka tidak
boleh membatasinya lantaran keumuman hadits dalam bab ini, dan iika
air itu sedikit maka dalam membatasinya dikembalikan pada asalnya,
maka laransafl menggunakannya menun j ukkan keharam an, katena ia tidak
suci dan tidak mensucikan." Ini menurut prinsip mereka bahwa latangan
tersebut lantaran najis.

Disebutkan dalam Ayt-S1arh beberapa pendapat mengenai kencing
dalam atr,yaitu tidak dilarang pada zirbanyak yang mengalit sebagaimana
yang dipahami dalam hadits ini, tetapi lebih baik dihindari. Adapun air
sedikit yang meflgalir, ada yang mengatakan, makruh, dan ada pg yang
mengatakan haram, ini yang lebih baik.

Saya katakan, "Yang lebih baik justeru sebaliknya, karena hadits
tersebut adalah larangan buang air kecil dalam ai yang tidak mengalir,
maka tidak mencakup yang mengalir sediktt atau banyak." Tetapi
seandainya dikatakan makruh akan lebih dekat. Jtka a:rnya banyak dan
tergenaflg, maka ada yang berpendapat, makruh secara mutlak. Ada pula
yang berpendapat, )rka ia kencing dengan sengaja hukumnya makruh,
namun jlka ia terpaksa dan sudah betada di dalamnya maka hukumnya
tidak maktuh.

Dalam As1-S1arh ia berkata, "Seandainya dikatakan bahwa hal itu
menunjukk^fl hatam, maka laranqan tersebut akan lebih jelas dan lebih
sesuai dengan zhahir.nya, karena akan merusak yang lainnya dan
mengandung mudharat bagi kaum muslimin. Dan jika air tenang dan
sedikit, maka yang benar adalahharam berdasarkan hadits tersebut."

Kemudian, apakah hukum keharaman pada afu yang sedikit juga
berlaku pada selain air seni, seperti tinja? Menurut Jumhur, hal itu lebih
layak untuk disamakan, dan menurut Ahmad bin Hambal, yang lain tidak
menyamakan dengannya, tet^plhukum tersebut khusus bagS at seni. Sabda

beliau, "dalam air," sangatjelas merupakarlatangan kencing di dalamnya,
sehingga harus dijauhi, maka jika kencing di dalam bejana kemudian
dituangkan ke dalam ait tenang maka hukumnya sama. Sedang menurut
Dawud, tidak menajiskannya dan tidak terlanng kecuali pada kejadian
vang pertama, selainnya tidak.

Hukum berwudhu dalam arr yang telah dikencingi sama seperti hukum
mandi, sebab hukumnya satu. Dalam satu dwayat disebutkan,
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+'t ;.; g:-,st:at e'€Li'J;r
'Janganlah salah seorang dari kalian kencing dalam air lang diam kemudian

ia berwudhu dain1a."
Ia menyebutkannya dalam Agt-S1arh dan tidak dinisbatkan kepada

siapapun, dikeluarkan oleh Abdurtazza:q, Ahmad, Ibnu Abi Syaibah dan

At-Tirmidzi. Ia berkztz, "Hasan Shahib". Dan diriwayatkan oleh Ibnu

Hibban dad hadits Abu Hurairah secata marfu', dan dikeluarkan oleh Ath-
Thahawi, Ibnu Hibban dan Al-Baihaqi dengan tambahan, 'Ataa minurn

dairyta.

J:" it J'i', * i,Ss :*'t #\t **'"u;r'*; ,f', *1 .t
lrrA p|,y!), ,i ,S*1, p.il:;t;r*'Li y;: *?,t

'# i\utyAfrL,'si'i) L?i .t1;* 6 4' t
6. Dai seorang laki-laki ltang menemalti Rasulullah Shallallaha Alaihi

wa Sallam ia berkata, 'Rasulullab Shallallaha Alaihi wa Sallam

melarang senrang perempuan mandi dengan air bekas mandi laki-laki,

atau laki-laki mandi dengan air bekas mandi perempuan, tetapi hendaklah

keduanla masing-masing menciduk "' (HR. Abu Dawud dan An-
Nasai, sanadnya shahih).

Penielasan Kalimat
'Kasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallan melarang sezrafiSperempuan ruandi

derugan air bekas mandi taki-laki (maksudnya, ait bekas mandi laki-laki)

atail seorang taki-taki mandi dengan air bekas perempaan (sepetinya) tetapi

hendaklah masing-masing keduaryta mencidak (dzri au ketika keduanya

mandi)."

Tafsir Hadits
Dikeluarkan oleh Abu Dawud dan An-Nasa'i, sanadnya shahih. sebagai

isyarat atas iawzban pendapat Al-Baihaqi di mana ia betkata,
"sesungguhnya hadits itu bermakta mursal", dan pendapat Ibnu Hazm,

"sesungguhnya salah seorang ruwtnya dha'tf.

" <{4al Hadits ini shahih, Sbabih Abu Dawad (81)
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Adapun yang pertama, maka s^rn^rrtyl- seorang shahabat tidaklah
mempengaruhi; sebab semua shahabat adil $uiur) menurut palaahhhadits.
Dan yang kedua, bahwa yang dimaksudkan Ibnu Hazm dha'if adalah
Dawud Oir, 66dillah Al-Audi, sedang ra tsiqah. Dalam Al-Bahr sepertinya
ia terpedaya dengan ucapan Ibnu Hazm, maka ia mengatakan setelah
menyebutkan hadits tersebut, "Sesungguhnya perawinya lemah" dafl La

menisbatkannya kepada perawi najbul (tak dikenal identitasnya).
Penulis berkata dalam Fath ALBaa, "Sesungguhnya para perawinya

tsiqah dan kami tidak mend^p^tkafl cacat padanya", oleh karenanya di
sini ia berkata, "Shahih". Hal ini bertentangan dengan hadits berikut:

7. Dari Ibnu Abbas Radhilallahu Anhu ia berkata, 'Bahwa Nabi
Shallallabu Alaihi wa Sallam pernah mandi dengan bekas mandi
Maimunah Radhjallabu Anha."t (HR.Muslim) Daru bagt para penalis

Kitab Sunan, "Salah s€lrang istri Nabi Shallallabu Alaihi wa Sallam
pernab mandi dalam byana, lalu beliau datang dan mandi di dalamnlta,

maka istriryta berkata, "Sesungguhnla aku junab." Maka beliau
menjawab, "Sesunguhnla air itu tidak dapat membuat jufinb." 1e

(Dishahihkan oleh At-Tirmidzi dan Ibnu Khuzaimah).

Biografi Perawi
Abdullah bin Abbas diberi gelat lautan ilmu pada masanya. Laht uga

tahun sebeium Hijrah. Keunggulannya dalam ilmu berkat doa Nabi
S ballallahu Alaihi wa Sallam agat dibedkan hikmah dan pemahaman dalam
agama yang cukup membuatnya terkenal. \Yafat di Tha'if tahun 68 H
pada akhir kepemimpinan Az-Zubair setelah penglihatannya buta.

'' <i1;, Hadits ini shahih, Muslim (323)

" 1Q&lHadits ini shahih, Shahih A/-!ani'(1927)
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Penielasan Kalimat
,,salah sevrang isti Nabi shallallahu Ataihi wa sallarn pernah mandi dalam

bejana, talu betiu datang (yaitu Nabi Shaltatlahu Ataihi wa Sallam) untuk

iandi padanla, maka iniriknto, 'Aku junub" (maksudnya' aku telah mandi

darinya) iaka Rasulallah nenjawab, "sesunggahnla air ita tidak membuat

junab;'

Tafsit Hadits
Dalam Kitab shahih At-Bakbari dzn shahih Muslirz disebutkan bahwa'

*Nabi shallallahu Ataihi wa sallam dan Mainunah keduanla pernah mandi

dari satu b{ana,,, Tidak asing lagi bahwa tidak ada Peltentaflgan padanya,

katena klmungkinao keduanya masing-masing menciduk secara

bersamaan, maka tidak ada pertentangafl'

Retul, yang membantahnya adalah perkataannya' "Dan bagt pata

pemilik X;roi Sunan, arttfly?', dati hadits Ibnu Abbas' sebagaimana

dikeluarkan oleh Al-Baihaqi dalam As-Sunan, dan ra menisbatk^nny^

kepada Abu Dawud'
N,Iakna hadits tersebut telah disebutkan dari beberapa lalan van.g

dipaparkan dalam Asy''fvarh, dan menuniukkan bahwa bertentangan

d"ngrn hadits yang lalu, ian bah',r,'a boleh seorang laki-taki mandi dengan

air tekas mandi p"r"-pr,,, dan sebaliknya diqiaskan atasnyz karena

kesamaannya. Dalam drr^ tat tetsebut terdapat perbedaan pendapat tetapi

yang lebih lehs adalah keduanya dipetbolehkan' dan bahwa latangan itu

dipahami sebagai tanlih (kesucian)'

:*', *\t Jb it J'-'rjG 'i6 
i; hr ',-*'ri'r')'ei *'1 x

,*'t'rl ,ot'yt'fi {;ti Li3ir *'ir iY !;-i 'u\'rr&
'ri ,:;t;!r i6ra'?i) fJ",{ Y'G's i);*L?i .7$tr.

,qrlu$'i3l

S.DariAbuHarairahRadhilaltabuAnhuiaberkata,,Rasulullah
shallallaha Ataihi wa sallam bersabda, "sucinlta bejana salah seorang

daikalianyngd{ilatanjing,bendaknlaiamencucinlatujuhkali,ytg
pertama deigan-taiah.,,ro (HR. Mustim) Dan pada lrfr<b lain baginla,

,o <QAlHadits ini shahih, Muslim (279)
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"Ifendaklah ia menumpahkannla.'2t Dan bagi At-Tirmidryi, 'Yang
terakbir, atau lang pertama dengan taruab.'22

Penielasan Kalimat
"Sucinla belana salah seorang dai kalian jika dl'ilat anjing (ia minum apa

yang terdapat di dalamnya dengan ujung-ujung lidahnya atau ia
memasukkan lidahnya ke dalamnya lalu menggerak-gerakkannya)
bendaknla ia mencurinlta (maksudnya,bejzna tersebut) tujuh kali,langpertama
dengan tanah. Dikeluarkan oleh Muslirn. Dan salah satu lrfr<h bagin-1ta, 'Maka
hendaklab ia menumpahkanryta (yaitu ah yang telah dijilat aniing)." Dan
lrfr<h At-Tirmid{, 'Yarug terakhir (yaittt yang ketujuh). "

Tafsir Hadits
Hadits di atas menunjukkan beberapa hukum:
Pertama; Najisnya mulut 

^r,lrng. 
Rasulullah Shallallabu Alaihi wa Sallam

memerintahkan untuk mencuci sesuatu @eiana) yang dijilat anjing, dan
menumpahkan air yang ada di dalamnya. Sabda beliau, "sucinjta b1/ana
salab seorang dai kalian." Maka tidak diperintahkan dicuci kecuali dad
hadats atau najis, dan di sini tidak ada hadats, berarti najis.
Menumpahkannya berarti membuang-buang harta, maka sean dainya air
tersebut suci niscaya beliau tidak akan menyuruh menyia-nyiakannya,
karena membuang-buang harta tedarang.

Secara zhahfu, hadits itu menunjukkan bahwa mulut anjing itu najis,
dan badannya dihukumi sama dengan mengqiask^r7flya. Karena jika telah
jelas bahwa ludahnya najis, ludahnya adalah bagian dari mulutnya, dan
ludah adalah peluh mulutnya, serta peluh adalahbagtan yang keluar dari
badan, maka demikian pula semua badannya.

Tetapi ulama yang berpendapat bahwa perintah mencuci bukan
lantaran najisnya anjing, ia berkata, "Boleh jadi najis itu terdapat pada
mulut dan ludahnya, sebab mulutnya adalah tempat yang biasa ia gunakan
untuk memakan aajis sebagaimana umumnya, ia mengkaitkan hukum
tersebut dengan melihat kepada keumuman kondisinya seperti memakan
betbagai najis dan bersentuhan secara langsung, tidak menunjukkan bahwa
benda (mu1ut)nya yang najis.

Pend?pl?t mengenai najisnyz att lt.ut adalah pendapat jumhur,

!qenyelisihinya

afl,mg

alil kelompok pertama adalah seba

', @.,:nlHadits ini shahih, Muslim (279)

= <g*, Hadits ini shahih, Sbahih Al-Jani'(8116)

i--

telah disebutkan, dan
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dalil selain mereka- h

G".", ,JAuf ""tuk 
ta'abbudi bukan lantatan naiis-, meteka berkata,_

;s 
"r"a;fi *Frr"r, oriir, t it

" Argumen ini daPat diiawab, bahwa

ci dapat dipahami mziknanya dan bisa

dikemukakan alasanny a, y aitu lzntaran naiis, dan dasar darip ada b etb agai

hukum adalah dengan mengemukakan alasan, makz ia dikategorikan ke

dalam yang umum dan mayorrtas. Ya\Lbersifat ta'abbudi hanyalah Pada

iumlahnya, demikian yaflg te altu van

L JJUITJ /'Lt-Vfrtqqu.

@kan pada c t^tan kaki yang menyelisihi apa ya,ng

telah mereka tetapkan, yaitu keumuman hukum yang bisa dikemukakan

alasannya. Di sana kami telah mengomefltaiflfiya paniang lebar'

Keduia, bahwa hadits tersebut menuniukkan kewajiban mencuci tuiuh

kali pada beiana, dan hal itu sudah ielas. Yang mengatakan tidak waiib

tujuh kali, tetapi iilatan anjing sama dengan nalis-naiis lainnya, dan tujuh

kali hanyalah sunnah, hal itu berdasarkan dalil bahwa petawi hadits yaitu

Atru Hurairah berka ta, "Jrlatan aniing dicuci tiga kali", sebagaimana

dikeluarkan oteh Ath-Thahawi dan Ad-Daraquthni'

Pendapat ini dapat diiawab, bahwa yang diamalkan adal2,h yzng

diriwayatkan dari Nabi Sballatlahu Alaibi wa Sallam bukan menurut

pendapatnya dan yang i a fatt7akan.Juga karena bertentangan dengan hadits

yrrg airmryatkan dartnya,bahwa ia memfatwakan dengan mencuci tuiuh

tali, dan ini lebih kuat sanadnya, dan iuga menjadi lebih kuat karena

sesuai dengan riwayat mafil'. Dan berdasarkan hadits yang diriw^yatkan'

dari Nabi shallatlabu Ataihi wa sallan, bahwa beliau betsabda mengenai

an)ing yang meniilat beiana,

.*' )i rt1,.I?' )( r(>,,i'J&
'Dicuci tiga kali, atau lima kali, atau tujuh kali''z,

Meteka betkata, "Hadits tersebut menuniukkan tidak ditentukannya

tujuh kali, bahkan dibetikan pilihan, dan tidak ada pilihan bagi yang

ditentukan." Jawabannya adalah bahwa hadits tetsebut dha'if, tidak bisa

dijadikan hujiah.
Ketiga, *rllU mencuci be)ata dengan debu, sebagaimana telah

ditegaskan dalarr. hadits. Kemudian hadits tersebut menuniukkan

ditentukannya tanah, dan digunakan pada cucian yang peftama. ulama

yang mewajibkannya berkata, "Tidak ada perbedl n 
^fltat^ 

mencampuf

i

I

I
L

" <ga, Hadits ini shahih, Shabih Mailin (279)

I
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air dengan tanah hingga ketuh, atatt ak disiramkan ztas tanah, atau tanah
dimasukkan ke dalam at." Bagi mereka yang berpendapat waiibaya r
mencuci tujuh kali berkata, "Tidak wajib mencuci dengan tanah,lantaran
hal itu tidak kuat menurutnya. Dapat dijawab, bahwa telah ditegaskan
dalam rtw^yzt yang shahih tanpa keraguan, dan tambahan dari perawi
tsiqah dapat diterima.

Disebutkan bahwa rTway^t tentang mencampur dengan tanah tidak
konsisten. Terkadang diriwayatkan dengan lafazh;1ang pertama 

^t^a )ang
terakhir, atau salah satuflya, atau ltaig ketujuh, atau Jafig kedelaparu, dan
idhthirab (ketidakkonsistenan) adalah aib, maka wajib dibuang. Dapat
dijawab, bahwa ketidakkonsistenan tidak menjadi aib kecuali jika riwayat-
riwayat tersebut sama, di sini tidak seperti itu. Karena riwayat, 'Yang
pertama" lebih kuat lantatan banyakrrya perawi, dan diriwayatkan oleh
salah seorang As1-slaikhain (At-Bukhari dan Muslim). Hal itu merupakan
bentuk tary'ib kettka teriadi perbedaan, sedang lafazh-lafazh riwayat yang
bertentangan dengannya tidak dapat menandinginya.

Yakni, bahwa twayat, 'Yang terakhir" dtistayatkan secara menyendiri,
tidak didapatkan sedikitpun dalam buku-buku hadits yang bersanad.

Riwayat,' Ya ng ke tuj u h de nga n la fi a b ", terdapat perbedaan padany 4 maka
tidak dapat menyaingi riwayat, "Yang pertarua dengan tanah."

Riwayat "Salah sata di afitaran1a", tidak terdapat dalam buku-buku
induk, tetapi ditiwayatkan oleh Al-Bazzzt, meskipun shahih, hal itu
bersifat muilak (umum) sehingga waiib mengamalkan yang muqallad
(terikat atau khusus).

Riwayat, 'Yang pertama atau lang terakhir", diberikan pilihan. Jika itu
dari perawi maka hal itu adalah keraguan dainya dan harus dikembalikan
kepada taryih, dan tivtayat, 'Yang pertama" lebih kuat. Dan jika termasuk
sabda Rasulullah Shallallahu Alaibi wa Sallam, maka hal itu adalah
pembedan piJihan dad beliau. Hal ini dikembalikan kepada pentarjihan
rtutayat, 'Yang pertamA", katerra hanya disebutkannya oleh salah seorang
dai As1-$aikban, sebagaimana y^ng telah Anda ketahui.

Sabda beliau, "Byana salah seorang dai kalian", penyandaran bejana di
sini dihilangkan, sebab hukum suci dan najis tidak hanya karena memiliki
beiana. Demikian pula sabda beliau, "Maka hendaklah ia mencucinjtd', idak
berarti bahwa harus pemilik bejana yang mencucinya.Dan dalam sabdanya
yal:glain, 'Maka bendaklab ia ruenumpahkannlta", adalah termasuk lafazh
Muslim, yaitu p erintah menump ahkan air ataa makanan y ang d\rlat anjing.
Lafazh tersebut adzlah dalil paling kuat yang menunjukkan najis, karena
rang ditumpahkan lebih umum daripada hanya sekedar ak atau makanan.
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Sekiranya makanan atau air itu suci, pasti beliau tidak menyuruh untuk
menumpahkannya, sebagaiman^ y^ng telah Anda ketahui.

Namun, penulis menukil dalam Fath Al-Bari bahwz lzfazh ini tidak

shahih dari paru hofi<h. Ibnu Abdil Bar berkata, "Tidak pernah dinukil
oleh para hafrzh dari sahabat-sahabat Al-Amasy. Ibnu Mandah berkata,

"Tidak dikenal dari Nabi Shallallaha Alaibi wa Sallam dalam bentuk
bagarmanapun."

Memang betul, penulis tidak menyebutkan cucian yang kedelapan.

Sementara hal itu ditegaskan oleh Muslim,
, t to 9 z
'attlt ot'4L t

'Dan campurlah lang kedelapan dengan tanah.'za

Ibnu Daqiq Al-Id berkata, "sesungguhnya hal itu dikatakan oleh Al-
Hasan Al-Bashri, dan tidak dikatakan oleh yang lzinnya." Ini adalah

pendapat dari ulama terdahulu, dan denjzt haditsnya kuat. Dan bagi yang

tidak betpendapat dengannya, telah melakukan penakwilan yang tidak
tepat.

Saya katakarr, "Cara penakwilan yang tidak tepat. telah disebutkan

oleh An-Nawawi, ia betkata, "Maksudnya, cucilah tujuh kali dan salah

satu di a.nt^tznye- dengan tanah bersama a)r", dengan demikian beratti
tanah menggantikan satu kali cucian, maka disebut yang kedelapan."'

Sayz katakan, "Dafl sepeti itu dikatakan oleh Ad-Damiti dalam Slarb

Al-Minbaj", dania menambahkan, "sesungguhnya ia memutlakkan mandi
dengan mencampurkan debu sebagai kiasan."

Saya katakan, "Tidak asing lagi, bahwa maksud penulis
menyebutkannya, dan adanya takwil dengan mengeluarkannya kepada

mEa<, semua itu adalah pembelaan tethadap madzhab, dan yang benat

adalah apa y^rrg dikatakan oleh Al-Hasan Al-Bashri.
Adapun p erintah membunuh ani ing, lxangan membunuh ny a, dan hal-

hal yang boleh dipetgunakan darinya, akan di bahas pada bab binatang

buruan.

G Jti *1 #\t .* iut J'y'r'oi ,;Y\t *'rrr*';-) *': .t
'r,k"r\i L?i'€ .*' it pt a e cy, r;;;4 6\, :4t

'- o,t t o' I . cu.,. J, A ,
.4? C.t-t€*-)ta'>-*

qt,i,\

'o <641, Hadits ini shahih, Shaltih Muilin (280)
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9 ' Dai Abu patadab Radhjaltabu Anhu bahwa Rasulullab Sballallabu
A/aibi wa sal/am bersabda mengenai kucing, "sesungubn-ya kucing itu
ti d a k n aj i s, di a b aryt a la b term as u k (n a k b tu k -n a k b / u k) 

-y a ng m e nge / i li ngi
kamu." (HR. Al-Arba'ah, dan dishahihkan oreh At-Tirmidzi
dan Ibnu Khuzaimah).2s

Biografi Perawi
Menurut pendapat rnayodtas urama, n^tna Abu eatadah adalah Ar-

Harits bin Rib'i Al-Anshari. ra adalah pahlawan berkuda Rasulullah
sltallallahu Alaihi wa sallaru. Mengikuti perang Uhud da, pepetangan-
peperangan setelahnya. wafat tahun 54 H di Madinarr. aa, ylrrg
berpendapat, "wafat di Kufah pada masa kekhalifahan Ab Radb!,a//ab"u
Anbu, dan ia menyaksikan selutuh peperangan betsama Ali.,,

Tafsir Hadits
Hadits ini memiliki asbabun nuzul sebagai berikut; bahwa Abu eatadahdiberikan air wudhu,lalu ada, seekor kucing datang ingin minum air

tersebut. Maka Abu eatadah memitingkan i.*p^,"*.rdi,, itu hingga
kucing tersebut minum darinya. Lalu Atu eatadah ditanya pedhar itu,
maka ia menjawab, "Rasuluilah sbalrallahu Ataihi wa saihi bersabda,
"sesunguhnla kucingitu tidak nEis. sesungubnla kucingitu harytalab (makbluk_
nakhluk)yngmengelilingi kalian (yakni, 

^p^y^ngdir.rrtrhria tidak najis).,,
Ibnu Al-Atsir berkata, "Ath-Tba'ifu (yang mengeliringi), yakni perayan

yang melayani dan menolongmu dengan penuh kasihlayang." Kucing
diserupakan dengan pelayan yang selalu mengelilingi maiikannya. HaI ini
diambil dad frman Allah Subhanahu wa Ta,ala,

.r-\ - €ry {+(diL:i';
"Selain dai Qiga waktu) itu. Mereka mela1ani kamu...,, (eS. An_Nur:
58) yakni paru pelayan dan hamba sahaya.
Dalam keterangan tersebut mengisyaratkan, bahwa AIah ra,ala

menempatkan kedudukan kucing seperti pelayan, karena setingnya
berhubung an dan bersentuhan dengan penghrni rumah serta apa saja yang
ada di dalam rumah mereka. Allah ra'aramemberikan kednganan kepada
pata hamba-Nya dengan menjadikan kucing tidak najis ,rrt,rk
menghilangkan kesulitan atas mereka.

Dikeluarkan oleh perawi yang empat, dan dishahihkan oleh At-Trmidzi dan
Ibnu Khuzaimab ju8e dishahihkan oreh Al-Bukhari, Al-uqaili dan Ad-Dataquthni
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Hadits tersebut adalah dalil sucinya kucing dan bekas minumnya,

meskipun ia bersentuhan langsung dengan naiis. Dan bahwa kesucian

mulut kucing itu tidak terikat dengan waktu. Ada yang mengatakan bahwa

mulut kucing yang terkena naiis tidak suci kecuali iika telah berlalu

beberapa waktu, seperti satu malam, satu hari, satu iam, atau ia telah

minum air, atau perginya kucing tersebut sehingga diduga dengan

kepergian itu najisnya hilang, atau hilangnya benda najis dati mulutnya.

Pendapat terakhir ini adalah pendapat yang lebih ielas. Karena dengan

masih adanya benda naiis pada mulutnya, dan hukum najis sebab benda

najis tersebut, bukan karena mulutnva. Maka iika benda itu telah hilang,

syariat menghukuminya tidak naiis'

,f.t 9!.C' i il *'s '\'
zJ-r.c

@ ,u,tlt;; j c-r-".J*-Jl

*a\, Jr'o;tt;i {";
,lL

70. Dai Anas bin Malik Radhiatlahu Anhu ia berkata, "seorangArab

Badui datang, lalu kencing di sudut masjid, maka lrang-lrdng

membentaknla, dan Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam melarang

mereka. Setetah ia selesai kencing, Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallan

menlurah untak menganbil air satu timba, lalu dituangkan di tempat

1ang kena najis tersebut." 26 (MuttafaqAlaih)'

Biografi Perawi
Anas bin Malik ad,alah Abu Hamzth Khazrzli pelayat Rasulullah

Shaltallahu Alaihi wa Sallam seiak beliau datang ke Madinah hingga

wafatnya. Ketika Rasulullah datang ke Madinah, Anas baru berumut 10

atau 9 atau 8 tahun, dalam hal ini ada beberapa pendapat. Ia tinggal di

Bashrah sejak masa khilafah Umat untuk mengaiar kepada umat manusia'

Umurnya paniang hingga 103 tahun. Ada yang mengatzkan kurang dari

itu. Ibnu Abdil Bat berkata, "Pendap Lt y^ng paling shahih adalah 99

tahun." la adalah shahabat yang terakhir meninggal dunia di Bashrah yaitu

pada tahun 97 atau 92 atau 93 H.

,u w) Hadits ini shahih, shahih Al-Bilkban (227), shabih Mtslin (284), dan telah

bedalu.

y.u'e'WL:;f ie ,,Ss & hr
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Penielasan Kalimat
"seorangArab Badui datang (dinisbatkan kepada ALA'rab yaitu mereka

yang tinggal di pedesaan baik orang Arab maupun non Arab. Disebutkan
bahwa nam,'nyr- adarah Dzul Khuwaisharah Al-yamani, bertabiat kasar)
I-^qlu ia kencing di pojok may'id (yaitu sudutnya, Ath-Tba'ifuh, adalah bagian
dari sesuatu) Maka lrang-lrang membentaknla (yakni menghardik. Dalam
laf.azhlain, "Maka zrang-orafig menuju kepadanla untuk memukurnla." 27 Dan
dalam lafazh lainnya,

.L ,L :fL');a\t -t* xt J"i'r,-t .bi jt*
"Maka para shahabat Rasulullab shatlatlaho Atatbl'wa sallarn berkata,

'Mah, ruAb." 28) Dan Nabi shallattabu Alaibi ua sallan nerarang mereka
(dengan mengataka n,' B i ark a n I a h di a. " D alzm lafazh rain,' f a nga n I a b ka li a n
memutuskannJa."'\ setelab ia selesai kencing, Nabi shatlailabu Alaibi wa
Sallam menlurab mengambil satu timba air (yattu satu timba penuh. pendapat
lain mengatakan yang banyak.) dari air (sebagi bentuk p"rr"grrrrr, lik^
bukan sebagai penegasafl maka telah ditunjukkan oleh lafazh dqanuub
(satu timba air), sanra dengan katabtu bjadii (saya menulis dengan
tanganku). Dalam satu riwayat, Sajlan, arttnyz satu timba) lalu dituangkan
di tenpatlang kena najis tersebut."

Tafsir Hadits
Dalam hadits tersebut terdapat dalil yang menunjukkan najisnya air

kencing manusia, dan ini merupakan l'ma' Q<esepakatan para ulama).
Juga menunjukkan bahwa bumi itu dapat disucikan dengan air
sebagaimana naJis-na1is lainnya. Lalu, apakah najis bisa disucikan dengan
selain air? Ada yang berpendapat bahwa dapat disucikan oleh matahari
dan angin, karena pengaruh keduanya dalam menghilangkan najis lebih
besar daripada ab, dan berdasarkan hadits,

taJi-;'r\i;6-)
"Sucinla buni itu ketika telab kering", pendapat ini dikem,-ikrkrn ol"h

Ibnu Abu syaibah. Dapat dijawab bahwa ia menyebutkannya secara
mauquf (tetputus), bukan sabda beliau shaltallahu Ataihi wa sallam.
Sebagaimana Abdurr^zz^q menyebutkan hadits Abu eilabah nauquf
atasny^ dengan lafazh,

" <Q*y Hadits ini shahih, Shabih At-Bukhari (5777)

" <QAl Hadits ini shahih, Sbahih Muilin (285)

'o <Aia, Hadits ini shahih, Shahih Al-Btkhari (5679), Shahih Muttin (285)

{
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G';;& e'r\i'J'h
'Keingnla bumi itu -menunjukkan- sucinla tempat tursebut." ft{rU keduanya

tidak dapat dijadikan hujjah.
Hadits tersebut dengan jelas menuniukkan bahwa deogan menuangkan

ar dapat mensucikan tanah, baik tanah yang lunak maupun keras. Ada
yang mengatakan bahwa hatus mencuci tanah yang keras sebagaimana

benda-benda lainnya yang terkena najis, karena tanah masiid Rasulullah
Shallallahu Alaihi wa Sallam ketika itu lunak maka cukup dengan
menuangkan air. di atasnya. Hadits tersebut iuga menjelaskan bahwa
sucinya tanah tidak hanya dengan meresapnya air,karena beliau Shallallahu

Alaibi wa Sallam tidak mensymatk^fl sesuatu atas kencing seorang Arab
Badui, pendapat ini yang dipilih oleh Al-Mahdi dalamAl-Babr. Dan bahwa
tidak disyatatkan menggali dan membuang tanahnya.

Abu Hanifah berkatz, "Jlka tttahnya keras, maka harus digali dan
dibuang tanahnya, karena air tidak mengenai semua bagian atas dan bagian
bawahnya. Juga katena diriwayatkan dalam sebagian jalan hadits ini,
irahwa Rasulullah Sballallabu Alaibi aa Sallam betsabda,

aG atSJ * fi"-bL';rnl qt-\t'u #]r6;)L
'Ambillah tanabyng tetah terkena air kencing iln Urnogtnt, dan tuangkanlah

air di atas tempatnla." 30

Penulis Rabimahullah berktta dalam At-Talkhish, "Hadits ini memiliki
dua sanad yang rnausbul @ersambung); yang pertama, dad Ibnu Mas'ud
dan yang lainnya dari Watsilah bin Al-Asqa', tetapi pada keduanya terdapat
pembicataan." Dan seandainya tambahan ini kuat, niscaya batallah
pendapat oraflg yang meflgatakan bahwa tanah Masjid Nabt Shallallahu

Alaibi wa Sallam lunak, karena dia betkata, "Tidak digali dan tidak dibuang
kecuali dari tanah yang ketas."

Dalam hadits tersebut terdapat beberapa faedah:

1) Menghormati masjid. Hal ini ditunjukkan dengan sikap Nabi
Shallallabu Alaihi wa Sallam, bahwa ketika orang Badui tersebut selesai

buang air kecil, beliau memanggilnya dan betkata kepadanya,
"Sesungguhnl,a nayid ini tidak lalak terhadap sesuatu dai kencing dan

kotoran, may'id itu adalab untuk berd{kir kepada Allah A<<n wa Jalla
dan membaca A/-pur'an." 31

Dan sikap pata shahabat dengan segera melatangnya, disetujui oleh
Nabt S ballallahu Alaihi wa S allam. Hznya saja, beliau menyuruh mereka

'o <ryrHadits ini shahih, S hahih Abu Dawud (387)

" <47a, Hadits ini shahih, Shahih Maslin (285)
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bersikap lemah lembut, sebagaimana dalam riwayat Al-J amaah, kecuali
Muslim. Bahwa beliau bersabda kepada mereka, "Sesungubnla kalian
diutus antuk memudahkan dan tidak diutus untuk mempersulit." 32

Seandainya pengingkarar itu dilarang, tentu beliau akan
mengatakan kepada mereka, "Sesungubryta tidaklah orang Badui itu
datang (nelakukan sesuatu) lang mana kalian wajib melarangnya."
Bersikap lemah lembut dan tidak kasar terhadap orang yang bodoh.
Kemuliaan akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam dan sikap
lemah lembut beliau dalam memberikar pelzjaran kepada umatnya.
Menjauh dari keramaian orangketika buang hajathanyaiah bagi yang
ingin buang hajat besar, bukan kencing. Karena mentrut 'urf
(kebiasaan) orang Arab, hal itu tidak wajib dan disetujui oleh syariat.
Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallarn pernah buang air kecil
dan menyutuh shahabzt yang berada di belakang beliau untuk
menutupinya.
Menolak kemudharat^rl yang lebih besar dengan memiiih yang lebih
ringan dr antara keduanya. Seandainya kencingnya terputus (ditahan),
tentu akan mendatangkzn madharat bagitya. Dan seandarnya ia
betpindah dari tempatnya semula ke temp at y^ng lain, disamping
tempat y^ng pettama kali telah terkena najis, tentu naiis itu akan
mengenai. badan dan pakaiannya, serta tempat-tempat lain di daiam
masjid.

,'*'s *?rt * At J'i'ric ,iG ,"*?"t'*,'t';L ett *') .\ \
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17. Dai lbnu lJmar Radhjallabu Anbu ia berkata, 'Rasulullah Sbaltaltabu
Alaibi wa Sallam bersabda, 'Dihalalkan bagi kami dua bangkai dan

dua darab. Adapun dua bangkai, jtaitu belalangdan ikan, dan dua darah

laitu linpa dan bati." s: 
1FIR. Ahmad dan Ibnu Maiah, dan

padanya tetdapat kelemahan).

t' <ga, Hadits ini shahih, Sbabilt At-Bukhan Q2O)

" @+l Hadits ini shahih, Shahih Al-Jani'(210)

s)
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Penjelasan Kalimat
"Dihalalkan bagi kami dua bangkai (yakni setelah diharamkan

sebagaiman^ y^rtg termaktub dalam ayat) dan dua darah. Adapun daa

bangkai laitu belalang (yakni bangkainya) dan ikan (yakni bangkainya)

adapan dua darah laitu linpa dan hati."
Dikeluarkan oleh Ahmad dan Ibnu Maiah dan padanya tetdapat

kelemahan, karena ditiwayatkan oleh Abdurrahman bin Zaid brn Aslam

dz:i ayahrya darr Ibnu Umat. Ahmad berkata, "Haditsnya mungkar." Ia

menshahihkannya bahwa ta muqaf, sebagaimana dikatakan oleh Abu
Zur'ab dan Abu Hatim. Jika telah iela:s mauquJ maka iz memiliki hukum
sama dengan marfu'. Karena ucapafl shahabat, "Dihalalkan bagi kami
hegini", atau, "Diharamkan bagi kani begini", seperti ucapan, "Kami
diP€inlah", ztat, 'Kami dilarang", maka dapat diiadikan huiiah.

Tafsir Hadits
Hadits tersebut menunjukkan halalnya belalang dalam kondisi

b agaimanapun didap atkan. M aka tidak p erlu dip etimbangkan s edikitpun,
baik mati secara normal (alami), maupun mati karena sebab tertentu.

Hadits tersebut juga merupakan bantahan bagi yang mensyaratkan

kematiannya dengan sebab manusia, atau dengan memotong kepalanya,

dan jika tidak katena sebab ini maka diharamkan. Demikian pula
menuniukkan 

^tas 
halalnya bangkai ikan dalam kondisi bagaimanapun

didapatkan, baik dalam keadaan mengapung atauPufl tidak betdasatkan

hadits ini, dan juga hadits, 'ITalal bangkain-1a."

Ada yang berpendapat bahwa bangkai ikan tidak halal kecuali yang

nrati dengan sebab manusia, surutnya ait, melemP^rrtya, atzt katena
masuk ke dalam tanah, sedang yang mengapuflg tidak halal, berdasatkan

hadits,

';k?)t bi *o66't,:'iK * ,?'r1r ;.trrit;sic
'Apalang terdapat di laut ataulang dipotong maka makanlah, dan jtang mati

di dalamryta lalu mengapung maka janganlah kamu memakannlta.'aa

(Dikeluatkan oleh Ahmad dan Abu Dawud dad hadits Jabit.)
Hadits ini khusus, dan mengkhususkan keumuman dua hadits

tetdahulu. Hal ini dapat dijawab, bahwa hadits ini dha'if menurut
kesepakatafl para imam hadits.

An-Nawawi berkata, "Hadits Jabir ini dha'if menurut kesepakatan para

imam hadits, tidak boleh dijadikan hujjah jika tidak ditentang hadits lain,

namun hadits ini ditentang oleh hadits lain, sehingga tidak dapat

3a liil,tl Hadits ini dha'if, Dha'{ Al-Jan '(5019)
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mengkhususkan hadits yang umum. Karena Nabi Shallallahu Alaihi wa

Sallan makan sejenis ikan paus yang didapat oleh salah seorang pasukan
di laut, dan beliau tidak bertanya sebab kematiannya. Kisah ini sangat
terkenal dalam buku-buku hadits dan seiarah."

Hati hewan hukumnya halal menurut ijma!, begitu juga dengan limpa.
Tetapi dalam Al-Bahr dijelaskan bahwa limpa hukumnya makruh
berdasarkan hadits Ab Radhjallahu Anhu. Akan tetapi hadits ini tidak
diketahui siapa yang meriwayatkannya dad Ali Radhfuallahu Anhu. Bahwa
limpa adalah suapan setan,3s afitnya ia gembira dengan memakannya.

tra
-,L.rJt n'rtil:'"L':;A?tt.rt I' J'i'r'Jv :Jui;-;'*i *i . ,' t(vJ t, \ . 
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72. Dai Abu Hurairab ia berkata, 'Telab bersabda Rasulullah Siirttrt,
Alaihi wa Sallam, 'Apabila lalat jatub ke dalam minaman salah norang
kalian, maka hendaklah ia memasukkannla (dalam minuman tersebul)

kemudian membuangnla, karena pada salah satu salapnjta terdapat
peryakit dan pada lang laim1a terdapat obat." tu (HR. Al-Bukhad
dan Abu Dawud) Ia tambahkan, 'Dan sesunguhnlta dia menjaga

diri dengan M)apluaJang terdapat pen1akit." 31

Penielasan Kalimat
'Apabila lalat jatuh ke dalan minuman salah seorang dari kalian

(sebagaimana yang telah kami sebutkan terdahulu bahwa idhafah
(penyandatan) digugurkan, sebagarmana dalam sabda beliau, 'Apabila
anjing menjilat b/ana salah seorang dai kalian."38 Dalamlafmhlain, 'Dalam
makanan.") 3e maka hendaklab ia memasukkannla -dalam minuman tersebut-

(dalam tlw ay at AI-B ukh ari ada tamb aham, " S e ril il a n1 a ", s eb agai p e n ega s an.

Dan dalam Lafazh Abu Dawud, Faamqaluuhu' [maka hendaklah kalian
membenamkannya].40 Dalam lafzzh As-Sakan,'Faltanqulha' lmaka
3s Al-Mubannaf,karya Ibnu Abu Syaibah (5/126)
uu <{1*l Hadits ini shahih, Shahitt Al-Btkbari (3320)

" <47>, Hadits ini shahih, Sbahih Al-Jani '(835)
38 Telah ditakhrii.
3e Ahmad dalamALMtnad (2/443)
ao Abu Dawud (3844)

1-
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hendaklah ia membenamkannya]) kenudian ia membuangrya (dzlamlafazh

tetsebut menuniukkan boleh menunda dalam membuangnya setelah

dibenamkan daiam arr) karena pad.a salah sata salapnla terdapat peryakit

dan pada lang lainryta terdapat obat (iil adzlah keterangan perintah

membenamkannya dalam air tersebut)'"

Sedang lafazh Al-Bukhari,

i(, ;'ti c'-,,ib 4?t> +i"e oVLtH ;
,Kemadian ia membuangnln, k)rrrn pada salab sata salapnla tertlapat obat

dan pada Stang lain nrarpoi penltakit." Dan dalam lafzzh larft, 'suttxman'

(racun).
Dikeluarkan oieh Al-Bukhari dan Abu Dawud, ia menambahkan,

iri"St *'q rnt gtLa'#- f\',
'Dan sesunguhnla d.ia menjaga diri d'engan sa1apn1a1arug t"d'opoi p'ry'oki'"

Menutut Ahmad dan Ibnu Maiah,

ir;ar ?'i't ,pri-,a";y
,,,lesungubnla dia mendahulukan racun dan mengakhirkan obat." a\

Tafsir Hadits
Hadits tersebut adalah dalil yang ielas atas bolehnya membunuh lalat

untuk mencegah mudharat, setelah dibunuh lalat dibuang dan tidak

dimakan. talat iika mati dalam benda cair, maka tidak membuatnya naiis,

karena Rasulullah shatlallahu Alaihi wa sallam menyuruh untuk

membenamkannya. Karena dengan memasukk2;nl:ry^ ke air atau makanan

lalat itu akan mati, tedebih iika makanan tersebut panas' Seandainya dapat

membuatnya naiis, niscaya petintah tetsebut untuk merusak makanan'

semefltara Rasulullah Sbatialtahu Ataihi wa Sallam melatang merusak

makanan, beliau iusteru menyuruh untuk memperbaikinya'

Kemudian, hukum ini dapat dibedakukan terhadap setiap hewan yang

tidak memiliki datah yang meflgalir seperti lebah, kumbang atau lalat

kerbau, laba-laba dan yatrg mitip dengannya' Sebab' hukum itu dapat

berlaku umum lantaran illattyaumum dan meniadi tiada dengan ketiadaan

illat (sebab). Maka dikatenakan sebab naiis adalah darah yang membeku

pada hewan dengan kematiannya, dan itu tidak terdapat pada hewan yang

Ldrk -.-iliki darah yang mengahr, mzka hukum naiis hilang dengan

tidak adanya illat.

I
l

l

o' <g,irHadits ini shahih, Shahih Al-Jani'(4234)
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Perintah untuk membenamkan lalat ke dalam air agar. obat yang ada

pzdanyz keluar sebagaimana penyakit keiuar datnya. Telah diketahui,
bahwa pada Lalat terdapat kekuatan racun. Hal itu diindikasikan dengan

adanya bengkak dan gatal yangterjadi ketika digigit. Gigitan lalat menjadi
senjata baginya. Maka jika tetiadi hal yang menganggunya, ia akan
melindungi diti dengan senjataflya tersebut. Sebagaimana sabda Rasulullah
Shallallahu Alaihi wa Sallam, "Sesunguhnla ia (/alat) menjaga diri dengan

salapnlalang terdapat peryakit", maka Rasulullah S hallallahu Alaihi wa S allam

menyuruh menolak racun itu dengan obat yang telah diletakkan oleh
Allah Ta'ala pa.da sayapfiy^ y^rtg lain dengan memasukkan lalat tersebut
ke dalam at. Maka racufl dan obat itu akan bertemu, sehingga hilanglah
rnadharutnya.

Lebih dari satu dokter mengatakan, bahwa bagian (tubuh) yang
tersengat oleh kalaiengking dan kumbang apabila digosok dengan lalat,
akan membertmanfaat dan penawar. Hil itu tiada lain karena obat yang
terdapat padanya.

*?rt ,* it J"i'r'J$:J$ ^* hr'd': 'uiJJt $;'ei ,f's .\y
zrz / u, o 
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1,3. Dai Abu lYaqid Al-Laitsi Radbjallahu Anhu ia berkata, 'Rasulullah

Sballallahn Alaibi wa Sallam bersabda, 'Apa saja lang dipotong dai
hewan lang masih hidup adalah bangkai." (HR. Abu Dawud dan
At-Tirmidzi, ia menghasankannya, da,rr laf.azh tersebut
miliknya).42

Biografi Perawi
Menurut salah satu rtv,tlyat, rr rr:r Abu !7aqid adalah Al-Harits bin

Auf. Dikatakan bahwa ia ikut Perang Badar. Ada yang berpendapat bahwa
dia termasuk orang yang masuk Islam pada penaklukan Makkah. Pendapat

yang pertama lebih kuat. Meninggal tahun 68 atau 65 H di Makkah. AL
I-,aitsi adalah nisbat kepada Al-Laits, karena ia berasal dari Bani Amir
dari Laits.

L

o' <{qal Hadits ini shahih, Shahih Al-Jani'(5652)



62 & $uautus-sALAM JitidPertama

Penjelasan Kalimat
'Apa saja lang dipotong dai hewan (dalam Al-pamas, Al-Bahimah

adalah setiap hewan yang berkaki empat meskipun hidup diair, atau setiap

yang hidup dan tidak berakal. Dan Al-Babimah adalah anak domba dan

kambing, sepeftinya yang dimaksud di sini adalah yang terakhir
sebagaiman^ yang akan diterangkan) yng masih hidup fuakni hewan yang

dipotong ttu) adalah bangkai;'
Dikeluarkan oleh Abu Dawud dan At-Tirmidzi dan ia

menghasankannya, yakni ia betkata, "sesungguhnya hadits itu hasan."

Definisi hasan telah disebutkan pada definisi hadits shahih yang lalu.

Tafsir Hadits
Hadits ini menuniukkan bahwa sesuatu yang dipotong dari tubuh hewan

yang masih hidup adalah bangkai yatg drharamkan. Latar belakang hadits

tersebut menunjukkan bahwa yang dimaksud dengan al-bahimah adalah

binatang berkaki empat. Yaitu makna yang pefi^ma lantaran disebutnya

unta padanya, bukan makna yang terakhir yang disebutkan oleh Alpamul
Akan tetapi dikhususkan dengan aPa yang dikecualikan betupa ikan

meskipun berkaki empat. Atau yang dimaksudkan adalah makna yang

pertengahan yaitu setiap yang hidup dan tidak berakal lalu dikhususkan

belalang dan ikan dainya, dan apa yang telah disebutkan yang tidak

memiliki darah yang mengalir.

z. @{ln BEJANA

*?rt t:" ltJ',i'.,i$ ,iG& ir ,r'r:qt i aiL * .t t

l4t t'',;-fls't:'l'1r'1bit') v'ilt y) 'd f;:F 'l ,'gu't

):tLb;X .i-r\i e{:,rJfur G'eqP
14. Dari HadTaifuh bin Al-Yanan Radbilallahu Anhu ia berkata,

'Rasulullah Shaltallabu Alaibi wa Sallam bersabda, 'Janganlah kanu

minum dalam bqjana emas dan perak, dan janganlah makar pada piing
(yang terbuat dari) keduanla, karena sesanguhnla (bejana atau piring

emas dan perak itu) adalah bagi mereka (orang-orang muyrik) di dunia

dan bagi kanu di akhirat."a3 (Muttafaq Alaih).

o' <ry, Hadits ini shahih, Shahih Al-Btkhai $azQ, Shahih Muilin (2067)
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Biografi Perawi
Hudzaifah adalah Abu Abdillah Hudzaifih bin Al-yaman. Hudzaifah

dan ayahnya adalah dua orang shahabat Nabi yang mulia. Keduanya
mengikuti perang Uhud. Hudzaifah adalah pemegang rahzsia Rasulullah
sballallahu Alaihi wa sallam. Sekelompok shahabat dan tabi,in
meriwayatkan (hadits) dainya.Ia meninggal dunia di Al-Mada.in pada
tahun 35 atau 36 H, empat malam setelah terbunuhnya utsman.

Penielasan Kalimat
'tanganlah kamu minurn dalam bejaaa emas dan perak, dan janganlah makan

pada piring (yang terbuat dari) keduanla (kata 'shibaaf binaa' adalah bentuk
jamak datt thabfaD. Al-ICsa'i berkata, "Ash-Shahfah adalah piring yang
isinya dapat mengenyangkan lima orang) karena sesunguhnla ia (yziti
bejana emas dan perak serta piring yang terbu at darikeduanya) bagi iereka
(yaitu bagi orang-oraflg musyrik meskipun tidak disebutkan, karenamereka
itu sudah maklum) di dunia (sebagai informasi dad kondisi mereka, bukan
berarti sebagai informasi bahwa hal itu halal buat mereka) dan bagi kamu
di akbirat;'

Tafsir Hadits
Hadits di atas adalah dalil haramnya makan dan minum pada bejana

emas dan perak serta piring yang terbuat dari keduanya, baik bejana
tersebut khusus emas maupun yang tercampur dengan perak, karena ia
tetmasuk bejana emas dan perak. An-Nawawi berkata, "sesungguhnya
telah terjadt ijrza'atas haramnya makan dan minum pada keduanya.

Terjadi perbedaan mengenai illatnya. Ada yang mengatakan karena
sombong, dan yang lain mengatakan karena terbuat dad emas dan perak.

Patz alarna berbeda pendapat mengenai tempat yang dilapisi dengan
emas atau perak, apakah juga diharamkan sebagaimana emas dan petak?
Ada yang berpendapat, bahwa iika 1apisan dad emas dan perak itu bisa
dipisahkan maka har.am secara ijm a', katena termasuk menggunakan emas
dan perak. Dan jika tidak mungkin dipisahkan, maka tidak haram. Dan
yang lebih dekat kepada kebenaran, jika disebut bahwa itu adalah beiana
emas atau perak dan dinamai dengannya, maka tercakup dalam lafazh
hadits tersebut, dan jika tidak, maka tidak haram. Standarnya ad.alah
dengan menamainyz Sejana emas atau petak) pada masa kenabian, jika
tidak diketahui maka a;salnya adalah halal.

Adapun beiana yang ditambal dengan keduanya, maka diperbolehkan
makan dan minum pzdanya menurut ijma,.
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Berkenaan dengan menggunakan tempat yang terbuat dari emas dan

perak untuk makan dan minum tidak ada perbedaan padanya. Adapun

untuk selain makan dan minum, yakni untuk Penggunaarl yaflg lain, apakah

juga diharamkan? Ada yang mengatakan tidak diharamkan karena tidak

ada nashnya, kecuali padamakan dan minum. Ada pula yang merlgatakat,
bahwa diharamkan semua penggunaan lainnya menurut ijma', kemudian

sebagian ulama mutaakhkhirin membantzhnyz dan berkata, "Nashnya

disebutkan pada makan dan minum, selainnya tidak, menyamakan semua

peflggunaan dengan keduanya secara qiyas tidak memenuhi syarat-syarat

qiyas.
Yang benar adalah pendapat yang mengatakan bahwa tidak haram

selain tempat untuk makan dan minum, sebab itu yang ditegaskan dengan

nash. Sedang klaim /ma'idak benar, inilah kemalangan mengganti lafazh
nabawi dengan yang lainnya. Karer,a hadits menyebutkan kehatamafinya

pada makan dan minum, maka mereka meninggalkan redaksinya kepada

semua bentuk pengguflaan dan meninggalkan ucapan Nabi, lalu
mendatangkan lafazh umum dari diri mereka sendiri.

Sepertinya penulis menyebutkan hadits pada pembahasan ini untuk
mcnunjukkan haramnJ,a wudhu pada bejana emas dan perak. Katena
pengguflaan terhadap keduanya menurut madzhabnya adalah hatam. Jika
tidak ada maksud ini, maka hadits ini sebenarnya masuk dalam bab

makanan dan minuman.
Kemudian, apakah batu-batu berharga seperti petmata dan mutiara

disamakan dengan emas dan perak? Dalam hal terdapat perbedaan
pendapat. Dan nampaknya yang lebih kuat adalah tidak disamakan, dan

dipetbolehkan menutut asal kebolehannya kareta tidak ada dalil yang

disebutkan mengenai hal tetsebut.

' i' ' 'i' \ ' L "l' J'i'r'JG ,us',& i' '6pt'a**?l *', ., ,
' 1fr il ;"; ;" ;'i,fo'uIil. ; *,
15. Dari Umni Salamah Radhilallahu Anha ia berkata, 'R'asulullah

Shallallahu Alaihi wa SaIlan bersabda, "Sesungahn1a lrangJangminum

dalam bejana perak, dia telah rnemarukkan api jabannam ke dalam

perutnJa. "e (Muttafaq Alaih).

oo <Aga, Hadits ini shahih, Shahih Al-Bukl:ai (5634), Shahih Muilin (2065)
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Biografi Perawi
Ummi Salamah, yaitu Ummul Mukminin, istri Nabt Shallallaltu Alaibi

wa Sallam. Namanya adalah Hindun binti Abi Umayyah. Pernah
menjadi istri Abu Salamah bin Abdil Asad. Hijrah ke Habasyah
betsama suaminya. Suaminya meninggal dunia setelah keduanya
kembali dari Habasyah. Lalu ia menikah dengan Rasulullah Shallallabu
Alaihi wa Sa/lam di Madinah pada tahun keempat Hijtiyah. Ia meninggal
pada tahun 59 H. Ada yang mengatakan tahun 62 H dan dimakamkan
di Baqi', umurnya 84 tahun.

Penielasan Kalimat
"Sesunguhnla orang)ang minum dalam belana perak (demikian menurut

Ary-Slaikhain dan riwayat Muslim dalam redaksi lain berbunyi,

(4\it-r;a:t fld -dalan bejana perak dan emas-) as ia telah memasukkan

(Al-Jarjarab adalah suara iatuhnya air ke dalam mulut dan suara unta
ketika memamak, ia menjadikan minum dan meneguk sebagai jarlarab)
api Jahannam ke dalam perutnla."

Az-Zamakhsyari b erkata, "Diriwayatkan deng ar merafz'kan kata
'an-Naar' untuk menunjukkan kedudukannya sebagai Fa'il Majaq.
Karena sebenarnya ner.aka jahannam tidak dimasukkan ke dalam
perutnya, akan tetapi ungkapan ini hanyalah sebagai naja7, demikian
meflurut ri'wayat yaflg yang marfu'. Sebagaimana firman Allah Ta'ala,

gu e-P,etkVcJY
"Sebenarnla mereka itu menelan @i sepenub perutnla." (QS. An-Nisaa': 10).

Hadits tersebut menunjukkan apa yang telah ditunjukkan oleh
hadits Hudzaifah yang pertama.
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" <64n, Hadits ini shahih, Shabib Muslin (2065)
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76. Dai lbnu Abbas Radhialtahu Anbu ia berkata, 'Rasulullah Shallallahu

Alaihi wa sallam bersabda, 'Apabila kulit disamak, maka ia telah

suci." 4 (HR. Muslim, dan menurut Al-Arba'ah, "Kulit apa

saja yang disamak.").ai

Penjelasan Kalimat
'Apabila kulit disamak (yaitu kulit, ^tav 

y^ng belum disamak

sebagaimana dalam Al-pamus dan juga dalam An-Nihayh) maka ia telab

suci."

Dikeluarkan oleh Muslim dengan lzfazhini. Sedangkan menurut imam

yang empat, ( C1 o.j,l"#l ) "kulit apa saja lang disamak." Lanjutannya,

GLG) "makisungih telah suci:'

Tafsir Hadits
Hadits tersebut dikeluarkan oleh perawi yang lima, hanya saia

lafazhnya berbeda-beda. Hadits tersebut diriwayatkan dengan bebetapa

lafazh dan disebutkan latar belakangnya, bahwa Nabi Shallallabu Alaihi
wa Sallam melewati bangkai kambing milik Maimunah maka beliau

bersabda,

'Jr'.#f.ltri 
t6 : o*,ef!rF,i:",r li

'Tidakkah kalian memanfaatkan kulitnla, sesunggrbnla dengan nen1amak

ku lit berarti dapat mensucikannla.'a8

Al-Bukhari meriwayatkan dari hadits Saudah ia berkata, 'Kambing kani
ruati lalu kami menlanak kulitnla, kami tetap menjadikannla sebagai tempat

minuman hinga lusuh.'ae

Hadits tetsebut adalzh dalil bahwa menyamak dapat mensucikan kulit

bangkai setiap hewan sebagaimana dituniukkan kalimat Zlylumaa' (yakni

kulit apa saja), dan bahwa dengan menyamaknya dapatmensuci.kan bagian

Iuar kulit dan juga bagian dalamnya.

Dalam masalah ini ada tuiuh pendapat,

Pertama; Dapat mensucikan setiap kulit bangkai, baik pada bagian

dalam maupun luarnya dan tidak dikhususkan sesuatupun darinya. Hal

ini berdasarkan zhzlnrrrrya hadits Ibnu Abbas dan yang semakna

dengannya. Pendapat ini diriwayatkao dari AnRadhilallahu Anbu dan Ibnu

Mas'ud.

* <61*, Hadits ini shahih, Shahih Muslin (366)
o' <Aqi', Hadits ini shahih, Sbahih Al-Jani' (2711)

" <QA't Hadits ini shahih, Sbahib Al-Jarui'(3359)

^' (*) Hadits ini shahih, Shahih Al-Bttkhai (6686)I

I

i

L



<{rrea.fruaenea & 67

kdnn;A.ly$tidak dapat mensucikan sesuatu, ini adalah pendapat

-. iumhut Al-Hadawiyah dan diriwayatk?n drri_Spkelggpel.- s!r1ha,!1q. Hal
ini berdasatkan hadits yang diriwayatkan oleh Asy-Sy1!!, $!r_mad dan

-W"yr,dr"p"rryly31r_g_rgpj!_49_-D__?t4quthni,Al.
9l" E-6in-U-k-rimJ^L;di;, telah datang
kepada kami wasiat Rasulullah ihriloilnh, Alaibi wa Sallam sebelum beliau
;"-rU!g g;Iqgl iV,-t p ah wa 1oW n I a b ka I t a n *, o7g, o o ko n s e s u a t a dan b a ngka i,

bqt,kLlwgan -eryary,rk mauq llgfl rn!rn!4,toJo." u"

- Dalam riwayat As),-S)'afii. Ahmad dan AbiEElS j&lu balan sebglun

- -u!U! !!ga l A!.'_'j P {ryq_:tffAy"L_14", __"S 
a t u a ta u d a a b u l a n. " A t-Tit midzi

berkata,' If a s a n. " D 
^n 

Ahmad b erpendapaTTenganiil,2 
-dan 

berka ta, " I ni
adzlah ptndapat teiakhii- daif dua pendapat, kemudian ia
me_nlnqgalkannya."

Mereka berkata, "Hadits intmenaykh (menghapus) hadits Ibnu Abbas,
karena menunjukkan haramnya menggunakan kulit bangkai dengan
menyamak dan membalutnva."

Pendapat tadi dapat dijawab dengan bebetapa alasan:

1. Bahwa hadits tetsebut adalah hadits mudhthaib pada sanadnya,karena
terkadang ditiwayatkan dari para penulis Rasulullah Shallallahu Alaibi
wa Sallam, dan terkadang dad para syaikh dadJuhainah, dan terkadang
pula dari orang yang membaca wasiat Nabi. Juga nudhtarib pad.a

m^t^firLy^, kzrena diriwayatkan dengan tanpa batasan dan inilah
riwayat terbanyak, dan diriwayatkan dengan membatasi satu bulan,
dua bulan, empat puluh had ataupun tiga hari.

Kemudian juga memiliki cacat yattu mursal, karena Abdullah bin
Ukaim tidak mendengarnya dari Nabi Sballallabu Alaihi wa Sallam,
juga dengan ketetputusan sanad, karena tidak didengarkan oleh
Abdurahman binAbiLaila dari Ibnu Ukaim. Oleh karenanya, Ahmad
meninggalkan pendapat ini setelah sebelumnya ia betpendapat
dengannya, sebagaimana dikatakan oleh At-Titmidzi.

2. Hadits tersebut tidak bisa untuk meruasakb, karena hadits menyamak
lebih shahih, sebab diriwayatkan oleh Muslim dan diriwayatkan dari
bebetapa jalan. Dan yang semakna dengannya ada bebetapa hadits
dari sekelompok shahabat.

Dad IbnuAbbas ada dua hadits, dad Ummi Salamah adattga hadits,
dari Anas ada dua hadits, dan hadits dad Salamah bin Al-Muhabbik,
Aisyah, Al-Mughitah, Abi Umamah serta Ibnu Masud. Dan hadits
yaflg meflasakh (menghapus) harus terbukti diucapkan terakhir,

t' <6llr Hadits ini shahih, S hahih Abu Dawud (4127)
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sementafa tidak ada dalil bahwa hadits Ibnu Ukaim lebih terakhir.

Danrtwayaty^ngmenyebutkafi satu atau dua bulan ada cacatpzdanya,

maka tidak dapat diiadikan sebagai huijah untuk menasakh, meskipun

iwayat dengan membatasinya tadi shahih, namun tidak secara

otomatis menunjukkan bahwa itulah yang tetakhir dad keduanya.

Tidak dapat dikatakan, jika tidak teriadi nasakh maka dua hadits

tadi bertentangan, yaitu hadits Ibnu Ukaim dan hadits Ibnu Abbas

dan yang menyertainya. Meskipun bertent^ngafL, maka harus drtaryih

atau didiamkan, karena kami mengatakan, tidak ada pertentangan

kecuali jika keduany^ s^m . Sementara di sini tidak demikian, katena

hadits Ibnu Abbas shahih dan banytknya paru perawi yang

menyertainya, dan hal itu tidak terdap^tpad?- riwayat Ibnu Ukaim.

3. Balrwa'al-ihaabu'sebagaimana y^ngtelah Anda ketahui dzri Al-pamus

dan An-Nihalah adalah narn bagi kulit yang belum disamak, menurut

salah satu dari dua pendapat. An-Nadhar bin Syuma:lberkata, "Ihab

adalah fl^m" bagi yang beium disamak dan setelah disamak rTa.martya,

yanniln (geriba yang sudah lusuh) atau qirbah (geriba adalah tempat

ait atau susu yang terbuat dari kulit), dan ini yang ditegaskan oleh

Al-Jauhari."
Ada yang mengatakan, karena mengandung makna kedua hal

tersebut, maka diriwayatkanlah dua hadits yang bertefitarug n y^fig
kami kompromikan antata keduanya, bahwa dilarang menggunakan

kulit yang belum disamak, dan iika telah disamak tidak dinamakan

lagi ihab, maka tidak tetmasuk yang terlarang, dan ini pendap^t y^fig

baik.

Ketiga; Dapat mensucikan kulit setiap hewan yang dapat dimakan,

sedangkan kulit hewan yang tidak bisa dimakan tidak bisa disamak. Hal

ini bertentzflgan dengan keumuman hadits, 'Kulit apa saja'"

Keempat; Dapat mensucikan semua hewan kecuali babi, katena babi

tidak memiliki kulit, ini adalah madzhzb Abu Hanifah.

Kelina; Dapat mensucikan kecuali babi, berdasarkan firman Allah

Ta'ala, "Karena sesunguhnlta semud itu kotor," (QS. Al-An'am: 145), kata

ganti yang tersebut dalam menuniukkan babi, maka dihukumi dengan

najisnya semua anggota badannya, dan aniing diqiaskan kepadanya katena

sama-sama najis, ini adalah pendapat Asy-Syafii.

Keenam; Dapat mensucikan semuafly2,, akzn tetapi hanya bagian

luarnya dan tidak dapat mensucikan bagian dzlamnyz. Sehingga dapat

digunakan ufltuk benda-benda yang kering selain yang cair. Boleh shalat

di atasnya dan tidak boleh shalat padt bagtan dalamnya. Pendapat ini

I
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diriwayatkan dari Malik, dengan memadukan antarl- hadits-hadits di atas,
dengan demikian maka tidak terdapat pertefltangan.

Ketujub; Kulit bangkai dapat dimanfaatkan walaupun tidak disamak
baik bagian luar maupun bagian dalamnya, betdasarkan hadits yang
diriwayatkan oleh Al-Bukharisl dad dwayat Ibnu Abbas bahwa Rasulullah
Shallallahu Alaihi wa Sallam melewati seekor bangkai kambing, lalu
betsabda,'Tidakkah kalian nemanfaatkan dengan men-ltamaknla?" Pata
shahabat menjawab, "S esunguhn1a ia itu bangkai." Behau bersabda,'Yang
diharankan hanlalab memakannla", ini adalah pendapat Az-Zrthri. Dan telah
dijawab bahwa hadits tersebut bersifat mutlak, dan telah dibatasi oleh
hadits-hadits menyamak yang telah lalu.

, ./. t

i'-'riG,'lG*; ?'rr '€'r,*Jt ; *- ,f's .\y
. oti ;J.t L;..i,e tl')';il r?t irtr 7t: :. {$':

17. Dari Salamah bin Al-Muhabbiq Radhjallabu Anhu ia berkata, 'Telah
bersabda Rasulu/lah Sltallallahu A/aihi wa Sallam, 'Dengan menlamak
kulit bangkai, maka dapat menrucikann1a."s2 (Dishahihkan oleh
Ibnu Hibban).

Biografi Perawi
Salamah bin Al-Muhabbiq Radhjallahu Anhu adalah seorang shahabat,

termasuk dari kalangan orang-orang Bashrah. Puteranya y^ng bernama
Sinan meriwayatkan hadits darinya, dan Sinan juga seorang shahabat.

Tafsir Hadits
Menurut Ahmad, Abu Dawud, An-Nasa'i, Al-Baihaqi dan Ibnu Hibban

dari Salamah dengan lafazh, ( #f'rd,!; 1,i,) "Dengan menlamak kulit berarti
dapat mensucikdut)a." sr Dalam lafazh lan, (t+k\r<r5) "Menlamakryta dapat
mensucikannla",yanglainnya, (A;riiGt) "Menltamaknla dapat mensucikannlta",

dalam lafzzh lain, (11u, t4's's) "Kesuciannla dengan men1amakn1a", yang lain
lagi, (it; 1/,tri ;Ki' Ke sucian ku lit dengan m enlam a knlta !'

Dalam bab ini banyak hadits semakna yang menunjukkan apz- y^ng
telah disebutkan hadits Ibnu Abbas.

t' 6qi, Hadits ini shahih, Shabib AlBukhai (7492), Sbahih Muslin (363)
t' <{1:.1 Hadits ini shahih, S bahi h At-Jani' (3360)
t' <Q.+l Hadits ini shahih, Shabih Afu Daw*d (4125)
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Menyamak afl ^ntar^ 
menyamak dengan menyembelih sebagai

p"mb.rituhuan bahwa menyamak kulit kambing untuk mensucikannya

sama ked.rdukannya dengan menyembelih dalam menjadikannya lrlalal,

karena dengan menyembelih dapat mensucikannya dan halal untuk

dimakan.

*j #\t .v ;nt'J"i'rT :.3u @ i' 'or-rf# ,f's '\ 
^

G:fu:- iJ*,:4 6\ r'i*rr;6t ;ibi'i itw,\6' ;.i ;a-
' 

, ,'a,'.,t,oit..o( rr.,o,', :

. idi :l' rf i: L?i . a ;sliar
18. Dai Maimunah Radhiallahu Anha ia berkata, 'Rasuhllah Shallallahu

Ataihi wa sallan melewati see kor kambiruglang mereka seret, maka beliau

bersabda, ,,Bagaimana jika kalian mengambil kulitryta? Mereka

menjawab, ,,sesangguhnjta ia telah nenjadi bangkai." Maka beliau

bersabda, "(Bangkai itu) dapat disutikan dengan air dan menlamaknlta."

(HR. Abu Dawud dan An-Nasa'i). 5a

Biografi Petawi
Maimunah adalah Ummul Mukminin, Maimunah binti Al-Harits Al-

Hilaliyyah. Namanya semula Baffah,lalu diganti oleh Rasulullah

SbattaltabuAlaihi wa Sallan dengan Maimunah. Ia dinikahi oleh Rasulullah

Shaltallahu Ataihi wa Sallan pada bulan Dzul Qa'dah tahun ketujuh pada

(Jmrab Al-padhjlab,waftt tahun 61 H. Ada yang mengatakan tahun 51

H, yang lain mengatakan tahun 66 H, dm' yang lainnya lagi mengatakan

selain itu. Dia adalah bibi Ibnu Abbas dan Rasulullah Shallallahu Alaihi

wa Sallam tidak menikah tagi setelah menikah dengannya'

Tafsit Hadits
Dalam lafazh lain menurut Ad-Daraquthni dari Ibnu Abbas,

6'fr;6bi;ftG";1
'Bukankah pada air dan menlarnak dapat nensucikannla?" ss

Adapun ristayat,

)

Gfib;c aV5iiir e';t
,n <Aqa, Hadits ini shahih, Shahih Al-Jani'(5234)
ss Smat Ad-Daraq*hni (7 / 42)
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'Bukankah pada as1-sltats (jenis pobon) dan menlamak dapat mensucikannla.,,
An-Nawawi berkata, "sesungguhnya hadits dengan lafazh ini batil dan
tidak ada asalnya."

Dalam slarah Muslin ia betkata, "Boleh menyamak dengan sesuatu
yang dapatmenyerap kotoran-kotoran kulit dan membuatnya harum, serta
menjaganya da.. te{adinya kerusakan, seperti asy-syats (enis pohon).,,
Ia melanjutkan, bahwa ia termasuk mutiara yang dijadikan oleh Allah di
bumi menyerupai logam. Al-Jauhari berkata, "sesungguhnya pohon itu
baunya wangi, rasutyr- pahit, dapat digunakan menyamak dan menguliti
buah delima dan obat-obatan yang suci. Tidak dapat disucikan dengan
matahari kecuali menurut Al-Hanafiyyah, dan juga tidak dapat disucikan
dengan tanah, debu dan gar,,rn menurut pendapat yang paling shahih.

,)L"dx .Ab W j,G:;;tt,6:no
19. Dai Abu Tsalabab Al-Kbuslani Radbjatlahu Anhu ia berkata, ,Aku

bertan-ya, "lvahai Rasulullah, sesungahnlta kani berada pada negeri Abti
Ktab, bolebkab kami makan pada bgjana mereka?" Beliau menjawab,
'tanganlab kamu makan padanla, kecualijika karian tidak mendapatkan

-1ang lain, maka cucilab (by'ana mereka) kemudian nakanlab padanla.'56
(Muttafaq Alaih).

Biogra{i Perawi
Abu Tsa'labah Al-Khusyani, dinisbatkan kepada Khusyain bin An-

Namit dad Qudha'ah. Namanya Jurhum bin Nasyib, ia lebih terkenal
dengan julukan yang diberikan padanya. Ia membaiat Rasulullah
Shallallahu Alaibi wa Sallan pada Baiat Ar-Ridhwan. Rasulullah
memberikan bagian kepadanya pada perang Khaibar dan mengutusnya
kepada kaumnya, lalu mereka pun masuk Islam. Ia berpindrh ke Syam
dan meninggal dunia di sana pada tahun 57 H, dan zda pendapat yang
lain tentang tahun meninggalnya.

tu <Qay Hadits ini shahih, shabib At-Buahan gaTB), sbabib Mrurin (1930)

l-
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Tafsir Hadits
Hadits ini dijadikan dalil najisnya beiana Ahli Kitab. Apakah karena

najisnya makanan mereka, ataukah katena mereka makan babi dan minum

khamar (arak) padanya, ataukah katena dimaktuhkan? Yang mengatakan

najisnya makanan or^ng kafir adaLah Al-Hadawiyah dan Al-Qasimiyah,

dan didukung oleh Ibnu Hazm. Mereka juga berdalil dengan zhahrnya

firman Allah Ta'ala,

H1F;;ifiY.
"Sesunguhnla lrang-lrangJang muslik itu najis." (QS.At-Taubah: 28)

dan Ahli Kitab disebut ofang musyrik, karena mereka mengatakan bahwa

Isa adalah putera Allah, danl)za:r adalzh putera Allah.

Selain mereka dari Ahlit Bait seperti Al-Mu'ayyid dan yang lxnnya
berpendapat mengenai sucinya makanan mereka, dan ini yang benar,

berdasarkan fuman .lrllah Ta'a/a,

"6 L'#Gr; X: L 6rrt \;'j'"5i't\u
"Makanan (sembelihan) lrang-lrang)ang dibeikan Al-Kitab itu halal bagimu,

dan ruakanan kama halal pula bagi mereka." (QS. Al-Maidah: 5), dan bahwa

Nabi Shattaltahu Alaihi wa Sallam berwudhu dari tempat bekal seorang

musyrik. Juga berdasarkan hadits Jab:r- yang diriwayatkan oleh Ahmad

dan Abu Dawud, 'Kami pernah berperang bersama Rasulullab Shallallahu

Ataihi wa Sallam, lalu mendapatkan belana dan tempat minum orang mugtrik,

dan beliau tidak mencela hal itu atas kami." sj

Pendapat tersebut dapat dijawab, bahwa hal ini ketika Islam berkuasa,

dan tidak ada pembiczLtaaf: padtnya. Jawaban ini terdapat dalam Ay-
Sltarh,hal itu berdasatkan bahwa ketika umat Islam menguasai harta kaum

musydkin maka hal itu bersih, dan kami tidak berpendapat demikian

karena tidak ada dalilnya, akan tetapi kami katakan, "Makanan ofang-

oraflg kafir suci, dan yang dikuasai kaum muslimin dan harta mereka

pada dasarnya suci, bukan berarti suci lantaran dikuasai, dan iika hal itu
dapat diterima maka dalil-dalil lainnya sudah cukup.

Ahmadss meriwayatkan dart hadits Anas, bahwa Rasulullah Shallallahu

Alaihi wa Sallam dtalak oleh seorang Yahudi kepada jamuan makanan

roti yang terbuat dari gandum yaflg telah betubah. Dalam Al-Bahr ia

berkata, "seandainya makanan meteka hatam, niscaya beliau menyuruh

untuk menjauhinyalantaran minimnya jumlah kaum muslimin ketika itu.

s7 lQCl Hadits ini shahih, Shahih Aba Dawad (3838)
58 Al-Musnad (3/210)
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Dan banyaknya meteka menggunakannya pasti tidak lepas dari pakaian
dan makanan mereka. Kebiasaan semacam ini pedu adanya penentuan
hukum."

Meteka berkata, "Hadits Abu Tsa'labah tidak berarti dimaktuhk^flny^
makan pada bejana mereka lantaran kotoran, karena jika najis, beliau
tidak akan mensyaratkan ketiadaan yang lain, sebab bejanz yang bernajis
dan juga benda Lainnya setelah menghilangkan najisnya a,dalah sama-sama

tidak bernajis, atau untuk menutup kemungkin^fl 
^g 

r tidak jatuh kepada
hatam, atau karena ia najis lattatan 

^p^ 
yafig dimasak di dalamnya bukan

karena makanan meteka, sebagaimanayang dijelaskan dalam riwayat Abu
Dawud dan Ahmad dengan lafazh, "Sesunguhnla kami hidup di sekitarAhli
Kitab dan mereka memasak babi dalam panci mereka, minum khamar dalan
by'ana nereka, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallan bersabda, 'Jika
kalian mendapatkan Jang lainnla'." se

khusus) dengan beiana yang di dalamnya dimasgk da@
telah disebutkan, rya,ka_yanglnutlak ditinggzlkanlal:u mengarr,alkan yang___

muqal1ad. Adapun ayat, maka najis menurut bahasa adalah yang dianggap
kotot, lebih umum dari pengertian menurut syadat. Ada yang berpendapat
bahwa maknaaya adalah yang bernajis, karena mereka disertai
kemusyrikan yang sama dengan najis, juga karena mereka tidak bersuci,
tidak mandi dan tidak menjauhi berbagai najis yang bercamput dengan
mereka, olehnya itu maka dipadukanlah antara hadits ini dengan ayat Al-
Maidah dan hadits-hadits tersebut sesuai dengan hukumnya, dan ayat
Al-Maidah lebih jelas maksudnya.

' 'i'' 't' \,t -* et'oi;z \t'o', # s btr^2 *'s .\ .c.l- q rJ'9 a)
J I J /' 
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,!* **'e &"# f F ei rr ;''t1 d rP; i:r;*i
20. Dai Imran bin Hushain Radhjallahu Anhu bahwa Nabi Shallallabu

Alaihi wa Sallam bersama para shahabatnla berwudhu dari by'ana

seorang perempuan nas1ik." 60 (Muttafaq Alaih dalam sebuah
hadits paniang).

t' <49l Sbabih Ah Dawil (3839)
u'<41a, Hadits ini shahih, Sbahih AlBtkhai Qa\, Sbahih Mu:lin (682)
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Biografi Perawi
Imran bin Hushain adalah Abu Nuiaid Al-Khuza'i Al-I(a',bi. Masuk Islam

pada perang I(haibar, ia tinggal di Bashrah hingga meninggal dunia pada

tahun 52 atau 53 H, dia termasuk shahabat yang paling mulia dan ahli fikih.

Penjelasan Kalimat
'Bahwa Nabi Sha/lattahu Ataihi wa Sallam bersama para tltahabatnla benaudbu

dari b{ana (yaitu tempat bekal berisi air, terbuat dad dua kulit ditambah yang

ketiga agar lebih luas, sebagaimana dalam ALpanus) s€lrattg perempuan

mugtrik."

Tafsir Hadits
Dikeluarkan oleh Al-Bukhati dengan beberapa lafazh, di antarunya,

"Bahwa beliau Shatlallahu Ataibi wa Sallam menguhrs Alt Rndhiallahu Anhu

dan seorang shahabat lain bersamanyapada salah satu peqalanan beliau,lalu

mereka kehabisan ak, mzka beliau bersabda, '?ergilah kalian berdua mencai

ctit'." 7.-alu keduanya berangkat dan menemui seorang peremPuan di antan

kedua beiana atau tempat perbekalan yang terbentang dan penuh air di atas

untanya, lalu keduanya bertanya kepadanya, 'Di mana air?'Ia menjawab,

"Kemafin, saya menjanjikan akan mendatangkan air untuk saat ini."
Keduanya berkata, "Petgilah kepada Rasulullah Sballalkhu Alaihi wa Sallam"

-hingga ucapannya- lalu Nabi Shallallabu Alaihi wa Sallam minta beiana

kemudian beliau menuangkan dari kedua mulut tempat perbekalan tadi, Ialu

menyefu kepada manusia, 'Minumlah, dan beilah mitxum", maka minumlah di

antat^ mereka yang ingin minum dan memberikan minum siapa yang

clikehendakinya. Dalam hadits tersebut terdapat tambahan dan mukiizat

nabawjltah.

Maksudnya, bahwa beliau shallallahu Alaihi wa sallam berwudhu dari

tempat bekal perempuan musydk, dan inilah dalil apa yang telah betlalu dalam

Sltnrah hadits Abu Tsa'labah mengenai sucinya beiana kaum musyrikin.

Juga menunjukkan atas sucinya kulit bangkai dengan disamak, katena

kedua tempat bekal tersebut terbuat dari kulit hewan sembelihan olang

musyrik, sedang sembelihan mereka adalah bangkai. Menunjukkan pula

sucinya makanan ofang musyrik katena perempuan musydk tadi telah

menyentuh air tersebut secafa langsung, yang kurang dari dua kullah, karena

mereka telah menyebutkan bahwa satu uflta tidak dapat membawa ait

sebanyak dua kullah.

Siapa yang beqpendapat bahwa makanan mereka naiis, dan berkata bahwa

air tidak bernajis kecuali dengan yang dapat merubahnya, maka hadits tersebut

adalah dalil atasnya.

L.
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21,. Do-ri'uo,o, ,,, *r,,u Jroui,ru) no,u, bahwa getas Rasutauah
sballallahu Alaihi wa sallam pecah, lalu beliau menempelkan pada
tenpatlang retak itu sambungan dai perak. u, (HR. Al-Bukhari).

Penielasan Kalimat
'Babwa gelas Rasulallab shallallahu Alaibi wa sallam pecah, lalu beliau

menempelkan pada tempat -1tang retak itu (maksudnya terbelah dan pecah)
sambungan dai perak (yakni yarig meflghubungkan sesuatu dengan yang
lain. Atau silsilab, yaitu lingkz'tanyang terbuat dari besi (rantai) dan yang
semacamnya)."

Tafsir Hadits
Hadits tersebut adalah dalil diperbolehkannya menempel (menambal)

bejana dengan perak, dan tidak ada perbedaafl mengenai keboleh znnya
sebagaimana yang telah disebutkan. Tetapi di sini, mereka berbeda
pendapat mengenai orang yang meletakkan sambungan tersebut, Al-
Baihaqi62 menuturkan dad sebahagian mereka bahwa yang meletakkan
sambungan tersebut adalah Anas bin Malik, dan ditetapkan oleh Ibnu
Ash-Shalah. Penulis berkata, "Pendapat tersebut perlu dipertimbangkan,
karena dalam shahih Al-Bukhai dari hadits Ashim AI-Ahwal, 'Aku melihat
gelas Nabi Shallallahu Alaibi wa Sallaru di sisi Anas telah terbelab maka ia
menlam bungnlta dengan perak. "

Ibnu Sirin berkata, "Padanya terdapat r^nt^l yang terbuat dari besi,
lalu Anas hendak menggantinya dengan rantardari emas atau perak,maka
Abu Thalhah berkata kepadanya, "Jangan sekali-kali engkau merubah
sesuatu yang telah dibuat oleh Rasulullah Sballallahu Ataibi wa Sallam,
lalu iapun meninggalk annya." Ini adalah lafazh Al-Bukhad, mengandung
makna bahwa kata ganti yang terdapat pada ucapannya, fasalsalhu
bifdbdbah, kembali kepada Nabi sbaltaltahu Ataihi wa Sallam, juga bisa
kembali kepada Anas, sebagaiman^ y^ng dikatakan Al-Baihaqi, akan
tetapi bagian akhit dari hadits tersebut menuniukkan makna yangpert^ma,
dan bahwa gelas tersebut tidak betubah dad semula pada masa Rasulullah
Sballallahu Alaibi aa Sallam.

t/, t.
,aJt 1

u' <*) Hadits ini shahih, Shahih Al-Blkhari (3109)
62 Al-Baihaqi (1 / 29,30)
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Saya katakan, "sambungan tersebut bukan f^ut^ryang hendak dirubah

oleh Anas , yang nampak bahwa ucapannya, Fasalsalahz adalah Nabi

Sbatlallahu Alaihi wa Sallam, dan ini merupakan huijah bagi yang telah

disebutkan.

t. @ts MENGHILANGKAN NAJIS

yairrt & yt J'i'r'J* :J$ ^*?nt ,s;,', #! i it d,f .YY

...t
:Jtss €,'lt rv a;i .V,i6 \\r'"3 *rt r *'wk
22. Dari Anas biru Malik Radhiatlahu Anha ia berkata, '\asulullah

S hallallahu Alaihi wa S allam ditanla tentang arak dijadikan cuka? Beliau

menjawab, '"Tidak bo/eh.'a1 (HR. Mustim dan At-Titmidzi, ia

betkata, .Hasan shahih.").

Penielasan Katmat
'kasulallah Shattaltaha Alaihi wa Sallan ditaryta tentangarak (yattu setelah

diharamkannya) dijadikan caka? Beliau menjawab, "Tidak boleh."

f)ikeluarkan oleh Muslim dan At-Tirmidzi, it betkata, "Hasan shahih."

Mengubah arak meniadi cuka di sini ditafsirkan berobat dengannya

setelah menjadi arak, yang sepetti itu iuga hadits Abu Thalhah, karena

ketika atak telah diharamkan Abu Thalhah bettanya kepada Nabi

Shattallahu Alaihi wa Sallam mengenai aruk yang ada padanya milik anak-

anak yatim, apakah boleh ia meniadikaufLya cuka? Maka Nabr Sballallahu

Ataihi wa Sallam menyuruh menumpahkannyt. Dikeluarkan oleh Abu

Dawud dan At-Tit midzi.6a

Tafsir Hadits
Mengamalkan hadits tetsebut adzlah pendapat Al-Hadawiyyah dan

Asy-Syafii, karena hadits menuniukkan hal itu, maka seandainya atak

diubah meniadi cuka, tidak akan meniadi halal dan suci, dan zhahrt hadits

itu menunjukkan bahwa dengan penawaf apzpu1l, meski dengan

memindahkannya dari tempat gelap ke sinar matahan atau sebaliknya'

u' <L?.a, Hadits ini shahih, Sbahih Muslin (1983)
uo (#)Hadits ini hasan, Shahih At-Tirnidd 0293)
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Ada yang mengatakan bahwa dapat menjadi suci dan halal. Adapun jika
menjadi cuka dengan sendirinya tanp^ peflawar maka yang demikian suci
lagi halal. D alam A /-B a h r, ba.hw a mayodtas sahabat- sahabat kami berkata,
"Tidak dapzt menjadi suci meskipun menjadi cuka dengan sendirinya
tznpa penawar."

Ketahuilah, ada tiga pendapat da,j, parz ulama mengenai hukum
betubahnya arak menjadi cuka:

Pertama; Jlka aruk menjadi cuka tanpa disengaja maka halal, dan jika
menjadi cuka dengan disengaja maka haram.

Kedua; Diharamkannya secara mutlak setiap cuka yang terbuat dari
atak.

Ketiga; cuka itu halal meskipun terbuat dari arak, baik disengaja
maupun tidak, akan tetapi pelakunya berdosa jika ia meninggalk^nnya
setelah menjadi atak, duthaka kepada Allah, g2s21 ks2dil anny?,lantatan
ia tidak menumpahkannya ketika sudah menjadi arak, katena hal itu wajib
sebagaiman^ y^rlg disebutkan hadits Abu Thalhah.

Adapun dalil yang menunjukkan bahwa cuka yang terbuat da. a.,,k
halzl, talah karena ia adalah cuka baik menurut bahasa maupun menurut
pengertian syariat. Ada yang mengatakan, 'Jika dimaksudkan membuat
cuka yang tidak meniadi arak,lalu dia memeras anggur, kemudian
mencampurkannya dengan cuka yang sebenarnya sebelum menjadi cuka,
maka itu menjadi cuka dan asalnya tidak menjadi zrak.

(t'*1 *ht * l,tJ?'r;i ,:;? i;tk il,JG'oJL', .tr
ti:ti,{l}\i /t | ;,r rK.t;d'i?'r' rhr 11, a',b,;AL

*L'6'1 .ij,
23. Dan dairyta (Anas bin Malik) ia berkata, '?ada waktu terjadi perang

Kbaibar, Rasulullah shallallabu Alaihi wa sallan menlurub Abu Thalah
m e nlt e ru ka n, "s e s u ngu b n1 a Al I a b d an Rasu l-N1a m e I ara ng ka lia n m akan
dogrrg keledai negeri (piaraan), karena sesunguhnlta dia itu nqiis." 65

(Muttafaq Alaih).

Tafsir Hadits
Hadits Anas dalam sbahib At-Bukbari, 'Bahwa seselraflg mendatangi

Rasulullah Sballallahu Alaihi aa Sallan lalu berkat a, ,Keledai 
telah dimakani,,

ut <Q*l Hadits ini shahih, sbabih ALB*bai no. (2991), sbabib Muslinno. (1802)
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kemudian datang yang lainnya dzn berkata, 'Keledai telah diruakan",

kemudian datang lagi yang lain lalu berkata, 'Kehdai telah musnab." Maka

Rasulullah Sbaltallabu Alaihi aa Sallarn memerintahkan seseotang agar

menyerukafl, "sesuilgguhrya Allah dan Rasul-Nita melarang kalian makan

d.aging keledai negeri (piaraan), karena sesungubnla dia ita nqfis." Maka panci-

pancipun dibalikkan dalam keadaan sedang mendidih dengan daging.66

I-arangan dad daging keledai negeri (piaraan) ditegaskan dalam hadits

dari Ali Radhfiatlahu Anhu,Ibnu umar, Jabit bin Abdillah, Ibnu Abi Aufa,

.tL-Barra" Abu Tsa'labah, Abu Hurairah, Irbadh bin Satiyah, Khalid bin

Al-Walid, Amr bin Syu'aib dali. ayahnyt da,l kakeknya, N{iqdam bin

Ma'dikadb dan Ibnu Abbas, semuaflya ditegaskan dalambuku-buku induk

Islam. Dan telah disebutkan para Perawinya dalam As1-S1arh'

Hadits tersebut menuni ukkafl haramny z dagqngkeledai negeri (pianan) .

Keharaman rtya adalah pendapat jumhur shahabat, tabiin darr pala ulama

setelah mereka berdasarkan dalil-dalil di atas.

_ S.-drtg Ib.qJF3: n bahwa d keledai piaraan ttdak

hatam. dir"brrtkr.r daLam Shiilb Al-Bukhai hadits darinyz, 'Aku tidqk

Tihu apakah la dtl, karena disunakan untuk

TtoiEi|Tihn**kan?'$' Tidak diraerrkrn lagi kele4qghan pendapat ini,

6;;;i tetiap laran gan zdalah menuniukkan keharaman meskipun
---lita tidak mensetahui I

* "- lU"" ebbas berdaiil densan keumuman firman Allah Ta'ala, "Kareila

semua itu kotorl' (Al-An'am: 145) kr@ -.13!3t1-,y,
sebagai iawal2?n atas orang-a4ng bertanya kepadanya tentang
Edil;;vr. drr,-b.rd&kar, hadits A5u_-Dawud, bahwa Ghalib bin

Abfar datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallan lalu bertanya,

aka tidak neniliki untuk

frmtui nnkan keluargaku kecuali samin keledai, dan suu telah

6hdai n@i@aman)", maka beliau meniaw

ffiW*i'cr qr| Cr!, ! ;L ;; A'$;\'*i
,Berilah rnakan keluargamu dai samin kehdaimu, karena sesunguhnla aku

mengharamkarunla lantaran ia memakan kotoran di kanpttng.'r8 Maksudnya

yaflg memakrn al-jullah, yaitu kotor"".)
Pendapat tersebut dapat difawab bahwa 

^y^t 
di atas dikhususkan

keumumannya oleh hadits-hadits shahih yang telah lalu, dan bahwa hadits

uu <ry, Haditsini shahih, ShabibAl-Bakhaino. (4199)
u' <{1a, Hadits ini shahih, Shahib Al-Bttkhari no. (4798)
68 Isnadnya lemah, Dha'ifi Afu Dawtd rc. (3809)

manusia

L.
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Abu Dawud mudhtbaibbanyzk diperdebatkan. Dalam As-Sunan,6e setelah
menyebutkan haditsnya Al-Baihaqi berkata, "Sanadnya diperdeb atkan."
Ia berkata, "Hadits yang sepertinya tidak bertentangan dengan hadits-
hadits sbabih, dan jika sbahih dapat mengandung makna memakannya
ketika darurat, sebagaimana y^ng ditunjukkan perkataanflya, 'Kami telah

ditimpa pau klik", yaitu pend eritaat
Saya katakan, "Adapun alasan bahwa hal itu diperbolehkan ketika

darurat, maka tidak sesuai dengan penjelasan sabda beliau, 'Aku
mengharamkannla karena ia memakan kotoran di negeri ini", katera
sesungguhnya beliau membolehkan makan daging keledai, dan jika tidak
makan kototan maka hukumnya halal secara mutlak, sehingga tidak
sempurna beralasan dengan darurat.

Penulis menyebutkan kedua hadits ini dalam bab najis, pengulangannya
menunjukkan bahwa pengharaman sesuatu lazimnya karena najis, ini
zdalah pendapat mayoritas. Te{adi perbedaan pendapat pzdanya. Sedang
yang benar adalah bahwa pada dasarnya semua benda itu suci, dan
pengharaman tidaklah selamanya karena najis, sebab ganja itu hzramtetapi
suci zatnya. Demikian pula segala macam bentuk yang memabukkan dan
racun mematikan, tidak ada dalll. mengenai kenajisannya.

*4*ry 1ajis, gglag?glrldisertai de-nga4 kehqrama-g, maka setiap najis
t4q.d3ggd4L {gmikian s eb ali lhatam- dan tgd4L{C!"ikian sebalikqya, Hal itu karena hukum pada setiap

lafrs_adal^lu3rr1g.r -"ry.r,r,rhnya dalam L"rairi_"111^WL luyg?n merillentuhnya dalam kondisi bagaimanapun, dan
hukum mengenai kenaiisan zat bend.aflya merupakan hukum atai
ke-haramannya. Berbeda dengan hukum yatg harum, sebab diharamkan
memakai s uteialla nG ma s s tdan gTeduenya s u ci S?SataiTe te tap;;s yar9?!-:-e_aang_Wetap2ytslariat-fran iirta'.

Jika hal ini telah Anda ketahui, maka pengharaman arak dan keledai
neged (piaraan) yangtelah disebutkan oleh nash-nash tidak berarti bahwa
itu najis, tetapi hatus ada dalil lain atasnya, ilka tidak, maka kita tetap
pada hukum asal yang telah disepakati yaitu suci, maka siapa yang
mengklaim selainnya hendaklah ia mendatangkan dalil.

Demikian pula kami katakan, "Tidak perlu penulis menyebutkan hadits
Amru bin Kharijah untuk diiadikan dalil atas sucinya air liur hewan
kendataan." Adapun mengenahi bangkai, maka seandainya tidak
diriwayatkan hadits, 'Menltamak kulit nenjadikannla !uti", 70 dan hadits,
'Kulit apa saja lang disamak maka sunggub ia telah suci", 11 niscaya kami

6e Dalam At-S unan Al-Kubra (9 / 332)
70 Telah disebutkan takhrijnya.
7' Telah disebutkan takhriinya.
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berpendapat bahwa ia suci, katena yang disebutkan dalam AI-Qut'an
adalah keharaman memakannya, a,kan tetapi kami menghukuminya naiis

ketika ada dalil selain dalil kehararna;nnya.

\t .* lnt J'y'rt+, ,J$,*?tt 6't *)G / )f ,-f's .\ t

L?i's,{ ;' Ji;W.a't,$(, & i1, e*'t #
t
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24. Dai Amra bin Kharijab Radbjallahu Anhu ia berkata, 'Rasalullab

Shallallahu Alaihi wa Sallam berkhutbah di hadapan kami di Mina,
.redang beliau berada di atas kendaraannla, semenlara air liur
kendaraannla mengalir atas pundakku." (HR. Ahrnad dan At-
Tirmidzi, dan ia menshahihkannya) 72

Biografi Perawi
Amr bin Khariiah adalah seorang shahabat dari golongan Anshar,

dikelompokkan dalam penduduk Syam, sekutu Abu Sufyan bin Harb.
Abdurrahman bin Ghunam meriwayatkan dainya bahwa ia mendengar
Rasulullah Shallallabu Alaibi wa Sallam bersabda dalam khutbahnya,
"Sesungabnla Allah telah membeikan haknla kepada setiaplang memiliki hak,

maka tidak ada wasiat bagi abli uois."

Penielasan Kalimat
'Rasulullab Shallallahu Alaibi wa Sallam berkhutbah di hadapan kani di

Mina, sedang beliau berada di atas kendaraannla (yaita unta yaflg sudah layak

dikendarai) sedang air liurryta (yaitu yang mengal, dart mulut) mengalir di
atas pundakku."

Tafsir Hadits
Hadits di atas adalah dalil bahwa hewan yang dimakan dagingnya tidak

najis. Ada yang mengatakan bahwa pendapat ini adalah ijma', iuga
merupakan prinsip asal, maka hadits tersebut disebutkan sebagai

penegasafl terhadap hukum asal. Kemudian ini betdasatkan bahwa Nabi
Shallallahu Alaihi aa Sallam mengetahui mengalirnya ak bar. tersebut di
atas pundaknya, maka hal itu metupakan taqrir Qtal yang diakui beliau).

" id1l, Hadits ini shahih, Shahih At-Tirnid{ ro. (2121)
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25. Dari Aiyab Radhjallabu Anba lo brrkoti, 'forrtrnon' ,U)r,o,*Un

Alaibi wa sallam mencuci mani kemudian keluar shalat dengan
menggunakan kain itu, dan aku melihat bekas cucian padanla.'f,3
(Muttafaq Alaih). Dan bagi Muslim, 'Aku pernab mengosok dai
kain Rasalullab shallallahu Alaibi wa sallan lalu beliau shalat
padan1a. " 74 Dar, pada lafazh lain baginy a, 'Aku pernab mengentkn1a
dalam keadaan kering dengm kuku sala dai kain beliau.'qs

Biografi Perawi
Aisyah ummu Al-Mukminin Aisyah binti Abu Bakar Ash-Shiddiq,

Ibunya adalah Rauman binti Amir. Nabi shallallabu Ataihi wa Sallam
melamarnya di Makkah dan menikahinya pada bulan Syawal tahun
kesepuluh kenabian, ketika iru ia berumur 6 tahun. Beliau melaksanakan
pesta pernikahan dengannya di Madinah pada bulan Syawal tahun kedua
Hijdyah, adayangmengatakan selain itu. Beliau hidup bersamanya selama
9 tahun, Rasulullah Shallallabu Alaihi wa Sallam meninggal dunia ketika
ia betumur 18 tahun, beliau tidak menikah dengan gadis selainnya. Ia
minta kepada Rasulullah Sballallahu Alaihi wa Sallam agar diberikan kunfiah
(julukan), maka beliau bersabda kepadanya, "Engkau dijuluki dengan
putera saudara perempuanmu Abdullah bin Az-zu.bair." Ia seorang yang
pandai dalam masalah fikih, mendalam pengetahuaflrlya, fasih dalam
betbicara, memiliki keutamaan, banyak meriwayatkan hadits dari
Rasulullah Sballallahu Alaibi wa Sallam dan mengetahui hati-hari besar
Atab dan sya'it-sya'irnya.

tt 
Q,irbl Hadits ini shahih, sbahib ALB*,bai ro. (230), sbabib Mtttrin no. (2g9)

'o @tl Hadits ini shahih, Sbabib Muliato. (288)

" @il Hadits ini shahih, Sttabib Mulia no. (290)
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Sekelompok shahabat dan tabi'in medwayatkan hadits dattnya' Ada

sepuluh ayat dalam surat An-Nur yang turufl membahas kesuciannya,

Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallan wafat di rumahnya dan dikubutkan

padanyz, ia meninggal dunia di Madinah pada tahun 57 H dan ada yatg
mengatakan tahun 58 H, pada mzlam selasa 17 Ramadhan dan

dimakamkan di Baqi'. Abu Hutaitah menshalatkannya ketika menjabat

sebagai Khalifah Marwan di Madinah.

Tafsit Hadits
Hadits ini dikeluarkan oleh Al-Bukhati dan Muslim, dan dikeluarkan

oleh Ai-Bukhad dad hadits Aisyah dengan laf.azh yang berbeda-beda, dan

bahwa ia mencuci mani dad kain beliau shallallahu Alaihi wa sallam, da:n

dalam lafazh lainnya, "Dan bekas cucian pada kainnla terdapat percikaft air."16

Dalam lafazh lain, "Maka beliaa keluar untuk mengery'akan shalat, sedang

percikan air ada pada kainrya." 17 Dalarr. lafazh larnnya, "Dan pada bekas

curian itu lerdapat percikan-percikan air." Darr yang lainnya lagl, "Kemudian

aku melihat satu atau beberapa percikan air padan1a."

Akan tetapi Al-Bazzzr berkata, "sesungguhnya hadits Aisyah ini
berporos pada Sulaiman bin Yasar dan ra tidak mendeflgar dari Aisyah",

pendapat ini telah tedebih dahulu disebutkan oleh Asy-Sya{n dala;m A/-
Umn yang ia ceritakan dari yang lainnya.

Apa yang dikatakan oleh Al-Bazzar dapat dijawab, bahwa pentashihan

Al-Bukhati terhadap hadits itu dan persetuiuan Muslim dalam
menshahihkannya menunjukkan bahwa Sulaiman mendengar dari Aisyah,

sehingga kedudukan hadits tersebut rrarfu'.

_- Hadits ini dijadikan dalil bagi golong rL y^frg mengatakan bahwa mani

id;rilfr"r.k, @A1-Hanafiyah, Malik dan satu

,i*yiitrii Almad. lvteret a q@tg.'lEelg" 
^ 

y1ngJi."- hanyalah naiis,

dan diqiyaskrr_3g. kotoran badan lainn rti air seni dan tinia, dan

i-tumpah pada*tErnpat pembuangan yang sama, dan semuanya

air seperti naiis-naiis lai!.9P-gL@
Meieka menafsfukan hadits yangakzn d*atgini, yaitu ucapantya, 'Dan

bagi Muslin", yakni dari Aisyah ada satu rrwaya:t yang disebutkan oleh

Muslim dan tidak disebutkan Al-Bukhari, yaitu sabda beliau, "Sungguh

'u teq,l, Hadits ini shahih, Sbahih Al-Bukhari (230)
tt 1$lbl Hadits ini shahih, Shahih Al-Bukhari (231)

il@Jrnban*ajr-
mengalir @lri r.r,rr -trt:g 4."q! {gngan-

b-
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aku mengeruknya dari kain Rasuluilah shallallahu Alaibi wa Sallam."
Masbdar ta'kidi, bentuk mashdar yaflg menunjukkan penegasan bahwa
Aisyah menggo s ok dan menge rukny a, A I -Fa rku a"dalah a d- d a / k u, dikatakan :

Faraka ast-tsaub, Jtka, ia mengeruknya.
Padalafazh Muslim dari Aisyah,"Maka ia shalat dengannla. Sungub

aku mengerakrya (yaitu mani ketika dzlam kondisi) keing dengan kuku sala
dai kain beliau. Harrya Muslim yang meriwayatkannya dengan katafaraka
dan tidak diriwayatkan oleh Al-Bukhad.

Al-Baihaqi, Ad-Daraquthni, Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Al-Jauzi jaga
meriwayatkan dengan lafazh Al-Hat dan Al-Farak dari hadits Aisyah.
Lzfazh Al-Baihaqi,

';; *':'*': * \t * at J?', q'.y,t k d,
'Terkadang aku mengosoknla dai kain xasutrttatt siattaltabu Alaihi wa
Sallam ketika beliau sedang shalat." 78

Lafzzh Ad-Daraquthni dan Ibnu Khuzaimah,

*'t *cht * it Jy'r 7;3'4t*utt tl:i
'Babwa sesunggubnla ia (Aisltah) mengosok mani dai kain Rasulullab
Sballallahu Alaihi aa Sallam ketika beliau sedang sbalat." Te Lafazh rbnu
Hibban,

ol, r.t',1.' ^'.\. 6. \'J:*:"';r *', *At -* it Ji',7';'n'rat a;i',iirU
"sungab aku nengosok mani dai kain Ranlullah sballatlahu Alaihi aa
Sallam ketika beliau sedang shalat.8o Para perawinya shabib.
Mirip dengan hadits ini adalah hadits Ibnu Abbas yang dfuiwayatkan

oleh Ad-Daraquthni dan Al-Baihaqi bahwa Nabi Sballallahu Alaibi wa
sallam ditanya tentang mani yang mengenai pakatan, maka beiiau
menjawab, "Sesungguhnla mani itu sama kedudukannlta dengan ingus, ludah
dan dabak", dan sabdanya, "Cukup baginu menggosoknlta dengan kain atau
idUkhir."'1 Setelah metiwayatkan hadits ini Al-Baihaqi berkata,*Dan
diriwayatkan oleh 'waki' dari Ibnu Abi Laila dengan mauquf atas Ibnu
Abbas, dan hadits ini shahih.

Mereka yang berpendapat mengenai najisnya mani menafsirkan hadits
rni, bahwa maksudnya adalah menggosok dan mencucinya deng an ait,
dan ini sangat jauh.

-3 
A1-Baihaqi (2/406)

-' 
S habib Ibru Khuqainah (1 / 147)

1: 
S bahih Ibnn Hibban (4 / 219)

'1 S tnan Ad-Daraqatbni (l / 124) dan ia mendh a,ifkanrya.
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aq-Svrfuvrt U"rtrt^ s-b'ditsjli!-
.-"t&, berkata, "Hadits-hadits petintah untuk mencucinya hanyalah

menunlukkun r.r Eil-itu niiil,'_ 
" 

k".,_":11_

a* y""g i"-@:-D-18ry!4ry' de3gan l-uda!
..._--._1-

dan rngus 
1 
uga daiil 1-q! -!S:I9i1l1L{l -P-:4qq4 !9-e!99-QaPnya deng4n

-Ein-raa.i-t"*U"t r"- rarUn ""ru[ -inghilang-]an lolorag ilang-ti{ak
druEti]iE-.I;t;;tprJ;dq-94-C-yjlg-'9dqg:-t'e14,se11-dainvanliis,

Ti.;r[tja;E';h1i^"f-a;"tr" -;,]se9!4ya- Ad'ipun-ffi;r;m;ii;-r"i a""gan kotoran, seperti air seni dan ttr\a

,.brgrimm a dTkatakan oleh orang yang berpendapat mengenai naiisnya

mani, maka tidak boleh mengqiyask^nny^ iika ada nash'

Kelompok pertama mengatakan, "Hadits-hadits mengenai pedntah

*"rrggorok dan menghilangkanny z htnyalah mani Nabi s h a llalla h u Alai hi

wa Sallam saja, karena kotoran-kototan beliau suci dan tidak bisa

disamakan dengan yang lainnya. Pendapat tefsebut dapat dilawab bahwa

Aisyah telah membetitahu bahwa ia mengetuknya dati kain Nabi

Shallallahu Alaihi wa Sallam, sehingga boleh iadi mani tersebut adalah

keluar karena jima'dan telah bercampuf dengan mani isttinya, maka tidak

jelas bahwahanya dari Nabi Shallallahu Alaihi aa Sallam semata, karena

mimpi (basah) bagl paru Nabi itu adalah satu hal yang tidak mungkin,

,"brl itu adalah dad setan sementafa setan tidak dapat menundukkan

mereka. Jika dikatakan bahwa bisa saja hanya mani Nabi Shallallahu Alaihi

wa Sallam, dan hanya syahwat yang meiimpah setelah didahului oleh hal-

hal yang menyebabk?Lflnya keluar seperti betcumbu dengan istri dan

sebagainya, tidak dicampud oleh yang lainnya, maka hal tersebut zdalah

kemungkinzn yang tidak dapat diiadikan sebagai dalil'

Al-Hanafiyah berpendapat naiisny^ m nr beliau sepeti yanglatntrya,

akan tetapi mereka berkata, "Dapat disucikan dengan mencuci,

-"rrggorol, atau menghilangkannya dengan kain dan idlkhirberdasarkan

dua hadits di atas." Antaradua kelompok tersebut, yaitu yang berpendapat

mengenai najisnya mani dan yang berpendapat sucinya mani terjadi

p"rd"brtrn dan diskusi yang sangat panizng dan telah kami paparkan

pz,da catatan kaki Sitarh Al-Undah.

,'*', *?rt ** xt J'-*'r'lv i,Ss ^*?nt',f't *t ui) ;,o'1 't t
'r'rl 'i) L?i .rliit J'i ,t';'i: ,y-rrar )'; 't

I r. 2 !
t--r.r

I

l)

.€uti*'),UtA;)
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26. Dari Abu As-Samhi Radhjallahu Anhu ia berkata, 'Rasulullah
Sballallahu Alaihi wa Sallam bersabda, 'Kencing baj perenpuan dicuci

dan kencing ba! laki-laki diperciki.""0z (FfR. Abu Dawud dan An-
Nasa'i, dan ia menshahihkannya).

Biografi Peraw'i
Abu As-Samhi, namanya adalab Iyad. Pelayan Rasulullah Sballallahu

Alaibi wa Sallam, ia hznya memiliki satu hadits.

Tafsir Hadits
Hadits tersebut juga diriwayatkan oleh Al-Bazzu,lbna Majah dan Ibnu

Khuzaimah dari hadits Abi As-Samhi, ia berkata, "Aku pernah melayani
Rasulullah Sballallahu Alaihi wa Sallam, didatangkan Hasan atau Husain
lalu kencing di atas dadanya,Ialu aku datang mencucinya, maka beliau
bersabda, "Kencing anak perempuan dicuci." (Al-Hadits) 83

Juga diriwayatkar oleh Ahmad, Abu Dawud, Ibnu Khuzaimah dan
Ibnu Majah serta Al-Hakim dad hadits Lubabah binti Al-Harits, ia berkata,
"(Ia) adalah Al-Husain." Lalu ia pun menyebutkan hadits tersebut. Dan
dalam lafazhnya,

-?-t'{; n e'r,}\i )T.o
'Dari kencing anak perempuan, dan i;perclk; kencingnla anak laki-laki.'sa
Para perawi tersebut dan Ibnu Hibban meriwayatkannya dari Ali

Radhilallabu Anhu, ia berkata, "Rasulullah Shattattahu Alaihi wa Sallam
betsabda mengenai kencing bayi, 'Kencing baj laki-laki diperciki, dan kencing
anak perempuan dicuci." 85 

Qatadah berkata, "Hal ini iika bayi belum makan
makaflalo., flamufl jika sudah makan maka harus dicuci." 86

Dalam bab ini terdapat banyak hadits matfil' dan mauquf, statusnya
sebagaimana dikatakan Al-Baihaqi, 'Jika dikumpulkan satu dengan lainnya
ia menjadi kuat."

Hadits di atas menunjukkan perbeda^n antara kencing anak laki-laki
dengan kencing anak perempuafl mengenai hukumnya, hal itu sebelum
keduanya makan makanan, sebagaimana yang telah dibatasi oleh perawi
hadits yang diriw^y^tk^fl secara mafr'.

" <Aia'tHadits ini shahih, SbabihAl-Jani' (81i7)

" <A4i> Hadits ini shahih, Sttahib lbna Majab (532)

" (* ij.i; Hadits ini hasan shahih, Shahib Abi Dawtrd (375)
u di;lHadist ini hasaq Sltabib Al-Jani'(8172)

" (dqarHadits ini shahih, Sttaltib Abi Dawd (378)
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Dalam shahih lbna Hibban dan Al-Mashanruaf kzrva ltrnu Abi Syaibah

dari Ibnu Syihab, "Telah ditetapkan dalam As-sunnah agar kencing bayi

yang beium makan makanan diperciki." 87 Maksudnya adalah bayi yang

belum mengkonsumsi selain air susu Ibunya (ASI), dan ada yang

berpendapat selain itu.
Dalam hal itu para ulama terbagi tiga pendapat:

Pertama; Pendapat Al-Hadawiyah, Al-H anafivah Can Al-Malikiyah,

bahwa rvajib mencucinya sepetti naiis-naiis lainnya diqiaskan atas semua

najis, lalu mereka mentakrvilkan hadits-hadits tersebut, yakni
mendahulukan qivas atas nash.

Kedua; Salah satu pendapat Asy-syafiiyah dan merupakan pendapat

paling shahih menufut mereka, bahwa cukup memerciki pada kencing

anak laki-laki tetapi tidak pada kencing anak pefemPuan, karena

disamakan dengan najis-najis lainnya betdasarkan hadits yang cllrirvayatkan

dan membedakan antzt^ keduanya. Ini adalah pendapat Alt Radhiallaha

Anhu, Atha', Hasan, Ahmad dan Ishaq serta yang lainnya-

Ketiga; Cukup dengan memerciki pada keduanya, ini adalah pendapat

Al-Auza'i.
Apakah kencing bayi suci atau naiis? Mayoritas berpendapat bahwa

kencing bayi itu najis, hanya saia syarizt memberikan keringanan dalam

hal membersihkannya.
Perlu diketahui bahwa An-Nadhba sebagaimana dikatakan An-Nawawi

dalam Slarah Muslin 88 yaitu bahwa sesuatu yang terkena kencing

dipercikkan air kepadanya hingga tata tetapi tidak sampai mengalir dan

menetes au darinya, berbeda dengan memerciki yang lainnya, dimana

disyaratkan mengalir dan menetesnya sebahagian ar dari tempat yang

terkena percikan, meski tidak disyaratkan memefasnya, ia berkata, "Inilah
yang shahih dan terpilih, ini adalah pendapat Imam Al-Haramain dan

paru m a h aq qiq (pr eneltti).

*3 * \t'* "u;r,:( ci:L \t'*', f ai *;ai,f's . \ Y

tt '' c' 6 ! 
" \u r'*r'; ,i* ,,+'it i-U" j*Jl ?'r'G'J\tc@b f ':o 

,#brx *'pi

87

88

Ibnu Abi Syaibah dalam Mathannafiya (1/ 114)

1!ii> Hadits ini shahih, Shahih Atu Dawad (378)

\
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27. Dari Asma' binti Abu Bakar Radbltallahu Anha babwa Nabi
Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda nengen.ai darah baidh lang
m e nge n a i p a k ai a n,' E ngk a a m e ngo s o k n1 a ke m u di a n m e nge ru k n1 a d e nga n

air, kernudian klu mgkau shalatpadaryta."8e (MuttafaqAlaih).

Biogtafi Perawi
Asma' adalahputeriAbu Bakar, Ummu Abdillah bin Az-Zubair, masuk

Islam di Makkah sejak dahulu dan membaiat Nabi Shallallaha Alaihi wa

Sollan. Ia lebih tua sepuluh tahun dari Aisyah, dan meninggal dunia di
Makkah pada tahun 73 H. setelah terbunuh puteranya kurang dari sebulan
dalam usia 100 tahun. Giginya tetap utuh dan tidak ada petubahan pada
aka'lnya tetapi ia telah buta.

Penielasan Kalimat
'I'{abi Shallallabu Alaibi wa Sallam bersabda mengenai darah haidh yng

me nge nai p a kai a n,' E ngkau m engoso knla (yakni, mengeruknya, maksudnya
menghilangkan bendanya) kenudian engkau mengosoknla dengan air (yaitu
kain tersebut. Maksudnya, ia menggosok darah tersebut dengan ujung-
ujung ialil:ya agar dapat hilang dan yang meresap ke dalam kain tersebut
dapat keluar) kemudian memercikinla air (yakni mencucinya dengan air)
kemudian engkau shalat padan1a."

Dan dfuiwayatkan oleh Ibnu Ma)ah dengan lafazh,"Gosoklab, kemudian
cud dan shalatpadaryta."e0 D^l bagi Ibnu Abi Syaibah dengan lafazh,"Gosok
dan cucilah dengan air, lalu shalatlab padan1a." et Dan diriwayatkan oleh
Ahmad, Abu Dawud, An-Nasa'i,Ibnu Majah, Ibnu Khuzaimah dan Ibnu
Hibban dari hadits Ummi Qais binti Mihshan bahwa iabertanya kepada
Rasulullah Sballallabu Alaibi wa Sallam mengenai datah haidh yang
mengenai pzkaian, maka beliau menjawab, "Gosoklab dengan batu, cucilab
dengan air dan daun bidara." ez

Ibnu Al-Qaththan berkata, "Isnadnya pada puncak keshahihan, dan
saya tidak mengetahui ada cacrtnya. Sabda beliau, "Dengan Ash-Shal",
yaitu batu.

" <1i;r1 Hadits ini shahih, Shabih AlBtkhai (227), Sbabib Mu:tia (29t)
m <!i&; Hadits ini shahih, Shabih lbnn Majab (634)
el Ibnu Abi Syaibah dalam Mushanrufiya (l/91)
n' <Q&>tl^drts ini shahih, s bahih Abi Daprd (363), dan padanya terdapat lafazh, 'Gosokrab

dergan bata."
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Tafsir Hadits
Hadits tersebut adalah dalit naiisnya darrah haidh, wa)ibnya mencuci

dan bersungguh-sungguh dalam menghilangkannya betdasarkan

banyaknya lafaz]n yang digunakan dan yang mengungkapkannya, seperti

menggosok, mengeruk dan memerciki untuk menghilangkan bekasnya.

A^i ,t "t ir.nya, bahwa tidak waiib selain itu, meskipun masih ada

bendanya y^flg tersisa maka tidak waiib memaksakan untuk

menghiiangkannya karena tidak disebutkan dalam hadits tetsebut

,".rr..rtrm dibutuhkan keterangan, irg, karena diriwayatkan pada yang

lainnya, "Dan bekasnlta tidak membahalakafltiltt'" e3

'jLy,ir'S'-', t;-,{'r'au :Js ^* ?nr'q?') {;}'il }, . t n

,$y'-;rr L?i .i;i afi t 1 ,irtt tt-,jo t i"tt ;'i
.L^b.b'ri*',

28. Dari Abu Hurairab Radbiallahu Anhu ia berkata, 'Khaulah bertan1a,

'lVahai Rasulullah, bagaimana jika darahnla tidak hilang? Beliau

menjawab, "Cukuplah bagimu air, dan tidak nenbahalakatmt
bekasnla.'r+ 1HR. At-Tirmidzi, dan sanadnya dha'if)'

Tafsir Hadits
Hadits tersebut adalah dalil terhad^P zPa yang telah kami sebutkan,

bahwa tidak waiib menggunakan barang t$am untuk menghilangkan

bekas naiis dan bendanya. Dan pendapat itulah yang diambil oleh

sekelompok Ahlu Bait, Al-Harrafryah dan Asy-Syaftiyab"

Yang mewaiibkan menghilangkannya dengan memaksa -yaitu AI-

Hadawiyah- berdalil bahwa maksud dari bersuci adalah 
^g 

t orung y^fi9

akan menunaikan shalat dalam kesiapan yang semPurna dan dengan

perhiasan yang bagus, dan berdasatkan hadits, "Gosok dan bilangkanlab ia

lao*n baidb) daimu dengan idlkhir.- es Ia berkata dalam As1-s1arh, "Anda

telah mengetahui bahwa yang telah disebutkan tidak memenuhi ap^ y^ng

diinginkan, dan bahwa pendapat Peftama lebih kuat, ini komentaffty^'

<[f]1 Uadits ini shahih, Shahih Atu Dawtd (365)

lilii4Haditsini shahih, SbahibAbaDawd(365),dan sayatidakmenemukannya dalam

Sman At-Tirnid{.
1$31 Hadits ini shahih, Shahib At-Tirnidd $38)

93

94
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Ada juga yang berkata,"Telah disebutkan perintah mencuci dari haidh
dengan atr dan daun bidara, dan daun bidara termasuk sesuatu yangajam,
dan hadits vang diriwayatkan dengannya sangat kuat sebagaimana yang
telah Anda ketahui, maka ia membatasl apa yang disebutkan secara
mutlak dan mengkhususkan menggunakan sesuatu yang tajam ketika
mencuci darah haidh, dan tidak diqiyaskan dengan najis lainnya,lantaran
tidak sempvrnafly^ syarat-s)rarat qiyas. Hadits, "Tidak membahalakanmu
bekasn1a",e6 dan hadits Aisyah serta perkataz'nnya,"Dan tidak hilang!,, dapat
dipahami bahwa itu setelah menggunak an bararg tajam.

Inilah hadits-hadits yang disebutkan dalam bab ini, yang mencakup
najisnya arak, daging keledai piaraan, mani, air seni bayi laki-laki dan
perempuan serta darah haidh. Seandainya penulis memasukkan bab
tentang kencingnya Arab Badui daiam masjid, dan menyamak kulit dan
yang sepertinya, niscaya akan lebih bagus.

+. @tnwuDHU
Definisi Vudhu

Dalam Al-Qamus disebutkan, jika kata wudhu ditulis dengan harakat
dhammah' al-wu d hu " menunjukkan arti perbuatan, yakni perbuatan wudhu
itu sendiri. Dan jika ditulis dengan har.akat fathah 'al-wadbu' zrinya ak
yang digunakan untuk berwudhu. Terkadang makna yang dimaksud dari
keduanya adalah ab yang digunakan berwudhu.

Dalil Disyadatkannya Wudhu
Perlu diketahui, wudhu adarah termasuk syarat shalat yang paling

agung. Teiah ditegaskan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari
hadits Abu Hurairah secara marfu',

va;;i -'*iri15;i;r:" J:t;v hrtl
"sesungubnla Altah tidak meneima shalat salab seorang dan kalian jika ia
berbadats, bingga ia berwadhu." e1

Dan ditegaskan oleh hadits,

,,tiludbu adalah bagian dai iman.,,es 
91:">i'*2'i'*)t

eu Telah disebutkan takhrijnya.

" <ga, Hadits ini shahih, Shahih Al-Bukhai (135), Shahib Muslin (225)

'3 lfiliyHaditsinishahih, shahihMastin(223),d,ergarlafazh,ocyiJ.rl'.ij.Jr@ersuciitu
bagran dari iman).
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difatdhukan wudhu ini, Allah Ta'ala betfitman-Nya,

;lAi JY ;* (,Y \-fir- Oii (;\i
Mengenai

ee ftf&y Uadits ini shahih, Shahih Mtslin (244), dan Shahih Al-Jan'' (450)

,I7ai orang-nratryJang beriman, apabila kamu bendak mengerjakan shalat."

(QS. Al-M"idrh, 6), ayat ini tetmasuk ayat-ayat nadan-iy.ab (zyat yang

diturunkan setelah Rasulullah shallallahu Alaihi wa sallam hijtah ke

Madinah).
Para ulama berbeda pendapat; Apakah kewaiiban wudhu ini

disyariatkan di Madinah ataukah di Makkah? Paru peneliti berpendapat

bahwa wudhu difatdhukan di Madinah katena tidak ada nash yang

betlawanan dengannYa.

Dalil-dalil Keutamaan Wudhu
Di antaranya, hadits Abu Hurairah yang didwayatkan oleh Malik dan

yang lainnya secala marfu',

Y ry3'u'*?,lu$'1'JA'a'it ti #3 "Atti;$Y
a"'i.u.|P"tiy ,:a, P r1 e'ri d e ryrqr,PY'b
i*,;* ,:at P fI c'sf ,(Jt ,iiu.,lr'-b: Y-bk ;"a
,p ,ot)t P ft y'ioir ci.l- t#{V 

5u, &,
.7'i-'st'at:, C'*

,Jika salah Jeurang hanba maslim atau makmin berwudhu dan membasuh

iajahnla, keluarlah dai wajahnla setiap dosalang dikhat okh kedua natanla

bersama air atau bersama tetesan airlang terakhir, dan jika ia mencuci kedua

tangannla naka keluarlah dari kedua tangannla tersebut setiap dosa lang

dilakukan ked.ua tanganlt)a bersarna air ataa bersama tetesan airlang terakhir,

dan jika ia mencuci kedua kakinla maka keluarlab dai kedua kakiryta setiap

dosa lang pernah dilaktkannla bersama air atau bersama tetesdn air lang

teraihir, hinga ia keluar saci dai dosa-dosa'" ee

Yang lebih mencakup dari itu adalah hadits yang diriwayatkan oleh

Malik dari hadits Abdullah Ash-Shunabihi, dia adalah seofang shahabat,

ia berkata, "Bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda,
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$; ti!': ,* ,t 6-$it *? lil-zo ,.rt)t t;tt "ri; tit
,r ,*', ga6-rLAt *?is},1i,\i ,r$ibG:bAt *?
& ,i:n'ntl.tbit *? i:i.,-f"*6ti ,#+ )*i r# a e*
,yl(, aG_thAt *? yi;'#sV ,** )wf ,;J'n ei*

6/ o7o o -! - o

& ,*t uar:Lar *? &r,litiP ,#il'n e;i ,b
nrytL1l'-'1;.*;it A'^;i ok'i ,&, )wi ?x a c-n

'APabila se,rang no*Oo muk'min berwudhn lalu berkamur-kunur, maka
keluarlab dosa-dosanlta dai mulutnya, dan apabila menghenbuskan air dari
hidung maka keluarlah dosa-do:an-ya dai hidungnla, jika ia nembasuh
wEabrya maka keluarlab dosa-dosa dai wE'abn1a, hinga keluar dai baaab
kelopak kedua matanla, jika mencuci kedua tangannla maka keluarlah dosa-
dosa dai kedua tangannla, binga keluar dai bawab kedua kuku-kuku kedua
tangannla, jika ia nengutap kepalanya maka keluarlah dosa-dosa dari
kepalan1ta, hinga keluar dai kedua telinganla, jika ia mencuci kedua kakirya
maka keluarlab dosa-dosa dai kedua kakiryta, bingga keluar dari bawab
kedua kuku-kuku kedua kakinjta, kemudianjalannla ke majid dan shalatn-1ta

adalab sannah bagirya.'ao0 Masih banyak hadits semakna.
Kemudian, apakah wudhu merupakan kekhususan umat ini? Terdapat

perbedaan pendapat. Pata peneliti betpendapat bahwa bukan kekhususan
umat ini, yang menjadi kekhususannya hanyalah gburrab (warna putih
bersinar pada wajah) dan tahjil(warna putih bersinat pada kaki).

:Js,!r *j #\t 'unr Jr, '* &?tt *Jri;)',,ridf .y r

Ut L?i .;*'r,g ., I pq$;\'ii *'"chibi i';
,t'
,tl;i U ru.Jt i? t' r,G? ut t;,X.*'),ALA| Gi',

29. Dari Abu Hurairab Radbjallaha Anbu dari Rasulullab Sballallabu
Alailti wa Sallam babwa belian bersabda, "seandainlta aku tidak ingin
menlusabkan umatku, niscala aka peintabkan nereka bersiwak pada

'* (|.iy Hadits ini shahih, Shabib An-Nasa, (103)



gZ Q $unutus-sALAM JilidPertana

setiap kali audhu.'aot (HR. Matik, Ahmad dan An-Nasa'i, dan

dishahihkan oleh Ibnu Khuzaimah serta disebutkan oleh Al-
Bukhati secara mu'allaq).

Tafsir Hadits
An-Nawawi berkata, "sebagian ulama besat kelitu, mereka betdalih

bahwa Al-Bukhari tidak medwayatkafirtya." Saya katakan, "Secara zhahrr,

tindakan penulis di sini menunjukkan bahwa salah satu dad kedua Sy aikh

(Imam Al-Bukhad dan Imam N{uslim) tidak meriwayatkannya, di mana

ia tidak menisbatkan kepada keduanva dan menisbatkan kepada selainnya,

katena yang terkenal dari kaidah pata ahh hadits bahrva iika keduanya

merirvavatkanfly^, maka mereka menisbatkan kepadanya dan tidak hanya

kepada selainnya, kecuali jika memang keduanya tidak merirvayatkaflnya.

Sementara hadits tersebut ternrasuk hadits Umdatn Al-Ahkam yang di

dalamnya tidak disebutkafl melainkan hadits yang dirirvavatkan oleh Imam

Al-Bukhari dan Imam Muslim, tetapi dengan lafazh, ".f etiap kali sbalat." 1"2

Yang semakna dengannya ada beberapa hadits ciai beberapa orang

shahabat, dari Ali RadhjatlahuAnhu,Ahmad clalT,ard bin Khalid menufut

At-Tirmidzi, dari Ummi Habibah menurut Ahmad, dadAbdullah bin Amt,

Sahl bin Sa,d, Jabir dan Anas meflurut Abu Nu',airn, dari Abi Ayyub

menurut Ahmad dan At-Trr,tdz.i, dan dan hadrts Ibnu Abbas dan Aisyah

menurut Muslim dan Abu Dawud.

Sedang perintah bersiwak disebutkan cialam hadits,

, P.?;L| lr lr uy,f f"ta:
'Bersiwaklalt kalian, seil.tfigilhflJa bersiwak itu dapat mensucikan mulat."

Dikeluatkan oleh Ibnu Maiah dan padanya terdaPat kelemahan, akan

tetapi memiliki beberapa sltahid (pendukung) y"rg menunjukkan bahwa

perintah tersebut ada dasatnya-

Dalam beberapa hadits disebutkan bahwa, 'Bersivak adalah sunnah para

Rasa/", termasuk bagian dari fitr:ah, thaharah, dan bahrva, "Sbalatlang

ditttnaikan dengan didabului hersiwak, lebih urama 70 kali lipat atas shalat

lang tlitunaikan d.an sebelunnla tidak bersiwak.'a0' prkeluatkan oleh Ahmad,

Ibnu I(huzaimah, Al-Hakim dan Ad-Daraquthni sefta yang lainnya)'

tn, <Q';l Hadits ini shahih, Malik dalam At-Mwaththa'(7/66), diriwayatkan oleh Al-

Bukhari (887) secara maushul, Muslim (252),lafazh keduanya, "Setiap kali shalat."

'o' <Q,bl Hadits ini shahih, Shahih Al-Bttkbai Q74), Sbahih Muilin (252)

'03 (Ll:&) Hadits ini dha'i( Dha'if Al-Jani'(3965)

\
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I a b etkata dala;m A l-B a dnt A I -M u n i r, "T elah dis ebutkan mengenai siwak
lebih dari seratus hadits." Dalam Al-Badr ia berkatt, "Alangkah
mengherankannya sunnah yang disebutkan dalam banyak hadits lalu
diremehkan kebanyakan orang, bahkan kebanyakan para fuqaha', dan ini
adalah kerugian besar."

Saya katakan, "Ketika gigi telah hilang, juga disyariatkan, berdasarkan
hadits Aisyah, "Aku bettanya, "'Wahai Rasulullah, seseorang yang telah
hilang giginya apakah ia juga bersiwak?" Beliau menjawab, "Ya" Aku
bettanya, "Bagaimana caratya?" Beliau menjawab, "Ia memasukkan

iztinya ke dalam mulutnya." Dikeluarkan oleh Ath-Thabrani dalam A/-
Ausatb dan padanya terdapat kelemahan.loa

Hukumnya sunnah menurut jumhur ulama, namun ada yang
berpendapat wajib. Tetapi hadits yang disebutkan dalam bab ini
menunjukkan bahwa bersiwak tidak wajib, berdasarkan sabda beliau
dalam hadits ini, 'Aka akan perintab mereka", yaitu perintah wajib, karena
sesungguhrLya, yang tidak diwajibkan lzntaran kesulitan, bukan betarti
pedntah itu sunnah karena telah ditegaskan tznp^ keraguan.

Hadits tersebut menunjukkan penentuan waktunya, yaitu setiap kali
wudhu. Dalam Ay-S1arh disebutkan bahwa disukai pada setiap waktu,
dan lebih disukai pada lima waktu, yaitu:
1) Ketika akan shalat, baik bersuci dengan air maupun dengan tanah,

atau tidak bersuci, seperti orang yang tidak mendapatkafi alt at^Lt

tanah.
2) Ketika wudhu.
3) Ketika membaca Al-Qur'an.
4) I(etika bangun tidur.
5) Ketika bau mulut berubah.

Ibnu Daqiq Al-'Id berkata, "Rahasia yang terkandung padany^ -y^Ltu
betsiwak pada setiap shalat- bahwa kita diperintahkan pada setiap kondisi
ketika beribadah kepada Allah Subbanahu wa Ta'ala agar dzlzm kondisi
yang sempurna dan suci, sebagai bentuk memuliakan ibadah.

Ada yang mengatakan bahwa pedntah itu berkaitan dengan malaikat,
vaitu bahwa malaikat tersebut meletakkan mulutnya pada mulut orang
rang membaca Al-Qur'an dan merasa terganggu dengan bau yang jelek
maka disunnahkanlah siwak L^ntar^fl hal tetsebut, pendapat ini cukup
bagus.

Zhahinya hadits di atas tidak mengkhususkan disukainya bersiwak
bagi shalat tertentu, baik ketika sedang berpuasa maupun tidak. Asy-

lliily Hadits ini dha'if, dilemahkan oleh Al-Haits ami d,alam At-Majna'(Z/100)
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Syafii betkata, "Tidak disunnahkan betsiwak setelah matahari condong

ke atas -meninggi - padz saat betpua s^, 
^g 

r bau mulut yang disukai oleh

Allah Subhanaba wa Ta'ala tidak hilang." Dzpat dijawab bahwa bau mulut

tersebut tidak dapat hilang dengannya, karena ia bersumb er dzrikosongnya

lambung dan tidak dapat dihilangkaa dengan bersiwak'

K.*rrdiun, apakah disunnahkan bagi yang a.kan shalat meskipun ia

telah berwudhu sebagarmafla disebutkan hadits, '?ada setiap shalat?" Ada

yang berpendapat bahwa disunnahkan, dan yang lain mengatakan tidak

t".,r"li fada saat akan berwudhu, sebagaimana hadits di atas yang

betbunyi, 'Bersama :etiap wildhil", hadits ini membetikan batasan terhadap

hadits yang berlaku secara mutlak yaitu, "setiap shalat", bahwa yang

dimaksudkan adalah setiap kali wudhu untuk shalat'

Seandainya dikatakan, hendaknya memperhatikan kondisi-kondisi

disyariatkannya siwak. Maka jika telah betlalu waktu y^trg P^tr!2;ng di

mana bau mulut telah berubah dengan hal-hal yang dtpat merubahnya,

seperti makan makanan yang berbau, lama diam, banyak bicara, tidak

-rk", dan tidak minum, ketika itu siurak disyatiatkan meskipun tidak

berwudhu, dan iika bau mulut tidak berubah maka tidak disyariatkan'

Perkataannya dalam mendefinisikan siwak secafa istilah, 'Atau lang
semacariltt)a", yakni sePerti potongan dahan' Yang meteka maksudkan

adalah setiap yatg dapat menghilangkan perubahan bau mulut, sepefti

sobekan kain, jari kasar dan ait dingin, dan lebih baik iika siwak tersebut

dad pohon arok dalam kondisi yang sedang, tidak tetlalu kering yang

drpat melukai gusi, dan tidak terlalu basah yang tidak dapat membersihkan

gigi.

Lx Yla .;riG',i].L\t o', otkL";:i ore'*'s'Y'
' a,;, tzc' ',,'.' 6!',1,^ ,' '-',la' ,' '.-'o,-'1a! '6'.}>t '&: ,W i iP'tt i6fl'tt ib*,b,i i ,7tt'

|P dJt r: ,,>t'yL* qy')t JL.,illiJ,P{ '=t,
t'

cotoy.iv, ,#Jt CL;JI e: kd ,r\l'# i ,u;

*'t #\i * ;ut J'i', 1l ilu i 'u;';a ";'lt ;
.t"\rx .ts;,*':-x'b;

30. Dari Humran bahwa lJtsman Radbjallahu Anha minta air wadhu, lalu

ia nencuci kedua telapak tangannla tiga kali, kenudian berkttmur-kmnr

\_
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dan menasukkan air ke dalam hidungrya lalu menghembuskannla,

kemudian ia mernbasult wajahrya tiga kali, kemudian ia mencud tangan

kanannla binga siku tiga kali, kemudianJang kiri seperti itu, kemudian

ia mengusap kepalanla, kemudian mencuci kaki kanannla binga mata

kaki tiga kali, kemudian Jaflg kii seperti itu, kemudian berkata, 'Aku
melibat Rasalullab Shallallabu Alaihi wa Sallam beruudha seperti

wudhuku ini.''os

Biografi Perawi
Humran ada'lah Ibnu Aban

kepadanya oleh Khalid dari
dimetdekakan oleh Utsman.

Maula Utsman bin Affan yang dikitim
salah satu tawaoan perangan, lalu ia

Penielasan Kalimat
'Babwa Utsman Radbiyallaha Anbt,laitu lbut,4fan minta air nttdhe (yaitu

air yang akan ia gunakan berwudhu) maka ia mcnctci kedu telapak tangannla
tiga kali (ini adalah sunnah wudhu menurut kesepakatanp^ruularna, bukan
mencucinya, tiga kali ketika bangun tidur sebagaima.ta yang akan
disebutkan haditsnya, tetapi ini adalah sunnah wudhu. Maka seandainya
ia bangun tidur kemudian hendak berwudhu, tersebut dalam hadits bahwa
ia mencucitya, tigr kali katena bangun tidur kemudian mencucinya tiga
kali untuk wudhu. Juga mengandung makna menyatukannya) kemudian ia
berkxmar-kmur (al-Madhrzadbatu (berkumur) adalah memasukkan air ke

dalam mulut kemudian memuntahkannya. \tr7udhu yaflg sempurna adalah
memasukkan ait ke dalam mulut kemudian memutar-mutatnya lalu
memuntahkannya, demikian yang terdapat daltmAy-S1arb. Sedang dalam
Alpamtr berkumur yaitu menggetak-gerakkan air dalam mulut, ia
menyebutkafl menggetak-gerakkan dan tidak menyebut memuntahkan.
Tidak disebutkan dalam hadits Utsman apakah ia melakukan hal itu satu
ataukah tiga kali. Akan tetapi dalam hadits An Radh/,allahu Anhu bahwa
ia berkumur-kumut lalu memasukkan air ke dalam hidung dan
menghembuskannya dengan tangan kfuinya, ia melakuk^nny^ tiga kali,
kemudian betkata, 'Initah wudhu Nabi A/lah.')106 dan memasukkan air ke

dalan hidung (Al-Istinsltaq adzlah memasukkan ai ke dalam hidung dan
menadknya dengan napas sampai ujungnya) dan menghenbuskannla (Al-
Istintsar menurut jumhur ahli bahasa dan ahli hadits sertl para fuqaha
adalah mengeluarkan air dari hidung setelah menghirupnya) kemudian ia

"' tQ',;"1Hadits ini shahih, Sbahih Al-Brkhai (759), Shahih Mulin p26)

":t 1$bl Hadits ini shahih, Sbabih An-Naru'i (91)
t

I
I
I
t
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membasuh wajahnla tiga kali, kemudian ia mencuci tangan kananrla (dalam

hadits ini te;daPat keterangan tinci terhadap 
^P^ 

yangdisebutkan sec tL

global dalam 
^y ^t, 

y zlta fui.r, Allah S ab h an a h u wa Ta'ala, " dan langafi m u ""
(er-*rriartr: o1 a"n bahwa Dia mendahulukan yang kanan) sanpai siku

(ata llaa, pada dasatnya adalah berarti hingga uiung' tetapi tetkadang

irla digrrnlkr' d.rrgrn makna ma'a petsama)' Dan hadits-hadits telah

*"r"rrirgt an bahwJinilah yang dimaksudkan. Sebagaimana dalam hadits

Jabit, 'illioo Shatlallabu ZLlr; 'o Sallan memutat-mutarkan air atas kedua
"sikun1a.,'Yaitu 

Nabi shaltaltahu Ataihi wa sallan). Dikeluatkan oleh Ad-

Dariquthni dengan sanad dha'tf107, dao dikeluarkan dengan sanzd hasan

prd*.ifrtwudhulJtsman,bahwaiamencucikeduatangannyahingga
t.do^ siku hingga ia mengusap ufung-ufung kedua lengan'lo8 dan menurut

.pyl-Bazzxdan Ath-Thabiani dari hadits \ra'il bin Huir pada sifat wudhu,

'Dan beliau mencuci kedaa siku binga meliuati siku." 10e Dan dalam Ath-

Thawi dan Ath-Thabrani dari hadits Tsa'labah bin ubbad dati ayahtty4

'Kemudian ia nencnci kedua sikunla hingga air mengalir di atas kedua sikunla'"

Hadits-hadits ini saling menguatkafl satu dengan yang lainnya'

Ishaq bin Rahawaif, b"rkrt", ullaa", dalam ayat di atas mengandung

rnakna )l-Gt rynh (hingga uiung) dan mengandung makna ma'a @erstmz)'

maka sunnah (radit$ menielaskan bahwa dengan tnal<ta na'a'

Asy-Syafii berkata, ';S"ya tidak mengetahui adanya perbedaan

-".rg"tri rnasuknya kedua siku pada saat wudhu' dengan ini maka Anda

t.lrh"m"rrgetahui t"h*a dalit telah menegaskan masuknya siku.

Az-Zama'khsyariberkata,"Lafaz}-ilaasecztamutlakmengandung
rnakna al-gha1ab, adapun masuknya kedua siku dalam hukum yang wajib

dibasuh alau tidak hrtr* berdasarkan dalil, kemudian ia menyebutkan

beberapa cofltoh hal tersebut. Dan Anda telah mengetahui bahwa di sini

tehh tJgak dalil atas masuknya siku untuk masuk bagian yang dibasuh."
,T;gi *a6 kemadianlang kiri denikian juga"maksudnya hingga siku tiga

kali .

'Kemudian ia mengusap kepalanla" hal ini sarna dengan ay^t dalam

menggunakan huruf 7a',' r"d^ng' m asaha' (mengusap) membutuhkan obiek

baik-dlngan betsamanya maupun sec r.^ sendirian. Ai-Qurthubi berkata,

.,Huruf ba' di sini ltt)'d4ab, Loleh dihapus dan boleh disebutkan'" Ada

yaflg meng ttakatbahwa ba- dtsini untuk memberikan faedah makna yang

dikandunlnya. Bahw a ghusl (mencuci) secafa bahasa menuniukkan y^ng

96 & 6 uautus-sALAM JitdPertona

to7 Sunan Ad-Daraquthni (7 /83)
tos Sanan Ad-Daraqdhni (1 /83)
10e Ath-Thabr ail dalam Al-Kabir (22/ 50)

\
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dicuci, dan masbu (mengusap) secara bahasa tidak menunjukkan yang
diusap. Maka iika seseorang berkatt, 'Imsahuu ru'uusakum' (asaplah
kepalamu) niscaya sudak cukup mengusapflya dengan t^ng n tanpa afu.

Seolah-olah ia mengata.kan,'Wamsahuu biru'uusikum al-lilAa"' (usaplah
kepala kamu dengan air). Ini termasuk al-qalb (umlah yang dibalik) , asalnya
adalah'imsahuu bil naa'i ra'uusakun' (usaplah dengan air kepala kamu).

Tafsir Hadits
Para ulzma berbeda pendapat, apakah wajib mengusap seluruh kepala

ataukah sebagiannya? Mereka berkata, "Ayat di atas tidak menunjukkan
kedua hal tersebut secara khusus, sebab firman-Nya, "dafl sapulah
kepalamu" mencakup seluruh kepala atau sebagia;nnya. Ayat tersebut tidak
menuniukkan bahwa harus seluruhnya dan juga tidak sebahagiatnya.

Akan tetapi yang berpendapat bahwa sah mengusap sebagiannya r^
berkata, "Sesungguhnya As-Sunnah telah menjelaskan salah satu dad dua
kemungkinan dari kandungan ryat di atas, yait:a yang diriwayatkan oleh
Asy-Syaf il10 dari hadits Atha', 'Babwa Rasulullah Shallallaha Alaihi wa

Sallam berwudhu, lalu membuka sorban dai kepalanla dan mengusap bagian

depan kepalanla."Mesl<tpun hadits rni mursal, tetapi menjadi kuat dengan
disebutkanrrya seczr^ rilarfil' dad hadits Anas.l11 Hadits ini meskipun pada
sanadnya ada petawi yang tidak dikenal identitasnya, tetapi keduanya
diperkuat dengan hadits yang ditiwayatkan oleh Sa'id bin Manshur dad
hadits Utsman mengenai sifat wudhu, 'Babwa ia mengusap bagian depan

kepalan1a." Padanya terdapat perawi yang diperdebatkan.
Telah ditegaskan dari hadits Ibnu Umar112 bahwa cukup dengan

mengusap sebagian kepala. Dikatakan oleh Ibnu Al-Mundzir dan yang
lainnya, "Dan tidak diingkari oleh seorangpun dati shahabat."

Di antarz ulama ada yar,g mengatakan, "Jika hanya meogusap
sebahagian, maka harus disempurnakan dengan mengusap di atas surban,
berdasarkan hadits Mughirah -akan datang- dan hadits Jzbfu yang
dfuiwayatkan oleh Muslim.

Dalam tiwayat ini tidak disebutkan mengusap dengan betulang
sebagaimana disebutkan pada yang lainnya, meskipun juga tidak
disebutkan secara berulang pada berkumut-kumur sebagaimana yang telah
Anda ketahui, dan tidak disebutkannya berarti tidak terdapat dalil
padanya. Dan akan disebutkan komentar mengenai hal tersebut.

tto Muntad As1-$afi Q)
t11 liiipl Hadist ioi dha'if, Dha'if Afu Dawld (747)
tt2 Mrcharnaf lbw Abi Slaibab (1/22)
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Lafazh ,Kemudian ia mencuci kaki kanannla hingga kedua mata kaki tiga

kali,, drkomentari sebagaima na ha,ltya padz lafazh, "Mencttci tangan

kanannla binga siku".Akin tetapi batasan mengenai siku telah disepakati,

berbeia d"rgm kedua mrt, k'ki yang masih diperdebatkan' Adapun

pendapat yang masyhur adalah tuiang yang tumbuh pada pertemuan betis'

irri 
"a^Un-p".rdrp"t 

mayoritas ulama. Diceritakan dad Abu Hanifah dan

Al-Imamiyah bahwa tulang yang terdapat pada punggurrg kaki tempat

tali sendal. Dalam mrrrhhlrri terdapat diskusi dan pernbicar^afl paniang.

Daiam Aslt-S1arh ia berkata. "Dalil yang paling ielas' maksudnya

meflurut p"nJ^prt i".nhur, adalahhadits An-Nu'man bin Basyir mengenai

sifat shaf dalam shalat, 'Maka aku nelihat selrailT di antara kami melekatkan

tumitnla pada tamitlang lainnlta'" 113

Srjr" irtukan, "TiJak asing bahwa tidak ada huiiah padanya' karena

y^ttg menyelisihinya berkata, "Saya menamainya tumit dan tidak

men- elisihi krliu, p,adanya." Akan tetapi saya kataktn, ''Bukan itu yang

dimaksudk an pada-ayat wudhu, karena ka'b adalzh ,.r2Lma bagi organ tubuh

,vang menonlol yang terdapat pada punggung kaki' Yang dimaksudkan

p^d-n hrdit. N..'man, bahwa ia menamakan ka'b yang menoniol' sementara

,idukrdrperbedaanataspenamz'arLnya,dankamitelahmenerangkannya
pud^ r^t^i^n kaki dalam lita,b Dhau' An-I\ahartentang ralthnya madzhab

io*hot, clan kami telah menyebutkan dalil-dalilnya di sana'

Laf.azinhadits,'Kemudianyngkiridemikianpula(yartusampaimata
kaki tiga kalt) kemudian io brikoti (yaitu Utsman) "Aka melihat Rasalullah

Shalhllahu Ataihi wa Sallam benaudltu seperti wudhuku ini;'

Laniutan hadits tersebut, 'Maka ia berkata, 'Kasulullah Shallallaha Alaihi

ua sallam bersabda, "siapalang benyudhu uperti wudbaku ini kemudian shalat

dua rakaat, dengan jiwa-yig irnrg dan khtslu' pada kedua rakaat tersebut,

ntaka dianporl doio 1,nig ihn ia lakukan " yaitu, tidak terlintas dalam

jiwanya ,roran dr.ri", drn segala yang tidak ada kaitannya dengan shalat'

;itrgoarrnitudatangrrr-.,-'iamelawannya'makadimaafkandantidak
dianggap tergoda jiwanYa.

p"rr* diketahui bahwa hadits di atas menuniukkan, bahwa anggota-

anggota wudhu yarrg dt'athafkan dengan kzta tsunma lakukan secara

beturutan ,"brrryrk tilga kali l.trpi tidak betarti waiib, katena hanya sifat

perbuatan yang mendip^tk^nkeutamaan dan tidak betarti shalatnya tidak
^sah, 

kecuaU iika d"ngm sifatnya, dan tidak dengan lafzzh yar.g

menuniukkan waiibnya sifat tetsebut'

,r, tdqarHadits ini shahih, Sbahih Abs Dawil (662)
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Mengerj ak zflny a. s ecata berurutan dibantah oleh Al-H a nafry ah, mereka
berkata, "Tidak wajib." Melakukannya dengan tiga kali, tidak wajib
menurut fi'ma'Q<esepakatan para ulama). Tetapi terdapat perbedaan yang
lfad<.

Dalil yang menyatakan tidak wajibnya adalah hadits-hadits
menyebutkan dengan jelas bahwa beliau Shallallabu Alaihi wa Sallam
berwudhu dua kali-dua laki, satu kali-satu kali, sebahagian 

^nggot^wudhu
tiga kali dan yang lainnya tidak, dan disebutkan dengan jelas dalam wudhu
beliau yang dilakukannya dengan satu kali bahwa Allah tidak menerima
shalat t^flp^ dengannya.

T' dapat mensenai waiibnva berkumur-kumur dan
memasukkanairnggrl"llhtdgg..{9"y"!glgeg1&p_4!.dggry1_*4ib,
ffi"d,r"nyrTalrm haaits Abu Dawud d..rgr" sanad

_- =!-- -

memasukkan air ke 4okry hidang kectali jika sedang bgrpzasa.'^14 D^i bahwa
Eiiiau te6lu melakukannya dalam ,"*r, wudhunya. Yang lain
U"rp""a^p^t U^lr*, kr !*ytyl l_l"tlhrb-9,rdaq^&a-E;dts- Abu Dawud dan fu!_paL1qu1ha1-di_da-la-m.aya__dic-ebll-tka-{L |pahwa tidak

jt 2!-q:!,.4-la t a b- y 97a1g k q, q ! illgo ! q f:yl qryp u 1y k a i i u d h, i
't 
cbspta u s i ip!rurs h &a! -'J el'- 4! s !) J y !*h 

a n a h y y_q. Tq l e l!, 4! $ g lt n l a k l a h

ia mencud yE{_dgl_kefug tgngaililJa sampai siku, dan mengusap kepalq dan

(m e n c u ci ) ip,rylg-,k aAl-lizga n fu k q..rti. " 1 s B e liau tidak menyeb u tka n
berkumut-kumurj24 memasukkan air ke dalam hidrr& i-eliarr_ha.ya__

tgfrnagnp,
{:rrgry& !91ggj:"ky1lgpa difahami bahwl pedntah tersebut
menunjukkan sunnah

:)v'S's*?" \.. 'r,. c.'

^tGb),PfS.Yl,k f)t i*i i;.7'r2iJL

)e.ur'qy'-i(rAAtL?i'sl'sb'f)a7i.i:'-Gyit.#j
. :q, c iA ?i r\,ley'-itiG'g,rr*

37. Dari Ali Radbjallahu Anhu mengenai sifut wudhu Nabi Shallallahu
Alaihi aa Sallam ia berkata, "Dan beliau mengusap kepalanla satu

kali.'nr6 (HR. Abu Dawud, An-Nasa'i dan At-Tirmidzi dengan

"o <Q&lHadits ini shahih, S habih Al-Jani' (927)

"t {ii;y Hadits ini shahih, Shabih Al-Jan|(2420)
w @>Hadits ini shahih, SbabibAt-Tiraid{ (48)|l

I

!

I

I
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sanad yang shahih, bahkan At-Titmidzi betkata, "Sesung-
guhnya hadits tetsebut paling shahih dalam bab ini).

Biografi Perawi
.lilt Radhjallahu Anhu adalah Amirul Mukminin, Abu Al-Hasan Ali

bin Abi Thalib, putefa paman Rasulullah Sballallahu Alaihi wa Sallarn.

Orang yang pertama masuk Islam dari kalangan laki-laki menurut

kebanyakan pendapat, meskipuo umufnya ketika itu diperselisihkan.

Tidak disebutkan dalam berbagai pendapat tetsebut bahwa sudah sampai

18 tahun, tetapi 
^fltara 

16 dan 17 tahun. Ia mengikuti semua PePefangan
terkecuali Perang Tabuk. Ketika itu dia disuruh tinggal oleh Rasulullah

Shatlatlabu Alaibi wa Sallan di Madinah untuk menggantikan beliau. Beliau

bersabda kepadanya, "Tidakkab engkau suka berperan bagiku sebagaimana

peran Haran terhadap Nabi Musa." 117

Ia diangkat menjadi khalifah seiak terbunuhnya Utsman pada hari

Jum'at 18 Dzul Hiijah tahun 35 H dan mati syahid pada Subuh hadJum'at
di Kufah 17 Ramadhan tahun 40 H. la wafat setelah terkena tiga kali

pukulan Ibnu Muljam -semoga Ailah melaknatnya- dan ada pendapat

lain tentang ini. Masa khilafahnya selama 4 tahun 7 bulan lebih beberapa

hari. Mengenai sifat-sifat dan keterangan berkaitan dengan kondisinya

telah dikatang berbagai buku. Kami telah menyebutkan intinya dalam

Ar-Ra u dh a h An -N ad! a h 51 arh At'T a hfa h A/-U luw$ab.

Tafsir Hadits
Hadits ini adalah potongan dati hadits y^ng Panlang, di dalamnya

diterangkan sifat wudhu dari awal hingga akhitnya, hadits tersebut

menuniukk^fl yalrLg telah disebutkan hadits lJtsman, hanya saia penulis -
rahimahullab- menyebutkatnyakarena di dalamnya disebutkan dengan ielas

"p" 
y^ng tidak dijelaskan oleh hadits Utsman yaitu mengusap kepala satu

kali, sedang di sini disebutkan satu kali, meskipun disebutkan dengan

jelas mengetiakan tiga kali bagi anggota wudhu lainnya.

Dalam hal itu pata ulama berbeda pendapat:

Kelompok pertatrrr^ berkata, "Mengusap kepala tiga kali, sebagaimana

anggota wudhu lainnya, katena ia termasuk bagian datinya", dan telah

ditegaskan dalam hadits bahwa mengusap tiga kali, meskipun tidak
disebutkan dalam semua hadits yang menyebutkan tiga kali. Karena telah

dikeluarkan oleh Abu Dawud dari hadits Utsman mengenai mengusaP

\-

"' <Q.tl Hadits ini shahih, Shahib Al-Bukbai (3706), Sltahih Mulia (24024)
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tiga kali,t18 diriwayatkan dari dua jalur dan salah satunya dishahihkan
oleh Ibnu Khuzaimah, hadits tersebut cukup menunjukkan keabsahan
sunnah ini."

Kelomp-oJ< kedua mengatakan, "Tidak disunnahkan tiga kali". &1lena

_glqa hadits Utsman y _4bq*D__avud-

\4,.jg bahwa

@ dasarnya _f44lb_\:fgggan, t44& tida\ _b_o!eh
mengqiyask^nfly^ dengan membasuh, dan bahwa iupqlab_4u seandainya

,ug^-terleku bagi mengd;p;r[, ,krr, r"ma dengan .rr"rr.rrii.
Dapat?iFwr6-tahwa ungkapan Abu Dawud bertentangan dengan

hadits yang ditiwayztkannya dan dishahihkan oieh Ibnu Khuzaimah
sebagaimana telah kami sebutkan, dan alasan bahwa mengusap pada
dasarcrya adalah keringanan merupakan qiyas yang bertentangan dengan
nash, maka tidak dapat ditedma. Perkataanbahwa ia menjadi sama dengan
mencuci, tidak dipedulikan setelah ditetapkannya dengan syariat.
Kemudian, iwayat bahwa hal tersebut ditinggalkan tidak bertentangan
dengan iway at fi 'l (perbuatan) meskipun ivrayat meninggalkannya iebih
banyak, karena pembicaraa.nny^ tidak wajib tetapi sunnah, terkadang
boleh dikerjakan dan terkadang boleh juga ditinggalkan.

Dan dikeluarkan hadits Alt Radhfuallahu Anhu, oleh An-Nasa'i dan At-
Tirmidzi dengan sanad yang shahih. Bahkan At-Tirmidzi mengatakan
bahwa hadits tersebut paling shahih dalam bab ini. Dan dikeluarkan oleh
Abu Dawud dari enam )alan, dan pada sebagian jalanrrya tidak disebutkan
berkumur-kumut dan istins-yta4 (memasukkan air ke dalam hidung), dan
pada yang lainnya, 'Beliau mengusap kepalaryta hingga tidak menetes." l1e

,'JG,p;tup'*p,r7jib\t *', fc i *"':/ 1' * *, .t"
",* ;\(, i:,t ,pir ,ylt *', #\t -a ir J"y'r'#':
al !z' 1 .'.,: t, ?. , 

'

i; ,;* Jl t+ 'J; ,* ,yi.t ?3^i^t t* ,Cn W'e') *
bfx'q;)t oti;i jr*',',

32. Dai Abdillab bin Zaid bin Asbin Radhjallahu Anbuma tentang sifut
wudbu ia berkata, 'Dan Rasulullab Shallallabu Alaihi wa Sallam
meflgilsap kepalaryta dari depan sampai belakang."20 p4uttafaq Ataih)

tta (ry'b) Hadits ini shahih, Sttabih Abu Dawrd (170)

"' tQ,:.', Hadits ini shahih, S bahih Abt Dawad (ll4),dan pethatikan (111, 112,113)

"o @.&l Hadits ini shahih, Sbahib Al-Btkhan Q85-186), Sbabib Mustin (235)
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Dalan satu tafaTb bagi keduanla, 'Beliau memulai dai bagian depan

kepalanla (dan menarikrya) hingga ke tengkttknlto, kemadian

mengenbalikan keduanla ke tenpat ia memilai dain1a."tzl

Biografi Perawi
Abdullah bin zaid,bin Ashim ada\th kaum Anshar Al-Mazini, dari

Bani Mazin bin An-Najjar. Ikut setta dalam Pefang Uhud. Dialah yang

membunuh Musailamah Al-Ktd,zd.zzb dan dibantu oleh Wahsyi. Ia

terbunuh pada tahun 63 H, bukan Abdullah bin Zaid, bin Abdi Rabbih

yang akan disebutkan haditsnya pada bab adzan. Sebagian ulama hadits

kelitu padanya, oleh karenanya kami tegaskan di sini.

Tafsir Hadits
Hadits di atas menerangk^nt^tacat^mengusaP kepala, yaitu mengambil

air dengan kedua tangan lalu mengusap dari depan ke belakang. Dalam

hal ini pata ulama berbeda dalam tiga pendapat:

Pertama; Memulainya dengan bagian depan kepala (tempat tumbuhnya

rambut kepala yang paling depan) lalu menariknya hingga bagian belakang,

kemudian mengembalikan keduanya ke temPat ia memulai dadnya, yaitu

permulaan tempat tumbuhnya rambut pada perbatasan waiah, ini yang

dipahami de;rt zhahir perkataannyz, 'Beliau menulai dengan bagian depan

kepalanla dan menarik keduanla hingga bagian belakang, kemudian

nengembalikan keduanla ke tempat ia memalai dain1a", tetapi ia menyebutkan

sifat ini bahwa ia memulai dari belakang ke depan, karena menariknya ke

bagian belakang disebut dengan idbaar, dan kembalinya ke depan disebut

iqbaal.
Dapat diiawab, bahwa hutuf waw tsdak menuniukkan harus betututan,

maka dapat diperkirakan ke belakang dan ke depan.

kdua; Memulai dengan bagian belakang dan menariknya ke depan,

kemudian dikembalikan ke belakang untuk menia,ga zhahit lafazh , 'Ke

depan dan ke belakang", sebab kata iqbaal adalah ke waiah, dan idbaar ke

bagpanbelakang. Catzrnitelah disebutkan dalam hadits shahih, 'Ia nemulai

dengan bagian belakang kepalanjta." Petbedaan dalam la.fazh hadits-hadits

tetsebut menyebabkan teriadinya Perbeda an pada t^t^catafly a.

Ketxga; Memulai dari jambul (ubun-ubun), kemudian ke al.2,h wa)ah,

lalu menariknya ke bagian belakang kepala, kemudian dikembalikan ke

tempat memulai mengusap yaitu iambul. Sepetiny^ y^fig betpendapat

l.

r'?1 Takhrij yang lalu.



q{tr,cn,%na,taea $ lo3

sepetti bermaksud menjaga lafazh hadits, 'Beliau memulainla dari bagian
belakang", juga menjaga zhahrlafazh, 'Memulai dai depan lalu ke belakang,,,
karena jika memulainya dengan ubun-ubun maka itu benar bahwa ia jiga
memulainya dari bagian depan, juga benar bahwa ia memulai dari depan,
karena ia menariknya ke arahwaiah yaitu bagian depan.

Abu Dawud telah meriwayatkan dari Al-Miqdam, "Bahwa Nabi
Sballallahu Alaihi wa Sallam ketika sampai pada mengusap kepala, beliau
meletakkan tangannla pada bagian depan kepatanlta, lalu menjalankan keduarrya
hinga ke bagian belakang, kemudian nengembalikann-ya ke tempat ia memulai
darinla" 123, hadits ini sangat jelas maksudnya, zhahtrnya bahwa
pelaksanaannya diberikan pilihan padanya, dan bahwa tujuan dari hal
tersebut adalah mengusap kepala secara keseluruhan.

'#'"i ls,'ya!t'y-7'*2t;#L\t',*', )-p tJJt 1"c *j .yy

;ii 7y *A\'#':,iif 'e,#tu, A:;it Jr,1'1,.*r'r1..

.-^;" Jt ;;,iq'),:Gfrt' :1 :i';i t;7i
33. Dan Abdultah bin Amr Radhjatlabu A-nhuma t€iltang sfat wudhu ia

berkata, 'Kemudian beliau mengusap keparanla, dan memasukkan kedua
jari telunjuknya ke dalam kedua telinganya, dan mengusapkan kedua ibu
jariryta pada bagian luar kedua telingaryta.'az+ (HR. Abu Dawud dan
An-Nasa'i, daln dishahihkan oleh Ibnu Khuzaimah).

Biografi Perawi
Abdullah bin Amr adarah Abu Abdurahman atau Abu Muhammad,

Abdullah bin Amr bin Al-Ash bin wa'il As-Sahmi Al-eurasyi. Nasabnya
bertemu dengan Rasulullah Shatlallabu Ataibi wa Sallam pada Ka,b bin
La'ai.Ia masuk Islam sebelum ayahnya, dan ayahnya lebih tua 13 tahun
darinya. Abdullah adzlah seorang yanghafizh, alim dan abid (ahli ibadah).
ra wafat pada tahun 63 H, ada yang mengatakan tahun 73 H, d,an ada
pula yang meflgatakan selain itu. Tempat wafatnya diperselisihkan, ad.a

yang betpendapat di Makkah, di Tha.if atau di Mesir.

"' 6nb, Hadits ini shahih, Sbabib Abu Dawtd (122)

"' G,+i;, Hadits ini hasan shahih, Shabib Abu Dawzd (735)
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Penielasan Kalimat
,Kemudian beliau mengusap (yakniRasulullah shatlallahu Alaihi wa sallan)

kepalanla, dan memasui*oi *,ra,o jai telunjukrya (yang dimaksud adalah

t"a,rr lari teLrnirk kiti dan kanan, dinamai sabbahab karena keduanya

diisyaratkan ketika bertasbih) ke dalam kedua telinganla dan mengusap dengan

kedaa ibu jarirya bagian luar kedua telinganla'"

Tafsir Hadits
Haditsdiatassamadenganhadits-haditsyangPeftamatentangsifat

wudhu'Penulismenyebutkaflrryauntukmenjelaskafitentarrgtat2c^f^
mengusap kedua teiinga yang belum diielaskan oleh hadits-hadits

,.b.Iorrrrya. OIeh k^r.i'^ny^, penulis hanya menyebutkan bagian dari

hadits itu.
Mengenai meflgusap kedua telinga, telah dfuiw^yatkan dalam bebetapa

hadits; di attar.anya'adala,h hadits Al-Miqdam bin Ma'dikarib yang

ditiwayatkan oleh Abu Dawud dan Ath-Thahawi dengan sanad hasan,

hadits Ar-Ruba1ryi' yangiuga diriwayatkan oleh Abu Dawud' hadits Anas

cliriwayatkan oi.h ia-Srr"qrrthni dan Al-Hakim, dan hadits Abdullah

bir Zard di dalamnya disebuika rt, 'Bahwa N abi S hattallahu Alaihi wa S allam

mefiSasaP kedua telinganla dengan air selain lang digunakan untuk kepalan1a.,,

,r, ilI"rrg"nai haditl lni nt-g^it aqi berkata, "Ini adalah isnad shahih",

m.skiprn dikomentad oleh Ibnu Daqiq Al-Id dan berkata, "Yang terdapat

dalam hadits itu-, 'Dan beliau rnengusap kepalanla dengan air bukan sisa dai

kedua tangannla." Dafl ia tidak menyebutkan kedua telinga, dan diperkuat

oleh penolis brh*a iuga dfuiwayatkan oleh Ibnu Hibban dan At-Tirmidzi

demikian itu.

ataukah keduanYa diusaafaullall l\tuu4try4 urso4t/ svr-6---"'--- --
dapat tersebut' dan sebentar lagr zka:n

dikomentari. Qa-\ 0- \\ 3

t25 Insya Allah akan disebutkan takhrijnya'
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34. Dari Abu Hurairab Radb[tallaha Anfu ia berkata, 'Rasulallah
Sballallahu Alaihi wa Sallam bersabda, 'Apabilo salah seorang dai
kalian bangun tidur, maka bendaklah beistintsar tiga kali, karena
sesunguhnla setan berntalan di dalam khaislm (lubang hidung)n1a.'\26

(Muttafaq Alaih).

Penielasan Kalimat
'Apabila salab seorang kamu bangun dari tidnnla (baik pada waktu malam

maupun siang hati) maka hendaklah ia beristinxar tiga kali (dalamAl-Qamus,
istantsar xtinya menghirup ak ke dalam hidung kemudian
menghembuskannya. Terkadang dalam satu hadits disebutkan keduanya,
maka jika demikian istintsar arinya menghembuskan ab dzli hidung dan
istinsltaq arinya menghirup air ke dalam hidung) karena sentngubn-yta setan

bertalam dalam khaislun (lobang hifung)ryta (yrit" bagian hidung paling atas,
ada yzn'g mengatakan hidung secara keseluruhan, yang lain mengatakan
tulang tipis lagi lunak pada ujung hidung yarng terdap^t arrtar:a hidung
dan otak)."

Tafsir Hadits
Hadits tersebut adalah dalil wajibnyt beistintsar ketika bangun tidur

secara mutlak, tetapi dalam riwayat Al-Bukhari, 'Apabila salab seorang

kama bangun dari tidurryta lah berwudbu, maka hendaklah beistintsar ttga kali,
karena sesunguhnla Jetan." 127 Maka. di sini ia membatasi perintah mutlak
tadi dengan perintah berwudhu, dan membatasi bangun tidur dengan tidur
di malam hari, sebagtimar,.a dijelaskan oleh lafazh 'Jtabiitu" sebab lahzh
tersebut menuniukkan tidur pada waktu malam. Dan boleh jadr zda yang
mengatakan bahwa lafazh tersebut betlaku secara umum, maka. tidak ada
perbedaan afitlrz tidur pada waktu malam dan siang.

Hadits tersebut juga termasuk di Lnt^r^ dalil bagi yang berpendapat
wajibnya istintsar tanp^ berkumur-kumur, yaitu pendapat Ahmad dan
jtma'ah. Sedang jumhur berkata, "Tidak wajib", tetapi perintah tersebut
menunjukkan sunnah, mereka berdasarkan dalil sabda Rasulullah
Shallallahu Alaihi ua Sallan terhadap Arab Badui, 'Berutudhulah sebagaimana

lang diperintahkan Allah kepadamu'n28, lalu beliau menjeiaskan kepada
orang Arab Badui tersebut dalam sabdanya, 'Tidak sempurna sbalat salah
sezrang kamu hinga ia menlempnrnakan wadbu sebagaimanayng dtpeintahkan

"u <{4rl Hadits ini shahih, Sbaltilt Al-Bukhai (3295), Sbahih Murlin (238)

'2i Akan ditakhrij sebentar lagi Insya Allah.

"' <Q&l Hadits ini shahih, Shabib At-Tirnid{ (302)

!-
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Allah, ia membasuh wajah dan kedua tangannla binga kedua siku, dan mengusap

kepala dan mencuci kedaa kaki hinga mata kaki", sebagaimana dikeluarkan

oleh Abu Dawud dari hadits Rifa'ah12e, dan katena telah ditegaskan dalam

i.wayat sifat wudhu beliau S ballallahu Alaihi wa S allam dari hadits Abdullah
bir. Zatd, Utsman dan Abdullah bin Amr bin Al-Ash bahwa keduanya

tidak disebutkan, meski wudhu beliau Shallallabu Alaibi wa Sallam telah
sempurna, iuga keduanya disebutkan, dan itu adalah dalil sunnah.

Berkenaan dengan sabda beliau, "Setan belmalatr", Al-Qadhi Iyadh
betkata, "Boleh iadi mengandung makna sebenarnya, sebab hidung adalah

salah satu salutan tubuh yang sempai ke hati dengan penciuman, dan

tidak ada satupun dad saluran tubuh yang memiliki katup kecuali hidung
dan telinga." Disebutkan dalam hadits, "Sestngtbnla setan tidak dapat

membttka peililtup tersebut"'30, dan disebutkan dalam hadits perintah
menutup mulut ketika menguap agar setan tidak masuk ke dalam mulut
pada saat itu.l3r Juga mengandung makna isti'arah, katena debu yang

meniadi basah dalam hidung adalah kototan yang sama dengan setan.

Saya katakan, bahwa yalng pefi^ma lebih kuat.

,A-,^A ,F yyi e;*-'#x y'i'n {;lf t;?t ri1 :'&',

F, l,atis') c)Li;l .;:i.UtlGi gi.<tit1,*
'Dan dainla, 'Apabila salah seorang dari kalian bangun dai tidurnla, maka

janganlah ia mcmasnkkan tangannla ke dalam bgiaru sebelum ia mencucinla

tiga kati, karena ia tidak tabu di mana posisi tangannla saat tidur.'132

(Muttafaq Alaih dan ini adalah lafazh Muslim).

Penielasan Kalimat
'APabilo salab seorang kamu bangun dari tidurnla, naka janganlah ia

memasukkan tangannla (tidak termasuk dalam kategori ini iika memasukkan

tangan dengan timba untuk mengambil air, hal itu boleh sebab tidak
termasuk memasukkari tarigafl, diriwayatkan dengan lafa,zh,'tanganlah

memasukkan", tetapi yang dimaksud adalah memasukkan tangan ke dalam

air, bukan mengambil) di dalan b/ana (tidak tetmasuk kolam) sebelam ia

mencucinla tiga kali, karena ia tidak tahu di mana posisi tangannla saat tidur."

"' <i?.,,:"1Hadits ini shahih, Shahilt Aba Dawad (858)

"o <i?.';nl Hadits ini shahih, Shahih AlBakhai Q30\, Sbahib Mulin (2012)

"'{Q;ol Hadits ini shahih, Sbahih Muilin (2994)
t" <{4"1Hadits ini shahih, Shahih Al-Bukhari (162), Shabib Muslin (278)
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Tafsir Hadits
Hadits tersebut menunjukkan wajibnya mencuci t^ng rL bagi yang

bangun dari tidur, baik malam ataupun siang. Dan yang mengatakan bahwa
yang dimaksud adalah tidur di malam hzri adalah Imam Ahmad,
berdasarkan sabdanya, "baatat" (tidur nalan)" ini adalah qainab (indikasi),
maksudnya tidur pada malam hari -sebagaimana telah disebutkan- tetapi
diriwayatkan dengan lafazh, idqaa qaana ahadakum minallail (ika salah
seorang kamu bangun dad tidur di waktu malam) menurut Abu Dawud
dan At-Tirmidzi dari jalur lain shahih133, tetapi dapat dibantah bahwa
keterangannya menufljukkan dimasukkannya tidur pada siang had dengan
tidur pada waktu malam.

Yang lainnya berpendap"t -y^ifrr Asy-Syafii, Malik dan yang lzinnya-
bahwa perintah dalam riwayat, "Maka hendaklab ia mencucinla"
menunjukkan sunnah, dan larangan dalam nwayatini adalah menunjukkan
karabah (makruh). parinabnla adalah disebutkannya jumlah. Karena
penyebutannya pada najis yang tidak ada bendanya adalah dalil sunnah.

Juga menjelaskan sesuatu perintah yang menimbulkan keraguan, dan
ketaguan tidak menunjukkan wafib dalam hukum ini. Oleh karenanya,
tetap mengacu pada hukum asai, yakni suci.

Kemakruhan itu tidak dapat hilang t^np^ mencucinya :d:ga kali. Ini
berlaku bagi yang bangun tidur. Adapun bagi yang hendak berwudhu tetapi
tidak bangun dad tidur maka dianjurkan bagSnya berdasarkan hadits yang
teiah disebutkan pada sifat wudhu. Tidak makruh iika ditinggalkan,
lantaran tidak adanya dalil yang melarangnya.

Jumhur betpendapat bahrva larangan dan pedntah tersebut karena
kemungkinat zdanya najis di tangan. Dan fika seseorang mengetahui di
mana posisi tangannya saat tidut, seperti orang yang membalut tangannya
dengan kain lalu ia bangun dalam kondisi yang sama, maka tidak
dimakruhkan baginya memasukkan tangannya meskipun disunnahkan
mencucinya sebagaim^na yang bangun tidur. Yang lainnya mengatakan,
"Perintah mencuci adalah ta'abbadi, maka tidak'"ada perbedaan af,t^t^
yang ragu dengan yang yakin. Dan pendapat mereka ini lebih kuat,
sebagaimana yaflg telah berlalu.

(!-i&1 11"UU. ini shahih, Shaltih Atu Dawld (103)
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35. Dari Laqith bin shabirah Radhtlattahu Anhu ia berkata,' '**'o"o'
shallallahu Ataihi wa sallam bersabda, "sempurnakanlah wadhu, dan

sela-selalah antara jari jemari, d'an bersangguh-sungguhlah ketika

b ei s ti n s1t aq, ke c u a li i I lo' igko o s e da ng b e rp u a s a''a :+ (HR' Al-Arb a' ah'

dan dishahihkan oleh Ibnu Khuzaimah) Dan bagi Abu Darvud

dalam satu riway at, 'Apabila engkau berwudhu maka berkumur-

kumur/ah." 135

Biografi Perawi
Laqith adalah Ibnu Amit

sebagaimana dikatakan Ibnu

masyhur, tetmasuk Penduduk

Ibnu Shabirah, iuluka.nnyz- Abu Razin -
Abdil Bat- seorang shahabat yang sangat

Tha'if.

Penjelasan Kalimat
"S e mp ur n a ka n la h wu d h u (At -I s b agh yaitu menyempurnakan (membasuh)

seluruh anggota wudhu) dan se la- se la la h antara j ari jen ari $angdimaksudkan

adalah i^rl-l^rtkedua t^ng,,n dan kaki, dan telah disebutkan dengan ielas

dalam hadits Ibnu Abba J, 'yiko engkau berutudhu, maka sela-selalah raas jai

kedua rangan dan kakimu,,t36,.akandisebutkan petawinya sebentar |agt) dan

brrrnngoi-rongablah ketika beistinslaq kecuali jika engkau sedarug berpuasa'"

Oai bagi Ab* Du*rrd dalam satu riuzayat' 'Jika engkaa^beruudhu' ntaka

berkumur-kumailah." Jrg, dikeluatkan oleh Ahmad' Asy-Syafii' Ibnu A1-

Jatud, Ibnu Hibbrn,ilH,kim dan Al-Baihaqi' dan dishahihkan oieh At-

Tirmidzi dan Al-Baghawi serta Ai-Qaththan'

Tafsir Hadits
Haditstersebutmenunjukkanwajibnyzmenyempurnakanwudhu,yaitu

membasuh atau mengusap seluruh angSota wudhu' Dalam Al-pamus'

,on <9,,b'rHadits ini shahih, Shabih ALJaui' (927)

,ru (4,,:tlHadits ini shahih, Shahib Abi Dawad (144)

'ru l{lblHadits ini shahih, Shahih Al-Jani' (452)
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lafazh'asbagba al-wudhu'yakni meratakan air dan menyempumakan hak
setiap anggota *"dh _

, dilvaiibkan, tetapi hanya sunnah. Tidak boleh lebih dari tiga kali. Maka
jika ragu apakah telah mencuci anggota wudhu dua kali ataukan tiga kali,
hendaknya dihitung membasuhnya dua kali.

Al-Juwaini berkata, "Ivlengerjakan wudhu hanya tiga kali dan tidak
boleh melebihkannya, karena dikhawatirkan melakukan bid'ah."

Adapun yang dfuiwayatkan dari Ibnu Umar bahwa ia mencuci kakinya
tujuh kali, maka petbuatan shahabat tidak dapat dijadikan sebagai hujjah,
dan hal itu dapat dipahami bahwa ia mencuci najis empat kali yang tidak
dapat hilang melainkan dengan jumlah tersebut, dan juga dalil atas
rvajibnya menyela-nyela ruas jari.

Telah ditegaskan pula dalam hadits Ibnu Abbas sebagaimana telah
disebutkan yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, Ahmad, Ibnu Majah dan
Al-Hakimr37 dan dihasankan oleh Al-Bukhati.

Adapun car mera:takan air pada anggota wudhu adalah menyela-nyela
bagian yang dibasuh dengan jari kelingking tangan kiri. Ini tidak terdapat
dalam nash, hanya saja Al-Ghazalt berkata, "Dilakukannya dengan tangan
kiri diqiaskan atas istinja"', dan dimulai dengan bagian bawah jad. Abu
Darvud dan At-Tirmidzi meriwayatkan dari hadits Al-Mustaurid bin
Syaddad, 'Aku me/ihat Rasulallab Shallallabu Alaibi a,a .fallam jika berwudhu

beliau ntengosok ruas jarijai kakinya dengan 1ai kelingkingrya. " r38 Dalam
lafazh lain bagi Ibnu Majah, 'jukballil" (menyela-nyela), sebagai ganti
dati'jadlu ku " (menggosok).

Hadits tersebut menunjukkan petintah untuk bersungguh-sungguh
dalam beilstinslaq (memasukkan air. ke dalam hidung) bagi yang tidak
berpuasa, namun tidak dianjurkannya bagi yang sedang berpuasa agar au

tidak turun ke tenggorokannya yang dapat merusak puasanya. Hal itu
menunj ukkan bahwa ru u b a / agb a h (bersungguh-sungguh) tidak wajib, sebab
seandainya rvajib niscaya tidak diperbolehkan meninggalkannya.

*J_ab da-b sliaq_dr]. .rr111-3yet _Ab.g D awwl,' T i k a mtk a u b e rw u d h u, m a ka

- 
tl@rry':ezY

_ bgfpendapat ]3hya_ b:$g 
^nnyasunnah dengan i"dik^ri y""g t"l"h dir. dits Rift?h*-m--:

Rafi' mengenai pedntah Rasulullah Jhallallabu Alaihi wa Sallarn terhadap 
--=.--

-TGu grdui berkenaan denqAtab Badui- berkenaan denqan tatacata wudhu, r'ang ffi
sah tanpa dengannya. Dalam tata.c^t wudhu tersebut tidak disebutkan
kumut-kumur dan istinsjtaq.

"' <i1;.'5;1 Hadits ini hasan shahih, Shahih At-T'imid{ (39)

"t 1if.3; Hadits ini shahih, Shahib At-Tirnid{ (40)

:

L-
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36. Dari (Jtsman Radhjatlabu Anhu, 'Bahaa Nat; Sttattatlahu Alaibi
wa Sallam menlela-n1ela jenggotryta ketika berwudhu." 13e (I{R. At-
Tirmidzi, dan dishahihkan oleh Ibnu Khuzaimah).

Biografi Perawi
Utsman Radlttlallahu Anht adalahAbu Abdillah Utsman bin Affan Al-

Umawi Al-Qurasyi. Salah seorang Khalifah vang emPat dan salah seorang

dad sepuluh yang pertama masuk Islam. Ia hijrah ke Habasyah dua kali

dan menikahi dua puteri Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam. Yang
pettama menikah dengan Ruqayyah. Setelah Ruqayyah meninggal, Nabi
Shallallahu Alaihi wa Sallam menikahkannya dengan lJmmu Kaltsum. Ia
diangkat menjadi Khaiifah pada had pertama bulan Muhartam tahun 24

H, dan terbunuh pada hadJum'at 18 Dzulhijiah tahun 35 H. Dikebumikan
pada malam Sabtu di Baqi', usianya 82 tahun dan ada yang mengatakan

selain itu.

Tafsir Hadits
Hadits tersebut dikeluarkan oleh Al-Hakim, Ad-Daraquthni dan Ibnu

hibban dati riwayat Amit bin Syaqiq dati Abi Wa'il.lao Al-Bukhari berkata,

"Haditsnya hasafi." Dan AI-Hakim berkata, "Kami tidak mengetahui ada

cacat padanya dalam kondisi bagaimanaPUfl", ini petkatazflnya, dan telah

drdha'ifkan oleh Ibnu Ma'in.
Al-Hakim meriwayatkan beberapa syahid dari Anas, Aisyah, A1i dan

Ammat Radhtlallahu Anhurn bagi hadits tadi. Penulis berkata, "Dan di

daiamnya iuga ada dari Ummi Salamah, Abi Ayub, Abi Umamah, Ibnu
lJmar, Jabir, Ibnu Abbas, dan Abi Ad-Darda'. Dan telah disebutkan,

bahwa semuanya dhaif kecuali hadits Aisyah. Dan berkata Abdullah bin
Ahmad dari bapaknya, "Tidak disyariatkan menyela-nyela ienggot
sedikitpun."

"n <QQl Hadits ini shahih, Shahilt At-Tirnidd O1)
tao Sutar Ad-Daraqilbni (L/86)

Hadits Utsrn4n ini menuniukkan disyariatkannya menyela-nyela

f""gg"t M."genai wajib@-FmAarn [.iid^prt di
-*-arryAF}l a-d awf th am A nyel t- nt;lt i dng gdf

hukumnya *riib s" [iil-rt" t"mUnli.B;;yak
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lladits mengenai pedntah menvela-nvela, akan tetapi semuanva tak luput 
-dari cacat dan kelemzhan, maka tidak dapat dijadikan hujjah dalam

mewajibkaffi.y_1

Gi *', ;e \t & dt Li ,^-i,t or, *': iar+i; rj .yy
'-.o..t tc,tzt,:'r.oft..oi 

-o.,.', 
!: .:., lrto.lt,4? ;t a>,=--c I J.e>l oo fl .Frt)g-lJ+ Ji'*, J,, A3

37. Dari Abdillah bin Zaid Radblyallahu Anbu, 'Bahwa Nabi sttallatlahu
Alaihi pa Sallam dibeikan (air) sebanlak 2/ j mud, maka beliau
mengotok hngannla.'a+t (HR. Ahmad, dan dishahihkan oleh
Ibnu Khuzaimah).

Penielasan Kalimat

(dalam Al-Qantts, mtd adalah takatan, yaitu dua litet, atau satu 1/3 liter,
atau sebanyak isi telapak tangan sedang, jika mengisi keduanya lalu
membentangkannya, oleh karena itu dinamailah mtd. stya. telah
mencobanya ternyata hal itu benar) lala beliau mengosok lengatnlta."

Dikeluarkan oleh Abu Dawud dad hadits ummi umarah Al-Anshadyah
dengan sanad hasan, 'Babwa beliau sballallabu Alaibi wa sallam berudhu
pada b/anayng di dalannla terdapat air se ban-1tak 2 / 3 mud." 1a2 Dirttvayatkan
oleh Al-Baihaqi dari hadits Abdullah bin zaid,143 2f 3 mud adalah ukuran
minimal yang digunakan oleh Rasulullah Sbatlallabu Ataihi wa Sallam
berwudhu. Adapun hadits yang menyebutkan bahwa beliau berwudhu
dengan 7/3 nad tidak ada asalnya. Telah dishahihkan oleh Abu Ztr'ah
dad hadits Aisyah dan Jabir, 'Bahwa Nabi sballattahu Ataibi wa sallam
pernah mandi dengan satu Sba' dan berwudbu dengan satu mud.,'1aa

Muslim meriwayatkan hadits yang sama dari Safinahlas dan Abu Dawud
dari Anas, "Beliau berwudhu dari b(ana ltang isinla 2 liter.'n46 Dafl
didwayatkan oleh At-Tkmidzi dengan lafazh, "Sab wudhu dengan dua liter
(air)'4a7, semua hadits tersebut menunjukkan kednganan dalam air wudhu.

14t Saya tidak menemukan lafazh iil dalam Murnad Abnad dan Ibnu Khuzaimah.
Diriwayatkan oleh Al-Hakim (1 / 2al.

rtz Qfrl Hadits ini shahih, Sbabib Abi Dawd (94)
ta3 Suran Al-Baihaqi (1/196)

'on <9,b, Hadits ini shahih, Sbahih Abi Dawd (92,93)

'ot <QSl Hadits ini shahih, Sbabib Mustin e26)
ta6 li.iSol Hadits ini dhai{ Dba,ifAbi Dawttd (95)

'o' (*&', Hadits ini shahih, Sbabih At-TimidS 909)
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Dan telah diketahui larangan Nabt s hallallaha Ataihi wa sallam mengeuai

berlebih-lebihan dalam ,rr",gg"'ukan air, sebagaimana yaflg pernah

diberitakan bahwa akan datang-satu kaum yang melampaui batas dalam

wudhu. Ntaka barangsiap a y^fig melampaui batas yang telah disebutkan

oieh syadat bahwa ,ut, -ralu dengannya, betarti ia telah berlebih-lebihan,

dan ha1 itu diharamkan. Adapun pendapat yaflg mengatakan bahwa ini

untuk rnendekatkan bukan membatasi, tidaklah iauh (dati kebenaran)'

Akan tetapi )'ang lebih baik dalam menjalankan syariat adalah menyamai

akhlak b"liru s haltattaha Alaihi wa s allam dan mencontohnya dalam ukuran

tersebut.
Dalamhaditstersebutterdapatdalildisyariatkannyamenggosok

anggota vudhu. Tetapi terdapat perbedaan, yaflg mengatakan rvaiib ia

berdasarkan hadits ini, dan yang mengatakan tidak waiib' ia mengatakan

bahwayangdiperintahkandalamayatadalahmencuci'dantidak
disebutkan menggosok.

,s(rfr :i3b'j .Y tt

,WrL'r)ti^ a F *'$':

3g. Dan dainla, 'Bahaa ia nelihat Nabi shattatlaha Alaihi wa sallan

menganbil air untuk kedua telinganla selain air3tang telab digunakannla

nuik krpolanla.,^a8 (HR. Al-Baihaqi) sedangkan menurut Muslim

dari jatir ini dengan t,f'<h, 'Dan beliau mengasap kepalanya dengan

oir loog bukan ioi ,iso kedua tangannlta." lt' Datr inilah yng lebih

kuat.

Tafsir Hadits
Penulismenyebutnyadz|amAt-TatkhishdarilbnuDaqiqAl-.Id,bahrva

yangmelihatnyzddramrtsrayattersebutadalahdengan|afazhiniyaitu
yrrr! air"Uutkan oleh penulis, "Bahwa itu yang lebih kuat'"

Penulis 1og, *.rgltakan, "Itulah yang tetdapal dllam Sbabih lbnu

Hibban dan dalam ri*ay,,' At-Titmidzi." Dtn tidak disebutkan dalam

At-TalkhishbahwaditiwayatkanolehMuslimdankamijugatidak
melihatnya dalam Shahih Muslim'

ta9 Al-Baihaqi (1/465)
tae Shahih Mulin (136)

,\at-l:l-,r;*i\ .,':t- sL': P

\
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Jika demikian, maka mengambil ait baru untuk meflgusap kepala adalab,
keharusan, dan itulah yang disebutkan dalam beberapa hadits._Hadits

@4"1!-!egr4!pqad-qap-4:y-:s:t4li-b-a!-walq'-r.-.
_!qeqg4!qb4_gu.!-a-rrr_:r:r_ts_k _!.e-li9g3,__&qlge_4{a_h_ {alil yang f ela.lDab{n

-hadits-h4dits-Lang telah lalu tidak ",ba[wa Nrbi -Shallallahu
Alaihi wa Sallam rnengambil air baru.
b"trrti tid"k dilrkrkr.r. K"r".r, -"rrr,,, p^rrl.**i d"r, t rE"gll _

__slababat lahwa_sectra zhahr hadits Nabi, 'Dan beliau menlusap kepala
dan teli, satu kali", menuniukkan all vzl\g sama.
-"- 

J.rg" berdasarkan hadits, 'Kedua telinga adalah bagian dari kepala." 1s0

Akan tetapi dalam sanadnya terdapat komentar. Tetapi banyak,tya ia,larn
perittayatan sehingga saling menguatkan satu dengan lainnya. Juga _
dikuatkan oleh hadits-hadits yan butkan bahwa beliau mengusap
keduanya (telinga dan kepila) n satu kali usapan. Hadits tersebut

', Ibnu Abbas, Ar-Rabi' dan

_I],.gll. :9mu1lly3_::p{g t balwa b_.lia!l m-eqgg !?p r5ra, b e rs ama t elinga

_ ", 
* -k{ii; fi t"-.lAgr" ?ii yr"g i "*", s eb a gaimarl a zhihirny 

" 
l"fizh 1S a t t

@!;9iraJikl.BA"g":gl-Eilairb_11uunhrk-.lAgal.ungrnyl,mak,
tide\:gg a*111beglet y1-b gll4s mengusap kepala da11k9_{_u3 lelinga
!?!9 krli._ryIgski dapat melgrndu llakna balwa lqliap tida\mengulangi
mengusap keduanya, dan bahwa beliau mengaqrbil 4!1 Lalu untuk

Sedangkan takwil hadits, 'Bahwa beliau mergambil air selainlang digunakan
mengusap kepalanla",.yang tepat tdalah, bahwa tidak ada lagi yang basah
(ait) tersisa pada tangan beliau yang cukup untuk mengusap kedua telinga,
maka beliau mengambil ait baru.

zlA.c./ ), J, tct
4-l-c A.lJl gL, 4!l O-l--l .rt

ot.? 11 oc*ybjl ll ,-t

Dari Abu Hurairab Radhiyallahu Anbu ia berkata, 'Akr mendengar

Rasalallah Shallallabu Alaihi wa Sallam bersabda, "Sestngaltnla
uuatku pada bai kiamat nanti akat datang dalam keadaar putih
bercabala pada anggota wudburla bekas siraman air wudhr, maka

39.
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barangsiapa d.i antara kalianyng mampa untuk ne.Tp::laas putih cahala

ita, hendaklah ia rnelakukoinlol'nu, (Muttafaq Alaih, tetapi Lafazh

ini milik Muslim)'

Penielasan Kalimat
,,sesunguhnllaunatkupadaharikianatnantiakandatangdalamkeadaan

putib berihryi lcnrroh aialah bentuk iamak dari kata aghar, atunya yang

memiliki sinar. Maknz asainyt adalah kemilau yang terdapat pada dahi

kuda. Dalam Ao-i;hoyh, yzng dimaksudkan dengan ghurrah adalah

putihnya walah-walahLt'"it' J""g" cdnayt wudhu padahart kiamat)

pada angota wudhanla (dalam An-Nihayh' y-akniputihnya ^rtggot^ 
wudhu

baik tangan *roprrn t)U' C'f"y a padabekas anggota wudhu diqiyaskan

a..gr* irrrr^ poait yr,'g tetdapat pada waiah dan kaki kuda) bekas siratnan

air wtdhu (air yang aigoirt m berwudhu) naka barangsiapa di antara kalian

langmanpu anrak neiperluas putib ca-ha1a ita' (datiuga di tangannya' hanya

saia, di sini hanya satu yang iisebutkan lantar.asudah menuniukkan makna

atas yaflg larnnyz, dan ialebih mengutamakan al-gburrah -mu'aflflats- atas

tahjit -mudzakk at l*ntaran kemulian tempatnya) hendaklab ia

melakukannla." Dan dalam tiwzyat Musiim' "Maka hendaklah ia

mernanjangkin putih cahalta di maka dan kedua tangannita'"

Tafsir Hadits
Zhahunya tedaksi hadits tersebut bahwa sabda beliau' "Maka

b arangsiap a di antara ka lian lang m anpT't "' hingga akhir hadits' menuniukkan

brrr# iedntah itu tidak"wullu. s.u"u, maknanya menufut kemampuan

siapa yang ingin di 
^rLt^t^ 

kaltan' Seandainya waiib' niscaya beliau tidak

akan memb atzsin'yta,karena pasti ada kemampuan untuk melakukannya'

- Uga1n!gtr^g:13!!' ": "1gPg3'"v 
u -' Ak" 

r* 
jlllE9Ef !4t'ure'!4P a 1

' M t k a 
- U rqryg, ap lJ o L8-' ! ??!:: :; t-*i{g -ffi-u: b eliau S b a I I a I I a b u

Alaibi aa Sallam ffiAf pafataan AIiu ff"a*11'1 Dan dalam Al-Fatb'
';iii";aio 

";;;tii; E;li"';t ili aiii ir*'vit s'qh seorang shahabat'

M;'.&-!t!--4c?-;;p"ilb-9@-J.tr' ti 
d * d dip a tka n o r a rI s v ans

- 
medwayrlgl, rriarti i"i,Jari Afi Hy't.;ltt-1! i ;lain^ -r1y1av1t 

Nu'1im i{
Hadits i"i *.m;r.r.;" ai'-y,.ii,tr. iir,y i meflyemPutnakan wudhu,

yakni dalam membasuh dan mengusap anggota wudhu' bahkan

diperintahkan untuk melebihkan drribrtr.rn yang telah diperintahkan

untuk membasuhnya' Katerrr hal ini akan mempetluas atau

@it Al-Bukhai (736), shahih Mt1in {246)
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memperpanjangkan putihnya cahava pada anggota wudhu bekas siraman
pada hart kiamat kelak.

Para ulama berbeda pendapat mengenai batasan rang harus dibasuh.
Ada lang mengatakan, "Pada t^nga' yaitu sampai pundak, dan pada kaki
sampai lutut." Ini ditegaskan oleh Abu Hurairah baik dengan riwayat
maupun pendapat. Dan juga telah ditegaskan oleh perbuaran Ibnu Umar,
dikeluarkan oleh Ibnu Abi Syaibah dan Abu Ubaid dengan sanad hasan.1s2
Dan ada yang berpendapat hingga separoh lengan dan betis.

sedangkan pada muka yaitu mencuci hingga sisi leher. pendapat yang
mengatakan tidak tidak disyarratkannya memanjangkan basuhan dan
mentakwilkan hadits Abu Hurairah bahwa yang dimaksud adalah selalu
berwudhu, bertentangan dengan zhahrrnya hadits clan tak ada keterangan
untuk menolaknya.

Ada yang menjadikan hadits ini sebagai dalil bahwa wudhu adalah
kekhususan umat ini berdasarkan hadits Muslim, "lvudhu adalah tanrla
yng tidek diniliki seorangpan selain kamu. " 1s3 pendapar ini dapat dibantah,
bahwa wudhu telah ditetapkan sebelum umat ini. Ada yang mengatakan
bahwa yang menjadi kekhususan umat ini adalah putih cahaya pada
anggota wudhu yang dibasuh.

J:. l:tt J';r,:t{ :'duq; }, g'rt^,;.e ,f') .1.

F *.!;',g's, o yab':, &i:,#'e rfir'^:^1:
40. Dai Aisjtab Radbjallahu Anha ia berkata, 'Rasulullah shatlattahu

Alaihi aa sallam sangat menlukai memulai dengan (angota) kanan
ketika memakai sandal, menltisir rambut, bersuci dan pada setiap apa

lang beliau lakukan.',sa (Muttafaq Ataih).

Penielasan Kalimat
'Rasulullah shallallahu Alaibi wa Sallam sangat menjtukai memulai dengan

(anggota) kanan ketika memakai sandal (yaitu dengan mendahulukan yang
kanan) dan ketika bersisir (yaitu ketika menyisir tambutnya) dan ketika
bersuci dan pada se tiap perbuatannJd (menyebutk 

^n 
y^nglebih umum setelah

yang khusus)."

'32 A/-Muhannaf (1/57,58), Abu Ubaid daiam Ath-Thahur (24,25)
"' {i4!1 Hadits ini shahih, Shahih lttailin (247)

"' {Vi&l Hadits ini shahih, Sttahib At-Bakban e6B), Shahih Maslin (268)

a//^
ctl J

al- q aJ-c aJll

oi. ,t '.at.*A'az
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Tafsit Hadits
Ibnu Daqiq Al-Id berkata' "Hadits-!95gbg!

,tt tdTirHadits ini shahih, Shahilt Al-lani'(454)
tse 1ii&l Hadits ini shahih, Sbahih Al-Jani'Q87)

khusus ketika
ILTIIU r-,raLllLl Jll-ru ulrA4Lat rr4\glr rvlvvvE+ --- 

-@Tl3-lgtg11r311l-v*1,--s-*eb--d-isulatdengantli,, DikrtE r, mma p-"n.g"i^r dengan katz 'kullihi 'menuniukkan3q-urye-\4g maslid_{1n va_lg 9eg1!3

-ff'p i@lf1.t "1-^ p-" n. g" i ^" aglg'n kata" k u I I ir;' 
lenylukka-1

t.t4pf atllq kd;r-^nt y, dan larungan melangga rnya Pada sebahagian

yr"t-r"i". s;rab, bisa dikatakan bahwa hakikat perintah adalah perbuatan

y;;l ar-rksudkan, dan yang disukai padanya memu-lai dengan kiri

tukrnlah perbuatan yang dimaksudkan tetapi boleh jadi diperintahkan

m.nirggdk^nrtyl atau petbuatalfl y^flg tidak dimaksudkan'

Hadits tersebut adalah dalil disukainya memulai dengan bagian kanan

kepala ketika bersisir, mandi atau mencukur. Dan mendahulukan anggota

brd"n bagian. kanan ketika wudhu, mandi, makan dan minum selta yang

latnnya.
Imam An-Nawawi berkata, "Dalam kaidah syatrat, setiap memulai

sesuatu hal yang mulia dan baik diutamakan untuk mendahulukan bagian

kanan. Dan pada hal-hal yang sebaliknya, dianiurkan untuk memulai

dengan bagrit kiri. Hadits tentang hal ini akan disebutkan pada bab

wudhu. Keterangan yang disampaikan hadits ini berdasatkan bahwa lafazh

laJibubu menunjukkan t^horu hal itu disukai menurut syariat, dan kami

1"i"t menyebutkan peneliti a,.ny^ pada catatan kaki dalam kitab Slarha

AL[lndah ketika mengomentad hadits ini'"

:*j *a\t & it J'-y'r'J$ :J$& hr '€P'te;';',Ji *; '2\

.^;'; ;t *;' ) 6 r\i L?i "&?', i;u;fa; 6y

47. Dari Abu Hurairah Rad.hilallahu Anhu ia berkata, 'Rasulullab

Shallallahu Ataibi wa Sallam bersabda, 'Apabila kalian berwudhu,

maka mulailah dengan ang\ta wudhu bagian kanan kaliaru.'ass (HR.

Al.Atba'ah,dandishahihkanolehlbnuKhuzaim'ah).

Tafsit Hadits
Hadits ini dikeluarkan oleh imam yang emPat, dan dishahihkan oleh

Ibnu Khuzaimah. Dan dikeluarkat oleh Ahmad, Ibnu Hibban dan Al-

Baihaqi. Ditambahkan p,adanya,'Dan apabila kalian berpakaian'" 156 Ibnu

Daqiq Al-Id berkata, ..Hadits tersebut berhak dishahihkan."
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Hadits tersebut menunjukkan pedntah untuk mendahulukan anggota
bagian kanan ketika berwudhu, seperti mencuci tangan dan kaki. Adapun
selain keduanya seperti wajah dan kepala, sec^r^ zhahk hadits mencakup
keduanya. Tetapi tak seorangpun yang berpendapat mengenai kedua hal
tersebut, dan juga tidak diriwayatkan dalam hadits-hadits Rasulullah
Shallallabu Alaihi wa Sallam ketika mengajarkan wudhu kepada pata
shahabat, berbeda dengan kedua t^ngarl dan kaki, sebab hadits-hadits
tentang pengajarun wudhu kepada paru shahabat disebutkan dengan
mendahulukan bagian kanan atas bagian yang kfui, seperti dalam hadits
Utsman yang telah lalu dan yang lainnya. Sedang ayat adalah secara glo-
bal dan dijelaskan oleh sunnah.

Ada perbedaafl mengenaiwajlbnya hal tersebut. Tdak ada pembic^taan
bahwa itu yang lebih utama. Menurut Al-Hadawiyah hukumnya wajib,
betdasarkan hadits dalam bab ini yang menggunakan lafzzh perintah,
katena pada dasarnya pedntah menunjukkan wajib. Juga berdasarkan
perbuatan Rasulullah Shallallahu Alaibi ua Sallam yang terus menerus.
Katena tidak pernah ada iwayat bahwa beliau berwudhu dengan
menyelisihinya walaupun hanya satu kali, kecuali hadits yang akan
disebutkan, dan bahwa perbuatan beliau menjelaskan wajibnya maka hal
itu wajib. Dan berdasarkan hadits Ibnu Umar, Zatd bin Tsabit dan Abu
Hutairah, "Bahya Nabi Shallallabu Alaihi wa Sallam berwudbu secara

berurutan", kemudian bersabda, 'Beginilah tatacara wudbu, Allah tidak
meneima sbalat tanpa denganfllta'ts7, hadits ini memiliki banyak jalan, satu
dengan lainnya saling menguatkan.

A I - H a n a fiy a h d 4 +_Ia!q3? lLLe *3 t r, " Ti d ak_ 
_y 1ji]__b,g r y_{ g_!fq _?i\?r ?

ansgota-ansgota-f 4[,La{LAqa-bS:]Pnk;nanb;glk;a;;i;t;;a-4
kaki.;'1{erekt6er--kata,*1'}luruf- yr, 19i."-..\;l tia;k menandakan wajibnya
beriiruian. Dan karena driwayatkan dari Alt Radhjallahu Anbu, bahwa
ia m_9mu-t1! Sgggrl ?llggota wudhu yang kiri, lalu berkata, 'Aku tidak
peduli alqkah aku memulai deugan bagian kanan ataz kii,lang terpenting aku
t@ ilkc_lua*an _sl"-bjd_P U?gg!!,ti dan Al-
Baihaqilss, ia betkata, "Hadits tni munqathi '." Demikian pula tiwzyat
lrrengedi-petbuatan (wudhu) yang dikelu arkan oleh Al-B ailaqi.

Dapat dijawab, bahwa kedua atsar di atas tidak ada yang kuat, maka
tidak dapat dijadikan hujjah, dan tidak dapat membatalkany^ngterdahulu,
meskipun Ad-Daraquthni teiah mengeluarkan hadits I$ Radbiltallahu Anbu
dan tidak mendha'ifkanflya.la luga mengeluarkaflfly^ dad beberapa jalan
dengan lzfazh yang bervadasi, akan tetapi semuanya mauqaJ

"' (4 iii{al Hadits ini lemah seka\, Dha'if lbnr Majab (425)
tsg Ssrur Ad-Daraqdhni (1/87), dar Sanar Al-Baihaqi (1/87)
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42. Dari Al-Mughirah bin slta'bah Radhiltallahu Anhu, bahwa Nabi

Shallallahu Ataihi wa Sallam berwudhu, lalu mengusap jambul, serta

bagian atas sorban dan kedua khuf (ienis sepatu, selop).'^se (FIR. Muslim).

Biografi Petawi
Al-Mughirah dijuluki juga dengan Abu Abdillah dan Abu Isa. Masuk

Islam pada waktu peraflg Khandaq dan datang sebagai muhaiir. Yang

pertama diikutinya adalah perixyian Hudaibiyah. \Wafat tahun 50 H di

Kufah saat menjabat sebagai penguasa di sana dad pihak Muawiyah. Dia

adalah putera Syu'bah.

Penielasan Kalimat
'Bahwa Nabi Sbattatlafu Alaihi wa Sallan berwudhu, lalu mengtrsap janbul

(datam Al-pamus,kata an-Nashjah dan an-nusbaah guningan rambat) dan

bagian atas sorban serta kedua khuf (ienis sepatu, selop) @eltau mengusap

keduanya)."

Tafsir Hadits
Hadits di atas aidalah dalil tidak diperbolehktnnya membatasi hanya

mengusap jambul. zard brn Ali Radhiallahu Anhu dan Abu Hanifah

berkata, "Boleh banya mengusap jambul'" Dan Ibnu Al-Qaryim berkata,

"Tidak ada satu hadits pun berasal dari Rasulullah Shallallahu Alaihi wa

Sallam yang menjelaskan bahwa beliau hanya mengusap sebagian tambut

kepala. Jika mengusap iambul, beliau menyemPurnaka.nnya dengan

meflgusap di atas sorban." Sebagaimana dalam hadits Al-Mughirah ini.

Disebutkan oteh Ad-Daraquthni bahwa ia meriwayatkannya dari 60

orang. Dan Jumhur tidak mengatakan adatya pembatasan hanya dengan

mengusap di atas sotban.
Ibnut Qayyim berkata, "sesungguhnya beliau shallallahu Alaihi wa

Sallam tetkadang mengusap atas kepalanya dar, terkadang atas sorbannya,

dan pzda waktu lain ta mengusap jambul dan atas sofban." Mengusap

kedua khuf akan disebutkan dalam bab tersenditi, demikian pula

mengusap sorban.

tse Sbabih Muilim (274)
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43. Dari Jabir bin Abdillab Radhjallahu Anbuma mengenai sifut haji Nabi

Shallallahu Alaihi wa Sallam beliau bersabda, "Mulailab dai apa

yngAllah memulai dengannla." (HR. An-Nasa'i, dengan lafazh
perintah, seperti tersebut160, sedang menurut Muslim
dengan lafazh khabar) 161

Biografi Perawi
Nama lengkap Jabir adalah Abu Abdillah Jabir bin Abdillah bin Amr

bin Haram, Al-Anshari As-Sulami. Termasuk shahaba.t y^rLg sangat
terkenal. Ia turut serta dalam perang Badar. Turut setta bersama Nabi
Shallallahu Alaihi wa Sallarn dalam 18 peperangan. Ia ikut serta dalam
perang Shiffin bersama Ali Radbjallabu Anhu. Termasuk di antaru
shahabat yang tetbanyak hafala;flny^. Penglihatannya buta pada akhir
umurnya dan meninggal dunia pada tahun 74 atau 77 H di Madinah
dalam usia 94 tahun. la a.dalah shahabat yang terakhir meninggal dunia
di Madinah.

Tafsir Hadits
Hadits ini dikeluarkan oleh An-Nasa'i dengan lafazb perintah sepeni

ini. Sedang menurut Muslim dengan la,fazh khabar, yaitu denganlafazh,
'Abda'u (aku memulal). Lafazh hadits tersebut, 'Ia berkata, 'Kemudian
ia keluar ke Shafa", yakni Nabi Shallallafu Alaibi wa Sallam keluar dari
\tasiidii Hararr. setelah thawaf untuk umrah ke Shafa. Setelah dekat
Shafa beliau membaca,

"Sesungguhnla Shafa

(QS. AI-B aqatah:

Ai ;y3 *;Jpr)GA\:,y
dan Maraah adalah sebahagian dai s-yi'ar Allah.."

158), 'Aku memulai dengan apa lang Allah memulai

An-Nasa'i dalam A l-kt bra Q / a1.3)

(fil g.aitr ini shahih, Sbabih Mrutin (1218)
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dengannla", dengan lzf.zzh khabar f il nudbari', beliau memulainya

dengan Shafa kzrena Allah memulai dengannya dala;m ay*.
Penulis menyebutkan pbtongan haditsJabit di sini untuk menuniukkan

bahwa yang pettama disebutkan oleh Allah, maka dengan itulah kita mulai

mengerjakannya. Sibawaih betkata, "sesungguhnya mereka -yaitu orang

Arab-, mendahulukan apa yang mereka' tnggap lebih penting, dan

merekalah yang Iebih mengetahuinya."
Karena lafazh tersebut bersifat umum, sedang yang umum tidak boleh

dibatasi dengan penyebabny a. Yangsaya maksudkan adalah kalimat' bim a a

bada'allabu bihi' (derlgan 
^PL 

yang Allah memulai dengannya)", karena

huruf maa di sini adalah matshulab, darl mausbalalt tetmtsuk kata umum.

Sedangkan ayat wudhu dalam f:umzn Allah Ta'ala,

-&.rrr. \#li 0-!;\ JL'{-fi; {*rX '6;(L

";}*dt Jy;Htri
"...maka basuhlah mukamu dan tangannu sampai dengan siku, dan sapilah

kepalanu dan (basuhlab) kakinu mmpai dengan kedua mata kaki'." (QS. Al-
Maidah: 6) termasuk dalam pedntah tersebut. Hal ini berdasarkan sabda

Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam, 'Mulailah dengan apa yng Allah
memulai dengann-1ta." Maka wajib memulai dengan membasuh waiah,
kemudian aflggota wudhu yang lainny^ secar^ berurutan. Meskipun ayat

tersebut tidak menunjukkan untuk mendahululkan kedua tangan, dan

bagian kanan 
^tas 

y^ng kiri. Sebagaimana yang baru saja dibahas.

Al-Hanafiyah dan yang lainnya berpendapat bahwa berurutan (tartib)

pada anggo ta-aflggot^wudhu tidak waiib. Berdasarkan hadits Ibnu Abbas,

'Bahwa Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallarz berwudhu, lalu membasub wE'ahn1a,

kedua tangan dan kakirgta, kemudian mengilsaP kepalanla dengan sisa wudhunla."

Dapat dijawab, bahwa tidak dikenal ada ialur periw^yatarL hadits ini yang

shahih, sehingga dapat dijadikan dalil.
Kemudian, tidak diragukan lagi bahwa yang utama adalah

mendahulukan hadits Jabit ^tas hadits Al-Mughirah, dan

menghubungkannya dengan hadits Abi Hurairah, katena kemitipan
kandungan hukumnya.

e;6y:-r't triit ,* lnt J'y'-, t:rS :Jv& hr ',y'r&') .tt

# )LV)vf'.fttt 
L?i #', ;'itlt'rii

i
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44. Dan dainla ia berkata, 'Tasulullah Sballallahu Alaibi wa Sallam
ketika beruudbu, beliau memutarkan air pada kedua sikuryta.'raz (HR.
Ad-Daraquthni dengan sanad dha'if).

Biografi Perawi
Ad-Daraquthni adalah seorang hafizh dan imam besar, tidak ada

bandingan dalam hafalanny a.

Adz-Dzahabi menggambarkan profil Ad-Daraqutni, ia berkata, "Dia
adalahhaftzh pada zamannya. Beliat adalah Abu Al-Hasan Ali bin Umar
bin Ahmad Al-Baghdadi. Seorang hafizh yang saflgat masyhur. Penulis
l<ttab As-Sunan. Lahir tahun 306. Ia telah belajar dali par.a ulama,lala
menguasai dalam bidang ini."

Al-Hakim berkata, "Ad-Daraquthni adzlah satu-satunya alama pada
masanya. Sangat kuat dalam masalah hafalan, p emahama tt, w arl' dan imam
dalam qira'ah dan nahwu. Ia memiliki karya-karya ilmiah yang sangat
banyak, dan saya bersaksi bahwa tidak ada seorang pun di muka bumi ini
yang menyanainya."

Al-Khathib berkata, "Tidak ada yangmenandingi beliau pada masanya,
dan imam pada waktunya. Dialah yang paling tahu tentang ilmu atsar dan
pengetahuan tefltang 'ilal (cacat) dan nama-tt^m^ pata penwi hadits,
disetai dengan kejujuran, tsiqah dan keshahlhan alidahnya."

Para imam hadits banyak menyanjungnya. Ia wa.fat pada tanggal 8
Dzulqa'dah tahun 385 H.

Tafsir Hadits
Hadits tersebut sanadnya lemah, dan dikeluarkan pula oteh A1-Baih^qi.ru,

Juga dengan sanad Ad-Daraquthni, dan dalam kedua sanad itu secara
besamaan terdapat Al-Qasim bin Muhammad bin Aqil. Ia matruk,
dilemahkan oleh Ahmad dan Ibnu Ma'in dan yang latnnya,d2l digolongkan
oleh Ibnu Hibban sebagai orang yang tsiqah. Akan tetapi, yang nenjarh
(menerangkan cacatnya) lebih didahulukan meskip:un mx./'di/ (yang
mengungkap sifat positifnya) lebih banyak, sementara di sini penjarh lebih
banyak. Sekelompok para hafizh menegaskan lemahnya hadits tersebut,
seperti Al-Mundziri, Ibnu Ash-Shalah dan An-Nawawi serta yang lainnya.

Penulis berkata, "Menurut Muslim sudah cukup hadits Abu Hurairah,
bahwa beliau berwudhu sampai pada lengan, dan Abu Hutairah berkata,

162 Ad-Daraquthni (1/83)
163 Suran Al-Baihaqi (1/ 56)
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"Demikian inilah aku melibat Rasuhllah Shallallahu Alaibi wa Sallam

bent,udhu." 164

Saya katakan, "seandai.nya disebutkan di sini, maka akan lebih bagus."

,'&'s ie \t ,k xt J';'riG ,'Js.:; ii,r e'ti)")'*,1';', . t o
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45. Dari Abu Httrairah Radhilallafu Anfu ia berkata, 'Rasttlullab
Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, 'Tidak ada wudbu bagi arang

yng tidak membaca basmalah atasnla-" (HR. Ahmad, Abu Dawud
dan Ibnu Maiah dengan sanad yang lemah) Dan bagi At-
Tirnid{ dai Sa'id bin Zaid.t65 Dan Abtt Sa'id sepertiryta. Daru Ahmad

berkata, 'Tidak ada sedikitpt'til Jang shabib padanlta."

Tafsir Hadits
Hadits ini adalah potongan dari hadits yang dikeluatkan oleh para

petawi yang telah disebutkan, sebab mereka mengeluatk^nfiy^ dengan

lafazh, 'Tidak sah shalat bagi oranglang tidak benuudhu, dan tidak sah wudhu

bagt yng tidak menlebut basamab."

Hadits tersebut diriwayatkan dari jalan Ya'qub bin Salamah Al-Laitsi
dati ayahnya darr Abu Hutairah. Al-Bukhari berkata, "Tidak dikenal

bahwa ia mendengar dart ayahnya, dan ayahnya tidak mendengar dari

Abu Huraitah." la memiliki lalanlarn menurut Ad-Daraquthni dan A1-

Baihaqi, akan tetapi juga lemah.166 Sedangkafl meflulut Ath-Thabrani dari

hadits Abu Hutairah dengan lafazh perintah, 'Jika engkau berwudhu, maka

bacalah 'tsismillah dan Al-Hamdulillab", sebab jika engkau menjaganla akan

senantiasa ditillis kebaikan baginu hinga engkau berhadats dari wudhu tersebut"
167, akan tetapi sanadnya lemah.

t6a Sbahih Muilin (246)

'ut (#)Hadist ini hasan, ShahihAtTimid{ (25,26)

'66 Ad-Daraguthil (1/71), dan Al-Baihaqi ( / a\
167 Al-Mu'jarz Ath-Shagbir (l/73)

ir i:r ?'*'l ';s.i'*'r'J
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Ahmad berkata, "Tidak ada sedikitpun yaflg kuat.,, Hadits Sa,id bin
zaid juga diriwayatkan oleh Ar-Bazzar, Ahmad, Ibnu Majah dan Ad-
Daraquthni serta yang lattn;nya.

Imam At-Tirmidzi berkata, "sesungguhnya telah dikatakan oleh
Muhammad -yakni Imam Al-Bukhari- sesungguhnya hadits itu adalah
hadits yang paling baik dalam bab ini, akan tetapi lemah, sebab di antara
perawinya tetdapat orang-orang y^fig tak dikenal identitasnya. Sedang
ristayatAbu Sa'id Al-Khudri yang dikeluarkanoteh At-Titmidzi dan yang
lainnya termasuk riwayat Katsir bin Zaid dari Rabih bin Abdirrahman
bin Abu Sa'id, akan tetapi terdapat cacat pada Katsir bin zaid dan juga
pada Rabih.

Hadits tentang tasmltab (mengucapkan basmalah) telah dfuiwayatkan
dad hadits Aisyah, Sahal bin Sa'd, Abu Sabirah, ummu Sabitah, Ali dan
Anas, dan semua :jrstayat tersebut terdapat komentar, tetapi riwayat-
riwayat ini saling menguatkan satu dengan lainnya, maka ta menjadi kuat,
oleh karena itu Ibnu Abu Syaibah berkata, "Telah tegas bagi kami bahwa
Nabr Shallallahu Alaibi wa Sallan mengucapkaflrrya.,'

Jika hal ini telah Anda ketahui, maka hadits tersebut menunjukkan
disyadatkannya tasmjah keika wudhu. Dan zhahr ocap,,nny^, 'Tidak
ada wudhu", artiflya, tidak sah, dan tidak ada penafsiran lainnya sebab
asal penafian adalah mengandung makna yang sebenaffLya.

=- Pll i -A-!-H-adaw-iyahbefr9\d4^t J^hw3 rlyglb 1bbb AtCbq-!:Sl yang ingat, dan Ahmad
bin Hambal jugq_Eggg4{-1n hal itu. Semeit^r^ Azh-T.hahLriyah
*:1gatakanbagryang +!- i"g1b?si yS ng tup 1l]*H 3 {! b erp en d"p at
dalam salah_satu pendapatnva hal itu sunnah, dan itu pura pendapg, at_H;;ilfi: 

"st,b;
nten-vebut nqma Allab !sa_awql2_.T_uq1g rzaka sucilah semua tubultnla,

dan jika tidak nen:rebat namsAllt!, zdkq qidak ada1,:ang-suQ ielainkan birya

1 
nryr a w ( d 

!=u. 
" 

.1 

68 

_ Dikeluarkan ole h {{ D "rlg"t!r! t_ dZ+ 11ryg lair-ruya,i@E@su-
Al-Baihaqi dalam As-sunan berkata setelah meriwayatkanr,y,-, "Ini iuga

lemah", yang dimaksud adalah Abu Bakar Ad-Dahiri, -salah ,"orrrg
perawinya - tidak tsiqah menurut ahli ilmu hadits.

Hadits itu juga dijadikan dalil bagi yang membedakan 
^nt^r^yang 

ingat
dan yang lupa, dengan merigatakant,*yanq pertama adalah bagi yang
sengaja, dan yang ini bagi yang lupa." Hadits Abu Hurair ah yang terakhir
ini -meskipun lemah- tetapi dikuatkan dalam peniadaan kewajibannya

168 Ad-Daraqthni (7 /74,75), At-Baiha qi e / aa)
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oleh hadits,'Berwudhulab sebagaimana )ang diperintahkan Allab padamu'^6e,

adalah dalil yang menafikan kewajiban hadits bab ini, bahwa yang

dimaksudkan adalah wudhu tidak semputna, dengat alasan bahwa hadits

ini diriwayztkar. dengan lafazh, 'Tidak ada wadhu lang sempurna", akaft

tetapi penulis betkata, "I(ami tidak melihatnya denganlafazhini." Adapun

pendapat bahwa hadits ini kuat dan menuniukkan pedntah waiib, maka

ta dianggap lemah karena di dalamnya tidak ada peneg^s^l yang

menuniukkan wajib. Dan yang menuniukkan bahwa ia sunnah adalah

hadits, "segala urasan penting",l7l maka hadits ini dan hadits di atas saling

mendukung atas disyariatkannya secara mutlak, setidaknya sunnah.

-rf, iJts *; hr ,sr't oL * *.i * u'ri ; ztJb *'s .2t

.:u,9-1it')^4t;'fi *, #\t ,k it'J'y',
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46. Dai Thatbah bin Mushanf dai .lyabrya dari kakeknla Radhiallaha

Anhu ia berkata, 'Aku melibat Rasalullah Shallallahu Alaihi wa

Sallam menisahkan antara kumur-kumur dan istinslaq (memasukkan

air ke dalam bidung).'azt (FIR. Abu Dawud dengan sanad dha'if).

Biogtafi Perawi
Thalhah, yaitu Abu Muhammad -atau Abu Abdillah- Thalhah bin

Musharif. Ia adalahsalah seorang tokoh dan pemuka dznkalangan tabi'in'

Meninggal dunia pada tahun 172 H.

Tafsir Hadits
Hadits ini dikeluarkan oleh Abu Dawud dengan sanad yang lemah,

karena termasuk tLv'/^yat Laits bin Abi Sulaim, sedang ta dha'rf.. Imam

An-Nawawi berkata, "P at1 ulama telah sepakat mengenai kedha'ifannya",

dan dikatenakan Mushatrif yait:a ayzh Thalhah najhul (tidak diketahui

identitasnya). Abu Dawud betkata, "Saya mendengat Ahmad betkata,

"Ibnu Uyainah berdalih bahwa ia mengingkarinya dan berkata, "Ada a;pa

dengan Thalhah bin Musharif dad ayahnya dari kakeknya?!"'

16e Telah disebutkan takhriinya.

'70 liifulHadits ini dha'if, Dha'if Al-Jani'(4217),laniutannya, "...tidak dimulai dengan

bismillahirrahmanirrahiim, maka tetputus."
t1l 1i-ft1Hadits ini dha'if, Dha'iJAbu Dawad (139)
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_Eegttr t.ry.b"!_r{alat1 dalil pemisahan arLt^ra kumur-kumur dan
memasukkan air k_e dalam hidung, yaitu dengan mengambil untuk
k.a;tl"-"i, y;,g f rr". brr, 1og" telah diteglskan oleh hadits Ali
Radbjallahu Anhu dan Utsman, bahwa keduanya memisahkan kumut-
kumur dan memasukkan ait ke dalam hidung, kemudian berkata,
"Demikian inilah kami melibat Rasulullah Shallallabu Ataibi wa Sallam
berwudhu." Dikeluarkan oleh Abu Ali Ibnu As-Sakan dalam sbihabnya.
Dan pendapat ini yang dianut oleh jumhur.

. Al-HadawiI3h berpendapat bahwa yang sunnah adalah mengumpulkan

_!:qgyldgts4s!e!sg4gl.a-rr!g_l{3's11\11-ha{EyansArti",yatk-tnlbnl
YIrh &fi h3dits Ab_\adbtjtallahu Anha bahwa ia berliumur-kumur dan

-ryryqq-kkan 
-air*ke daiam hidungnya-drri-"rt,, iia"hrr.'o Dan juga

dikeluarkan oleh Abu Dawud.173

M;yr;k^; i.drrry, dfuiwayatkan dari hadits Ab Radbjallahu Anbu
dad enam ialan,dan salah satu diantarznya sebentar lzglaktndisebutkan,
demikian pula dari hadits Utsman yang didwayatkan oleh Abu DawudlTa
dan yang lainnya. Dalam lzfazh lain milik Ibnu Hibbtn, 'Tiga kali, dari
tiga kali sepenuh telapak tangan." 175 Dan dalam lafazh milik Imam Al-
Bukhari, 'Tiga kali dai satu kali ciduk."

_\,I*&*19{ua dwayat itu mema+g ada -yaitu ^rrt?ra 
memisahkan

dan mgqyatgkan- tetapi yang dekat kepada kebenaran adalah drbedkan
pilih4n, dan semuanya sunnah, meski iwayat tentang meflg*mpulkan lebih
banyak dan lebih absah. Yang terpilih dalamAsl-Slarh adalahmemberikan
p-ilihanldan ia berkata, "Pendapat tersebut adalah pen dapatlmam yahya."

Pedu diketahui, bahwa meflgumpulkannya terkadang dengan satu
ciduk, dan terkadang dengan tiga kali ciduk, sebagaimana hal itu
drisyaratkan zhahu ncap^nfly^ dalam hadits, 'Dari satu kali sepenuh telapak
tangan", dan 'Dai satu cidzk", dan juga terkadang meflgumpulkannya
dengan tiga kali ciduk, setiap satu kali dari ketiganya satu ciduk,
sebagaimanr.y^rtgdijelaskan, 'Tiga kali dari tiga kali sepenub telapak tangan."

Al-Baihaqi berkata dalam As-sunan setelah menyebutkan hadits
tetsebut, bahwa Rasulullah berkumur-kumur dan menghembuskan at dari
hidung setiap satu kali dari satu ciduk, kemudian beliau mengulanginya
tiga kali dari tiga kali ciduk. Lebih lanjut ia menuturkan, "Dan hal itu
ditunjukkan oleh hadits Abdullah bh zaid,lalu ia menyebutkannyz

" 6n , Hadits ini shahih, Sbabih Ibut Majab (410)
-'QOl Hadits ini shahih, Shabih Ibru Majab (111)
=' V',f)Hadits ini shahih, Sbahib Abi Dawil (109)
'-5 Ibnu Hibban (3/358)



L26 8 6uautus-sAt"4i4 lilidPertama

dengan sanadnya, dan di dalamnya disebutkan ' 'Kemudian ia rnemasukkan

tangannla ke dalam b;;;';, ioto uoi'*1.r'funur dan nemasukkan air ke dalatn

hidung serta menghe*"bn'kooul,n ttga k4i !?i "Sn 
kali ciduk air"' kerrudizn ra

berkata, ..Diriwayair.rn Jr.n"a1-Bukhari dalam Ash-s hahih", dergan

demikian maka ielaslah kemungkinan ini'

t. i, ..,o,"d| ot to'' -'' o '
n! pjb*; f i-r.f it a'4 e-.-

;i'L\'q$t "'Jsi\ a rt' )'i*/"
.tv

,6i
,ad'

47. Dari Ali Radhtlallaha Anha mengenai sifat wadha' 'Kemadian beliau

Shatlallahu Ai;nl wa Sallam berkamar-kunar dan rttenghembuskan air

dai hidung tiga kati, beliau berkumur-kurnur dan menghernbuskan air

d'aibidungpadatelapaktailsafiJarlSdigunakannenganbila.,.,az6(}IR.
Abu Dawud dan An-Nasa'i)'

Hadits i.ri t"rm^suk dalil menyatukan keduanya, da'' mengandung

makna dari satu ata:u t78^ cidukan'

'j':fJ ,ia';;'ri'"i,-;*'S\i'a^'e- *3l l' *'*') 'tL

ilbb;X .,w U|fi q7lor?'di-':'-'('

4S. Dari Abdultah bin Zaid -tentang sifat wudba-"Kemudian Rasulullah

ShatlallahaAtaihiwasallammernasukkantangannlalaluberkurnur-
kurnardanmemasukkanairkedalanbidangdaisatukaliciduk,beliau
melakukannla tiga kali'" (Muttafaq Alaih) 177

Penielasan Kalimat
,DaiAbditlabbinZaid,teiltangsifatwud.hu(yaitusifatwudhuRasulullah

ShatlallahuAtaihiwasallan)kernudianRasulullabshallallahuAlaihiwa
sallan mernasukkan' tangannlaiyrit, ke dalam zfi) lalu beliau berkumur-kumur

dan nernasukkan air *i n;rog"lttdak disebutkzn istintsar -menghembuskan

ardarthidung-,karenayangdimaksudkanhznyzlthmenyebutkanbahwa
cukup dengan ,r*i'U tia#"' ^lry^rtgdimasukkai \" 1i"- mulut dan

hidung.Adapunmenghembuskannyau-.,t.,',maksuddatihaditstetsebut)

@AbiDawtd(171)
", aJ*)Hadits ini shahih, Shahib Al-Bttkhati (199)' Shahih Mulin (235)
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dari satu cidukan (At-Krffn d,apat dijadikan mudzakkar dan mu.annats)beliau rnelakukannla tiga iali (r..r* zLahtt,satu kali cidukan kedua telapaktzo.gaflny^ cukup untuk tiga kali, meskipun -.rg^rdrrrg makna bahwayang dimaksudkan adarahbeliau merakukan k.dr^iy, i^ri rr,, kari ciduk,beliau menciduk pada setiap kari sekari ciduk, sebanyak tiga kari).,,

Tafsir Hadits
_ Hadtts di atas. sepert&dits pertaln_a , adg,lah.{ali_l _rn_enyatukan_k.gg{ya. Keduanya. ,drt^r, p;G; arit.i"" ilJi f,^ni^nrmengenaisifat wudhu, dan telah t_errat,, yrlg seperti ini. Karerna penulis hanyamenyebutk an y ang dijadikannyr' r"b1gri huj jah, seperti rnenyatukannyayang terdapat dalarn hadits di atas.

' 
c 4 t' '5 t z Ab y"s'e s*, &', *\t * '&,uL:Js;iy,) .t\

' ",'. o E't. .o / ,' -.'r'- ..'
r )rl)'t'lL?i .crt*s;It j"_,t,,Jtair:":, q-V nu,

.'eat
49' Dai Anas ia berkata, 'T.,abi sbal/arlabu Alaibi wa sallam melihatff,rang laki 

,laki 
yng di kakiryta ada seperti krk, j,oog tidak terkenaair (wudbu), maka beliau birsabda, i,Krnbaliloi 

dan perbaikilab
wudbumu.,, r;s (FfR. Abu Dawud dan A"- N;;.i).

Penielasan Kalimat
'T\abi sltallallahu Alaibi wa sallan melibat ff,rang laki-rakiyng di kakirytaada seperti kuku (ted,apat banvak bahasa r:i";v;,';iii;rparing bagusadalah yang telah disebutkan) tidak terkena air (yaitu ar wudhu) makabeliau bersabda (kepadanya) kenbalilab dan perbaiki wudhumu.,,

Tafsir Hadits
Hadits ini dikeluarkan oreh Abu Dawud dan An-Nasa.i, dan telahdikeluatkan oleh Abu p.ry:O da,- ialan Khalid bin Madan, dari salahseorang shahabat Nabi sbailaltaiu Ataibi aa sar/ar,-',Borrrn Nabisballallahu Ataibi wa salram meribat nrrorg raki-taki sedang sharat dan dibagian atas telapak kakirya terdapat binrik ibesar drrbrr:;r;;; behn terkenaair, maka beliau menlurubnla nengulangi wudbu dan sba/atn-ya.,, 17e Ahmad

"' <l*yHadits ini shahih, St rUt at, Dawd (173)
"o {6qorHadits ini shahih, sbabib Abt orr)a'glsi

---
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bin Hambal betkata ketika ditanya mengenai sanadnya zpakah bagus atau

tidak? Ia menjawab, "Ya."
Hadits di atas adalah datit wajibnya mengenakan (meratakan) air

kepada seluruh anggota wudhu, dalam nash disebutkan kaki dan

diqiyaskan atas yang Latntya. Dan telah ditegaskan dalam hadits,
'Kecelakaan bagi turnit (1ang tidak terkena air)''80, diucapkan oleh Rasulullah

Shallallahu Alaihi wa Sallam pada sekelompok oraflg yang tumitnya tidak

tetsentuh ait. Pendapat ini yang dipegang oleh iumhut.
Diriwayatkan dati Abu Hanifah bahwa ia berkata, "DlLrnaafkz;n dari

separoh anggota wudhu atau sepefempatnya, atau lebih kecil dari rlit[2s1.

Bebetapa riwayat yang diceritakan darinya sepetti ini dalam buku AL
Maqalat, dan dibantah oleh pata pengikutnya yang ada pada masa ini.
Mereka berkata, "sesungguhnya ucapan itu bukan perkataatAbu Hanifah
dan bukan perkataan salah seotang dari para pengikutnya."

Dengan hadits itu pula ia berdalil waiibnya membasuh anggota wudhu
secara berkesinambungan, dimana beliau menyuruhnya mengulangi
wudhu, dan tidak hanyr menyuruhnya membasuh yang belum terkena

air. Ada yang mengatakan hadits tetsebut tidak dapat diiadikan dalil,
karenz beliau ingin menegaskan dalam pengingkaratfly^ itu, dan sebagai

Lsy^r^t bahwa siapa yang meninggalkan sesuatu maka seolah-olah ia

meninggalkan semuanya. Dan tidak diragukan kelemahan pendapat ini,
yang lebih baik adalah mengatakan, bahwa perkataan petawi, "Beliau
menyuruhnya mengulangi wudhu", yaitu membasuh yang ditinggalkannya.

Dinamakan mengulangi menurut dugaan orang yang berwudhu tersebut,

l<arena sesungguhnyz ia shalat berdasarkan dugaan bahwa ia telah
berwudhu dengan benar, lalu dinamailah wudhu dalam ucapannya, "Ia
mengulangi wudhu", karena itu adalah wudhu meflurut bahasa.

Hadits tersebut adalah dalil bahwz- ot^rtg bodoh dan lupa, hukum
keduanya dalam meninggalk^flrtya sama dengafl y^ng sengaia.

e'A'$,', }L}it ,k ;nt'J'-', ok iJv & ir '6?'t tb'1 .o ,. J- \_ J /-

5 o D a n,,,,,r,n: )X,:;i);:f: tr;' ): u,,,,
'B,asulullah Sltallallahu Alaihi wa Sallam beruudhu dengan satu mud

dan mandi dengan satu sba', hinga lina nud.rr tet (Muttafaq Alaih)

"o {$i; Hadits ini shahih, Shahih Al-Bukban $Q, Shahih Muliru (241)

"' <Q+l Hadits ini shahih, Shahih Al-Bukhai (201), Shahib Muslin (325)

)
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Penielasan Kalimat
'Rasulullab Shallallahu Alaihi wa Sallam berwudbu dengan satu mud (telah

disebutkan ukurannya) dan mandi dengan satu sha'(yaitu empat nud) binga
lima mud (seolah-olah ia berkata, dengan empat hingga lima mud)."

Tafsir Hadits
Telah diielaskan terdahulu, bahwa beliau Shallallabu Alaibi wa Sallam

berwudhu dengan sepetiga mud, dan telah kami sebutkan bahwa itulah
ukuran minimal air wudhu Rasulullah Shallallahu Alaibi wa Sallam.
Seandainya penulis menunda hadits tersebut dan menempatkannya di sini
atau masalah ini didahulukan pada pembahasan hadits tersebut, tentu
akan lebih sistematis.

Zhah:r hadits ini, bahwa ukuran tzdi adalah batas maksimal wudhu
dan mandi Rasulullah. Dan tidak menafikan hadits Aisyah yang
dfuiwayatkan oleh Al-Bukhari, 'Babwa Nabi Sballallabu Alaihi wa Sallam
berwudhu dari satu bqjanalang bernama, Al-Faraq'." 182 Y^itu bejana memuat
i9 liter air,karena dalam hadits tersebut tidak disebutkan bahwa bejata
tersebut penuh dengan air. Akan tetapi, perkataannya, "Dai bgfana",
menunjukkan bahwa hanya sebagian yang beliau gunakan untuk
berwudhu. Hadits Anas ini dan hadits yang telah lalu dari Abdillah bin
Zaid, menunjukkan agar meminimalisir pengguflaan air wudhu, dan
hendaknya mencukupkan dengan ar yang sedikit. Al-Bukhari berkata,
"AhIi Ilmu membenci padanya -yaitu pada air wudhu- yang melebihi
petbuatan Nabi Sballallahu Alaihi wa Sallan.

t,'sL': *\t ,* itJ?; Jv:Ju& ir ',f'r'# *'s .ot

^ 
4 'o.- ,t t,:'.al'ot t2t. / ,o.-- -a '.hr vtiJIy bi ia;t :s-ra i ,i*'-)t # ,AA *iA'&

ot l';'t'r:l? .A/t4 6 z I , t,. , tt:r3.1Ji ipi )'d *; ) oG_1

" 
,' - o t

;i
t

,q+r' ?t') W L?( .i" 6t'd,p+,y,CJst idt -t 1(

.G iL,^:t u'oi7;4, 4t?t,r'o11Lt'"6tst r(,
51. Dari lJmar'Radhtlatlah,, Orr, ia berkata, 'Rasuhllah Sttallallabu

Alaibi wa Sallam bersabda, "Tidaklah salab seorang di antara kamu
berwudhu, lalu dia rilen)empilrnakan wudhu, kenudian membaca, 'Aku

1$i1 Hadits ini shahih, Sttahih Al-Bukbari (25)



130 @ $usutus-sALAM JitidPertama

bersaksi bahwa tidak ada Ilah (1ang berhak disembah) melainkan hanla

Attah semata,lang tiada sekulu bagt-N1ta dan aku bersaksi bahYa

Muhammad ad.alah hamba dan Rasul-N1a", melainkan akan dibukakan

baginla pinta-pintu surga Jang delapan dan dia (diperbolebkan)

rnemasukinla dai mana saja ia kehendaki," 183 (HR' Muslim dan

At-Tirmidzi) Ia (At-Tirmidli) menambabkan, 'Ya Allab, jadikanlah

aku oranglang banlak b ertaa b at, dan iadikan lah aka Lrang) dnT silci. " 184

Biografi Petawi
Umat Radbjatlahu Anhu adalahAbu Hafsh Umat bin Al-Khaththab

Al-Qurasyi, nasabnya bertemu dengan Nabt Shallallahu Alaihi wa Sallam

padaKa'ab bin Lu'ai. Ia masuk Islam pada tahun keenam kenabian, ada

yrrg *.rgatakan tahun kelima, setelah 40 onnglaittya. Ia mengikuti

semua pepefaflgan bersama Nabr shallatlahu Alaihi wa sallam. Ia banyak

melakukan peperangan dan penaklukan dalam Islam di Iraq dan Syam.

lVafat pada astalMuharram tahun 24 H.Ia ditusuk oleh Abu Lu'lu', hamba

sahaya Al-Mughirah bin Syu'bah, setelah meniabat sebagai khalifah selama

10 setengah tahun.

Penielasan Kalimat
'Tidaklab salab seorang di antara kalian berutudhu lalu merytempurnakan

wudhuryta (telah disebutkan bahwa maksudnya adalah menyempurnakan-

nya) kemudian dia membaca (setelah menyemPurnakannya) 'aku bersaksi

babwa tidak ada ltah (1ang berhak diibadahi) melainkan banla Allah semata,

tidak ada sekutu bagi-N1a, dan Muhammad adalah hamba dan Rasal-I\1a,

kecuali dibakakan bagtrya pintu-pinta surga (ini termasuk bab atau sama

dengan, "Nafikha fii ash-shur" ditiup sangkakala-. beliau mengungkapkan

sesuatu yang akan terjadi dengan f il nadhi -kata ke{a bentuk lampau-,

lantaran kei adianny a y 
^ngp 

as ti. Maksudnya, akan dibukakan b agin y a p adz

hari kiamat, dzn dia dapat memasukinya da1i m^fla saia yang

dikehendakinya)."
Dikeluarkan oleh Muslim, Abu Dawud, Ibnu Maiahlss dan Ibnu hibban,

serta At-Tirmidzi, ia menambahkat,

"' <P.&l Hadits ini shahih, Sbahih Mailin (234)

"o <Q&l Hadits ini shahih, Shahih At-Tirnid{ (55)

"t <Q&l Hadits ini shahih, Sanan Abu Dawud (169), Sunan Ibru Majah (470)
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'Ya Allah, jadikanlah aku oranglang banlak bertaubat, dan jadikanlah aku
zrailgJaftg suci. Behau menyatukafl Lflta;t^ keduanya, sebagai pemahaman
y^flg ter^rnbil dari frman Allah Subhanahu wa Ta'ala,

"Sesunguhnla Allah menlukai lrang-orailg)ang taubat dan rnenlukai orang-

zrangJang mensacikan dii." (QS. Al-Baqarah: 222). Oleh karena taubat
mensucikan batin dad kotoran dosa, dan wudhu mensucikan lahiriyah
dari hadats yang menghalangi untuk bertaqarrub kepada Atlah Sabhanahu
wa Ta'a/a. Maka sangat tepat mengumpulkan keduanya dalam memohon
hal tersebut, dan mencakup permohon^n agar yang memohon adalah
orang yang dicintai oleh Allah dan termasuk ke dalam golongan orang-
orang yang dicintai-Nya.

Tafsir Hadits
walaupun setelah medwayatkan hadits ini At-Tirmidzi mengatakan,

"Dalam sanadnya terdapat kegoncangan (Idhtirab)", tetapi awal hadits
tetsebut ditegaskan dalam Shahih Muslim, dan tambahan ini diriwayatkan
oleh Al-Bazzar dan Ath-Thabrani dalam Al-Ausath dari jalan Tsauban
dengan rafazh, "siapalangmeminta air wudhu, lalu beruudhu dengan air tersebut,

dan ketika ia selesai ia membaca, 'Aku bersaksi babwa tidak ada Ilah (yang

berbak disembab) kecuali Allah, dan aku bersaksi bahwa Mubammad adalah
hamba dan Rasul-N1ta. Ya Allah, jadikanlah aku orang-1tang banlak bertaubat,
dan jadikanlab aku zrailgJailg luci." 186

Ibnu Majah meriwayatkan darihadits Anas187 dan Ibnu As-Sunni dalam
Amalu ALYaun wa Al-Lailah, dan Al-Hakim dalam Al-Mustadrak dari
hadits Abi Sa'id dengan lafazh, "siapaltang berwudhu lalu membaca, 'Maha
Suci Engkau 1a Allab, dan segala puji bagz-Mu, aku bersaksi bahaa tidak ada
Ilab (yang berbak disenbah) kecuali Engkau, aku mohon ampun dan taubat
kepada-Mu, maka ia dicatat pada lembaran putib kemudian distempel, maka
tidak dirusak bingga hai kiamat,"188 dan dishahihkan oleh An-Nasa'i bahwa
hadits tersebut nauquf.

Dzikit ini dibaca setelah wudhu. An-Nawawi berkata, "shahabat-
shahabat kami berkata, "Jrga disukai setelah mandi."

'Eu Ath-Thabtani dalam AlAtsath (5 /140)
"' <Q,,:tl Hadits ini shahih, Sttahih Ibru Majab (476)

"' ,a;i, Hadits ini shahih, Shahib At-Jani' (6170)

@ o.;gi 4; .;rti g-itiy
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Sampai di sini selesailah bab wudhu. Penulis tidak menyebutkan

dztkir-dzrkir dalam masalah ini kecuali hadits tasnilah (bactarr

basmalah) yaflgtetd,Lp^tp^d^ awahtyz, sedang dzikir ini pada akhirtyz.

Adapun bacaan_bicaan ketika membasuh setiap anggota wudhu,

maka penulis tidak menyebutkannya karena pata :ularl:,a sepakat atas

kelemahannya.
An-Nawawi berkata, "Doa-doa ketika sedang betwudhu tidak ada

dasal:rrya,dan.paruulamaterdahulutidakmenyebutkannya'"DanIbnu
Ash-Shalah berkata, "Tidak ada hadits shahih dalam masalah

tersebut."
Demikianlah, dan tidak diragukan bagusnya penutup penulis

terhadap bab wudhu dengan doa ini, yaflg secafa praktek dibaca ketika

wudhu telah sempurna , maka ia menyebutkannya pada penutup

tulisannya, kemudian menyusul bab wudhu ini dengan bab mengusap

atas khuf karena termasuk hukum wudhu'

5. @ts MENGUSAP KHUF
Khaf adalah sendal yang terbuat dzti kulit menutupi kedua mata

kaki. Khuf adalah termasuk ienis sepatu atau selop'

52. Dai Mugbirab bin s1u'bah Radhlallahu Anhu ia berkata, 'Aku

pernab irrro*o Nabi Shatlallabu Alaibi aa Sallam, lalu beliau
.berwudbu, 

maka aku tunduk unfuk nenbuka kedua khufrya, maka

beliaa bersabda, ,Biarkanlah keduanla, karena sesungguhnJa aku

rnemasukkannla dalam keadaan suci", lalu belim mengusap atas

ke duan1ta."8e (Muttafaq Ataih)'

,,' ,q:4H^{rrt'rd ALBakhai (206), Shahih Mustin (274)

l

l

l
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Penielasan Katmat
"Dari Al-Mughirab ia berkata, 'Aku pernah bersama Nabi Shallallabu

Alaihi ya Sallam" (yakni dalam satu perjalanan, sebagaimata y^flg
dijelaskan oleh Al-Bukhari. Dan menurut Malik dan Abu Dawudleo yaitu
pada petang Tabuk, pada waktu shalat Shubuh) /a/u beliau berwudhu (yakni
beliau memulai betwudhu, sebagaimana dijelaskan oleh hadits-hadits
lainnya. Dalam satu lafadz, 'Beliau berkumur-kumur dan menghirap air ke
dalan bidung (istinyaq) sebanlak tiga kali", sedang dalam ristayat lainnya,
"Maka beliau mengusap kepalanla". Maka yang dimaksud dengan
perkataannya, 'Tawadbdha'a" adalah beliau memulai berwudhu, bukan
betarti beliau telah selesai, sebagaimana zhahrnya lafazh tetsebut) maka
aku tunduk (yakni aku mengulurkan kedua tanganku, atau aku bermaksud
tulun dari posisi betdiri untuk duduk) urutuk membuk kedua khufrya
(sepertinya ia belum mengetahui dibolehkannya mengusap, atau ia telah
mengetahuinya tetapi iz menyanqka bahwa Nabi Shallallahu Alaihi wa

Sallarn akan mengerlakan yang lebih utama, karena mencuci lebih utama,
dan akan disebutkan perbedaan pendapat padanya, atatkzrenaia mengira
bahwa sy^rat meflgusap belum sempurna, yang terakhir ini lebih dekat,
berdasarkan sabdanya) 'Biarkanlah keduanla (yaitu kedua khuf itu) karena

sesunguhnla aku memasukkan keduanla dalam keadaan suci (yakni kondisi
kedua kaki itu, sebagaimana diterangkan oleh iwayatAbi Dawud, 'Karefla
sesunguhnla aku memasukkan kedua kakiku ke dalam kedua khuJ sedang

kedaanla suci") maka beliaa mengusa? dtar keduanla. Disepakati atasnya, yaitu
antara Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim.

Lafazh yang terdapat dalam hadits ini adalah milik Al-Bukhari.
Al-Bazzar menyebutkan bahwa diriwayatkan dati Al-Mughira.h dari

60 )alan, dan 45 jalan di 
^ntatanya 

disebutkan oleh Ibnu Mandah.

Tafsir Hadits
Hadits tersebut di atas adalah dalil diperbolehkannya mengusap atas

kedua khuf (sepatu) ketika sedang dalam perjalanan, karena hadits ini
dengan jelas membolehkannya, sebagaim^fi^ yang Anda telah ketahui.
Adapun ketika sedang mukim, akan disebutkan penjel^s^nnya pada hadits
yang ketiga.

Pata ulama berbeda pendapat mengenai diperbolehkannya hal itu.
Mayoritas membolehkannya ketika dalam p erjalanaq berdasarkan hadits
ini, dan ketika sedang mukim berdasarkan hadits-hadits lainnya.

'no @,:.1Hadits ini shahih, Shahih Abi Dawud (149)
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Ahmad bin Hambal berkata, "(Dalam masalah tetsebut) terdapat empat

puluh hadits dari shahabat secara marfil'." Ibnu Abu Hatim betkata,
-"Padanya 

terdapat 41 shahabat." Dan Ibnu Abdil Bat berkata dalam AL
Istid4kar, "sekitat 40 orang shahabat meriwayatkan dari Nabt Sha/lallahu

Ataihi wa Sallam mengenai mengusap di atas sepatu." Ibnu Al-Mundzit

menukil dari Al-Hasan Al-Bashri ia betkata, "Tujuh puluh olang shahabat

Nabi Shatlallahu Ataihi wa Sallam menceritkan kepadaku bahwa beliau

mengusap atas kedua sepatu." Abu Al-Qasim Ibnu Mandah menyebutkan

nama-flafn^ otarrg yang mefiwayatkannyt dalam TadTkirahnya dan

mencapai delapan puluh shahabat."

P.ndaprt mengenai diperbolehkannya meflgusaP khuf (sepatu boot)

adalah pendrpat Amirul Mukminin Lh Radhiallahu Anhu, Sa'd bin Abi
\Waqqash, Bilal, Khudzif.ah,Buraidah, Khuzaimah bin Tsabit, Salman dan

Jarir Al-Bajali serta yang lainnya.

Ibnu Al-Mubarak betkata, "Tidak terdapat perbedaan pendapat di

kalangan para shahabat mengenai mengusaP atas sePatu, katena yang

diriwayatkan pengingkzLrafl darirLya telah diriwayatkan pula Penegasan
dattnya."

Ibnu Abdil Bar berkata, "Saya tidak mengetahui riwayat yang

menyebutkan bahwa hadits tersebut diingkari oleh seorang pun dati ulama

salaf kecuali dari Malik, meskipun ri'wayat yang shahih darinya dengan

jelas menetapkannya."
Penulis berkata, "sekelompok para hafizh telah menielaskan bahwa

mengusap atas sepatu adalah mutawatit-"
Seperti Itu pula pendapat Abu Hanifah, Asy-Syafii dan yang latnnya,

berdasarkan hadits yang telah disebutkan.

Dan diriwayatkan dati Al-Hadawiyah dan AI-Imamiyah serta A1-

Khawarij pendapat mengenai tidak dipetbolehkannya, betdasatkan ft man

Allah Subhanabu wa Ta'ala,

"#Krt 3t ;;'z-;:LJi
" ....ddn (basuh) kakinu tampai dengan kedua mata kaki"" (QS' Al-Maidah:

6), mereka berkata, "Ayat tersebut menuniukkan bahwa hatus mencuci

kedua kaki dengan air secata langsung.J,rg^ berdasatkan dalil-dalil yang

terdahulu pada bab wudhu, yaitu hadits-hadits Peng l^t^l't Rasulullah

Shaltatlabu Alaibi wa Sallam kepada pan shahabat, semuanya menentukan

bahwa harus membasuh kedua kaki. Mereka betkata, "Hadits-hadits yang

kalian sebutkan mengenai mengusap dimansukh (terhapus) dengan ayat

dalam surat Al-Maidah. Dalil atas terhapusflya adalah ucapan Ali
Radhjallahu Anltu,"Ayat telah mendahului hadits dalam mengatuf tentang
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meflgusap kedua khuf "1e1, dan perkataan Ibnu Abbas, "Rasurullah
Sballallabu Alaihi wa Sallarz tidak mengusap setelah turunnya Al-Maidah.,,

Dapat dijawab sebagai berikut:
Pertama; Bahwa ayat wudhu turun pada petang Al-Muraisi,, dan

Rasulullah shallallahu Alaihi wa sallam mengusapnya pada peraflg Tabuk,
sebagaimana telah Anda ketahui. Sedang Al-Muraisi' te\adi sebelum
Perang Tabuk menurut kesepakatan (prara ulama), maka bagarmana bisa
menasakh yang terdahulu dengan yang terakhir?!

Kedua; Bahwa jika benar bahwa ayat Al-Maidah lebih akhir, maka tidak
ada p ertent angafi ant^ra mengusap dan ayat Al-Maidah, s ebab frrmanAltah
Subltanahu wa Ta'ala, "Dan kaki kamu.,' (eS. Al-Maidah: 6) adalah
mutlak, dan dibatasi oleh hadits-hadits mengusap atas sepatu, atau sec^ra
umum dan dikhususkan oleh hadits-hadits tetsebut.

Adapun yang diriwayatkan dad Ati Radbjaltabu Anhu maka hadits
tetsebut munqati', demikian pula yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas,
meskipun bertentangan dengan yang ditegaskan dari kedua nya, yaitu
pendapat mengenai bolehnya mengusap. Dan hadits keduanya
bertentangan dengan hadits yang lebih shahih, yaitu hadits Jadr Al-Bajili,
karena ketika ia meriwayatkan bahwa ia melihat Rasulullah Shallatlahu
Alaibi wa sallam mengusap atas kedua khufnya, ia ditanya,..Apakah hal
itu beliau lakukan sebelum ayat Al-Maidah atau setelahnya? Ia menjawab,
"Tidakkah aku masuk Islam melainkan setelah turun Al-Maidah?l Hadits
ini shahih.le2

Adapun mengenai hadits-hadits ta'lim (pengaiaran wudhu Rasuluilah
Shallallahu Alaibi wa Sallaru kepada para shahabat), tidak terdapat padanya
yang bertentangafl dengan diperbolehkannya mengusap atas kedua khuf,
karena semuanya terjadi pada orang yang tidak mengenakan sepatu, maka
dalil mana yang menaflkannya,?! Dan berdasarkan pendapat yang
mengatakan bahwa ayat Al-Maidah dibaca dengan jar yakni,lafazh 'wa
ary'ulikum' diathafkan kepada lafazh 'biru'uusikurn', berarti mengusap kaki
diathafkan kepada mengusap kepala, sehingga hal itu betlaku pula dalam
mengusap khuf. Dan meflgusap khuf telah ditetapkan berdasarkan As-
Sunnah dan Al-Qur'an, dan ini adalah alzsan terbaik bagi yang
membacanya dengan jar.

Jika hal ini telah diketahui, maka mengusap khuf bagi yang
membolehkannyz memiliki dua syarat:

\nt Musharnaf lbnu Abi Slaibab (1/ 169)

"'@&l Hadits ini shahih, Sbahih Al-Brkbari (3gO), Sbabih Mrslin e72)
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Pertama;Seperti yang diisyaratkan oleh hadits, yaitu memakai keduanya

setelah dalam keadaan suci. Yaitu dengan memakai keduanya, sedang

ofang tersebut telah betsuci dengan sempuffla, dengan berwudhu dan

-"ry"-prtnakan wudhunya, kemudian memakai keduanya' Maka iika
setelah itu dia berhadats kecil, dipetbolehkan baginya untuk mengusap

keduanya, berdasarkan bahwa yang dimaksudkan dengan, 'Thahiratain"

(keduanya suci), adalah bersuci dengan sempurfl a. Adz y angberpendapat,

bahwa maksudnya a.dalah suci dari naiis, pendapat tni diriwayatkan dari

Dawud. Dan akan disebutkan hadits-hadits yaflg menguatkan pendapat

pertama.
Kedua;Yang dimaksud dengan khuf di sini adalah khuf dalam keadaan

yang sempurna. Katena itulah yang dapat dipahami ketika disebutkan

,".rt, mutlak, yaitu yang menutupi lagi kuat, dapat menghalangi

menyefapnya air dan tidak sobek. Maka tidak boleh mengusap yang tidak

meflutup kedua mata kaki, dan bagian yang sobek dimana tempat yang

wajib ditutupi itu nampak. Dan disyaratkan khuf tidak boleh terbuat

dengan dianyam, karena tidak dapat menghalangi metesapnya art. Da1,

tidak boleh mengusap sePatu curian, karena wajib dicopot'

Selanjutnya, hadits Mughirah di atas tidak menielaskan cata meflgusaP

dan ukutan sefta tempatnya, akan tetapi akan dijelaskan hadits berikutnya'

'"u;tt t:i : ;;At \\* *r{s ."r
.Ubo)ti-!'e' ) .ihi' l';)t

53. Dan bagi imam lang enpat -Al-Arba'ab- kecuali An-Nasa'i, 'Bahwa

Nabi Sballaltahu Alaibi wa Sallan mengasap bagian atas khaf dan

bagian bawabnla.'1e3 Pada sanadnla terdapat kelemahan'

Tafsir Hadits
Yang dipahami dari ucaPan penulis, "Danr bagi imam yang empat -Al-

Arba,ah- kecuali An-Nasa'i, "Bahwd Nabi shallallahu Alaihi wa sallam

mengasap bagian atas khuf dan bagian bawahnla." Pada sanadfly^ terd^pat

kelemahan. Ia menerangkan bahwa tempat yang diusap adalah bagian

atas dan bawahnya. Akan disebutkan yang berpendapat demikian, tetapi

ia telah mengisyaratkan akan kelemahannya. Ia telah menielaskan segi

kelemahannya dalam At-Talkhish dzr^ bahwa p^t^ trn fn hadits telah

cz/^A

* *t*^t&

roz (i{*) Hadist ini dha'if, Dha'if Abt Dauud (165), dan Dha'if At-Tirnid{ (97)
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melemahkannya dengan Mughirah ini, demikian pula ia telah menerangkan
tempat yang diusap.

Hadits yang bertentangan dengan hadits Mughirah ini ad,alah hadits
berikut,

'pi oK e:|-,u. u't-.,ttkt,JG fi ^-ht-e'r,J.. *'s .ot

;e ht ,*:tj'i', ULij ,:tbi o, *L.jj"-a,,tr
* )A, -Ur,'rt,'f1 A7i # * ;, &" *j

54. Dai Ali Radbjallabu Anhu babaa ia berkata, ,,seandainla 
agama itu

didasarkan pada akal, niscala bagian bawah khuf lebib tayi diusap
daipada bagian atasnla, dan sungguh aku melihatRasulullab Sballattaiu
Alaibi aa Sallam mengusap bagian atas kedua khufryta.,{ea (HR. Abu
Dawud dengan sanad hasan).

Penielasan Kalimat
"seandainla agalila itu didasarkan pada akal (maksudnya dengan analogi

dan memperhatikan maknanya) niscala bagian bawab sepatil hbib utama
diusap daipada bagian atasnla (yaitu bagian bawah kedua [aki lebih pantas
diusap daripada bagian atas keduanya, karena itulah yaflg menyentuh
tanah ketika betjalan dan mengenar yang sepantasnya dihilangkan,
berbeda dengan bagian 

^tasnya, 
yaitu yang menutupi punggung telapak

kakt) dan sunguh aku rnelibatRasulullah sballattabuAklbl wo inltnirrrgnrop
bagian atas kedua sepatun1a.,,

Tafsir Hadits
Penulis berkata dalam At-Talkbish, bahwa hadits itu adalah sbabib.
Dalam hadits tersebut terdapat keterangan mengenai tempat pada dua

kbuf, yaitu bagian atasny^, bukan yang lain, dan tidak diusap bagian
bawahnya.

Dalam hal itu, para ulama terbagi dua pendapat:
Pertama;Memasukkan kedua tangaflke daram air, kemudian meletakkan

bag;an dalam tzngan kfui di bawah tumit sepatu, sedangkan telapak tafigan
kanan diletakkan di atas jari-jainya. Kemud.ian menjalinkan tangan kanan
ke atah betis, dan tang,,, kiti ke arah ujung jai. rni adalah pendapat Asy-

'no <Q.*bl Hadits ini shahih, Sbahih Abi Dawud (762)

'
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Syafii. Cara im berdasarkan dalil yang diriwayatkat dalam hadits
Mughirah,

,f\i i; **-Jr it" ar'ir rrt JL
'):i';s,1+6'*, r; )if '#'i

dtz

*\t;-fl
,ot/ .o t.

,P aAl o4J

;)r&avi
'Bahwa Nabi Shattatlahu Ataihi wa Sallan nengilsap t)g;oo ,to, ,rpotru1,

dan mehtakkan tangan kanannla atas sepatu kanan, dan tangan kiirya di atas

fipatil kiri, kenudian rilefigtlsaP bagian atas keduanla satu kali, sepertinla aku

melihat jari jemainla di atas kedua sepatu.'2ry 1HR. Al-Baihaqi) hadits ini
munqatbi'.

Kedua; Mengusap bagian atas khuf t^flpa mengusap bagian bawahnya,

yaitu yang diterangkan oleh hadits Alt Radhtlallahu Anhu di atas. Adapun
ukutannya yang sah, ada yang mengatakan, "Tidak sah kecuali sebesat

ttga lart dan (dilakukan) dengat ld;ga 1au."
Ada pula yang mengatakaa, "sebesar tiga iart' walaupun hanya

(dilakukan) dengan satu jari. Yang lain mengatakan, "Tidak sah kecuali

dengan mengusap lebih banyak", hadits Ali dan hadits Mughirah yang

telah disebutkan tidak terdapat pertent^ng^n dengan itu.
Betul, ada rtwayat dad Ali Radhjallahu Anhu, "Bahwa ia petnah melihat

Nabi Shallallaha Alaibi wa Sallam mengusap bagran atas sepatunya

beberapa gads dengan jariiematttya", akan tetapi An-Nawawi berkata,

"sesungguhnya hadits ttu dba'if."
Dan diriwayatkan danJabr, "Bahwa Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam

memperlihatkan kepada shahabat yarrg dralarinya mengusaP sepatu agat

meflgusap dengan tangarlnya datr bagian depan sepatu hingga ke

permulaan betis satu kali, dan beliau merenggangkan antatz iatt
)emarrnya."1e6 Penulis berkata, "sanadnya dha'if jiddan (lemah sekali).

Dengan demikian, Anda dapat ketahui bahwa mengenai cara dan

ukurannya tidak diriwayatkan dalam hadits ya,ng dapzt diiadikan
pegangan, kecuali hadits Ali Radhiallahu Anhu mengenai keterangan

tempat yang diusap. Dan nampaknya jika seseorang telah melakukan apa

yang disebut mengusap atas sePatu menurut bahasa, maka hal itu sudah

sah.

'es Al-Baihaqi dalam ALkr bra (7 / 292)
1e6 Abu Ya'la (3/448)

*:
o 9.1

I 4i,

y
,;\
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Adapun mengenai jangka waktu diperbolehkannya mengusap,
ditetangkan oleh hadits berikut,

titrilt'h',^5L,_ t - l' Jz- \t J+'olt otr :J$ Jtb;t bt:ib'*'.t .o o

',ic'j*':y.G'U'lt r',A,q, e(: afS;6b f ; y';:i t1;; (?

^;" ut') ,;*)tt, ,2,u;j,t'r'u,a, ^-,i'i;'s J'i.'sF.b' 'J.t;L;''

55. Dai sbafwan bin Assal ia berkata, 'T{abi sbattaltabu Alaibi wa
sallam rnenlurub kani jika dalam pelfalanan agar tidak melepaskan
kbuf selana tiga bai tiga malam, baik karena berak, kencing ataupun
tidur, kecuali karenajanabab.'1e7 (HR. An-Nasa'i dan At-Tirmidzi
-lafazh itu miliknya-, dan Ibnu Khuzaimah, keduanya
menshahihkannya).

Penielasan Kalimat
'T'{abi sballallabu Alaihi wa Sallam menlurah kani jika dalam pejalanan

(kzta 'safran' adalah bentuk jamak da:.r 'saafara', seperti ,tajraru, jzmzk
dari'taajara) agar tidak nehpaskan khuf selama tiga bai tiga malam kecuali
karena janabah Qika ianabah kami harus membukanya, walaupun belum
berlalu tjga halj, tiga malam) akan tetapi Gr-i tidak membukanya) karena
berak, kencing dan tidur (sebab hadats-hadats ini, kecuali jika telah bedalu
iangka waktu yang telah disebutkan)."

Hadits ini dikeluarkan oleh An-Nasa'i, dan At-Tirmrdzi, dan lafazh
tersebut miliknya. Juga dikeluatkan oleh Ibnu Khuzaimah. Keduanya
menshahihkannya, yaitu At-Tirmidzi dan Ibnu Khuzaimah. Dan
diriwayatkan oleh Asy-Syafii, Ahmad, Ibnu Majah, Ibnu Hibban dan Ad-
Daraquthni serta Al-Baihaqi.1e8

At-Tirmidzi berkata menukil dad Imam Al-Bukhad, "sesungguhnya
hadits itu adalah hadits hasan." Bahkan Imam Al-Bukhad berkata, "Tidak
ada sesuatu hadits dalam penentuan waktu yang lebih shahih dari hadits
Shafwan bin Assal Al-Muradi, dan dishahihkan oleh At-Tirmidzi dan Al-
Khaththabi.

'n' (ii.i,)Hadits ini hasan, Shahih At-Tirmidzi (96)
1e8 Asy-Syafi'i (1/17), Ahmad (4/239,240), Ibnu Majah (478),Ad-Daraquthni (t/196,

197), dan Al-Baihaqi (t / 27 6)
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Tafsir Hadits
H adits ters ebut adalah dalil tentang ketentuan waktu dip erbolehkannya

meflgusap khuf bagi musafir selama ld;ga hatt tiga malam. Dalam hadits

tersebut juga terdapat dalil bahwa itu hanya untuk wudhu bukan mandi,

dan hal ini telah disepakati. Zha,hir ungkapannya, 'Ya'mrlrililaa"
menuniukkan wajib, akan tetapi /ma' S<esepakztan ulama) memalingkan

dari zhahtrnya, maka tetaplah dipetbolehkannya atau sunnah'

Paratlamzberbeda pendapat, tpakzhyang lebih utama mengusap khuf
itu ataukah melepaskannya lalu mencuci kedua kaki? Penulis menukil
dad Ibnu Al-Mundzir, bahwa mengusap lebih utama.

Imam An-Nawawi berkata, "P^ra shahabat kami menjelaskan bahwa

mencuci lebih utama, dengan syarat tidak meninggalkan mengusap

lantaran tidak suka terhadap sunnah, sebagaimatta mereka lebih
mengutamakan qasha r 

^tas 
*.ry"-p.rrnakan (shalat dalam p erialanan)."

{'ht*Ut
. c c, o-r1,e*-,f-

'1,* 
iSG ^*?nt'qrb'r 4g'€) ; ,*t-, ." r

4J':Ci-'),/a.'"A;i , g(t# *',
er g t rz ,o ( oo., or, 'r, c.fL?i-r"*Jr ,P#t

56. Dari Ali bin Abi Thalib Radhilallahu Anbu ia berkata, "I'{abi
Shallallabu Alaihi wa Sallan menjadikan tiga bari tiga nalam bagi

musafir, dan satu hai satu ma/am bagi nuqim -1aitu mengenai nefigiliap

kedua khuf." "' (HR. Muslim)

Tafsir Hadits
Hadits ini adalah sisipan dati ucapan Ali atau darr perawi lainnya.

Dikeluarkan oleh Muslim, demikian pula dikeluarkan oleh Abu Dawud,
At-Tirmidzi dan Ibnu Hibban.2oo

Hadits tersebut meflerangkan tentang pefiefltuan batas waktu
mengusap khuf bagi musafi.r, sebagaimana telah disebutkan pada hadits

sebelumnya. Juga dalil disyanatkannya mengusaP khuf bagi muqim

(orang yang tinggal, menetap), dan penefltuan waktu diperbolehkannya

dengan satu hari satu malam. Hanya saja, Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam

menambahkan waktunya bagi musafit karena ia lebih bethak rukhshah

(<elonggatan) daripad 
^ 

y 
^rLg 

m tqim, lantaran sulitnya perjalanan.

'n'<Q$l Hadits ini shahih, Shahih Mulin (276)
200 Ibnu Hibban (4/160, menisbatkannya kepada Abi Dawud dan At-Tirmidzi adalah

keliru.
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57. Dari Tsauban Radhjallahu Anbu ia berkata, 'Rasulullah sbaltallahu
Alaibi wa Sallam mengutus detasemen (sekelompok pasukan), maka
beliau menlurah mereka mengusap Asha'ib -ltakni sorban- dan At-
Tasaakhinn -1akni kbuil."zor (HR. Ahmad dan Abu Dawud, dan
dishahihkan oleh Al-Hakim).

Biografi Perawi
Tsauban adalah Abu Abdillah ttau Abu Abdirrahman. Ibnu Abdil Bar

berkata, "Yang pertama yang lebih shahih." Ia diiuluki dengan Ibnu
Bujdad, dan ada yang meflgatakan Ibnu Jahdat. Ia termasuk penduduk
As-Sarah -.'an,^ tempat a,.,tar^ Makkah dan Madinah. yang lain
mengatakan dari Himyar. Ia ditawan,lalu dibeli oleh Rasulullah Sballatlabu
Alaibi wa sallam kemudian beliau memerdekakannya. Ia senantiasa
menyertai Rasulullah, baik dalam perjaLanan maupun ketika muqim hingga
beliau wafat. Lalu ia tinggal di Syam kemudian pindah ke Himsh, lalu
meninggal dunia di sana pada tahun 54 H.

Tafsir Hadits
secara zhaLir, hadits ini menunjukkan bahwa boleh mengusap sorban

seperti halnya mengusap sepatu. Apakah disyaratkan sucinya kepala dan
penentuan waktu seperti kedua sepatu? Kami belum mendapatkan
komentar paru ulama tentaflgnya. Kemudian saya melihat setelah itu pada
Hawayi Al-padhi Abdu*abman Ala Bulugbu Al-Maran (catatan kaki yang
ditulis oleh Abdurrahman atas kitab Bulugb Al-Maram),bahwa disyaratkan
bolehnya mengusap sotban hendaknya orang yang meflgusap itu dalam
keadaan suci, sebagaimana yang dilakukan oleh orang yang mengusap
khuf. Ia berkata, "Sebagian ulama berpendapat diperbolehkannya
mengusap sorban, tetapi ia tidak menyebutkan dalil atas ap^ y^rlg
dikatakannya."

Zhahrnya, bahwa tidak disyatatkan untuk mengusap karena adartyz
udzur, dan dianggap sah mengusapnya meskipun kepala tidak tetsentuh
ait sama sekali.

<{rna.?sananea & 141
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'o' <Q&lHadits ini shahih, Shahih Abi Dawud (146)
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Ibnul Qayyim berkata, "sesungguhnya belia,t shallallahu Alaihi wa

sallarn hanya mengusap sorban sait, da;n mengusap iambul lalu
meflyemputnakannya dengan mengusaP sorbafl."

Ada yang berpendapat, bahwa tidak boleh melakukanfly^ tafiPa udzut,

karena di dalam hadits yang ditiwayatkan oleh Abu Dawud, 'Bahwa beliau

Shaltallaha Ataihi wa Sallam mengutus sekelonpok pasukan lalu mereka ditinpa

kedinginan, maka tatkala mereka datang kepada Rasulullalt Shallallahu Alaihi
wa Sallam beliau menlaruh mereka nengusap atas sorban dan sepatu", rnaka

hadits tersebut mengandung udzur, tetapi pemahaman ini iauh, meskipun

ia cenderung berpendarpat deflgannya sebagallrra;la tersebut dalam AE-
S1arh, katena telah ditegaskan mengusaP khuf dan sotban t^flPa udzur

pada selain hadits ini.

"r2; tii, -G';'; 
",:t *'r G';'; & ii,r ,y't'* f 's 

.ox

or,i;-;.'t'rl14'JA')c-)L'4 * C') lLi
,;*' : { rAt' :'a4'rti-rst L?i .r6;lt e \t it:

58. Dai (Jmar Radhlallahu Anha mauquf2q2 -dan dai Anas marfu'-,

'Apabila salab seorang dai kalian berwudhu dan ia memakai kedua

sepatunla (khrJ), maka hendaklah ia mengurap keduanla dan ia shalat

dengannla, dan janganlah ia melepaskan keduaryta jika ia nengbendaki

kecuali dai janabah. 'zo: (HR. Ad-Dataquthni dan Al-Hakim dan
ia menshahihkannya).

Penielasan Kalimat
'Apabila salah seorang kamu berutudhu dan ia memakai kedua sepaturyta

(khrfl, maka hendaklah ia mengusap keduanla (membatasi memakainya

dengan setelah wudhu adalah dalil bahw^ yaflg dimaksudkan dengan

thaahiratain -keduanya suci-, dalam hadits Mughirah -dan yang semakna

dengannya - adalahbetsuci dad hadats kectl) dan hendaklah ia shalat padanla,

dan janganlah ia melepaskan keduanla jika ia menghendaki (beliau
membatasinya dengan, 1lka ia kehendaki untuk menolak 

^P^ 
yafig

dipahami dan zhahirnya satu perintah yaitu menuniukkan waiib, dan

zhzhtrtrya lzrangan adalah haram) kecuali karena janabah (karena Anda

telah mengetahui bahwa waiib melepaskanrry^)-"

202 Ad-Daraqu thri dal;rm As-S unan (1 / 203) , Al-Baihaqi (1 / 27 9) secara mauquf.

'oo <Q.$l Hadits ini shahih, Shahih Al-Jani'(447)

i
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Tafsir Hadits
Hadits tersebut di atas menerangkan disyaratkatnya bersuci, dan

memutlakkalnya dari penentuan waktu, tetapi ia terikat dengannya,
sebagaiman^ y^ng dijelaskan hadits Shafwan dan hadits AE Radbjallabu
Anhu.

'u*')ft:'sL':;a?rt * 4t r;^b\t *'rik',g_ri *'s.ot
, *L}+}L: ti\,^tl, t1'; fr1J.':,l,idg : 1f: 

ux A-Jj..
l,c..t .tc,t, d .' l i !',a,,t. .c l,, o1. . . o,o.I
.a^1;; 4l n>e-* S GbStl-tlt cfl l1.Ic C*J dl

59. Dari Abu Bakrah Radbtlallahu Anhu dari Nabi Shallallahu Alaihi
wa Sallam, 'Bahwa beliau membolebkan bagt nasafir tiga hai tiga
malam, dan bagi muqim satu hari satu malam,jika ia telah bersuci lalu
rnemakai sepatunla, untuk mengurap atas keduanla.'zoa (}lF.. Ad-
Dataquthni dan dishahihkan oleh Ibnu Khuzairnah)

Biografi Perawi
Abu Bakrah, namanya adalah Nufai' bin Masruh, sebagaima;n^ y^ng

terdapat dalam Jami'Al-Ushal, dan ada yang mengatakan Ibnu Al-Harits.
Abu Bakrah berkata, "Aku adalah pelayan Rasulullah Sballallahu Alaihi

wa Sallam", ia menolak dinisbatkan, ia turun dari benteng Tha'if ketika
ia mengepung Rasulullzh Sbal/allahu Alaihi aa Sallam bersama sekelompok
pemuda Tha'if, lalu ia masuk Islam dan dimerdekakan oleh Rasulullah
Shallallahu Alaihi wa Sallam, ia termasuk di antara shahabat yang paling
utatlra.

Ibnu Abdil Bar berkata, "Ia seperti mata pedang dalam ibadah,
meninggal dunia di Bashrah pada tahun 51 atau 52 H, dan putera-
puteranya memiliki kemuliaan di Bashrah baik ilmu maupulr kedudukan,
dan ra memiliki pengikut y^ng s^rLg t banyak."

Penielasan Kalimat
'Bahwa beliau nernbolehkan bagi nusafir tiga hari tiga malan (yaitu

mengusap atas kedua sepatu) dan bagi muqirn satu bai satu malam, jika ia
telab bersuci (yakni setiap yang mukim maupun musafir, yaitu jika ia telah

'oa 61;.;lHadits ini hasan, Ad-Damquthni dalam At-Silnan (l / lg4),dan Ibnu Majah (556)
dengan sepertinya, dan dihasankan oleh Al-Albani.



I44 & $uautus-sALAM JitidPenama

bersuci dad hadats kecrl) lalu nemakai kedua sepatunla @ukan betaru fa'
menuniukkan hatus betututan tetapi hatya sebatas athal karerra sudah

maklum bahwa tidak termasuk syarat dalam mengusaP sepatu) untuk

merugasap atas keduanla. "

Tafsir Hadits
Hadits tersebut sepefti hadits Alt Radhilallahu Anhu dalam

menerangkan iangkt waktu bagi musafit dan mukim, dan seperti hadits

Umar dan Anas mengenai disyaratkannya bersuci, dan di dalamnya

terdapat penielasan bahwa meflgusap atas sepatu adalah rukhshah

ftelonggaran), katena shahabat menamainya sepetti itu'

, )b'#i it J'-', r:- i;G fr A\t'o'r{rV ; A'*'s .1 ,
(rL_-tJ

,g iJu ri';': ils ,f ,Jv trl'y- :JG ,y iJv t*)t
z z z z zl

uJ :Ju , ,rytr'i: A?i '4 6's ,V tJG\(t i;l':"r,,SG

q/1.

60. Dai Ubai bin Imarah Radbialtahu Anhu bahwa ia berkata, 'lYahai

Rasulullah, apakah bohh aku nengarap atas sepatu? Beliau menjawab,

'Ya", ia bertanla lagi, "Satu hari?" Beliaa nenjawab, 'Ya", id
melanjutkan, 'Dua hai?" Beliau menjawab, 'Ya", ia bertanla lagi, 'Tiga

hai?" Beliau menjawab, 'Ya", terserah engkau.'zos (HR' Abu Dawud

dan ia berkata, "Tidak kuat.").

Biografi Petawi
Ubai bin Imarah berasal dad Madinah dan tinggal di Mesit. Ia adalah

seorang shahabat, dalam sanad haditsnya terdapat idbtbirab ftegoncangan).
Yang dimaksudkan adalah hadits ini, dan seperti tersebut juga dikatakan

oleh Ibnu Abdil Bat dalam Al'Isti'ab.

Tafsir Hadits
Hadits ini dikeluarkan oleh Abu Dawud dan iaberkztz, "Tidak kuat'"

Al-IJaftzh Al-Mundziri berkata dalam Makhtashar As-Sanan dengan

maknanya, yaitu dengan makna yang dikatakan oleh Abu Dawud dan A1-

'05 liiful Hadist ini dha'if, Dha'if Abi Dawil (758)

)
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Bukhari. Imam Ahmad berkata, "p^ta. perawinya tidak diketahui.,, Dan
Ad-Daraquthni berkata, "Isnad ini tidak kuat.,,

Ibnu Hibb an berkata, "saya tidak berpegang atas isnad kbabar
(haditsnya). Ibnu Abdil Bar berkata, "Tidak kuat, dan tidak memiliki sanad
y^ng dapat dijadikan hujjah." Ibnu Al-Jauzi berlebihan dan
memasukkznrrya ke dalam hadits-hadits maudhu,.

Hadits tersebut adalah dalit tidak adanya pembatasan waktu mengusap
baik ketika berada di tempat maupun ketika sedang dalam pe\alanai,
pendapat ini diriwayatkan dad Malik dan pendap atlama lmam Asy-Syafii,
akan tetapi hadits tersebut tidak berten taflgan dengan makna hadits-hadits
yang tetdahulu dan tidak berlawanan dengannya, dan seandainya kuat,
maka kemutlakannya dibatasi oleh hadits-hadits terdahulu itu,
sebagaimana hadits ini dibatasi dengan disyaratkannya bersuci
sebagaiman a yang telah dijelaskannya.

e. @ts HAL-HAL yANG MEMBATALKAN wuDHU
Semua yang membatalkan wudhu iuga membatalkan tayammum,

karena tayammum adalah pengganti wudhu.

&'t *\f"+,itt,s-j'c->i,:rt :Js #.c ; ;i ; .t t

l^,''..1,, o!, o u o t! . .,\ 1 ojt-et- I cy+* ji) 6iA &;r,;.;t o')W- ,&i J:,

F'C'L| j,!u.ys'rr'rlt'A;.ii' l r r'1, t *;i . o,-b,F-

67. Dai Anas bin Malik ia berkata, '?ara sbaltabat Rasulullab Shallallabu
Alaibi wa sallam pada masa beliau, menungt/ shalat Islta binga kepala
mereka menganguk-anguk, kemudian mereka shalat dan tidak berwudbu
lagi.'zoa (HR. Abu Dawud dan dishahihkan oleh Ad-
Daraquthni, dan asalnya terdapat daram shahih Muslim).

Penjelasan Kalimat
'?ara shahabat Rasulullah shallaltahu Ataihi wa sallam, pada mav beliau,

menilngil shalat lya hingga menganguk-anguk (sama dengan dharaba -ydhibu, arinya: miring) kepala mereka Qantarun tertidur) kemudian mereka
sbalat dan tidak benuudhu /agi."

'ou <Q'':.1Hadits ini shahih, Muslim (376), Abu Dawud (200), dan Ad-Daraquthni (1/
130)



146 & $usurus-sALAM JilidPenama

Tafsir Hadits
Hadits sefupa dikeluarkan pula oleh At-Titmidzi, dan di dalamnya

terdapat lafazh, "Mereka dibangunkan untuk shalat", dan di dalamnya,

'Tlinga aku benar-benar mendengar sxtara dengkur salah seorang dai mereka,

kemudian mereka bangun lalu shalat dan tidak berwudhu.'201

Sekelompok ulama menamainya dengan istilah tidurnya olang duduk.

Takwil ini dibantah, bahwa dalam satu riwayat datr Anas, "Mereka

meletakkan lambung mereka", diriwayatkan oleh Yahya Al-Qaththan.

Ibnu Daqiq Al-Id menamainya dengan istilah tidur ringan. Ini iuga dapat

dibaotah bahwa pendapat tidak sesuai karena disebutkan suara dengkur

dan membangunkan, di mana keduanya tidak terdapat kecuali pada

ofaflg yang tidur nyenyak. Jika hal ini telah Anda ketahui, maka hadits-

hadits tersebut mencakup kepala yang meflgangguk-angguk, suara

dengkut, membangunkan, clan meletakkan lambung, semuanya disebutkan

bahwa mereka tidak berwudhu dad hal tersebut.

Para ulama berbeda pendapat dalam hal tersebut daiam delapan

kelompok:
Pertama, bahwa tidur memb atalkanwudhu secafa mutlak dalam kondisi

apapun, berdasarkan hadits Shafwan bin Assal yang telah terdahulu pada

bab mengusap khuf yang menyebutkan secafa mutlak. Pada hadits

tersebut disebutkan, 'Kencing, berak daru tidur.'l Meteka betkata, "Beliau

menjadikan tidur secara mutlak, seperti buang air besar dan buang air

kecil dalam membatalkan wudhu.
Sedangkan hadits Anas, dengan redaksi bagaimanapun diriwayatkan,

tidak terdapat keterangan bahwa Rasuiullah Shallallahu Alaihi rya Sallam

rrrembiarkan mereka atas hal itu, dan beliau tidak melihat mereka. Dengan

demikian, maka hal itu adalah perbuatan shahabat yang tidak diketahui

bagatmzna ia terjadi, sedang yang dapat diiadikan huiiah hanyilah
perbuatan, ucapan 

^t^v 
yang dibiarkan oleh beliau S hallallaha Alaihi wa

S allam.
Kedua, bahwa tidur tidak membatalkan wudhu secafa mutlak,

berdasatkan hadits yang telah lalu dari Anas dan celtta tidurnya para

shahabat atas sifat yang te\adi pada mereka. Seandainya tidur
membatalkan wudhu, niscaya Altah tidak membiarkan mereka atas hal

itu, dan Allah akan menutunkan wahyu kepada Rasulullah Shallallahu

Ataihi wa sallam berkenaan dengannya, sebagaimar,la Dta mewahyukan

kepada beliau mengenai najisnya sandal beliau. Dan yang lebih utama
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adalah sahnya shalat orang yang berada di belakan gnya, akan tetapi datang
kepada mereka hadits Shafwan bin Assal. 208

Krtign, bahwa tidur membatalkan semuanya, hztya saja dimaafkan tidur
dengan dua kali anggukan meskipun berturut-turut, dan beberapa
anggukan secat^ terpisah, ini adalah mtdzhab Al-Hadawiyah.

Al-Khafaqab (mengangguk) adzlah miringnya kepala karena kantuk,
dan batasan satu anggukan, yaitu kepala tidak tegak hingga bangun.
Barangsiapa y^flg tidak miring kepalanya, dimaafkan baginya sekitar satu
anggukan, yaitu hanya sekedar condongnyz kepala hingga dagu sampai
ke dada. Hal ini diqiyaskan atas tidut satu kali anggukan. Mereka
memahami hadits Anas atas kantuk yang tidak menghilangkan kesadaran,
pendapat ini tidak di"agukan kejauhannya.

Keet pat, bahwa tidur tidak membatalkan wudhu dengan sendirinya
tetapi hanyalah penyebab batzltya wudhu, maka jika tidur dengan duduk
dalam posisi tenang maka tidak membatalkan dan jika tidak, dapat
membatalkan. Ini adalah madzhab Asy-Syafi'i. Ia berdalil dengan hadits
AE, Radbjallahu Anhu,

't|:fljit *,y;tirsr;it
'Mata adalah pengikat dubur, maka barangsiapa Jang tidur hendaitnt l,
berwudbu." 2oe

Hadits ini dihasankan oleh At-Tirmidzi, akar. tetapi pada sanadnya
terdapat perawi yang tidak dapat dijadikan hujiah, yaitu Baqiyah bin Al-
\Walid, ia meriwayatkannya dengan ungkapan 'ail, ia menjadikan hadits
Anas bagi tidur dalam posisi tegak, untuk memadukan dua hadits tersebut,
dan membatasi hadits Shafwan dengan hadits An Radhjallahu Anhu im.
Ia berkata, "Makna hadits Ali Radhilallahu Anhu bahwa tidur adalah
penyebab keluarnya sesuatu taflpa tetasa, maka dengan itu, tidur
membatalkan wudhu tidak dengan sendirinya.

Kelima, jika tertidut dalam posisi orang yang sedang shalat, ruku', sujud
ataupuri betdiri maka wudhunya tidak batal, baik dalam shalat maupun
di luar shalat. Maka jika tidur dalam keadaan berbaring atau di atas

tengkuknya, wudhunya batal, berdasarkan hadits, 'Apabila sezrang bamba

tidur dalam sajudnla, Allah membangakannla di hadapan para malaikat, Dia
berkata, "ITamba-Ku, rabnla di sisi-Ku, dan tubuhnla sujud di hadapan-Ku",

diriwayatkan oleh Al-Baihaqi2lo dan yang lainnya, tetapi ada yzng

"' (7,2) telah bedalu takhrijnya.
20e Akan datang takhriinya sebentar lagi.
2r0 Perhatikan Talkhith Al-Khabir (7 / 727)
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mendha'ifk aflfiya. Meteka berkata' "Iz tneflamakatnya sujud sedang ia

tidut, sementata tidak ada suiud tarrpl-betsuci' Dapat diiawab' bahwa ia

menamakannyasujuddilihatdariallla|ltalhai,abQ<eadaan)nya.
kenam,bahwa batal, kecuali tidutnya oraflg yang sedang ruku' atau

suiud, betdasatka,, f"aitt yang telah lalu' meskipun khusus dengan suiud'

tetapi diqiyaskan atas tuku', sebagaimana diqiyaskaLfl y^rrg sebelumnya

."-o, hai'ab oraflg yang sedang shalat'

ktujab,tiduttidakmembatalkap'wudhuiikate{adiSaatmeflgerjakan
shalat, baik dalam kondisi bagarmznapun' dan membatalkan ltka di luar

shakat.Huijahnyaada|zhhaditsyangtelahdisebutkan,katelzmerupakan
huilah bagi tiga PendaPat'

kdelapan,tidur yang nyenyak membatalkan wudhu' dan iika sedikit

tidak membatalkan. tnl"r"i, berkata, "Katerta tidut tidak membatalkan

wudhu dengan sendirinya, akari tetaPi penyebab batalnya wudhu' Yang

banyak dapat menyebabk tn batal.UetUtaa dengan yang sedikit' mereka

mernaknai hadits A"" d""gan tidur yang sedikit' Tetapi mereka tidak

menyebutk an kadar sedikii dan banyak hingga ucapan meteka dapat

diketahui dengan i elas, dan apakah termasuk di antata pendapat-pendapat

tersebut atau tidak?

Inilah p endap at-p endap at p ara ultma tentang tidur' p and 
^nga;tr 

met eka

berbeda-b.da disebabkan betbeda-bedany' huditt yang telah kami

sebutkan. Dan dalam bab ini terdapat hadits-hadits yang tidak lepas dari

cacat, maka kami meninggalkanrtya"
yang lebih dekat ^d^lf,ipendapat 

bahwa tidur membatalkan wudhu,

betdasatkanhaditsShafwan,dantelahAndaketahuibahwadlshahihkan
olehlbnuKhuzaimah,At-TirmidzidalAl-Khaththabl,akaltetapi|afazh
tidut yang terd tpat dalam hadits tersebut mutlak' dan dalil

menyamak arLfiya I"L'h, maka tidak boleh mengatakan' "Disamakan

dengan air seni dan tinia, karerra keduanya membatalkan wudhu dalam

kondisi A^g i*;n-^;;,'dikarenakan hadits tersebut mutlak maka

diriwayatkan hadits Anas mengenai tidurflya Par shahabat dan bahwa

mereka tidak berwudhu meskipun meteka mendengkur, dan bahwa

mereka meletakkan lambung-lambung meteka' d1n m-eteka dibangunkan'

itu menuniukk,n besarnya 
"k'd" tidir mereka (lelap)' Meteka itu tidak

bodoh tentang hal-hal yang memb *t\kan wudhu' terlebih karena Anas

mencedtak],lflt.ly^dzipan'"shahabatSecatarnutlak,dansudahrnaklum
bahwa di antarameteka itu tetdapa t pLfL ulama yang meflgetahui ufusafl

zgamakhususnya shalat yang merupakan tukun Islam yang paling aguflg'

tetlebihdiantarametekameflunggushalatbersamaRasulullahshallallaha
Alaibi wa sallam, dan meteka adalah para shahabat pilihan'
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Jika demikian, maka kemutlakan hadits Shafivan dibatasi dengan tidur
nyenyak yang tidak mengingat ap^-apa lagi. Apa yang disebutkan Anas
yaitu berdengkur, meletakkan lambung dan dibangunkan dd.pat
ditakwilkan dengan tidur tidak nyenyak, karera terkadang oru'.,g y^ng
baru mulai tidur mendengkur sebelum nyenyak, dan meletakkan lambung
tidak selamanyaberarti nyenyak, karena Rasulullah Sballallabu Alaibi wa
Sallam pernah meletakkan lambungya setelah shalat sunnah dta raka'at
f\at dan beliau tidak tidur, dan sesungguhnya beliau pernah berdiri shalat
fajar setelah meletakkan lar-rbungnya, meskipun boleh jadi dikatakan,
"Bahwa sesungguhnya dr antara kekhususan beliau Sbatlallahu Ataihi wa
sallan bahwa tidutnya tidak dapat membatalkan wudhu, yang penting
diketahui bahwa dia tidak selamanya tidur dengan meletakkan
Iambungnya, dan dibangunkan boleh jadrbagiorang yang di awal tidurnya
lalu dibangunkan agar tidumya tidak nyenyak.

Selanjutnya, bahwa pingsan, gila, dan mabuk dengan penyebab apapun
digolongkan dengan tidut, karena sama-sama htlangnya akal. Disebutkan
dalam Ay-Slarh bahwa mereka telah bersepa,kat bahwa hal-hal tersebut
membatalkan wudhu, iika hal ini benar berarti ini adalah daltl !'ma'.

it,-;*"6i'd ^+tt 
aie :is (; il' ,rb', *,G *'s .\\,l / -. ., ,,r.x nt*fiirr _,1' 
j'i'r(- :da *', *ht ;*;t

'oy ,*;-,|J, )a'; *u; Ct,y , iu t;:1,*st'&:ui ,:fri
I - t-"J:, i iUt gb "kv'oj. ri ti1' r,err2t,-* u gb"'*i

fi lti# ,*f, .;ya ,p,,;*; i ,o1X, fLW
,t:*tbL

62. Dai Aislah Radbjallabu Anba ia berkata,'Fatimab bintu Abi Hubaisl
datang kepada Nabi sballallabu Alaihi wa sallam lalu berkata, 'rvahai
Rasulallab, aku adalabperempuanlangistibadboh maka akt tidak suci,
apakab aku meningalkan sbalat? Beliau raenjawab, ,langan, itu banlalab
pelub, bukan haidb. Maka jika haidltrnu datang, tingalkanlab shalat,
dan jika telah berlalu maka cucilab darabmu kemudian shalatlah." ztl

(Muttafaq Alaih) Dan bagi Al-Bukhai, ,Kemudian berwudhulah

"' {Q&l Hadits ini shahih, Sbabih At-Bttkhan e2g), Shabib Milslia (333)
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antuksetiapshalat.'2l2Milslimnengiyaratkanbabwaiamengagurkan-
nlta de ngan se ngqf a.213

Penielasan Kalimat
,FatimahbintiAbiHubaisld,atang(FatimahdariQuraisyAsadiyah,yaitu

istri Abdullah bin Jahsy) 
"kepada-Nabi 

shatlallahu Ataihi wa sallam lalu

berkata, "sesanguhnlta aku adilah perenpuanlang istihadhah (istihadhah yaitu

keluarnya d^rii dad kemaluan perempuan bukan pada waktutya) naka

aku tidak suci, apakah aku meniigalkan sbalat? Beliau menjawab, 'Jangafl",

itu hanjtalah pelui atau keingat (dalam Fath At-Baz sesungguhnya ini yang

disebrit adqit (ketttrgat panas)' Dan disebut adlir (kotoran)' sebagaimana

dalam Al-pamus) ioo iokno baidh Qcar.na haidh itu keluat dart bagian

dalamrahimpefempuan,iniadalahpemberitahuanbetbedanyakedua
tempat keluar itu, datiawaban atas perkataannya' 'Aku tidak suci"' karena

iaberkeyakinanbahwasucinyaolangyanghaidhtidakdapatdiketahui
kecuali d"ng"r, bethentiny a dar,.h, makaiamenamainya tidak suci lantaran

keluatnya secztl,"rrrs meflerus, dan ia telah mengetahui bahwa

perempuan haidh tidak boleh shalat, ta mengra bahwa hukum tersebut

beriaku betsama keluarnya darah, maka Nabi sballallahu Alaihi wa sallam

menerangkan kepadanyzbzhwadi tahim bukan haidh, dia dalam keada2:rr

sucidanwaiibmelaksanakanshalat)nakajikahaidhmudatang(maksld
iqbal,ada|ahmulainyadat'ahhaidh)makatingalkanlahshalat(mencakup
\)r^ng^n shalat bagi perempuan haidh, dan hztamtya serta rusaknya

shalat"nya, ini adalai kesepakatan p^tL ulama) dan jika telah berbenti (yaitu

mulainyaberhenti)maka'cucilahdarabnu(yaknimandilah,dipahamidad
dalil lainnya) kemudian shalatlah'"

Tafsit Hadits
Hadits tersebut adalah dalil teriaditya istihadhah. Da'lf;h istihadhah

memiiiki hukum yang betbeda dengan hukum haidh' Dan telah

diterangkan oleh beliau Sballaltahu Ataihi wa Sallam dengan SempuIna,

karena beliau telah memberikan fztwa kepada Fatimah bahwa ia tidak

boleh meninggalkan shalat meski darah tetap meflgalll' Ia iuga hatus

meflullSgudatangnyawaktuhaidhlalumeninggalkanshalatpadanya,dan

iika tela'liberlalu makaia mencuci dzruhtersebut lalu mandi' Sebagaimana

yang diriw 
^y^tk,ln 

dalam beberapa jalur Al-Bukhari, ,Dan mandilah', dan

,r, (*)Hadits ini shahih, perhatikan takhrii yang lalu'

213 Muslim berkata setelah meriwayatkan hadits yang lalu, "Dalam hadits Hammad bin

Zaid tetdapat tambahan huruf yang kami tidak sebutkan'"
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pada sebagiannya -sebagaimana riwayat penulis, hanya disebutkan
mencuci datah.

walhasil, bahwa beliau telah menyebutkan dua hal tersebut dalam
beberapa hadits shahih, yaitu mencuci datah dan mandi. Hanya saja,
sebagian perawi hanya menyebutkan salah satunya dan yang lainnya
menyebutkal yaflg kedua. Kemudian beliau menyuruhnya shalat setelah
itu.

Sekarang, pembicaraannya adarah bagaimana mengetahui datang dan
berlalunya masa haidh semefltara daruh tetus keluar, f,r..r, syariat telah
mengaitkan istihadhah dengan hukum datang dan berlalunya haidh, dan
hal itu mengindikasikan bahwa hal tersebut dapat dibedakan dengan suatu
tanda,.

Dalam hal itu pata ulama terbagi dua pendapat:
Pertama, bahwa hal itu dapat dibedakan J.rg* merujuk kepada

kebiasaannya. Mulainya adarah keruarnya datai pad,a hari p..ir-n
menurut kebiasaannya, dan selesainya dengan bedalunya had-hari sesuai
dengan kebiasaannya. Merujuk kepada hari-hai kebiasaan diriwayatkan
dalam hadits Fatimah dalam salah satu riwayat dengan lafazh,
'Tinggalkanlab sbalat sebarytak bai lang engkau biasa haidh padan1a,,, dan
ak,, datang pada bab haidh penegasan pembicatazn dalam masalah itu.

kdua, merujuk kepada sifat darah, sebagaiman a y^ng akan datzng pada
hadits Aisyah pada kisah Fathimah binti Hubrirl, d.ng, n laiazh,
"sesungubnlta darab baidh itu adarah hitamltang dikenal,'jikayng denikian
itu maka janganlab engkau sbalat, dan jika yng rain maka berwudbu dan
sba/at/ah",21a dan akan disebutkan pada bab lraau -insya Allah-, maka
mulainya haidh ketika adanya sifat tersebut, dan berakhirnya dengan
hilangnya sifat tersebut. Juga akan disebutkan bagaimana mengembulik"n
kepada kebiasaan perempuan, akan disebutkan penegasan semua itu,
termasuk perbedaan paraulama, dan bahwa semuanya berpendapat dengan
mengamalkan salah satu di aflt^ta tanda_tanda tersebut.

'Dan bagi AlBukbai", artinya, dari hadits Aisyah ini ada tambahan,
'Kemudian wudbulah mtuk setiap sbalat", dan Muslim telah mengisyaratkan

lfwa ia telah menggugurkannya dengan sengaia, karenaia berkata dalam
shahibryta setelah menyebutkan hadits tersebut, ..Dan dalam hadits
Hammad ada yang tidak kami sebutkan.,,

@aitusabdanya,,Beruladhillab,,2l5,karenainiadalah
t"-brhr., ornffi-;=- -^-^:='-,-- -,q!*ry.& ttd'! jg3 t, *l,b rby s eb agian p -rawi GerEa y atkanny a

2ra Akan disebutkan takhrij-nya sebentar lagi.
215 Al-Baihaqi dalam Al-Ktbra (l / 344).
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j::g-XgggggtaapaAaagllnnya,daripatap-erawiyangmg{1v"y11!"\
frrait. tetsebut. Akan tetapi"L:iah dri6taPli;; oleh penulis dalam Al-Fath

;;ffi;-dft.g^kan dart beberapa ialan yang menafikan bahwa Muslim

medwayatk afifly 
^ 

s endirian.

. Perlu diketahui babya+epg-Uq mggy-eltrth ba$pstila$ah dalam

bab hal-hal yang memb ztalkanwudhu, dal_s_ebenatnya tidak sesuai dengan==Uu 
s*uk hukum

-P.4-l F-fF":a, T'mb ahan

@}glye ggatr r-1t1fr a {lratr !9,1 T,?'}k h adat s van g-

membatalk;;G;dh". OGh karenanyar _-*1. -ry,rriat gr,gmerintahkan

- b"t*"dh" dfi;y, ""t"k;A;p ;lirlil,i"rry" s3;ur -*udhu menghilangkan
-b@t,gnrsliti'-ilt"br'wrclt+4-'f m4ka*'udhunva
-p"" t;t tAr" inilrfi-p.naapat iumhur bahwa ia berwudhu untuk setiap

irrm=-
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o';:6 *tb>*'r* ils& ir 'e>':49

.i'*!, *ita dit *', *?r,t ;* o;r

. Al-Hadawiyah dan Al-Hanafiyah berpendapat bahwa ia betwudhu

, ufltuk setiap waktu shalat, dan wudhu tersebut berkaitan dengan waktu,

' kemuditn ia shzlat fatdhu pada waktu itu dan shalat-shalat sunnah yang

i dikehendakinya. Ia diperbolehkan menjamak dua shalat fardhu bagi yang

membolehkannya, yaitu lantaran udzur'

melainkan untuk hadats larnnya, dan hal tersebut akan ditegaskan pada

hadits Hamnah binti Jahsy dalam bab haidh -Insya Allah-. Juga akan

disebutkan hukum-hukum yang dipetbolehkan bagi pelempuan yang

sedang istihadhah dan yang membedakarrnya dengan haidh, karena

rnemang tempatnya untuk mengomentzrinya. Dalam Ay-S1arh hal ini

disebutkan, adapun di sini tidak disebutkan haditsnya kztena dianggap
i

i_ bahwa istibadhah membatalkan wudhu.

" 
/ o) ,. o.'il ..* ,* ,Y J '1r

'Ji*;'ui ir'rair

qrc.fi.'6)L,#i&
63. Dai Ali bin Abi Thatib kadblyallahu Anhu ia berkata, 'Aku adalah

\rang Jang banlak mengeluarkan madli, maka aku meminta Miqdad

agar bertanlta kepada Nabi Shallallahu Alaibi ua Sallam, lalu iapun

bertanla kepadanla. Maka beliau menjawab, 'Ta harus berwudha'" 2t6

(Muttafaq Alaih, danlafazh ini milik Al-Bukhad).

"u <Q.',:nl Hadits ini shahih, Sbabih Al-Btkhai (132), Shabih Mulin (303)'
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Penielasan Kalimat
'Aku adalab oran{ Jailg banltak mengeluarkan madqi (yaitu ait berwarnaputih' lengket dan halus y"ri k.r..r, ketika u.r.,r-u., dengan istri atauke tika rnengingat 

:y :.u^-y 
ingt b e{ im a) 

. 
m a k.a a k u m e n1 u ru b M i q d a d(yaituIbnu Al-Aswad Al-Kin dt) uiuk brrtnn1,, kepada Rasulullab Sba//a//abu A/aibiua sallam (yaitu apa y^ng wajib dilakuk 

^n .u^gi 
or^ng;ongkeruar madzl)maka ia bertanlta kepadatrya, beriau nenjawab, 'ra rtaras berwudbu.,,

Tafsir Hadits
Hadits ini Muttafaq Alaihi, dan dalam sebagian lafazhmenurut Al_Bukhati setelah ini,

e'*ht* it J?.,JU1 Llt.f-e;
'Tetapi aku maru 

lerranJa lepada Rasuluthb tuo,i,,rin nraibi wa sa//am.,,Dalam lafazh lainnya, ,I)nturan 
kedudukan puteriryta bagiku.,, 217 Dandalam lafazh Muslim,,, Kare fl a kedudu kan Fatim ai.,, r,, (edangkan menurutAbu Dawud' An-Nasa'i dan Ibn, Khrrz aimah adarahdengan rafazh,

,5 -w'6rx &, :h' € y j;Ll t^u*7*'*, *
'Aku adalab orai

pada mzsim dingtn ;f,#:rr:&::;;*::r,,:,,,,rr,talu aku mandi daiua

Dalam tafazh Al-Bukhari ia menambahkan, G;i J*l:U; I"beraudbu dan cucilab kemaluanmr.,, z2o Dan dalam ,irrri*rrr),
(a; 'J ''!?i'J*1.) 

'cuci/art kerzaluanmu dan benyudburab.,, Dl
Terjadi perbedaan pendapat mengenai or^rtgyang berta nya, apakahMiqdad - s e b agaima.r, drr"m ri* 

^y ^t 
i^-dt-,rr"ru1, ari-r, -s eb agaimanadalam ,,urayat rainnya-' Dan dalam sa.tu riwayat bahwa yang bettanyaadalah ,\tt Radbt-yallabu Anbu. rbnu Hiuurr, ;-;;;; i'^rr^r^hal itu,bahwa AIi menyuruh Miqdad untuk b.rtrry, kepada Rasururah sballallabuAlaibi wa sarlam' kemudian dia sendiri yang bett.ny^, tetapi iamengikutinya bahw^ ucapannya,'Maka r*n'*ni'il);rrro lantarank e d u d u k a n p u te ri n-y a b agi k u ", ,,..r,rrrl rrt t,o a 

^n* ^bukan dia y ang b ettany a

"' <9,;., Hadits ini shahih, Siot;t,.<t_B,kbari (269).2r8 Yang terdapat dalam
zte r-:^:-\ rr^rj*^ .:-j -! , {:ali:) yI:ili'", *t cge.bukan, *u's:r"' tdllrHadits ini shahih, tOrU,O).r,iirffiou1

,ro tQ+lHadits ini shahih, Sbabih At_B*tor'1Zrq
221 saya tidak mendap atkanrya daram sbabib Mulim.
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langsung, maka menisbatkan pertanyaan kepadanyt pada risxtayat yang

m".rgrtrkrn bahwa Ati yang bertanya adalah maja7, karena dia yang

menyuruh befianya.
Hadits tersebut ad.alah dalil bahwa madzi itu membatalkan wudhu,

oleh karenanya disebutkan oleh penulis dalam bab ini' Dan dalil bahwa

tidak mewaiibkan mandi, irrt adalah l'ma''
Riwayat, 'Berwudhu dan cacilah kemaluanma", tidak menuniukkan bahwa

yang didahulukan adalah berwudhu, karena waw ttdak menuniukkan

b.trrrt^rr, dan lahzh Muslim menielaskan maksud tersebut'

Disebutkan ny a lafazh' dlakar' secara mutlak, secara zhahtt dipahami

bahwa harus mencuci dzakar sec^ta keseluruhan, tetapi tidak demikian,

karent yang wajib adalah mencuci tempat keluarnya madzi, itu hanyalah

memutlakk afl fram^ ke s elutuhan tetapi yang dimaksud adalah s ebagiannya,

d2rn qarinah (indikasi)nya tidak diketahui dari kaidah syariat.

Sebagian berpendapat bahwa hatus mencuci secafa keselutuhan,

berdasarkanlafazhhadits tetsebut, dan didukung oleh riwayat Abu Dawud,

"Ia mencilci kemaluannla dan kedua buah pelirnla lalu berwudhu.'222

Menurutny ^ lnge., 'Engkau mencuci kemaluanmu dan kedua buah pelirnu lalu

beruudhu untuk shalat'zz3, akar. tetapi tambahan mencuci kedua buah pelit

telah diceia, dan telah kami ielaskan dalam cat^taflkaki Dhau- An-Nahar'

Karena itu adalah tlwz,y^t Urwah dari Ali Radhiallahu Anhu, sementala

ia ridak mendengar dari Ali, akar- tetapt diriwayatkan oleh Abu Awanah

dalam shahihrya dari lalan Ubaidah dati AIi Radhilallahu Anhu dengan

tambahan. Penulis berkata dalam At-Tatkhislt, "Pada isnadnya tidak

terdapat cel^ 1.^." Maka meskipun shahih, tidak ada alasan betpendapat

d"ngrnry^. Ada yaflg mengatakzn, "Hikmahnya adalah, bahwa iika
mencuci semuanya ia akanmenyusut, Ialu tidak iadi keluat madzi." Hadits

tersebut dijadikan dalil atas naiisnya mzdzl

'p'"fr*ty\t k'"u4t ol ti- ilr ,*'*y a:.tt
'^;:*, Gi L?l .iA'; I : ;t!:t J\ c? i,:9.

'Udt
64. Dari Aiyab Radbl\allahu Anha, 'Bahva Nabi sballallahu Alaihi ua

Sallan rnenciun salab seorang istinla kenadian keluar shalat dan tidak

berwudhu." zzt (HR. Ahmad dan didha'ifkan oleh Al-Bukhad).

"'<Q&l Hadits ini shahih, Sltahih Abi Dawil (208)

"' <{4&l Hadits ini shahih, Shahih Abi Dawd Q17)

"o @.&lHadits ini shahih, Shahih Afu Dawtd (L79)
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Tafsir Hadits
Hadits di atas juga diriwayatkan oleh Abu Dawud, At-Tirmidzi, An-

Nasa'i dan Ibnu Ma)ah.
At-Tirmidzi berkata, "Saya mendengat Muhammad bin Ismail

mendha'ifkan hadits ini. Dan Abu Dawud mengeluarkannya dari jalan
Ibrahim At-Taimi dad Aisyah, sementara ia tidak mendengar sesuatu
dartnya maka hadits tersebut mursal." An-Nasa'i berkata, *Dalam bab ini
tidak ada hadits yang lebih baik darinya, akan tetapi hadits tersebut
mursal." Penulis berkata, "Diriwayatkan dad sepuluh jalur dad Aisyah,
disebutkan oleh Al-B aihaqi dalam Al-Kbi lafi1 at lalu ia mendha'ifk anny L."
Ibnu Hazm berkata, "Tidak ada sedikitpun yang shahih dalam bab ini,
meskipun shahih, maka hal itu berlaku untuk sentuhan yang terjadi
sebelum turunnya perintah wudhu."

Jika hal ini telah Anda ketahui, maka hadits tersebut adalahdalil bahwa
menyentuh dan mencium perempuan tidak membatalkan wudhu, dan
inilah hukum dasarnya. Hadits tersebut menetapkan hukum asalnya, dan
inilah yang dipegang oleh Ahlu Bait semuanya, dan dari kalangan shahabat
adalah 4tlt Radhjallahu Anhu.

A sy- Sya fiiyah b erp end ap 
^t 

b 
^hw 

a menyentuh p erempuafl y ang haram
dinikahi membatalkan wudhu, berdasarkan fluman Altah Subbanabu wa
Ta'ala,

Aql,. ,it14i#';,,,
"..atau menlentub perempuan.." (QS. Al-Maidah: 6), maka wajib

b erwudhu lantaran menyentuh p erempuan. M ereka b etkata, " Kata a I -I-a m s
hakikatnya menyentuh dengan t^ng fl, makna ini dikuatkan oleh bacaan,
'aw /amastumilnnisaa", ayat int dengan jelas menunjukkan bahwa hanya
dengan sentuhan laki-laki tanpa sentuhan perempuan. Ini menegaskan
bahwa lafazh tetsebut tetap pada makna sebenarnya. Bacaart 'aw
laamastum', demikian pula, karena pada dasatnya kedua bacaan itu sama
tnaknanya."

Pendapat tersebut dapat dijawab dengan memalingkan makna
sebenarnya, yaitu dengan adanyaindikasi, sehingga dapatdipahami secara
najaq, yaitu bahwh di sini makna al-mularnasah ad,zlah )ima,, demikian
pula al-lamas. parinah (indikasi)nya adalah hadits Aisyah yang telah
disebutkan. Meskipun terdapat cela sebagaimana telah Anda dengar, akan
tetapi masing-masing jalannya menguatkan satu dengan lainnya.

Hadits Aisyah dalam Al-Bukhari bahwa ia pemah tidur tedentangpadz
kiblat (tempat shalat) Rasulullah Shallatlahu Ataihi wa Sallam. Maka jika
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berdiri shalat, beliau metabanya lalu memegang kedua kalinyznu, yaito

ketika beliau sujud, dan iika beliau berdiri Aisyah membentangkan

keduanya. Ini menguatkan hadits tersebut dan menguatkan tetapnya pada

makna asal, serta menunjukkan bahwa bukan menyentuh (biasa) seperti

itu yang membatalkan wudhu.
Adapun alasan penulis dalam Fath At-Bai;1s,n,tarlg he4!t Aisyah ini

^!____--- -f ------ --:--:=-.-

EryI_.*g1{r_alla,_Bl,,y!.t!"lakukandensal_.Eliqpesgha!1ng,
,t,r"6["-"t;Th;d6i.gSy",maka hal itu sangat iauh dan bertentangan

' ae@i zlifrtu11ya ii;diai:--: - _. ---
- - AIi Radbfuatlnbu Anbu menafsirkat al-mulaamasah dengan iima" dan

iq_g1 f ? fq+1 
",--"-t 

t Jb{lli  lb.t-d-iaE}-taas ft-d-o.4-l(1n agar dia'l arkan

taGii otet AUaL Abd*un bin Humaid meriwayatkan darinya bahwa ia

;A;6-irkr"-;rk*rtrlr;;;1r[--.1-ffi -ietrnganya,
-' 

Xe: yq fu t7a tL J q4! !/e rt e r il b u hItrn qvrytlafl-Ttiinya ole h 1, th-Tha s tiyi

brrr-, ir- "y, "tit N"r1' 6G A1-Azrrq;;i;rtg-t?r1/ian iar, rnaka ia

m.nafsirk^"nyi dengan ji^e].
Di samping itu, susunafi 

^yat 
dan uslubnya menunjukkan bahw^ y^fig

dimaksud dengan al-mulamasah adalahiilarra'. Karena Allah Sabhanahu wa

Ta'ala menyebutkan bahwa dr antzra yang membolehkan tayammum

adalah kembali dari buang air besar, untuk menegaskafl atas hadats kecil,

dan menyebutkan al-mulamasaD untuk menegaskan atas hadats besat. Hal

tersebut sepadan dengan fitman Allah Subhanahu wa Ta'ala mengenai

perintah mencuci dengan ait,

"...dan jika kamu junub maka mandilah.." (QS. Al-Maidah: 6)'
Seandainya'mulamasah' dipahami dengan sentuhan yang membatalkan

wudhu, niscaya akan hilang peflegasafl bahwa tatah dapat menggantikan

air dalam menghilangkan hadats besat, dan bertentangan dengan awal

ayat, dan Al-Hanafiyah memiliki keterangan rinci yang tidak dap*
dijadikan sebagai dalil.

J";, jG ,'JsA)L d̂il
lzo,t
o.r 3 ) .1oht.*
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65. Dari Abu Hurairab Radhltallabu Anbu ia berkata, ,Rasulullab

sballallahu Alaibi wa salram bersabda, ,Jika salah seurang di antara
kalian mendapatkan sesuatu dalan perutnla, lalu membu)n1o ,ogn,
Apakah telah keluar sesuatu darinla ataukab tidak? Maka 1:anganlab
sekali-kali ia keluar dai rnasid binga ia mendengar.rilara atau mencium
bou." 226 (HR. Muslim).

Tafsir Hadits
Mendengar suata dan mencium bau bukanlzh syaratdalam hal tesebut,

akan tetapi yang dimaksudkan adalah adanyz keyakinan.
Hadits yang mulia ini adalah salah kaidah ushul dan kaidah fikih yang

sangat mulia, yang menunjukkan bahwa segala sesuatu dihukumi atas
tetapny^ pada hukum asalnya hingga terjadi keyakinan yang
menyelisihinya, dan bahwa tidak ada pengaruh keraguan yang
mencampu ,jny a. B arangsiap a y ang r^ga at,.u mengira b ahwa i, u "tnrartisementara ia yakin bahwa ia masih suci, maka hal itu tidak merusak
shalatnya hingga ia yakin, sebagaiman a y^ng ditegaskan sabda beliau,
'TJinga ia mendengar firara atau menrium bau,,, katen .".rrggrrhnya beliau
mengaitkannya dengan terjadinya yaflg d,apat diindera. Menyebutkan
keduanya hanyalah sebagai misal, jika tidak maka demikianrah semua
hal-hal yang membatalkan wudhu, seperti madzi dan wadi, dan akan
datang hadits Ibnu Abba s, "sesunggubn-ya setan mendatangi salah seorang kamu

pada pantatnla, lalu ia mengkha-yalkan kepadanla bahia ia telab berbadats
padahal ia tidak berbadats, maka langanlab ia berpaling hingga ia rzendengar
suara atau rzendapatkan bau.,227

Hadits tersebut umum, baik bagi yang sedang shalat maupun yang
tidak, ini adalah pendapat jumhur, sedang AI-MatLyah memiliki dncian
dan perbed a n 

^tttat,- 
orang yang sedang shalat dengan yang di luar shalat,

tetapi tidak dapat diiadikan sebagai dalil.

|ofi iX ,",y, Jts :Jb ^*ht ,{, * i * * : .tt
*tJ., ir.bSt*f ,;),bt e.i;'r* lrit:)s 1l'),;*jt';?i 'dLa;b.t it t,\,-&,*ht _*

l,o t . o./ o , / , ,',, o'o -?.e;. u"L U Ft r^ :CJ^JI ;J.t JG : ,;16 U;rJ..b

--'_ 
@, Hadits ini shahih, Sbabib Mnslin (362)

227 Sebentar lagi akan disebutkan takhrijnya.

---
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66. Dai Thatq bin Ati Radh\allahu Anhu ia berkata, "Seorang laki-laki

berkata, 'Aku menlentuh kemaluankil", atau ia berkata, "Seoranglang

rnenlentuh kemaluannla dalam shalat, apakah ia wajib berwudhu?"

Maka Nabi s hattattabu Alaihi wa s allan menjawab, 'Tidak, ia hanlalah

bagian dari anggota badanmil."228 (HR. Al-Khamsah dan
dishahihkan oleh Ibnu Hibban, dan IbnuAl-Madini betkata,

"Hadits ini lebih baik dad hadits Busrah.").

Biogtafi Perawi
Al-Madini dinisbatkan kepada kakeknya, iika tidak, berati dia adalah

Ibnu AIi bin Abclillah. Adz-Dzahabi betkata, "la adalah seotaflg ha{tdzh

pada masanya, teladan dalam bidang ini. Namanyt adalah Abu Al-Hasan

Ali bin Abdillah dan memiliki berbagai karya ilmiah. Lahir tahun 161,

dan di 
^fltate- 

murid-mutidnya adaldn Al-Bukhati dan Abu Dawud.

Ibnu Mahdi berkata, "Ali bin Al-Madini adalalh orang yang paling tahu

mengenai hadits Rasulullah Shallallaha Alaihi wa Sallam. An-Nasa'i

berkata, "seolah-olah AIi bin Al-Madini memang diciptakan untuk ilmu

ini." Allamah Muhyiddin An-Nawawi betkata, 'Ali bin Al-Madini memiliki

sekitar 100 karya ilmiah."

Penjelasan Kalimat
'Aku telah menltentuh kemaluanku, atau ia berkata, "Seoranglang tnenlenluh

kemaluannla d.alam shalat, apakah ia wajib berwudhu?" Maka Nabi Shallallahu

Ataihi wa sallam menjawab, 'Tidak." (ar.inya tidak waiib betwudu) za

hanlalah (yaitu kemaluan tetsebut) salah satu angota badan daripadanu

(yartu sama dengalt tangafl, kaki dan yang lainny4 dan telah diketahui

bah-, tidak pedu berwudhu bagi yang menyentuh anggota badannya)."

Tafsir Hadits
Hadits ini diriwayatkan oleh Ahmad dan Ad-Dataquthni22e, Ath-

Thahawi berkata, "Isnadnya lutus dan tidak goncaflg", dan dishahihkan

oleh Ath-Thabrani dan Ibnu Hazm, dan didha'ifkan oleh Asy-Syafii, Abu

Hatim, Abu zuf a]n, Al-Bazzar, Ad-Daraquthni, Al-Baihaqi dan Ibnu A1-

Jaazi.
ffaaitr terset"t a 4El! ttdak

-"-UrtatarL w glllhil

ffiah_den Al-Hanafiv"h. Sekelompok shahabat dan tabiin

"' <QSl Hadits ini shahih, Shahih At-Tirnid{ (85)
22e Al-Mur,rad (4 /22,23), Smat Ad-Daraqfihni (1 / 149)

i

__l
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b:gS"4ryat ]altUa.Oqg_ryentuh kemaluan membatalkan wu_dbu, dan dad
t&"ga"Jnalq madzhab ad,alah Imam'Almrd d* Imam Asy-Syafii,
betdasarkan hadits berikut:

--.-__

yht ,k !t'J?'rLl ,*?nr q, ot,i; -i:;; e : .tv
itSJ i ,;At L|( .U:;lt i?t';'i ,Jt3,&i
li-a}-

67. Dai Busrab binti sbafwan Radhilallaba Anba babwa Rasulullab
shallallahu Alaibi wa sallam bersabda, "Barangsiapa menlentuh
kemaluannla, maka hendaklah ia berutudbu.,zto 1HF.. Al-Khamsah,
dan dishahihkan oleh At-Titmidzi dan Ibnu Hibban, Al-
Bukhad berkata, "Ffadits tercebut paling shahih dalam bab
ini.").

Biografi Perawi
Busrah, adalah puteti Shafwan bin Naufal Al-euraisyiah Al-Asadiyah.

Tetmasuk di antaru yang berbaiat kepada Rasulullah Shallailabu Ataibi
wa Sallam.

Tafsir Hadits
Hadits ini juga dikeluarkan oleh Asy-syafii, Ahmad, Ibnu Khuzaimah,

Al-Hakim dan Ibnu A1-Jarud231. Ad-Dataquthni berkata, "sbabib dan
tsabit", dan dishahihkan oleh Yahya bin Ma'in, Al-Baihaqi dan Al-Hazimi.

cacatyang terdapatpadanya adalah,bahwa ia driwayztkan oleh Urwah
dari Marwan dan dari seotang lakiJaki yang tidak diketahui identitasnya,
hal ini tidak benar, karena telah ditegaskan bahwa urwah telah
mendengarnya dari Busrah t^flpa petafit^ra, sebagaimana ditegaskan oleh
Ibnu Khuzairnah dan yang lainnya, dari pa:ra imam hadits. Demikian pula
caczt yang terdapat padznya bahwa Hisyam bin Urwah, perawi hadits
tetsebut darj. ayahnya tidak mendengarnya dari ayahnya.Inipun tidak

"o t{pl Hadits ini shahih, Sbaltib Abi Dawud (187),At-Tirmidzi (82)

"' <g'al Hadits ini shahih, Ahmad (6/406),Ibnu Khuzaimah (33) dan Ibnu Al-Jarud
dalamAl-Mutaqa (1/17)

:A {"t } ,U'41 Jti i ,iti iy.t t Uu"-it

.:81



160 & $unutus-sALAM JilidPertanta

benar, katena telah ditegaskan bahwa ia mendengat dattayahnya' maka

celaan tersebut dapat teibantahk,.n da,, hadits tersebut sbahih.

Hadits tersebut yang diiadikan dalil oleh sekelompok shahabat dan

tabiin, Imam Ahmad din Imam Asy-Syafii bahwa menyentuh kemaluan

membatalkan wudhu. Maksudnya ,,dalah menyentuh t^flpl- penghalang,

karena diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dal2lrr- shahibnya dari hadits Abu

Hurairah, ,Apabila salab seorang di antara kalian menlentuhkan tangannla

kepada kenaliannla, Jattg tidak terdapat penghalang daru penutup di antaranla'

m)ka wajib bagtnla wudhi.'u2Drshahthkan oleh Al-Hakim dan Ibnu Abdil

Bar.IbnuAs-Sakanbetkata,..Haditsinipalingbaikyangdiriwayatkan
dalam bab ini."

Asy-Syafiiyah berdalih bahwa yang dimaksud dengan ifdha' a]dalah

d"rrgrt menyentuhkan telapak taflgar_ bagian dalam' dan tidak batal1lkz

meriyentuh kemaluan d"rirn bagian luar telapak tangan' Para peneliti

*".rjr*rbrya bahwa 'ifdba" meflurut bahasa adalah sampai' lebih umum

d,anp adz hzny 
^ 

b a gian luar atau b a giar- dalam telap ak tangarl'" Ib nu H a z m

b.rlirt*, ..Tidak ada dalil at^s ap^ yaflg mereka katakan, baik dari A1-

Qur'an, As-Sunnah , lfma', p.'kit^^n shahabat dan qiyas' bahkan tidak

ada pendapat y^ng shahih."

Hadits Busrah dipetkuat oleh hadits-hadits lainnya dart 1'7 ofaflg

shahabat, yang diseb,tk^, dalam buku-buku hadits' di antaranya ada]Izh

ThalqbinAiiperawiyangmeriwayatkanhaditsbahwamenyentuh
kemaluan tidak membaialkan wudhu. Juga diriwayatkan dan.,ya bahwa

halitumembatalkanwudhu'Blgtyangmenyebutkanhaditsbahwahal
itu tidak membatalkan wudhu memahami bahwa hadits itu datang lebih

dulu. I(arena ia dztanr pada awal hiitah sebelum Rasulullah shallallabu

Alaihi wa sallan memakmurkan masiidnya, maka haditsnya rnansukh

(dihapus)denganhaditsBustah,karelaiamasuklslambelakangan'' 
vrng letritr uaitr dafl naskh ad?llz'h pendapat mengenai tarjih, katena

hadits Busrah lebih kuat, lantarart banyaknya pata imam yang

menshahihkannya dan banyakrlya slabid (tradits lain yang mendukung)flya'

Dan karena Busrah -"r."ri rk aflnyadi negeri kaum Muhaiirin dan Anshar

yang iumlah meteka cukup banyak dan tidak ada seorangpun yang

membantahnya.Bahkankamimengetahuibahwasebagianmereka
cendetung kepadanya, dan ini yang dipegang oleh Urwah dalam

riwayatnyi, ,Jrb ia kembali kepada pendapat tetsebut' walaupun

."b"iomrya ia memb antah,,y,..Ibnu Umar iuga meriwayatkat da,nya,

232 Ibnu Hibban (1/77) MawaaidA4h-Zhan'at
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serta ia senantiasa betwudhu jika menyentuh kemaluannya hingga
meninggal dunia.

l-Baihaqi berkata, "Hadits Busrah meniadi rebih kuat dari hadits
Thalq bin Ali karena kedua penulis kttab shahib tiaat meriw&tt<anl;&tJ

Iheit a,ii-1a;;*i"ya.
_L .----- _-J 

--'S_e-baliknya,ke@g3rpr*p-"rr*ih;dGg;iialr,
kemudian hadits Tl4g t"1ggsuk di ayln_ryygy-at elas 6jq Thatq:_{gy
st;nlr{t'll@:a+-@::,1-.:lt,"gG,"ui.,t1!e,-@e-ti{g
adaseo-ran-gpy_1f r-nS-m.n-g"nrlnyr,;;tGg-g;Umitlarf menerimakhabar
yang lls1m_pilliannyaJ' ABu Hatim dan Abu Zur'ah berkata,- "eais bin
Th4q tidak terma-uE-r;E dupai aijrair.r" Girn, keduanya

^ 
meflganggapny^ lemah."

^ &p"q am, f^r nylkedua hadits tersqb_u!_b-erteg!a4g14_, .*'_
..!t,lt_ k"_r!a1!i;_h.rrr* b "r*r,dhr, 

- .-

hukumnya sunnah bukan wajib.

'r'tLi ;e , ,L6 a.t L;i , ,.- C - / t /
ual, .,i _*J ,aD\-o

l) o'.oiJ-

68. Dari Aislah Radbjallabu Anlta babwa Rasulullab shallallahu Alaihi
wa sa/lam bersabda, 'Barangsiapa muntah, atau ke/uar sesuatu dari
hidungrya (ninisan), ataa keluar dai hber, atau keluar madqi, maka
hendaklab ia berwudhu kemudian meneruskan sbalatnlta, jika dalam
keadaan tersebut dia tidak berbicara.'zar (HR. Ibnu Maiah dan
didha'ifkan oleh Ahmad dan yang lainnya).

,JG'^l4: *ht ,b yt'J?., ol W\t *, akG c: .tx
,c ,il, 

'; 1L;$ t:':(,')l ,:-,x'rf ,ilc)'rl::G i;Gl'i;

{{J; \

Penielasan Kalimat
'Barangsiapa muntah, atau keluar sesuatu dari hidungryta (minisan), atau

keluar dai leher atau madTi (yaitu siapa yzng mengalami hal-hal tersebut
dalam shalatnya maka hendaklah ia berpaling dannya) maka hendaktah ia
berwndbu kemudian meneraskan sbalatn-ya, jika dalan keadaan tersebut (yaitu
ketika dalam ketdzanbetpaling dan berwudhu tersebut) ia tidak berbicara.,,

233 Hadits dha'if, Dha'if At-Jani,(5426)
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Tafsir Hadits
Hadits rrrt mursal bukan marfu', sebagaimafi y^ng dikatakan oleh

Ahmad dan Al-Baihaqi, dan oraflg yang mengattkan bahwa hadits mursal

dapat dijadikan hujjah, akan berpendapat bahwa yang disebutkan dalam

hadits di atas tetmasuk hal-hal yang membatalkan wudhu'

Al-Hadawiyah dan Al-Hanafiyah betpendapzt bahwa wudhu batal

disebabkan katena muntah. Al-Hadawiyah mensyaratkan bahwa muntah

tetsebut dati lambung, sebab tidak dinamai muntah kalau tidak dad

lambung, dan sekali muntah sepenuh mulut, lantatan ada ri'wayat yafig

membatasi apz-yangdisebutkan secura mutlak di sini, yaita: 'Muntahlang

memenuhi mulilt", sebagaiman2- dalam hadits Ammat, meskipun ada yar1g

mendha'ifkarfity^.
Menurut Zzid, bi1- Ali, muntah membatalkan wudhu secafa mutlak,

berdasarkan kemutlakan hadits tetsebut, dan sepertiflya menufut dia

hadits Ammar tidak kuat.

_ Sekelompok Ahlu Bait dan Asy-Syaf i serta N{alik berPeadaBat bahwa

. muntah tidak membatalkan wudhu, harerra EldiF-4i-tyqh ini tidak benat

. - uaey au-"-n&*pz d"-4aqa!rya,g41E r,gl,.p,ltr]e an, dan tida k b o leh

keluar dainya melainkan dengan dalil yang kuat,,

{{,ap"n me-ngenaf mimisan, para :ulama bgrbgda pe,nda'pat;.'pt'h
rrl 

" 
tU i Ltt a,q -wu d,hu .Lug4 : -P- 

3-gl- J ^n 
g--b etp eg{3p a t b=ahwa h aI itu

ngqbefelku- vudhs" mqleka 6t!6Jjiat' dpngll ha{1ts ini' dan ylng

-- ["rps"arp,t lrdrk !L"-!Lbeyrlka_n, !91-d?.s,a-rpt !:p4l hukum asalnya, dan

ttdzk narfuhya hadits ini.

@k.lrrrr dari badan selain dad kedua lubang, maka

aka1 ditanq komentarnya pada hadits Anas, 'Bahwa Rnsulullah Shallallahu

Ataibi wa Sallam berbekam lalu shalat dan tidak berwudhu''z3a

Adapun-4 l-palas,yaitu sesuatu yang keluar dari leher memenuhi mulut

atau ying latrrnya tetapi bukan muntah, maka iika keluar kembali maka

itu berarti muntah, sehingga mayoritas berpendapat bahwa ia tidak

termasuk hal yang membatalkan wudhu, karena tidak ada dalil yang

menunjukkan hal tersebut, maka tidak boleh keluar dxr 2salnyz.

Adapun mtdzi dapat membatalkan wudhu mellufut ijna' ulama.

Mengenai kandungan hadits tersebut, yang membolehkan seseotang

menetuskan shalatnya setelah selesai muntah atau lainnya, dan mengulangi

kembali wudhunya t^fiPz sedikitpun betbicara, maka ulama betbeda

pendapat:

23a Sebentar lagi akan ditaLhrii insya Allah.
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Pertama, pendapat Zaid, bt._ Ari, Al-Ha nafrya,h, Marik dan pendapat
lama (qaul qadim) Imam Asy-syafii bahwa ia meneruskan shalat, danshalatnya tidak batar,_dengan sy^rzt ia tidak melakukan ha. yang
membatalkan shalat, sebagaimana diisyaratkan hadits tersebut dengan
sabdanya, "Tidak berbicara."

Kedua, pendapat Al-Hadawiyah, danAn_Nashir se..a Asy_S yafi,i dalam
pendapat terakhirnya, bahwa sesungguhnya hadats itu memba tarkan
shalat, berdasarkan hadits yrng akan disebutkan pada hadits Tharq binAE, 'tika salah seorang di antaia karian kentut dntn* sbalat, bendakrab ia
berpaling dan berwudbtt, serta nengulangi sbalatn1ta,zir, (HR. Abu Dawud),
akan datanr penjelasannya.

Y :' +'",;t,sl:. >a]Lf a \t',*; i; / r.c ;!;1 .tt
d 4 ti:;t,io +'o! :)ti r*i rp V U6 ,.*:r

il 1c I f z zo 4 o ., c

6e. Dai Jabir bin.syrurab R,db;rZ,::t ,;,'I.'l:-i-/aki
bertanla kepada Rasurulrah sballatlabu Ataibi wa sa//am, ,Apakah
sa-ya barus berwudbu dai daging kambing?" Beliau menjawab, ,Terserab
Anda," ia bertanlta lagz, 'Apakab sala waiib benuudrtu dari dogrog
unta?" Beliau menjawab, (ya." 236 (HR. Muslim).

Biografi Perawi
Jabir bin Samurah Radh.iltatlartu Anhu, adarahAbu Abd,lah dan AbuKhalid Jabir bin Samurah Al-Amfui. Tinggal di Kufah dan meninggal disata pada tahun 74 H, ada yang mengatakan tahun 66 H.

Penielasan Kalimat
'Apakalt sala harus be_nvudbu dai daging karzbing? (karena memakannya?)

beliau menjawab, 'Terserab Anda", ia beianl,a togi, ,ifi*ob 
sala wajib benuudbudai daging unla?" Beliau menjawab, ,ya.,,

Tafsir Hadits

- Hadits yang semakna dbiwayatkan oreh Abu Dawud, At-Tirmidzi, IbnuMajah dan y ang lainny a dad hadits Batta' bin Azib, ia betkata,..Rasulullah

ffi
"u <ry1Hadits ini shahih, Muslim (360)
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shailailahu Alaihi wa sallan bersabda, 'Berwudhulah kalian dai (rnenakan)

daging unta dan janganlab beruudhu dai daging karnbing'" 
2.17

IbnuKhuzatmahbetkata,..Sayatidakmelihatperbedaartdi2;ntarup*ra
ulatna hadits, bahwa khabar iti shahib dari segi petiwayatan' lantaran

ketsiqahan PerawinYa'
Kedua hadits teJsebut ;rdalah dalil bahwa dzgSng unta membatalkan

wudhu, dan bagi siapa yang memakanny zmakawudhunya batal' Pendapat

seruPa dikemukaka"'ot"h Ahmad' Ishaq bin Al-Mundzir dan Ibnu

Khuzaimah, serta Jip'fn oleh Al-Baihaqi' dan tz menceritakznnyt darr

para Perawi hadits 'i"' 
mutlak' dan diieritakan dart Asy-Syafi'i bahwa

ia betkata, 'Jika hadits mengeflai daging unta de-raiatnya shahih' maka

saya 
^kan 

mengataka nrtya!' ir-n'i11+ lerkata' '.t:".gqln hadits Jabir

dan hadits AI-Barra' k"dt'"'y' shahih dalam masalah ini'"

Pendapat ymg b"'b"da dikemukakan oleh seiumlah shahabat' tabiin

dan A1-Had^wiy"h, i'n diti*'y^tk^n dari Asy-Syt{r't dar. Abu Hanifah'

Mereka berkata, "Kedua hadits tetsebut dtnasakh dengan hadits' 'Dua

perkarayngterakbirdariRasulullahshallallabuAlaibiyasallanadalah
tidakberwudbu(karenamakansesuatu)yngdipanl'f*o.kh.api(dinasak).,,
Dikeiuarkan oleh;;; yang empat din iu"" Hibban dari hadits Jabir'238

An-Nawawiberkata,"Klaimnasakhadalahbatil'karen^yungterakhir
umum dan yang pertarlllkhusus' sedang yang khusus lebih didahulukan

datipada Yang umum'"
Ucapannya ini betdasatkan kaidah yang mend'n:l|1 petkzra' khusus

dari yang umum sec^ra mutlak' b'ik y'ng umum 
-itu 

terlebih dahulu

maupun ketika a"t"'g kemudian' ini adaiah masalah khilafiyah di kaiangan

paru alamaushul fikit'' At'rr ' yung dimaksud dengan berwudhu adalzh

betsuci,yaitumencucitangan|altaralberbaubusuk,sebagaimanayai119
disebutkan *.'g""i * 

^finy^ 
wudhu karena menyentuh sus'r' "karefla

iamemilikilenak'ttt,haditsyangdiriwayztkzlr_mengenaisusuadalah
berkumut-kumut setelah meminumnya'

Sebagian bttP;;;;at' bahwa-n'ait' mengenai betwudhu setelah

makan daging "I* 'JIf't' 
petintah. sunnah d'n bok'n waiib' tetapi ini

betentanfa., dt"g"' zhahttny a perintah ters ebut'

A.z -Zarkasyi. b Jrkrt', "P"'ittt'h berwudfy 
.setelah tltt'" 

daging unta

disebabkan kareraia diciptak an dtijin. oleh katena itu, dipedntahkan

mengucapk art b a s n a I a h ketika mengendar ainy a' b e gitupula dip erintahkan

@At-Tirnid{(81)
,', ($;i>Hadits ini shahih, S hahih Abi Dawd (192)

"o tdrirHadits ini shahih, Shahih Al'Bskhai (211)' Shahih Mtslin Q58)
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pula berwudhu karena memakannya, sebagaimll2 dipedntahkan wudhu
ketika marah, agat kemarahtn dzpat hilang.,,

sayakatakan, "Telah didwayatkan bahura unta diciptakan dari setan, dan
bahwa di atas punuk setiap unta terdapat setan. Adapun drgog kambing
tidak wajib berqrudhu setelah memakannya menrrut kesepakatal panulzma,.
Akan tetapi disebutkan dalam slarb As-sunnab wajibnya, berw-udhu ftarena
makan sesuatu) yang telah dipanaskan api (dimasak), dari Umar bin Abdil
Aziz,karcna ia berwudhu dad makan yang memabukkan.,,

Saya katakanlagr, bahwa dalam hadits tersebut terdapat dalil tentang
mempetbaharui wudhu, sebab makan daging kambing hukumnya tidak
membatalkan wudhu, tetapi boleh berwudhu lagi, dan ini adalah
memperbaharui wudhu.

,&3 g, ht * Ut JG :Ju .; hr ',?:, t;:;;j * 1 .v .

3 i 'J i'-;?i .'J:;11 e fi ,'tr^!;); t* J:* A
AUy :i::f JG) .tL ,'qultt'r'Cfrt

' 'o

.r:a
70. Dai Abt Hurairab Radhtltallabt Anhu ia berkata, 'I'dabi Sba//a//abu

Alaibi wa sallam bersabda, 'Barangsiapa memandikan malat maka
bendaklab ia mandi, dan barangsiapa lang membawanla, maka
hendaklab ia beruudhu. 'z+o (HR. Ahmad, An-Nasa'i dan At-
Titmidzi, dan ia menshahihkannya. Ahmad berkata, ..Tidak
ada sesuatupun yang shahih dalam bab ini).

Tafsir Hadits
Ahmad berkata tentang hadits ini bahwa tidak ada sesuatupun yang

shahih dalam bab ini, hal itu dikarenakan Ahmad mengeluatk^nny^' d,^ii
ialut pedw^yatun yang terdapat kelemahan. Akan tetapi oleh At-Tirmidzi
dihasankan dan dishahihkan oleh Ibnu Hibban2al, karenz ditiwayatkan
dar )alan yang tidak terdapat kelemahan. Al-Mawatdi menyebutkan
bahwa sebagian perawi hadits tersebut menyebutk an 120 ia,bn.

Ahmad betkata, "Hadits tersebut mansukb dengan hadits yang
diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dad Ibnu Abbas, fu!1we llall_s lattittal)

--:=.----._

-

"o drr, Hadits ini shahih, Sbabih At-Tirnidqi (993), Sbabih Al_Jani,(5918)
2ar Ibnu Hibban e/435)

-

./t ;il U.6
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ztq,lrira $qtlrnb lianwsildi*ttika-mesaadikan

-.r1ot 
kalian, sesungubnla ma1atl@.llly-f:frrg,rt dunia dalam keadaan suci

W@@@_,; ***a turs* kalian" 2a2, akan

dfi sufA-er- Penulis' At u.1tnl1i

-il;;b"r ;drhh-i"nnrh."
- saya--Ea-ta4ar!r. "parinah (indikasi)nya adalah hldlt_1 Ibnu Abbas ini,

dan hadits Ibn" Umarj;rrg diriwaya-tkan oleh Ahmad, 'Kami pernah
- *ii o iii * iiio1' oit, 

-iiA:, diV ,sry-&*, i, ar 1, *g i!!4; Z;Lii a i t'r1 kam i
' ,dbr@nm-71;;zn i;""k b"ttrtr, 'Itrrdry^ shahih, inilah metode

te rb aik dalam m ema duka n di antari tir artt -[ adii,t.j&ss-'f - {1- -' {a@siapalangmemangguljenalah,makahendaklah

'if, kemungkinannya ada pade- Abu Syaibah-"berkata, "Hadits ini dha'if, kemungkinanfiya ada pada' Abu Syarbah."
p"r',rrt;" rr'r"*rt,rrt rr', ';Abu Svaibah adalah Ibrahim bin Abu Bakar binPenulis menutuls me nuturkcLj&u-Q ;y3ib gh q!a!at*&:4tUu-tl
Abu Syaibah. Diiadikan h_rl,Up\ "!gb-a!:N$li -daqir:$_g zp t.ri q a h oleh

cdiiadikaa huilah.oleh

Al-_!uk!g1:bilsg, pen

tersebtt basa!="

Unt,rk m-engkglqpromikan antata, hadits ters ebut dengan p etinlaLplg-

@l@t r4,td!:jyri'"! i, u"'k", erintah

ia berwudhu", saya tidak mengetahui ada yatg mengatakan bahwa waiib

berwudhu bagi yang memaflggulnya, dan tidak sunnah'"

Saya katakan, "Akan tetapi karena zda;nyr- hadits maka tidak mengapa

mengamalkanflya, dan wudhu dalam hal ini ditafsitkan dengan mencuci

tang fl, sebagaimana diielaskan oleh hadits Ibnu Abbas, dan sebagai

sunnah sebagaiman a y^ttgdiielaskan oleh sabda beliau, "s esunguhnla malat

kalian meningal dalam keadaan suci", karena menyefltuh yang suci tidak

mewajibkan mencuci taflgan, maka mencuci tangan setelah memanggul

rnayat adalah sunnah ta'abbudi. Maksudnya, membawanya secala langsung

(memanggul) dengan qarinah redaksi hadits, dan berdasatkan sabdanya,

'Meninggal 
da/am keadaan suci" karena tidak sesuai dengan hal itu kecuali

bagi yang membawany^ seca;ra langsung.

I., oJc)-'r,I ..'",.iutIJ.i'$1 $ :,0(-
2a2 Sanan Al-Baibaqi (3 /398)
2a3 Taikh Baghdad $ / a2\, At-Talkhth Al-Khabir (l / 138)

t$ qlty$t eofi:; ir ,{, f '4 i it* e : .vt
o / lc z or, o/ o o.r.? 
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7 7. Dai Abdillah bin Abu Bakar Radhtlallabu Anhu bahwa dalam surat
yng ditulis oleh Rasulullah shallallahu Ataihi wa sailam kEada Amr
bin Haqrz, 'Agar tidak adalang menlentub Al-pur'an keczali bagiyng
suci.'z$ (HR. Matik secara mursal, dan dianggap bersambung
oleh An-Nasa'i dan Ibnu Hibban, tetapi hadits ini ma,lul).

Biografi Perawi
Abdullah bin Abu Bakar adalah putera Abu Bakar Ash-shiddiq, satu

ibu dengan Asma'. Masuk Isiam sejak awal datangnya Islam, ikut setta
betsama Rasulullah Sballallabu Alaibi wa Sallam ke Thaif. Ia terkena panah
pada peristiwa itu dan beberapa tahun kemudian ia meninggal dunia
akibat luka panah tersebut, tepatnya pada bulan syawwal tahun 11 H
dan dishalatkan oleh ayahnya.

Amr bin Hazm adalzhAmr bin Hazmbinzud, Ar-liJ,az,,.ir An-Najjari,
dijuluki Abu Adh-Dhahhak. Peperangan yang pertama kali diikutinya
adalah perang Khandaq, lalu ia ditugaskan oleh Rasulullah Sballallabu
Alaibi wa sallam di Najran ketika masih berusia 17 tahun, untuk mengajat

^garna 
dan A1-Qur'an penduduk Najran, dan mengambil shadaqah dari

mereka.
Rasulullah sballallahu Alaihi wa Sallam menulis surat untuknyz- yang

di dalamnya terdapat tuntunan fa,,.rdh (pembagian harta warisan),
amalan-amalan sunnah, shadaqah dan diyat. Amr bin Hazm meninggal
dunia pada khilafah Umar di Madinah.

Tafsir Hadits
Hadits tni ma'lul, yakni hadits yang diketahui adanya keraguan padtnya

dengan qairuah dan mengumpulkan jalan-ialannya, lalu disebut mu,allal
dan ma'lul, dan yang lebih baik adalah disebut al-Mu'al/, dartkata a,allabu.
Sedang lllab adalah sebab-sebab tersembunyi lagi samar yang terjadipada
hadits,lalu mempengaruhi dan menodainya.Inilah jenis ilmu hadits yang
paling samar dan paling rumit, tidak ada yang dapat mengetahuinya
rnelainkan ot,,ng yang dikarunia oleh Allah pemahaman yang taiam,
hafalan yang luas, p engetahuan yang s empr,,fl a dengan tingkatan- tin gkatan
rawi serta ilmu yang kuat tentan g sanad dan matan.

Penulis mengatakan, "Hadits ini ma'lur', katena termasuk twayat
Sulaiman bin Dawud, disepakati bahwa haditsnya matruk (tidak dipakai),
sebagaiman^y^ngdikatakan oleh Ibnu Hazm,tetapi dalam hal itu ia keliru,

"n <ii'SrHadits ini shahih karena banyak syahidnya, dan perhatika rtAt-Irwa,(1 /15g)

-
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karena dia mengira bahwa yang dimaksud adalah sulaiman bin Dawud

Al-Yamani, sementafa tidak demikian, tetapi ta adalah Sulaiman bin

Dawud Al-Khaulani. Dia adalah petawi yatg tsiqah, dipuii oleh Abu

Zur'ah, Abu Hatim dan Utsman bin Sa'id sefta tetmasuk kelompok para

hafizh. Hanya Al-Yamani yang disepakati kelemahatnya'

Kitab Amr bin Hazmmendapat sambutan dan diterima oleh khalayak.

Ibnu Abdil Bat berkata, "Mitip dengan rnatawatir karena disambut dan

diterima oleh otang banyak." Ya'qub bin Sufyan betkata, "Saya tidak

mengetahui kitab yang lebih shahih dari kitab ini, karena para shahabat

Rasulullah Shallatlahu Ataihi aa Sallam dan tabi'in meruiuk kepadanya

dan meninggalkan pendapat mefeka." Al-Hakim betkata, "IJmaf bin Abdil

Aziz drrn Imam pada masanya, yaitrt Az-Zthri menyaksikan atas

keshahihan kitab ini."
Dalam bab ini ada hadits dari Hakim btnHizam,'Tidak boleb menlentah

Al-pur'an kecuali lang suci."z4' Meskipun dalam sanadnya tetdapat

komentar, tetapi disebutkan oleh Al-Haitsami dalam Majma'ATZawa'id

dari hadits Abdillah bin Umar, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi wa

Sallam bersabda, 'Tidak boleb men-ltentub At-pur'an kecuali jtang suci.'246 Al-

Haitsami berkata, "P^t^ perawinya tsiqah." Dan ia menyebutkan dua

slahidnya.
Akan tetapi maksud dari suci di sini petlu dikaii, karena merupakan

Lafazh yang mengandung banyak makna; bisa diartikan suci dari hadats

besar, suci dari hadats kecil, otang mukmin, dan orang yang tidak ada

najis di badannya. Harus ada qarinah khusus untuk memahaminya atas

rnakna tertentu.
Adapun fuman Allah Ta'ala,

@t':&t'tv-,i;:,n
* Tida k m e nlte ntu hnla kecua li urang-\rangJang disacikan (QS. Al-Waqi'ah:

79\, yatg jelas bahwa dhanir (kata ganti) tersebut kembali kepada A1-

Kitab (AI-Qur'an) yrrg terpelihara yang telah disebutkan pada ayat

sebelumnya, dan yang dimaksud dengan Al-Muthahharun adalah patz-

malatkat.

^*\t -u i' i-; ott :',--:lts ti- ilr ,*t*ty * j .vt

le r{t t' t V r:):, .:91'1, ;" ?nt ?'*'rtj
,ou <6larHadits ini shahih, karena baoyak syahidnya, dan perhatikan takhrij terdahulu.

'nu @_,b7 Hadits ini shahih, Sltahih Al-Jani'(7780)

i-
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72- Dai Aislah Radbjallabu Anba ia berkata, 'Rasalullab sballaltahu
Alailti wa Sallam dabala nenltebat Asma Allab pada setiap
kondisinla.'"' (HR. Muslim dan disebut sebagai hadits
mu'allaq oleh Imam Al-Bukhad).

Tafsir Hadits
Hadits tersebut ditetapkan sebagai hukum dasar, yaitu menyebut Asma

Allah pada setiap kondisi, danyangnampak bahwa yang dimaksud adalah
dzikit secara umum. Termasuk tilaaab (membaca) Al-Qur'an walaupun
dalam keadaan junub, akan tetapi dikhususkan oleh hadits AbRadbjaltabu
Anfu yang tetdapat pada bab mandi, 'Rasulallah sbattallabu Alaibi wa
sallan membacakan Al-par'an kEada kami selama beliau tidak junab'zas, darr
hadits-hadits lainnya yang semakna akan disebutkan. Demikian pula
dikhususkan ketika daldm kondisi buang air besar, kencing dan iima',

^t^tr 
y 
^ng 

dimaksud dengan'setiap kondisinya' adalzh sebagian besarnya,
sebagamana. firmarn Allah Ta'ala,

"(yaitt) trang-lrangJang mengingat Allab sanbil berdii atau duduk atau
dalam keadaan berbaring." (QS. Ali Imran: 191). Maksud penulis
menyebutkan hadits tersebut, agar tidak disalahpahami bahwa hal-hal
yang membatalkan wudhu dapat menghalangi dad berdzikir kepada
Allah Subbanabu wa Ta'ala.

@. . e,# &i (";3; vJi- Ai $fi'uji

F:)
/^

otl ;,
d-Je dljl

td
. a.;-J

* atolib
,'uP;rlitlt

\'*,*yi i'V s vr
t,,oi ?a..."1.c?t.Ve"7 ),Vi's;t-t

73. Dari Anas bin Malik Radbjallahu Anhu, 'Babwa Nabi sbaltaltattu
Alaibi wa Sallam berbekam lalu shalat dan tidak beru,udbu.'z+r 1FIR.
Ad-Daraquthni dan ia menganggapnya lemah).

Tafsir Hadits
Hadits tersebut ditetapkan sebagai hukum dasar, bahwa keluarnya

darah selain dati dua lubang (dubur dan qubui) tidak memb ztalkznwudhu.

"' <Q&lHadits ini shahih, Sttahitt Mrstin (373),At-Fatb (2/634)
2a8 Sebentat lagi akan disebutkan Takhrijnya.
2ae 1i.*1 Hadits ini dha'if, S mar Ad-D araq ttth ri (1 / 1 51, 1 52)
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Dalam bab ini, banyak hadits yang mefluniukkan bahwa tidak

membatalkan wudhu, iad Ibnu lJmat, Ibnu Abbas dan Ibnu Abu Aufa.

Dalam hat itu para wlama berbeda pendapat:

Menurut Al-Hadawiydn, dapat membatalkan wudhu, dengan syarat

mengalir dan menetes, atau sebesar gandum mengalit pada satu waktu

dad satu tempat sampai ke tempat yang mungkin dibersihkan'

.. Zaid,bin Ali. Asy--Syafii. Malik. An-Naslrlt dan s*el,omp+!shaE-!3:-

dantabi,in!''k.ffisryey'J,_ryL!s|a4tnya.datah'daribadan_s.e.lain
..- 

d-, d"^ ,r!1"_1a-"p"1 dr" -tJj..t drk r,nembal4lkan wudhu, berdasarkan

-Er.IiiiA"rii"i a'" 4t;ar'y-ang meogu-atkannya dati yang telah kami
- ;;b"i[tn; arn-U"ra6 arkansabda Nabi Shallallaltu Alat-fu!wa Sallarn, 'Tidak
*Ad; 

wt ibn-*i*a;1ii-'*r; dr;;i,gi,:-{Dt\elq4kan oleh Ahmad dan
-Ai-Titmi.dzi darr-iz m;n.Mliihli"n"y", dan Ahmad dan Ath-Thabrani

dengan lafazh, 'Tidak'aia nudhu Eecr.tali dai angin dan pendengaron'251, darr

bahia pada dasar nya adalah tidak batal t'i1gg31clz1l-1,ng menghilangkan

hukum asal tetsebut, dan tidak ada dalil atas hal itu'

";rsr;4ti&i y\t ,k :t J';r'Jv:'JG {td * : 'vt
'r'd'pt3 ,i;1 I'r, .ir<St'6tL!-,t iqr]' ,711 r;r,, ,^lt

Y>;u?6 ; j:iti
74. Dari Mu'awjah ia berkata, 'kasalullah Shallallahu Alaihi wa Sallan

bersabda, 'Mata itu adalah pengikat dubar, maka jika kedua mata telab

tidur, lepaslah ikatan it|t." 252 (HR. Ahmad dan Ath-Thabnni) ia

menambahkan, 'Maka barangsiapa tidur, hendaklah ia berwudhu."'

Biografi Perawi
Mir,awiyah adalahputera Abu Sufyan Shakhr bin Harb. Ia dznayahtya

tetmasuk otang yrogt^rrrk Islam pada waktu penaklukkan Makkah' dan

termasuk muallaf. Umar mengangk^trLya sebagai gubernur Syam

sepeninggalYazid,binAbuSufyan,iatettpdisanasebagaigubernut
hingg, +O ,rt,rn sampai meninggal dunia pada tahun 60 H' bulan Raiab

di Damaskus, dalam usia 78 tahun'

,to {drlt Hadits ini shahih, Shahih At-Tirnid{ (7a)

,u, (*)Hadits ini shahih, Shahih Al-Jani' (7571)

,r, <{py Hadits ini shahih, Shabih Al-Jani'(4748)
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Penielasan Kalimat
'Rasulullab sha//a//ahu Alaibi wa sal/am bersabda, "Mata (maksudnya

kedua mata setiap orang) perugikat (Al-!7ika' ad,rah yang digunakan
mengikat dan semacamnya) dubur, makajika kedua mata telah tidur, lepaslah
ikataru itu (yakni terurai)."

Ia menambahkan, yaitu Ath-Thabrani, 'Barangsiapa Jlaftg telah tidur,
maka bendaklah ia benaudhu." Tambahan tersebut dalam hadits ini yaitu,
'Barangsiapa yng telab tidar, maka hendaklah ia berwudhu", menurut Abi
Dawud dari hadits AE Radhjallahu Anbu yaitu:

'o"t! * 
"y 

n 3:rr::',J't ?-yt tb 
ei;C.1t l! : .v"

i:;r,W.Ulb iirr")i y e: .it;1t -,tWt,,!!
t.
.iv 1t 

'6thi-,t :a; o'jl' .lL:;$ i6 '# 
^At irs 1'a 

/ _ //

7 5. Dan tambaban ini dalam hadits ini menurut Abu Dawud dai hadits Ali
Radhjal/ahu Anhu tanpa ucapan, 'Maka terbukalah ikatan itu.'D5) Da?t
pada kedua sanad tersebut terdapat kelemaban. I-afaqbrya adalab, ,Mata

itu ada/ah pengikat dubur, maka barangsiapa Jang tidur naka hendaklah
ia beruudhu setelah bangan", tanpa ucapan, 'Terbukarab ikatan itu.,'

Tafsir Hadits
Pada kedua sanad tersebut terdapat kelemahan. yaitu sanad hadits

Mu'awiyah dan sanad hadits Ali, karena pada hadtts Mu,awiyah terdapat
Baqiyah dad Abu Bakar bin Abu Maryam, adalah dha'if. Dan pada haJits
Ali juga terdapat Baqiyah dari Al-Wadhin bin Atha..

Ibnu Abu Hatim betkata, ,,Saya telah bert anya kepada ayahku
mengenai dua hadits ini dan ia menjawab, "Keduanya tidak kuat.,,'Ahmad
berkata, "Hadits Ali lebih kuat dad hadits Mu'awiyah.,, Al-Mund zii, An-
Nawawi dan Ibnu Ash-Shalah menghasankan hadits Alt Radbtlallahu Anbu.

Kedua hrdits terseb-u-t me.ounj-ukk44 -bahwa tidur tidak membatalkan
y"-ts:_{:_teAL"r,dtri.,y^,ak-antetapi;;il;;r,y$;T;;i;r^","ir".
Kefianya 

^a"t"l't 
dalil bagi yrng b"rp.nd,apat d.-iki^n, dan dalil bahwa

tidak membatalkan wudhu kecuali tidur yang nyenyak, dan telah
disebutkan komentar hal tersebut.

Yang lebih baik, demi sistematika penulisan, bahwa penulis
menyebutkan hadits ini setelah hadits Anas yang terdapat pada awal bab
hal-hal yang membatalkan wudhu, sebagaima na biasernya.

t" (ii.i)Hadits ini hasan, Sbahih Abi Dawud (203)
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Jt,ti'e7 LAb?nt ui, t& it f Uf ;)t;.'glj.vt

.\tb ,.tfu|q: .rl^U+, ?6'; ,P)'*)t
76. Dan dai Abu Dawud juga dari lbnu Abbas Radltitallabu Anhuma

dlngan marfil', 'l%udbu itu (wajib) hanlalah bagi oranglang tidur

niotaog.'is+ 9^n dalam sanadnya tetdapat kelemahan'

" Abu Dawud-betkata, "Sesqgg+{'Ya !'lqits it" ad h l --
ffiu;;;Gk"G;f k";.-.rfik;n"v'"4'nP'aanvaadapembatasan
yaitu bahwa tidak memlbatalkan wudhu kecuali tidut dengan tetlentang
'dan 

yanglain tidak, meskipun tidut nyenyak' Memadukan antara hadits

t.rr"brrid"ngan hadits-hadits yang IaIu bahwa ia keluar dari yang umum'

sebab yaflg umum adal,lh b^gt y^ighendak tidur dengan telentang , mtkz-

tidak ada Pertentangan.

$ ^!L\t ,k lut'J't-, of \AJ,-?nt qt /& i ,f : 'vv
t/

gt',H i.* ,f.* ,*'rt ;:$i:'rr !*l'$ i,sG

"c ' 6' ''''ri-ye dJ5 Ljtip,',iJL:-'11 ,o;i;i ^!tcf" ,f of
',r eoL:r'q.'bi j -'rtir L'ti'C-,'*-'si €*
i:;.f *'l,t;;i;;',t)'r #.i:-tl-1r * lY
77 . Dari lbnu Abbu Rndhtlattahu Anhuna bahwa Rasulullab Shallallahu

Alaihiwasallambersabda,,,setannendatangisalahseorangkanudalam
sbalatnlta, lalu neniup pada duburnla dan rnengkhay-lkan kepadanita

bahwa ia telah berbadii senentara ia tidak berhadats. Jika ia menemukan

lang detnikian maka janganlah ia berpaling hingga ia 
.mendengar 

suara

atau rzendapatkan aigini, zss (HR. N-Bazzar) Aslinla dalam Ash'

sbahihain dari hadits Abd.ullah bin Zaid.2t6 Dan bagi Muslim dai Abu

H uraira b s eP e rtinlt a.2 
5 7

,so 1i-ffi1Hadits ini dha'if, Dha'if Abi Dawttd (202)

2s5 Al-BaT<ar (281- Kasf).
zso i$;:e1-iadits ini shahih, Shahih Al-Brtkhari (137), Shahib Mailin (36t)

,t <aga., Hadits ini shahih, shahih Mulin (362)

_)
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Biografi Perawi
Bazzar adalah Al-Haftzh Al-Allamah Abu Bakar Ahmad bin Amr bin

Ab dil Khaliq Al-B ashd, penulis A/-M u s ni d Al-Ka biir A l-M a' a lla l, ia b elajar
dari Ath-Thabrani dan yang lainnya, Ad-Daraquthni menyebut dan
menyanjungnya, Adz-Dzahabi tidak menyebut tahun kelahitan dan tahun
wafatrya.

Penielasan Kalimat
"Selan mendalangi salah seorang kamu dalam shalatnlta (yaitu ketika sedang

shalat) lalu meniup pada daburnla dan nengkhalalkan kepadanla (membuat
dalam khayalan orang yang sedang shalat bahwa ia telah berhadats)."

Tafsir Hadits
Telah disebutkan kandungan maknanya, bahwa syariat menjelaskan

perbuatan setan yang senantiasa ingin menguasai manusia hingga dalam
ibadah yang paling mulia sekalipun. Ia berusaha merusak ibadah seorang
hamba. Namun hal itu tidaklah membahayakan, karena mereka tidaklah
keluat dari kesucian, kecuali karena sebab y^ng rney^kinkan. Aslinya
dalam Ash-Sbahihain da:a hadits Abdullah bin Zard.

:JJ",LWg*
^ o ) oz o/'-'"Ji$:61, aL

,.

iie q,ci"-; #"sr( ,r fauj .vx

;.t L;l .u.k :'j;$ ,c.::Lf ,$t
o'

.4;i
78. Dan bagi Al-Hakim dai Abu Sa'id secara marfu', 'tika setan datang

kepada salab seorang kamu, lalu berkata, "sesunguhnla engkau telah
berbadats", maka hendaklah ia menjawab, 'Engkau dusta." rtt (HR.
Ibnu Hibban dengan lafazh, "Hendaklah ia betkata dalam
ditinya.") 25e

Penielasan Kalimat
'Jika setan datang ,kepada salah seorang kamu, lalu berkata (yaitu ia

mewaswaskan kepadanya dengan berkata,) "sesunguhnla engkau telah
berbadats', maka hendaklah ia rnenjawab, 'Engkau dilsta" (mengandung

258 1t-ibl Hadits ini dha'if, Dha'if Al-Jani'(568)

"o (t*)Hadits ini dha'if, Sltabib Ibru Hibban (6/389)
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makna bahwa ia berkata kepada dengan terung atau dalam hatinya, akan

tetapi ungkapannya,) "Dan dikeluarkan oleb Ibru Hibban dengan lofn<h,

hendaklah ia katakan dalam diirya (menielaskan bahwa yang dimaksudkan

adalahyang terakhir, dan diriwayatkan hadits Al-Hakim dengan tambahan

setelah ,.rpr.r,) "Engkau dusta. kcaali bagi jtang mendapatkan angin (bau)

ataa mendengarkan suara dengan telinganla.'aoo (Ielah disebutkan kandungan

hadits ini)."

Tafsir Hadits
Hadits-hadits ini menuniukkan kesungguhan setan untuk merusak

ibadah manusia, khususnya shalat dan yang berkaitan dengannya, dan

umumllya ia tidak mendatangi mereka melainkan dari pintu ketaguan

dalam bersuci, terkadang dengan uczpan, dan terkadang pula dengan

perbuatan. Dari sini dapat diketahui bahwa otang yang was-was dalam

tersuci berarti mereka telah melakukan 
^Pa 

y^ng diperbuat dan

dikatakannya.

t. @tsADAB BUANG AIR
Kzltz al-bajal merupakan kinayah dari buang air kecil dan ait besat,

kata itu diambil dad sabda Rasulullah Shallallabu Alaibi wa Sallam,

,{*tA €L'ri;t
'Apabila reseorang dai kalian duduk untuk buang'ioiot'':

Paia fuqaha menggunakan istilah bob al-istithabah (bersuci), berdasatkan

hadits,

'langanlah ia bersuci dengan tangan kanannla'"

S"dr.,gkrn para ulama hadits menggunakan istilah bab at-takballi

(berkbalwit) yrrrg dirmbil dari sabda Rasulullah sballallahu Alaihi wasallam,

i>,arlLl'y*': ri"
,Apabila salah seorang dai kalian nasak ke dalan khala'(wc, kamai

kecil, tempat menyepi)", dan istilah at-tabarrul diambil dari hadits

Rasulullah shallallahu Ataibi aa sallam: ,rt;jt a )llt antnya: 'Buang

kotoran (tinjQ di mata dir", yang akan diielaskan nantinya. Semua istilah

tadi benar.

260 Abu Ya'la Q/376)
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79. Dari Anas bir Malik Radltjallaltu Anha, ia berkata, 'Rasulullah
shallallafu Alaibi ua sallam @abila massk wc (kamar kecil), beliau
melEaskan cincianla.'aot 1HR. Al-Arbarah dan haditsnya ma'lul)

Penielasan Kalimat
'Rasulullah sballallabu Alaibi wa Sallam apabila masuk wc (kanar kecil)

(Al-Khala' yakni tempat yang kosong, yang dimaksudkan untuk buang
hajzt) beliau nelepaskat dncinnlta."

Tafsir Hadits
Hadits ini dikeluarkan oleh imam yang empat, dan haditsnya ma'lu/.

Dikatakan ma'lul karena merupakan riwayat Hr--^- dad Ibnu Juratj
dari Az-zahri dad Anas, semua perawinya tsiqab (teryerctya), akan tapi
Ibnu Juraiy tidak mendengar hadits ini dari Az-Zahi, tetapi ia
mendengarkannya dariziyad bin sa'd dari Az-zuhd, dengan lafazhyang
berbeda; yaitu, 'Bahwasanla Rasulullah Sbaltatlaltu Alaibi wa Sallam nemakai
cincin dai perak, lalu beliau nelepaskannla." 262

Keraguan yang te{adi padanya adalah dari Hammam, sebagaimana
dikatakan oleh Abu Dawud, padahal Ibnu Ma'in mengatakan bahwa
Hammam itu tsiqab. Imam Ahmad mengatakan ttama Hammam itu ada
dikalangan semua ulama hadits. Hadits tersebut dfuiwayatkan secara marfu,
darr mauquf dari Anas, melalui sanad selain Hammam, dan Al-Baihaqi
telah mengemukakan slahid (penguat) hadits tersebut.

Dfuiwayatkan |uga oleh Al-Hakim,

,1' .tr::)\;J * *e 4 *i y\' ;* y' j.;, ,1.

'^;:b3itat S*; riy ok,
"sesungguhnla Rasulullah shallallabu Ataibi wa sallam *r*nkoi ,iuri,

lang terukir kalimat: Muhammad Rasulullalt. A?abita beliau masuk kamar kecil,
beliau melepaskan cincin itu." 263 Tapi selanjutnya Al-Baihaqi mengatakan
bahwa slabid ini lemah.

'u' 1ii)pl Hadits ini dha'if, Dtta,if Abi Dawud (19)

'u' <Q.&l Hadits ini shahih, Sltabib Muilia (2093)
263 Sutan Al-Baihaqi (1/95)
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Hadits di atas adala'h dalil bagi orang yang ingin membuang haizt agar

menjauh dad keramaitn orarrg, sebagaimarr y^fig ditunjukkan lafazh al-

khala', betati tempat yang kosongat2iu sepi dan tempat yang memang

disediakan untuk buang air, dan akan disebutkan pada hadits Mughitah

yang lebih ielas, yaitu dengan mengguflaktn laf.azh "l-alu beliau Per*t,
'sehiigga 

tidak ketihata1",264 Dan menurut Abu Dawud dikatakan dengan,

,tsiiarya apabila beliau mau buang air, beliau pergi sanpai tidak ada orang

lang nelihatnla.'26s

Hadits tetsebut iuga merupakan dalil agar meniauhkan zPa sa!" yz1f,g

padanya terdapat ni^ Allah ketika buang air. Ada sebagian ulama

mengatakan haram membawa mushaf masuk ke dalam kamat kecil ketika

kondisi tidak terpaksa sekali, ada yang mengatakan, iika terlupa k2;eo:a

terburu-buru buang al6, maka dimasukkan ke dalam mulut, di sotban atau

di tempat yang semac rfif,ya.

Inilah yang pefnah dilakukan oleh Rasulullah shallallahu Alaibi wa

sallam, alasannya adalahuntuk meniaga tulisan flafn}. Allah A(ry wa Jalla

(atat lafazh 
^yat-zy^t 

Al-Qut'an-Edt.) yang teldapat pada benda itu dad

tempat-tem p?t y^flgkotof. Perbuatan tersebut menuniukkan sunnah, dan

tida^k khuso. p^d" cincin sata, tet^pt pada semua yang dipakai yang

terdapat padanya fl rnl Allah Subhanahu wa Ta'ala'

tiy'; ',r*\t*
L?1 .,rt3,J\i,+Jl

q)
// c

e),\.ijlpirr

lnt'JJ.1, ok :'r'*,;l'j\
'Jv 

^* ?rt
t o/ /w).lt
,;;'

t'Jt|

80. Dari Anas Radhilattahu Anha, dia berkata, 'Apabila Rasulullah

Shaltallahu Alaihi wa Sallartz rnasuk kamar kecil, beliaa nengucapkan,

,Ya Allah, aka berlindang pada-Mu dari setan laki-laki dan setan

peremPuan." zeo (HR. As-Sab'ah)'

Penielasan Kalimat
'Apabila Rasulullah Sahtlaltahu Ataibi wa Sallam masuk kamar kecil (IYC)

(vaitu ketika beliau hendak masuk ke dalamnya) beliau membaca,

l+j' 4 +?;l ;\"&i:t'Ya Attab sesunguhnla aku berlindung dii pada-Mu

264 Akan diielaskan sebentar lagi.

'ut ieql, Hadits ini shahih, Shahih Abi Dawud (2)

'uu (*)Hadits ini shahih, Shabih Al-Bakhan (a\ dat Shabih Mulin (375)
I
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dari setan laki-laki' (Kata khubuts adalah bentuk jamak dao kata kbabits
(yang kotot) dan setan perempuan $ata kbaba'its aialah bentuk jamak dari
kata khabitmb.Yangbeliau maksud dengan yang pertama Qrhubuts) adarah
setan laki-laki, sedangkan kata kedua (khaba'itsj adalah setan
perempuan)."

Tafsir Hadits
Pada tturayat lain, sa'id bin Manshur meriwayatkan bahwa Rasulullah

sballa/lahu Alaihi wa salram mengucapkan, 'Bisniilab,y Alrab....,,, Al-
Hadits. Penulis berkata dalam l<ttab Al-Fath,..Dan diri,uiayatkan oleh Al_
Ma'mati, sanadnya,sesuai dengan sy^r^t Muslim, dalam iittayat tersebut
terdapat tambahan bacaan basmarab, dan tambahan ini tidak aku temukan
pada dwayat selainnya.,,

Hanya saja, kami katakan bahwa yang dimaksud dengan kata dakbara
(masuk) adalah'ketika beliau hendak masuk,, karena jii<a betiau sudah
masuk ke dalamnya, tidak lagi mengucapkannya. pendapat kami ini
dijelaskan oleh Al-Bukhad dalam AtAdai AlMufrad dari hadits Anas,
ia berkata, "Ketika Rasulullah shallallabu Alaihi ia salhn ingin masuk
kamat kecil." (Al-Hadits)26?

Ini berlaku untuk segala tempat yang memang dipersiapkan untuk
!"*g haiat, dengan qainalt kata dakbara tadi. oleh karenanya, Ibnu
Baththal mengatakan, "Ri.ayat dengan menggunak an rafazh, ,idqaa ataa,
(bila datang), sifatnya lebih umum, karena lafazh tersebut cakupannya
lebih luas."

Dzikir ini juga disyadatkan menyebutkannya pada temp at rain yang
tidak disediakan sebagai tempat buang air, meskipun hadits itu
menjelaskan pada tempat khusus ftamar kecil), dan baiwa setan hadir
dalam tempat itu. Disyari'atkan pula memb 

^canya 
pada temp 

^t y^rtg
bukan disediakan untuk buang air, sewaktu ingin mirrgrrrgkri t rirrryl
sebelum memasuki kamar kecil.

zhahrnya, hadits Anas ini menunjukkan bahwa Rasulullah sballailabu
Alaibi wa sallam mengeraskanbacaan dzikrnya,maka dari itu lebih baik
diketaskan.

A,

& ) ^;t; iut ob
,'a

t/c
to-P) eLt 3-e c

l/

267 Al-Adab Al-M,lfrad (692)
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ST. Dari Anas Radhilatlabu Anhu' dia berkata"Ketika Rasulullah

ShatlattahuAlaihiwasallannasukkamarkecil,akudanseoranganak
sebaladengankanerubawakannlaairsekantongkalitdantongkatkecil,
lalu beliau beistinja' dengan air itu''268 (Muttafaq Alaih)'

Penielasan Kalimat
,KetikaRasulullahshaltattahuAlaibiaasallarnmasukkanarkecil,aku

dan seorang aruak nud'a (y"'g dimaksud dengan al-galam lnak 
muda) adalah

anak yang sedang tumUutt' Ada yang mengatakan' "sampai usia tuiuh

tahufl", pendapat lain mengatakan, "sampai tumbuh ienggot'" Kata ini

berlaku untuk selain itl 'eb'g 
at katz kiasan) sebala denganku

rnembawakannlaairsekantongkttlit@elartakecilyangterbuatdarikulit'
digunakan ,"brgri tempat 

^o) 
dn'tongkat kecil (tor.€kiltpflni^rlg' dibagian

bawahnya terdapat U..i 1..pl,ti lembing, ada yzng mengatakan tombak

pendek) lalu beliau beistinja' dengan air itu;'

Tafsir Hadits
Yang dimak sud a I - k b a I a' d"i sini adalah tana}- lzp ang'b erdas atka t q ai n a h

kata ,anaTab (membawa tongkat), karena biasllya apabl|a beliau

berwudhu atau shalat di tatai l,,p,,ng, beliau gunakan tongkat tersebut

untuk meniadi pembatas, atau beliau gunakan sebagai penutup dengan

meletakkan kain di atastty,- atau yang laiflttya' atau kebutuhan lainnya

yang sewaktu-waktu d'ap'at t"'1'ii, d'n katena melayaninya di tumah

adalah tugas istri-istti beliau'

Tentang siapa anak muda yang bersama Anas itu' ada beberapa

patdapzt.Ad" yrng mengataka n dia adalah Ibnu Mas'ud' dan penggunaafl
't 

^,u lgirrri^m) dahl hadits tersebut adalah sebagai kiasan, tapi pendapat

inidibantahsendiriolehucapaflflya"'sebaladenganka"'karenalbnu
Mas'ud ketika itu sudah d.*"', tidak sebaya dengan Anas dalam usianya'

Mungkin yang dimaksud deng at katz na'hwi (sebaya denganku) adalah

sama seperti saya sebagai p"1'y" Nabi Sbattattahu Alaibi wa Sallam'

kemungkinan ini y,tg-b"t'r,'kareta Ibnu Mas'ud adalah shahabat

Rasulullah sbaltalkhule.bH wa sallam yang membawakan sepatu dan

siwakbeliau.Ataubisaladihanyasebagaikiasansaia,slpertidz]IlmAs1-
S1arh. Ada iuga yang mengttakzn 'n'k 

mod' itu adalah Abu Huraitah'

yang lainnya mengatakan Jabir bin Abdullah'

Hadits tersebuf -."o"1okkan bolehnya mtnta bantuan kepada anak

kecil dan beristinia dengan air. Akan tetapi telah dikutip dari pendapat

@ Al-Bukhai (150) dan s hahih Mustin (27 1)
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Imam Malik, bahwa ia membantah kebenaran kalau Nabi s baltatlabu Ataibi
wa sallam beristinja dengan ak,padahal bebetapa hadits telah menegaskan
hal tersebut, maka tidak pedu mendengarkan bantahan Imam Malik
tersebut. Ada yang berpendapat bahwa bedstinja dengan au rebih mjib
(kuat) daripada istinja dengan batu, dan sepertin-ya pend 

^p^t int
berdasarkan pertimbangan bahwa menyuruh anak kecil untuk
membawakan zir merupakan tambaha n taktif (pembeban an) saja,
seandainya sama dengan batu, atau batu lebih kuat, ,rir.uy, hal itu tidak
dibutuhkan.

Jumhur ulama berpendap at, bahwa yang lebih utarna adarah
menggunakan keduany a. Jlka cuma menggunakan salah satun y a saja,maka
air lebih utama. Hal ini jika orang yang beristinja itu tidak ingin
melaksanakan shalat sesudah itu, tapi jika dia hendak shalat sesudahnya,
maka ada perbedaan pendapat. Bagr yang mengatakan sah dengan
menggunakan baru,,maka menggunakan ar tidak wajib, tapi bagi ying
berpendapat bahwa batu saja tidak sah, maka wajib menggunak an att.

Di antara adab bedstinja dengan ar adalah *"rrgrr.rp?ngan dengan
tanah ketika selesai bedstinja, sebagaiman 

^ 
y^ng diivrayatkan oleh Abu

Dawud dad hadits Abu Hurairah,

^i 
i{jitat ,jtit

l/

fr\i *;,,^;.'#'; ^- o**vaf ,
'Apabila Rasulullab sbalrartahu Alaihi wa sallam *rudntnugi kamar kecil,
sala membawakan air untuk beliau dalam by'ana kecil dan bq'ana kulit, lalu
beliau beristinja dengannla, kemudian beliau rnengusap tangannla di tanah.,z6e
Juga diriwayatkan oleh An-Nasa'i dari hadits Jarir dia berkata, ,?ernab

aku bersama-sarltd Rasulullah sballaltahu Ataibi wa sallarn, lalu beliau ke
kamar kecil untuk buang air, kemudian beliau berkata, ,,lvahai 

Jair, beikan
aku alat untuk bersuci!', lalu aku bawakan beliau air, dan beliaupun beistinja
dengan tafiganfiJa, lalu mengosokkan tangannjta ke tanab",zto akan dijelaskan
hadits yang serupa pada bab mandi.

JJ" )tr Jl1r',;,jo : Js iiL ht -u, zX ; i;Jj, *: .t t
.i'.e ;r" ,';b 6j; ,h'eth:uirrl,ti y *3 *\t

oi. t',atile j;b
'^l'^ ,*rHadits ini hasan, Sbahib Abu Dawud (45)
"o (Eb)Hadits ini hasan, Sbabib An-Nasa,i (i1)

*t y\t -u ltt S-, ors
o'7 ca c .

JI)YG
I '/

L
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g2. Dai Mughirab bin s1u'bab Radh{tatlahu Anhu ia berkata, 'Rasulullah

shattallahu Ataihi ia sallan berkata padaku, 'Ambilkan kantong kulit

itt/", lalrt betiau pergi sampai tidak kelihatan dariku' lalu beliau buang

air.'271 (Muttafaq Alaih)'

J;r'Jv :'JG ir ii,r

Tafsir Hadits
Hadits di atas adalah dalil bagi olang yang ingin buang halat tgzt

bersembunyi dari ketamaian orang, tapi hukumnya tidak waiib' karena

dalilnya berdasarkan dalil fi'ti (perbuatatt) yar,g tidak menuniukkan

ke*^jiban.Tetapihok,mnyabisawajibjikaberdasarkan.dalil-dalilyang
mewaiibkan menutup ^o, 

i du"'pandangan otang' Dan teiah diriwayatkan

hadits dari Abu Hurairah yang memerintahkan untuk memasang tabir'

yang dfuiwayatkan oleh Ahmaa, aU" Dawud dan Ibnu Maiah' bahwasanya

Rasulullah bersabda, 'Barangsiapa lang nendatangi tenpat baang air maka

hend.aklah dia nenutap d.iriryti diogao tibir, ilka tidak mendapatkan kecuali

harrya d.engau ,ror*inkkai pasir, maka hendaklah membelakanginla' karena

sesungahnlta setan nempernainkan pantat anak Adam' siapalang melakukannla

,rrfit i ,rtoh berbiat baik, rapi siapa lang tidak nelakakannya' maka dia

tidak berdosa.'272

Hadits tetsebut menuniukkan bahwa membeti penghalang dengan tabit

untuk menutup diri saat hukumnya sunnah, karena tak adanya dosa (bagi

yang tidak bisa melaksanakannya)' Akan tetapi' ini buka betattt aga'r

tetsembunyi dad pandlrrrglrn orang lain, tapi ini khusus dengan qainah

,,sesanguhnla setan." SeanJainya sewaktu buang air di tanah lapang yang

tidakadaorrrgdisana,tettpsaiamembuattabirdisunnahkan'sekalipun
hanya dengan menumPukkan Pasir'

.Ar^* ir *t i,r

rj jr-$':l c$t e-b
a

,#*Jl
o

C . t, z/,SP'

211

2't2

27!

83. Dari Abu Harairah
bersabda, 'taubkanlah

baang kotoran di jalan

(HR.Muslim).

(Utt) Hrd* ini shahih, Shahih At-Bakhan Q$) dar- Shahih Maslin (214)

1i.icr; Hadits ini dha'if, Dha'iJAbi Dawud (35)

Radhilatlabu Anhu ia berkata, 'Tasalullah

diina dari daa perbuatan terkutuk, yitu lang
maruusia, atau di terilpat pertedaban rilereka''z13

ft.i&l Hadits ini shahih, Shahih Mulin (269)
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Penielasan Kalimat
'Jaubkanlah diinu dari dua perbuatan terkutuk (dengan menggunakan

sbighab mutsanna, dan dalam iwayat Muslim disetutk-an , p^r^ shahabat
bertanya, 'Apalang dinaksud dengan dua macam perbuatanltang terktltuk ilu?,,
Beliau menjawab, 'Yaitulang buang kotoran di jalan.yang-dih)ati ,rang-,rarug
atau di ternpat perteduban mereka."

Tafsir Hadits
Al-Khaththabi mengatakan, "yang dimaksud dengan dua macam

perbuatan yang terkutuk adalah dua perkar,- yarrgmengrndrng kutukan,
yang menggidng dan mendorong orang untuk mengutukny^. Or^ogy^ng
melakukannya jelas akan dikutuk dan dimaki oreh Lrang banyak, i^r"ni
ia adalah penyebabnya dan orang akan mengrrtrt n"y, bila berbuat
demikian. Berarti perbuatan iturah yang meniadipenyebab kutukan.

Adapun y^rg di-rksud deng 
^n or^ng yang buang air besat dt jaran

manusia, yaitu buang air di tempat lalu laiangny" m^nrrir, karena akan
mengganggu mereka dengan baunya yang busuk dan menjijikkan. Hal itu
tentu akan memancing mereka untuk mengutuk perakunya. Karau
mengutuknya dibolehkan, rnaka har itu dapatmenjadi sebzb ia didoakan
supaya terjauh dai nhmat Anah, dan jika tidak boreh mengutuk, maka
hal itu membuat orang lain berdos a karena mengutuknya.

Jika Anda tatyakan, "Manakah di antarad* p.rkr, yang dimaksudkan
disini?" saya jawab (Ash-shan'ani), "sesiai d"r1g^ri hadits yang
diris72y21ft2n oleh Ath-Thabari dalam klob Al-Kabir d,ltgan rrnrd y"rr!
dihasankan oleh Al-Hafizh Ar-Mundziri, dari Hudzaiiah bin ur"ia,
'Bahwasanjta Rasulallah sha//a//abu Ataihi wa sallan bersabda, ,,siapa yng
menlakiti kaum muslimin di ja/anjalan mereka, pasti dia mendapatkai to*rrt
rtereka'z74, dzn ta meriwayatkan daram Al-Ausatb dan oleh Al-Baihaqi,
serta perawi lainnya, dengan sanad yang tsiqab, selain Muhammad bin
Amr Al-Anshari, tetapi dra tsiqab menurut Ibnu Ma'in, darihadits Abu
Hurairah, 'Aku mendengar Rasululrab sbatlattahu Alaihi wa sallam bersabda,
'Barangsiapa Jaflg meningalkan kotorannlta pada salah satu jalan dai jalan-

jalan kaum muslimin, maka dia pantas ruendapatkan laknoi dari Allab dan
malaikat, juga dari manusia selurubnya.'ris Hadits-hadits tadi jelas
menunjukkan pantasnya kutukan bzgi- orang-ofang semacam itu.

- Adapun yang dimaksud dengan perteduban di sini adalah, tempat
beteduhnya or^ng-ot^ng yang mereka jadikan sebagai tempat bedstirahat

:'_ (#)Hadits ini hasan, Shabib At-Jani' (5923)
2?5 (Sanadnya dha'if) : Al-Baihaqi aaiam z)-xrl)o 1t 1oa1 d,an hhat Ar-Talkbit (1 / 105)
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pada siang had, tempat bernaung, bersinggah dan duduk melepas lelah,

katena tidak semua naungan dilarang buang haiat di bawahnya. Nabi

S hallattahu Alaihi aa Sallam sendfui pernah duduk di sekitar teduhan pohon

kurma untuk buang haiat, padahal tidak diragukan lagi kalau kutma

tersebut ada naungartrty 
^.

Saya katakan, "Yang menuniukkan hal tersebut adalah hadits Ahmad

dengan lafazh, 'Atau naungan Jang diiadikan tempat berteduh''276

i-W) !-,rpr, & hr 'e, 
)u ,p ,i)ti> ,i ;t;t . xt

,lwr,*yt b:oi *t:it Q3t;t,'^Yhr q#l
84. Abu Dawad Radhjaltabu Anbu nenambahkan dai iwalat Mu'ad7

Radhiltatlahu Anhu, kata, 'Tempat-tenpat aliran air", lafalbnla,

'Jaahkanlah diirnu dai tiga macam laknat; Buang air besar di tenpat-

tempat aliran air, di tengah jalan ra1a, dan tempat berteduh''277

Penielasan Kalimat
'Jauhkanlah dirimu dari tiga macdm laknat; Buang air besar (Al-Baraal

adalah tanah yang luas, istilah tentang buang air besat, dan iika
dikasrahkan ar:dinyz- bertanding di medan tempur) pada tempat-tempat aliran

air (yartu tempat yang biasa didatangi ofang, seperti sumber rnata air atau

sungai ufltuk minum dan berwudhu) di tengah jalan rala (mzksudtyz adala,h

jalan l:iya tempat orang betlalu lalang atau temPatyang dilewati orang)

tempal berteduh (telah kami ielaskan sebelumfly^)."

Urb c& .:6 e'11 
, g6 it *'-r^-\1t .1'"

g5. Dan bagi Abmad dari lbnu Abbas Radhilallahu Anhu, 'Atau tempat

mengenangnJa air."278 kdua riwalat ini dha'if.

Tafsir Hadits
Riwayat Ahmad ini adalah kelaniutan dari hadits,

trlv

\1 *y'q.'ri irw.,y eiLr
o 1 zzz C . o ,.

.ri :a)til df>\ljl lril' 
,6 /,f,>

276 Ahmad (l/299)
"' <i#)Hadits ini hasan, Sbahih Al-Jani'(112)
zta (-*)Hadits ini dha'if, Ahmad (1 /299)

*
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Takutlab kalian tiga macam laknat: Seorang daari kalian duduk (buang air)
di nnpat ,rafig-,rang bertednb, di jalan, atau di tempat air mengenang."
Naq'u a/-maa'maksudnya adalah ah yang meflggenang, sebagaimana
dalam An-Nihayh.
Pada kedvanya terdapat kelemahan, yakni pada hadits yang

diriwayatkan oleh Ahmad dan Abu Dawud, iwayatAbu Dawud dianggap
dha'tf karena setelah meriwayatkan hadits tersebut, ia mengatakan
haditsnya mursal, sebab berasal dati riwayat Sa'id Al-Humairi, ia tidak
bettemu Mu' adz, maka hadit sfly a m u n q a t hl . rbnt Maj ah meriwayatk anny a
dati jalan ini, sedang riwayat Ahmad menjadi dha'tf, karena dalam
pedwayatannya tetdapat Ibnu Luhai'ah dan rawi yang meriwayatkan dari
Ibnu Abbas sendiri mubham (diragukan).

,;l-t[t ,t*\i',>J
c/.;** r-+ ,

,/l/

86. Atb-Thabrani pernab meriwalatkan badits tentailg larangan buang air
di bawah pobonlang berbuab dan di tepi sungailang mengalir.,,zzr (FIR.
Ibnu Umar dengan sanad dha.if).

Biogtafi Perawi
Menurut Adz-Dzahab, Ath-Thabtani adalah Al-Imam Al-Huyjah Abu

Al-Qasim Sulaiman bin Ahmad Ath-Thaba i. ra adalahrujukan parz ulama
sedunia, dilahirkan pada tahun 260 H.Ia berpindah-pindah ke berbagai
kota seperti Syam, Haramain, Yaman, Mesir, Baghdad, Kufah, Bashrah,
Ashbahan, ,\l-Jaztah dan lain-lain.labelajar hadits kepada seribu Syaikh
atau bahkan lebih, ia termasuk pahlawan dalam bidang ini, disamping
kebenaran dan kejujura'rLny^. Para ulama menyanjung keluasaan ilmunya.

Penielasan Kalimat
'T-.arangan buang air dibawab pohonlang berbuab (walaupun tidak diiadikan .

tempat berteduh oleh seseorung) pinggiran (yaita, tepian) sungai lang
mengalir."

Tafsir Hadits
Hadits ini dari Ibnu umar dengan sanad dba'tJ karena ada rawinya

yang matruk (tidak dipakai).

"' (4.b)Hadits ini dha'if, hhatAt-Tatkhirh (1/106)
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Jika hal ini telah diketahui, maka dari hadits-hadits di atas dapat diambil

kesimp,rlan, bahwa ada entm tempat yzng dllarang buang ait besar

p^d^rr:y^, yaitu: Jalanan tempat otang betlalu lalang (tapi tidak mutlak
^r.-o, 

ialar.,hanya lalan'yangladi tempat orang berlalu lalang)' tempat

orang berteduh, sumbet-sumb er zit,pada ilt yang menggenan$' di bawah

poho, yang berbuah, dan di pinggir sungai' Abu Dawud menambahkan

irlrlr} Moiaril-rry^, d,Iii hadits Makhul, 'kasulullah sballallabu Alaihi aa

Sallant ruelarang kendng di pintu-pintu may'id'" 280

,'p) y\t ,k :t Jhis;1C & ir e' :9 *i 'xv

,ri'"X- \j,yV * q f\ :',F ;:# lv ;.t afi 
;iY

' 
i'rtx';t

87. Dari Jabir Radhltatlaba Anhu, ia berkata, 'Rasalullah shallallahtt

Alaihi wa sallai bersabda, 
,Apabila ada dua Lrang)ailg ingin buang

air besar, maka hendaklah masing-masing bersembanli daiyng lainnla,

dan jangan lah ke duanla saling b erbicara, kare n a 1 ang de mi kian ita sangat

dibenci Attah.'281 Diriwayatkan dan dishahihkan oleh Ibnu As-

Sakan a"r,'ru;-nr-6;,r,.if *'n' r"at'**-*i'l'I (.,u., t1' 
-

Biografi Petawi
Ibnu As-sakan Al-Hafizh Al-Huiiah Abu Ali Sa'id bin utsman bin

Sa.id bin As-Sakan At-Baghdadi, pernah tinggal di Mesir, lahfi tahun' 294

H. perhati 
^nflya 

terhud"l ilmu hadits sangat besar, ia mengumpulkan

dan menyusunflya, ,"prrir.i"ya tidak ditagukan' banyak ulama hadits

m"rirr^yrikan hadits dannye'-Iz-wafa;- pada tahun 153 T'
Ibnu Al-Qaththan, beliau adalah Al-HafizhAl-Allamah Abu Al-Hasan

Ali bin Muhammad bin Abdil Malik Al-Fatisi, yang dikenal dengan Ibnu

Al.Qaththan.Iaadalahulamahaditsyangpalingdalam-ilmunya,paling
brnyrL hafal tentang flama-nama Pelawi hadits' dan paling teliti dalam

p"i*^y^r^n hadits,log, -"*iliki banyak katangzr.' Dia meriwayatkat

hadits dan mengkaiinya, ia menulis kttab Al-lvahn aa Al-Iharn yzng

disusun sebagai syarah klt^b ALAhkan Al-Kubrakarya Abdul Haq' Kitab

280 Al-Maratil (3)
281 T ihat Tnhfah Al-Mahtai (l/164).
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ini sebagai bukti kekuatan hafalan dan pemahamannya. Akan tetapi ia
merasa kesulitan dalam hal nama-nama perawi haditsnya. ra wa,fat pad,a
bulan Rabi'ul Awal tahun 628 H.

Penielasan Kalimat
'Apabila ada dua nrangJag irugin buang air besar maka hendaklah masirug-

masing bersembunli (yaitu membuat penghalang) masing-masing keduanla dari
temannjta (perintah ini menunjukkan wajib) dan janganlah keduryta saling
berbicara ftetika keduanya sedang buang ak) karena sesunguhnlta perbuatan
demikian sangat dibenci oleb Allah (Al-Maqtu, saflgat marah).,,

Tafsir Hadits
Hadits di atas dinilai cacat deng^n t^flp^ menyebutkzfl c c^tflya dalam

Ay-s1arb, yaitu yang dikatakan oleh Abu Dawud bahwa ia tidak
menisbatkannya kepada Ikrimah bin Ammar Al-Ajli Al-yamani, dan
dijadikan hujjah oleh Muslim dalam kltab sbahib-nya. Hanya saia, hadits
itu diflilai lemah oieh sebagian ulama hadits, mereka menilai lemah hadits
dari Ikrimah yang melalui sanad Yahya bin Abu Katsir. Sementara Mus-
Iim telah meriwayatkan haditsnya dai yahya bin Abu Katsir, dan Al-
Bukhari juga menjadikan yabid haditsnya dariyahya bin Abu Katsir.

Abu Dawud dan Ibnu Majah telah meriwayatkan hadits larangan
betbicara ketika sedang buang ar dati Abu Sa'id dan Ibnu Khuzaimah
dalam l<ttab shah;h-flyz"t, tetapi mereka semuaflya medwayatkannya dari
riwayat Ilyadh bin Hilal atau Hilal bin Iyyadh. Al-Hafizh Al-Mundziri
mengatakan, "Saya tidak mengetahui cacat dan ketidakadil annya, dia
termasuk rawi yang najhul (tak dikenal identitasnya).,,

Hadits tersebut adalah dalil wajibnya menutup aurat, dan larangan
berbicara ketika buang au. Pzda dasarnya larangan itu menunjukkan
hukum haram, dengan alasan adanya kemurkaan Allah atas pelaku
perbuatan itu, sebagai tambahan dalam menjelaskan keharamannya. Akan
tetapi dalam klt^b Al-Bahr dlklatm bahwa tidak ada kesepakatan ulama
akan keharam,,fiflya, dan lanngan itu makruh )Ika ada l'ma,, tapi jrka
tidak, maka kembali kepada hukum asalnya, yaitu haram.

Ketika buang air, Rasulullah shatlallabu Ataihi wa sallam tidak
menjawab salam, padahal menjawab salam hukumnya waiib. Sejumlah
ulama hadits -selain Al-Bukhari- meriwayatkan dari Ibnu umar
Radbjallabu Arubu, 'Bahwa ada seorang lelaki meleaati Rasulullah, ketika itu

2" 1i,*l Hadits ini dha'if, Dba,if Abi Dawrd (75)
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belial sedang baang air kecil, pemuda itu mcngtcapkan salam kEadanla, tetopi

bc liat tidak menjawab.'43

,1. \. i , |"," t,41b alJt Jr illl j_*,;
. c'" .,,:t. t1cl..lz

tt' (*t \) ,,)fr -f )

#.ffi6^tLfL.:uli qW.\) ,o-{'. o>tiJt

88. Dai Abu patadah Radhilallabu Anbu dia berkata,"Rasulullab
Sballallahu Alaihi aa Sallam bersabda, 'Janganlab iesezraily di antara

kama menlentuh kenaluanfiJa dengan tangat kanannla ketika sedang

buang air kecil, dan janganlah nenganakan tangan kanannla ketika

beistinja dai buang air besar, dan janganlab ia rueniupkan nafasnla ke

dalam belana.,za+ (Muttafaq Alaih, dan lafah hadits ini milik
Muslim).

Penjelasan Kalimat
'Janganlab seselrang di antara kama menjtentuh kemaluannla dengan tangan

kanannla ketika sedang baang air kecil, dan janganlab mengunakan tangan

karuannla ketika beistinja dari baang air besar (metupakan kinalah dari buang

air besar, sebagaimana yar,g telah Anda ketahui bahwa al-ghaa'ith adalah

salah satu istilahnya) dan janganlah ia bernapas (mengeluarkan nafasnya)

di dalam bejana ftetika dia sedang minum)."

Tafsir Hadits
Hadits ini menunjukkan keharaman menyentuh kemaluan dengan

taflgarl kanan ketika buang air kecil, katena pada dasatnya laratgan itu
menunjukkan keharaman. Juga keharaman menggunakafi tangan kanan

ketika beristinia dad buang air besat dan kecil, berdasatkan hadits Salman

yang akan datang. Serta haramnya meniup di dalam beiana ketika sedang

minum.
Madzhab Zhahii -sebagaim^nl y^ng telah Anda ketahui-

mengharamkan semua hal tersebut, berdasatkan hadits di atas, demikian

pula menurut sekelompok ulama madzhab Asy-Syaf i dalam masalah

istinia. Sedangkan menurut jumhut ulama, Larangan dalam hadits tersebut

hanya semata-mata untuk meniagz kesucian.

283 1Q&l Hadits ini shahih, Shaltih Mailin (3)

"o <Q&l Hadits ini shahih, Shahih Al-Btkhan $54) dar, Sbahib Mrclin (267)
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Imam Al-Bukhari telah menyebutkan secara grobar daram kitabnya,
dengan judul Bab Larangan Beristinja dengan lougnu Kanan, raru ia
menyebutkan hadits rni. D alam A I -Fa t b p enuri, m.rrgrlrkan, ..penggunaan
kata An-Nah1u (larungan) tidak jelas bagi Azhlzhahiriyah, ipakah
menunj ukk art haram, atau menun j ukkan untuk p enjagaankesucian s emata.
Atau, bahwa qainab. yans memalingkrn p"ngriri^n \ar.zngal itu dad
hukum haramjuga tidak jelas baginya.,,

Ini kalau bersuci dengan alat sepeti ak d,.n batu, tapi kalau dengan
t^ngan langsung, maka haram hukumnya secara /-na, $.esep^k^t^n {^t^ulama). Hal ini sekaligus mengisyaratkan kemurir^r, ,rrgrn kanan dan
menjaganya dai segala kotoran. Adapun rarangan meniup ke dalam
beiana, tujuannya.agat tidak mengotorl yanglaii, atau adi yang jatuh
dari mulut dan hidun grrya yzrtg bisa mengotori yang lainnya. S..r*
tekstual la,,,'gan tersebut menunjukkan kehatam"rr, t.Jpr iumhur ulama
menafsirkannya dengan bagian dari adab k.roprrrr. '

+\t * int Jy, tlti: U :Jts ib\t *o)it,J- r) .^1

Llr,;4-|,#'u?s,)7'rf y-t ult W oi *,,.1.,

^t' F t( *t;#'ofi,)t;f y'4*L;qu
F

89- Dari salman Radbilailahu Anbu, berim berkata, *Rasurailah
shallallaba Alaibi wa sailam melarang kami nengbadap Kiblat ketika
buang air besar dan kecir, beistinl'a dengan tangan kioao,-beristinja dengan
batu ltang kuyng dai tiga buab, dan beistinja dengan kotora) lleianl
dan talang.'zas (FfR. Muslim).

Biografi Perawi

- salman Radbjallahu Anhu adalahAbu Abdullah salman Ar-Fadsi, versi
lain mengatakan, Salman Al-Khair pelayan Rasulullah sbatlallabu Alaibi
wa sallam- Berasal dari Persia, dan pergi mengembara mencari 

^g mayafig
benar. Ia sempat meniadi Nashranidan membaca bermacarn-macam kitab
suci' Beliau memiliki biografi yang panjang dan sangat berharga. ra
kemudian mengembara sampai prar rtlirnya-bertemu drrg* Rasurulah

"t <l*l Hadits ini shahih, Slabib Mutia (262)

t
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Shallallaha Ataihi wa Sallam. Ia metryatakan keislamantya dengan sangat

bagus dan meniadi tokoh penting dalam Islam'

Rasulullah Shallallahu Ataibi wa Sallam pernah menyatakan tentang

ditinya, beliau bersabda, "salman termastk keluarga kami"286. umar

mengangkatnya meniadi wali (gubernur) di Mada'in, ia tetmasuk orang

yang dianugetahi umur yang P^nl^ng.
ia" yang merlg atakan dia hidup sampai 250 tahun, dan yang lain

mengataka" ISO tahun. Beliau hatya senang makan dari hasil ierih
p^y^iny^ sendiri, dan menyedekahkan semua pemberian yang dia terima.
-Beliau 

meninggal dunia di Madinah pada tahun 50 H, ada yang

mengatakan pada tahun 32 H.

Penielasan Kalimat
'Rasulullab Shallallahu Alaibi wa Sallam nelarang kani ruenghadap Kiblat

ketika buangair besar dan kecil (maksudnya adalah menghadapkan kemaluan

kami fte Kiblat) ketika sedang buang ait besat dan kecil) beistinja dengan

tailgalt kanan (ini bukan laranganmenyentuh kemaluan ketika sedang buang

air kecil, seperti yang telah lalu) beristinja dengan batu lang kurang dai tiga

baah (istinja adalahmenghilangkan kototan -yang keluat dad perut- dengan

afi 
^taubatu) 

dan beistinja dengan kotoran (yaitu kototan hewan) atau tulang'"

Tafsir Hadits
Hadits di atas menunlukkanlaratganmenghadap Kiblat, yaitu Ka'bah,

sebagaimana ditafsfukan oleh hadits Abu A1ryub, 'Kami menerzukan kakus-

kakis dibangun dengan nenghadap ke arah Ka'bah, lalu kami berpaling dan

memohon anpunan kepada Allah" sebagaiman^ y^ng akan disebutkan.

- Jpga ada hadits vang mellrrang membelakalgllJ-1,--s€!'ga-imana dalam

hadits Auo uorriilt frffiiti*ayatkan ol9! {u,slim 19?!-^ n!rf?|
'\pfu1h;aki seu akajanganlah mengltd1!

an hadits-hadits lainnYa'

-ffip.nd,pat,apakahlatanganinimenuniukkanharam
atau tidak? Ada lima PendaPat:

Pertama;Laf^ng flitu untuk men,aga kesucian saia, tidak_ ada perbedaan

{t;.-pa t aka 
.hukunniYf 

m*rnh
HIaiL yr"g *"t^rr"fri" aitafstfan"d6-mikian, berdasarkan qainah :

a. H"iit, jabk, 'Aka melihat beliau, setahun sebelam wafatnla, menghadap ke

arah Kiilat (ketika buangat).'aea (FIR. Ahmad, Ibnu Majah dan yang lainnya)

zae 4\ Ui31 Hadits ini dha'if sekah, Dha'if Al-Jani' (3272)

,r, <Q.,:.1Hadits ini shahih, Shahih Mulin (265)

"' dib)Hadits ini hasan, Shahih Abi Dawtd (13)
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b. Hadits Ibnu Umar, 'Ia melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam
ketika buang-air rnenghadap Eiital Maqdis
(Muttafaq AdiEI-- - -

el;kangiR;bal '2se

c. Hadits Aisyah, 'Rubahlab tempat dudukku (untuk buang air) ke arah
Kiblat.'zoo (HR.Ahmad dan Ibnu Majah) sanadnya hasan.
Pada hadits yang p efi^ma kali diceri takar kepada Rasulullah S b allallahu
Alaibi wa Sallam, bahwa ada sekelompok kaum yang tidak suka
menghadap Kiblat -dengan kemaluannya- Rasulull ah S h a I la I la h u A lai bi
wa Sallam bersabda, 'Aku melibat mereka nenghadapkan tempat dudukku
-dalam kamar kecil- ke arah Kiblat", rnilafazhnya Ibnu Maiah, menurut
Adz-Dzahabi dalam kttab Al-Miryan merTgeru^i biografi Khalid bin Abi
Ash-Shalt, "Hadits ini mungkar."

_Ksfua;Htrkd&oya hanm menghadap {au mgr-nlelaka-ngr Ki-b!t, sesuai
zhahtrny yb_gbelap3 _haditq tgntalg larangzn tetsebut. Sedangkan h4irq_
Wadits sebagai aaringh y"lS_ry!."B1ltkrn untuk Penyfiian, dapat
dfia kan bahwa hal.ittr teriadi lantarii adi udzur, dan it, hrnya cerita. udzur, dan itu hlnyl_9e1t1
shahabat ak bedaku umum.

krrso; Bahwa buang air dengan menghadap atau membelakangi Kiblat
hukumnya mubah, dengan alasan bahwa hadits-hadits yang menunjukkan
larangan ttu dinasakb (hukumnya dibatalkan) oleh hadits-hadits yang
menunjukkan kebolehanrya,, karena di dalamnya disebutkan taqyid
(pembatasan), "Setahun sebelum beliau wzfat" atau y^flg semacamnya,
dan hal itu diperkuat oleh ketetangan dalam As1,-S1arb.

kenpafi Menghadap dan membelakangi Kiblat kalau di tempat terbuka
hukumnya hzram, tetapi dalam bangunan hukumnya boleh, kztetahadits-
hadits yang membolehkan adalah ketika di daiam bangunan, maka hadits
tetsebut dipahami bahwa laranganitu ketika di tempat terbuka. Sedangkan
hadits-hadits yang menunjukkan larangan bersifat umum. Setelah di-
takbsbisb (dikhususkan) dengan kebolehan di dalam bangunan dengan
hadits-hadits yang menceritakan perbuatan beliau -y^ng sudah dijelaskan
sebelumnya-, mzka keharaman itu hanya bedaku di tempat terbuka.

Ibnu Umar berkata, "Hal tersebut hanya dilarang di tempat terbuka,
maka apabrla antara kamu dengan arah Kiblat ada sesuatu yang dapat
menghalangimu, maka tidak apa-apa."2e' (HR.Abu Dawud dan lainnya).
Pendapat ini tidak ,i* (1r.:1 

lebenaran), 
katena adanya beberapa hadits

"n <Q.&l Hadits ini shahih, Shahitt AlBukhai (147) dar Shahih Mtstin (266)

'eo 1t-*'l Hadits ini dha'il Dha'if Ibru Majab (324)

'n' di;)Hadits ini hasan, Shabib Abi Dawud (17)

.----+
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yang melarang dalam hal ini, disamping terdapat beberapa hadits yang

membolehkannya.
Kelima; Menghadap ke arah I(iblat hukumnya hatam, tapi

membelakanginya boleh, baik di tempat terbuka atau dalam bangunan,

pendapat ini tidak dapat diterima, karena adanyahadits yaflg mefluniukkan

Larangan pada kedua tempat tetsebut.

Inilah lima pendapat yang terdapat dalam masalah ini, dan yang paling

mendekatr kebenatan adalab pendapat yang keempat'

Telah dikemukakzr. alasan dari Asy-Sya'bi, sebab adanya latar.ga,f,

menghadap dan membelakangi Kiblat di tempat tetbuka, "Karena di

padang ,uhrru itu tidak sepi dad malaikat atau manusia, ataupun bangsa

ii" yr"g sedang shalat, yang terkadang auratnya bisa kelihatan oleh

mereka." zrz (HR. Baihaqi)

Asv_Sva.bi pernah ditanya tentang perbedaan anta1ra dua hadits, y'akni

--*;n 6afrw, ara melihat Rasulullahhadits dad Ibnu lJmat, y^ng fier:g^tz

1r.Iir., t"^"S_41_,nEb[&1il_ KiJLi, ian hadits dad Abu Hurairah

j@;trt^"g- p--e-Ib u4!3n t"i t "u"ti I a meliawab, " Ke duanya b e tul,

lrrr"gr;-d;iam hadits Abu Huraira!_itu p4tuk tempat terbuka, karena

ada hamba Allah baik malaikat maupun iin yang sedang melaksanakan

shulat, qraka ianglnlah salah seotang menghadap kepada mereka atau

membelakaqgiqy_?- ketika buang air besar dan kecil. Adapun mengenai

jrmbr.rr", mrk, tr*a dengan rumah yaflg sengaia dibangun dan tidak

memiliki Kiblat."--,
Ini Lhusus untuk Ka'bah saia, dar. Baitul Maqdis disamakan dengan

Ka'bah, berdasarkan hadits yang diriwzyatkan oleh Abu Dawud'
,,1\asulullah shattattahu Alaihi aa sallam melarang menghadap dua Kiblat ketika

baang air besar dan kecil'2ei, hadits ini lemah dan tidak dapat mengubah

hukum asal. Pendapatyaflglebih lemah dari itu adilah yang mengatakan

makruh menghadap matahari dan bulan, sebagaimana akan diielaskan

pada hadits kedua belas.

Adapun bedstinia dengan tangan kanan, telah dibahas sebelumnya.

Dan sabda tya,"(Dan beliau nelarang) kami beistinja kurang dari tiga buah

batx.t", menunjukkan bahwa beristinia kurang dari tiga batu tidak sah'

Adapun mengenai cafa meflggunakan tiga batu itu telah diielaskan dalam

hadits Ibnu Abbaszs4, 'Dtta batu digunakan untuk sebelah menlebelah pingr

'ze2 Al-Baihaqi dalzm ALKtbra (l /93)
2s3 liifulHadits ini dha'if, Dha'if Abi Dawd (10)
2ea Demikianlah, dan yang benar adalah : Ubay bin Abbas bin Sahl bin Sa'd dari bapaknya,

dari kakeknya.
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dubur dan satu batu untuk lubang dubur'zes, yaitu tempat keluarnya kotoran
dari dubur.

Pata ulama berbeda pendapat tentang hukum beristinia dengan
menggunakan batu:

Menurut Al-Hadawiyah; hukumnya tidak wajib, kecuali bagi orang yang
bettayammum atau oraflg yang khawatir kena benda yang basah, dan najis
ti&k bisa hilang dengan air, sedangkan pada kondisi lain hukumnya
sunnah dan tidak wajib. Istinja yang wajib dengan afu hanyalah untuk
melaksanakan shalat.

Menurut mtdzhab Asy-Syafii, boleh memilih antata ar dan batu, bila
dia menggunakan salah satunya itu sudah sah, dan bila menggunakan
batu, maka harus dengan tiga kali gosokan, sekalipun bendanya sudah
hilang sebelum sampai gosokan ketiga.

Ada ulama yang betpendapat, bila sudah bersih sebelum digosok dengan
tiga batu, maka sudah sah, dan jika belum bersih dengan tiga batu, maka
hatus ditambah dan disunnahkan dengan jumlah ganiil. Waiib tiga batu
di qubul dan dubur, sehingga beriumlah enam bzfii, ctta, semacam ini
telah disebu&an dalam hadits.

Saya katakan, "Hadits tentang permintaan Nabt Sballallahu Alaibi wa
Sallaru kepada Ibnu Mas'ud dan Abu Hurairah serta shahabat lainnya
hanyalah tiga batu. Terdapat penjelasan tentang cara menggunakannya
pada dubur, dan tidak ada penjelasan penggunaannya pada qubul.
Seandainya eflam batu yang dimaksudkan, Nabi Sballallahu Alaihi wa
Sallam pasti memintafiy^ sewaktu beliau akan buang air,wzlaiupun hanya
pada beberapa waktu saja, bila batu itu memiliki enam sudut, maka sah
untuk dipakai beristinja."

Batu bisa diganti dengan alat lainnya, asal bisa membersihkan najis
sama fungsinya dengan batu. Pendapat ini berbeda dengan Azh-
Zhahiiyah, meteka mengatakan wajib beristinja dengan batu, katena
mereka berpegang pada teks hadits. Dapat dijawab bahwa karena batu
yang lebih umum sebab bisa didapatkan dengan mudah. Hal itu juga bisa
dipahami dati adany a larangan beris tin j a dengan ko toran binatang ataupun
tulang.

Seandainya diwajibkan hanya dengan batu, beliau pasti melarang
beristinja dengan yang lainnya, demikian pula beliau melarang
menggunak^fl 

^t^ng, 
berdasarkan hadits tiutayat Abu Dawud,

G:, W a F ;k ?rtLr; 
^;;: :f t':; 5Lf;-,t'of lthl )

as Ad-Daraquthni (1 /56) dan Al-Baiha qi (t / {a)
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'?lerintahkan umatnu lntuk tidak beistinja dengan kotoran binatang dan

afttflg, karena sesunguhnla Allah telah nenjadikan itu sebagai smber reryki

kami,,, maka beliau shaltatlahu Ataihi wa sallam melarang yang demikian

itu. 2e6

Pada hadits lain, beliau melatang menggunakan tulang, dengan alasan

tulang merupakan makanan jin, sebagaimzloia ditiwayatkan oleh Muslim

dari hadits Ibnu Mas'ud, dalam hadits itu beliau bersabda kepada iin ketika

mereka bertanya kepada beliau tentang makanan,

, ','-AL;;. F:

"[Jntuk kamu segala tulang dari binatanglong disenbelih dengan nana Allah

itil hbih banlak dai pada yng masih berdaging, dan setiap kotoran bewan

nenjadi nakanan ternakmu.'zez

Hal itu tidaklah menafikan tlasan dtlatarrgnya menggunakan kototan

hewan karena najis, sebagaimana dijelaskan dalam hadits Ibnu Mas'ud

ketika Nabi Shattattahu Ataihi wa Sallam memintanya mencarikan tiga buah

batu, lalu ia membawakan dua buah batu dan kototan hewan, lalu

Rasulullah Shallattabu Alaibi aa Sallam membuang kotoran binatang itu,

seraya bersabda, "sesungubnla tahi binatangitu kotoran'ze8, sebab tetkadang

sebuah masalah memiliki banyak alasan. Maka tidaklah salah mengatzkan

bahwa ka,rena kotoran hewan itu kotor dan sebagar makatan hewan

piarart yila.

Adapun hadits yang menuniukkan tidak adanyt lal2;ngar menghadap

mzrtahai dan bulan ketika buang nt, adzlah sebagai bedkut:

aryr t }:X \1 : ^*Xr o9: 
"GrA\i ;i:'{;'} al4'*1 .1 ,

r;?'rf \;? Sr3 ,J'y. ,'t a:t;.

90. Menurut perawi lang tajub, dari Abu -!y1ub Al-Anshai XninrloUono

Anbu, 'Janganlah kanu nenghadap Kiblat dan jangan pula karnu

nenbelakanginla, tetapi menghadaplah ke tinur atau ke barat'"2ee

'nu <S&l Hadits ini shahih, Shahih Abi Dawtd (39)

'n' l}.;tl Hadits ini shahih, Sbabib Murlin (450)
*' <ga, Hadits ini shahih, Shahih Al-Bskhan $55)
zse 

Qr.lbl Hadits ini shahih, Shahih Al-Bukhan $44) darn Shahih Mrclin (264)-

t15L';<;t; ?'tl * !,?tT" P,9'JJ
8:tu.



<{rraa ,%nuaneg & l9B

Biografi Perawi
Abu Ayr"b adarah Kharid bin zaid, bin Kulaib Ar-Anshad, termasukshahabat senior, turut serta dalam perang Badr. Nabi sbal/allabu Ataibiwa sallam singgah di rumahny" k"tik, beriau baru tiba di Madinah, iagugur dalam peperangan tahun 50 Hijriyah di Rom ao.i, zd.a yangmengatakan setelah itu.

Tafsir Hadits
Hadits tersebut maryfu', petmulaannya adalah Rasulullah SballatlabuAlaihi wa Sallam bersabda, ,14pabi/a ki,ro mau buang ni trror...,,, dattpada akhir hadits terdapat ucapan Abu Aynrb, 'Kor)i tiba di $tam, ralukami junpai kamar-kamar kecil )i ,oun dibangan nrugrrodnp-Kbrat,,, had.itsini telah dijelaskan sebelumnya.
Dati hadits di

m e m b e r a k,,, gi 
",,,, i ; i .T"' tHll il..l: t*i rf ;Hi i:: J:;;berada di timur atau di batat Qafadz "mengbadaprab ke timur atau ke barat,,ketika arah kiblat antelr^ utata d.an selatan,-Ed).

H :Jtt et yiot *,;tLf W\t,*, -2--,/ c // -:^itt ip_l .t \

;31; i I,:) :,uj uu;rt ;f
91. Dai Aisltab Radbt-yalkbu Anba, dia berkata, ,sirnoggnbulo 

RasulultabSballallabu Alaibi wa Sallam berslbla, ,tsnrorgrifi 
-yang mendatangi

tempat buang air, maka hendaklab ia nembual tujbir-,uoo (HR. AbuDawud).

Tafsir Hadits
Hadits ini terdapat dalam r<ttab As-sunan, d.andinisbatkan kepada AbuHurairah' Demikian pula dalarn At-Talkbisb, ia berkata, poros sanadnyaadalah Abu Sa'id Ar-Hibrani Al-Himshi, menge nai' i^wi ini terjadiperbedaan pendapat, ada-yangrnengatakan bahwa iia termasuk shahabat,tapi pendapat ini tidak benar, irgi *.jit. perbedaan pendapat tentangorang yang meriwayatkan hadits itu dari dia.
Hadits ini seperti hadits-hadits yang terdahulu, menunjukkan kewajibanrnenggunakan tabir, dan telah krmi l.trrkan hadits ini separohnya.

i,:tni:)*r"l? leldana^t 
d.1tam As_sznan, dari Abu Hurairah, dariauLalIarl, (latlNabi sballallahu Alaihi w) sailan, beriau bersabda, ,Barangsiapa 

)ang
3N 1i-&l Hadits ini dha'if, ot o';Jau oawtd (35)dari hadits Abu Hurairah.
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menggunakan celak mata hendaklah ia ganjilkan (dalan mengoreskanryta),

barangsiapa lang nelakukannla maka ia sudab berbuat baik, dan siapa lang
tidak melakukannlta maka dia tidak berdosa. Barangsiapa lang beristinja

hendaklah ia ganjilkan, barangsiapa Jang melaktkannla maka ia telah berbuat

baik dan siapa ltang tidak melakukannla maka dia tidak berdosa. Barangsiapa

lang makan lalu apa saja lang hendak keluar keluarkanlah, dan apa saja lang
sudah masuk dan cocok dengan seleranla maka telanlah, barangsiapa lang
melakukannla maka ia sudah berbaat baik dan siapalang tidak melakukannla

maka dia tidak berdosa. Barangsiapa Jtang bendak buang air besar, hendaklab ia

membuat tabir penutup, jika dia tidak mendapatkannlta selain tumpukan pasir

saja, hendaklah ia menutupi dirinla, karena sesungguhnla setan itu

m e mp e rm ai n kan p an ta t a ru a k cu cu Adan. B ara ngsi ap a J a ng rn e la ku kan n1 a, m a ka

ia sudab berbuat baik dan siapa lang tidak melakukannla, maka dia tidak

berdosa. "
Inilah hadits yang dfuiwayatan Abu Dawud dad Abu Hurairah, Abu

Dawud tidak meriwayatkat hadits ini dari Aisyah'

H a dit s ini dini l ai le mah -s eb agau41s3_!-e]ahj&da-ke q4hui-, g ehar u s nya,

penuuJ-menisbrtkannya k.prda Abu Hurairlb 4e+ membed isyarat -#
sepef U kebrasaanifi:-ffi engenai ko-mentai tentana_hadits tersebut, tetapi

Ttr"r, 
--karen^ :t 

"b';;i rnz.la' dika takan

p*g1ir1S a4-lS k:tab Fat h Al-B ai- satadny a 
- 

h a sa'a:., .9"*"tt't a dalam

-uttib A Bi;7;Ai:l-@E$9J?-skansllurt!;frts ij;it rt lii dan diinarrihkan
_. it.f, r.k"l"-j"i "ir-u, seperti Ibnu Hibban, Al-Hakim dan An-Nawawi.

t; t4 otr et y\t .A'"r{t ol q*
.Gt.a..'.o.1,t..o'c'

€.G ; 1* ) a.JJt L';1 *.tst?

\t -u, t e*)

,)o yyt ,4

€a,:t

.1Y

g2. Dan d.arinla Radhilattabu Anha ia berkata, "sesungguhnla Nabi

Shallallahu Alaihi wa Sallam apabila keluar dari kamar kecil (WC),

beliau mengucapkan, 'Aku memohon ampunan-Mu''801 (HR' Al-
Khamsah dan dishahihkan oleh Abu Hatim dan Al-Hakim).

Tafsir Hadits
Lafazh kharaja (keluar) bermakna keluat dari suatu tempat,

sebagaimant. yarrg telah diielaskan sebelumnya pada lafazh dakhala

to' (#)Hadits ini hasan, Sbahih Al-Jant(4707)
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(masuk), a.kan tetapi maksudnya lebih umum dan hanya sekadar keluar
dad kamar kecil, bahkan mencakup di padang sahara sekalipun.

Ada yangmengatakan bahwa permohonan ampun Rasulullah Sballattabu
Alaibi wa Sallarn disebabkan karena beliau tidak mengucapkan bacaan
dztkfu kepada Allah selama buang zir, katena beliau biasanya selalu
mengingat Allah dalam setiap saat, meninggalkannya ketika buang ait
bagi Rasulullah Shallallabu Alaihi wa Sallarz dianggap suatu kelalaian,
dan beliau menganggap hal itu dosa bagi dfuinya, oleh karenanya beliau
menutupinya dengan segera beristighfar.

Dikatakan juga, bahwa pengertiannya adalah permohonan taubat atas
kelalaiannya mensyukuti nikmat Allah, yang telah Allah anugerahkan
padanya. Allah telah memberinya makanan, menguatkafl pencernae.nnya,
kemudian memudahkan keluarnya kotoran dari petutnya. Menurut beliau
tasa syukurnya masih kurang dibanding dengan nikmat yang diperoleh,
makz ia menyelesaikannya dengan memohon ampuflan dari-Nya,
pendapat ini lebih cocok, sebab sesuai dengan hadits Anas ia berkata,
"Rasulullah Sahllallahu Alaihi wa Sallam apabtTa keluar dari kamar kecil
(S7C) beliau membaca,

€,bq.51tri g;\fiji "t l-jr
"segala puli bagi Atlah yng telab mengbilangkan gangualt dariku dan telah
rnelinpahkan keyhatan padaku.:::oz (FIR. Ibnu Majah).
Ada keterang n tentang Rasulullah shaltallahu Ataibi wa sallam

meratapi kesalahannya, y^ng demikian adalah bagian dari cara bersyukur
beliau bahwa setelah keluar dzikamar kecil, beliau mengucapkan, "segala
puji bagi Allahyng nlab mengbilangkan ganguan dariku dan telab melimpahkan
kesehatan padaku, dan seandainlta Dia berkehendak niscala Dia menahann-ya
padaku."303 Darr Allah telah menyifatinya,bahwa beliau shallattabu Alaihi
wa Sallam adalah hamba yang pandai bersyukur.

saya katakan, "Bisa jadi permohonan ampun beliau adarah karena
kedua alasan di atas dan karena sebab yang tidak kita ketahui.,, Meskipun
ada y ang berpendapat bahwa, "sesungguhnya jika beliau S b a / ta I la h u Alai h i
wa Sallam meninggalkan dzikir dengan lisannya dalarn kondisi buang air,
namun beliau tidak meninggalkannya dalam hainya.,,

Dalam masalah ini terdapat hadits dari Anas, bahwa beliau Sballallahu
Alaibi wa Sallam pernah membaca,

:11 : !)l'eAl'Gl €!' !'\;ir
'o' (t1&) Hadits ini dha'if, Dha'if Ibnu Majab (57)
303 Mrsbannaf I bru Afu $rai batt (6 / 115) dar At-'I lal Al-Mrtanahlab (1 / 32g)
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,,segala puji bagi Attah yng telah berbuat baik kepadaku pada awal dan

okhirn1a."3oa

Juga hadits dari Ibnu Umar, bahwa Rasulullah Sballallahu Alaibi aa

Sallan ketika keluar dad kamar kecil, beliau membaca,

tsl'p'J\?t tri e e?t i:s'o1t;l'€!, !.l-ir
,,segala puji bagz Attahlang telab merasakan padaku kelelatannla,lang telah

nengeialkan kekuatan-N1a padaku dan lang telah nenghilangkan SangilannJd

dorikr",'ot semua sanad hadits di atas lemah, tapi Abu Hatim mengatakan'

bahwa hadits yang paling shahih dalam masalah ini adalah hadits Aisyah'

Saya katakrr, tidrk mengapa mengucapkafl semuanya, sebagai bukti

syukur terhadap nikmat (Allah), dalam masalah sepetti ini tidak

disyaratkan hadits harus shahih.

.1Y

93. Dai Ibnu Mas'ad Radhialtahu Anhu, beliau berkata, 'T'dabi Shallallahu

Alaihi wa Sallam mendatatgi tempat buang air besar, lala beliaa

menluruhku membauakan tiga buah batu, tapi aku haryta menemukan

daa blah batu, aka tidak nendapatkan batu lang ketiga, maka aktr

baaakan kotoran binatang, lalu beliau mengambil dua batu itu dan

membuang kotoran binatang seraJd berkata, "sesttngubnla kotoran

binatang ita najis atau kotor." ror (HR. Bukhad) Ahnad dan Ad'
Daraqithni nenanbahkan, 'Berikan aku selain kotorart iltt." 307

Biografi Perawi
Adz-Dzahabi betkata, "Abdullah bin Mas'ud adalah Al-Imam Ar-

Rabbani, Abu Abdurrahman Abdullah bin ummu Abdul Hudzli. It adalah

shahabat dan pelayan Rasulullah Shallatlahu Alaibi wa Sallan, tetmasuk

as-rubiqun al-aiwalun (y"rg pettafia-t^ma masuk Islam), dan mengikuti

3oa (Maudhu) : Dha'iJ Al-lanf (3479)
tos 1ii&lHadits ini dha'if, Dha'if Al-Jant (4388)
,ou <Q&l Hadits ini shahih, Shahih Al-Bakhan $56)
30? Ahmad (1/450) dan Ad-Daraquthni (1/55)
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peraflg Badt, juga termasuk seorang fuqaha yar,g cerdas dan shalih. Ia
masuk Islam sejak dahulu dan menghafal langsung dad mulut Rasulullah
Sballallabu Alaihi wa Sallam sebanyak tuiuh puluh surah. Rasulullah
Sballallabu Alaibi wa Sallam bersabda, 'Barangsiapalang ingin membaca Al-
par'an dengan bagus sebagaimana ia diturunkan, maka bendaklah dia
membacanla menurut bacaan lbnu Urzmu 'Abd (bnu Mas'ud1"to8, ia memiliki
banyak keutamaan, dan wafat di Madinah tahun 32 H, dalam usia sekitar
60 tahun.

Tafsir Hadits
Ibnu Khuzaimah menambahkan bahwa kotoran tersebut adzlah

kototan keledai.3oe

Hadits ini dijadikan dalil oleh Asy-Syaffi, Ahmad dan ulama hadits
lainnya. Mereka mensyaratkan bahwa batu yang digunakan untuk istinia'
tidak boleh kurang dari tiga biii, di samping harus memperhatikan
kebersihannya. Apabila belum juga bersih dengan tiga batu, hendaklah
ditambah sampai kotorannya bersih.

Disunnahkan jumlahnya ganjll -sebagaimana telah disebutkan
sebelumnya- tapi hukumnya tidak wajib, berdasarkan hadits dari Abu
Dawud 'Barangsiapa )ang tidak manpu (mengganjilkannla) naka ia tidak
berdosa", ini teiah dijelaskan sebelumnya.

Al-Khaththabi b erkata, "Kalau maksudnya hany alah p enyucian kotoran
saja, maka tidak ada manfaat disyaratkannya jumlah batu tersebut. Tapi
karena jumlah batu disyaratkan secata lafazhdan secara maknawi diketahui
demi kesucian, maka hal itu menunjukkan wajibnya kedua hal tersebut."

Adapun mengenai pendapat Ath-Thahawi yang mengatakan,
"Seandainy^ ttgz biji itu merupakan sy^tat, niscaya Nabi meminta yang
ketiga." Jawabannya, "Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam telah meminta
yang ketiga tersebut, sebagaimana dalam riwayat Ahmad dan Ad-
Daraquthni yang terdapat dalam keterangan penulis, dan dalam ALFatb
ia mengatakan bahwa para perawinya tsiqab. Andaikan tambahan
keterangan ini tidak benar, maka sebagai jawaban atas pendapat Ath-
Thahawi bahwa Nzbi Shallallaha Alaihi wa Sallan pada kali pertama tidak
meminta yang ketiga, dan sewaktu beliau membuang kotoran binatang
itu, Ibnu Mas'ud menyadari bahwa dia belum sempurna menjalankan
perintah Rasulullah hingga ia mendatangkan batu yang ketiga, atau
kemungkinan Rasulullah Sballallahu Alaibi wa Sallam mencukupkan

'o' {6i4, Hadits ini shahih, Shahih Ibnu Majah (714)
loe Sbahih Ibru Khqainah (1/39)
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dengan salah satu sudut kedua batu itu, lalu beliau menggosokkannya

yang ketiga ,karetrayang dituntu t adalahmenggosokny^ trg kali walaupun

dengan sudut-sudut sebuah batu'

Tiga batu ini adaiah untuk mengusap salah satu dari. kedua qubul dan

dubut, dan disyaratkan juga untuk y'ng l'innya dengan tiga batu' sehingga

iumlahnya meniadi "nol^, 
btrdasartun hadits yang menielaskan hal

tersebut dalam Musnad Ahnad' Namun' ada sesuatu dengan adanya

penetapan enam batu tetsebut, karena sesungguhnyzia tidak mengetahui

bahwaNabtshaltaltahuAtaihiaasallarnpernahmemintaenambatu,
meskipun keiadian itu berulang-ulang dilakukan bersama Abu Huraitah

dan Ibnu Mas'ud serta yaflg lainnya'

Menutut Ahmad, A"-Ni''"'i, Atu Dawud dan Ad-Daraquthni' hadits-

haidts yang lafizhny, b.,b"t yr,' B arangsi ap a J ang m e n datangi tenpat buang

air besar",Ledudukannya sama seperti hadits Aisyah' 'Apobila reselrang

dai kanu pergi ke te*ph buang air besar, maka hendaklah dia bersaci dengan

tiga bata, karena lang denikiai itu 
-Lyd'ah 

mencukupi"' dan Ad-Dataquthni

b-erkata, "sanadnya hasan shahib''8lo

Meskipunairbesar(tinia)ketikadisebutkanSecafamutlakadz|ahylng
keluar pada dubur, ,turrl,rr 

^P^ 
yaflgkeluar dad qubul termasuk padatrya'

Dalam hadits Khuzaimah bin Tsabit disebutkan, bahwa Nabi Shallallahu

Ataihi wa sallam dilan1a tentang bersuci, rnaka beliau menjawab, 'Dengan tiga

batalangtidak ada kotirannla''z7r 1HR' Abu Dawud)' pertanyaan itu betsifat

umum bagi tempat kelualnya najis (qubul dan dubur) atau salah satunya'

dan masalah seperti ini butuh penielasan'

Begitu pula hadits Salman dengan lafazh"Kami dipeintabkan antak

tidak mengangap cakap beristinja dengan batu lang kurang d1n ttgo" atz (HR'

Mustim) Hadits ini i,,ga b""if"t ,,."tt'tt bagi qubul dan dubul..g:gJ3"g-

mensYaratk"' t'u* b"uah batu' berdasarkan hl4!t:iy3y4! Ahma{'- saya

iffi"'a^r+dffi-ic;-r$an'-fr ffit*;;; ;" ;"""titi 1"ait"-t"aiis varlg menv u'.t.'. b e i s ti ni a'

dengan menggunakan tiga buah batu dan melatang kurang dart ttga'

kesemuan ya menielaskan peflgguflz e;nflyz dibagian luar dubur'

Diungkapkan dengan kalimat |zralgal beistinja,dengan kurang dad tiga

batu, dengan kaliirat istithabah @ersuci) dengan tiga batu' dan dengan

lafazh istijrnar (mempetgunakan b'to)' 'Apabila leseoraily di antara kana

beistijnar (beristinja,)'drigon batu, hend.aklai beistlnja' dengan nengunakan

@bttDawd(40)
'" @ilHadits ini shahih, Sbahih Abi Dawd (47)

"' $l>Hadits ini shahih, Shahih Muslin (262)

I
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tiga baab bAtil", juga dengan lafazh at-tamassuh, 'B,asulullab melarangmengusap
dengan kotoran atau tulang."

Jika hal ini telah diketahui, maka istinja' sec^ta etimologi adalah
menghilangkanan-najw ftotoran) atau.gha'itb (tinia). Gba'ithadalahkinayah
daikata'ad(rab 0<otoran) dan kotoran itu sendiri ada dibagian luar dubur,
menurut pendapat ahli bahasa. Di dalam Al-Qamus, kata an-najw zdalah
apa saja yang keluar dari perut, baik berup a angin atau inia, sedang istanja'
adalah mencuci dengan air atau mengusapnya dengan batu, maka dalam
hal ini kata istatbaba sarnz dengan istanja' dar. istl'mar sama dengan kata
istanja. Kata at-tamassuh adalah meflgusap dengan taflg^n untuk
menghilangkan sesuatu yang mengalir atau kotoran.

Dari penjelasan tadi Anda dapat memahami, bahwa perintah
menggunakzr igz buah batu untuk beistinja' dan adaryzLanngzn kurang
dad itu tidak lain hanyalah untuk menghilangkzt najis yang keluat dzuri
dubur, dan tidak untuk yang lainnya. Tidak terdapat dalil yang
menunjukkan kewajibanbeistinja' dengan hal serupa untuk yang keluar
dari qubul, dan pada dasarnya tidak ada pembatasan jumlah batu yang
digunakan, karena yang dituntut hanyalah menghilangkan bekas najis air
seni yang keluar dad kemaluan, sehingga cukup menggunakan satu batu
saja, meskipun untuk membersihkan dubur tetdapat keterangan tentang
penggunaan batu sebanyak tiga buah; satu batu untuk tempat keluarnya
kotoran, dan dua yang lainnya untuk bagian sebelah dubur. Hal itu tidak
lain karena memang khusus untuknya @eistinja, pada dubur).

+?nt }-; lnr J?rLy,,lG^i; ir 'ert;;; ,j t, .q r

it1, .ot:|t;\ t:#L ,Jtsr 
?'rr'rl p.;:*; ol g *,

ir|L:rt# r,U,

94. Dai Abu Hurairab Radhltallabu Aabu, ia berkata, ,Sesungubnla

Rastlullab shallallabu Alaihi wa sallam melarang beristinja' dengan
tulang atau tahi binatang, beliau bersabda, ,,Keduanla tidak bisa
m e n s u ci ka n.' t r t (HP*. Ad-Daraquthni, dan dia mens hahihkannya;.

'Iafsir Hadits
Ibnu Khuzaimah juga medwayatkanhadits tetsebut dengan lahzhyang

sama, sementara Al-Bukhari3la meriwayatkannya dengan lafazhyang mirip

3r3 Ad-Daraquthni (1/55)
tte (g{q Hadits ini shahih, Sbahib At-Bukbari e6a7)
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dengannya. Ia menambahkan di dalam iwzy*nyaitu bahwa Abu Hurairah

pernah betanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallan setelah beliau

selesai buang ait, 'Ada apa dengaru talang dan kotoran binatang?" Beliau

menjawab, 'Itu termasuk makanan jin", dan Al-Baihaqi medwayatk^flfiy^

dalam hadits yang pan)atg.3ls

Demikian yang dijelaskan dalam Aslt-Slarh,la,fazh hadits itu ada dalam

Sunan Al-Baihaqi, sebagai bedkut:
'Bahwasanlta Nabi Shatlallahu Alaihi wa Sallam berkata kepada Abu

Hurairah, "Carikan aku beberapa biji batu lang akan aku gunakan untuk

beristinja', danjangan bawakan tulangdan kotoran binatang", lalu aku bawakan

be berapa batu lang aku masukkan dalam kainku, dan aku letakkan di

sampingnjta, ketika beliau selesai buang air, aku ikati beliau sambil bertanla

kepada beliau, 'Mengapa tidak boleb memakai tulang dan kotoran binatang?"

Beliau menjawab, 'Aku pernah didatangi delegasi jin, mereka nenanlakan

kepadaku tentang makaruan mereka, lalu aku berdoa kePada Allah antuk mereka

agar nereka tidak melewati kotoran binatang dan tulang kecuali mereka

m endapatkannla se bagai m akanan. "
Dalam masalah ini iuga terdapat dwayat dari Az-Zabait, Jabir, Sahl

bin Hanif dan yang lainnya, dengan sanad-sanad yang semuanya terdapat

komentat, namun demikian kesemuanya saling mempetku^t 
^fltat^ 

s^tr)

dengan yanglairnya.
Di sini dijelaskan alasairrnya, bahwa keduanya tidak dapat mensucikan,

dan keduanya adalah makanan jin. Sedangkan alasan untuk kotoran
binatang adala,h karena najis. Karena najisnya itulah sehingga tidak dapat

dipakai untuk mensucikan, sedangkan tulang iuga tidak dapat mensucikan

k-arent dia adalahbenda licin yang hampir tidak bisa dipegang, juga tidak

bisa membetsihkan najis dan tidak bisa mengeringkan yang basah.

Tatkala Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam mengemukakan alasan

bahwa karena keduanya adalahmakanan jin, Ibnu Mas'ud berta;nya kepada

beliau, 'Apakah hal itu dapat memuaskan mereka ya Rasulullah?" Beliau

menjawab, "Mereka sesungguhnlta tidak menemukan sepltlng tulang, kecuali

akan mendapatkan dagingnjta pada hari menganbilnla, dan tidak menemukan

kotoran binatang melainkan mereka mendapatkan Jaily disukainla pada hari

memakann1a."rl6 7IP^F.. Abu Abditlah Al-Hakim, di dalam kltab Ad-Dala'il)

Hadits ini tidak bertentangan dengan hadits yang menielaskan bahwa

kototan binatang meniadi makanan binatang pianan pata 1in.
Di dalam hadits itu tetdapat dalil, bahwa istinja'dengan menggunakan

beberapa batu adalah cata bersuci yang tidak hatus digunakan bersama

rls Al-Baihaqr dalam ALKtbra (7 / 707 , t08)
316 Lihat, NailbAr-Rryah (1/La5)

I
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dengan air, meskipun hal itu disukai (sunnah), karena beriau
mengemukakan alasan bahwa 'Keduanla (tulang dan kotoran binatang) tidak
dapat mensucikan", itu artinya, selain keduanya bisa mensucikan.

*\t -* it Jy, JG:Jt,& iur 'eb:r;;; 
€r( as .r,"

's$rf.'st \r.:,Ist qt.te {G Lp 4;, t t}*"t,,'sL r
95. Dari Abu Hurairab Radhlallahu Anbu ia berkata, 'Tasuluilah

sballallahu Alaihi wa sallam bersabda, 'Bersucilah kamu dai kencing,
karerua sesunguhn-ya kebanlakan siksa kubur disebabkan air kencing.'stj
(HR. Ad-Dataquthni).

Penielasan Kalimat
'Bersucilab kalian (maksudnya, bersucilah kalian, 

^taLt 
tuntutlah

kesucian) dai kencing, karena sesunguhnla kebanlakan siksa kubur disebabkan
air kencing (atttnya, kebanyakan orang yang disiks a padanya) adalab darinlta
(yakni dengan sebab bercampur dengannya dan tidak bersuci darnya).,,

Tafsir Hadits
Hadits tersebut adalah perintah untuk menjauhkan diri dari air seni,

dan bahwa siksaan yang disebabkan karera tidak membersihkan diri
d,arinya akan disegerakan dalam kubut. Telah ditegaskan dalam hadits
Asb-sbabibain, bahwas^nyl Rasulullah Shallallahu Alaibi wa sallan
melewati dua kuburan yang penghuninya sedang disiksa, kemudian beliau
memberitahukan bahwa siksa salah seorang dari keduanya adalah, 'Karena
tidak mensucikan diri dai kencing",3l8 atar.., 'Karena dia tidak menutupi dii
dai kencingnlci'3le,yakni membuat tabt yang dapat mencegahnya terkena
ait seni, atau,'Karena dia tidak menbersihkan dai air kencing!',320 atau,
'Karena dia tidak hati-bati terbadap air seni.'s2t Sefiualafazh tadi disebutkan
dalam beberapa riwayat, dan semuanya memberikan pengertian keharaman
tetsentuh air seni dan tidak membersihkan diri darinya.

Pata ulama berbeda pendapat, apakah menghilangkan najis itu
hukumnya waJrb atau tidak? Imam Malik berkata, "Menghilangkan najis

t" 
.@-by Hadits ini shahih, Irwa,Al-Ghatit (2BO)

"' <iiA, Hadits ini shahih, Sbabih Mrslin e92)
"o <Q;nl Hadits ini shahih, Sbahib At-Bnkhan e16) dar Sbahib Mustin (292)
320 An-Nasa'i (4/106)
321 Al-Baihaqi (1/104)
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itu hukumnya tidak waiib", semefltara Asy-Syafr'i mengatakan hukumnya

wajib, kecuali yang dimaafkan darinya.

Wajibnya menghilangkan naiis, berdasarkan hadits yang menjelaskan

siksa kubur bagpyangtidak membersihkan diri dari ait seni. Suatu aflc rrrarl

tentu saja betlaku bagi yang meninggalkan sesuatu yang wajib. Imam Malik
mengemukakan alasaLn mengenai hadits tersebut, bahwa boleh iadi karena

dia membiatkan air seninya mengenai badannya lalu dia shalat tanpz-

bersuci, karenz wudhu tidak sah dengan adtnya najis tetsebut.

Tidak ditagukan lagi, bahwa hadits-hadits yang memerintahkan
membawa batu ke tempat buang air, dan perintah untuk bersuci,
menunjukkan wajibnya menghilangkan naiis, dan tetdapat dalil naiisnya

air seni.

Hadits tersebut merupakan dalil najisnya air seni manusia, kztena huruf
alif dan lam yang terdapat di awal kata al-baul dalam hadits tetsebut
sebagai pengganti da:-r nudhaf ilaih, yakni baulubu (kencingnya),
betdasarkan lafazh Al-Bukhari tentang siksaan dua penghuni kubur,
dengan lafazh, 'Dia tidak membersibkaru diri dai kencingn1a",32z bantgsiapa
yaflg menafsirkannya dengan semua kencing, dan memasukkan kencing

unta ke dalamnya, seperti penulis dalam l<rtab Fath Al-Bari, maka sungguh

dia telah melakukan kesalahan, dan telah kami jelaskan letak kesalahannya

dalam footnote Fatb ALBai.

:f,")i 
'# $i.J'r:)t,l?t 7tb $l ,latrt.r

96. Dan bagi Al-Hakim, 'Kebanlakan siksaan kubur karena kencing-"323

hadits ini sanadnya shahih.

Tafsir Hadits
Hadits tetsebut sanadnya shahih, demikian komentatnya di sini.

Sedangkan di dalam At-Talkbis,lafazhtya sebagai bedkut, "Dan bagi Al-
Hakim, Ahmad dan Ibnu Maiah, 'Kebanltakan siksa kubur karena kencing",32a

Abu Hatim menyatakan hadits ini cacat, dan betkata, "Meniadikannya
marfil' tdtla,h batil."

Dia tidak mengomentarinya sedikitpun, dan di sini dia menetapkan

keshahihannya, sehingga kedua pendapatnya bettentangan, -sebag aimata
yang Anda lihat-, dan pensyxah -rahinahullah'tidak mengetahui hal

'22 lni adalah lafazh Muslim, sebagaimana telah diielaskan sebelumnya.

"' <Q&1 Hadits ini shahih, ShahihAl-Janf (L202)
324 Ahmad (2/326) dan Ibnu Maiah (3a8)
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tersebut, lalu ia menyetujui pendapat itu di sini. Hadits ini memberikan
pengetian sebagaimana hadits pertatrrr^.

Ada perbedaan pendapat tefltang orang yang tidak membersihkan ztr
seni, apakah termasuk dosa besar atau dosa kecil? penyebab adanya
perbedaan pendapat tersebut katena adanya hadits tentang dua orang
penghuni kuburan yang disiks a, di mana pada lanjutan hadits tersebui
beliau bersabda, "Mereka berdua tidak disiksa karena dosa besar. ya,
sesungubnla itu adalab dosa besar." Kalimat itu beliau ucapkan setelah
menjelaskan bahwa salah satunya disiksa karena tidak membersihkan air
seninya.

Ada yang mengatakan, bahwa Nabt sballaltabu Alaibi wa sallam
menafikan bahwa keduanya disiksa bukan karena dosa besar, dan hal ini
menunjukkan bahwa itu tetmasuk dosa kecil. pendapat ifli dapatdibantah
bahwa sabda beliau, 'Ya, sesunggubnla itu adalab dosa bes)r", sebagai
jawabannya- Ada pula yang mengatakan bahwa yang dimaksudkan ad,arah
bukan dosa besat menurut keyakinan mereka berdua atau menurut kedua
orang yang drajakbicara, padahal termasuk dosa besar di sisi Allah. yang
lain mengatakan, bukan termasuk dosa besat karena sulit menja g^nyi.
Pendapat ini ditegaskan oleh Al-Baghawi dan diperkuat oleh Ibnu baEq
Al-'Id, dat ada yaflg mengatakan selain itu. Berdasarkan hal ini, maka ii
tetmasuk dosa besar.

ly i it) 6j tv
/o4z

"Lijl -i 1t', alL
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97. Dari suraqah bin Malik Radbtjtaltahu Anbu ia berkata, ,Rasulullab

Sballallahu Alaibi wa Sallam telah mengE'arkan kami tetttang cara duduk
di tempat buang air, ykni agar kami duduk bertumpt pada kaki kii
dan menegakkan kaki kanan."tzs (HF.. Al-Baihaqi dengan sanad
yang lemah).

Biografi Perawi
suraqah adalah Abu Sufyan Suraqah bin MarikJu'syum, dialah or^ng

yang kaki kudanya tetbenam ketika menyusul Rasulullah Shatlattabu Ataiii

^cel ,*
1.t.o/.il Jy: (1tL :Jts

loz \, ,{e $l 6,b)
.oou
,/ /, - t

.,b Jr-aj 0l
. o t?.6Al

t,zz a tl, . c//
ot11 .r;a)l **,a:t1

32s Al-Baihaqi, dalam kttab Al-Kabra (7/96)
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wa Sallam, ketika beliau meladkan dfui dad Makkah, kisah tersebut sangat

masyhur. Dalam hal itu Sutaqah berkata kepada Abu Jahal,
Deni Allah, wahai Abu Hakam, seandainla engkau merytakikan

Peistiwa ltaug luar biasa, sewaktu kudaku terbenam dalam tanah

Niscala kamu akan lakin dan takkan pernah ragu bahwasanla Mnbammad

Seorang rasul1ang membawa bukti, maka siapakahyng berani menantangrrya?

Itulah di antxa bait-bait sya'rrnya'. Suraqah wafat pada tahun 24 H,

pada ztxral pemedntahan khalifah Utsman.

Tafsir Hadits
Ada yang mengatakan bahwa hikmah perintah tersebut adzlzh untuk

membantu memudahkan keluarnya kototan, karena lambung terdapat pada

bagian kiri. Ada pula yang berpendapat bahwa agar iz dapat betumpu
atas kaki kiri, dengan demikian penggunaan kaki kanan akan betkutang,

karena kemuliaannya.

98. Dai Isa bin Yaqdad dai a-1tahn1a, ia berkata, 'Rasulullah Shallallabu

Ataihi wa Sallam bersabda, 'A?abila salah seorang dari kamu buang

air kecil, bendaklah ia rnengurut kemaluannla tiga kali-"326 (I{R. Ibnu
Majah dengan sanad yang lemah).

Tafsir Hadits
Hadits senada juga diriwayatkan oleh Ahmad dalam Musnd-rya, Al-

Baihaqi, Ibnu Qani, Abu Nu'aim dalam Al-Ma'ifah, Abu Dawud dalam

Al-Marasil, dan oleh Al-'Uqaili dalam Adb-Dha'a|[a427, semuanya

betsumber dari riwayat Isa tetsebut.

Abu Nu'aim berkata, "Isa dan ayahtya tidak dikenal", sedang Uqaili

berkata, "Tidak adz yang menguatkannya dan ia tidak diketahui kecuali

dengannya", da;fl Imam An-Nawawi mengatakan dalam Slarh Al-
Muhadqdryb, para ulama sepakat bahwa hadits itu lemah.

326 1i-*l Hadits ini dha'if, Dha'if Ibnu Majah (330) dan'Adh-Dha'ifah (1621)
327 Ahmad (4 / 347), Al-Baihaqi (1 / 113) dan Al-'Uqaili (3 / 381,382)

Jbb x.*a 
^^t1 a.l
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Hanya saja, pengetian hadits itu terdapat dalam shahib AlBukhai
dar Sbabih Muslin, tentang pertsrayatan siksaan dua otang penghuni kubut,
dari dwayat Ibnu Asakir, "salah satunla tidak membersihkan diri dari
kencingnla." Yakni, tidak menyelesaikan keluarnya air kencing sampai
habis, ketika telah selesai, lalu air seninya keluat setelah berwudhu.

Hikmahnya adalah, agar muflcul dugaan kuat bahwa tidak adz lagi
yang tersisa dalam kemaluanny^, y^rtg dikhawatfukan bisa menetes keluar.
Sebagian ulama mewajibkan membersihkan air seni berdasatkan hadits
salah seorang dari dua penghuni kubur yang disiksa, dan dia menjadi
penguat bagi hadits dalam bab ini.

'Ft *ht* 'nlr ol,i6 rAi; hr

i;-*tt C ey$,- ,'|Sb'1?nr ot.
'ut'^;Lbr;jr €j e. Li, ,# f.)t";r itr .ittt

-/r/ i, >. .ot to. \,, , l.c..t o ( o . o .,c.t
.oJt.z..>Ell ,): ul-2{ +:.e al)l el ol*,r11 r:.r_J> U d-a-:-;.>

99. Dari'tr* n'ttr, *)ourr*r) nrnrr, ,o-rr',ru',orn,' ,,srrrrggnbuJo Nnbt
sballallabu Alaihi wa sallan pernah bertanla kepada penduduk puba',
"Sesungubn-ya Allah memu1i kalian", mereka menjawab, ,,Sesungubn1a

kami juga mengunakan air setelab mengunakan batu.,, (HR. Al-
Bazzaq dengan sanad yang lemah)328 Asalnla nenurut iwa-yat
Abu Dawuf2e, dan dishahihkan oleb lbnu Khuqainab dari hadits Abu
Hurairab dengan tanpa men-lrcbutkan b/arab (batu).330

Tafsir Hadits
Al-Bazzar berkata, "Kami tidak mengetahui seorangpun yang

meriwayatkan hadits dan Az-zahri selain Muhammad bin Abdrr Aziz,
dan tidak ada yang meriwayatkan datinya melainkan hanya puteranya.
Muhammad itu lemah, dan riwayat darinya oleh Abdunah bin syabib fuga
lemah."

Asalnya terdapat dalam sunan Abu Dawud dan At-Tirmidzi dalam As-
sunarf3l, dad Abu Hurairah, dari Nabi Shallallattu Ataihi wa Sallam beliau

Al-Bazzar (247)
(Ai) Hadits ini shahih, Sbahib Abi Dawud (44)
Shahih Ibnu Khqainalt (1/45)
1$iy Hadits ini shahih, Sttahib At-Tirnid{ (3100)

.nt. o. o /
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bersabda, 'Firman Atlah Ta'ala,-'Di dalamnlta ada orang-oranglang ingin

membersihkan dii- (QS. At-Taubah: 108), turun berkaitan dengan penduduk

paba', beliau bersabda, 'Mereka beristinja' dengan air lalu turanlah alat ini

p a d a m e re k a. "',ilL-Mundzrrt b erkata, "At-Titmid zi menambah keterangan,

t"h*u hadits itu gharib", dan diriwayatkan juga oleh Ibnu Maiah.332

Hadits di atas dishahihkan oleh Ibnu Khuzaimah dari hadits Abu

Hurairah taflpa menyebutkan al-hijarah (bztt). Imam An-Nawawi

mengatakan dalam Slarb Al-MuhadldTab, "Yang tetkenal dalam beberapa

iatarihadits tersebut bahwa mereka biasabetistinja' dengan air, dan tidak

disebutkan bahwa meteka menggunakan batu da;nau sekaligus'" Pendapat

ini dikuatkan oleh Ibnu At-fuf'ah, beliau mengatakan, "Hal ini tidak

dijumpai di dalam kitab-kitab hadits", demikian pula yang dikatakan AI-

Muhib Ath-Thabari. Penulis mengatakan, tiwayat Al-Bazzar di atas

menielaskan tentang penduduk Quba" meskipun dinilai lemah.

Saya (Ash-Shan'ani) mengatakan, "Mungkin yang mereka maksudkan

adalaitidak terdapat dalam kitab-kitab hadits dengan sanad yang shahih'

Akan tetapi yang lebih baik adalah mengembalikannya sesuai dengan

keterangan di dalam Al-[Imam, di mana dia menyatakan bahwa hal itu

sbahih. Dia mengatakan dalam Al-Badr, Imam An-Nawawi dapat

dimaafkan, karena riwayat yang demikian itu betmacam-macam, tapi kalau

diteliti sebenarnya tidaklah banyak.

Saya katakzrt,"DL11i semua uraian tetsebut dtpzt diambil kesimpulan

bahwa, istinja'dengan air tebih utama dari batu, menggunakan keduanya

iebih baik lagi dari menggunakan salah satunya saia, setelah tda'

keterangan shahih dalam Al-Ilmam, dan kami tidak mend^patk^rt ri'wayat

dad Rasululta,h Shattallabu Alaihi wa Sallam bahwa beliau menggunakan

keduanya sekaligus.

Jumlah hadits dalam bab buang air sebanyak 21 hadits, sedangkan dalam

Ay-Sltarh ia mengatakan sebanyak 15 hadits, sepertinya dia menghitung

hadits-hadits tentang laknat meniadi satu, tapi tidak ada alasan

menjadikannya satu, katena haditsnya ada empat, yakni hadits yang

diriwayatkan dan Abu Hutaitah oleh Muslim, dad Mu'adz oleh Abu

Dawud, dad Ibnu Abbas oleh Ahmad, dan dari Ibnu Umat oleh Ath-

Thabrani, para shahabat dan orang-ofafl g y^ngmedwayatk aflrrya betbeda.

Demikian pula ia menganggap dua hadits yang melarang menghadap Kiblat

dengan satu hadits, kedua hadits tersebut salah satunya drriwayatkan dari

Salman oleh Muslim, dan dari Abu Ayyub ole]n As-sab'ah (ptata perawi

yang tujuh).

"' <Q',:.1Hadits ini shahih, Shahih Ibnu Majah (361)
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700. Dari Abu Sa'id Al-Khudri Radhiltallahu Anhu, dia berkata,

'Rasulullab Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, 'Air itu dari
air.'833 (HR. Muslirn lafazhnya dad Al-Bukhari).

Tafsir Hadits
Hadits di atas mengandung makna bahwa wajib mandi karena keluat

mani. Kata ak yang pertama adalah au yang sudah kita kenal, sedangkan
kata ar yang kedua adalah air mani (sperma). Susunan kalimat semacam
ini dalam rTmu Badi'(ilmu tentang keindahan bahasa) disebut jinas tamm
(persamaan dua kata, baik huruf, mac^m,jumlah huruf, dan susunannya,
tapi betbeda maksudnya). Hakekat mandi adalah menuangkan air ke
seluruh anggota tubuh.

Ada perbedaan pendapat mengenai wajibnya menggosok badan, ada
yang mengatakan wajib, dzn ada yang meflgatakan tidak wajib. Sebenarnya
perbedaan int hanya dalam soal bahasa saja, karena sesungguhnya mandi
yang disebutkan di dalam Al-Qur'an adala.h mencuci pada semua 

^tggot^wudhu, maka di sini ditegaskan menggosok katena termasuk di dalamnya.
Adapun mandi, disebutkan dengan lafazh,

ir:it:sG"# uyi
"..dan jika kamu junab naka n)ndilab.." (QS. Al-Ma'idah: 6), kalimat

ini melebihi dari sekadar mencuci, dan minimal menggosok. AIIah
membedakan ungkapan untuk mencuci dan mandi, hanyalah untuk
memberikan pengertian adanya perbedaan afltara keduanya.

Adapun mencuci, secara zhahrr menggosok tidak termasuk di dalam
pengertiannya, di m^na dikatakan, "Dia bermandikan keringat", "Huian
m emb a s ah iny a", kar enany a h ar u s a da daltl lain y ang me nun j ukk at a dany a
pelsyafatan menggosok pada waktu mencuci anggota wudhu, berbeda
halnya dengan mandi junub dan mandi haidh, di mana disebutkan dengan
lafazh ath-tatbiir (bersuci) sebagaiman^ yarLg sering Anda dengarkan,

<$!> Uaaits ini shahih, Shahih Mutin (343) Shabih At-Bukhan e92)
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sedangkan mengenai mandi haidh, Allah Ta'ala betfirman, t{:;Ii; ti$1
"..apabila mereka telah saci.." (QS. Al-Baqatah:222)- FJ.arlya szia, akan

disebutkan di dalam hadits Aisyah dan Maimunah yang menunjukkan

bahwa Nabi shallaltahu Alaihi wa sallam cukup menghilangkan lanabah
dengan mencutahkan air (ke tubuhnya) tanpa menggosok. Hanya Allah

yang lebih tahu tentang inti yang dimaksudkan dalam ungkapan-Nya

membasuh anggota-anggota wudhu dengan kata gasl, sedangkan

menghilangkan janabah diungkapkan dengan kata attathhir (bersucl),

padahal caraflya sama safa.

Adapun al-mash (mengusap) adalah menyapukan (menialankan) tangan

atas sesuatu, yang mungkin ada vang terkena dan ada yang Udak tetkena,

maka tidak boleh mengatakan, "Tidak ada perbedaafl 
^frt^fa 

membasuh

dan mengusap kalau tidak disyaratkan menggosok."

Hadits mengenai masalah ini diriwayatkan oleh Muslim, sebagairrr?rrz-

dinisbatkan oleh penulis kepadanya dalam kisah Utban bin Malik, iuga
diriwayatkan oieh Abu Dawud, Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Hibban33a

dengan lafadzyang sama dengan hadits yang terdapat dalam bab ini. Imam

Al-Bukhad meriwayatkan kisah tersebut t^flpa menyebutkan haditsnya,

oleh karenanya pefryusun berkata, "Asalnya dalam Shahib Al-Bukhai",
yaitu bahwa Nabi Shatlallahu Alaihi wa Sallam bersabda kepada Utban

bin Malik, "Apabila engkau terburu-buru atau kekutangan air, maka

hendaklah engkau berwudhu." 335

Hadits tersebut memiliki beberapa sanad dari sekelompok shahabat,

sepetti Abu Ayyub, Rafi' bin Khudaij, Utban bin Malik, Abu Hurairah

dan Anas.

Hadits itu menunjukkan dengan maJhum hashr (pembat^s^fl pengertian)

yang dapat dipahami dari yang disandarkan kepadanya. Muslim
meriwayatkan dengan lafazh,

kir
"sesunguhnla air itu dai air." Maksudnya tidak waiib mandi kecuali

karena keluar mani, dan tidak wajib mandi kalau hanya sebatas bettemunya

d:ua khitan (alat kelamin). Pendapat ini yang dipegang oleh Dawud dan

sebagian kecil dari kalangar. shahabat dan tabi'in.
Menurut riwayat Al-Bukhari, bahwasanya Utsman petnah dttanya

tentang laki-laki yang mencampuri istrinya dan tidak keluar mafLi, ia

menjawab, 'Cukap bagiryta berwudhu, seperti audhu antuk sbalat dan mencuci

t,, <Q.,:nl Hadits ini shahih, Shahih Abu Dawad (217)

"t <Q&l Hadits ini shahih, Shahih Al-Brkbari (180)
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kemaluannla", rJtsrnan berkata , 'Aku mendengarn-1ta dari Rasuluilab
Shallallahu Alaibi wa Sallam],

Pendapat serupa dikemukakan oleh Alt, Az-zubair, Thalhah, ubay
bin Ka'b dan Abu Ayyub, dan dia memarfu'kannya kepada Rasurullair
sballa/labu Alaibi wa sallam. Al-Bukhad berkata, ,iMouii lebib bati-bati.',
Jumhur ulama berkata, "pemahaman ini dinasakh (dibatalkan hukumnya)
oleh hadits dari Abu Hurairah bedkut ini:

*ht,* lt ,S;,, j$ ,j6 ^*?nt ,"b:ri;:; *j *r. \ . \

.,f:*iir'? r'^ri 6:^#'F 
€r\i q G 

.,r*til,, 
*,

Ji'f ol:: it '- ''t)3 .&:ix
101. Dai Abu Hurairab Radhjallabu Anbu, dia berkata, ,kasululrah

sballallahu Alaihi wa sailam bersabda, ,Apabila ft,rang laki-taki
duduk di antara empat cabang (istiryta), ralu ia nerakukairya dengan
sunguh-sanggub (mencampuin-ya), maka sungub ia wajib mandi.-'836
(Muttafaq Alaih) Mu s lin m e nam b a h ka n, "s e ka lipu n ti dak ke /u ar (m a n i).,,

Penielasan Kalimat
'Apabila ia duduk (yaitu seorang laki-Iaki yang d.apat dipahami dad

tedaksi hadits tersebut) di antara cabang-isteiryta- (yiitu r^b^ngperempuan
(istrinya), bentuk jana' da.i, sltu'bab yaitu merupakanbahasa kiasan dad
jima') Jang empat, kemudian ia melakukanryi dengan sungguh_sangguh
(mencampuriryta) (kata jaahada berarti bekerja keras dengan melakukan
aktivitasnya, Lt,-rt mencurahkan segala k.mrmprrurrny, dalam
melakukannya) maka sungub tetah wajib mandi (Dalam flwayzt Muslim
menggunakan lafazh,''fsumm aj tah ada ", attinya,'Ke m u dia n b ersu ngu b -
sungub.')

Sedangkan menurut riwayat Abu Dawud, 
o . c .,

,JtiiJtr orajr G7Y:
'Dan melekatkan alat keraminryta (aki-taki) pnao *rtnmr, lprrr*proo1,urr,

sebagai ganti dari kata 'Tsumma g-tabada", 'Kemudian dia berusaba sungub
rungub. " Penulis berkata dalam Al-Fath, ini menunjukkan bahwa kata

"u (glil Hadits ini shahih, sbabib Al-Bukhai e9r) dar sbabih Muttin (348)
"' <Q,bl Hadits ini shahih, Shabib Abi Dawud (216)



2lO 6 duautu*sAlAM litidPertama

bersungguh-sungguh di sini merupakan kiasan dari bersetubuh. Muslim

menambahkan, 'Meskipun tidak keluar manl"

Tafsir Hadits
Yang dimaksud denga n empat cabang, eLda yang mengatakan dua t^ngafl

dan dua kakinya. Dan ada yang mengatakat dua kaki dan dua pahatya,

dan yang lain mengatakan kedua betis dan kedua pahznya' Dan ada pula

y^rrg -..rg atakan seiain itu. Yang ielas semuanya merupakan kiasan dari

jina' (htbungan badan suami istri)'" 
Hadits inilah yang diiadikan daLil oleh iumhut ulama bahwa hadits

,Air itu dai air", telzh diruasakh, mereka betalasan bahwa inilah yang

terakhir dad kedua hal tersebut, berdasarkan hadits yang diriwayatkan

oleh Ahmad dan yang lainnya dafi. Az-zuhrt dan ubay bin Ka'ab, bahwa

Rasulullah Shatlattaiu Ataihi wa Sallam bersabda, 'Bahwa para pemuda

mengatakan, 'Air d.engan air itu adalah rukhsbab (kelongaran) lang Rasulullah

Shitattalu Ataihi ,) Solto* pernah membolehkannla pada permulaan Islam,

kemudian memerintahkan mandi sesudah ita",hzdlts ini dishahihkan oleh Ibnu

Khuzaimah dan Ibnu Hibban.338

Al-Ismaili mengatakan, "Hadits Ltu shahih mefiulut syzr^t Al-Bukhari

dan itu ielas menuniukkan nasakb."

Seandainya unroAb tidak ditegaskan, maka hadits yang menyatzkan

wajib mandi-"rki tidak keluar mani lebih kuat, karena mantbuq (teks)nya

hrdit. mewajibkan mandi, sedangkan yang meflgatakan tidak waiib mandi,

hanyaberdasarka n maJhum hadits, sedang manthuq (teks)leb1h didahulukan

.laripada maJbum, sekalipun maJhum sesuai dengan bara'ah ashliah (hukum

asal, yakni lepas dari kewajiban)'

Ayat Al-Qur'an menguatkan nanthuq hadits yaflg mev/aiibkan

sebagaimana fuman-NYa,

irXfsg"# ot;
"..dan jika kamu junub maka mandilaD"" (QS' Al-Ma'idah : 6)'

Asy-Syafi,i berkata, "Bahasa Arab menuniukkan bahwa ka;ta janabah

pada huLik atfly'dinamai iima' (bersetubuh), sekalipun tidak keluar mani",

ia menambahkan, "setiap oraflg yatg draiakbican bahwa si Fulan telah

junub atas Fulan ah dra sudah- memahami bahwa ia telah bersetubuh

d.t grrrrry, meski tidak kelual mani' Lebih laniut ia menututkan' bahwa

tidaf, ada petbedaan bahwa zinayangmewajibkan deta ada,lahlima', meski

I

l
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ttt 
@b)Hadits ini shahih, Shahih Abi Dawttd (214)
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dan hadits saling menguatkantidak keluat mani." Maka 
^nt^t^ ayat

wajibnya mandi lantatan bersetubuh.

lnt )r-, Jts:Jtt i:; iur ',ft / ?s .l ,l
, Jv rtrlt,sj|L4.tb q.o; :f?t e
fu* ilii ').^j :a;,L'l i* : it*;, ;t;

r&t;*
102. Dai Anas Radbjaltabu Anrtu, ia berkata, ,Rasulullab 

shallallabu
Alaihi wa sallam bersabda tentang perempuan lang berminpi seperti
ninpinla laki-laki, beliau bersabda, 'Dia waiib )anii.'$e (fruttifaq
Alaih) Muslim menambahkan, *(Jmmu Siknab bertanla, ,Apakah
bal ini terjadi (iuga pada perempuan)?,, Beliau menjawab, ,ya, lalu
dari mana teryadin-1ta kesamaan?,sq

Tafsir Hadits
Al-Bukhari dan Muslim sepakat atas periw ayata,n hadits it, d"ri

beberapa jalan (sanad), yaitu dari Ummu Salamah, Aisyah dan Anas.
Permasalahan ini 

_terjadi 
di karanga n p,*,. shahabat plr"-prr.r, seperti

pada Khalwah binti Hakim menurut riwayatAhmad,,{n-Nasa.i dan Ibnu
Majah.3al Juga pernah terjadi pada Sahlah binti suhail menurur iwayat
Ath-Thabrani3a2, juga pernah terjadi pada diri Busrah binti shafwan
menurut riwayat Ibnu Abu Syaibah.3a3

Hadits tersebut menjadi dalil yang menunjukkan bahwa perempuan
bisa bermirnpi bersetubuh seperti mimpinya laki-raki. Maksudn ya blta
keluar ar mani, sebagaimana riwayatAr-Bukhari bahwa Nabi sballallabu
Alaibi wa sallam bersabda, 'ya, jika dia melibat air.,,yaitu mani setelah
bangun tidur, dalam ri-wayatlain,'Merekaparaperempuan ilu saudara lelaki.,,
Diriwayatkan oleh imam yang rima, kecuali An-Nasa'i, d.ari hadits
Aisyah.3aa Dalam hadits itu terlandung penge tian yang menunjukkan

'.'n t{l Hadits ini shahih, sbahib Al-Bukbari (2g2) dan shahih Mutlin (312)rt. Yang mengatakan ini adalah ummu Sulaim sebagaima.ra dalam Shahih Muslim (311)
l'^ ,iirrHadits ini hasan, Sbahib Ibnu Majah (607)*2 Ath-Thabrani dalam l<ttab Al_Kabir 1Zi1ZOZ7i'3 Al-Mubannaf (1/80)
'* di.i) Hadits ini hasan, S hahib ArTirnidg (113) dan Abr Dawil (236)

*tYht'u
o7, t ' .ot

+V,P...l...:,j
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bahwa hal itu tetiadi pada petempuan sebagaimana laki-laki, sekaligus

membantah pendapat ofaflg yang mengira bahwa zlmzniperempuan tidak

keluar.
Sabda beliau, "l-.alu dai nana tery'adinla kesamaanT" merupakan bentuk

krta tanya yaflg menuniukkan pengingkarzn, |uga sebagai penetaPan

bahwa anak itu terkadang mirip ayahnya, terkadang iuga mirip ibunya,

atau saudari ibunya. Yang man a dt antara kedua Lt fna;flt yang lebih

dominan (banyak), maka kemiripan tersebut bagi yang lebih banyak.

y\t & yt J';:t ;:k : Uu W\;?nr qt akG'*s .t'r
- lg t 

o g

ry),a-,^-*Jl it :,!.A, t, {ri q'$i'{')
^;" u.t i;,.i+, , '>)ti'-r1;tr:t . ,-*it ,y ri ,yVt
1,03. Dari Aislab Radhiatlaha Anha, ia berkata, 'Rasulullah Shallallabu

Ataihi wa sallam mandi karena empat perkara; karena junub, hari

Jum'at' karena berbekam dan karena memandikan maJat'"-r+r (HR'
Abu Dawud, dan dishahihkan oleh Ibnu Khuzairnaln)'

Tafsir Hadits
Hadits ini iuga diriwayatkan oleh Ahmad dan A1-Baihaqi3a6, di dalam

sanadnya terdapat Mush'ab bin Syaibah, mengenai dirinya terdapat

beberapa komentat.
Hadits ini iuga menuniukkan disyari'atkannya mandi kar'ena empat

hal tadi. Adapun mandi iunub, sudah ielas kewaiibannya. Sedangkan

mandi pad.a ha:-]- Jum.at, mengenai hukum dan waktunyz, terdapat

perbedaan pendaPat:

Menuruf lrmhu ulama, hukumnya sunnah berdasarkan hadits dari

Samutah, 'Barangsiapa beruudbu di hai Jum'at maka dia sudab melaksanakan

sunnah dan sudab baik, dan barangsiapa ltang mandi, maka mandi itu hbih

utama", akan diielaskan sebentar ltgt. Dawud dan sekelompok ulama

mengatakan hukumnya waiib, berdasarkan hadits, 'Mandi di hari Jum'at 
,

'#;r:{tix:::!ti;{!tfi'v:i:{z:!:r\::;:;f :f -Y;J

':::#^rt';;,'i:: :,:;;ff" 
_i
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Adapun mengenai waktu mandi, juga terdapat petbedaan pendapat;
Menurut Al-Hadawiyah, waktunya mulai dari terbit faix hzrt Jum'at
hingga waktu Ashar. Sedangkan menurut ulama l,.innya, bahwa mandi
tersebut adalah untuk shalat (fum'at), dan tidak disyar'atkan sesudahnya,
sedang menurut pendapat peftarn (At-Hadawiyah) disyarr'atkan mandi
setelah shalat Jum'at selagi belum masuk waktu Ashar.

Hadits yang mengatakan, 'Barangsiapa Jang mendatangi Jum'at, maka
bendaklah ia mandi", adalah dalil bagi pendapat kedua, sedangkan hadits
Aisyah ini sesuai dengan yang pefizma.

Adapun mandi karena berbekam, ada yang mengatakan sunnah, dan
telah dijelaskan pada hadits Anas, 'Babwasanla Rasu/ullab Shallatlahu
Alaibi wa Sallam pernab berbekam, lalu sbalat dan tidak beruudhu (terkbih
dahulu).''47 rfli menunjukkan bahwa mandi setelah berbekam hukumnya
sunnah, yang terkadang beliau kerjakan, seperti dalam riwayat Aisyah
ini, dan terkadang pula ditinggalkan, seperti dalam rTway^t Anas.
Ditiwayatkan dati Ali Radh/tallabu Anhu, "Mandi karena berbekam itu
sunnab, apabila kamu sudab bersuci, itu cukup bagimu.'sa9

Adapun mandi setelah memandika.n maya,t, sudah dijelaskan
sebelumnya. Dalam hal ini para ulama berbeda dalam tiga pendap at; ada
yang mengatakan sunflah, pendapat ini lebih mendekati kebenaran. Ada
yang mengatakan wajib dan ada pula yang mengatakan tidak sunnah.

1,o,t o ( o..oJ-pGtf).\,t
!. I a. t,,",

up o)l oyll
o1. n ' at tlo /.

4- &e d-el7

704. Dai Abu Hurairah Radhjallabu Anbu 'Tentang kisab rsumamah bin
Utsal, ketika dia memeluk Islarn, lah Nabi Shattattabu Alaibi wa
Sallan menlurubnjta mandi."r+o (HR. Abdurraz zaq, asalnya
Muttafaq Alaih).3s0

347 Sudah dital:hrij sebelumnya
v8 Al-Muthanruf,lbru Abi Syaibah (1/4S)
ve ALMuh amal kary a Abdtrcazzaq (6 / g,1O)

"' {i|i, Hadits ini shahih, Sttabib At-Btkban 962) dar Sbahib Mrstin (1764)
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Biografi Perawi
Tsumamah bin Utsai adalah seseolang yang betmadzhab Hanafr datr

tokoh penduduk Al-Yamamah.

Abduffazzagadalah seofang hrf<h (penghapal hadits) besat, n many^

Abdunazzaq bin Hammam Ash-Shan'ani, menyusun beberapa kitab, dan

ia meriwayatkan hadits dari Ubaiditlah bin Umat dan dati banyak pan

perawi, Ahmad, Ishaq, Ibnu Ma'in dan Adz-Dzahabi metiwayatkan

A^tny^. Adz-Dzahabi berkata, "Ia dLnyatakan tsiqah (terpercaya) oleh

Iebih dad seolang ulama, hadits-haditsnya diriwtyatkan dalam kitab-kitab

shahih.,, Ia termasuk orang yang luas pengetahuanlty2, meninggal dunia

pada bulan Syawwal tahun 211 H.

Penjelasan Kalimat
"Ketika ia memeluk Islan (yattt ketika dia baru masuk Islam) lalu ia

disuruh mandi oleh Rasuluttah Sahllallahu Alaihi wa Sallam'"

Tafsir Hadits
Hadits ini adalah dalil disyari'atkannya mandi bagi orang yang baru

masuk Islam, kalimat 'Beliau menluruhnla" menun)ukkan wajib. Dalam

hal itu pata rtlama betbeda pendapat:

Menurut Al-Hadawiyah, iika ia telah junub ketika masih ka{r, maka

dia wajib mandi iunub, dan iika sudah petnah mandi iunub semasa

kafirnya, maka tidak ada hukum baginya (tidak wajib mandi). Hadits

mengatakan, ,,Islam menghapas apa-apd lang sebelamnla'asl, tidak seialan

dengan pendapat tadi.

s"ar.rgt rn menufut pendapat Hataftyah, iika sudah pernah mandi

junub ,"-r.^ k,tfxjnya, mzkz dia tidak waiib mandi, dan menurut Asy-

Syafi.iyah d,an yang lattnya, setelah masuk Islam dia tidak waiib mandi

iunub, berdasarkan hadits yang telah disebutkan yaitu, "sesunguhnla Is-

lan itu menghapus apa-apalang sebelumnla", adapun iika belum pernah iunub
sernasa kafirnya, dia hanya disunnahkan mandi, tidak yang lainnya'

Adapun Imam Ahmad, ia mengatakan, dia waib mandi secara mutlak,

berdasark an zhahlr:y^ ayat Al-Qur'an dar. zhahtnya hadits yang

diriwayatkan oleh Abu Dawud, dari Qais bin l\shim, ia berkata, 'Aku

mroemlai Rasalallah Shaltallahu Ataihi wa Sallam sewaktu aku ingin masuk

Islan, lalu beliau memeintahkanku untuk mandi dengan airyang dicanpar dengan

daun bidma."3sz Darrdikehrarkan oleh At-Tirmidzi dan An-Nasa1 seperti itu juga.

,,, <Q,,:tl Hadits ini shahih, Shabih Mulin (121)
,u' <Q,J"y Hadits ini shahih, Shahih At-Tirnid<! (605)

lI
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705. Dai Abu sa'id Radbjallahu Anhu, 'Bahua Rasulullab shatlallahu
Alaibi wa Sallam bersabda, 'Mandi pada bai Jum'at hukunryta wajib
bagi seti@ nrangJang sudab ninpi basab (baligh).'ou, (HR. As-Sab,ah).

Tafsir Hadits
Hadits ini dijadikan dalil oleh Dawud mengenai wajibnya mandi pada

had Jum'at, sedangkan Jumhur ulama mentakwilkan hadits tersebut,
sebagaimana y^ng sebentar lagp zkan dijelaskan.

Ada yang berpendapzt, "Pada awal mulanya mandi diwajibkan,
mengingat mereka hidup dalam kesulitan dan umumnya pakilan mereka
dari bahan wol, sementara mereka tinggal di wilayah yang udara r,ya p^n^s.
Meteka berkeringat sewaktu pergi menuju shalat Jum'at, maka Nabi
Shallallabu Alaihi wa Sallam memerintahkan mereka untuk mandi, tetapi
ketika Allah lapangkan kondisi mereka dan mereka sudah mengenakan
bahan dad katun, Rasulullah Sballallabu Ataihi wa Sallam memberikan
mereka kednganan untuk (tidak) mandi.

J:" itt jy,ic , j$ 
^-ht e: q:& ; ;:r:r'*s .t ,t

'-U.;t 
it ,'e,)\-t r,;j";t i';U; ,y ,&: *ht

',su )t ik r'^:;it 11, .:Wi jAu
706. Dai samurah bin Jundab Radblallahu Anbu, dia berkata, 'Rasulullab

sba|lallahu Alaihi wa sallam pernab bersabda, 'Barangsiapa1tang berwudbu
pada hai Jum'at, berarti dia telah mengamalkaru sunnah dan betapa
nikmatnla, dan barangsiapa Jang mandi, maka matdi lebih utama.',3sa
(HR. Al-Khmasah dan dihasankan oleh At-Tirmidzi).

Biografi Perawi
Samurah binJundab adarzhAbu sa'id menurut kebanyakan pendapat.

Samurah bin Jundab ,Nr-Fazariy, saflg tangan kanan golongan Anshar,

"t {Q+l Hadits ini shahih, Sbahih At-Bukhari (858) d.ar Sttahib Mutin (846)

"o (U;)Hadits ini hasan, Sbat:ih Abi Dawud (354)
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petnah tinggal di Kufah, dan meniadi gubernut- Bashrah' ia termasuk

orang Bashrah, tetmasuk penghafal i"ditt yang cukup banyak' meninggal

dunia di Bashrah pada akhit tahun 59 H'

Penielasan Kalimat
,BarangsiapaJang berwudha pada bai Jun'ot, berarti dia telah nengamalkan

sunnah (aiunya dia telah mengambil sunnah) dan niknat (yaitu sunnah'

atau dia telah mengambil k"'ing'n'n itu (mandi) dan betapa nikmatnya

keringanan itr, k^rJnu yu,g "tt'h 
adalah rnandi' atau dia melaksanakan

yang"wajib (wudhu) dan bJt'pa nikmatnya yang waiib itu'. karena wudhu

lrrrtl-rrya waiib) barangsiapa lang mandi, maka nandi itil lebih utlrtA'"

Tafsir Hadits
Haditsdiatasdikeluarkanolehimamyanglimadandihasankanoleh

At-Tirmidzi.Yangmenshahihkanpendenga:-:aflAl-HasandariSamutah,
maka hadits tetsebut shahih, dan mengenai pendengata'nflyl itu tetdapat

perbedaan PendaPat.
Haditstetsebutada|ahdaliltidakwajibnyamandidan_sebaglimzna

yangAndaketahui-men|adidaliljumhurulamaatashalitu,iugasebagai
dalil untuk mentakwilkan hadits yang mewaiibkan mandi' Hanya stia'

muncul Pert^flya^fl,ba'gztmana bisa mandi yang hukumnya sunnah' Iebih

utama dari wudhu yltg hukumnya waiib menurut rima' uiama?

Jawabannya adalah, mukludnya bukanlah keutamaan atas wudhu itu

sendid,tapiataswudhuyangtidakdisettaimandi,seakan-akanbeliau
bersabda, "Barangsiapo yog binaadhu dan mandi' maka dia lebih utama dai

orangJang hanla berutudhu saja'"

Dalil lain Yang menuniukkan tidak

lim,

waiibnya mandi zdalah hadits Mus-

,i*It'G:$"Cr;;

,6yi;u:i,a;,;.it iY#t
'Barangsiapa )ang beraudhu lalu ia membaguskan wadbunla' kemudian ia

prrgi ,irlat Jrr'i, dia mend'engarkan khutbah dengan diam penah perhatian'
'*i*.o 

akan diampuni d.osanla intara Jum',at itil hinga Jum'at berikutnla dan

ditanbah lagi tzga hari." 355

Gc *;a ,:*::6'iet) ,'r;3it ;riJ

.tu {eqlrHadits ini shahih, Sbahih Mttslin (857)
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Menurut Du*:{_891!' iyi muqa11r"! SrF_^!":) -4:1g1" hldi1s_y_ang

Ci i a;frai, ; a1r."" h; 4i ̂L 
u ait^iii, ait,

Sanitiiitr, m"itip"4 nraiil y^ng mewaliur<an ie6i6"ihrhih, ka.tena
Tiriwa-yatkan oleh perr*i yurrg trr]rh. B.ib.du dengan hadits Samurah
yang tidak diriway4tkan olehJmam Al-Bukhari dan Muslim, maka zgar
lebih hati-hati, herd4h!y4_ ssor3qg- m"k-i" tidak meninggalkan mandi
pa dJad Jr-' ut. o alai) L- H o d1i A, - N n b a a i dlkatakurr, ilri, trh man di
p"d ar-r, kewalibannya lebih kuat dari
kqlyrli! a!_qhalar tq4LL rn qqb rsa_baglqei,]q dal4m e ha[4t, legu meiiLihi
kewajiban U.*"{!g_hIg!3 *g!Igl,"t perempuan, karena menyentuh
kEmaluan, karena tertawa terbahak-bahat<- fia; wakt, sfruht, karena

- kelnar-daidh dtd hiauni lmrmiirn;l[aGilT;i6.t am a-rn k?enamuntah.

et yht ,* ]nt Jyt otS :Jt3 & hr

fr $3 ,;xi6 J;lI itr .t:j:'Jll'f

. . , t 1,,4s,P
6 ;,:f;st

O //

,-fJ '\ 'V
tozl

u3)b-

t c. )z 6 z z ,,4 . . . o9..

Sl a>-:-+) ,b) $J-.-ll

107. Dai Ali Radhiltallahu Anhu, dia berkata, 'Rasulullah sballallahw
Alaihi wa sallam biasanla membacakan A/-pur'an kepada kami selama
beliau tidak junub.":s. (FIR. Ahmad, dan Al-Khamsah), dan ini
adalah lofr<h At-Tirmidqi dan ia nenghasankanrJ/a, sedang Ibnu
Hibban menilainlta shahih.

Tafsir Hadits
Demikianlah menurut yang terdap at dalam cetakan Bulugb Al-Maram,

tapi yang lebih bagus adalah, "Dan Al-Arba'ah", datT memaflg dalam
sebagiannya tertulis seperti itu.

Ini adalah lafazh At-Tirmidzi dan ia menghasankannya, sedang Ibnu
Hibban menilainya shahib. Penuts dalam At-Tatkhisb mengatakafl, "At-
Tirmidzi, Ibnu As-Sakan, Abdul H^qq dan Al-Baghawi telah menghukumi
akan keshahihan hadits tersebut." Dan diriwayatkan oleh Ibnu
Khuzaimah3sT dengan sanadnya dari Syu'bah, ia berkata, "Hadits ini adalah
sepertiga modalku dan aku tidak pernah meriwayatkan hadits yang lebih
baik dari ini."

356 liii&l Hadits ini dha'if, Dha'if Abi Dawad (229)
357 Shabih Ibnu Klmqaimah (1/104)

ot:=
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Adapun pendapat An-Nawawi yang mengatakan' "Kebanya,kar. ulzm'a

menyelisihiAt-Tirmidzi,metekamenilaihaditsitulemah.,,Penulis
mengatakan, "sesungguhnya pengkhususan An-Nawawi dengan hatyz

menyebutk 21 fiafna,{t--Tit midzi yang menshahihkannya, merup akan dalil

bahwa ia tidak mengetahui ada yaig menshahihkannya selain dia' dan

telah kami sebutkan ulama yaflg menshahihkannya selain At-Tirmidzi.,,

Ad-DataquthnitelahmetiwayatkandltrAlisecaramauquJ,Bacalah
Al-pur'an, selama salah seorang d'ai kana tidak junub' iika dia sudah junub

naka janganlah ia rnenbacailn' 'olon 
satu haruf poo'" 358 Hadits ini

mendukung hadits dalam b'ii"i, (tidak boleh membaca Al-Qur'an bagi

yang iunub), tapi Ibnu Khuzaimah mengatakan' di dalam hadits tersebut

tidak terdapat hufiah yang melar^ng oi^ng iunub membaca Al-Qut'an'

karena tidak terdapat ll'^ng n Ji d'l"t''ya' itu hanyala,h sebuah

keterangan t.rrtrrrg'petb.rrtan (Nabi shaltallahu Alaibi wa sallam), da.,

Na,bi Sbattattam aLh; aa Sallan sendiri tidak menjelaskan kalau dia tidak

membaca Al-Qur'an katetabeliau sedang iunub'

, Imam Al-Bukh ^rrry9lly3lltka1 
da{ Ib19 Abba;iahwa ia berpendapat

tidakmgnglpror"ngl"""-b-gtst-t}53sa-A-Lquian]11?
Adapun pendapa-t't"t'i"'g t1way'tt' 'Tidak ada sesaatu lang membatasi

Nabi shattallabu Alaihi wi sallam atau melarangn)a selain jinabah",

dikeluarkan oleh Ahmad, dan patz penulis kita! As-Sunan' Ibr,t;

Khuzaimah, Ibnu Hibban, Al-Hakim' Al-B^zz^r'Ad-Daraquthni dan AI-

Baihaqi360,lebih ielas mengenai dalil kehataman membaca Al-Qur'an bagi

yang irrnub dzrri p^da f'#itt bab ini' Pendapat tetsebut tidaklah kuat'

kltela|zfazh-|afazhda|amriwayattersebutSemuanyaada|ahinfotmasi
tentang Rasulullah shallaltahu Ataihi aa sallam tidak membaca Al-Qur'an

ketika sedang iunub, sikap beliau yaflg tidak membaca Al-Qut'an itu

tidaklahbisameniadidalilatassuatuhukumtertentu'karenatelah
disebutkanhaditsAisyahbahwa,,,BeliaushallattahuAlaihiwaSallan
senantiasa berd'{k-ir pa)a setiap kotndisinla''u" klTi sudah menielaskan

bahwa hadits Aisyah rt dttakhshish oleh hadits Ali tadi'

Akantetapi,"b"tt""y',haditstersebuttidaktegasmenuniukkan
keharamannya, tetapi mu";ki" sai a b eliau meninggalk zn b aczznAl- Qur' an

ketika sedang irrt oU katena hukumnya makruh .^tur 
yaflg semacamflya'

akao tetapi Abu Ya.la meriw ayatkart dari Ali, ia berkata, ,,Aku pernab

358 Ad-Daraquthni (1/11 8)

3se S hahih Al-Bukhai (L /116)
360 Takhriinya sudah dikemukakan sebelumnya'
361 Takhrijnya telah dikemukakan sebelumnya'
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melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam berwadbu, kemudian membaca

sesuatu dai alat Al-pur'an", kemudian beliau bersabda, 'Begiruilah bagi orang

yngtidak dalam keadaan junub, adapun bagi orang langjunub, dia tidak boleh

membacanla, walau satu agat pun.'862

Al-Haitsami berkata, "Para perawinya adalah orang-orang yang
terpetc^ya semuanya", dan hadits menuniukkan keharaman membaca Al-
Qut'an ketika junub, karena dalam hadits tersebut terdapatlarangan, dan
Larangar, pada dasarnya menunjukkan keharaman, dan hadits ini
mempetkuat hadits sebelumnya.

Adapun hadits IbnuAbbas yang marfu',"Jika ada salah seorangdi antara
kalian ingin mencampui istin-ya, lalu dia mengucapkan bismillab."Dalam hadits
ini tidak terdapat dalil yang membolehkan orang yang junub membaca
Al-Qur'an, dan karena menggunakan lafazh tersebut yang tidak
dimaksudkan membaca AI-Qut'an, juga bacaan basmalah dibaca sebelum
mencampuri isterinya yang berarti dia belum dalam keadazn junub.
Adapun hadits Ibnu Abu Syaibah bahwasanya Rasulullah Shaltattabu Alaihi
wa Sallam apabtla mencampuri istrinya, beliau membaca,

V ,*it* :@,'J;LJ, f,r'
"Ya Allah, janganlah Engkau beikan bagi setan peranan dari apa (anak)

jtang Engkau anugerabkan padakz." Dalam hadits tersebut tidak terdapat
tasm{tab, maka tidak bertentangan dengan hadits yang mengharamkannya.

.\.A

708. Dai Abu Sa'id Al-Khudi Radhjallahu Anhu, ia berkata, 'Rasulullah
Shallallaha Alaibi wa Sallam bersabda, 'Apabila salah seorang di
antara kalian mendatangi istrinla, kemudian dia ingin kembali,
ltcdaklah dia berwudhu di antara keduanla dengan satu wudhu."363
(HR. Muslirn), Al-Hakim menambahkan,'Karena sesunguhnla
dengan wadhu hbib membeikan semangat untuk mengulangin1ta."364

362

363

\64

Abu Ya'la (1/300)

1[f.3; Hadits ini shahih, Shahih Mustiru (308)
Al-Murtadrak (1/254)
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Tafsir Hadits
Dalam hadits ini, s epertinya Rasulullah ingin memPef teg astty 

^, 
kateta

terkadang hatya dimaksudkafl mencuci sebagian anggota wudhu. Maka

dengan peflegasan itu, beliau menerangkan bahwa yang dikehendakinya

adalah menurut syariat. Dalam fl\\ray^t Ibnu Khuzaimah dan Al-Baihaqi

disebutkan, "seperti wudhunla untuk shalat, karena dengan wudhu lebib

men beri kan sem angat antu k mengulanginla. "
Dalam hadits Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam tersebut tetdapat

dalil disyariatkannya wudhu bagi yang ingin mengulangi bethubungan

dengan istrinya. Akan tetapi ada hadits yaflg mengatakzn bahwa

Rasulullah Shaltallahu Alaihi wa Sallam setelah meflcamPud istrinya, tidak

memperbaharui wudhu 
^nt^ta 

keduanya, iuga ada hadits yaflg menyatakan

bahwa beliau mandi junub setiap kali selesai bercamput dengan istrinya.

Semuanya diperbolehkan, sekalipun berwudhu hukumnya sunnah, hanya

saia, yang memalingkan perintah tersebut dari waiib ta'/i/ (pemberian

alasan) dan perbuatan Rasulullah shallallahu Alaihi wa sallam.

ht'U jnt 
J';-1, ,st{:'.)v tir" il' ,*t *y * y;fu.i .'t ' I

s.o lo. . t.
.r-J*" .*t .?6 ,:ALI * u +L ''1i16.&i 

^;t;

709. Dan bagi imarttlang empat,)r, Oirr, Radhtlattahu zl nba,'dio b"koto,

'Rasalullah Shallallahu Ataihi wa Sallam pernab tidar padahal beliau

sedangjunub, tanpa menltentuh air."365 Hadits ini malul (cacat)'

Tafsir Hadits
Penulis telah menjelaskan alasan c^catflya, yaitu karena tetmasuk

iwayat dari Abu Ishaq dad Al-Aswad dart Aisyah, Ahmad berkata, "la
itu tidak shahih", dan Abu Dawud betkata, "Hadits itu diragukan

keshahihannya."
Alasannya adaldn,karena Abu Ishaq tidak mendengarkannya dari AI-

Asrvad,.akan tetapi_dishahihkan oleh Al-Baihaqi dan ia_berkata,'Abu-

lshaq bEul-betul mendensarEnffii Al-Aswad, maka
iL*Tlffi"h 

perkataan bahwJ ul-ama-ulama hadits telah sepakat akan

kesalahan Abu Ishaq."
At-Tirmid ri ^.ig t^kan, "Andai hadits itu shahih, mungkin yang

dimaksud Aisyah adalah beliau Shallallahu Alaihi wa Sallam tidak

'ut <Q,,;nl Hadits ini shahih, Shaltib Abi Dawil (228)



q{rna AwancH Q zzl

menyentuh air untuk mandi, maka saya (Ash-shan'ani) katakan, ..Hadits
tersebut sesuai dengan hadits dalam Asb-shabittain yang menjelaskan
bahwa Nabi sballallabu Alaitti wa sallam berwudhu dan mencuci
kemaluannya terlebih dahulu ketika akan tidur, makafl, minum dan
bercampur dengan istri beliau.,,

Para ulama. betbeda pendapat, apakah berwudhu itu wajib, ataukah
tidak? Jumhut ulama mengatakan tidak wajib, berdasarkan hadits bab ini
yang menielaskan bahwa beliau tidak menyentuh air dar berdasarkan
hadits tentang Nabi Shaltallahu Ataibi aa Sallam menggili-t istri-istri beliau
dengan satu kali mandi. Tidak diragukan bahwa yrrg -"rrgklaim pendapat
tersebut tidak terdapat pzdanya dalil ini.

Dawud dan sekelompok ulama lzrnnya berpendapat mengenai
wajibnya, karena disebutkan perintah mencuci dalam tiurayat Muslim,
'rrendaklab dia beruudbu kemudian tirlur."366 Juga d,alam rrwayatAl_Bukhari,
"cucilab kemaluanmu, kemudian berwudbu. " 367 Asal dari suatu perintah
adalah menunjukkan waiib.

Jumhur ulama mentakwilkan bahwa har itu menunjukkan sunnah,
untuk mengkompromikan antar,- berbagai dalil tersebut, dan berdasarkan
hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Hibban dalam
shabib keduanya dari hadits umar berikut, "Bahwa rabettanya kepada
Nabi Shallallabu Alaibi wa Sallam,

itz'oyTi:, s-, :JstU y rtLf i(1
'Apakah rereorang dai kami boleh tidur dalam keadaan junub?,, Beliau

menjawab,'Ya;', dan dia bohh berwudbujika dia mau.,'36s
Asalnya dalam Ash-sbahihain,36e tetapi t^flpa penambahankata Qika

dia mau), hanya saja, pentashihan dari orang yang meflyebutkannya, ia
meriwayatkanny^ dalam kk,,b Ash-shahih d,aikitabnya ,rjrh cukup untuk
menjadi pegangafl. Dan diperkuat oleh hadits, 'Dan beriau tidak ierytentub
air", dan tidak membutuhkan penakwilan At-Tirmidzi. Juga mempetkuat
hukum asal, yakni tidak diwajibkan berwudhu bagi orang yang ingin tidrr
dalam keadaan junub, sebagaimana pendapatjumhur ula-r.

(A:,) Had'ts ini shahih, Sbahib Mailin (306)
Al-Bukhari tidak meriwayatkan dengan rafazh ini, Ash-Shan.ani mendukung Ibnu
Hajar dalam dugaan ini,lth* At-Tatkhisb (1/ 141)
Sltabilt lbw Hibban g/18)
1$!; Hadits ini shahih, shahib At-Bukban e$) dan shahib Muliru (306)

366

16't

368

369
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/^C1t

q]t 
^:ur & At J';:, bS : Uv Wb ?nt ,1t akG',f 's .\ \ ,

'* 
*Li'"i ,i4 J*l*^;ut .1'1:*ttiY:r':

,f.Lg|'J.'"5 ,ittt sl?- i ,0;. i '*';'J;1 ,!9
jluf i,oG ex ^-,1, Jt3*'A,*Hr )'hf

# 66,^5b fr)' * :'Ji'"i,1* i.6
71.0. Dari Aisltab Radhialtahu Anha, dia berkata, 'Basulullah Shallallahu

Ataihi wa Sallam apabila mandi junab, beliau memulai dengan mencuci

kedua tangannla, kemadian menuangkan air dengan tangan kanannla

di atas tarugan kiinla, lala mencuci kemaluannla, keruudian benuudhu,

lalu mengambil air, kemudian memasukkan jari-jari tangannla ke

pangkal rambutnla, kernudian menuangkan di atas kepalarya tiga kali,

kemudian menaangkan air ke sekajur tubuhnla, kemadian beliau mencuci

ked.ua kakirya.r::7o (Muttafaq Alaih, danLafazh hadits tetsebut
milik Muslim)

Penielasan Kalimat
"Rasulullah Shallaltahu Ataihi wa Sallam apabila mandi junub (yakfi

hendak mandi iunub) beliau memulai dengan mencuci kedaa tangannla (dalam

hadits Maimunah disebutkan, dua kali atau t:Lgakah) kenudian menuangkan

(yaitu air) dengan tangan kanannla di atas tangan kirinla, lalu mencuci

kemaluannya, kemudian berwudhu (dalam hadits Maimunah, seperti wudhu

untuk shalat) kemudian mengambil air kemudian memasukkanjaiiai tangannla

ke p a ngk a I ra m b u t n1 a (yakni rambut kepalanya, dalam ttw ay at A1-B aihaqi3T 1,

"Beliau menyela-nyela belahan kepalanya bagtan kanan, lalu menelusuri

pangkal rambutnya, kemudian beliau menge{akan pada belahan kepalanya

bagian kiri dengan cer:^ yattg demikian pula) kemudian menuangkan di

atas kepalafly^ lg kdU (lafadz hafanah berarti sepenuh telapak tang n,

sebagaimana dalzm An-Nihaltah dan kitab Al-Qamus, boleh

mengkasrahkan ha'dan boleh menfathahkannya, sebagaimana dalam Al-
pamus, dan dalam hadits Maimunah, 'Kemudian beliau menuangkan air ke

atas kepalanla dengan tiga kati sepenuh kedua telapak tangannla-" "' G^p'

"o <{1:ol Hadits ini shahih, Shahih ALBakhai (283) dar, Shahih Muslin (306)
37' Al-Baihaqi (1/fl5)
312 Sunan Ad-Daraqfihni (1/ 113)
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kebanyakan riwayat Muslim meflggunakan kalim at, "sepenub tapak
tangann1a",373 dengan bentuk kata tunggar) kemudian beliau menuangkan
(yaitu atr) atas sekujur tabubnla (yaitu tubuhnya yang belum terkena air)
kemudian beliau mencuci kedua kakinla.',

-t'7 
!.$.;i*t yi ,* Llf i,t# d^L,y

a ! ao., .,r,."€ ,:rI qi ,7tlL qr.k,!tl C.:.Ar\i q
.,*it:tt fr:; ,pi :^;j ,i1;,Jiri-i

.. t7-
Ld-r

q:+
. t*J
L 4:jl.,.

\\\

1,71. Dan bagi keduanla (Al-Bukltan dan Muslin), dari hadits Maimuruah
Radbijtallaltu Anha, "Lalu beliau rnenliram kemaluannla dan
mencudnla 

.dengan 
tangan kiinla, /a/u beriau memukulkan tangannla

ke tanab." Di dalam riwalat lainn1a, ,Beliau mengilrap tangann)a
dengan debu, dan di akbirnla, 'Kemudiiaru aku nenbeiki, brlii, ,op,
tattgan, tetapi beliau menolakrgta." Dafl di dalam hadits itu, ,,Dan

beliau mengibaskan air dengan tangannla." 37a

Tafsir Hadits
Hadits Maimunah menyebutkan tentang cara mandijunub Nabi mulai

darr awal hingga selesai, tetapi penulis hanya mengambil apa yang tidak
terdapat dalam hadits Aisyah.

Di dalam iwayat lainnya, ,Beliau 
mengusap tangann)a dengan debu, dan

di akbirryta. Kemudiian aku memberikan beriau s@u inugnu, tetapi beliau
menolakn-ya. Dan di dalam hadits itu, 'Dan beliau mengiiaskan ii, drrgo,
tangannla,"

Sebelum lafazh ini dalam hadits keduanya, ,,Kemudian beliau beranjak
dai tempatryta, lalu mencuci kedua kakin-1ta, raru sala nendatanginla,,, sampai
akhirnya.

Kedua hadits tersebut mencakup ketetangan t^ta c^ramandi junub mulai
dari petmulaan sampai akhirnya, dimulai dengan mencuci kedua tang n
sebelum mencelupk^tnya ke dalam bejana ketika baru bangun dari tiJur,
sebagaiman^ yaflg ditegaskan hadits, jika mandinya dariieiata, dan di
daram hadits Maimunah drtaqYid (dibatasi) dengan dua atau tiga kali.

Lzfazh' Ke rn u di a n b e I i a u m e n c u ci ke m a / u a n n1 a ". Di dalam r<ttab A y, - s1 a rb,
sesungguhnya menrrut zhahtnya hadits mencuci t^,g nit,, airrrrgt rpt ^,

(i!ii) Had'ts ini shahih, (317)

<!iia; Hadits ini shahih, sbahib At-Btkbai (254) dan shahih Mutrin (317)
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dalam bentuk umum, sehingga cukup sekali saja dan menggosok tangan
ke tanah untuk menghilangkan bau di tangan, tidak disebutkan kalau
beliau mengulangi mencuci kemaluannya, padrhal kalau saja bau masih
ada ditangan, beratti bau juga masih melekat di kemaluan, inilah yang

bisa dipahami dari hadits tersebut.
Hadits ini juga menunjukkan bahwa auyatgdigunakan membetsihkan

tempat yang betnajis adalah suci lagi menyucikan, juga menunjukkan
bahwa niat untuk mandi menghilangkan najis harus disertai dengan niat
untuk menghilangkan hadats. Dan dijadikan dalil bahwa bau yang belum

hilang setelah mencuci tempat yarrg tetdapat najis tidaklah
membahayakan, dan menunjukkan bahwa mandi iunub (yang waiib) hanya

sekali.
Ini komentarnya, dan mungkin juga tidak ada lagtbaunya akan tetapi

beliau menggosok tangannya ke tanah itu hanya untuk menghilangkan
lengketnya taflgan, )ika betul bahwa bau tersebut sudah hilang.

Adapun wudhu beliau sebelum mandi junub, boleh jadi seperti
wudhunya untuk shalat, dan wudhu tersebut sah sebelum menghilangkan
hadats besar. Membasuh atggota-anggota wudhu tersebut sudah
mencukupi dari mandi junub. Kedua cata bersuci itu digabung, ini adalah

pendapat ZardbtnAli, Asy-Syaft't dan sekelompok ulama lainnya, bahkan
Ibnu Baththal menukil bahwa para ulama telah ijma' dalam hal tersebut.

Mungkin juga beliau mencuci atrggot^ wudhu untuk mandi junub,

beliau mendahulukannya katena untuk memuliakannya, lalu beliau
berwudhu untuk shalat. Tapi pendapat ini pzda dasatnya tidak zda yang
menukilnya.

Mungkin juga wudhu beliau adalah untuk shalat, kemudian
menuangkan air padanya beserta 

^figgota 
tubuh lainnya dengan niat mandi

junub. Tapi ungkapan (beliau mencutahkan ait ke sekuiut tubuhnya) tidak
sesuai dengan ungkapan ini, karena zhahunya bahwa beliau mencurahkan
ar pada bagian tubuhnya yang belum terkena ar,padahalkata sa'ir arinya
yang tersisa bukan semuanya. Di dalam Alpanus dikatakan, bahwa kata

sa'ir arttrrya sisa, bukan semuaflya seperti dugaan banyak orang.

Dua hadits tersebut menjelaskan bahwa mencuci aflggot^wudhu cukup

sekali saja, untuk mandi iunub dan wudhu, dan tidak disyaratkan sahnya

wudhu dengan hilangnya hadats besar. Adapun orang yang betpendapat
bahwa keduanya (wudhu dan mandi iunub) tidak menyatu, dan otang itu
mesti berwudhu setelah sempurna mandinya, tidak ada dalil yang
mendukung pendapat tersebut.

Telah ditegaskan dalam Sunan Abu Davud, "Babwa Rasulullah
Shallallahu Alaihi wa Sallam biasanla mandi dan sbalat sunnah dua raka'at
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lalu sbalat Subuh, dan tidak menlentah air." 37s Maka batallah pendapat yang
mengatakan bahwa tidak terdapat dalam hadits Maimunah dan hadits
Aisyah yang menyatakan bahwa beliau melaksanakan shalat setelah mandi
junub itu. Dan iuga alasan bahwa wudhu dan mandi junub menjadi satu
tidaklah sempurna, kecuali iika benar-benar ada hadits yang menyttakrn
bahwa beliau shalat setelah mandi junub.

Kami katakan, "Sudah jelas dalam kitab SunanAbu Dawudbahwa beliau
melaksanakan shalat cukup dengan mandi junub saja (tanpa wudhu),
memang betul, tidak disebutkan bahwa beliau mengusap kepalanya ketika
berwudhu sebelum mandi junub, kecuali hanya dikatakan, bahwa sudah
tercakup dalam hadits Maimunah dengan lafazh, 'Beliau benaudhu seperti

wudhu untuk sbalat.

Adapun ungkapan, "Kemudian beliau mengguJilrkan air", kata
mengguyutkan berarti mengalirkan air, ini dapat dijadikan daiil tidak
wajibnya menggosok badan, karena y^flg n^m^flya rna.rtdi tidak
mengandung arti menggosok, sebab Maimunah sendiri menggunakankata
al-gbusl (mandi) sedangkan Aisyah menggunakan kata al-ifudbah
(mengguyurkan), dan pengeriannya sama saia, kata al-ifudbab tidak
mengandung arti menggosok, demikian pula kata al-gbusl. Al-Mawardi
mengatakan, bahwa alasan tetsebut tidak kuat, karena tetap sala ada
petbedaan tentang persamaan arld al-ifadbah dar. al-ghusl.

Al-Mawardi berkata, "Tidak sempurna pengambilan dalil dengan hal
itu; sebab ifudhah berarti gusl, sedanE perbedaannya pada mandi yang
dijadikan alas^n."

Selanjutnya, apakah membasuh anggota wudhu ketika berwudhu
sebelum mandi junub perlu diulangi tiga kali? Hal itu tidak disebutkan
dalam hadits Aisyah dan Maimunah. Al-Qadhi Iyadh mengatakan, "Tidak
ada satu riwayat pun yang menyebutkan demikian", penulis berkata,
"Tetapi yang demikian ada dalam rtwayat yang shahih dad Aisyah."

Mengenai ucapan Maimunah, "Bahwas anya beliau mengakhirkan
membasuh dua kaki", dan tidak tetdapat dalam rivrtyatAisyah. Ada yang
betpendapat bahwa, mungkin saja dta mengulangi membasuh kedua
kakinya setelah lebih dahulu dia mencuci keduanya untuk berwudhu,
sesuai dengan zhahir ucapan Maimunah, 'Beliau benvudbu seperti wudbu
untak sbalat", kalimat ini jeias menunjukkan masuknya kedua kaki dalam
hal itu.

Para ulama berbeda pendapat dalam masalah tni, ada yang memilih
mencucinya terlebih dahulu, ada yang memilih mengakhirkan mencuci

"' <ii&'t Hadits ini shahih, Sttahih Abi Dawud (250)
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keduanya. Dati keterang fl di atas drpat diambil pengettian bolehnya

memisahkan membasuh anggota-anggota wudhu.
Adapun ucapan Maimunah, 'Kemudian aku beikan beliau sapu tangan

lalu beliaa menolaknla", itu terkandung dalil tidak disyaria'tkannya
mengeringkan air pada anggota badan, dalam masalah ini terdapat
beberapa pendapat, pendapat yang paling masyhur adilah sebaiknya tidak
dilakukan, ada yang mengatakan boleh, dan ada pula yang mengatakan

selain itu.
Dalam hal tersebut terdapat dalil bahwa mengeringk^n t^ngafl dari arr

wudhu tidak apa-apa, pendapat ini bertentangan hadits, 'tanganlah kamu

mengeingkan tanganmu, karena itu adalab kipas anginnla setan." 316 Hafiya
saja, hadits in dha'if, tidak dapat menandingi hadits di atas.

;\,:t J';:r( ' Lij :'dsr';; ilr '41*?fVt.\ \Y

, ?ty d_i - y.;;t,y,'*ktf ,q1, ;'"t( ilrt,/
tt &?r,rG 6*t}l a*-C1j ,\: i6 t- aLeb

j zz

ol c,

112. Dai Unmu Salanah Radhjallabu Anha, dia berkata, 'Aku bertanla,

"\f,/ahai Rasulullah, aku oranglang suka nengikat rambut kepalaku,

apakab aku barus melepaskan ikatan itu ketika akan mandi junub?"

Dalam iwalat lain, 'Atau seuaktu mandi haidb? Beliau menjawab,

'Tidak usab, cukup bagimu menliram kepalanu dengan tiga kali
siram an. "tzz (HR.. Muslim).

Tafsir Hadits
Adanya lafazh, 'Aku mengikat rambut kepalaku", sebagai ganti dari lafazh

s1 a'i i (rambutku), seakan-akan penulis meriwayatk aflrry 
^ 

dengan makna,

dalr lafazh dhafr leblh dikenal.

-3q+ts&S.!9!*,b"g4_44_tsLy: 
wanita tidak wajib menguraikan

t3mtulny4 (q1qry-b_ul<a r gggul) ;"*rk"q,ry,4linnu6; atan m;ndi-haiah,
juga tidak disyaratkan sampainya air ke pangkal-pangkal iambut.

"' (tfY) : Dha'if Al-Jani'(873)

"' <Q&l Hadits ini shahih, Muslim (330), riwayah yang ada kalimat ( u"trl ) tidak benar,

hhat A I -I ru d (l / 1 6 8,7 69)

l tc Iv .,>ti{'-
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Mengenai hukum menguraikan rambut sewaktu mandi junub, terdapat
perbedaan pendapat:

- Menurut Al-Hadawiyah, tidak wajib menguraikanfly^ ketika mandi
i"orb tapi wajib hukumnya ketika mandi haidh alau nifas, berdasarkan
sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi vd4 !% k:tl a, {E v*E* : Yj ! !k; i
rambutmu, kernudian rnandilah.'878

Pendapat ini dapat diiawab, bahwa hadits tersebut bertentangan dengan
hadits bab ini, padahal keduanya dapat dikompromikan, bahwa pedntah
menguraikan itu adalah sunnah, atau bisa juga dijawab bahwa rambut
Ummu Salamah iaratg dan Rasulullah Sballallabu Alaihi aa Sallam tahn
kalau ab pasti sampai ke pangkal rambutnya.

Ada yang mengatakan, diwajibkan menguraikan rambut kalau air tidak
bisa sampai ke pangkal rambut, dan jika air bisa sampai rantaran lr,^flgttyr-
rambut, maka tidak wajib mengutaikanfly^, atau apabtlarambutnya dijalin
(diikat) maka pedu diuraikan, tapi jika tidak, maka tidak wajib diuraikan,
karena ar dapat sampai ke pangkalnya.

Adapun hadits, ( f,t l-fib ,bt tjl. ) 'norahitah rambutmu dan

bersihkanlab kulitmu",37e tidak dapat menyamai hadits ummu Salamah.
Adapun perbuatan Rasulullah Shallallahu Ataihi wa Sallam yaitu beliau
memasukk^fl t^ngannya -sebagatm^fla telah dijelaskan dalam bab mandi
junub- adalah perbuatan yang tidak menuniukkan wajib, lagi pula ini
berkaitan dengan lakilaki dan hadits Ummu Salamah berkaitan dengan
cara mandinya perempuan, demikianlah kesimpulan yang terdap at dalam
Ay-$tarh.

Hadits Aisyah yang menceritakan ritual haji yang dilakukannya, di mana
Aisyah berihram untuk umrah, kemudian dia haidh sebelum masuk
Makkah, maka Nabi shallal/abu Alaibi wa sallaru menyuruhnya untuk
menguraikan rambutnya, menyisir, mandi dan bertahallul untuk haii.
Aisyah ketika itu belum suci dari haidhnya, itu hanyalah mandi agar bersih
bukan mandi haidh, sehingga sebenarnya tidak ada pertentangan dengan
hadits Ummu Salamah, juga tak butuh dengan berbagai r\ campenafsiran
y^flg am^t lemah tadi, karena membedakan antara tambut yang janng
dan yang tebal harus ada dalilnya.

Pendapat bahwa yang tedkat dznyanglain tidak, dan ungkapan tentang
keduanya dari perawi dengan lafazh menguraikan, merupakan pendapat
yang tidak punya dalil.

t" <{q&y Hadits ini shahih, Shaltib Ibna Majah ga6)
37e Akan dijelaskan takhrijnya sebentar lagi insya Allah
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Dalzmmasalah ini haditsnya sudah jelas; Ad-Daraquthni meriwayatkan

dalam Kitab AlAfrdd, Ath-Thabrani dan Al-Khathib meriwayatkan dalam

At-Talkhis, dan Adh-Diya' Al-Maqdisi dad Anas secatz marfu', 'Apabila

seoraftg perempilafl mandi haidh, dia harus menguraikan rambutnla dengan

sungguh-sunguh, lalu membasuhn1a dengan daan khathmi, dan beberapa curaban,

dan apabila mandi junab, dia harus menuangkan air ke atas kepalan-ya dengan

sungub-sungah /alu memerds rambatnla." 380

Hadits ini, meskipun diriwayatkan oleh Adh-Diya' Al-Maqdisi -dan
dia mensyarat hadits yang diriwayatkannva shahih- flamun menimbulkan

Thann (keraguan) untuk pengamalanflya, dan dipahami sebagai sunnah,

katena ada penyebutan daun khathmi dan beberapa cutahan, karena tidak
ada yang menyatakan wajib menggunakan keduanya.lahanyalah qarinah

yang menunjukkan sunnah, sedangkan hadits Ummu Salamah
menunjukkan wajib, sebagaimana iakatakat, "Cukup bagima", apabtla ta

menambah dengan mengurai rambut, maka itu sunnah.

. _ P rlil-yarrg rngtultu$aq_gQa k ]y ailb_gy_1_{ble! ya4g diriwayatk an o leh

Muslim dan Ahmad. "Telqb.sanpqi*q$ltJgh lritg lqhqta lbnu--Amr menlurub

wanita mengurai rambutnla ketika mandi, Aislah mengatakan, 'Aneh sekali Ibnu

U * r r. 2 ylW lir-, lU-i ru b p ei mp-u a n mTngtr rai k| a i ra mT i n1, a, m e n gap a d i a

tidak menluruh mereka mencukur rambal sekahah? Sunguh aku pernah mandi

TersaiiEiiililirn iiiAairi,i-Ztiilji aa Satlan dai iatu' by'ana, maka aku

tidak hinu-ai[Ein -;i; E; iris Aepaliku libih dai tiga taangan. ''Er Sekalipun

haditsnya tentaflg mandi junub d,an zhahtiya ipa yang dikutip dad Ibnu
Umar menyutuh perempuafl menguraikafl ramputrlyz secatr- mutlak baik
ketika mandi haidh maupun mandi junub.

/^
ot/ J

4-1, dlll

/t / o G
:91: +-rl

,k *t J';:,i$ , U$ tli ilr ,1-, ^:;,e .,P . \ \ r
itr, *\it',a.;**)rff I jL,*,t

/ z oz I I o. lz 4 z z
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773. Dai Aislah Radbjallahu Anba, dia berkata, 'Basulullab Shallallabu

Alaihi wa Sallan bersabda, "Sesunguhnla aku tidak nengbalalkan

n asid bagi wanitalang se dang baidb dan junfi.'aaz (HR. Abu Dawud,
dan dishahihkan oleh Ibnu Khuzaimah).

380 Adh-Dhiy a' dalam Al-Mnkbtaar (5 / 69 , dan Ath-Thabnni dalam Al-Kabir (1 / 260)

"' <{1&l Hadits ini shahih, Muslim (331)

"' liiful Hadits ini dha'if, Dba'if Abi Dawd (232)
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Penielasan Kalimat
"Sesunguhnla aku tidak menghalalkan na$id (yakni masuk dan menetap

di dalamnya) bagt wanita lang sedang baidb dan junub."

Tafsir Hadits
Mengenai hadits ini, Ibnu Rif'ah berpendapat bahwa di antara

perawinya adayangmatruk. Pendapatnya ini tidak perlu didengarkan karena
telah dibantah oleh sebagian ulama.

Hadits tersebut adalah dalil tidak bolehnya perempuan yang sedang
haidh dan junub masuk ke dalam masjid, demikianlah menurur pendapat
jumhur ulama. Sementata Dawud dan ulama lainnya mengatakan boleh,
sepertinya pendapatnya rm berdasarkan al-bara'ah al-ashliah (hukum
asalnya, terlepas dari kewajiban), dan hadits ini tidak dapat mengangkat
hukum asal tersebut.

Adapun melewati masjid bagi yang haidh dan junub, ada yang
mengatakan boleh, berdasarkan firman Allah Subbanahu wa Ta'ala,
"..terkecuali sekedar berlalu saja.." (QS. An-Nisa': 43) mengenai yang junub,
sedangkan perempuafl haidh diqiaskan padanya. Yang dimaksud dalam
ayat itu adalah tempat-tempat shalat.

Pendapat tersebut dapat dijawab, bahwa ayat ttu berkenaan dengan
orang yang junubnya te\zdt di dalam masiid, maka dia harus keluar untuk
mandi, ini berbeda dengan zhahhnya ayat tersebut. Dan terdapat
penafsiran yang lain mengenai ayat ini.

\t,* lot,.l1r:6',ry| i*,Uu W \t q,i, Wr. \ \ r

^11b;x .uG)t t *ti"r:f uu y0 :\q & ^)L' 'c.i.iu*3 
, ,i ir;t;,

714. Dan darinla Radhjallahu Anha, dia berkata, '74ku pernah mandi
janub barsama Rasulullah Shallallabu Alaibi wa Sallam dari satu
b/ana, tangan kami saling berebutan mengambil air dai dalam byana
'i1r.tt383 (Muttafaq 'Ataih) Ibnu Hibban menambahkan, 'Dan tangan-

tangan kami saling bertemu."3g4

t" <QLl Hadits ini shahih, A1-Bukhari (261) dmMuslim (321)
184 

S hahib Ibw Hibban (3 / 395)
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Tafsir Hadits
Hadits im adalah dalil bolehnya suami istri mandi iunub betsama dari

tk yatg sama dalam satu bejana, kebolehan ini sebagai hukum asal,

pembahasan tentang masalah ini sudah dipaparkan pada bab al-mjab @t).

* h' ,,r- ar J'J,1r'JG,is ir hr 'q:'i;;'dj r:r. \ \ o

.'ilt t-*?: ,1ilr ti*;u ,i;.u;;:rb'J? ",;\,*i
;t*b1, ,Lr'-[,) t')t:,'l tt,

1,75. Dai Abu Hurairah Radhltallabu nr;;, dia berkata, 'Rasulullah

Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Sesunguhnla di bawah setiap

helai rambut ada jinabat, maka basuhlah rambut dan bersihkanlah

kulit.'B\s (HR. Abu Dawud dan At-Tirmidzi, keduanya
menilai hadits ini dha'if)

Penielasan Kalimat
"Serungguhnla di bataah setiap helai rambut ada jinabat (karena jika di

bawahnya saja tetdapdt ia;r,ab*, apa.lagi di rambut itu senditi, maka. ia

menyebutk^n sec^t^ tetsendiri mencuci rambut atas hukum tersebut
karena di bawah setiap helai rambut ada iarabat)."

Tafsir Hadits
Abu Dawud dan At-Tirmidzi mendha'ifkan hadits di atas, karena

menurut keduanya hadits tersebut dari riwayat Al-Harits bin \Wajih. Abu
Dawud mengatakan haditsnya mungkar, dzr. dia adalah perawi yang
lemah. At-Tirmidzi mengatakan haditsnyt gharib, kami tidak
mengetahuinya kecuali dari Al-Hatits, padahal hadits syaikh (gutu)nya
tidak begitu. Asy-Syafi'i menuturkan, "Hadits ini tidak kuat." Sementara

Al-Baihaqi betkata, "P^ta ulama hadits mengingkari hadits tetsebut,
sepeti Al-Bukhari, Abu Dawud dan lainnya."

Hanya saja, dalam bab ini terdapat hadits dari Ali Radbjallabu Anhu
yang diriwayatkan secara marfu', 'Barangsiapa Jang meningalkan janabat
pada sebelai rarzbutnla dengan tidak mencucinla, naka dia barus mengerjakan

begini dan begitu." 386 Oleh sebab itu, aku kibas-kibaskan kepalaku tiga
kali, yang demikian itu sudah mencukupinya.

'85 liiful Hadits ini dha'if, Dha'if Abi Dawtd (248) darAt-Tirmidzi (106)
t'u <i&l Hadits ini dha'if, Dha'ifAbi Dawd (249)
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Sanadnya shahih sebagaimana dikatakan oleh penulis, hanya saja, Ibnu
Katsir mengomentarinya dalam Al-Irs1ad, bahwa hadits Ali tersebut
termasuk iwayat'Atha bin As-sa'ib, dia ielek hafarannya. An-Nawawi
betkata, "Sesungguhnya haditsnya dba'if"

Saya katakan, "Sebab timbulnya perbedaan ulama tentang penilaian
shahih dan dha'ifnya hadits tersebut, karenaAtha' bin As-sa'ibhafalannya
rancu di akhir usianya. oleh karena ttt,barangsiapa yang meriway^tkan
darinya sebelum dia pikun, maka riwayatnya shahih, sebaliknya, siapa
yang meriwayatkan dainya setelah dia pikun, maka iwayatnya lemah.,'

Adapun hadits Ali ini, mereka berbeda pendapat, apakah ra
medwayatkannya sebelum dia pikun atau sesudahnya? Itulah penyebab
timbuinya perbedaan pada penilaizn shabih dan dha'ifn1a. Dan yang benar
tawaqquf (tidak memberi penilaian) apakah shahih atau dha'if sampai
ma s alahnya j ela s. A da yang meng atakzn, y ang b enat adalah hadits ter s ebut
mauquf atas Ali.

Hadits tersebut adalah dalil wajibnya mencuci sekujur tubuh ketika
mandi junub dan tidak dimaafkan ilka ada yang tertinggal sedikitpun.
Ada yang mengatakafl, "Itu sudah menjadi ijma'ulam\ kecuali kumur-
kumur dan istinsla4 (memasukkan air ke hidung) terdapat perbedaan
pendapat." Ada yangmengatakan kedua-du anya wa1tb, berdasarkan hadits
inr, ada fuga yang mengatakan keduanya tidak wajib, berdasarkan hadits
Aisyah dan Maimunah yang telah dijelaskan sebelumnyz,hanyasaja, hadits
yang mewajibkan keduanya tidak shabib, dan tidak dapat mengalahkan
hadits yang tidak mewaiibkan.

Adapun hadits yang mengatakan bahwa Nabr sballallahu Alaihi wa
Sallam berwudhu seperti wudhu untuk shalat, rtuhanytlah perbuatan yang
tidak menetapkan hukum wajib. Hanya sajz, ada yang mengatakan itu
sebagai keterangan bagi yang masih nujnal (global), karena (mandi) yang
terdapat dalam Al-Qur"an masih mujmal, dan dijelaskan dengan praktek
@eliau Shallallahu Alaihi wa Sallam).

i'.x * *t .i:;; ti- ii,',*,' *y'*';r3 t. \ \ 1
116. Dan brg, Ah;r; dai Aislah Radhjallabu Anha, *Sama 

dengan haditt
sebelumn1a."387 Dan padanla terdapat rawilarug malbul (tidak dikenal
identitasnla).

387 Al-Musnad (6 / 110, 111)
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Penulis tidak menyebutkan hadits tersebut dalamAtTalkbisb, dan tidak
menentukan siapa (yang dimaksud tidak dikenal). Dan ltka ada perawinya
tidak dikenal, maka hadits tersebut tidak bisa dijadikan hujlah. Hadits-
hadits yang ada dalam bab ini berjumlah 17 hadits.

g. @LrTAYAMMUM
Tayammum secara bahasa berarti sengaja. Sedangkan secara istilah

berarti senga)a memakai debu untuk mengusap muka dan kedua tar,gan
dengan niat untuk melaksanakan shalat dan semaclmrrya.

Para ulama betbeda pendapat tentang status tayammum, apakah ia
rukhsbah (suatu keringanan) atau aqimah (ketetapan yang diwajibkan).
Ada yang berpendapat ketika tidak ada ar ia menladi. 'aqimab, dan ketika
tidak ada udqur, ia meniadi rakbsbah ftednganan) saja.

o/ t/ /

1.o . ol,,ot#*)\

G}J,y,

/^
4.tr 4lll * 4to:t;b\t *, lt * / /,e ;p .r rv

L'F: t'di. Ll "&hX- 7,tX i*zf,'*
ttt ,t:r*j fi,-; ?'r\i;,'+, ,F,

.r-.r*ir 'ft'J$iit*st

11,7. Dai Jabir bin Abdullah Radhiltallabu Anhu, bahwa Rasulullah
Sballallahu Alaibi wa Sallam bersabda, '14ku telah dibei lima perkara

lang tidak pernab dibeikan kepada seorangpun sebelumku: Aku
ditolong dengan ketakutan masub se1'auh perjalanan satu bulan, d!'adikan
bagiku bumi sebagai mayid dan alat untuk bersuci, maka siapa lang
sudah sampai padarula waktu shalat, hendaklah ia melaksanakan

shalat."388 DAn beliau menlebutkan hadits.

Penjelasan Kalimat
'Babwa Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda (yaitu, beliau

mencetitakan tentang nikmat Allah padatya dan menjelaskan hukum-
hukum syati'atnya) Aku dibeikan (tanpa menyebutkan stapafa'il (pelaku)
yaflg memberinya, karena sudah diketahui) lirta bal (yaitu kemuliaan,
keutamaan, atau kelebihan, dan yang terakhit ini lebih sesuai dengan sabda

"' <Q',:"1Hadits ini shahih, Al-Bukhari (335) dan Muslim (521)
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beliau) belum pernab diberikan kepada seorangpun sebelumku (dan sudah
maklum bahwa juga tidak diberikan kepada seorangpun sesudahnya,
sehingga betul-betul menjadi keistimewa an baginya, klr"nu yang disebut
keistimewaan adzlah apa y^ng terdapat pada sesuatu dan tidak terdapat
pada yang lainnya. MaJbum (pengertian) jumlah bilangan bukanrah yang
dimaksud, karena telah ditegaskan bahwa beliau diberi Leistimewaan tebih
dad lima macam tadi. As-Suyuthi menyebutkannya secara rinci dalam
Al-Khasha'isb dan mencapai lebih dari dua ratus. Secara global beliau
jelaskan) Aku diberikan pertolongan dengan kerakutan musuh (yakni
kekhawatiran) selauh peryalanan serama satu bulan (yaitu afltara aku dan
musuhku sejuah per)alanan sebulan, Ath-Thabari meriway atkan *Aku
ditolong dengan ketakaran masahku sq'aub pejalanan dua 6r7no.,'tsn Dia juga
meriwayatkan penafsiran hadits itu dari As-sa'ib binyazid,dengan lafait,
"sebu/an sebe/amn1a dan sebu/an sesudahnla.3e' Ada yang mengatakan,hanya
disebutkan selama sebulan, karena belum pernah t"4rdi peperangan afltata
Nabi sballallahu Alaihi wa sallarn dengan musuh-mur.rt ry^ melebihi jarak
ini, dan beliau selalu menang waraupun beliau sendirian. Mengenai apakah
hal itu terjadi bagi umatnya, te\adiperbedaan) dan d!'adikan bimi ;tu'baglku
sebagai nasjid (yakni ternpat sujud, dan tidak dikhususkan bumi itu sebagai
tempat sujud sedang yang lainnya tidak boleh, hal ini tidak ada pada selain
beliau sballallabu Alaihi wa sa//am, sebagaimana dijelaskan dalam sebuah
rtwayat, "orang sebelumku hanla bisa melaksanakan sbalat di gerela-gereja
mereka sajA",3el dalam iwayat lain dikatakan, 'Belum pernab)il irrog
nabipun lang sbalat kecuali setelah dia sanpai ke mihrab)1a.'re2 Hadit, irr]
menjadi dasar bahwa keistimewaan-keistimewaan itu tidak pernah
diberikan kepada seorangpun d', nabi-nabi sebelumnya) dai dapat
diganakaru bersuci (yang dengannya shalat dibolehkan)

Tafsir Hadits
Dalam hadits tersebut terkandung dalil bahwa debu dapat menghapus

hadats seperi alt,karena keduanya sama-sama mensucikan, tapi 
^i^y^ngtidak sependapat dengan itu, dikatak,.n,y,ttgmemiliki kesucian d,an dapa:t.

diiadikan bersuci yang deng,,nny^ boreh melaksanakan shalat ad.alah
seperti air.

38e Al-MuJan Al-Kabir (11/ 64)
3eo ALMuJan At-Kabir (7 / 154,155)
3elAhmad 

Q/222)
3e2 Al-Baihaqi dalam Al-ktbra (2/ 433)
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Hadits tersebut juga menunjukkan bolehnya bertayammum dengan
semua bagian bumi. Dalam satu dwayat dikatakan, 'Dl'adikan bagiku dan

umatku :€mua bagian bami itu sebagai majid dan alat bersuci. " Hadits ini dari
Abu Umamah yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan yang lainnya.3e3

Orang yang melaranghal tersebut dengan berdasarkan dalil sabda beliau
dalam sebagian ri'w ay at As h -S h a h i h, " D an de b u nl a d/ a di k a n a l at su ci.'ar+(HR.
Muslim). Dalam hadits ini tidak ada dalil yang mensyarutkan debu,
sebagaimafl^ yang telah Anda ketahui dalam tlmu ushul fiqh bahwa
penyebutan sebagian dati sesuatu yaflg umum tidaklah membatasi
keumumannya, dan yang demikian adalah pengenian istilah yang tidak
bisa diamalkan menurut para pen-tabqiq (peneliti) hadits.

Memang betul, dalam fitman Allah Sabhanahu wa Ta'ala disebutkan

tentang ay^t t^y^nmum dalam suiat Al-M a'idah ayat 6 ada lafazh f bl
" .. .dengan tanah iru", sebagai dalil bahw 

^ 
y^ng dimaksud ad,alah debu,

katena kata min menunjukkan pengertian sebagian, sebagaimana dikatakan
dalam kttab Al-Kaslyaf "Tidak ada seorang Arab pun yang memahami
petkataan, "Aku mengusap kepalaku min (dengan sebagian) minyak dan
debu', kecuali dengan arti sebagiart." Darr pengertian "sebagian" tidak
mungkin bisa terjadi kecuali pada mengusap dengan debu, bukan dengan
batu dan yznglainrrya.

Sabda beliau, "...maka siapa saja (umum pada setiap orang) masuk
padanla (waktu) shalat, maka hendaklah ia shalat.." yaitu dalam kondisi
bagarmanapun, sekalipun tidak menemukan masjid ataupun air, yaknt
dengan bettayammum, sebagaimanz yang dijelaskan oleh riwayat Abu
Umamah, "Siapa saja dai umatkulangmendapatkan waktu shalat sadah tiba,

sementara dia tidak mendapatkan air, maka dia akan mendapatkan tanab itu
sebagai masjid dan sari (dan dapat d/adikan bersuci)", di lain rt\vayzt dikatakan,
'Maka pada tanah itulah tenpat ia shalat dan bersari. " Dan dalam hadits itu
iuga tetkandung pengertian bahwa tidak wajib mencari atrbagr orang yang
tidak menemukan air.

Lalu ta menyebutkan hadits tersebut, yakni Jabir menyebutkan lan,utan
hadits tersebut, karena yang disebutkan pada aslinya hanya dua, dan kami
akan menyebutkan yang lainnya;

Yang ketiga, beliau bersabda, "Daru dihalalkan bagiku barta rampasan.

Dalam dwayat lain dengan kata, a/-maghaanim, 
^ttrnya 

harta rampasan
perang. Al-Khaththabi mengatakan bahwa orang-orang terdahulu dapat
dikelompokkan menjadi dua kelompak: Ada kelompok yang tidak

3e3 Al-Musnad (5/248)

'nn <{pl Hadits ini shahih, Mustim (522)
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diizinkan berjihad sehingga mereka tidak mend^p^tk^n hartz rampasan
petang, semefltara kelompok lain diizinkan be{ihad, tapi apabila mereka
mendapatkan rampasan perang, tidak halal bagi mereka memakannya
sedikitpun, maka datanglah api yang membakarnya.

Ada yang mengatakan, "Dibolehkan bagiku menggunakan harta
rampasan itu, dengan memberlkan bagian y^ng lebih, memilih atau
membagikannya bagi yang berperang, sebagaimana frman Allah Ta'ala,

-s )1ri, 1 1./ -o ?t ')i)t: + Jri,yr y
'Katakanlab, "ITarta rampasafi perang itu kepuryaan Allah dan Rasu/.."
(QS. Al-Anfal:1).
Yang keempat, beliau betsabda, 'Aku diberikan (hak nenbei) slafa'at",

di dalam As1-S1arh disebutkan ada 72 ma.caffr syafa'zt, ia menyimpulkan
bahwa masing-masing syafa'at itu khusus untuk Rasulullah, walaupun
sebagiannya juga bagi yang lainnya. Atau mungkin iuga yang dimaksud
oleh Rasululla,h Shallallahu Alaibi wa Sallam adalah yafa'at uqhma, yaitu
tentang memindahkan manusia dai al-nauqtf (padang Mahsyar), karena
dialah yang paling sempurna. Kemuliaaflflya tampak bagi semua orang
yang berada di al-mauqif (padzng mahsyar).

Yang kelina, beliau betsabda, 'Biasanlta nabi-nabi sebelumku diutus hanla
untak amatnla sala dan aku diutus kepada umat manusia selaruhnla",keumuman
risalab ftetasulan), khusus bagi Rasulullah Sballallahu Alaihi wa Sallam.
Adapun Nabi Nuh, hanya diutus untuk kaumnya saja. Walaupun setelah
orang yang mendustakannya ditenggelamkan, dia diutus untuk seluruh
penduduk bumi, katenayang tersisa hanyalah oraflg-orang mukmin, tetapi
bukan umum pada awzl kenabian beliau. Ada yang mengatakan tidak
demikian.

Dari semua itu dapat dimengerti bahwasanya Nabi Sballallahu Alaihi
wa Sallam diistimewakan dengan tiap-tiap satu dari kelima keistimewaan
itu, bukan dengan kesemuaannya sekaligus, ada yafig meflgatakan bahwa
pada salah satu keistimewaan itu dimiliki juga oleh nabi lainnya, tetapi
pendapat ini tidak benar.

Dalam hadits tersebut terdapat kandungan yang sangat mulia, yang
dijelaskan dalam kitab-kitab induk.

Seharusnya, penulis menyebutkan setelah dia mengatakan, "Ldru La

menyebutkan hadits tersebut." Kemudian melanjutkan dengan, "Dar-
dalam hadits Hudzaifah.. . ", dst, karena tetap sa)a masih tersisa dari hadits

Jabir tersebut tidak dinisbatkan kepada perawinya, sekalipun sudah
dipahami kalau hadits tersebut adalah Muttafaq Alaih, karcna ad,a

lanjttznnya, yaitu hadits bedkut ini:
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118. Dalam hadits HudTaifah Radhiallahu Anhu lang diiwaytkan oleh

Muslim (I'{abi Shallallabu Alaihi wa Sallan bersabda), 'Dan dl'adikan

debunla sud bagi kami, apabila kami tidak menemukan air.'8es

Yang saya maksudkan ada,!m,h ucaPannya, 'Dalam hadits Htdzaifah
Radhzlallahu Anhu yang diriwayatkan oleh Muslim, 'Dan dl'adikan debanla

suci bagi kami, apabila kami tidak menemukan air."Taqyid (pembatasan) sesuai

dengan ayat Al-Qur'an yang diungkapkan dalam hadits pertama,
sebagaiman^ y^ng telah kami jelaskan.

.t:r* Qjtj:r'Fr,'Gi'+ *;ey . I I I
179. Dari Ali Radhjallabt Anbu, mentrat iwalat Abmad, (Nabi bersabda),

'Dan debt dljadikan srci bagiku." 1e6

Hadits ini dan yang sebelumnya ada"lah dalil bagi yang mengattktn
bahwa tayammum tidak sah kecuali dengan debu, dan pendapat ini telah

dijawab sebelumnya, bahwa adarlye- nash atas sebagian dari sesuatu yang

umum, tidaklah menunjukkan kekhususaflflya, meskipun termasuk
pengamalan berdasatkzn maJbum laqb (apayangdapat dipahami dartyang
disebutkan tetsebut), ini bukan pendapat mayoritas ulama Ushul fiqh,
akan tetapi dalil yang mengkhususkan penggunaan debu, adalah ayaty^rtg
telah kami sebutkan tetdahulu.

y\t *Ut ,# ,'Jti ^u?nt q, lV ,u ,k|,o'y .tt,
k "*)t e G-*irtt t*f'CeL.i;G e.*j
tt t '-3'i ,'{3 * At * dt t*t ; ,'^ir'^st L,r
,,--+. a?'i .tt* e:"r4,'J"-rr:'it ',!W- tjy,'Sta elJ;

^* tv3 flt,*'JAt'c;';'r:t, a;p ;'r\r
-. t?, 'o lr',-".7t,, oiz $'.'il tzc zzqrb): €)$.!t1 q, F,^ttt^\L$.'*:st 
n.

^ls', ^ervr#p ,gdj ,er\t F,
'nt <Q&l Hadits ini shahih, Muslim (521)
3e6 Al-Mnstad (l / 98, 158)

l

i
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720. Dari Arnruar bin Yasir Radhilallahu Anhu, dia berkata, "Nabi
sltallallabu Alaibi wa sallam mengutusku untuk suatu keperluan, lalu
aku junub dan tak menemukan air, maka aku berguling-guling di atas
tanab seperti binatang Lalu aku ruenemui Nabi shallallabu Ataibi
wa Sallam, lalu menceritakan kepadaryta bal tenebut, maka beliau
bersabda, "Cukap baginu menepuk dengan dua tanganmu begini", lalu
beliau menepuk kedua tangannla sekali, kemudian mengusapkan tangan
kirirya ke tangan kanan dan punggung kedua telapak tangannla dan
muka.'8e7 (Muttafaq Alaih, dan lafazhnya milik Muslim)
Dalam iwalat Al-Bukbari disebilkan, 'Beliaa nenepuk tanab dengan

kedaa telapak tangannla, kemudian meniup pada keduanla, lalu
mengusap muka dan kedua telapak tangannla." 3eB

Biografi Perawi
Ammar adalah Abu Al-Yaqzhan bin Yasit, ia masuk Islam seiak lama,

dan pernah disiksa oleh orang-orang kafr di Makkah karena masuk Is-
lam. Ia ikut hijrah ke Habasyah, kemudian ke Madinah. Rasulullah
menggelarinya Ath-T bi b b Al-Mu tba)Ja b, termasuk orang-oraflg yang hijtah
pada hijrah yang pertama kali, ikut serta dalam perang Badr dan semua
peperangan lainnya. Lalu terbunuh pada peperangan Shif{in, ketika itu ia
berada dalam kelompok Ah Radbi,allahu Anhu, usianya 93 tahun, dialah
yang Rasuldlah Shallallahu Alaihi wa Sallam betsabda kepadanya, 'Engkau
akan dibunuh ohb kelonpoklang berbuat melampaui batas."399

Penielasan Kalimat
"Nabi shallallabu Alaihi wa sallam mengutusku untuk suatu keperluan,

lalu akujunub (yakni aku menjadi junub, telah kami jelaskan bahwa, ajnaba
ar'rE'ul zrttnya seseorang menjadi junub, tidak dikatakan /tanaba, sekalipun
banyak ulama fikih yang menggunakannya) dan tak menemukan air, naka
aku berguling-gulinng (dalam lafazh lain fatamakka'tu, yzkni berbolak-balik)
di atas tanab seperti binatang, kenadian aku menemui Nabi Shatlattabu Ataihi
wa Sallam, dan menceritakan kepadanla hal tersebut, maka beliau bersabda,

'cukup baginu menepuk (yakni engkau melakukan) dengan tanganmtt seperti

ini (ini dijelaskan dengan ungkapannya) lalu beliau menepuk kedua tangannla
sekali, kemudian mengusapkan tangan kiirya ke tangan kanan dan pungung
kedru telapak tangannla dan muka."

"' <Q&l Hadits ini shahih, Al-Bukhari (347) danMuslim (368)
tn' <Q,,:.1Hadits ini shahih, Al-Bukhari (33g)

"n <Q&y Hadits ini shahih, Al-Bukhari (447) danMuslim (2916)
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Tafsir Hadits
Ammar mengqiyaskan debu dengan a:n, kateta meflurut pendapatnya

debu sebagai pengganti air untuk mandi, maka harus rata mengenai
sekujur tubuh, maka Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam menielaskan
kepadanya tata cata y^ng memadai dan dianggap sah. Beliau
memperagakan cata bettayammum yang sesuai dengan syariat, dan

memberitahukan kepadanya bahwa seperti itulah t^ta cat^ y^flg
difatdhukan kepadanya.

Hadits tetsebut juga menunjukkan bahwa cukup dengan satu kali
pukulan (tepukan), dan pada kedua tlr,gafl cukup dengan mengusap kedua

telapaknya, dan bahwa aya;t tersebut secara mujmal (global) dan diielaskan
oleh Rasulr,ilzh Shallallabu Alaihi wa Sallaru bahwa cukup atas kedua

telapak tangan.
Hadits itu juga memberi pengertian bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi

wa Sallam mengetjaka'flnya dengan beturutan ^tt^r^ 
muka dan kedua

telapak tlr,garL, tetapi itu tidak wajib, sekalipun hutuf waw ttdak memberi
pengertian berurutan, akan tetapi tertera dalam xtw^y^t Al-Bukhad, atbaf

Q<ata penghubung) afltata muka dan telapak tutgan dengan kata'tsumma'

(kemudian, yang menunjukkan urutan), dan dalam nutayat Abu Dawud
disebutkan, 'Beliau menepuk tangan kiirya ke tangan kanannla, dan tangan

kanannla ke tangan kiri, lalu rnengusap mukan1a." 40 Dalam lafazh milik
Ismaili lebih jelas dati ini, Rasulullah Shallallahu Alaibi wa Sallan
betsabda, "Cukup bagirru rnenepuk tanab dengan kedua tanganmu, kemudian

engkau kibaskan keduanla, lalu engkau usap tangan kirimu dengan tangan

kananmu dan engkau usap tangan kananmu dengan tangan kiri, kerzudian engkaa

usap makamu."
Hadits tetsebut juga menunjukkan tayammum itu waiib bagi orang

junub yang tidak mendapatkat art.

Terjadi perbedaan pendapat mengenai iumlah tepukan dan kadar
tayammum pada kedua tangani

Sekelompok ulama sala-f dan ulama setelah meteka berpendapat bahwa

cukup dengan satu kali tepukan, tetapi meflurut sekelompok shahabat

dan ulama setelah mereka mengatakan bahwa tidak cukup hanya satu

kali tepukan, merek^ meflg t^kan hatus dengan dua kali tepukan,
berdasarkan hadits yang akan segera dikemukakan.

Otang yang berpendapat cukup sekali tepukan saja, adalah jumhut
ulama dan ahli hadits, berdasarkan hadits Ammar di atas, karena menurut
mereka hadits itulah yang paling shahih dalam masalah ini, dan menutut

\
x

)

ooo lg'A't Hadits ini shahih, Sbahih Abi Dawxd (321)
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mereka pula hadits tentang dua kali tepukan itu yang akan dijelaskan
nanti, tidak dapat menyaingi hadits Ammar. Mereka berpendapat bahwa
semua hadits selain hadits Ammar lemah atau mauquf, sebagaiman 

^ 
y^ng

akan dijelaskan.
Adapun kadar tayammum pada kedua t^ng n, sekelompok ulama dan

ahli hadits mengatakan cukup dua telapak tangan dan punggungnya,
berdasarkan hadits Ammar tadi. Telah diriwayatkan pula beberapa riwayat
dari Ammar y^ng menyelisihi riwayatnya tadi, akan tetapi yang paling
shahih adalah yang diriwayatkan dalam Ash-shabibain (dua kitab shahih,
Shaltih Al-Bukhai dan Shabih Muslim) dan sungguh Ammat memberikan
fatwa dengan itu sepeninggal Nabi Shallallabu Alaihi wa Sallam.

ulama lainnya mengatakan, wajib dua kali tepukan dan mengusap
kedua t^ngafl hingga kedua siku, berdasarkan hadits dari Ibnu umar yang
akan disebutkan nanti, dan akan disebutkan pula bahwl- y^flg paling
shahih mengenai hadits Ibnu umar itu adalah mauquJ maka tidak bisa
menentang hadits dari Ammat y^frg maq[u', yang menjelaskan hadits ta'lin
(ptengajann Rasulullah sballallabu Ataihi wa sallan kepada paru shahabat
tentaflg cata bertayammum).

Berdasarkan hzl itulah, sehingga terjadi perbedaan pendapat di
kalangan mereka tentang urutan mengusap muka dan kedua tzng n. Hadits
dari Ammar -y^rtg telah Anda diketahui- memutuskan bahwa urutan itu
tidak wajib. Inilah yang menjadi pegangan kelompok yang mengatakan
cukup sekali tepukan saja, mereka mengatakan bahwa atbaf dengan huruf
waw dala'm ayat itu tidak bertentangan dengan pendapat tersebut.

Kelompok yang mewajibkan dua kali tepukan mengatakan, bahwa harus
berurutan yaitu dengan mendahulukan muka sebelum kedua tangart, d,an
mendahulukan tangan kanan sebelum tangan kiri.

Dalam hadits Ammar menuniukkan bahwa yang disyariatkan adalah
memukul (menepuk) debu. Yang mengatakan tidak sah selain (memukul)
debu adalah Al-Hadawiyah dan ulama lainnya, berdasatkan hadits dari
Ammar dan hadits Ibnu Umar yang akan datang.

Asy-Sya{i'i mengatakan, meletakkmr taflgan di tanah sudah sah, karena
menurut salah satu dad dua riwayat tentang cata beftiyammum Nabi
Sballallahu Alaihi wa Sallan pada tembok, bahwa beliau hanyameietakkan
tangannya.

Dan dalam satu riwayat, yakni dari hadits Ammar yang ditiwayatkan
Al-Bukhari, 'Beliau menepuk tanah dengan kedua telapak tangannla, kemudian
meniup pada keduanla, lalu rzengusap muka dan kedua telapak tangannla. yakni
punggung keduanya, sebagaimana. ya,rtg telah dijelaskan sebelumnya,
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riwayat dalam had.its A}-Bukhari ini sama dengan dwayat dalam riwayat

Muslim, hanya saia, ada petbedaan pada urutan dan adanya tiupan'

Adapun meniup debu hukumnya sunnah, ada iugz- yaflg meflgatakan

hukumnya tidak sunnah. Mengenar tartib (beturutan) telah diterangkan

sebelumnya.
Tayammum ini disebutkan bahwa cukup dengan tanah bagi ofang iunub

yang tidak menemukat alu., parz ulama mengqiyaskan (menganalogikan)

orrig junub dengan perempualr haidh dan nifas, tetapi dibantah oleh Ibnu

Umar dan Ibnu Mas'ud.

Adapun mengenai tanah, aPakah

tidak, akar. drielaskan dalam ulasan

yang keenam.

dapat menghilangkat ianabat atau

hadits Abu Hutaitah, yaitu hadits

/^7\t

o1; ilr '-* at j;r'Js:'JG ci:"?nt qt e qt rpi .\ Y \
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727. Dai lbnu [Jmar Radhilallabu Anhama, dia berkata, 'B-asulullab

bersabda, 'Talammum itu dta kali tepukan, sekali tepukan untuk muka,

dan sekali tepukan lagi untuk kedua tangan, sanpai kedaa siku.'n1(HR.

Ad-Dataquthni) para inam membenarkan kemauqttfan hadits ini.

Ad-Daraquthni berkata dj dalam l<rt2;b Sunarmya, setelah meriwayatkan

hadits ini, iHadits tetsebut dinilai rnauquf oleh Yahya Al-Qaththan,

Hasyim dan ulama lainnya, dan itulah yang benat." olehnya itu, penulis

berkata, "lJlama hadits membenarkan kemauqufan hadits tersebut, yaitu

pada Ibnu Umat saia." Meteka berkata, "Kalimat di atas adalah ucapan

ibno Urrrd sendiri, dan tetbuka peluang untuk beriitihad dalam masalah

tersebut."
Ada beberapa riwayat senada, yang kesemuanya tidak shahih, lika tidak

rnauquf b"rrtti dha'if, sehingga yang bisa diiadikan pegangan lnaflyalah

hadits dari Ammat, dan dengan itu pula yang ditegaskan oleh Al-Bukhati

dalam Shahilnya,beliau menulis dalam kitabnya, Bab talammum untuk nuka

dan kedua telapak tangan."

aot Ssnan Ad-Daraqfibil (1/180)
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Penyusun kitab Al-Fath berkata, "Itulah yang wajib dan sah,,, Al-
Bukhad mengemukakannya dengan tegas seperti itu -meskipun terdapat
perbedaan yang sangat masyhur- lantuankekuatan dalilnya. Sebab hadits-
hadits yang menjelaskan tentang praktek bettayammum tidak ada yang
shahih kecuali hadits Abu Juhaim dan Ammar, hadits-hadits selain dua
hadits tersebut lemah atau diperdebatkan, apakah hadits tersebut marfu'
atau mauquf. Dan yang rajih (leblh kuat) adalah hadits tetsebut tidak
narfii'.

Hadits dariJuhaim menyebutkan dengan lafazh al-ladain ftedua tangan)
secara global, sedang hadits dari Ammar menyebutkan denganlafazh al-
kffiin ftedua telapak tangan) di dalam Ash-shahihain dan dengan lafazh
al-ruifaqain (dua siku) dalam kitab As-Sunan, dan dalam satu riwayat,
'Tlinga separuh hdsta", dalam ristayat lain, "Hingga ketiak."

Mengenai nwayat,"Hinga kedua siku", demikian pula,*Hinga separuh
h astd', masih ada perdebatan, sedan g riwayat, " Hinga ke tiak",Asy-Syafi'i
dan ulama latnr,ya mengatakan, jika itu te{adi karenapedntah Rasulullah
Sba/lallabu Alaihi wa sallam, maka setiap tayammum yang sah dari Nabi
Sballallabu Alaihi wa Sallam sesudahnya itu menasakh perbuatan beliau
sebelumnya. Jrka bukan pedntah beliau, makayangmenjadi hujiah adalah
yang dipetintahkannya. Adapun yang menguatkan riwayat daram Ash-
sbabihain tentang pembatasan hanya muka dan kedua teiapak t^ng n
saja, bahwa Ammar pernah berfatwa demikian sesudah wafatnya
Rasulullah Sballallahtt Alaihi wa Sa//am, dan perawi hadits lebih memahami
maksud hadits tersebut dariyanglarnnya, terlebih seorang shahabat yang
muitahid.

^JL\t ,k :t J';,iG ,i$ i:; hr 'd:r;;:,; 
e- ,i r). \ y y

?ty ,,4'-+'ir:sr y'f ';:l: ,/;,*)ti*; iLAt'i*)
|t it3-4 )fit I3:, .rfi. 4, ht;;u ittr*,

.{L'rt',*;tUta? f )*t
722. Dari Abu Hurairab Radhjallahu Anbu, dia berkata, 'Kasulullah

shallallabu Alaihi wa sallam bersabda, 'Debu adalah alat bersuci bagi
selrang muslim, sekalipun ia tidak menemukan air selama sepuluh tahun.
Apabila ia telah mendapatkan air, maka hendaklah ia bertakwa kepada
Allah, dan menlentuhkan air itu ke kulitryta.,,roz 1HR. N-Bazzat)

ao2 Llhat Mujma' ATZawa'id (1 / 261)
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Hadits ini diangap shabib ohh Ibnu Al-paththan, tetapi Ad-Daraquthni

membenarkan kemursalan hadits tersebut'

Penielasan Kalimat
,Tasalullah shallallahu Ataihi wa sallam bersabda, "Debu (menurut

mayoritas ulama, yang dimaksud adalah debu, sedang menurut yang

lzinnya dafl para ahli, taghah (bahasa) 2tdalah petmukaan tanah, baik debu

atau yang lirnny^, sekalipun sebuah batu besat yang tidak berdebu.

Masalah ini sudah dibahas sebelumnyz) adalah alat bersuci bagi seorang

muslim, sekalipun ia tidak nenemukan air selama sepulub tahun (dalam hadits

tersebut terkandung dalil penam^an t^yum'ff|um dengan wudhu) apabila

ia telah menemukan (yaitu seofang muslim) air, maka hendaklah ia bertakwa

kepada Allab, dan menlentuhkan air itu ke kalitnla'"
Diriwayatkan oleh Ll-Bazzat dan dishahihkan oleh Al-Qaththan' Telah

dibahas tentang laf.azh kedua flafn ini dan penielasan tentang kondisi

kedua perawinya. Akan tetapi Ad-Daraquthni membenarkan

k"-rrrrrlrn nya. la mengatakan dalam kitabnya Al-Ilal, penilaian bahwa

hadits tersebut mursal adalah lebih shahih'

Mengenai sabdanya, 'Apabila ia telah menemukan air", adala'h dalil bahwa

apabila seseofang sudah mendapatkun 
^u, 

maka dia waiib menyentuhkan

,ir it, ke kulitnya (mandi iunub). Pendapat inilah yang dipakaibags yang

mengatakan bahwa debu tidak dapat menghilangkan hadats. Maksudnya,

hendaklah ia menyentuhkan air itu ke kulitnya, ka:rena sebelumnya ia

junub, maka hal itu tetap waiib baginya. Debu itu hanya membolehkannya

untuk shalat dan tidak untuk yang lainnya' Maka ketika dia sudah

melaksanakan shalat, dia kembali ke kondisi iunub. OIeh karenanya,

mereka mengatakan bahwa dia harus bertayammum setiap kali hendak

melaksanakan shalat. Dalil mereka adalah hadits Amr bin Al-Ash dan

sabda Rasulullah Shattallahu Alaihi wa Sallam kepadanya,

UL U(')':)4;>1r'4:"
'Kama sbalat dengan sahabat-sababatmu, padahal kamu masih jitnt'tb'oou,

dan berdas arkan Pefiafly a^fl pata shahabat kepada Rasulullah S h alla I la hu

Ataihi wa Sallam, "sesangtrhnla Amr shalat dengan rilereka, padabal dia sedang

1unab, lala beliau mengakui penamaan Amr dengan junub'

Dt zttatz ulama ada yang mengatakan, bahwa tanah itu sama

hukumnya dengan 
^fi, 

d^pzt menghilangkan iinabat dan membolehkan

+ot @&l Hadits ini shahih, Shahih Abi Dawd Q34,335)
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shalat dengannya berapa sala dia kehendaki. Apabila dia mendapatkan
air maka dia tidak wajib mandi, kecuali untuk shalat selanjutnya, J"rrgm
alzsan bahwa Allah ra'ala telah menjadikannya sebagai pengganti air,
ketika air tidak ada, dan pada pdnsip nya ia dapat mengg^ntikainya pada
semua hukumnya, tidak dapat keluar dad itu kecuali dengan dalil. 

-

Adapun bila sudah mendapatkan air, maka dia harus mandi,
berdasarkan bahwa Nabi Shallatlahu Alaihi wa sallammenamai Amr dengan
junub, juga berdasarkan sabda Rasulullah sbaltallabu Alaihi wa saliam,
'Apabila dia telah mendapatkan air, maka ltendaklah dia bertakwa kepada

Allab ", sesungguhnya, y^ng nampak ad,alah bahwa Rasulullah s h allallab u
Alaihi wa Sallam memedntahkan mandi setelah ada at, karena ada sebab
yang mendahuluinya yakni ketiadaan air, karena menyentuhkannya -
lantaran sebab-sebab wajibnya mandi atau berwudhu- telah maklum dad
Al-Qur'an dan As-Sunnah. sementara, membaflgun keyakinan di atas hal
yang telah pasti, lebih baik dari mencari penegasan.

.ir3r,;)x\1 ,_dl *"u;-jt' .rrr
723. Dan menarut iwalat At-TirnidTi, dari Abn Dqnr'ripri, riwalat

se b e I u m n1 a, da n ArT irn i dqi m e n s h a hi h ka n n1 a. aTa

Biografi Perawi
Abu Dzar, fl^many^ adalahJundub bin Junadah. Ia termasuk shahabat

yang tetkemuka, paling zuhud dan termasuk golongan Muhajitin, dialah
otang yang pertama kali menghormati Nabi shatlaltaha Alaibi wa sallam
dengan mengucapkan salam kepada beliau. Ia masuk Islam sejak di
Makkah, dan termasuk orang yang kelima masuk Is1am. Kemud.ian beliau
kembali kepada kaumnya hingga dia d,atang ke Madinah menemui
Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam setelah perang Khandaq. Lalu ia
menetap di Ribdzah setelah Rasulullah wafat, sampai akhirnya ia
meninggal dunia di tempat itu pada tahun 32H pada-r., p"-"dntahan
IJtsman, Ibnu Mas'ud menshalatkan jenazahnya, ada yang mengatakan
bahwa ia meninggal sepuluh hari setelah itu.

Tafsir Hadits
ungkapan,'1ang sep e rtinlt a ", y akni At-Tirmid zi meriwayatkan had.its

yang sam^ dengan hadits dari Abu Hurairah, dengan lafaiz, *Abu Dzar
berkata, aku tidak senang tinggal di Madinah, lalu Nabi Shaltaltahu Alaibi

'oo <Q,Ay Hadits ini shahih, SbahihAt-TirnidTi (124) danAt-Irwa,(153)
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wa Sallam menyutuhku tinggal di suatu tempat yang bellamt lbl' maka

akupun tinggri di sana, f,it'gg' aku mendatangi Nabi Shallallaha Alaihi

wa Sallam,lalu aku betkata, 7ii"'olnb Abu Dlar'i Nabi Shallallaha Alaihi

wa Sallam bettanyt, "Bagaimana keadaanmu?" Aku jelaskan' 'Aku

mendapatkan jinabat, ,ranogio, di dekatku tidak ada air", NabL shallallahu

Ataihi wa Sallam bersabdf, 'Debu ittt alat untuk bersuri bo?' oranglang tidak

mendapatkan air, walaupun sanpai sepnluh tabun'"

Lafazh 'Dan ia (At Tirnid{) nenshabihkannla" yaitu At-Tirmidzi

menshahihkan hadits Abu Dzar, penulis dalam kitab Al-Fatb mengatak*n,

..Hadits tersebut iuga dishahihkan oleh Ibnu Hibban dan Ad-Daraquthni'"

,-. yL, C" ,'J$ 'L'lnt ;4:'ciiit * ,J ;'t ' \ Y t

,t 1 $*2 t:J{i't*st o';h;) -ic t4; ;t - ;'"
iy,*st ril:f 'r\JG 

' ui, qittr tL's'"i t1';

'&3 e ?tt,* ;nr'J''r tS'i,?11 :-'{t, i'*}ti
rt

. t ,,

.i*Y'Q$b'43\ ;f rz3;lr.?1: U il iriil//
ozltz tc I

.G'gArr;)(,'-.,5 
^j:, 

.i; ?\i u

124. Dari Abu Sa'id Al-Khud'i Radhialtahu Anhu' dia berkata' 'Ada

daaoranglaki.takikeluardalamsuatuperjalanan,laludatanglabwakta
shalat, ,idoug ked'uan1a tidak meniliki air' laltt keduanla bertalammum

dengan debu lang'bersih, kemudian shalat' kemadian mereka

nendapatkan ai, il waktu itu juga' salah satunla mengulangi shalat

dan wudbu, sedanglang lainnlta tidak mengulanginla' lalu keduanla

rnendatangi p,ornilltot shottnttoh, Alaihi wa sallam dan menjelaskan

perihat kidnaoy kepada beliaa, maka Rasutultah shallallabu Alaibi

wasallambersabdakepad-alangtidakmengulangishalatrya,,Engkau
telab nelakukannla iesuai- d.engan sunnah dan shalatma sudab sah",

dan beliau brrrobia k'pnd'oyng lainnlta' 'Bagima pahala dua kali'''$s

(HR. Abu Dawud dan An-Nasa'i)'
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Penielasan Kalimat
'Dai Abu sa'id.Al-Kbudri Radbltarlabu Anbu ia berkata, ,Ada 

dua oranglaki-laki keluar da/am suatu peryarinan, 
_raru 

datanglab waktu sbalat, sedang
keduaryta tidak mem.ilikr.?o: kh iedraulo bertaynnu"n dengan debulangbersib,,,
(yakni debu yang bersih ragi halal, Alrah mengkhusu.kirrry, dengan debupada dua ayat dalam Ar-eur'an, karena mernutrakkannya daram haditsAbu Hurairah ditaqyid -dibatasi- dengan n.u"rrf , ,y at d,an hadits)
Kemudian keduanla sbalat, kemudian *rrrko mrodapatkin air di waktu itu juga(yaitu waktu shalat yaflg mereka telah sharat pad,anya) sarab satunla
mengulangi sbalat dan wudhu (biasanya dinamakan d*g* m.ngrrangi, kalautidak dinamakan begitu beratti dia tidak b".*.rihr, atan tayammumdinamakan wudhu sebagai kiasan saja, sebagaimana har itu telahdinamakan sebelumnyi sedang*anglainnlta ridak mengurangirrya, ralu keduanla
mendatangi Rasululrah shaltatlabu Ataibi wa sarlam"don)iuirlarkan peiba/
keduanla kepada beliau, naka Rasulullab sballallabu Alaibi wa sallam bersabda
kepada yng tidak m.engulangi sharatrya, 'Engkau telab melakukannlta sesuai
dengan sunnah dan sbalatmu ydab ,i 1y^itu cara yang sesuai syai,ah) dan
shalatruu sudab sah (karena sharat dilaksanaka n padai^ktrroyr, sedangkanair tidak ada' maka,wajib dia rnenggunakan debu) dan beliau bersabda

fePada uns lainnla (!*"i yrrrg -.rf,iangi shalat ni4 nogr*u pabala duakali (yaita pahala shalat dengln -Jrggrr^kan debu (tayammum), danshalat dengan menggunak^nii, _wudhu._.),, '

Diriwayatkan oleh Abu Dawud dan An-Nasa'i. Daram MukbtasbarAs-
sunan karya Al-Mundziri, bahwa hadits tersebut ditiwayatkan oreh An_Nasa'i dengan musnad dan mursar. Abu Dawud berkata, brh*, hadits itumursal dad Atha'bin yasat, akan tetapi penulis mengatakan, dwayat iniditiwayatkan oleh Ibnu As-Sakan drlrm kttab sbiib-nya. Hadits itumemiliki slabid dad hadits Ibnu Abbas yang dfuiwayatkan or"h Ishaq didalam Musnadnya, 'ts1bw.a 

-nabi 
buang air kecir, /a/u beliau bertalammum,,,

maka dikatakan kepada beliau, "sesinggubua air ada di dekatmu,,, beriaumenjawab, 'Mungkin aku tidak blsa saipal ke air itu.,406

Tafsir Hadits
Hadits tersebut sebagai dar, tentarig keborehan berijtihad pada masaRasulullah sbatlallabu Alaihi wa sa//am, dan bahwa tidak wajib mencaddan menunggu air. H.adits tersebut juga menunjukkan tidak wajibnya

mengulangi shalat bagi orang yrng ,rduh shalat d..gr, ,rfr__.r- yrrrgkemudian menemukan 
"r, pii^ *rt,,, yaflg sama setelah ia shalat. Ada

Nailab Ar-Ra1ah (1 / I 60).
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yang meng attkatr, "Otang yang rnenemukan ait itu mesti mengulangi

shalattya",betdasarka"'"'Ua' nasulullah S haltallahu Ataihi wa S allan'

'Apabila an *,'a)p)ioo 'l' hend'aklab ia bertakwa kepada Allah dan

merryentuhkan air ke kulitnla",semefltara oraflg tersebut sudah mendapatkan

air.
Pendapat ini dibantah, bahwa hadits tetsebut betsifat mutlak bagi

orang yang menemukan air setelah masuknya waktu shalat dan sebelum

habisnyawaktushalattersebut,danketikadalamkondisisedangshalat
atau sudah shalat. S"du.gkr., hadits Abu Sa'id ini mengenai orang yang

tidak mend 
^p^tklarr 

at padawaktunya ketika dalam kondisi shalat' maka

hadrtstntmaqallaal*n^aut^sikemutlakanhaditstadi).Keumumanhadits
tadidibatasiolehftuait'AbuSa'idyarlg///tlqa)Jad'-sehrnggapengertiannya
zdala]n, apabtlaA';; mendapatk" 'i'-'"b"Ium 

shaiat dalam waktu shalat

tetsebut, maka Anda harus menyentuhkat ak ke kulit Anda' Maksudnya'

ketika Anda -."J^p"tt zn air' sedang Anda su.dah iunub sebelumnya'

Hadits ini membatasi kemutl^kat'nia' sebagaimafla- yaflg telah kami

ieiaskan' nguiangi shalat pada waktu itu juga'
Orang Yang betPendaPat mestl me:

menggunakan dalil,

S 'Gi*!6;iAi Jy -it+
,,...apabilakamahend'akmengerjakanshalat,ruakabasabtah..,,(QS.L|-

Ma.idah:6),bahrvakhithab(pedntah)tersebutdituiukanketikawaktu
shalat masih ,d'' Ptnd'pat ini Jil'-'b' bahwa setelah selesai shalat' maka

tidakadairgiLlrith'byangdituiukankepadapelakunya'bagarmafla
shalatnya harus diulangj palahai Rasulullah shatlallahu Ataihi va sallan

telah bersabda, ,,s biratmu sad,ah sah", kepada shahab ^t 
y^tg tidak

mengulangi shalatny a, katelz ijry' $udih cukup' sah) merupakan

ungkapan tentang suatu petbu 
^-tarl 

y^ngmenggugurkan kewaiiban untuk

mengulangi iUadlh' O"t y"'g benat 'i'I""y' 
telah dioyatakan sah'

iK bf) ):Y;'t- !:; ,:l\e);':\t''t' c& ir'*'s '\t o

,V ,; z-r;t ,y)" 'c,,,ts tiY:'Js ( ,l tF i' &i
9".V.7/

ir:; .'#tQt l\'-'#'013\;+ l*5 L'rir, it

3 a0 ^;'"';)'^*r': )riit i r', G'-,t';'Af ''ritlt

\,
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725. Dai Ibnu Abbas Radhiallahu Anhuma tentang firman Allab, "dan
jika kanu sakit atau dalam perjalanan" (pS. Al-Maidab : 6) beliau

mengatakan, 'Apabila seseorarug kena luka di jalan Allab dan
berpenlakit kudis, /a/u dia junub, tetapi dia takut akan mati jika dia
mandi, maka dia boleh bertryammulll." +oz (H.R.. Ad-Daraquthni
secara mauquf dan dinyatakan marfu' oleh Al-B azzat,
sedangkan Ibnu Khuzaimah dan Al-Hakim menilainya
hadits shahih)ao8

Penielasan Kalimat
Dari Ibnu Abbas Radhjallahu Anbuma tentang {tman Allah, 'Danjika

kamu sakit ataa dalam pejalanan. " (QS. Al-Maidah : 6) beliau mengatakan,
'Apabila seseorarlg kena luka di jalan Allah (yaituJihad) dan berpenlakit kadis
(yakni, bintik-bintik yang muncul di badan seperti c car 

^t^\ 
semacamnya)

lalu dia junub (dra ditimpa junub) tetapi lalu dia takut (yaitu ia menyangka)
akan rnati jika dia mandi, maka dia boleh berta1anmilm." Diriwayatkan oleh
Ad-Daraquthni secara mauquf. Atas Ibnu Abbas. Dan dimafu'kan kepadt
Nabi Sballallabu Alaibi aa Sallam oleh Al-Bazzar. Dar. dishahihkan oleh
Ibnu Khuzaimah dan Al-Hakim.

Abu Zur'ah dan Abu Hatim mengatakan, Ali Ibnu Ashim salah dalam
masalah tnt. Ll-Bazzai meng takan, "Kami tidak mengetahui ada orang
tsiqab yangmenyatakan sanadnya bersambung kepada Rasulullah S hallallahu
Alaihi wa Sallam dari Atha' kecuali Jau," Ibnu Ma'in mengatakan bahwa
dia mendengat dar. Atha'setelah'Atha' r^rLc rthafalannya (pikun), maka
dengan demikian ke-rnarfu'an hadits ini tidak jelas.

Tafsir Hadits
Dalam hadits ini terkandung dalil disyariatkaflnya tayanmum bagi

orang yang junub kalau dia khawatir akan mzti jika menggunakan ait,
tetapi kalau hanya sebatas takut bahaya saja, maka firman Allah "dan
jika kamu sakit." (QS. Al-Ma'idah: 6) menuniukkan kebolehan
bertayammum bagi orang sakit, baik karena khawatir akan mati, ataupun
yang lainnya. Penetapan luka dan kudis dalam hadits Ibnu Abbas itu hanya
sekedar contoh, karena semua penyakit sama-sama betbahaya, mungkin
juga Ibnu Abbas mengkhususkan kedua jenis penyakit itu di antaru
berbagai penyakit. Begitu juga penyebutan di jalan Allah hanyz sekedar

ao1 Snnan Ad-Daraquthni (1 /171)
oo' lWl Hadits ini dha'if, Al-Mu$adrak (1/270),Ibnu Khuzairrrah (1/728) d,ar Dha'if

At-Janf $a7)

i



248 0 @uaurus's.nLAM JilidPenana

contoh, kzretaseandainya luka itu akibat te{atuh' maka hukumnya sama'

dan karena itu hanya sekadar contoh, maka boleh bertayammum katena

takut adanya ba'};.aYa.

Jika tidak, maka perkataan Ibnu Abb e;s' 'Kbawatir akan tilati"'

menuniukkan bahwa i'y'--o- tidak sah kecuali karena takut mati'

Demikian meriurut p.,j'p" Ahmad dan salah satu dari dua pendapat

Asy-Syafii. Sedang A.t-H'a'*iyah, Malik' salah t'* 
-1T] Y::i:f:

;r;;ffi J^" ii Hrrtafiyah, membolehkan t^y^n:lmum katena takut
. ,l r lr^-.L,,+

;;;^;::;;ng^n-^t^r^n keumuman avat di atas' Dawud l'" 1],Y::Tl
berpendapat boleh bettayammum bagi orang yang sakit' sekalipun dia

Aart trtot adanyabdnay'a, sesuai dengan zlrahttrryz- ayattadi

UlJ,s:-i) 6LLo.Rr i Jt'&
t , -t to,

d̂ll -.o{..>'

o

) .\Y1

. jt;At J"'dJ;1 of ;;t *i +a?'t ,k xt'J';t

726. Dari 46 Radhiallabu Anhu, ia berkata, "salah sata pergelangan

tanganku patai, maka aku tanlakan hal itu kepada Rasulullah

sbailallahu Alaibi wa sallam, lalu beliau menlarahku untuk mengusap

di atasperban.'a@ (IJrF-'Ibnu Maiah' dengan sanadyang lemah

sekali).

Penielasan Kalimat
"Soloh sata pergelattgail tdttganku patah (yaitu petsendiln ^rrtatl 

lengan

bawah dan telapak tirgrn) 
"maka-aku 

taryakan hal it1 k1?-ada Rasulullab

Shatlatlahu Alaihi ,n Sitlo* (yaitu, tentang yang waiib dilakukan ketika

berwudhudalamkondisit"rr"bogmakabeliaaruenlaruhkuuntukmengusap
di atas perban (yaitu, alat pembalut tulang yang patah' sepetti perban)'"

Tafsir Hadits
Hadits ini diriwayatkat oleh Ibnu Maiah dengan sanad yaog lemah

sekali. Yakni, aku mendapatkan t^ saflgat lemah sgkali,'; 
i;;;;"r^i, p.".rr,rrn, sebagaimf,? .y:"r,a{1tat<,an ! 1*T ::

Qo*r7, maksudnya, saya m"""liti kedha'ifan hadits dan benar-benar

I"ndrprtkrn k"l"-rh^nny^' Yzhya' bin Ma'in' Ahmad dan lainnya

, Dha'iJIbntt MQah (663)

)f, ,,,y

t.r' /
ol )s
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mengingkari hadits 
:-: T:.:f, mengatakan dernikian karena hadits itudari iwayat Amr bin Kharid Ar-wasitrii: q, r,, seorang pembohong besar.Diriwayatkan juga oleh Ad-Daraquthni arn At-g^iiiqii*i dua sanadyang lebih lemah. a

An-Nawawi mengataka n, "Para hafizh telah sepak at akankedha.ifanhadits di atas", Asy-Syafi'i rnengrtakan,. "Seand ainya akumengetahuisanadnya shahih, aku akan shahihln, hadits ini terrnasuk di antara haditsyang aku istikharahkan kepada Allah.,,
Ada beberapa hadits yirrg ,.rrda dengan hadits tersebut, tetapimenurut Al-Baihaqi tidak satupun yang shahih, kecuali hadits berikut:

\ YV

.y/t ,k
127 ' Dari Jabir Radb/tartabu Anhu tentang oranglang luka kepalan1a, /a/udia rzandi 

i,yt yeninUal, (Maka N)U SUtntirt u Ataibi wa Sallambersabda), "cukup bagin1a'bertalamruun dan merzbalut lukan1a dengansecarik kain, kemudiaru dia ningusap di atasnjta dan mencuci sekujurtubultn1a.,, +rr (FfR. Abu Dawud dengarr"sanad yang lemah,dan terdapat perbedaan pendapr, ,.rr-,"r.g;.;; hadits ini).

Tafsir Hadits
Hadits inihanya diriwayatkan oreh Az-Zubatbin Khuraiq sendirian,sehingga Ad-Daraquthni rnenga takan, "Ia bukan orang yang kuat,,, dan

,TI;Ii*o'n' 
'Adz-Dzahabi p-"rrrrh mengatakan, buh'Ja dia orang yang

Terjadi perbedaan pendapat tentang perawi hadits ini, yakni Atha.,bahwa Az-Zubat bin Kh,raiq me,wafrtkan hadits d,ati Atha, dariJabn,dan Al-Auza'i meriwayatkaniya d,^ti Atha' dad Ibnu Abbas, petbedaanini terjadi pada periwayat^nAtha', apakah iwayatdia itu d.aiJabtt atau

ll I i9,"r,: uthru 
.(1 

/ 226)dan Al-B aiha si (r / 2za)

ffi;J(.'.tU :;;f 
u*'o Abn Dawd Q36), Al-Albani mengatakan hasan tanpa ada
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darilbnuAbbas?Terdapatpadasalahsaturiwayattersebutyangtidak
terdapat pada riwaYat lainnYa'

Hadits ini, dan hadits dari Ali yang pertama saling menguatkan dalam

hal waiibnya mengusap bagian atas pembalut dengan air' dan terdapat

perbedaan penclapat di kul^,,gut' para ulama pada masalah ini' Ada yang

*.rrgrtrku. -uiib mengusaP, Lerdasarkan kedua hadits tersebut' sekalipun

keduanya lemah tetapi saling menguatkan, dan karena anggota wudhu

tetsebut sulit dicuci i"rrgrrr-ri, , maka boleh mengusap bagian luarnya

safa seperti kepala, dan Jiqiaskan (dianalogikan) pada mengusap bagian

utus ."pato bott dan sorban, analog ini memperkuat nash'

Saya katakan, "Oraflg yang berpendapat boleh mengusap bagian atas

khuf, pasti akan mengr-r,tu" Uotth'yu mengusap bagian luar pembalut'

inilah yang namPak.

Di dalam hadits Jabit terkandung dalil Yang membolehkan

menggabun gkan antan tayammum, mengusap pembalut' dan mandi' tapi

hal ini menimbulkan problem dalam masalah penggabung^n ^fltar^
tayammum dengan -rrrdl. Ada yang mengatakan ' dapat dipahami bahwa

anggota-znggota wudhu tersebut terluka maka tidak dapat diusapkan

a"i[u., uu, 
^uk^ 

dia mesti bertayammum, kemudian menuangkan air ke

brgilrn larn dartbadannya. Sedangkan bila luka itu berada di kepala yang

,.turrrr.ry, ia basahi dengan air, tetapi berhalangan karena adanya luka'

maka dia wajib membalutnya, lalu mengusap bagian atasnya'

Akantetapi,penulisberkatadalamAt-Tatkhish,bahwatidakdisebutkan
kata tayammum dalam riwayat Atha' dati Ibnu Abbas, maka ielaslah bahwa

Az-Zubair bin I(huraiq meriway 
^tk^ny^ 

sendirian' sebagaimana telah

diingatkan oleh Ibnu Qaththan' Kemudian dia juga mengatakan' dalam

ri*u"yrt Atha' tidak ada penyebutan mengusap bagian atas pembalut'

berarti termasuk dr ^ntir^ 
hadits yang diriway^tkzn oleh Az-Zubair

senditian.
Penulis mengatakan tentang hadits Jabit yang menunjukkan bahwa

sabda beliau, "Cukup bagtnjta bertalammum" adalah tidak marfu" padahal

ternyata narfu' , ttrt lt" tlriadi kztena ketika penulis meringkasnya'

l,rpotlrh kalimat yang menuniukkan bahwa hadits tersebut marfil"

Dalam hadits ini Jrdapat sztu kisah yang lafazhnya milik Abu Dawud,

dari Jabir, kami pernah keluar dalam satu perialanan' lalu salah seorang

di 
^ntwa 

kami terkena batu di bagian kepalanya dan melukainyz' malam

harrnya dia mimpi basah, maka dia bettanya kepada para shahabatnya'

..Adakah kalian menemukan aiatan yang memberikan keringanan bagiku

untuk bertayammum?" Para shahabat meniawab, "Kami tidak menemukan

kelonggaran bagimo untuk bertayammum' karena engkau dapat

L
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meflggunakan ak", maka dia pun rnandi dan meninggal dunia karenamandinya itu. Ketika kami menghadap Rasurunah siitnttnt, Alaibi aasallaru, kami laporkan kepada beliau haini, maka beriau bersabda, ,Mereka
(teman-temannla) n/ah rzernbunubnla, naka Alrab pun akan mentbunub mereka,
mengapa mereka tidak bertan-1ta kalau mereka tidak tabu? karena obat kebodoltanitu h anla lah pertan-yaa n. S e b e narn-ya cukup bagiryta. - .. 5f 51, 

:.412

i6 ci:L ht q, '* it.c:. \ y^

e'Ai:tr';>,* y#r,,trSt
t: +:a,\',$1!;:tilr,

128' Dai Ibnu Abbas Radbiarlabu Anbuma, ia berkata, ,Termasuk 
sunnab

Rasulu/lab, 
.bab-wa 

sese,rafig me/aksanakan sba/ar dengan talammum
banla untuk.yk(! sbakt sE'a, kemudian dia bertalammum lagi untuk
sbalatlang fain-"413 (HR. Ad-Daraquthni, d.igan sanad yanglemah sekali).

Penielasan Kalimat
'oTermasuk sunnab (yakni sunnah Nabi Sba/latlabu Alaihi wa Sa//am.Maksudnya, c^ra yang disyariatkannya) babwa .re.re,rafig melaksanakan sbalat(demikian pula perempuan) dengan ,-o1i**r* bou1,o nitnk sekali sba/at sa1a,

kemudian dia bertalammun lagi intu,{ sbalatlang lain.,,

Tafsir Hadits
Hadits ini diriwayatkan oieh Ad-Daraquthni dengan sanad yang dha,if(lemah). Karena termasuk iwayatAl-Hasan bin Imarlh . ra adarahseorang

yang lemah sekali (dalam d,erajat periwayatan hadits).
Dalam bab ini, terdapat dua haJits lemah dari Ali dan Ibnu umar, danapabrla dikatakan sesungguhnya atsar Ibnu umar rebih shah ih, maka iatermasuk nauquJ r:h]Egl semuanya tidak dapat dijadikan hujjah.
Pada dasarnya Allah 

??lrtelah menjadikan i^n^huntuk menggantikan
kedudukan air, dan sudah rnaklum bahwasanya tidak wajib berwudhu
dengan air kecuali adanya hadats, maka tayam;"-;;; i";r.r"r. Iturahpendapat sekelompok ulama hadits dan yang rainnya, dan merupakandalil yang paling kuat.

fiLi; Hadits ini hasan, Iihat takhdj sebelumnya.
&Q H"attr ini dha,if, Sanan Ad-Daraqutbi itrrrl

k Y ;:f a%t st :

.G?\i ir'Ln
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Karenrhaidh memiliki hukum-hukum syar'i, sepefii adanyt beberapa

perbuatan yang mesti dikeriakarr at^1r ditinggalkzn' maka penulis

menetapkan satu bab khusus yang di dalamnya disebutkan hukum-hukum

yang tetkait dengannYa'

';-;tt ,f ,fj -u: oi W ?ut'o7-, z^xY;e 'rrr
'.., | ,i. ' 

^)L ir ,* Xt'J';:, \1iw ,?\t*
e, d}.t f )',
ti| ,;:lbst * ,#L :l:s og \i\') ,iJ'-t !;1 *+l-t

it &, ;Ft:r't'\:,'l !t, .*t ;?'P ;"\t":re

fY'r'5 
?6a$ ,{tA$'oL

l2g.DariAislahRadhjallahuAnha,babaaFatimahbintiAbuHubaisy
pernah keluar dariila darah istihadhah, rzaka Rasulullab shallallahu

Ataihi wa Sallan bersabd'a kepadanla, 
,,Sesungahnla darah haidh

itubenvarnahitarnlangsudahdikenal'makaapabilakeluardarahitu
berhentilalt shalat, itopiil*n1,ang keluar adalah dam!unT lain, maka

berwudbu dan shalailah'"4!4 (HR' Abu Dawud dan An-Nasa'i'

dandishahihkanolehlbnuHibbandanAt-Hakim,tetapi
dianggap hadits mungkar oleh Abu Hatim)'

Penielasan Kalimat
,?ernahkeluardarahistihadhah(te|ahdisebutkanbahwaistihadhah

adalah, mengalirny a darahdari kemaluan perempuan tidak pada waktunya'

Berkenaan a"rg* ini telah disebutkan bahwa Fatimah datang kepada

Nabi shaltattahu Alaihi aa sallam' lalu bertanya"Aku selrang perempilan

langselalukeluardarabistihadhah'akibatnlaakutlflf'ly.nahsuci'karenaitu
bohbkahnko*,oiognlkanshalat?,,MakaRasulullahshaltallahaAlaihiwa
Sallarn meniawab,T'S"oogohnlo darah haidb itu beru)arna bitam lang sudab

dikenal",yakni punya L"Ulru"rr, dan bau yang khas' 
"9?y""*mengatakan'

dengan memfathahkan ra'yaitu yang sudah dikenal oleh perempvn) 
Tnaka

apabila keluar darah itu beihentilah shalat, tetapi jika lang keluar adalah lang
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th' Sbahih Abi Dawad (286)
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lain (yzrtu yang tidak merniliki ciri-ciri seperti di atas) maka berwudbu dan
shalatlab."

Tafsir Hadits
Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dan An-N asa,i, dan

dishahihkan oleh Ibnu Hibb an dan Al-Hakim, tetapi dianggap hadits
mungkar oleh Abu Hatim. Karena termasuk hadits israyatAdi bin Tsabit
dari ayahnya dari kakeknya, kakeknya itu tidak dikenal, dan Abu Dawud
telah menyatakan bahwa hadits ini lemah.

Hadits ini mengembalikan penilaian terhadap danh istibadhah kepada
sifat darah, maka jika seperti sifat yang telah disebutkan berarti danh
haidh, dan jika tidak maka danh istibadhab, Asy-Syafi'i berpendapat
demikian tethadap perempuan yang baru pertama kali mengalami haidh.

Pada bab "Hal-hal yang membatalkan wudhu" telah dijeraskan bahwa
Rasulullah shallallahu Alaihi wa sallam berkata kepada Fatimah, ,yang

demikian itu dari irq (pelub), naka apabila datang haidhnu, tingalkanlah sbalat,
dan jika baidhmu telab berbenti, cucilah darahmu." Hal tersebut tidak
menafikan hadits ini, karena sabdanya, "sesunguhnla darah baidh ilu bitam
lang sudab dikenal" sebagai keterangan tentang waktu permulaan
datangnya haidh dan masa berakhirnya.

Jika seorang wanita dapat mengetahui dan membedakan waktu
haidhnya, baik dengan sifat danhnya atau dengan kebiasaan dan waktu
haidhnya teratur, kemudian keluar darah istihadhahnya, maka waktu
haidhnya sesuai kebiasaannya. Faamah, dalam hadits ini kemungkinan
waktu haidhnya telatur, maka sabda beliau, 'lika datang masa haidbmu"
yaitu sesuai dengan kebiasaan. Atau bisa juga tidak teratur, maka yang
dimaksud dengan datangnya haidh, dilihat dari sifat darah, dan tidak
mustahil dua kemungkinan tersebut te{adi pada diri Fatimah dan wanita
lainnya.

Bagi wanita y^flg keluar danh istihadhah, memiliki beberapa hukum,
yaitu:
1. Boleh meflcampurinya -hubungan badan- ketika keluar daruh

istihadhah menurut pendapat Jumhur ulama, karena dia seperti
orang yang suci, dalam kaitannya dengan kewajiban shalat, puasa
dan lainnya, maka begitu iuga dalam kaitannya dengan persetubuhan,
karena sesungguhnya tidak diharamkan bercampur (suami isteri)
kecuali ada dalil, dan tidak ada dalil yang mengharamkannya.

Ibnu Abbas berkata, "Perempuan yaflg keluar danh istihadbahryta
boleh dicampuri oleh suaminya, jlka dia telah shalat, karena shalat
lebih mulia. Maksudnya, apabrla shalat saia boleh baginyaketika darah
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istihadh a b keluat, padahal shalat sehatusnya lebih disyaratkan betsuci,

maka boleh mencamPurinYa'

2. perempuan yrng keluar darah istihadhahtya diperintahkan untuk betul-

betulmemp",h-,tik,,kesuciandadhadatsdannalis,diamestimencuci
kemaluannya sebelum berwudhu dan tayammum' hatus meflutup

kemaluann ya dengat kapas atau secarik kain untuk mencegah

petcikannajisatauuntukmengutanginya.Apabilamasihtidaktertahan

irrga keluarnyz datth dengan cara itu, maka diperbanyak lagi kapas

atau kain itu pada kemaluannya dengan mengikat dan membalutnya

sebagaimana ?isebutkan dalam kitab-kitab induk. Hanya saia ca'ra

Semacamitutidakwajibbaginya,halyalebihutamauntukmengurangi
najissesuaidengankemampuaflnya,lalusetelahitudiaberwudhu'

3. Dia tidak waiib berwudhu sebelum masuknya watu shalat, menurut

pendapat iumhur, karena betsucinya itu adalah darutat' Makanya'

dia tidak boleh mendahulukannya sebelum waktu yang dibutuhkan'

130. Dan dalan hadits Asma', binti lJmais Radhjallahu Anha, meltufltt

riwalat Abu Dawud, 'Ifendaklah dia daduk dalan suatu bak, apabila

dia nelihat warna kuning dipernukaan air, hendaklah dia mandi antuk

sbalat Zhuhur dan Asiar dengan sekali mandi, mandi untuk shalat

Maghibdanlsladengansekalimandi,mandiuntzkshalatSubuh
drugoo sekali riandi, dan barwadhu di antara waktu-waktu itrt." 41s

Biografi Perawi
Asma. binti Umais adalah istti Ja'fat, Ummu Abdillah brrl Jz'fat' la

pemah hijrah bersama suaminya ke Habasyah, dan di sana dia melahirkan

bebetapa otaflg putera, di tntaranya Abdullah' kemudian setelah

terbunihny^ 1i'i^, dia dinikahi oleh Abu Bakat Ash-Shiddiq dan

melahirkan putla t m^flyl Muhammad, setelah Abu Bakar wafat dia

dinikahi oleh Ali bin Abu Thalib, dan melahirkan putela bernama Yahya'

n" @&l Hadits ini shahih, Shahih Abi Dawud (296)
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Penielasan Kalimat
'Dan bendaklah ia duduk (di'atbaf-kan (dihubungkan) dengan kalimat

pada hadits sebelumnya, sebab penulis hanya mengambil sebagian saja
dad hadits Asma', akan tetapi daram lafazh Abu Dawud dari Asma'
berbunyi sepeti berikut:

tt...uJl-ll ,,;tllst o" t* ar iQX
'Maha suci Allah, ini dai setan, bendikh; ;r*; drdri... ,, jr,. Tanpa

ada penambahan hutuf ( 2 ). Yang demikian itu teks hadits dalam kitab
Bulagb Al-Maran) di dalan suatu bak (yakni bak yang digunakan untuk
mencuci pakaian) apabila dia melibat aarna kuning di permakaan air (di
tempat yang dia duduk padanya,lalu mencurahkan air padanya, maka
akan tampakwarna kuning di permukazn att) hendaklah dia nandi untuk
shalat Zhuhur dan Asbar dengan sekali mandi, mandi untuk shalat Maghrib dan
Is1,a denghan sekali mandi, mandi untuk sbalat Subuh dengan sekali mandi, dan
baruudhu di antara waktu-waktu itu."

Tafsir Hadits
Dalam hadits ini -dan hadits Hamnah berikutnya- terkandung perintah

untuk mandi sehari semalam tiga kali. Dalam hadits Hamnah dijelaskan
bahwa maksudnya ialah, apabrla dia mengakhirkan shalat Zhuhur dan
Maghdb, danyang dipahami darinya adalah, apabrla sudah jelas waktunya
dia harus mandi pada setiap kali akan shalat fardhu.

Dalam hal ini para ulama berbeda pendapat, diriwayatkan dari
sekelompok shahabat dan tabi'in bahwasanya perempuan itu harus mandi
pada setiap kali akan shalat, sedang jumhur ulama berpendapat tidak wajib
setiap akan shalat, dengan alasan bahwa iwayatyang mengatzkanbahwa
Na'bi Shallallahu Alaibi wa Sallam memedntahkannya untuk mandi setiap
shalat itu lemah. Dan Al-Baihaqi tetah menjelaskan kelemahannyaal6,
bahkan ada yang mengatakan hadits itu mansukb (dibatalkan hukumnya)
oleh hadits dari Fathimah binti Abi Hubaisy, bahwa drahanya berwudhu
untuk setiap kali waktu shalat.

Saya katakan, "Soal nasakh dan mansukl membutuhkan pengetahuan
tentang hadits yang lebih tetakhir keluar", kemudian Al-Mundziri
mengatakan, "Hadits Asma' binti umais itu hasan." Hadits Asma' dan
hadits Fathimah dapat dikompromikan, sehingga dapat disimpulkan
bahwa mandi itu hukumnya sunnah berdasarkan qainab bahwa beliau

ar6 Al-Baihaq i dalar.ln ALKn bra (1 / 3 54)
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tidakmemetintahkanFatimahuntukmandidanhanyamenyuruhnya
betwudhu, maka yang waiib adalah berwudhu' Asy-Syafi'i condong

kepada pendaPat ini.

i. ".-? i-. o1 ' >&l i* , Uv ;L; 4 z%;,ey . r rlor--P WU?turiv '-L 4 ,

qc\:'Jw ^rAi't1 *'*t,* 4t'4$':*
e; ; 9er' 

& 31 g() +,# gtbltr i 6''.
o t z 'o oo 

"' 
'#i'i i;*) ";ri Ja .,'G,-,r riPq.t')ur) // /

* k' ;i'J? *:,io' *F r:'t"Y .*,
a | ,c .i, ,, ,,i : ,^ut q;i|rl ;r *i'oYlrtt
- )'edt * /

, , t 6 !. ,ro 
o a e' * ' o 

'.\-<'.o- | a'
q /r ; ry'AVPt,Y't 4M q,*"

ci't/

il,Jt';-4t';)';)*3f i i.t 
',g#t';-''i;.;; t'q'"i rryt,F't a iaY" //

i;*i i-;.Ll $'i:')u iu't #t .
.!q r$t i%') o,s.-';Jt i*t';F'l\
T3T.DariHamnahbintiJahslRad'h{lattahuAnha,katanla,,Akupernab

keluar darab istihait oi lorg banlak d.an deras, lala aku mendatangi

Rasulullah shaltallahu Ata;hl wa sallam meninta fatwa be/iau, maka

beliaubersabda,"Daraltistihadhahituhanlalahganguansetan'
hitunglah masa haidhmlt ellam atau tujub hari lala mandilah, apabila

kamu sudah bersih, shalatlah 24 hari alau 2j hari, puasa dan shalatlab,

karenacaraJonsdlnikianitucukupbaginu,lakakanlahbegitusetiap
bulan seperti perempilan-Perenpilan yng haidb' apalila kamu kuat

*rogokiirkan Zhabur dan menlegerakan Ashar' kemudian kamu nandi

krtikoengkaabersib,klujanaklahsbalatZhahurdanAshaLlala
kana akhirkan Maghrib iou 

"g"okon 
Is1a" kemudian kanu mandi'

dan menjamakkan intara kedaa sbalat, maka kerjakanlah.I-ala kanu

mandiuntukshalatshabuhdankaruunelaksanakansbalatSabuh.
Beliau bersabda, 'Yang demikian ita hbih aka sakai dari dua perkara

tersebut.'+rz (EIR. At-t<t r*sah kecuali An-Nasa'i, dan

I

n', (,#)Hadits ini hasan, Shahih Abtt Dawad (287)
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dinyatakan shahih oleh At-Tirmidzi, sedang Al-Bukhari
menilainya hasan).

Biografi Perawi
Hamnah binti Jahsy adarah saudara perempuan zzrnab ummul

Mukminin, isted Thalhah bin Ubaidiilah.

Penielasan Kalimat
'Aku pernah keluar darah istihadhab yang barytak dan deras (dalam sunan

Abu Dawud ada keterangan banyak nya daruhistihadhah, Hamnah berkata,
"Darahnya mengalir deras sekali.") ralu aku mendatangi Rasulu//ab
sballallahu Alaihi wa sallam meminta fatwa beliau, maka beliau bersabda,
'Darab istibadbab itu hanjtalah ganggilan setan (makranya, bahwa setan telah
mendapat jalan untuk membuat ragu-ragu dalam urusan ag m^nya,
kesucian dan shalatnya, sehingga m.mbori dia lupa akan kebia saarflya
dalam menentukan masa haidh dan masa srrcinya, seakan-akan menjadi
suatu permainan setan, hadits ini tidak bertentangan dengan hadits
sebelumnyay"ngmengatakan bahwa istihadhah itu da;i urat, yang disebut
dengan al-ad?i/, urat tempat mengalhnya d,arah istihadhah, k^r"n^
mengandung makna bahwa setan yang menggerakkannya sehingga
r,.et,, nc^r keluar, dan yang lebih tepau Bahwa pada hakek atnya diah
itu adalah permainan setan, karena tidak salahnya karau memahaminya
seperti itu) hitunglab masa haidbrnu enaru atau tujub hai lalu mandilah, apab'ila
kamu sudab bersih, sbalatlah 24 hari (ika biasany^ masa haidhnya 

".r^-ha.) atau 23 hari ()ika biasany^ rnasa haidhnya tujuh hati) p,uasa dan
sbalatlah (terserah kamu, baik yang sunnah maupun yang fardiu) karena
caraJang denikian itu cukup bagimu, lakukanlab seperti itu (plad,a bulan-bulan
berikutnya. Padalafazh Abu Dawud dikatakan , ( ;tAt'CU tk /# ,F )"setiap bulan seperti perenpuan-perempuan lang haidh.,' D^l^^ sunan Abu
Dawud ada tambahafl, 'Dan sebagaimana para pererlpuan itu bersuci diwaktu-
waktu haidh dan suci mereka." Jadi dalam murairh ini disuruh untuk
mengembalikan kepada umumnya kondisi perempuan lainnya) apabita
kamu kuat nengakbirkan Zbuhur dan merytegerakan esbar (tni adalah lafazh
Abu Dawud, dan sabdanya, 'Dan kamu segerakanAshar", naks,dnya kamu
akhirkan shalat zhtthu, dengan shalat di akhir waktunya sebelum habis
waktu zhuhu, dan menyegerakan shalat Ashar dengan melaksanak 

^nnyadi awal waktunya, dengan demikian dia melaksanakansemua shalat pada
waktunya, seakan-akan dia menja mak antara dua shalatn ya) kemudiau Ao*n
mandi ketika engkau bersib (lafazh ini tidak terdapat ialam sunan Abu
Dawud, tapilafadznya begini, 'Kamu mandi dan nenl)nak dua shalat: Zbubur
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danAshaf',yaknidenganiamtkshuri(seakan-aktt-meniamakshalat)
sebagaiman ^ 

y^f|g,,,a,.t, Anda ketahui) lala janak-lah shalat Zbuhur dan

'Ario, (ini bukan datt laf.zzh Abu Dawud sebagaimar,z telah Anda

ketahui) ,€a mudian kamu akhirkan Magbib dan segerakan 'Is1ta_ (dalam la'fzzh

Abu Dawu d, ,Kamu mengakhirkan Maghib dan menlegerakan Is1a"" alangkah

bagusnya kalau penu[s Lenghapus yaflg demikian itu' sebagaimana Anda

k"I^h.rr) kenudin ko*n nnid.i, dan menjamakkan antara kedua sbalat, maka

kerjaka'nlah. Lalu kamu mandi untuk shalat subub dan karnu melaksanakan

shalat shubuh,,yng demikian itu lebib aku sakai dai dua perkara tersebut

(zhahrrrya, it, o.rprfl Rasulullah Shallatlahu Alaihi wa Sallam' tapi Abu

br-rrd mengatakan, Amt bin Tsabit meriwayatkaLflnya dad Ibnu Aqil'

dia berkata, Hamnah berkata, "Yang demikian itu perkara yang paling

aku sukai,,, dia tidak mengatakan itu ucapan dzrt Rasulullah Shallallahu

Alaihi wa Sallam).

Tafsir Hadits
Hadits ini diriwayatkan oleh yang lima kecuali An-Nasa'i, dishahihkan

oleh At-T llmtdzi dan dihasankan oleh Al-Bukhari. Al-Mundziri

mengatakan dalam Mukhtashar Sunan Abu Dawud' Al-Khaththabi

-".rfr,ukrn, "sebagian ulama tidak mau berpegang pada hadits ini' katena

IbnuUqailyangm-enjadiperawinyadinilaitidakdemikian.,,AbuBakar
Al_Baihaqi mengatakr.r, iH"di,s ini hanya diriwayatkan sendiri oleh

Abdullah bin Muhammad bin Uqail, yang terdapat perbedaan pendapat

tentang bethuiiah dengan flwayatnya', ini akhir pembicaraanya'"

Hadits tersebut irrgl a,i*ryatkan oleh At-Tir mfizr dan Ibnu Maiah,

At-Tirmidzi -"rgrtufan, "Hadits ini hasan shahih." Iz luga mengatakan,

aku bertan ya kepada Muhammad, yakni Al-Bukhari tentang hadits ini,

dia mengat^krn,;'Ito hadits hasan",Ahmad mengatakan' "Itu hadits hasan

shahih."
Dengan demikian kita bisa mengetahui, bahwa- pendapat yang

m.ngatfkan hadits di atas tidak shahih, adalah pendapat yang salah'

krr"i, pa* ulama menilai hadits tersebut shahih. Sudah Anda ketahui

dari uraian kami yang berdasatka n lafizh dati riwayat Abu Dawud,

bahwasany 
^ ^p^ 

yanglihrop oleh penyusun di sini bukanlah dati lafazh

AbuDawud,tapidarisalahsatudaripetawiyanglimaitu,olehkatena
itu maka harus dibatasi ungkapanny^ yatLg mutlak itu dengan sabdanya,

,Engkau segerakan shalat 1s1a"' sebagaimana sabda beliau, 'Engkau

ngrioko, sbitat Ashar",kxerra.Na,bi Sbattallahu Alaihi wa Sallan membed

plmnjuk kepadanya dengan cara demikian, untuk selalu memperhatikan

p.l"k.rrrrr setiap shalat pada waktunya' Shalat ini yang dike{akan di
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akhit waktunya (Zhuhur dan Maghrib), dan ini shalat yang mesti
dike{akan di awal waktunya (Ashar dan Isya.).

Adapun sabdanya, 'Enarn atau tujub bari",itubukanlah berarti keraguan
dari perawi, jrg^ bukan memberi pengertian boleh memilih, tetapi .rrrtrk
memberitahukan bahwa masa haidh perempuan anta,, dua har itu, ada
yang masa haidhnya enam hari, ada iaga yang tujuh had, maka kembari
kepada or^ng yang sebaya dengannya, 

^tau 
yang lebih dekat dengan

tabiatnya.
Kemudian sabda beliau "Apabila mampil", mengandung pengertian

bahwa hal itu tidak 
-wajib 

baginya, tapi hanya ,rrrrl, karena yang wajib
adalah berwudhu di setiap akan melaksanakan shalat, setelah mandi
sehabis haidh, setelah berlalunya masa enam atau tujuh hari, itulah
perintah pertarrt^ yang ditunjukkan oleh Rasulullah sbailattahu Alaibi wa
Sallam di awal hadits,

*f;f *qi;1,1|t
{Lt

,i:$Wniwr\itr

'Aku menlurubmu dengan dua perintab, Jang apabira kanu kerl'akan salab
satunla maka kamu tidak perlu lagt nengery'akan penntab rainnla, dan jika
kamu mampu melaksanakan keduanla kanu lebib tahu.,,
Kemudian beliau menyebutkan perintah yang pertama, agat d,ra

memperkirakan m,.a haidhnya, enam atau tujuh hari, kemudian mandi
dan shalat sebagaimana telah dijelaskan oleh penulis, dan sudah maklum
bahwa dia mesti berwudhu untuk setiap .hrlt, karena keluarnya darah
terus mefletus dapat membatalkan wudhu, ini yang tidak dijelaskan dalam
riwayat ini, tetapi disebu&annya dalam :rrsrayatlair^.

Lalu Nabi sballallabu Alaihi wa sallam menyebutkan pedntah yang
kedua, yaitu menjamak dua shalat dan mandi, sebagaimaia terah Anda
ketahui.

Daiam hadits tersebut terkandung dalil bahwa tidak dibolehkan
menjamak dua shalat pada salah satu waktunyakarena adahalangan, sebab
andalkata dibolehkan- karena ada harangan, maka perempuan yang keluar
darah istihadhah lebih dibolehkan, tapi malah b"Ii* m"oyoroh mereka
untuk shalat pada waktunya, sebagaimana, yang telah dijelaskan di atas.
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ft r't q:f)
1,32. Dari Ais1ab Radhiallahu Anha, bahwasanla Umnu Habibah binti

Jahsl pernah *rrgoin kepada Rasulullah shallatlahu Alaihi aa sallam
-troiaig 

darab, bitin, brrrobda, 'Berhentilah (dari shalat) selana haidh

nengbalanginu, kemudian nandilah''. Maka diapun mandi setiap akan

nelaksanakan shalat.+la 1HR. Muslim) dalam iwalat Al-Bukhai,

'Dan benyudhulah pada setiap shalat." 4te Riw^yat ini disebutkan

oleh Abu Dawud i^ny^ngi^irny, dengan sanad yangberbeda.a2q

Biogtafi Perawi
UmmuHabibahpernahmeniadiisteriAbdurrahmanbinAuf.Anak

perempuan Jahsy ^a^ 
t g oraflg, yaitt: Zztnab Ummul Mukminin' Hamnah

dan ummu Habibah, 
-aiu,rt 

^n 
bahwa ketiganya biasa istihadhah' Ai-

Bukhari menyebutkan bahwa sebagian dari ummahat Al-Mukminin ada

yang kelua, i^r^h istihadhah, iika benar perkataan Al-Bukhati itu, maka

di intara tlga ot,ttg itu adalah Zarnab. Pata ulama telah menghitung

perempuan yrrrg birl keluar darah istihadhah pada masa hidup Rasulullah

ihoiloitoh, Ataihi wa Sallarn iumlahnya ada sepuluh otang'

Penjelasan Kalimat
,?ernah mengad.u kepada Rasulullah sbaltaltahu Alaibi wa sallan t€ntdng

darah, maka beliau 
^bersabda, 

"Berhentilah (dari shalat) selama haidh

menghalanginu(yait'tsebelummengalitnyadatahtetusmenerts)kenudian
*oidltnh (yaitu mandi sehabis masa haidh) naka diapun mandi setiap akan

melaksanakan shalat (yaitu taopa ada perintah dari Rasulullah s hallallahu

Alaihi wa Sallam untuk berbuat demikian)'"

Hadits ini diriwayatkan oleh Muslim' Dalam dwayat larn

Bukhari,

o" <{plHadits ini shahih, Muslim (334)

u" <Q&lHadits ini shahih, Al-Bukhari (228)

+zo QplHadits ini shahih, Sahih Abi Dawd (298)

Al-

L_
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,ra,F *;,
"Dan berwrdbutab pada setiap sbarat.,, Riwayat inioadarah milik Abu

Dawud dan yang lainnya da:i- ialur lain.

Tafsir Hadits
Hadits tersebut 

.r"l^gil dalil yang menunjukkan bahwa perempuan
yang keluar danh istihadhahnya dikembalikan kepada salah satu ciri-
cirinya, yakni kebiasaan haidhnya. Ciri-ciri itu diketaiui dan dapatdikenal
lewat kebiasaan haidhnya sebelum keluar daruh istihadhah, atau sifat
daruh yang berwarna hitam yang sudah dikenal, atau kebias aan ramanya
haidh bagi perempuan lainnya brik enam atau tuiuh had,ataumurql.latang
dan berakhirnya haidh. Semuanya telah j'eras d,a,am hadits yang
menjelaskan tentang datah istihadhah, bahwa jrka har itu te{adi beratihaidh telah mulai- Maksudnya, bisa dikenar berdasarkan dugaan kuat,bukan berdasarkan keyakinan pasti, baik dia memiliki kebiasaan atautidak, sebagaimana yaflg dipahami dal_ hadits_hadits y^ng
menyebutk^nnya secara mutlak, tidaklah yang dimaksudkan kecuali yangmenimbulkan dugaan bahwa itu adarah rraiJn. Seandainya tanda-tandaitu banyak, maka akan semakin kuatlah dugaan itu.

Kemudian ketika timbur dugaan kuat akan habisnya masa haidh , makawajib baginya matdi, kemudian berwudhu untuk ..t"p kali akan shalar,
atau meniamak shalat dengan jamak shui d.enga, ."k"ri mandi. Sekarang
timbul pefianyaan, apakah boreh melaksanak an jamak shuri dengan sekali
wudhu? Masalah ini-tidak ada nash_nya, hanya saia, cara semacam itu
sudah maklum akan kebolehannya pada setiap orang.

Adapun masalah, apakah p"r"-p.rr, yang kelrra r-darahistihadhahnya
boleh melakukan shalat ,onnah dengan wudhu shalat fardhu? Masalahini juga juga didiamkan, dan p^r^ ur^i^berbeda pendapat d,arammasarahini semua.

ir"<t k ) t? ,'.jG WZ \t ,*,,, M ?f ;r. \ rr
.{) uiltr;}t; ,f1j &r$titr., .t* fut u.€tl*:l

\. t.z z

733' Dari ummu Atbiltab Radhiailabu Anba, dia berkata, ,Kami tidak
mengangap sesultu lang kerub dan berutarna kuning itz seterab suci
sebagai baidb."',, (HR. Al-Bukhad dan Abu o"Jrra d,anlafazh
hadits menurut Abu Dawud)

o" <Q&lHadits ini shahih, Al-Bukhari e26) dmAbu Dawud (307)

'I
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I
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Biografi Perawi
Ummi Athiyah, rLLm ny^ adalah Nusaibah binti Ka'b. Ada yang

mengatakan binti Al-Harits, beliau dari golongan Anshar. Ia ikut dalam

bal'at Aqabah dan tetmasuk shahabiyah yang terkemuka. la' tufut selta

betsama Rasulullah shallallahu Alaibi wa sallam dalam Pepefangan,

bettugas merawat yang sakit dan mengobati yang terluka'

Penielasan Kalimat
'Kami tid.ak mengang@ sesaatulang keruh (yal<nt,fang membuat warna ak

keruh dan kotor) dan berwarna kuning(yaitu, 
^llyaLngdilihat 

oleh perempuan

kuning seperti nanah) setelah suri (yaknt, setelah melihat gumpalan putih

dan kering) sedikitpun (yakni, kami tidak menganggapnya haidh)."

Tafsir Hadits
Hadits ini ditiwayatkan oleh Al-Bukhad dan Abu Dawud dan lafazh

tetsebut miliknya.
Ucapan Ummu Athiyah "Kami pernab", menimbulkan perbedaan

p"rrdrput di kalangan paraulama. Ada yang mengatakan sama dengan hadits

yurg b"r.r-bung sanadnya hingga Rasulullah Shallallaha Alaihi wa sa//am'

lrrJ.r^ yrng dimaksudkan adalah, kami pada masa Rasululiah shallallahu

Alaihi wa sallam, dengan sepengetahuannya, maka meniadi taqrir

(pengakuan) beliau. Ini menurut pendapat Al-Bukhari dan ulama hadits

lainnya, karenanya ia bisa diiadikan hujiah'

Hadits tersebut menjadi dalil tidak adanya hukum pada darah yang tidak

kental dan berwarna hitam yang sudah dikenal, maka tidak dianggap haidh

setelah dia melihat gumpalan itu. Ada yang meflgatakan, ia seperti benang

putih yang keluar dari rahim setelah bethentinya danh haidh atau setelah

L.rirg.ryr, yaitu kelua t 
^p^ 

yang meflempel pada dinding rahim dalam

keadaan kering.

A dapun y ang dapatdipahami dari ucap an ty a, "s e te la h s u ci ", y akni, dengan

salah satu dari dua perkara, bahwa sebelumnya yang kotor dan keruh itu

dianggap sebagai sesuatu (haidh), mengenai masalah ini terdapat perbedaan

at ^ii"r^ 
pur^i^^^ yang safl gat terkenal dalam masalah-m asalah fura 

- 

i a h'

4il;t
\trt'

,*G t;L

,g fr'bt

734. Dai Anas Radhiltallahu Anhu,

.\Yt,
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apabila perenpuan baidh, rzaka nereka tidak mau makan bersamanla,
maka beliau Shallallabu Alaibi wa Sallam bersabda, 'l-akukanlah
segalanla kecuali nikah (bercarzpur)'."+ze (HR. Muslim)

Syarah Hadits
Hadits tetsebut menjelaskan maksud ayat,

.a4\*.

W ".**:i git'''l\\3i';6 i'i '; S
'Katakanlah, 'Tlaidh itu adalah suatu kotoran". oleb sebab itu hendaklab

kamu menjauhkan diri dai wanita di waktu haidb.,' (eS. Al-Baqalz,l,,: Z2Z),
bahwa yang dipedntahkan untuk menjauhi wanita-wantta (yarg sedang
haidh) dan larungan m en d eka ,ir,y a a dalah la:,,ngan men c amp u iny a. yakni,
jauhkan dirimu dari mencampurinya dan jangan mendekatinya untuk
mencampuinya. sedangkan perbuatan lainnya seperti makan bersama,
duduk bersama, berbaring bersama, semuanya itu boleh.

Biasanya orang-or,,ng Yahudi tidak mau tinggal serumah dengan
isttinya yang sedang haidh, tidak mau bergaul dengannya juga tidak mau
makan bersamanya, sebagaimana di)elaskan oleh hadits yang diriwayatkan
oleh Muslim.

Adapun bersenang-senang dengan mereka, teiah dibolehkan oleh had.its
di atas dan hadits berikut ini:

yht ,k lt J?t oK : uL, t+Y"?nt q, a$G cs .tr,
^lLi,y .i-.o_v *, ;16 Jfii e .;L.*,

1,35. Dai iiyot Radhjattahu Anba, berkata, 'kasulullab Sballallabu
Alaihi wa sallam menlurubku mengikatkan kain, lalu beriau merapat
denganku sedangkan aku sedang baidh."lD (Muttafaq 'Alaih).

Tafsir Hadits
Yaitu beliau menempelkan kulitnya ke kulitku dibagian tubuh di balik

kain, hadits tersebut tidak secara tegas menjelaskan bahwa beliau
bersenang-senang dengannya, melainkan hanyzmenempelkan kulit dengan
kulit.

"'<{ljr) Hadits ini shahih, Muslim (302)
o" <Q,:"1Hadits ini shahih, At-Bukhari (300) dan Muslim (293)

I
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Bersenang-seflaflg dengan yang terdapzt di 
^flt2.r^ 

lutut dan pusal

dibolehkan oleh s"bagian ulama, alasaflnyt a.dalah sabda beliau,
,I_.akukanlah segalanla kecuali nikab (bercampur)", itrt yatg dapat dipahami

dari hadits ini. Sedangkan yang lainnya mengttakan makruh, dan yang

lalrrrrya mengatakan hatam, dan pendaPat Pertamalah yang lebih tepat

betdasatkan hadits tersebut.

Adapun jika seseorang mencampuri istrinya ketika sedang haidh,

.".rrngggrhfly^ ra telah berbuat dosa, tapi tidak wajib baginya hukuman

,p^pr.r1da yang mengatakan waiib baginya bersedekah, berdasarkan

hadits beikut ini:

.\11

136. Dai Ibnu Abbas Radhiallaht Anhama tentang lrangJattg mencampun

isterinla lang sed.ang haidh, beliau Shatlallahu Alaihi wa Sallam

bersabda, 'Dia harus bersedekah satu d.inar atau setengab dinar'"a24

(HR. Al-Khmas dh) Al-Hakim dan lbnu Al-paththan nenilai

haditsryta shahih, sed.angkanlang lainnla menilairyta mauquf pada lbna

Abbas-

Tafsir Hadits
Hadits tefltang masalah tm ada bebetapa flway^t, dan ini salah satu di

^ffi^fanyz. 
Perr-i-perawrnyz terdapat dalam Ash-shahib, di samping itu

fiwayatny,- nudbth)rlb (hadits yang diriwayatkan oleh seorang perawi dari

b.b"rup, sanad dengan rrlatan yang kontradiksi). Asy-Syafi'i berkata,

"Kalau hadits ini benar, niscaya akan aku iadikan sebagai huiiah'" Penulis

mengataka1.,,,Idhthirab (<egoncangan) dalam hadits tetsebut baik sanad

maupun rnataLnrryl banYak sekat."

orang yang mengatakan waiib bersedekah 2idala]n Al-Hasan dan sa'id,

tapi mereku *"rrgrlka,., dia mesti memetdekakan budak, berdasarkan

,nrlogi pzdt orzngyang mencampuri istrinya pada siang had Ramadhan'

yang lainny^ meng^tzkan, dia mesti bersedekah satu dinat atau setengah

o'o <6qb, Hadits ini shahih, Shahih Abi Dawil (264)
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dinar. Al-Khaththabi berkata , "Mayotltas ahri ilmu mengatakan tidak ada
sesuatupun baginya", karena mereka mengira bahwa had-its ini mursal atat
mauqtf.

sedangkan Ibnu Abdi Ar-Barr mengatakan, "Alasan orang yaflg
mengatakan tidak wajlb adarah karena idblbirab-nya hadits ini, sedlngkai
hukum asal adalzh tetlepas dari kewajiban, karena itu tidak boreh
dikatakan wajib bersedekah kepada orang yang miskin dan yangrainnya,
kecuali dengan dalil yang tidak bisa dibantah dan tidak cac^t, sedang
dalam masalah ini tidak ada daltlnya.,,

Saya katakan, "Oran g yang menyatakan shahih, seperti Ibnu Al_
Qaththan, sesungguh nya ia telah memperhatika. betur dalam
mentashhihkannya, dan ia membantah ad,aiya cacat pada hadits itu,
pendapat ini diakui oleh-Ibnu Daqiq Al-'Id dan diperkoo:^y^daram kitab
Al-Ilmam, maka tidak ada harangan untuk mengaiarkan hadits itu.
- S1langkan otangyang rneng angg^pny^tidak Jhahlh, seperti Asy_Syafi.i

dan Ibnu Abd Al-Barr, mereka beralsan bahwa pada asarnya lepas dari
tanggungan, maka tidak ada hujjah yang dapat menghilangkannya.

A ir ,{r"Gr:'Lit 6 G-l ,f . \ rv
il;'?e S;;',&i*

f*yy e
737. Dari Abu sa'id AlKhudbn Radh/tallahu Anba, berkata, ,Rasururlab

shallallahu Alaibi wa sallam bersabda, "bukankah wanita itu bira
baidb tidak bohh sbalat dan puasa.'rru (FIR. Muttafaq Alaih dalam
hadits yang paniang).

Lanjutan hadits tersebut adalah,

V::6qu:
'Yang demikian itu adarah kekurangan agaman-1ta", Muslim medwayatkan

dari Ibnu l]mar dengan rafazh, 'Dia beibenti- bebterapa maram tidak shalat
dan tidak berpuasa di bulan Ramadhan, itulablang dimaisud dengan kekurangan
agamanlta.'426

o" <Q,:.1Hadits ini shahih, Al-Bukhari (304) dan Muslim (298)
n'u (gyl, Hadits ini shahih, Muslim (79).

\,* ltJ?, Jri:Jv

^lLi,g d {, ,y,rt
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Tafsir Hadits
Itu adalah hadits yang memberikan pengertian PenetaPan beliau

padanya untuk meninggalkan shalat dan puasa, keduanya tidak waiib

trgi.ryr. Para ulama sudah sepakat bahwa wanita tidak waiib

melaksanakan shalat dan puasa ketika masih haidh, drahanya wajib meng-

qadha' puasa, berdasarkan dalil lainrrya'

Adapun tidak bolehnya wanit^ y^ng sedang haidh masuk masiid

berdasarkan hadits, 'Aku tidak nenghalalkan rna$id bagi wanita lang haidh

d.an junub"az7, hadits ini telah dibahas sebelumnya'

lTanita yang haidh juga tidak boleh membaca Al-Qur'an, berdasarkan

hadits dari Ibnu umar ,..rm marfu" "vanitalang haidh dan junub tidak

boleh membaca sedikitpun dai Al-pur-an'a28, meskipun meflgenai hadits

tersebut tetdaPat Pembicataan'
Demikian pula dia tidak boleh mefiyentuh mushaf Al-Qur'an,

berdasatkan hadits Amr bin Hazm, yang sudah diielaskan sebelumnya

bersama penguatflYa.

Hadits-hadits tetsebut tidak kurang dari penetapan hukum maktuh

bagi setiap masalah tersebut, meskipun hukumnya tidak mencapai tingkat

h^r^m, karena hadits-hadits tersebut masih diperdebatkan sanadnya,

sedangkan maksud-maksud iafazhnya tidak ielas menghanmkannya.

il, as qr" i' ,gt^s.e gj .trx
J,.;;t; *t|*'t *?tt ;*'o$t

^Y\;x.q#,F qu

to.o
Jt;" ,i*-'J; G*

€.'-b r'i *',:euJl

,j*lY e
138. Dai Aislah Radhtlallahu Anha, ia berkata, 'Ketika kami sudab tiba

di saif, aku haidh, latu Nabi shallallahu Alaihi wa sallam bersabda,

Kerjaiantah segala aktiuitar Jang dikeliakan ohh orang lang sedang

haii, kecaati tiawaf di Ka'bah, sampai kamu suci'"a2e (Muttafaq

Alaih, dalam hadits Yang Paniang)'

tzt (iib)Hadits ini dha'i( sudah dijelaskan kedha'ifannya
a281i-ii*l Hadits ini dha'it Dha'if At-Timid{ (731)
o'n <Q&lHadits ini shahih, Al-Bukhari (305) dan Muslim (1211)

t
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Penielasan Kalimat
"Ketika kami telab sampai (yaitu pada tahun haii !7ada', Aisyah

melaksanakan Ihram bersama Rasulullah Sballallahu Alaihi wa Sallan) di
Sarif (nama satu tempatyang terletak 

^flta;t^ 
Makkah dan Madinah) aku

haidb, lalu Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, 'Kery'akanlah segala

aktiaitaslang dikery'akan oleb oranglang sedang haji, kecuali thawaf di Ka'bab,
sanpai kamu suci."

Muttafaq Alaih, dalam hadits panjang, yaitu dalam hadits tentang sifat
(praktek) haji Rasulullah Shallallahu Alaibi wa Sallam.

Tafsir Hadits
Dalam hadits tersebut terkandung dalil yang menunjukkan bahwa

wanita haidh sah mengerlakan semua aktivitas haji, kecuali thawaf di
baitullah, dan itu sudah disepakati paraulama. Akan tetapi, ada perbedaan
pendapat tentang alasannya. Ada yang mengatakan karena syarat thasraf
harus suci. Ada iuga yang mengatakan katena wanita yang haidh dilarang
memasuki masjid.

Adapun mengenai shalat sunnah Tha.utaf dua rakat, sudah diketahui,
bahwa keduanya tidak sah melakukannya, karena keduanya betkaitan
dengan thawaf dan kesucian.

*?'t,)*
G,;J: JW

'Ct';A'^fr;f \t .", k c; tv *i. \ y1
I ,'

t?.v €t:l;t ,4,h),'J,-t6 {*i
.t'-d. . /r,/ oi t,.. 6

.^;;bi '>tt:> 
,,1 ;1, . )\\l

739. Dai Mu'adq bin Jabal Radhiallabu Anbu, 'Bahwa dia pernah bertanlta

kepada Rasulullab Shallallahu Alaihi wa Sallam, 'Apa lang halal
bagi klaki terhadap isteinla lang sedang baidh?," Beliau nenjawab,

'Segalalangdi atas kain."430 (HR. Abu Dawud, dan dia senditi
menilai hadits ini lemah).

Biografi Perawi
Mu'adz adalah Abu Abdurrahman Mu'adz bin Jabbal Al-Anshad AI-

Khtzraji. Salah seorang yang mengikuti Baiab ALAqabah daikaum Anshat.
Beliau ikut setta dalam perang Badt dan pepelangan lainnya. Nabi

n30 (-$l Hadits ini dha'if, Dha'if Abi Dawad (273)
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Sbaltaltabu Alaihi wa Sallarn mengutusnya ke Yaman sebagai hakim dan

guru, diserahi tugas untuk meflgumPulkan ztkat dart para pekeria di
Yaman,beliau tetmasuk shahabat yang mulia dan alim. Beliau iuga pernah

diangkat oleh Umar untuk menjadi gubetnut di Syam menggantikan Abu
Ubaidah. Beliau meninggal dunia karena terserang wabah koleta pada

tahun 18 H. Ada yang mengatakan tahun 17 H, dalam usia 38 tahun.

Ia petnah berttnya kepada Nabt Shallallahu Alaihi aa Sallan, 'A?o

lang halal bagz lelaki terhadap isteinla lang sedang haidh?" Beliau menjawab,

"segalalang di atas kain." Ditiwayatkan oleh Abu Dawud, dan dia sendiri

menilainya lemah, dia mengatakan, "Tidak kuat."

Tafsir Hadits
Hadits tetsebut sebagai dalil diharamkannya berdempetan kulit tubuh

pada tempat kain, yaitu tubuh antzta Pusar dan lutut. Hadits tersebut

bertentangan dengan hadits, "Lakukanlah segalanla kecuali nikah
(bercampur)" telah dijelaskan sebelumnya, dan hadits tersebut lebih shahih

dan lebih rujtlr' dari hadits Mu'adz ini. Andai penulis menggabungkan

kedua hadits tersebut maka lebih baik. Masalah ini sudah dibahas

sebelumnya, dalam hadits dari Aisyah, dia berkata, 'Beliau menluruhku,

lalu aku memakai kain."

.4, y JL*i,*lt ,rs : t7:ehr qr*?t *'s .\t,
\!a**\Arirr,. t1';'HriVo,"; P't *\t *
?rt ;* u'-;u {, , {j P e., .;)t; s3,6tr'Gfrt

€at'^rLbi .,/rAt :* :6r*t y
140. Dai [Jmmu Salamah Radhiallahu Anha, 'Biasanla wanita-wanita

yng nifus pada masa Rasulallab Shallallahu Alaibi wa Sallam duduk

(tidak shatat) setelah nifasnlta selama 40 hai. o" (HR. Al-Kamsah,
kecuali An-Nasa'i, dan lafazh ini adalah milik Abu Dawud)
Dan di dalam lafaqhrya, "Dan Rasulallah Shallallahu Alaihi wa

Sallan tidak menlaruhnla meng'qadba' shalat selama nifas-"432

Dishahihkan oleh Al-Hakim.

o" <* i,1i1 Hadits ini hasan shahih, S hahih At-Timid{ (139) dan Abu Dawud (311, 3t2)
a32 Al-Mu$adrak (l / 282)
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Tafsir Hadits
sekelompok ulama menilai hadits tersebut dba'zf, An-Nawawi

mengatakan, sekelompok ulama frqh mengatakan hadits ini lemah dan
tidak bisa ditedma. Tapi hadits ini punya sltabid yaitu hadits Ibnu Majah
dari Anas, bahwa Rasulullah sbattallabu Ataibi wa sallam bersabda,

tu: *'fut u; tf vr (.:;'HJ,*A';,
'Beliau menetapkan waktu bagi para wanitalangT6o, nu)o +o bnri,iecualr

jika dia melibat saci sebelum i1n.4))
Dan bagi Al-Hakim dad Utsman bin Abi Al-Ash, ,,Rasulullab 

menetapkan
masa bagi para wanita dalam nifusnla 40 bari. a3a Hadits-hadits ini saling
menguatkan anta;f^ satu dengan yang lainnya.

Hadits tersebut juga menunjukkan bahwa d,aruh yang keluar seterah
melahitkan hukumnya-bedanjut sampai 40 hai, selama-itu perempuan
yang nifas tidak boleh shalat dan puasa. sekalipun hadits itu tidak
menjelaskan demikian, tapi dapat difahami dari daril rainnya.

Hadits Anas membetikan pengertian bahwa wanita-wanita itu bila
sudah melihat suci sebelum 40 hari, berarti dia telah suci, dan hal ini
tidak ada batas minimalnya.

ffiffiffiffiffiffiffiHffiffiffiffi

433

434
OLt*;t Hadits ini dha,if sekali,

Al-Muoadrak (1/282).

i

Dba'if Ibna Majalt (655)



KITAB SHAIAT

Shalat sec t^ etimologi berarti doa. Shalat diberi flam? doa karena ia
mengandung berbagai macam doa-doa.

t. @ts wAKTU-wAKTU sHAr-AT

Maksud dati waktu-waktu shalat ialah waktu yang telah ditentukan
oleh Allah Subbanahu wa Ta'ala untuk melaksanakan ibadah ini, yakni
saat tertentu dan terbatas untuk menunaikannya.

itu'F:r *\t & lt J;,LI :f/, 1r * r.\ r \

;-i u ,o)rbs ,b:St & os, j;Ht'at; sy pt u,

.):furiu'f 6 PtL*,4#tle *ri&'sllll
.V;t,

141. Dai Abdutlah bin Amr Radhjallaha Anhu babwasarya Rasulullah
Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, 'lYaktu sbalat Zhuhur dimulai
saat matahari tergelincir dan balangan seftorang sama dengan tingi
tubuhnlta, selama waktu sbalal Ashar belun tiba; sedangkan waktu
shalat Asbar selama matahari belum menguning waktu sbalat Maghrib
selama mega merah belum menghilang dari langit; waktu shalat Islta'
hingga pertengaban malam; dan wakta shalat Subuh sy'ak terbit fajar
selama matahai belun terbit." +rs (FIR. Muslim).

ott <Q,AlHadits ini shahih diriwayatkan oleh Muslim (612)
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Penielasan Kalimat
"l%aktu shalat Zhuhar ialab dimulai saat matabari tergelincif' yaitu saat

lmatahai mulai bergeser ke arah barat, dan saat inilah yang dimaksud
dengan kata al-Duluuk dalam frman Allah Subhanahu wa Ta'a/a,

-4-"-ry...Aitlx-;i3i A
'Diikanlab sbalat dai sesudah matahari tergelincir." (QS. Al-Isra': 78)
'Dan balangan yselrang sama dengan tingi tabubrya", waktu shalat Zhtthur

habis saat p^nlangbayangan segala sesuatu persis sepanjang wujud aslinya.
Hadits ini menjelaskan permulaan waktu shalat Zhuhur hingga batas
terakhirnya, hal ini berdasarkan kenyataan bahwa katz kaana {ilta
(bayang-bayzng meniadi) dikaitkan dengan kata Taalat (tergelincir).

"Selarna waktu shalat Ashar belum tiba" ungkapan ini menunjukkan
dengan jelas bahwa waktu Shalat Ashar tiba saat bayangan sesuatu sama
dengan panjang aslinya.

"Sedangkan waktu shalat Ashar selama matabai belum menguning", akan
tetapi ada hadits larn yang menjelaskan bahwa akhir waktu shalat Ashat
adalah saat bayanqan sesuatu dua kali darr panjatg wujud aslinya.

'Dan waktu shalat Magbrib", dimulai seiak bola matahari tenggelam di
ufuk barat, dan hal itu bedangsung

"Selama mega merah belum menghilang dari langit", kata-kata'merah' di
sini akan dijelaskan pada kesempatan mendatang.

"lYakta shalat Is1a"' (dimulai sejak hilangnya mega merah dan
berkelaniut an) "hinga perte nga h an m a lAm " (y"rg pertama) "dan wa ktu s ha lat
Subub" (dimulai) "dai terbit fajar" (dan betlangsung) "selama matahai
belurn Ierbil."

Tafsir Hadits
Hadits ini menjelaskan batasan waktu-waktu shalat baik awal waktu

maupun akhirnya. Awal waktu zhu,hw adalah ketika matahan tergeiincir
ke arah barat dan berakhir ketika bayangzn sesuatu sama persis dengan
panjang wujud aslinya, sedangkan ungkapan "bayangan seseorang" dalam
hadits di atas hanyalah sebagai contoh semata.

Jika bayanqan sesuatu telah menyamai panjang wujud aslinya maka
waktu shalat Ashar telah tiba, akan tetapi saat itu masih bercampur
dengan waktu shalat Zhuhur dengan durasi selama waktu yang dibutuhkan
untuk melakukan empat raka'at shalat Zhuhur. Singkat kata, saat itu
adalah waktu bersama 

^nt^ra 
shalat Zhuhur dan shalat Ashar sebagaimana
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yang dijelaskan dalam hadits Jibrila36, yaflg menerangkan bahwasanya
Rasulullah Shallallabu Alaihi wa Sallam menunaikan shalat Zhahur pada
had pertama saat matahari tergelincir dan menunaikan shalat Ashar pada
saat bayanEan sesuatu petsis sepanjang wujud aslinya, kemudian pada
had kedua beliau menunaikan shalat Zhuhur pada saat bayangan sesuatu
persis sepanjang wujud aslinya dan menunaikan shalat Ashar pada saat
bayangan sesuatu dua kali p^fl1a;ng wujud aslinya. Inilah yang dimaksud

-waklu al-Muytara,€- waktu bersama 
^fltara 

Zhtthtr dan Ashar, tetapt ada
beberapa pendapat dalam masalah ini.

Mereka yang menetapkan adanya waktu bercamput -waktu a/-
Musltarak- artt^r^ shalat Zhuhut dan Ashar, berargumen dengan 

^pa 
y^rtg

telah saya sampaikan di atas.

Sedangkan mereka yang mengatakan bahwa tidak ada waktu bersama

^fltara 
shalat Zhthur dan shalat Ashar, mereka memahami ungkapan dalam

hadits Jibril, "beliau menanaikan shalat Zbuhur pada hai kedua pada saat
balangan sesuatu persis sepanlang wujud aslinla" bahwa beliau selesai dad
shalat Zhuhur tepat saat bayangan sesuatu persis sepanjang wujud aslinya.
Akan tetapi pemahaman ini iauh dad yang tetulis dalam hadits tersebut.

Dan akhir waktu Ashar adalah saat matahad menguning, setelah
matahart menguning maka saat itu bukanlah saat adaa'untuk shalat Ashar
-menunaikan shalat pada waktunya- dar. barangsiapa mendirikan shalat
Ashar saat itu maka ta dianggap membayar hutang shalat ataw qadha',

demikian menurut pendapat Imam Abu Hanifah dan menurut penielasan
l<ttab as1-S1arh.

Tetapi ada yang berpendapat bahwa saat itu masih tethitung adaa'
selama seseorang masih bisa menunaikan satu rakaat dad shalat Ashat,
betdasatkan hadits,

. reet '!r'rlt '.:*" 
",At 

'Q|',:1t * ;;tt V us , '!,\l ';,;

'Barangsiapa bisa menunaikan satu rakiat dari sbatat Asbai sebelum matahai
terbenam, maka ia telah mendapatkan waktu shalat Asbar.'a37

Awal waktu shalat Maghrib ialaln saat mataharr terbenam, sebagaimana
yang disebutkan di dalam Shahih Muslim, Shahih Bukhai 438 dan kitab yang
lainlaya. Waktu shalat Maghrib berlangsung selama mega merah belum
hilang.

o'u <Q+', Diriwayatkan di dalam Shabib At-Tirnid<j (150)
a37 Keterangannya dalam hadits mendatang.
438 Keterangannya dalam hadits mendatang.

,l
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Hadits ini menunjukkan bahwa shalat Maghdb waktunya lumayan

lapang, akan tetapi hal ini bertentangan dengan hadits Jibtil yang

menjelaskan bahwa Rasulullah Sballallahu Alaibi wa Sallam melakukan

shalat Maghrib pada waktu yafig sann , yaitu setelah matahztt tetbenam

baik pada hari pettama maupun pada hari kedua.

Kompromr ata:u penggabungan kedua hadits di atas menghasilkan

sebuah kesimpulan bahwa hadits Jibril tidak secafa signifikan membatasi

awal dan akhir waktu shalat Maghrib. Hal itu didukung oleh sebuah fakta

bahwa hadits yang mefletangkan berlangsungnya waktu shalat Maghrib

adalah selama mega mefah belum menghilang, muncul lebih akhit iika
dibanding dengan hadits Jibdl. Karena hadits hadits itu diriwayatkzn saat

beliau di Madinah, sedangkan hadits Jibril ditiwayatkan saat beliau masih

berada di Makkah, maka waktu yang lebih lapang tersebut merupakan

karunia dari Allah subhanaha wa Ta'ala. Inilah lawaban yang bisa di
kemukakan jrka ada olang mengatakan bahwa waktu shalat Maghrib

terbatas hanya saat itu saja, yakni setelah matzhart' terbenam.

AwaI waktu shalat Isya' ialah saat mega metah menghilang dari langit

dan berakhir saat tengah rnalam, walaupun di sana ada hadits yang

menielaskan bahwa akhir waktu shalat Isya' ialah sepertiga malam yang

terakhira3e, akan tetapi hadits yang membatasinya hingga pertengahan

rrralam adalzh hadits shahih, maka ra tidak bisa diabaikan begitu saja.

Awal waktu shalat Subuh talah saat terbit faiar da.n berakhir saat

matahari terbit.
Dengan demikian, hadits yang terdapat dalam Shahih Muslim ini telah

menjelaskan awal dan akhit waktu-waktu shalat waiib dalam sehati

semalam.
Hadits ini sekaligus menjadi dalil bahwa pada setiap shalat ada a'wal

waktunya dan zda akhir waktunya. Jika demiktan halnya, maka ada

peftzinya fi yang muncul, jika matdnalJr telah menguning dan telah lewat

tengah malam, apakah masih ada waktu untuk menunaikan shalat Ashat

atau shalat Isya'?

Tentunya hadits ini jelas menegaskan bahwa saat itu bukan s^ tnya

lagi untuk menunaikat qadaa' shalat tersebut. Akan tetapi ada hadits yang

berbunyi,

.FAt':),\i'r- 
".3t 

,i-p',y ;*rt u "S t'I),\l'0;
'Barang siapa bisa *rrnooif,o, satu iakaat srbrlon natahari terbenam maka

ia telah menunaikan shalat Ashar.'aa0

n'o <A1b $.i'1 Diriwayatkan di dai'z,t;r, S hahi h At-Tirni ai ( 49).
aao Keterangannya akan segera hadir.

i
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Lfiadz adraka menyiratkan bahwa iika ketedambatan otang tetsebut

disebabkan oleh alasan teftentu atau seienisnya -maka shalatnya sah dan

dianggap menunaikan shalat tep^t P^da waktunya-'

o-"In it lan pula halnya dalam masalah shalat Subuh, karena ada hadits

yang menjelrrkrn permasalahan serupa yang akan kami jelaskan nanti'
' it rn tetapi dalam masalah shalat Isya' tidak ada hadits yang

menjelaskan masalah tersebut, flzmun petlu diingatbthwa ada hadits yang

berbunyi,

i;. !-;tat'M||,v A/t ayti i]',t d
-1" , i...r?Y i)Arc3:s

,Ketiduran tidak dianggap meremehkan -shalat-, akan tetapi oranglang

meremehkan ialah oranglang tidak segera menttnaikan sbalatryta binga tiba

waktu Shalat lang lainnla -setelahnlta-''41
Hadits ini dengan ielas menyebutkan bahwa waktu untuk masing-

masing shalat memaniang hingga tiba waktu shalat berikutnya,hanya saia

khusus waktu faiar yakni waktu shalat Subuh ia dibatasi oleh terbitnya

matahafl, dan setelah terbit mat2|1,art 2,d,alah bukan waktu shalat waiib

apapufl.^ 
i"gito pula dengan shalat Isya'ia dibatasi dengan pertengahan malam

dan setelah itu maka bukan waktu untuk shalat waiib apapun.

Ada yang membagi waktu shalat meniadi dua bagian' yaitu waktu

ikhtjari -saat orang Loleh memilih kapan hendak menunaikan shalat-

dan waktu idbtbirai -saat seseofang harus mengeriakan shalat kateta

waktunya hampir habis-, akan tetapi pembagian tidak berdasarkan kepada

argumen rprpon kecuali apa-ap^yang mungkin petnah Anda dengar' Dan

t 
^mi 

t.lat menulis buku kecil membahas tuntas tentang waktu-waktu

shalat yang kami beri nama "al-Yawaqit fii al-Mawaqit"'

n- ,O - ? O/

.2# *Lba \ tY
/zozt c / c t1 ,
o-tr-ra &--u ,t 4 S

742. Dalan ,lrolot Muslin jaga, terdapat

menjelaskan tentang waktu shalat Asha4

bersib." ++z (Hadits ini diriwayatkan
Butaidah).

oo' <Q&sDiriwayatkan oleh Muslim (681)

oo' <Q',:rlDiriwayatkan oleh Muslim (613)

hadits dari Baraidah Yng
'Dan natahai masih Putih

oleh Imam Muslim dati
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Biografi Perawi
Butaidhah, n^rr;.a lengkapnya Abu Abdillah atza Abu Sahl atau Abu

Al-Husaib, Butaidah bin al-Husaib al-Aslami. Ia masuk Islam sebelum
pefang Bada4 akan tetapi beliau tidak turut serta di sana. Beliau mengikuti
Baiat Ndbwan. Tinggal di Madinah kemudian pindah ke Bashrah, lalu
pergi menuju Khurasan untuk sebuah peperangan, beliau wafat di Marwa
pada zzmtnYazid bin Muawiyah tahun 62 H atau 63 H.

Tafsir Hadits
Hadits ini menjelaskan waktu shalat Ashar. Lafazh, "Dan matahai

nasib putih bersih", yakni belum ada rona kuning sama sekali.

4. aJ J o6... z J ( ..a';f; ;;*illt : ei.r1l e-_-rl Jl i .\ ty
143. Dai hadits Abu Musa, 'Dan matahnri ,ra)ug)rurrn,.i'"'

Biografii Perawi
Abu Musa Radbjallahu Anhu adalah Abdullah bin Qais Al-Asy'ari.

Beliau masuk Islam pada masa-rn s^ awal, di Makkah, kemudian hijrah
ke Etiopia -Habaslah-. Diceritakan bahwa beliau kembali ke tanah
kelahirannya lalu tiba di Madinah bersamaan dengan tlbanya paru
pengungsi Etiopia. Umar bin Khaththab Radhilallahu Anhu
meniadikannya sebagai gubernur Bashrah setelah menarik kembali AI-
Mughirah Radhlallabu Anbu dari kedudukan tersebut pada tahun 20 H.
Beliau berhasil membuka daerah Al-AhwaTdan tetap meniadi gubernur
hingga awal kekhrlafahan Utsman Radhilallahu Anhu, Ialu Ustman
menadk dari kedudukannya, kemudian beliau pindah ke Kufah. Beliau
menetap di sana dan Khalifah Utsman Radbjallahu Anhu menjadikannya
salah seorang pegawai di Kufah, sampai Utsman Radhlallahu Anhuwafat
terbunuh. Setelah tetjadi peristiwa Tahkin -pemecahan masalah antara
Muawiyah dan Ali Radhjallahu Anhuma- beliau pindah ke Makkah dan
menetap di sana hingga akhkhayatnya pada tahun 50 H. Walaupun ada

yang medwayatkan bahwa beliau wafat setelah tahun 50 H., beliau
betumur enam puluh tahun lebih.

u3 (&&lDiriwayatkan oleh Muslim (61 4)



278 g @uaurus s,aLAM JibdPenana

Penielasan Kalimat
'Dan matahai sedang meningi (bahwasanya beliau Shalla/lahu Alaibi wa

Sallam menunaikan shalat Ash^t s^atmataharrmasih tirgg, belum condong
untuk terbenam)."

Tafsir Hadits
Hadits-hadits di atas menjelaskan keharusan untuk bersegera

menunaikan shalat Ashar, sedangkan hadits yang paling jelas menyebutkan
awal waktu shalat Ashat adalah hadits Jlbrt Alaibissalam yang berbunyi,

il1 
)L1)t J, &') *At & 4u,t^\r*;f;

"Malaikat Jibil Alaihissalarn mendirikafttt)a -sbalat Ashar- bersama

Rasulullab Sballahu Alaibi wa Sallam saat balangan ftselrattg sama dengan

tiflgi tubuhnSta." Daln masih ada hadits-hadits serupa yang lainnya seperti
hadits Buraidah Radbjallaba Anhu dan hadits Abu Musa Radhjallahu
Anhu di atas.

int Jy, ot{ :JtsuiIt;,:'; ,i) ;,, .ttt
;3r, yyt el € *, A 6L( e'; i';;tt ;;
,-i.t3 ?_lr r;J. dts') Jb)t ?ilf'e" okriy
'S-L'SI i;;o ;ri:ir ;iC a ,fr ;tK.':6-rii q.*:O

744. Dari Abu Barqah al-Aslani berkata, "Babwasanla Rasulullah
Shallallahu Alaihi wa Sallam menunaikan shalat Ashar, kemadian

salah seorang dai kani pulang ke tenpat tingalrya di ujang Madinab
pada saat matahari nasih terik, dan bahwasanla beliau Shallallahu

Alaibi aa Sallam suka mengakhirkan shalat lya', beliau tidak
menlukai tidur sebelum shalat lya', tidak menlukai perbincangan setelah

shalat Isla', beliau mernbalik tububnla setelah menunaikan shalat Subuh

saat seseorang bisa mengenali teman duduknla, dan beliau rnembaca

antara enam puluh hinga seratils altat."aaa

F3*\'*

' ',7.1 
o ,.r,.\-o }ez

*o <AiA, Diriwayatkan oleh Al-Bukhait (547) dan Muslim (647)
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Biografi Perawi
AbuBarzah, nama aslinya Nadhlah bin 'Ubaid al-Aslami dan ad,a yang

menyebutnya Ibnu Abrlill2[, beliau masuk Islam pada periode awal, ikui
serta dalam pedstiwa pembukaan Makkah, selaru menyertui peperaflgafl
betsama Rasulullah Sballallahu Alaihi wa Sallam hingga beliau wafat,
setelah Rasulullah wafat beliau tinggal di Bashrah lalu ikut berperang ke
Khutasan dan akhirnya beliau wafat di Marwa -ad,a yang mengatakan
bahwa beliau wafat bukan di Marwa- pada tahun 60 H.

Tafsir Hadits
'Babwasanla Rasulullah Sballallabu Ataibi wa Sallam menunaikan shalat

Ashar, kemudian salab seorang dari kani pulang (setelah selesai menunaikan
shalat) ke tempat tinggalryta di ujung Madinah. pada saat matabai masib terik
(yakni saat ia tiba di rumahnya, matahari masih terik, berwarna putih
dan sinatnya masih menyengat kuat) dan babwasanla beliau Sba//a//abuAtaibi
wa sallam suka mengakbirkan sbarat Islta' (akan tetapi tidak dijelaskan
sampai 1am berapa beliau mengakhirkannya, seakan-akan beliau tidak
ingin membed batasan, namun ada hadits-hadits lain yang menjelaskan
masalah tersebut) dan beliau tidak menlukai tidur sebelum ,hilnt Is1ta. (agat
tidak kelewatan dalwaktu yang beliau prlth) dan tidak menlukaipeibincanjan
setelab shalat Islta' (yakni tidak menyukai obrolan bersama orang-orang,
dengan hanpan bisa segera tidut setelah mendapat pengampunan d.osa,
yaitu saat beliau menunaikan shalat Isya' tersebut, sehinggi ta menladi
peflutup amal perbuatan hari itu dan agar bisa bungrrrimalam tarpa
disibukkan oleh obrolan malam. Namun ada satu riw^yatyane menjelaskan
bahwa beliau sballallabu Alaihi wa sallam pemah begadang bersama Abu
Bakar Radhjallabu Anbu membicarakan urusan kaum muslimin) dan beliau
menbalik tubuhnla (yakni menengok ke a.,.,h orang-oraflg yang berada di
beiakangny^ at^\ keluar) setelah menunaikan shalat suiub (yakni shalat
Fajar) saat seseorang bisa mengenali teman duduknla (karena teta.,gfiya cahaya
faia4halini dikarenakan pada masa itu masjid Rasulullah ShaltatlabuAlaibi
wa sal/am tidak mempunyai penerangan. pada sisi lain, hadits ini
mengisyaratkan bahwa s^zt mereka memasuki masjid meteka tidak bisa
mengenali teman duduk mereka, sec^ta tidak langsung hadits ini menjadi
dalil dianjutkannya bersegera untuk menunaikan shalat Subuh saat
keadaan masih gelap) dan beliau membaca antara enam pulub binga seratus
alat (yaitu jika beliau ingin menyingkat shalat Subuhnya beliau membaca
enam puluh ayat danjika ingin memanjangkan shalatnya beliau membaca
sefatus ayat)."
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Tafsir Hadits
Hadits ini menjelaskan waktu-waktu shalat Ashat, Isya' dan Subuh

taflpa menyebutkan bztasannya, yaflg fi:,araa. hal tetsebut telah dibahas

secara jelas dan tuntas dalam hadits sebelumnya.

s.a (,
u:L-r_t
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,--a-Jlq
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L45. Dari mereka berdua -Al-Bukhai dan Muslim- dari hadits Jabir
Radhjal/ahu Anhu, 'Shalat lya' kadang beliau segerakan dan kadang

beliaa akhirkan, jika beliau lihat para sbababat nlah berkumpul maka

beliau menlegerakannla dan jika beliau melihat mereka terlambat maka

beliau mengakhirkannJa, sedangkan sbalat Subuh, Rasulullah
Shallallahu Alaihi wa Sallam rnenunaikannla saat malam masib

gelap.'4s

Penielasan Kalimat
"shalat lya' kadang beliau segerakan (ptada awal waktunya) dan kadang

beliau akltirkan (dari awal waktuflya,y^ng kemudian diperielas) jika beliaa

lihatpara sahabat telah berkunpul, maka beliau men1egerakannla danjika beliau

melihat mereka terlambat (dari awal waktunya) maka beliau mengakhirkannla

(menunggu yang belum hadir. Dan dalam satu riwayat diielaskan bahwa

andil tidak takut memberatkan para shahabat pastilah beliau
mengakhirkan shalat Isya') sedangkan shalat Subah, Rasulallah Sballallabu

Alaihi wa Sallam menunaikannla saat malam nasih gelap ftegelapan di sini
adalah kegelapan ujung malam, sebagaimana yarLg diielaskan dt dalan al-

pamus, yakni permulaan fzjar,yanghal ini bettentangan dengan LPz-yang

dimuat dalam hadits Rafi' bin Khuda/).

';;:t|i*t f '*,At 
iu? ,,-r'i €) i: U F; . \ tl

,. o. c.,-a4#r;i1<) ir6tt
146. Dalan riwalat Muslin dari hadits ZUn Mnro Rad.hiatlahu Anbu,

"Maka beliau menunaikan sbalat Subuh ketika fajar tiba di saat

nt'<Q;.lDiriwayatkan oleh Al-Bukhari (565) dan Muslim (646)
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,rang-,rang banpn-bampir tidak saring mengenali seorang dengan lang/ainn1a, "'a+e

oi:.*" 
ini diriwayatkan oleh Musrim sendiri, dariAbu Musa Radrtfuallabu

4te*/t kt*,;A 9y i ,t' t: .t tvbfr gevAn^T;UZ I e';4 rf) 6Lf u#e *3 4L
747. 'Dai Rafi, bin {brlrrj Radbjallabu Anbu, beliau berkota, ,Kami

{a
At J*

menunaikan sbalat Magbib bersama Nabi Shallallabu Alaibi wasallam, kenudiln sa/ah seorang dari kani keruar di saat ia masib bisarueliltat tempat jatub anak paiabn1a.,,,4+t

Biografi Perawi
Rafi' bin Khudaij Radhltaltabu Anbu ad,arahAbu Abdulah atau AbuKhudaij Al-Khazraji Ar-Anshari Ar-Ausi, seorang p.ndudok Madinah.Beliau tidak ikut serta pada perang Badar katenalrrt it ia masih kec,,beliau ikut serta p^d,^ p.i^og i_lt,ra dan pepetangan_peperangan

setelahnya. Beliau 
lerke.na ,rt, prr"h p^d^ r"r, p.?rrrg Uhud, laluRasulullah sbarla'abu Alaibi wa iarlan berkata kepadanya ,,,sa1a akannenjadi saksi untukmu pada bari kiamat-" Beriauira.,p hingga masapemerintahan Abdul Malik bin Marwan, kemud.ian rukr-lukrnya kambuhsehingga beliau wafatpada tahun 73]H. atau74H. dalam usia g6 tahun.

1{-da 
juga yang meflgatzkan bahwa beriau wafatpada masa yazid binMuawiyah.

Tafsir Hadits

- - I'd* ini menjadi daril atas aniannuntuk bersegera menunaikan shalatMaghdb sebagairnan,- y^ng aiirustrasikan di daram hadits tersebut bahwamereka keluar dad masjid dararn keadaan cahaya siang masih tersisa, disamping adabanyak anjuran untuk hal tetsebut.

! oti ll- '"": -1;ht .c d, ef :,,)v AkG,rpl .t tx
,if,r) t:t,ja ,J^i e,A ,Ji); {;G ;j; ,g',,rL:t,

er:,t $f *uxol
ffi1or+;
47 

@QlDiiwayatkanoleh Al_Bukh", lSSg dan Muslim (637)
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748. Dai Aiyah Radhjallahu Anhu bahwasannla suata malam Rasalullah

Sballaha Alaibi wa Sallam mengakhirkan shalat Isla' hinga sebagian

malarn telah berlalu, kemudian beliaa keluar seraJta menunaikannlta,

lalu bersabda, "sungguh saat inilah waktunlta, seandainla tidak

memberatkan umatku." (HR. Muslim).448

Penielasan Kalimat
'Kasulullah Shallallahu Alaibi wa Sallam nengakhirkan (yaitu memasuki

sepertiga malam y^ng pertama setelah hilangnya mega metah di langit,

demikian yang disebutkan di dalam al-Qanus) suatu malam Rasulullah

S haltattabu Alaihi wa S allam nengakhirkan sbalat Isla' (mengundutnya) hinga

sebagian malam telah berlalu (bukan sebagian besar dari malam) kemudian

beliau keluar seraJa menunaikannla, lalu bersabda, 'Sunguh saat inilah waktunla

(waktu yang paling baik dan paling utama) seandainla tidak memberatkan

umatku (pastilah aku mengakhirkannya sampai iam ini)."

Tafsir Hadits
Hadits menunjukkan bahwa waktu shalat Isya' tethitung lapang, dan

waktu yang paling utama ialah di saat akhir waktunya. Rasulullah

Shallallahu Ataihi wa Sallam lebih memperhatikan ketinganan untuk
umatnya sehingga terpaksa hatus meninggalkan waktu yang ut^ma

tersebut, hal ini bedawanan dengan kondisi shalat Maghrib, yang rr:afl

waktu paling utamafiya adalah di awal waktunya, begitu pula dengan

shalat-shal^t yaflg lainnya kecuali shalat Zhuhut pada musim Panas,
sebagaiman^ y^ng dijelaskan oleh hadits yang akan datang ini.

^*itt ,*,r,r jr,'J$:Jc 
^L

\t *ur;;a;,J;c_2.rtr

t'.,*Ait:Ly:fut,t r! ;.G'rst'"*t tiy |p :
oi, t'.o . a. /.v P.r:fi

149. Dari Abu Hurairah Radbiitallahu Anhu berkata, "Rasulullah

Sbatlatlaba Alaihi wa Sallarn bersabda, 'Jika keadaan Mngat panas'

maka tungulah saat dingin -teduh- untuk shalat, karena panas lang
sangat menltengat adalah dai ltembusan neraka Jahautam." (Muttafaq
Alaih).4e

*' <AqirDiriwayatkan oleh Muslim (638)
oo' <Q&7 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari (536) dan Muslim (615)
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Penielasan Kalimat
'tika keadaan sangat panas maka tungulah saat dingin -tedub- untuk sbalat

(y^k i shalat Zhuhut) karena panaslang sangat menlengat adalab dai bembusan

neraka Jahannam (yakntkarena luasnya penyebaran panas dan hembusannya)."
Lafazh abrada yaitu jika seseorang memasuki saat dingin atau teduh,

sebagaimana Iafazh Aqbbara yatot jtka seseorang memasuki saat Zhuh:u,
keduanya menjelaskan tentang waktu, dengan kaidah serupa bedaku pada
laf.azh Anjada bila seseorang memasuki wilayah Najd atau athama 1lka
seseorang memasuki wilayah Tihamah, hanya saja bedanya bahwa lafazh
kedua yang telakhL ini berkenaan dengan tempat.

Tafsir Hadits
Hadits ini merupakan dalil atas wajibnya menunggu saat dingin pada

waktu keadaan sangat panas sekali, untuk melakukan shalat Zhuhur,
karera kalimat perintah pada dasarnya bermakna waiib, tetapi jumhur
ulama mengatakan bahwa pedntah ini berati mustaltab -disukai-.

Kemudian hadits ini bersifat umum mencakup orang yang mengeriakan
shalat sendidan atau be{amaah, baik di negara bersuhu panas maupun
sebaliknya, dan di sana masih ada beberapa pendapat dalam masalah ini.

Ada pendapat lzin yang mengatakan bahwa meflunggu saat dingin
adalah sunnah, akan tetapi bersegera menunaikan shalat adalah lebih
utama, berdasatkan dalil-dalil yang menyebutkan keutamaan mengerjakan
shalat di awal waktu.

Atas pendapat ini saya berkomefltar, "Dalil-dalil mengenai keutamaan
menge{akan shalat pada awal waktu bersifat umum kemudian dikhususkan
dengan pengecualian untuk perkara menunggu rdata diflgm (teduh) pada
shalat Zhuhut ini."

Hadits ini ditentang oleh hadits Khabbab Radhjallabu Anhu,

t+? e,16:Sr? *ty\t,)*it Jv, it*tn
* itlt c* ,.\r-1J,6.61k'$ n : ,$l tKun.'ji G;sl

'Kami mengelub kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam mengenai

panasnla pasirJang memanas, pada kening dan telapak tangan kami -waktu
shalat- akan tetapi belian tidak menghiraukan keluhan kani. Maksudnla,
apa lang kami kelubkan masih kami rasakan." (Hadits shahih
didwayatkan oleh Muslim). aso

283

"o <Q&lDiriwayatkan oleh Muslim (619)
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Kami memiliki banyak komentar untuk hadits ini, akan tetapi yang

paling bagus ialah bahw^ ap^ yang mefeka keluhkan ad2;lah panasnya

prrir yrrrg tentuflya hal itu tidak akan hilang kecuali di akhir waktu shalat

Zhuhur atau setelah habis waktunya. Oleh karena itu, Rasulullah

Sballatlahu Alaihi wa Sallam bersabda, "shalatlah setiap shalat pada

waktun1a.,, Hadits ini diriwayatkan oleh Ibnu Al-Mundzit, hal ini

menuniukkan bahwa saat itu mereka ingin agar mergka menuflggu saat

d.ingin yang melebihi batasnya, dengan begitu hadits ini tidak bettentangan

d.rrlrn nrait. yang memerintahkan untuk menuflggu saat dingin atau

teduh di atas.

Alasan untuk menulrggu saat dingin katena suhu yang panas adalah

berasal dari hembusan nerakaJahannam, maksudnya adzlah bahwa suhu

yang sangat panas akan menghilangkan kekhusyu'an, padahal khusyu'
'adalah 

liia dirishalat dan sesuatu yang keberadatnnya sangat dihatapkan

dari shalat tersebut.

Jika demikian hal yang mendasari perintah tersebut maka pedntah ini

tidak bertaku pada neg ta-flegata bersuhu dingin. Dalam al-pabas lbn't
Abdul Bar mengatakern, "Proses menunggu saat dingin di sini tidak ada

batasan teftentu, kecuali dart apa yang diriwayatkan oleh Abu Dawud,

An-Nasa'i dan Al-Hakim melalui Al-Aswad, ia betkata, "Masa itu paniang

bayangan saat Rasulullah shaltatlafu Aloihi wa sallan mengeriakan shalat

Zhuhur di musim panas ialah tiga hingga lima kaki, dan pada musim dingin

Lfltaf^lima hingga tuiuh kaki."4s1 Hal ini di sebutkan di dilamAl-Talkhiish,

akan tetapi dalam Al-Yawaaqiit dtielzskan bahwa hadits ini tidak bisa

dipakai sebagai dalil.
Anda telah memahami bahwa hadits yang memetintahkan untuk

meflunggu saat dingin, menfadi pengecualian atas hadits yang

-"rr.rrrrgkan keutamaan shalat Zhuhut pada awal waktunya, khususnya

prd, mrrsim-musim panas, sebagaimana adayangmengatakan iuga bahwa

,d" hrdit. yrrrg *"rrlrdi pengecualian dalam masalah shalat Subuh yaitu

hadits bedkut ini.

{P)
', o,1.t,,.
i.-^.-JloU-r
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a51 {$}1 Hadits ini shahih diriwayatkan oleh Abu Dawud (400) -cat^tan,bayangan musim

dingin lebih panjang dari pada bayangan musim paras, Atn al-Ma'bad slarh sunan

AbuDauad.

l-
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150. Dai Rafi' bin Kbudaij Radhjallahu Anbu berkata, ,Bersabda

Rasulallab Sballallahu Alaihi wa Sallam, 'Tunggulah bingga tiba
waktu pagi untuk melaksanakan shalat subuh, karena ia hbih besar
untuk pahala-pahala kalian atau ia lebih besar pabalanla.. (HR.
Al-Khamsah, disahihkan oleh At-Tirmidzi dan Ibnu
Hibban).452

Penjelasan Kalimat
"Tangulah hinga tiba waktu pagi untuk mendirikan shalat subuh (pada

rixrayat lain disebutkan ( V;:-i) -tunggulah hingga pagi bersin ar- ) karena
ia lebib besar untuk pabala-phhala kalian atau ia tebib besar pahalan1ta." HF..
lima perawi, dishahihkan oleh At-Tirmidzi dan Ibnu Hibban, sementara
teks hadits tni adalah teks Abu Dawud.

Syarah Hadits
Berdasarkan hadits ini, madzhab Imam Hanafl menganjurkan untuk

mengakhirkan shalat Subuh hingga pagi bersinar.
Tetapi pendapat ini dibantah dengan jawaban, bahwa serama itu

Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam selalu mengerjakan shalat di saat
pagi masih gelap yang didukung oleh hadits yang dkiwayatkan oleh Abu
Dawud dari Anas Radhjallabu Anhu, "Bahwasanya beliau Shaltallahu Ataihi
aa Sallam suatu kali menge{akan shalat Subuh saat pagi sudah bersinar,
akan tetapi shalat beliau setelah itu selalu pada saat pagi masih gelap
hingga beliau yr2f^1." 453

Hal ini mengisyaratkan bahwa lafazh ashbihu tidak dipakai dalam ard
aslinya, yaitu agar menunggu hingga pagi bersinar.

Sehingga ada yang mengatakan bahwa yang dimaksud dengan rafazh
ini adalah agar seseorang meyakinkan diri bahwa faiar telah terbit, dan
bahwa lafazh A'qhamu -lebih besat- di sini bukan untuk menunjukkan
keutamaan.

Ada juga yang mengatakan bahwa maksud dad perintah ini adarah
bahwa agar seseoturlg yafig sedang mengetjakan shalat Subuh
memanjangkan bacaannya, sehingga ketika ia selesai menunaikan shalat
Subuh dalamketdaan pagi telah bersinar.

Ada juga yang mengatakan bahwa hadits ini digunakan pada waktu
malam-malam berbulan yang mana kadang kedatan gan fajar tidak begitu
jeias, karena kedatangan fajar tersamarkan oleh cahaya bulan.

ot' <Q*l Hadits ini shahih diriwayatkaa oleh At-Tirmidzi (154)
ntt <gpl Hadits ini shahih diriwayatkan oleh Abu Dawud e9\ d,anAbu Mas,ud Al-

Anshari Radltlallahu Anhu.
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Bisa iadi beliau melakukannya sekali dikarenakan ada ha|algal,

kemudian ia kembali melakukan tebalikannyt -yakni ketika pagi masih

gelap- selamanya, sebagaim ^fl^ 
yafig disebutkan oleh hadits Anas

Radhjallahu Anhu.
Sedangkan uprrya untuk membantah hadits yang memerintahkan

untuk ,rr";.rrrgg, hingg, pagi bersinat dengan hadits Ar,slah Radhilallahu

Anha yang ditiw^y^-r?^i oleh Ibnu Abi Syaibah' "Nlbl Muhammad

shallattahu Ataibi wa sallan tidak pemah melakukan shalat pada akhir

waktunya hingga w,tfat'" 4s4 Maka tidaklah tepat katena waktu

betsinarny, prgilrrkanlah akhir shalat Subuh' akan tetapi akhit waktu

shalat Subuh zdalah yang difetaskan dalam hadits berikut ini'

'itj *: +aitt lL*r 'qr:t;;; ,r) *'t. \ o \

,r"lt '!1'ri "s uAt 1W'01'* * t ;a:t a '!t\l 'J;

:!1'rf 'J u^fut aF\f'& .*,;t1 a,s;'ltif;t

DariAbaHurairahRadhjallahlAnhubahwasanltaNabi
MuhamnadshaltaltahaAlaihiuasallambersabda,,Barangsiapa
mendapatkan satu rakaat dai shalat subuh, sebelun matahari terbit

maka ia telah mendapatkan shalat Subuh' dan barang siapa

rtendapatkan satu raiaat dari shalat Ashar' sebelum matahari

terbenarn naka ia telab mendapatkan shalat Ashar'" (Muttafaq

Alaih).a"

;; olt;:i

o1. t',il ,, ,1
.U9 O$t . Jet)

151.

Penjelasan Kalimat
,,Barang siapa nendapatkan satu rakaat dari shalat Subuh, sebelam

natabai tirbit (kemudian orang tetsebut mengerjakan rakaat keduanya

setelah matahati terbit) maka ii telah mendapatkan shalat Subuh dan barang

siapa mendapatkan satu rakaat dari sbalat Ashar, sebelam matahari terbenam
t .l,t A-L--

lyrt rri mengetjakan satu takaat) maka 
-ia 

telah rnendapatkan :"'" !,::::
(walaupun ia menger lakat tigz ttkaat sisanya setelah matahart

terbenam)."

@ buku Ibnu Abi Sayibah, akan ia diriwayatkan oleh Al-

Hakim (1/302).
n" 

@';tlHadits ini shahih diriwayatkan oleh At-Tirmidzi' Shahih At-Tirnid{ $54)

L
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Tafsir Hadits
Dari hadits ini kami memahami bahwa orang tersebut menge{akan

satu raka'at shalat Subuh setelah terbit matahari atau mengerjakan liiga
taka'at shalat Ashar setelah matahari terbenam, kztena para ulama telah
berijma' bahwa hadits tersebut tidak bermaksud menjelaskan bahwa
batangsiap^yaflg mengerjakan satu raka'at saiz maka,ia seakan-akan telah
mengerjakan shalat dengan sempurlla.

Dalam masalah ini hadits Al-Baihaqi menyebutkan dengan jelas,
'Barangsiapa mendapatkan atau mengerjakan satu raka'at dai sbalat subub
sebelum ntatahai terbit dan satu raka'at tagi setetah matabai terbit, maka ia
telab nendapatkan atau mengeryakan sha/at subuh." 456 Dalam dwayat lain
disebutkan, 'Barangsiapa mendapatkan atau mengeryakan satu raka'at dari
sbalat Subuh sebelum matabari terbit, maka bendaklab ia menlempurnakan
raka'at lang lainn1a. " as1

Sedangkan hadits yang membicarakan shalat Ashar adarah hadits dad
Abu Hurairah Radbjallahu Anhu, 'Barangsiapa mengeryakan satu raka'at dai
shalat Ashar sebelum matabai terbenam, kemudian ia mengeryakan raka,atlang
lainnla setelab matahari rerbenam maka ia telab mendapatkan atau mengerl'akan
shalat Asbar."

Yang dimaksud dengan ungkapan mendapatk^n 
^t^umenge{akan 

satu
raka'at, ialah melakukan semua tukunnya yang terdiri dari membaca surat
Al-Fatihah lalu menyempurnakan ruku, dan sujudnya.

zhahfu hadits ini menjelaskan bahwa orarg yang melakukannya
dianggap telah menunaikan shalat Ashar pada waktunya atau Adaa', dan
bahwasanya taka'at yang dilakukan sebelum waktunya habis menarik
raka'at yang dilakukan setelah waktunya habis, hal ini merupakan
kemurahan dad Allah Subbanahu wa Ta'ala.

Dan bisa disimpulkan bahwa yang tidak bisa menyempurnakan satu
tzka'at sebelum waktunya habis, mzka ia dianggap tidak melakukan shalat
tersebut pada waktunya, namun ada hadits yang meflyebutkan.

:..o . ',,i. ,,o .-o:il:Jti,S,;:FW

."s')t q cti:r;;t, ,jo'i
152- Dai iwalat Muslim melalui Aislab-zuanr1,aunu Anba, menlebutkan

badits serapa itujuga, beliau bersabda, "satu sujud" sebagai ganti "satu

Kj Jt \t *rvkc * #..\oy

a56 Hadits ini diriwayatkan oleh Al-B a thaqi d,aram A I -Kr b ra (1 / 37 g -37 g)
as7 Hadits ini diriwayatkan oleh Al-Baihaqi d,aram ALK^ bra (1 / 37 9)
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rakaat". knudian ia berkata, "sesungubnla satu sujud it''t idlah :atil

rakaht." a58

Penielasan Kalimat
,;satu sujud.,, sebagai ganti ,,sata rakaat,'(hilini ielas menyebutkan bahwa

seseorarlg yrrg ,n.ndalatkan atau mengeriakan :'1 ::i"1 
maka ia telah

mengeriakanshalatpadawaktunya,akantetapihaditsituditeruskan)
krnadian ia berkata (yrkti perawi hadits' bisa iuga yang berkata di sini

ialah Nabi Muhamma d shajhthhu Ataihi wa sallam) sesunggahryta sata sujud

itu ialah sata rakaat (hal ini mempe{elas makna bahwa yang dimaksud

dengan satu sujud bukan berarti satu suiud begitu saia'karena tambahan

iniadalahtafsirataupenielasandaripotonganhaditsdiatas,iikabenar
tambahan ini berasaidaii Rasolullzih Sballallahu Ataihi wa Sallarn' dan

seandainya ia berasal dari perawi hadits, maka sesungguhnya ia lebih

memahami ^p^ 
yaflg ia riwayatkan dati pada kita)'

Al-Khathabi ber'kata , "Yang dimaksud satu suiud di sini ialah satu

nkaat lengkap dengan tuku' Jan suiudnya' karena dalam mengeriakan

satu rakaa-t prsti diakttiri dengan satu suiud' maka dengan begitu satu

rakzat bisa disebut satu suiud'"

Tafsir Hadits
Andaikan hadits di atas dipahami begitu adanya, yakni seseofang yaflg

mengeriakaflsatusuiuddariduasuiudd'l'msatutaka'atdianggaptelah
berhasilmendapatkankesempatanmenunaikanshalattePatwaktunya,
maka hal inipun akan dipat'hk"' dengan kenyataan bahwa banyaknya

haditsyaflgmenyebutkansatutaka,atbukansatusulud.Sehinggahadits
yang menyebutkan satu suiud diartikan satu raka'at' dengan begitu hadits

yur! *.nyebutkan satu raka'at tidak terbantahkan oleh hadits apaPull'

Bisa juga dipahami bahwa seseotang yang mendapatkan satu suiud

pada waktu rtya, mtkr ia telah mengeriakan shalat tetsebut pada waktunya'

sebagaiman 2 otungyang mend'p'tk"t satu taka'at' dan keduanya tidak

,r[n[ mematahkin,'k^i"n^ inti hadits 'yang mendapltkan satu raka'at'

laindarihadits"r^nfmendapatkansatusujud'"ItuartinyaAllah
Sabhanahu wa Ta'ala teiah memberikan kemurahan kepada orang-oraflg

yang mend 
^Pwtklrfi 

satu suiud dianggap telah mengeriakan shalat pada

waktunya, sebagaiman ^ otat.-t1 y"g tttd LPatkeifl satu taka'at' Bisa iadi

pembeiitahorn RrsrrLrlla,h Sbatlatlahu Alaihi wa Sallam bahwa otangy,,19

@ehMuslim(6oe)
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mendapatkan satu rtka'zt dianggap telah mengeriakan shalat pada
waktunya sebelum membedtahukan bahwa oraflg yang mendapatkaa satu
suiud dianggap telah mengerjakan pada waktunya, karena satu rakt,at
tentunya lebih sempurna dad pada satu sujud.

sedangkan ungkapan yang mengatrkan, "sesungguhnya satu sujud itu
ialah satu t^ka'zt" bisa jadi ia adala,h ucapan petawi, dengan begitu ia
tidak bisa dijadikan dalil, walaupun di sanz ada ungkapan, ..p"rrrf.irrn
petawi lebih utama" itu memang secara umum, tetapi petlu diingat bahwa
ada hadits yang menyebutkan, "Berapabanyak orang yang menerima bedta
lebih paham darj, pada yang membawa bedta.'24ss Dztr daiam dwayat lain
menyebutkan, "Afqaht' leblh paham dad sisi fikih, sehingga kita temui
beberapa orang yang lebih paham fikih dari pada patz pendahulu -salaf-.

zhahb hadits menjelaskan bahwa seseorang yang mendapatkan satu
raka'at shalat Subuh sebelum matahaitetbit atau satu taka,atshalat Ashat
sebelum matahari terbenam, maka shalatnya di saat ma.tzhati terbit
maupufl terbenam bukanlah perbuatan makruh, akan tetapi hukum
makruh berkenaan orang yang mengerjakan shalat sunnah di saat itu.
Sebagaimana. yar,g dijelaskan di hadits berikut.

it'S 
-, 

it- :J$ ib ht ,r"; "*rl:6jt 
"*-, u,i ;rrj .l "r

o*ill U p **:rx iL i,iA *i *it *
t ol"bJ 

3 .4+ i"I ;ilt'.-;t ,_r ;*tt u;y,* \i
t, 

o.fi)lr.* *;X, Y ,F
153. Dai Abu said Al-Kbdri Radhiyallahr Anfu berkata, "sa1a telab

mendengar Rasulullab Shallabu Alaibi na Sallam bersabda, ,Tidak

ada shalat setelab sbalat srfuh hinga matabai terbit dan tidak ada
fialat setelah sbalat Ashar hinga matahai terbenam." (Muttafaq
Alaih) 460 Da,o dalam iwayat Muslim disebutkan, ,Tidak adi
sbalat setelah shalat Fajar.'n6l

Penielasan Kalimat
'Tidak ada sbalat (yakni shalat nafilah atau sunnah) untab sbalat Subub

(yakni setelah shalat subuh atau setelah lewat waktu shalat Subuh) binga

otn <Q&l Hadits shahih diriwayatkan oleh At-Tirmi dzi, shabih At-Tirnid{ (2657).
ouo <Q&lHadits ini shahih diriwayatkan oleh Al-Bukhari (5g6) dan Muslim (g27)
ou' @$l Hadits ini shahih diriwayatkan oleh Muslim (g27)
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matabari terbit dan tidak ada shalat setelah shalat Asbar (yakni setelah shalat

Ashar atau setelah lewat waktu shalat Ashar) binga matahai terbendn."

(Muttafaq A1aih), Dan dalam riwayat Muslim disebutkan"'Tidak ada

shalat setelah shalat Fqfar'"

Tafsir Hadits
Riwayatinimenerangkandenganielasmaksuddadhaditsdiatas'karena

hadits di atas bisa dipairami sep"rti 
^pz 

y^flg kami ielaskan, begitu pula

dengan shalat Ashar,lda hadits seluPa yang diriwayatkan oleh Ibnu Atsir'

dan beliau -.nirbrhk zrrrry^ kepad^ Al-Bukhari dan Muslim' hadits

tersebuttz,rah,,TidakadashalatselelahshalatAshar.,,Riwayatlain
menyebutk lrrt, ,Tid,ak ada shalat selelah fajar terbit kecuali dua rakaat shalat

Fajar."
Llrrarrgan'ini dituiukan untuk shalat setelah mengeriakat shzlat falar

dan setelah -"tg.rirkan shalat Ashar' Akan tetapi setelah terbit faiar

tidakdiperkenankanmengetiakanshalatkecualishalatsunnahfaiarsaja.
Akan halnya setelah m"t'k waktu shalat Ashar' maka zhahrr hadits

mengisyatatkan dipetbolehkannya mengeriakan shalat sunnah sebanyak-

banyaknya ,"Ir-r'b.l,m m"ng"riakan shalat Ashar' L2;r*ngar, ini hanya

berkenaandenganshalatdalarrrattiterminologIsa|^,-katenashalatberarti
doa juga-, inilah yang dimaksudkan oleh larangan di atas'

Makna asli dari i^'^ngun adalah penghataman' dengan begitu bisa

dipahami bahwa shalat 'on"'h 
aPapun tidak diperbolehkan pada dua

Sedangkan pendapat yang meflgatakan bahwa shalat-shalat sunnah yang
'l-^ ---.^-^L

"r.;il;t;;; 
i;;rp aip Jruor[kan semen tara itu shalat-shalat sunnah

t^np^sebab dilatang,'^ i^ pendapat ini telah kami ielaskan bahwasanya

ia tidak memiliki aiit ,p'p*, sebagaimana y^ngkami ielaskan di dalam

slarh Al-undah' 
bahwa beliau mengeriakan shalat

Adapun dwayat yang menyebutkan bahwa. belrau t"'S
drr^ ,iku^t setelah shalat Ashar di rumahnya, sebagatmatra y^rtg

diriwayatkan oleh Al-Bukhari dari Aisyah Radhiallahu Anha, "Beliau sama

;;r#^p"r"rr, _"ninggalkan dta ruktatsetelah Ashar di rumahku."

Atau dalam riwayat lain,"'"'Beliau tidak petnah meninggalkannya baik

kesempatan rm.

tkan oleh Al-Bukhari (593) dan Muslim (835)

secara sembunyi-sembunyi mauPun ter fi1-ter rtganJ'$z 
.

Maka komentar saya talah b-^h-"'nya shalat yang-beliau keriakan

tersebutadarlhsha|atpadha.untuksunnahZhuhuryangketingga|lnyang
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hal itu berkelanjutan, katena biasanyz jika beliau mengerjakafl satu
pekerjaan beliau akan membiasakan atau melakukannya sec ra konsisten.
Hal ini sekaligus menunjukkan bahwa mengeriakan qadba' shalat sunnah
yang ketinggalan pada waktu-waktu makruh diperborehkan, dan itu
merupakan kekhususan Nabi Muhammad Sballattabu Ataibi wa sallam
sebagaimana yang disebutkan di dalam hadits Abu Dawud dari Aisyah
Radhjallahu Anhu, "Bahwasanya beliau mengerjakan shalat setelah shalat
Ashar akan tetapi beliau melarang petbuatan tersebut, dan beliau
melakukan puasa uishal padahal beliau melatang petbuatan tersebut.,, a63

Ada pendapaty^ngmengatakan bahwa melakukan shalat naflab (shalat
sunnah) setelah shalat Subuh maupufl shalat Ashar diperbolehkan
berdasarkan perbuatan Rasulullah Shallaltahu Alaihi wa Sallam dalam
hadits di atas, juga berdasarkan persetujuan beliau atas orang y^flg
melakukan shalat sunnah falar setelah mengerjakan shalat Fajat -subuh-.

Ada yang menjawab pendapat di atas dengan argumen sebagai bedkut:
Kedua argumen yang digunakan di atas adalah argumen di bolehkannya
mengerjakan qadha'shalat nafilah pada waktu-waktu yang dimakruhkan
mengerjakan shalat, bukannya argumen atas bolehnya mengerjakan shalat
naflah apa saja. Karena dalil yang lebih khusus tidak bisa secara langsung
menganulir dalil yang umum begitu sa1a, zkan tetapi ia hanya,
mengkhususkan atau mempersempitnya saja, dalam masalah ini yang
tetjadi ialah mempersempit dalil qauli -atau perkataan d.engan dahlfi,ti
atau perbuatan.

walaupun di sini akan kami sebutkan satu hadits yang menjelaskan
bahwa barangsiapa ketinggalan shalat nafilab Zhuhur, maka hendaklah
ia tidak mengqadba'nya setelah shalat Ashar, ditambah lagi ad,z kaidah
yang mengatakan jika perkataan -dalam hadits- betlawanan dengan
perbuatan maka perkataan lebih diutamakan.

Dengan begitu maka pendap^t yaflg benar ialah, bahwa sharat sunnah
diharamkan pada dua waktu ini, sebagaimana yang disebutkan di dalam
hadits berikut bahwa diharamkan shalat pada ttga waktu.

?nt ,i* at J:-,, ott ,.>GLLx,yG; a#V{r.\ot(>

Ak t i*; d;,ri oi') @k"of tu *, q"
r;- J rry' ?,c ?A i, e;,F ag u*J::,r

tt1, t oa,. t n", ,..
. q ):A l-"3t J1L;i',r-^-i ),3r

*' (*ibl, Hadits ini dhaif diriwayatkan oleh Abu Dawud, Dhaif Abr Dawil (12g0)
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l54.Dandalamiwalatnlajuga,dai'UqbahbinAnir'Adatigawakta
dinana Rasulaitab Siallallahu Ataibi aa Sallam melarang kami

mengerjakan shalat dan mengubarkan jenalah padanla' saat matabari

terbit hinga neningi, saat matahari tepat berada di atas kepala hinga

tergelincir ataa condong dan saat matahai niing akan terbenan'''6'

i;;'of6qi'&t y\t .* at sr-, 'stt 
oGL L<i

'€;,? 
'ej1.J",3J1'cJ;3 f 6€; ry.#lt

,Ada tiga waktu dimana Rasulullab shallatlahu Alaihi aa sallam melarang

kani iengerjakan shalat dan menguburkan jenalah padaryta, mat matabai

nrbit hingga meningi", hadits Amt bin Abasah menielaskan ukuran

tirggi.yrLataharlsehingga keluar dari saat tetlarang telsebut, "Naik

,.tirrggi satu atau doa tombak." +6s (HR.Abu Dawud danAn-Nasa'i)

Biogtafi Perawi
uqurt bin Amir adalzhAbu HammadatauAbu Amir, uqbah bin Amir

Al-Juirani. Salah seoraflS Pegawai Muawiyah di Mesit' meninggal di sana

iug p^da tahun 58 H. Ad" y,t'g mengatakan bahwa ia meninggal pada

p*".rg Nahrawan saat ia bersama AltRadbiallaba Anha, akan tetapi Ibnu

Abdul Barr mengatakan bahwa berita ini salah'

Penjelasan Kalimat
,,Saat matahari tepat berad.a di atas kepala (hadits Amr bin Abasah

menjelaskan, 
..Saat iombak tepat di atas bayangaflftya." ) hinga tergelincir

atau condong (dari tengah langi$ dan saat matabai rniing akan terbenaru'"

Tafsit Hadits
Tigawaktuiniiikaditambahkankepadaduadiatasmakaiameniadi

Iima waktu , hanya saia trga waktu terakhir ini berkenaan dengan dua

masalah yang tidak disukai, yaitu menguburkan ienazzh dan mendirikan

shalat, ,"drrgkr., dua waktu di atas berkenaan dengan masalah shalat

saia.'Alrrr., 
pelarangan pada ttgtwaktu ini diielaskan di dalam hadits Ibnu

Abasah -bagi sebagian orang yang menedma hadits tetsebut- yaitu bahwa

ketika mata1,ari r"i*g terbit ia terbit di antaru dua tanduk setan, maka

nun <{qblHadits ini shahih diriwayatkan oleh Muslim (831)

ou, <{p,, S hahi h Abu.D awud Q288)

I

i l)
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orang-orang kafr menyembahnya saat itu, sedangkan pada tengah hari,
maka pada saat itu netaka Jahannam sedang dipanaskan dan pintu-
pintunya sedang dibuka dan saat terbenam matahari terbenam di antara
dua tanduk setan maka orang-orang kafr menyembahnya saat itu.

Makna 'paaimu Zbabirab'ialzh saat matzhari diam untuk condong ke
batat. Disebut demikian karena lafazh 'paamat bihi Daabbatubu, aritya
hewan kendaraannya berhenti, sebab iika saat itu seseorang sedang berlalan
melihat bayangannya, ia seakan-akan tidak bergerak atat dirm di tempat.

Larangan ini mencakup shalat-shalat waiib maupun shalat sunnah.
Larangan ini berarti pengharaman, karena demikianlah makna dasar dari
sebuah ratangan begitu pula hukum menguburkan jenazah pada saat itu.

Akan tetapi kewajiban shalat bagi orang yang ketidutan ada
pengecuali^nfiya berdasarkan hadits, "Barangsiapa ketiduran dari satu
shalat...", maka waktunya adal,,h saat ia mengingatnya."466 Maka kapan
s$a ia terbangun atau tedngat kepada shalat tersebut ia harus ..j"r,
menunaikannya, begitu pula orang yang menunaikan satu raka,at shalat
sebelum matahai terbit atau sebelum matahari terbenam , maka ia harus
menunaikannya saat itu pula dan hal itu tidak dianggap haram.

Dengan demikian larangan tetsebut berkenaan dengan shalat sunnah
bukan shalat wajib. Namun ada yang mengatakan brh-a lanngan itu
mencakup keduanya, yaitu yang wajib maupun yang sunnah, berdasarkan
satu dwayat yang menyebutkan bahwa ketika beliau ketiduran untuk
melakukan shalat Subuh di suatu lembah, saat terbangun beliau tidak
langsung menunaikan shalat tersebut akan tetapi -.roogg,, hingga keluar
dari saat yang dimakruhkan shalat padanya.

Jawaban atas pendapat ini ialah:
1. Rasulullah shallallabu Ataihi wa sallam dan para shahabat waktu itu

bangun dari tidur katena sengatan matahart, sebagaima n^ y^ng
disebutkan di dalam hadits tersebut, artinya saat merek, brngrrn
mereka telah keluar dari waktu yang dtlarung shalat padanya.

2. Rasulullah .f ballallahu Alaibi wa sallam menyebutkan alasan
mengakhirkan shalat saat itu, bahwasanya lembah itu telah didatangi
oleh para setan. Maka beliau ingin menunaikan shalat pada tempat
lain jadialasanpengunduran waktu shalat saat itu bukan karena ad,aiya
waktu yang dilanng shalat padanya. Seandainya 

^p^ 
y^ng mereka

katakan benar, bisa diambil kesimpulan shalat sunnah haram
dilakukan pada kelima waktu tersebut, dan dibolehkan mengqadha.

ouu 
<Q.&1 Shabib At-Janl (6571) denga r lafazh, 'Barang siapa lupa mengerjakan ilalat atau
tertidtr, naka kafarat (denda)ryta iarart nengerjakanrlta saat ia mengingatnla.',
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shalat sunnah setelah shalat Subuh dan setelah shalat Ashar,

berdasarkan dalil bahwa beliau shaltallahu Alaibi wa sallam pemah

mengadha' shalat sunnah Zhuhur setelah shalat Ashar, seandainya

hal tersebut bukan merupakan hukum khusus untuknya. Sedangkan

qadha' shalat sunnah setelah shalat Subuh berdasarkan persetuiuan

beliu.. terhadap seseorang yang pefnah mendirikan shalat sunnah

Subuh setelah shalat Subuh. Kesimpulan selaniutn y a ialah shalat waiib

bisa dilakukan pada kelima waktu tetsebut untuk ofang-oIang y^flg

ketiduran kelupaan dan orang yaflg sengala rr;,eflgakhirkannya

walaupun dengan begitu ia berdosa atas ketetlambatannya dengan

senga,a, shalatnya mereka itu dianggap shalat tePat pada waktunya

kecuali jika orang yang mengakhirkan waktu shalat tetsebut teiah

keluar d^fl s^a.tny^.

Khusus hari Jumat diperbolehkan shalat sunnah saat mata]:rratr

sedang tergelincir, betdasarkan hadits berikut ini'

"'cz)' t "L'a cur ,,, ;till'3;L '\ ooy."rf s) ?: q q:- frioil; '-

155. Dan hukum untuk kondisi kedua, menurat iman Slaf i berdasarkan

hadits dari Abu Hurairah Radhiatlahu Anhu dengan saruad dhaif,

dan ia menambabkafr, "-..kecuali hari Jumal" 
a67

Penjelasan Kalimat
'Dan bukum untuk kondisi kedua (yakni hukum larangan mendfuikan

shalat saat matahad sedang tetgelincir tengah hari, sedangkan hukum yang

pertama adalah hukum saat matahad sedang terbit)'"

Tafsir Hadits
pensyarah menafsfukan bahwa yang dimaksud dengan hukum kedua

ralah,lararrqan menditikan shalat pada ketiga waktu tersebut, sebagaimana

yang diseb,rtkr., di dalam hadits Abu Sa'id dan hadits uqbah, akan tetapi

dalam hadits ini ia disebut sebagai hukum peftama, katena hukum

keduanya zdalahlatangat menguburkan ienazah. Dalam hadits Uqbah

juga dijelaskan bahwa pengecualian diperbolehkannya shalat, untuk hari

Jumat ini mencakup ketiga waktu tersebut, akan tetapi hal itu tidak

disepakati oleh para ulama, karenayang diperselisihkan ialahhanya waktu

matahzri s edang tetgelincir.

.,-r*-"

a67 Mrcnad Inan Slaf i (1/60)
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Menurut Imam Syafi'i berdasarkan hadits dati Abu Hurairah
Radhjallabu Anhu dengan sanad dhaif, dan ia menambahkan, ". ..kecuali
hai Jumaf', hadits ini dfuiwayatkan oleh Al-Baihaqi dalam Al-Ma'ifaba6s
dad Atha' bin Ajlan dad Abu Sa'id dan Abu Hurairah, mereka berkata,
"Rasulullah Sballallahu Alaibi wa Sallam melarang mendirikan shalat pada
tengah hati kecuali had Jumat." Akan tetapi hadits ini dhaif, karena di
dalamnya ada Ibrahim bin Abu Yahya dan Ishaq bin Abdultah bin Abu
Fuatah yang keduanya merupakan perawi dhaif. Namun hadits ini
didukung oleh hadits bedkut,

.;"; e;a *.( o;3:rtt er\ ,tk'r. \ o 1

756. Dan seperti itu pula iwalat Abu Dawud dai Abu patadab. a6e

Dengan rafazh, "Rasulullah sballallahu Alaihi wa sallam membenci
pelaksanaan shalat di tengah had kecuali pada hai Jumat." Dan beliau
betsabda, "sesungguhnya neraka Jahatnam dipanaskan kecuali pada hari
Jumat." Abu Dawud betkata, "Hadits ini adalah hadits mursal.,, Karena
di daiamnya terdapat Laits bin Abu Salim, ia adalah perawi dhaif.

Namun hal ini didukung oleh perbuat^r,pata sahabat Nabi Muhammad
Sballallahu Alaihi wa Sallam. Mereka mendirikan shalat di tengah hari
padahanJumat. Nabi sallallaba Alaihi wa sallam juga menganjurkan agar
bersegera menuju ke masjid pada hari itu, kemudian ia menganjurkan
untuk shalat hingga imam keluar taflpa mengkhususkan atau
mengecualikan waktu apapun. Kemudian hadits yang melarang tersebut
merupakan hadits yang umum mencakup semua tempat kecuali Makkah.

.\oV

157. Dari Jubair ibnu Muth'im, berkata, 'S,asalullah Shallallahu Alaihi wa
Sallam bersabda, "lYahai Bani Abdi Manaf, janganlah kalian rnelarang

siEapun melakukan tawaf di Ka'bab ini atau melakukan sbalat pada
waktu kapa@un ia kebendaki, baik malam mailptn siang." (HR. Al-
Khamsah, dishahihkan oleh At-Tirmidzi dan Ibnu Hibban).a7o

468 Ma'rifah At-Snnan y,aAl-Atsar (2/278)
ouo <ii&1 D baifu Ab r D awd (1083)
o'o tdri, Shabih At-TimidT! 968)
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Biografi Perawi
1Ji, Uin Muth'im tdala'hAbu Muhammad Jabir bin Muth'im bin Adi

bin Naufal Al-Qurasyi An-Naufali, bergelat Abu Umayyah' Masuk Islam

sebelum penaklukan'Makk'h, tinggal di Madin'h dar- wafat di sana pada

tahun 57 atau59 H. Ia ada'lah or^rlgyang saflgat memahami silsilah nasab

Qutaisy yang r^ pelalart dati Abu Bakat'

Tafsir Hadits
Hadits di atas menuniukkan bahwa thawaf maupun shalat di Ka'bah

pada waktu kapanpur, ,ia^t dilatang, dan hal ini bettent"flgafl dengan

'hrdit, 
yang lalu. K'^r",," itu, iumhur ulama mengedepankan hadits yaflg

lalu yang melatang shalat pada iam-1am tertentu dengan alasan bahwa

hadiis yr-rg -.lrrrig t.rr"bot terdapat di dalam s hahih Al-Bukhai marpun

shahih Muslindrn litab yang lainn-ya dengan begitu hadits itu lebih kuat.

Sedangkan As-Syafi'i berpegang kepada hadits ini yarrg

-"-p"rbolehkan thawaf rnut'p" 
'h 

alat diKa'bah pada waktu kapanpun'

N{ereka berargumen, "Hadits yatg me\arang telah dilemahkan dengan

pengecualir. Lrgi orang yang ketinggalat, otaflg yang lupa' orz,ngyafig

ketidutan dan qadha' shalat sunnah, artrrrya hadits ini merupakan

pengecualian untuk hadits yang lalu'"

Dan shalat sunnah apapun du" k'puttpun di Makkah tidak dilatang'

Hal ini bukan khusus ,t 
^trt 

sunnah thawaf saja, tetapi mencakup seluruh

shalat sunnah. Berdasarkan hadits riwayat Ibnu Hibban dalam shahihtyz,

,lYahai Bani Abd.ut Muththalib, jika'kalian memiliki ffttsan maka sesunguhnla

akutidakingintahuodns"eo"ngdarikaliannelarangorang)angbendak
rrtendiikan shalat di Ka'bah, pad.aiaktu kapanpun, baik malan naapan siang

hai."
DidalamAn-NajrnAl-l[/ahhajdisebutkan,jikadiperboiehkan

mendirikan shalat ,orirrrh di Masfidii Haram, ,,pak;r. dipetbolehkan juga

di semua tempat yang masuk wiiayah tatah Hzram Makkah?

Dalam -rrrlrh inf ud' dua pendapat' namun yang lebih benar ialah

dipetbolehkan di seiutuh wilayah Hatam Makkah'

*;': ^*?'r ;* 4t oi ii'ilt '4.' ;J it ,f l' t or

ttc'.- z ',,,-.1. t o, z o z z 1i ',y"-r1t it'j: .i';5, pUti,Ss;'* s zd;* Jt ys * -
zzt o, i, {.7..-f ,Jt P *S
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1,58. Dari Ibnu Umar Rndbjallahu Anbu babaasanla Rasulullah S hallallabu
Alaibi wa sal/am bersabda, 'Mega itu iarah lang berwarna merab.,'
(HR. Ad-Daraquthni, Ibnu Khuzaimah dan petawi lainnya
menyatakan bahwa hadits ini mauquf pada Ibnu Umar) a71

Tafsir Hadits
oleh perawi lain dinyatakan bahwa hadits ini mauquf pada Ibnu umar

Radbjallahu Anbu, kelanjutan hadits tersebut ialah,

,r:.,ir iy,* '*3'r- i;;it :r+i tsp
"Jika kemerab-meraban nkh iryap naka telab masuk waktu wajib sbalat'-

ItJo'-" Ibnu Khuzaimah meriwayatkan di dalam sbahih Ibnu KbuTainab
dari Ibnu Umar Radbjallahu Anbu sebagai hadits marlfuu'. Al-Baihaqi
berkata, "Hadits ini diriwayatkan dari Ali Radhilattahu Anhu, Umar
Radhilallabu Anbu,Ibnu Abbas Radhjaltabu Anbu, Ubadah bin Shamit
Radbiltallahu Anbu, Syidad bin Aus Rndbzltallabu Anhu dan Abu Hurairah
Radbjallahu Anhu, namun tidak ada satupun yang shahih.,,

Saya katakan, "Jlka pembahasannya dati sisi bahasa, maka hendaklah
dikembalikan kepada ahli bahas a, dan Ibnu uma r. Radhiyaltabu Anhu
adalah salah satu ahli bahasa dan penghulu bangsa Arab, dengan begitu
maka ucapaflnya merupakan dasar hukum waraupun hadits itu matrluf
padanya- Dan dalam Al-pamus diterangkan, mega ialahwarna metah di
ufuk barat yang bertahan hingga tiba waktu Isya' atau telah mendekati
waktu Isya' atau ketika tiba sepertiga malam yang pertama.,,

As-syafi'i berpendapat bahwa, waktu shalat Maghrib ialah tepat setelah
matahari terbenam, betdurasi selama bma raka'at shalat ditambahkan
waktu untuk bersuci, memakai pakaian, mengumandangkan adzan d.an
iqamah. Berdasarkan hadits Jib rtl Alaihissalam, bahwas^flyaia menunaikan
shalat Maghdb bersama Rasulullah Sbatlallahu Ataibi wa Sallam selama
dua hari dalam waktu yang sama, yaitu tepat setelah matahatt terbenam.aiz
Ia berkata, "seafldainya waktu Maghrib itu panjang tentulah ia
mengakhirkannya sebagaimana ia mengakhirkan waktu shalat Zhuhur,
hingga bayangan segala sesuatu sepanjang wujud aslinya pad,z hari
keduanya."

Jawaban atas pendapat ini ialah bahwa hadits Jlbr,l Ataibissalam lebih
dahulu keluar, yaitupada awal-awal pedntah shalat di Makkah, sedangkan
hadits yang menielaskan bahwa akhir waktu shalat Maghrib aiala],_

o7' (JTArDbaif Al-Janl Q4a0)
a72 Telah ditakhrij.
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hilangnya mega melah dari ufuk barat ia lebih akhir yaitu di Madinah,

baik nash maupun ptakteknya, maka ia harus dipakai sebagai sumbet

hukum dzin ra lebih shahih sanadnya, dengan begitu hadits ini harus

dikedepankan slat teriadi perbedaan'

Jtka ada yang membantah, "Hadits kedua ini adalah hadits pefny^taa-n

sedangkan hadits Jlbnl Alaihissalam adalah petbuatan'"

Maka bantahan ini tidak benat karena hadits Jtbtt, Alaibissalam adalah

hadits pefnyataan maupun perbuatan, karena setelah menunaikan lima

waktu shalat betsama Rasulullah Sballallaha Alaihi wa Sallam, Jibdl
Alaibissalan berkata kepadanya, "-lrfltzta kedua waktu tersebut adalah

waktu shalat untukmu dan untuk umatmu'"
Betul, memaflg tidak ada ieda antan shalat Maghdb dan shalat Isya

yang dilakukan oleh Jibril. Jawaban atas fenomena ini ialah bahwa

f"nom.n, itu hanyalah perbuatan jika dipandangdari sisi penentuan waktu

shalat Maghrib, dan pendapat yang lebih benar ralah bahwa perkataat

lebih didahulukan atas petbuatan jika keduanya saling betentangzn, akan

tetapi dalam masalah ini tidak ada pertentangan dalam kedua hadits

tersebut, katena ungkapan Rasulullah Shallallaha Alaibi wa Sallam dalam

hadits kedua memberikan keteran garr tambahan atas hadits Jibril
Alaibissalan, ia zdalarh karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala'

Menurut saya sehatusnya hadits ini diletakkan di awal-awal bab waktu

shalat, setelah hadits yatlg Pefi^ma yaitu hadits Abdullah bin Umar

Radh[tallahu Anhu.
Dan harap diketahui pendapat yang baru kita sebutktn tadi adalah

pendapat baru Imam Syafi'i, sedangkan pendapatny^ yafLl lebih dahulu

iaiah bahwa ada dua pendapat dalam masalah waktu shalat Maghdb, yang

pefizrrrra. adzlzh pendapat ini yaitu, bahwa waktu shalat Maghrib ialah

iepat setelah matahad terbenam dan yang kedua bahwa waktunya mulai

terbenamn ya matahati hingga hilangnya mega metah, yang hal ini
didukung oieh rekan-rekannya seperti Ibnu Khuzimah, Al-Khathabi, Al-

Baihaqi dan yang lain-lainnYa.

Imam Nawawi telah menyebutkan dalil-dalil yang menielaskan bahwa

waktunya a,ga,k paniang hingga hilangnya mega metah, di dalam slarh Al-
MubadqdTa&, kemudian ia berkata, "Jrka Anda telah memahami kekuatan

hadits tersebut maka harus mengamalk 
^flnya,karena 

sebenatnya pendapat

ini adalah pendapat Imam Syafi'i tetdahulu, akan tetapi kemudian ia

mengomentad kekuatan hadits ini di dalam Al-Irnla', namun sekarang

kekuatan hadits ini tidak diragukan lagi bahkan banyak hadits sefupa

yang juga kuat."

l

l
I

l
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159. Dai Ibnu Abbas Radbiyallahu Anbu berkata, 'Rasulullab sbatlallabu
Alaibi wa Sallam bersabda, 'Fajar itu ada dua ruacam, fajarlang
m engbaram kan m akan dan diperbo h h kan sharat padanl a dan faj ar lang
tidak boleh melakukan sbalat padan1a." yaitu sharat subult. Dan
diperbohhkan makan padaryta." (HR. Ibnu Khuzairnal. dan Al-
Hakim, dan keduanya menshahihkannya). rD

Syarah Kalimat
'Ada dua macam. FEar, lang mengltaramkan makan (untuk orang-orang

yang hendak menunaikan puasa) dan diperbohhkan shalat padaryta ftar.na
telah masuk waktu untuk melaksanakan shalat Subuh) danfajarltang tidak
bohh nelakukan sbalat padanlta.'Yaitu shalat Subub (diterangkan sedemikian
tupa agar tidak ada yang mengirabahva saat itu diharamkan mengetjakan
shaiat apapun, akan tetapi ketetangan tambahan ini bisa jadi berasal dari
Rasulullah Shallallahu Alaibi wa Sallam dan itulah seharusnya, dan bisa
iadi berasal dari petawi hadits) dan diperbolehkan makan padan1a."

Dikarenakan kata fajar secara bahasa mempunyai dua makna, dan
dalam beberapa hadits disebutkan bahwa awal waktu shalat Subuh zdalzh
faja4 maka Rasulullah menielaskan fajar manakah yang beliau maksud,
yaitu faiar yang mempunyai tanda sangat jelas sepeti diterangkan di dalam
hadits berikut ini.

'ir-;i"lr ?*,Stt G,''t:)'r,;iX /rC ?f if$,i.rr..l;;t ,ik ),iy:;,tt ,f, i\i q.ry j-j-iil
160. Al-Hakim meriwalatkan badits serilpa dai Jabir, kerzudian dalan

masalab fajar lang dilarang makan padanlta ditambahkan,
"Sesungguhnla ia memanjang di ufiik." Ddil dalam iwalat lain,
"Sesunguhnla ia bagaikan ekor sdgala." ata

or, <Q,t1 S babib Al-Jani' (427 g)
o' n 

61nb', S hahitt Al-Jaani' (427 B)
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Al-Hakim meriwayatkan hadits serupa danJ2;bt yakni sefupa dengan

hadits Ibnu Abba s Radhlaltahu Anhu,yanglafazhnya disebutkan di dala;m

Al-Mastadrak, "Fajar itu ada dua macam; fa)ar yang meflyerupai ekor

srigala, pada waktu itu tidak boleh melakukan shalat dan masih dibolehkan

makan -bagi yang berpuasa-, sedangkan faiar yang memaniang di ufuk,

pada waktu itu dipetbolehkan melakukan shalat dan dlharamkan makan

-bagi yang berpuasa-."

Penielasan Kalimat
Anda telah memahami apz yang dimaksud dengan ucapafl Ibnu Haiat

bedkut ini,
'Kemudian dalam masalah fajar)ang dilarang makan padanla ditambahkan,

"sesunguhn1a ia memanjang di ufuk (dalam flwayat Al-Bukhari disebutkan,

"Bahwasanya Rasulullah Shatlallahu Alaihi ua Sallam mengulurkan

tangafiflya dari kanan ke kiri)." 41s Dan dalam iwalat lain, "Sesungahnla ia

bagaikan ekor tigala (yakni ilustrasi faiar yzng tidak boleh shalat dan tidak

diharamkan makan padanya, y4ng maksudnya ialah saat itu ia seperti ekot

srigala yang tegak ke atas tidak memaniang, yangiank antala keduanya

sekitar satu iam, setelah falar yarrg peftama muncul kemudian akan

muncul faiatyangkedua nampak ielas, inilah penielasan awal waktu shalat

Subuh, sedangkan akhir waktunya ialah waktu yang tersisa untuk
menunaikan satu tzka'at, sebagaimana telah Anda pahami terdahulu).

Dikarenakan setiap waktu shalat ada awal dan ada akhitnya, maka

beliau menjelaskan waktu yang paling utama.

Y\t,k yt
o9,. -l ...

J 6J-,jl oly

a'l t'
oPs

A
alll .\1\

,fl|

167. Dai Ibnu Mas'ud Radhjaltahu Anbu berkata, 'Bersabda, Rasulallah

Shallallahu Ataihi wa Sallam, "seutama-utana pekeiaan ialab

menunaikan shalat pada awal waktunla." (HR. At-Titmidzi dan
Al-Hakim dan keduanya menshahihkannya. Asli hadits ini
terdapat dalam Sbabih Al'Bukhari dan Sbahib Maslim)."6

o" <Q*l Hadits ini shahih diriwayatkan oleh Al-Bukhati (596)

n' u <Q,A1 S hahih At-Tirnidd Q7 3)
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Tafsir Hadits
Al-Bukhari meriwayatkan dad Ibnu Mas'ud dengan lafazh,..Aku

bertanya kepada Rasulullah shallallahu Alaihi wa sallam, "perbuatan
apakah yang paling dicintai oleh Allah?" Beliau bersabda, 'shalat tepal
pada waktunlta."' Dalam ri'wayat ini tidak disebutkan lafazh 'pada awal,.

Hadits ini menunjukkan bahwa shalat padz awalwaktunya merupakan
petbuatan paling utama dibandingkan dengan perbuatan apapun, karena
hadits di ata s menggunak an kata' A I -A' m a a I' dalam b entuk m a'ifa h dengan
tambahat alif dan laam.

Namun hadits ini betentangan dengan hadits, "seutama-utama ama/
perbuatan ialab beirnan kepada Allab.-a,, Dengan demikian jelas bahwa
maksud pertanya n Ibnu Mas'ud di atas ialah amal perbuatan apakah yang
paling \tt^ma" selain iman, atau apakah perbuatan orang mukmin yang
paling utama?

Ibnu Daqiq Al-'Iid berkata, "Maksud amal perbuatan di dalam hadits
Ibnu Mas'ud di atas ialah amalperbuatan fisik dan tidak berkenaan dengan
amal perbuatanhats. Dengan demikian, hadits tersebut tidak bertentaflgan
dengan hadits Abu Hurahah Radbltallahu Anhu, "seutama-utama amal
perbuatan ialah beinan kepada Allab Aqry wa Jal/a."Akan tetapi ada hadits-
hadits latn yang menetangkan bahwa kebajikan adalah amal perbuatan
yang paling utarl..,a dan dalam masalah ini jelas ia bertentangan dengan
hadits di atas."

Jawaban atas masalah ini adalah bahwa Rasulullah Shaltatlabu Ataibi
wa sallam memberikan jawaban yang paling tepat untuk setiap or^ngyz,flg
dtajak bicara, paling cocok untuknya, paling ia sukai dan paling banyak
manfaatnya bagi orang tersebut. Sebagai contoh, untuk orang pemberani
maka amar perbuatan yang paling utama ialah berjihad,karena hal itulah
yang lebih baik untuknya dart pada menghabiskan waktunya untuk
beribadah ritual, sedangkan untuk orang kaya amal perbuatan yang
paling utama untuknya ialah bersedekah, dan demikian selanjutnya.

Atau bisa jadi di dalam hadits tersebut adalafazh yang disembunyikan
yaitu 'diantara' sehingga maksudnya adalah 'di antara amal perbuatan
paling utama', bisa juga lafazh'Afdhal'di dalam hadits-hadits tersebut
tidak menunjukkan kelebihan akan tetapi hanya bermaksud bahwa hal
itu adalah amal perbuatafi ut^mL tidak ada maksud untuk menjelaskan
bahwa amal perbuatan itu adalah paling utama.

Ungkapan yang menjelaskan bahwa amal paling utama adalah shalat
pzda' anxral waktunya bertentangan dengan hadits yang meflerangkan hal

n" 
64,3) Hadits ini shahih diriwayatkan oleh Al-Bukh ai (26) dan Muslim (g3)
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lain,sepettihaditsshalatlsya.,karenaRasulul|ahshallallahuAlaihiwa
Sallanbersabda, "seandainla iidrk *r*brratkan urzatka pastilah aku akhirkan

shalat Is1)d'."418 Yakni merigakhirkannya hingga pettengahan malam atau

sekitat 
"pertengah 

^, *^lo:^, iuga dengan hadits 'Menungu pagi bersinar

untuk shalat Subuh, dan hadits ,Menunga saat dingin untak shalat Zhuhar,,

Jawabanatasmasalahiniadalzh,bahwahadits-haditstetdahulu
tetmasuk pengecualial dart hadits nomor 161 ini' sehingga tidak ada

pertentang afl al-ltlrra hadits-hadits di atas dengan hadits nomor ini'

Sedangkan pettlrnyazn yang mefl gatzktn bahr11 hadits ini hanya

ditiwayatkanolehAUUmHafshtt"di'i"dantidakdidukungoleh
shahabat-sh ahabatSyu'bah, padahal meteka semua meriwayatkan dengan

labzh 'pada waktanl'a'ttdak dengafl Lafazh 'awal waktunla''

Maka p.tt^ny^^i'ini telah diiawab, bahwasanya walaupun Ali bin Hafsh

meriwayatk 
^flnyasendi.rian, 

ia adalahseofang syaikh yarng sbaduuq (uiut)'

termasukdiaflt^t^p.,,*iyangdiakuiolehMuslim'kemudianhadits
tetsebuttelahdishahihk"'olthAt-Tirmidzrda'n'Al-Hakimdan
d.iriwayatkanolehlbnuKhuzaimahdidalamshahihlbnuKhuTairnab.

Dari sisi makna, lafazh "Alaa waqtihaa' (tepat pada waktunya)

menyiratkan makna pzda zwal waktuny a' kateta lafazb "Alaa'

mempunyai konotasi bul'o" i* berada di atas keselutuhan waktunya'

Sedangkan riwayat yaflg meflyebutkan 'liwaqtihaa' maka ia bermakna

meflyongso ngtlya' d^n,tt t^mudah telah dipahami bahwa shalat tersebut

tidal m,rngkin dilakukan sebelum waktunya dengan harapan

menyongso flgnyz, sehingga sudah pasti yang di maksud dengan lafazh

'liwaqtihaa' talah pada awal waktunya'

firt ini didukung oleh ftma" O):n Ta'ala'

+yA c5;,4\3(+ r*Y
" S esungguhnla mereka adalah urattg-lrang lang s-e.lalu 

.bersegera 
dalan

(n e nge4 akan) pirb a atan-perb u atan b aikl' (QS' Al-Anbiyaa' : 90)' demikian

p.rtJUrfr*, Rasulullah-shaltallabu Alaihi wa Sallan selalu melakukan shalat
^pada 

awal waktunya dan tentu ^p^ 
y^rrg beliau lakukan zdzlah yar,g

prling utama, dalam hadits Ali yang diriwayatk'i.:1"h Abu Dawud

disebutkan , "Tiga halyng s'y'ogyorya i)ngan kalian akhirkan' kemudian ia

menyebutk* Ji ^ntir^iyi 
,t oiot il*o telab datang waktunla:'a7e Yang

maksudnya, itulah yang lebih vt^t\a,walaupun melakukannya setelah saat

itu juga boleh'

478 Telah dijelaskan.
a]e 1i-ffi1 Dhaif At-Tinnidqi (171) dan saya tidak menemukannya di dalam riwayat Abu

Dawud.
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et y \t .*'otr o1 ;r'rtx €J ,rt. \ lY
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162. Dari Abu Mahdqurah bahwasanla Nabi Mubamrnad Sballallabu
Alaihi wa Sallam bersabda, 'Awal waktu adalab keridhaan Allab,
tengahnla adalah rahmat Allab dan akbirnla adalah ampunan Allab."
(HR. Ad-Daraquthni dengan sanad dhaif).480

Biografi Perawi
Tentang flLrn Abu Mahdzurah, ada beberapa pendapat mengenai rt^tn

aslinya, akan tetapi yang paling benar ialah bahwa n^mafly^ Samurah bin
Mi'yan. Ibnu Abdul Batt betkata, "Seluruh oraflg yang ahli dalam masalah
nasab Quraisy menyatakan bahwa Abu Mahdzutah adalah dari suku Aus."
\a adalah muadzin Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam, masuk Islam
pada tahun penaklukan Makkah, ia trnggal di Makkah dan wafat di sana

sebagai pengumandang adzan pada tahun 59 H.

Penielasan Kalimat
'Aanl waktu (untuk shalat-shalat wajib) adalab keidhaan Allab (yakni

akan mendatangkan keridhaan Allah bagi orang yang menunaikan shalat

prdanya) tengahnla adalah rahmat Allah (yakni ia akan mendatangkan
tahmat Allah bagi otang yang menunaikan shalat padanya, dan telah
diketahui bahwa keridhaan lebih utama dari pada rahmat) dan akhirryta

adalab kearnpunan Allab (yrrg tenturiya tidak diperlukan ampunafl kecuali
yka ada dosa)."

Tafsir Hadits
Hadits ini didwayatkan oleh Ad-Daraquthni dengan sanad dhaif, katena

hadits ini melalui Ya'qub bin Al-Walid Al-Madani. Imam Ahmad
mengatakafl, "Ia adalah termasuk pembohong besar", Ibnu Ma'in
menyatakan, "Ia sebagai pembohong", An-Nasa'i meninggalkat twayat
ormtg tersebut, Ibnu Hibban meflganggaprLya sebagai pemalsu hadits,
demikianlah yang disebutkan di dalam Hawasli Al-pbaadi dan di dalam

As-S1arb disebutkan bahwa di dalam sanadnya terdapat Ibrahim bin

?)ti3i ,it|

8o 1L*'1 D baif ALJan| (2131)
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ZakariylAl-BajaliyangiaitutermasukMuttahan_tertuduh-,katenaitulah
p".rrli, buku *..rJrb'hi kata-kata 'Iemah sekali' menguatkan

kedhaifannya.
Danhaditsbedkutinitidakbisadiiadikaflpenguathaditsdiatas.

to/,ry*

163.

'-;i ,r:fri i;l q:'p) ' \ IYllo z zz I ot . c / o

,;'1; * Ut &-r- a.r

.a\
,Demikian pula hadits At-Tirnidli dai lbnu (Jmar tanpa menltebutkan

'bagian teigahrya' ilarililrt hadits ini dhaif iaga''ag1

Tafsir Hadits
DemikianpulahaditsAt-TirmizidadlbnuUmatdalammenielaskan

awal dan akhir waktu shalat, akan tetapi ia menyebutkan bagian tengahnya

namun hadits ini dhaif iuga, karen' di d'1'- sanadnya terdapat Ya'qub

bin Al-Walid sebagaim^nJyungdiielaskan di atas' Kami katakan bahwa'

had.its ini tidak bisa meniadi p-enguat hadits di atas karena dalam kedua

hadits tetsebut ,d, ,"r"orrrg.y"ig teiah dicap sebagai pembohong oleh

par, ulamz, selain itu dalam -"'t't' ini terdapat hadits yang diriwayatkan

iari Jabir,Ibnu Abbas dan Anas, akan tetapi semua riwayzt ini dhaif'

Ada juga hadits yang diriw ayatkar- dari Ali' melalui ialut Musa bin

MuhammadbinAlib-inAl-HasandarizyzhnyadattkakeknyadariAli,
mengenairtwayatiniAl-Baihaqiberkomefltar"'sanadhaditsiniadalah
sanad terbaik dari betbagai s'n^d dalam masalah ini walaupun ada

ca.c^trly^ karetz y^ng'"L^at dalerm rrwz,yat ialah bahwa Ja'far bin

Muhammad meriwayaikan dari ayahtyadan bethenti disitu at2lu mauquf'"

Al-Hakimbetkata,"Dalammasalahinisayatidakmenemukanhadits
yang shahih diriway'atkan dati Rasululla:n sballattahu Alaibi wa sallam

maupull dzi pan rrh,b", yang adr- hanya rlwayatJa'far bin Muhammad

dart ayahny^ sec r^ nauquf'"

Saya katakar., "Jtka hadits rnauquf ini adalah hadits shahih makz

hukrrlnya seperti iadits marfll' karir'^ dalam masalah fadhail amal -
keutamaan amal perbuatan- boleh diungkapkan be,rdasarkan pendapat,

apalagidalamhaditsirr-adakemungkinanuntukitu'danseandainyasemua
hadits ini tidak ada yzng shahih, Lebiasaan Rasulullah Shallallahu Alaihi

aa Sallam selalu -"tg"i,t'n shalat pada awal waktunya menuniukkan

keutamaan ,*rI *ritu, ditambah iagi bukti-bukti yang telah kami

kemukakan di atas."

*r (,*) Dhaif At-Tinzid{ (172)
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764. Dari Ibnu umar Radhilattabu Anbuma, bahwasanlta Rasulullab
sballallabu Alaibi wa sallam bersabda, "Tidak ada shalat setelab

fajar kecuali dua raka'at." (HR. Al-Khamsah kecuali An-
Nasa'i) 482 Dalam iwayt Abdurra<aq disebutkan, Tidak ada sbalat
setelah terbit fE-ar kecuali dua rakaat fajar." 4&,

Penielasan Kalimat
'Tidak ada shalat setelahfajar kecuali dua rakaat (yaitu dua rakaat shalat

fajat sebagaimzna yang dijelaskan oleh flw^yat setelah itu).,,

Tafsir Hadits
Hadits ini dfuiwayatkan oleh yang 1ima perawi kecuali An-Nasa.i, yakni

diriwayatkan oleh Ahmad, Ad-Daraquthni.asa At-Tirmid zi berkatt,
"Hadits ini gbarib, karena tidak ada yang meriwayatkan kecuali dari
Quddamah bin Musa."

Hadits ini menjelaskan keharaman melaksanakan shalat apapufl setelah
terbit fajar sebelum shalat faiar atat subuh, kecuali shalat sunnah fajar,
karena walaupun hadits itu susunan kalimatnya berbentuk kalimat berita
negatif, akan tetapi ia bermakna laranga.., da,- makna dasar sebuah
larangan adalah pengharaman.

At-Tirmidzi berkata, "selutuh ulama berijma, atas maktuhnya
mendirikan shalat setelah faiar kecuali shalat fajar.,,

Pengatang buku ini mengatakan, "Iilaim At-Tirmidzi atas rjmt ulama
dalam masalah ini adalah sesuatu yang aneh, karena perbedaan pendapat
dalam masalah ini cukup masyhur sebagaiman ay,rtgdiberitakan oleh Ibnu
Al-Mundzir dan yang lainnya.,,

o" <Q,Al Sbabib Abr Dawttd (727g)
483 Al-Mtshannaf (3/ 53)
a8a Lihat hadits berikutnya.
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Hasan Al-Bashri berkata, "Mendirikan shalat pada saat itu tidak apa-

^pa." 
Sedangkan Malik betpendap at, "Jtka seseorang tidak sempat

melakukan suatu shalat pada malam hari,maka diperbolehkan mendirikan

shalat pada saat itu."
Dur^ y^ng dimaksud setelah falat yaitrt-, setelah terbit fziar sebag2:rmana

yang dijela[an di dalam twayat Abdu*azaq dad Ibnu Umar Radhiallahu
'Anir, i.Tidrk ada shalat setelah terbit faiar kecuali dua raka'at faiat"

Demikian iuga dwaYat berikut ini'

.ilL'l;,t q., fat /. ,* ';"'eltU,\i. \ 1o

765. Demikian juga hadits iwaltat Ad-Daraquthni dai Amr bin Ash

Radhiallabu Anhu. a3s

Tafsir Hadits
Hadits ini dan hadits Ibnu Umar Rtdhialtahu Anhu di atas menielaskan

maksud ungkapan 'setelah fajar', dan ini merupakan waktu keenam dari

rangkaian -rkt,r-*^ktu yang tidak diperbolehkan menditikan shalat

p"d^rryr. Akan tetapi Larangan mendirikan shalat setelah Ashat' yang

L.rrrprku, salah saiu dati keenam waktu tersebut, bettentangan dengan

hadits berikut ini.

'At',?,r'*?i
*\',*
il;,; ,'Ja

!r-f$ ti!

oP) . \ 11
o/ t/ /tr

766. Dari unni salanah Radhilallafu Anha berkata, "Rasulullah

Shallallahu Alaihi wa Sallan telah nenanaikan shalat Ashar, kemudian

beliau rnernasuki ramahka serala mendiikan shalat dua rakaat- Kemudian

aku bertanla kepad.anla dan beliau nenjelaskan"'Sala mempunlai

kesibukan sehinga tidak senpat nengeiakan dua rakaat setelah shalat

Zhuhur, *okoiilo mengerjakannla sekarang." Sala berkata, 'APakah

karni harus mengqadha'n1a jika kita tidak sempat melakakannla pada

waktunla?" Beliaa nenjawab, 'Tidak'" (HR' Ahmad)'48'

*t,gat, S mar Ad-Daraqfiltni (1 / 419)

otu <*)Hadits ini shahih diriwayatkan oleh Ahmad (6/293)
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Penielasan Kalimat
'Rasulullab Shallallahu Ataihi wa Sallam telah menunaikan sbalat Ashar,

kemudian beliau memasuki rumahku seraJa mendiikan sbalat dua rakaat.
Kemudian aku bertanyta kepadanla (har ini mengis y^t^tkan bahwa beliau
tidak pernah melakukan hal tersebut sebelum it* di tomuhnya, dan ummu
salamah Radhtlallahu Anba telah mengetahui larang,.n menunaikan shalat
setelah Ashar, ia merasa aneh saat melihat Rasulullah Shallattahu Ataibi
wa sallam melanggar larangan ra) dan beriau menjelaskan, "sa1a nempun-1rui
kesibukan sehinga tidak sempat mengerl'akan dua rakaat setelah shalat Zhubur
(<esibukan tersebut ialah bahwa telah datang kepadanya beberapa orang
dari kaum Abdul Qais, sedangkan daram hadits At-Tirmidzi dati Ibnu
Abbas dijeiaskan bahwa telah dibawa kepada nya harta benda yang
menyibukkan beliau hingga tidak sempat mengerjakan shalat m;ar1,i
Zhuhur) a87 m a ka s a1 a m e nge ry a ka n n1 a s e k arang(yakni beliau mengqadha. nya
waktu itu, sebagaimana yang dipahami oleh Ummu Saramah noalrlnttn'l*
Anba, karena itu ia bertanya) salta berkata, 'Apakab kami barus
mengqadba'rya jika kami tidak nmpat melakukannla paia wakturya? (yakni
sebagaimana yang engkau lakukan, wahai Rasrlrilah sballatlabu Alaibi
wa sallam? Beliau menjawab, 'Tidak." (yakni, "Jangan mengqadha'nya pad.a
waktu itu?)

, walaupun larangan di atas bersifat umum akan tetapi bisa dipahami
larangan itu pada waktu itu saja berdasarkan situasi dan kondisi kisah.

Akan tetapi sampai di sini pengarang buku, Ibnu Hajar tidak
berkomentar, namun daiam Fath ALBai, seierah menyebutkan hadits ini
beliau menjelaskan bahwa ri.wayat hadits ini lemah atau dbaif ttdak bisa
digunakan sebagai argurnen, yang disayangkan beliau tidak menjelaskan
apa yang menyebabkan riwayzt ini menjadi dhaif, pad,a hal sebenarnya
tidak baik baginya untuk diam tidak berkoment ar teitanghadits ini dalam
buku ini.

Tafsir Hadits
Hadits ini merupakan dalil yang menjelaskan bahwa mengqadha. shalat

saat itu ialah salah satu dad kekhususan Rasulullah Sballallabu Alaibi wa
sallan. Dan hal ini diperkuat oleh hadits Aisyah Radbjallabu Anha,
"Bahwasanya beliau mengerjakan shaiat setelah shalat Ashar akan tetapi
beliau melarang perbuatan tersebut, dan beliau melakukan puasa wisbal
padzhal beliau melarang perbuatan tersebut.,, ass

a87 (t*1Dltaif ArTirnidTi (184)
a88 1iifr1Dba{Atu Dawud (1280)
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Namun Al-Baihaqi berkata, "Kekhususan di sini ialzlrl da'la;m masalah

untuk selalu mengerjakan shalat sunnah sesudah Zhuhut tersebut, bukan

masalah diperbolehkannya mengqadha' pada saat itu'"

Jika kita lihat, ielas bahwa hadits Ummu Salamah di atas membantah

pendapat Al-Baihaqi ini. Sehingga bisa disirnpulkan bahwa

diperbolehkannya mengqadha' saat itu adalah salah satu kekhususan

b"lir., iuga, demikianlah yang dfuiwzlyai.karr oleh Abu Dawud, dan hal itu

diisyaratkan oleh pengarang, Ibnu Haiar dalam hadits berikut ini,

itir._*y ;f tjt; ,r3, t. \ lv
167. Dalan iwalat Abu Dawud dari A;s1ab d.roro, makna lang sama.*

Penielasan tentang makna hadits ini telah dijelaskan sebelumnya.

z. @lsADzAN
Adzat secat^ bahasa betarti pemberitahuan, sebagaimatz fitman

Allah Ta'a/a,

. ,Ai-,t;i <,;':'tj')
"Dan (inilah) suatu pemakluman dai Atlab dan Rasul-N1a"" (QS' At-

Taubah: 3) dan ditilik dati sisi terminologi ia betarti pembedtahuan akan

datangnya waktu shalat dengan lafazh-lafazh tertentu'

Adzandisyariatkan pertama kali di Madinah pada tahun 1 H., walaupun

ada beberapa hadits yang menetangkan bahwa rape:rtarn kali disyariatkan

d.i Makkah, namun yang benar ialah bahwa ra disyariatkan pettama kali

di Madinah.

F; €r 6s s'rtb :J$ i: * i *t 1' *,r'\1^
/ ' '/ '< ;3t;; orlvi1fi ;litt,ir" i,Sr;t) tf+r f> f*' f.r. - "
a6.lcilo^4zzlz/olz/c;Jl c-+l ,>--*l (i; :Ju iyleJt .iu -r; \l ,6':(;;iu1ttP'. .

:i-;)i.&-r-Jl '6J e:j 6t,,'Jt;a'.ri *\t *
l-o ( r...'rc, I !c'z ' o91, l' 6 ' ' trtzo$z l'oi

6i i;l tb z;? J.t: ,Su--!t 
'a;>,b) .:11: 

-e,11; 
J->l

//
.fit q ; itilt, Pt ;:tsi q )", {;'41Ft

- (Q.$1 S hahih Abi Dawd (127 3)

-)
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768. Dai Abdullah bin Zaid bin Abdi Rabbih berkata, 'sa1a melibat dalam
tidurku sefilrailg ruengelilingiku, kemudian ia berkata, "(Jcapkanlab,
Allabu Akbar...' kemudian ia rnengumandangkan ad<an dengan cara
membaca Allah Akbar enpat kali tanpa mengurang, sedangkan iqamah
ia baca sekali-sekali kecuali 'pad paanat as-sbalab'. Ia -Abdullah-
berkata, Ketika pagi telab tiba, sEta mendatangi Nabi Sballallahu Alaibi
aa sallam- Beliau berkata, "sungub itu adarah ninpi yng benar."
(HR. Ahmad dan Abu Dawud. At-Tirmizi d,an Ibnu
Khuzaimah menshahihkannya).a8e

Ahmad menambahkan di akhir hadits tersebut, 'Kisab tentangBiklyng
menarnbahkan bacaan As-Shalatu kbaintn minan nailm'-shalat itu tebib baik
dai pada tidur- dalam adTan sbalat Subult.,'

Biografi Perawi
Abdullah bn z*d Radb\altabu Anhu ada,lahAbu Muhammad Abdullah

bn zaid bin Abdi Rabbih Al-Anshari Al-liJ'.azrajr. Abdullah hadir pada
peristiwa Ba7'at Aqabah, ikut serta dalam perang Badx dan peperangan
setelah itu. Wafat tahun 32 H.

Penielasan Kalimat
"sa1a melibat dalan tidurku seseurailg nengelilingikz (radits ini mempunyai

cerita khusus yang telah dijelaskan di dalam bebetapa hadits yang lain, yaitu
ketika jumlah umat Islam telah banyak mereka menginginkan satu cara
bersama untuk memberitahu masyatakat akankedatangan *rkto shalat. Ada
yang mengusulkan, "Bagaimana jtka l<tta menggunakan lonceng.,, Rasulullah
sballallahuAlaibi wa Sallam berkata, "Itu cara nrafig-lrangNasbrani.,, Adzytng
mengusulkan, "Bagaim ana )tkakita menggunakan terompet?,, Beliau betkata,
"Itu cara ,rang-orang Yabudi." Ada yang mengusulkan, '.b"gaim zna jil<a kita
nyalakanapi?" Beliau berkata, 'rtu cara orang-orangMEui.,, Lalu mereka semua
berpencar, kemudian Abdullah bh zaid, betmimpi lalu ia mendatangi
Rasulullah shallallahu Alaibi wa sallam dan menceritakan mimpi tersebut.

Disebutkan di dalam sunan Abu Dawud, "Kettka srya sedang tidut
seseorang membawa terompet mengelilingiku, saya befi,.ny^ kepadanya,
"'wahai hamba Allah, apakah kamu menjual terompet?" Ia balik b.rt^ry^,
"untuk apa engkau mencari terompet?' Saya menjawab, "{Jntuk
memanggil orang-oran g 

^gN 
mengerjakan shalat.,, Ia betkata,..Maukah

kamu saya bedtahu dengan halyanglebih baik?'saya menjawab, .Tentu.,)

kemudian ia berkata, '[Jcapkanlah, Alrahu Akbar..., kemudian ia

"n <Q{'l Sttahitt Abu Dauad (499)
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mengumandangkan adqan Qtrngga selesai) dengan cara membaca Allah Akbar
empat kali (dengao mengumandangkannya sePasang-sepasafl g) tanpa

mengulang (bacaan syahadat. Dalam Shahih Maslin diterangkan bahwa

maksudnyz ralah membaca kembali kalimat syahadat, dengan suara

iantang setelah membaca dengan suara pelan) sedangkan iqamab ia baca

sekali-sekali (tanpa mengulang bacaat apapun) kecuali 'pad paamat as-

Shalah'@aczzn itu diulang) Ia -Abdullah- berkata, 'Ketika pagi telah tiba

sala mendatangi Nabi Shallallabu Alaihi wa Sallam. Beliau berkata, "Sunguh

ita adalah nimpi yng benar."

Tafsir Hadits
Hadits ini metupakan dalil disyariatkannyz- adzan untuk shalat,

panggilan bagi orang-orang yang tidak berada di masjid untuk menghadiri

shalat. Oleh karena itulah Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam

memikirkan cara untuk mengumpulkan meteka, daninilah panggilan untuk

shalat sekaligus pembedtahuan akan masuknya waktu shalat.

Apakah hukumnya wajib? Para ularna betbeda pendapat, yang jelas ia

adalah salah satu syuar agama Islam sekaligus salah satu wuiud keindahan

syatiat Altah Subbanahu wa Ta'ala. Dalil yang mewajibkannya merupakan

dalil yang implisit, bisa ya dan bisa iuga tidak, dan akan dibahas setelah

ini.
Begitu pula masalah lafazhny^, pat^ ulama betbeda pendapat iuga,

hadits ini menjelaskan bahwa adzal dimulai dengan meflgumafldangkan

bacaan takbir empat kali, dan zda ri'wayat lain yang berbeda.

Dalam sebagian hadits rtway^t Abu Mahdzutah diielaskan bahwa

permulaannya ialah takbit dua kali, sedangkan dalam riwayat latnnya

empat kali disebutkan, kemudian kebanyakat ulama mengambil pendapat

takbir empat kali berdasarkan kemasyhuran haditsnya dan karena

tambahan itu -yakni dua tambah dua- adalah genaP sehingga layak untuk
diterima -karena tidak menyalahi hadits yang menyebutkan bahwa zdzan

diL,umandangkan dengan hitungan genap-.

Hadits ini menunjukkan tidak disyariatkannya mengulang dalam bacaan

syahadat, oamun kemudian ulama berbeda pendapat dalam masalah ini.

Ulama yang berpendapat bahwa mengulang tidak disyariatkan mengambil

hadits ini sebagai argumen, sedangkan yang mengatakan bahwa hal itu
disyariatkan mereka mengambil hadits Abu Mahdnttah sebagai afgumen.

Hadits ini menuniukkan bahwa iqamat dibaca sekali-sekali, kecuali

lafazh 'pad paanat as-Shalah'y^ng harus dibaca dua kali.

Zhahir. hadits menunjukkan bahwa takbir petmulaan iqamat dibaca

sekali, akan tetapi kemudian jumhut ulama mengambil pendapat bahwa
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ia dlbaca dua kali. Mereka mengatakar., "JTka, dilihat dat cara
mengumandangkan takbit pada petmulaan adzan yang dibaca empat kali,
maka membacanya dua kali di dalam iqamah sepeni tidak ada pengulangan

-dianggap satu kali-, begitu pula ia diulang pada penutup iqamah,
sedangkan bacaan, yang lainnya dlbaca, sekali.

Al-Bukhari telah medwayatkan hadits, "Rasulullah s hallallabu Ataihi
wa Sallam telah memerintahkan Bilal untuk menggenapkzn bacaan adzan
dan mengganjilkan brcaan iqamah, kecuali bacaan 'pad paamat as-
Sbalab'." Hadits ini akan segeia dibahas.

Hadits ini merupakan dalil bagi merek^y^ngmengatakan bahwa bacaan
adzan dibaca masing-masing dua kali sedangkan bacaatn iqamah dibaca
sekali-sekali kecuali'Qad paamat as-Sltalab,.

Mereka yang berpendapat bahwa takbit dibaca empat kali membantah
pendapat ini mereka mengatakan, "Memang hadits ini shahih dan
menjelaskan pendapat mereka itu, akan tetapi hadits yang menyebutkan
bahwa takbir dlbaca empat kali tidak adayangmeragukan keshahihannya,
maka posisi hadits ini adalah sebagai pelengkap hadits di atas, dengan
demikian orang yang membaca takbir empat kali saat permulaan adzan
maka ta telah mengamalkan kedua hadits ini. Kemudian pedu diketahui
bahwa hadits yang memedntahkan untuk menggeflapkan zdzan tidak
menunjukkan dilarangnya membaca takbr empat kali.,,

Parz ulama telah sepakat bahwa bacaan tauhid 'l-.aa ilaaba illaltab, dt
akhk adzan dan iqamah dibaca sekali, dan iz tidak termasuk ke dalam
perintah untuk menggenapkan bacaan adzan.

Hikmah diperintahkan untuk mengenapkan adzan dan mengganjilkan
iqamah iarah, bahwa adzan merupakan pembedtahuan untuk orang-
orung y angberuda jauh dad masjid sehingga harus diulang-ulang, sekatgus
dianjurkan pula untuk meninggikan suara di atas tempat yang tinggi.
sebaliknya, iqamah tidak memerlukan pengulangan karena merupakan
pembedtahuan untuk orang-oran g y^flg telah hadir, sehinggg dianjutkan
dengan suara rendah dan cepat. Sedangkan hikmah pengulanganbacaan
'pad paamat as-Shalab'ialah karena itulah inti dari iqamah.

Ahmad menambahkan di akhir hadits Abdullah bin zaid, tersebut,
"Kisah tentang Bilal yang menambahkanbacaan As-Shalatu khairun minan
ilailm' -shalat itu lebih baik dari pada tidur- dalam adzan shalat Subuh.

At-Tirmidzi, Ibnu Majah dan Ahmad meriwayatkan dariAbdurrahman
bin Abu Ya'la dar.i Bilal, ia betkata, "Rasulullah sba//a//abu Alaihi wa
Sallam bersabda kepadaku, Janganlah engkau mengumandangkan As-Sbalatu
khairan minan ilailm' untuk sbalat apapun kecuali shalat subuh."aso

aeo (ifr1Dhaif At-TimidTi Q98)
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Hanya saja dalam sanad hadits ini ada yang dhaif, dania iuga terpotong

-munqathi'-. Seharusnya penyusun buku ini -Ibnu Haiat- menielaskan hal

tersebut sebagaimana y^ng biasa ia lakukan.

Ada yang mengatakan bahwa bactan As-Sbalan kbaintn minan narm'

dibaca dua kali, sebagaimana yang disebutkan di dalam Sunan Aba
Dawudet, dan bacaan As-Shalatu kbairun minan fianril' tidak ada di dalam

hadits Abdullah brn Zatd, sebagaiman^ y^flg mungkin terpahami dad

ungkapan Ibnu Hajar,kzrenzia mengungkapkan, "Menambahkan di akhir

hadits", padahal maksudnya ialah bahwa Ahmad meriwayatkan hadits

Abdullah binZaidyang kemudian ia sambung dengan hadits riwayat dari

BilaI.

,pt e b\irt i6 rlr #t e:,su / * #"? ,/\.r. \ 11
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769. Dan diriwalatkan onn ruon Khulainab dai Anas berkata, 'Termasuk

bagian dai sunnah jika seorang nuadldlin menguc@kan pada adlan

Subub, 'Ha11a 'alal folaah' -marilah menuju kemenongan- kentdian

mengumandangkan As-shalatl khaintn minan ,railm'-shalat itu lebih

baik dai pada tidur-.'aez

Penielasan Kalimat
'Termasuk bagian dari stnnab jika seorang nmdldTin mengucapkan pada

adqan Subrb,'Ha11a 'alal falaab' -marilob meurjlt kemenatgan- (atau
keabadian, yakni marilah segefa menuju sartufrL meraih kemenangan dan

keabadian) kemttdian nengumandangkan A*Sbalata khaintn minan nnilril' -
shalat itu hbib baik dai pada tidur-."

Tafsir Hadits
Hadits ini dishahihkan oleh Ibnu As-Sakan, sedangkan di dalam

iway* An-Nasa'i disebutkan, "As-Sbalatu kbairun minan floum', As-
Shalatu khairan minan fioum'ptda adzalrt Subuh yang Pertam^."4e3 Hadits

ini memberikan batasan felas untuk hadits-hadits yang lain.

on'tdp, Sbaltih Atu Daard (500)
ae2 Shabih Ibau Khrqainah (1/201)
ont <Q.,b1Shaltih An-Nasa'i (632)

j

,.t
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Ibnu Ruslan berkata, "Ibnu Khuzaimah menshahihkan hadits ini." la
betkata, "Sesungguhnya syadat mengumandangkan A*Sbalatu khairun
minan ilailrt'hanya saat adzan Subuh yang pertama, karena tujuannya
untuk membangunkan orang-orang yang masih tedelap tidut, sedangkan
adzan kedua bertujuan untuk membedtahukan aka;n datanqnya waktu
shalat sekaligus panggilan untuk menunaikannya.

Adapun lafazh hadits An-Nasa'i di dalam As-Sunan Al-Kubraaea yang
diriwayatkan melalui Sufyan dari Abu Ja'far dari Abu Sulaiman dari Abu
Mahdzutah, ialah ia berkata, "Waktu itu saya adzzn untuk Rasulullah
Shallallahu Alaihi wa Sallam, dan pada adzan pertama shalat Subuh aku
mengumafldangkan, 'Ha11a 'alas Sbalah, Ha11a 'alal Falah, As-Sbalatu
khairun minan nailm', As-Sbalatu khairun minan narm'." Ibnu Khuzaimah
berkata, "Sanad hadits ini shahih." Demikianlah akhir dari Takbri/ Al-
Zanakhsari li abaadiitsi Ar-Raaf i.

Begitu pula yang terdapat di dalam Sunan Al-Baihaqi Al-Kubraaes, dai
Abu Mahdzurah, "Bahwasaflya ia metgumandangkan As-Shalatu khairan
minan ilailm'pada adzan pefiarr,a shalat Subuh atas pedntah Rasulullah
Sballallabu Alaibi wa Sallam."

Jadi menurut saya, berdasarkan keterangan di atas, dapat dipahami
bahwa lafazh itu bukan bagian dari adzan yang fungsinya sebagai seruan
untuk menunaikan shalat atau sebagai pemberitahuan akar, datangnya
waktu shalat, akan tetapt ta hanyalah lafazh yang fungsinya untuk
membangunkan orang-orang yang masih tidur, sehin gga ia hanya seperti
bacaan-bacaan tasbih yang biasa dilantunkan orang-orang sekarang ini
sebagai pengganti darr adzat pertama tersebut.

Jika Anda memahami hal itu, maka apayang sering diperdebatkan oleh
para r;,lama, apakzh bacaan As-Shalatu khairan minan naum'bagian dari
adzan atau bukan? Apakah ia termasuk bid'ah atau tidak? Menjadi tidak
tedalu penting lagi.

Kemudian makna dari lafazh tersebut ialah bahwa bangun untuk
menunaikan shalat lebih baik daripada tidur, atau istirah^tyaflg ditunda
belakangan lebih baik dari pada tidur saat ini, dan kami telah menulis
makalah kecil dalam masalah ini.
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770. Dari Abu Mahdqurah Radltilallabu Anha bahwasanla Nabi
Muhammad Shallallahu Alaihi aa Sallan mengajainla adlan, dan ia

menlebutkan tarjii' -pengulangan- di dalarn adlan tersebut- (HR,
Maslim) 4e6 'Akan tetapi ia menlebutkan takbir dua kali saja pada

permulaannJa." (HR. lima petawi, kemudian mereka
menyebutnya empat kali) ae7

Penielasan Kalimat
'Dai Abu Mahdqurah Radhiallahu Anhtt bahwasanla Nabi Mubanrnad

S hatlallahu Alaihi wa S allam mengajainya adqan (secata langsung, yang cerita

lengkapnya adalah sebagai berikut ini, setelah penaklukan kota Makkah,

Abu Mahdzurzh Radhjallahu Anbu betsama sembilan penduduk Makkah

pergi menuiu Hunain, sesampainya di. sana, ketika orang-oraflg Hunain

mendengarkan adzan, mereka mengumandangkan adzan juga untuk
menghina kaum mukminin, kemudian Rasulullah shallallahu Alaihi wa

Sallam bersabda, "SnJo telab mendengar bahwa dalam rombongaru itu ada suara

adTanlang bagus." Maka beliau mengutus seseorang untuk memanggil kami,

lalu kami mengumandangkan adzan satu persatu, dan aku mendapatkan

urutan terakhir, ketika aku mengumandangkan adzan beliau betkata,
"Kemarilahl" ia menyuruhku untuk duduk di hadapannya, beliau mengusap

rambut ubun-ubunku lalu mendoakan kebetkahan kepadaku sebanyak

tiga kali, kemudian beliau bersabda, '?ergilab dan kumandangkanlah adTan

di Masjidil Haramt" Saya berkata kepadanya, "Wahat Rasulullah, aiarllah

aku.") dan ia menltebutkan tarfii'-pengulangan- di dalan adTan tersebut (dalam

bacaan dua kalimat syahadat. Yang dalam hadits Abu Dawud disebutkan,
..Kemudian engkau mengucapkarr Aslbadu alla ilaaha illallah, Aslbadu

alla ilaaha illallah, Aslhadu anna Mubanmad Rasualullab, Aslhada anna

Muhammad Rasuulullah' dengan merendahkan suara." Maksudnya talah

cukup didengarkan orang-ofangy^lrig ada di dekatnya saja. Hikmahnya

ialzh agar ofang tersebut meresapi bacaan tetsebut terlebih dahulu, yang

hal itu tidak mungkin dilakukan dengan baik kecuali dengan metendahkan

suara.
Kemudian beliau betsabda, "Lalu engkau meninggikan suaramu

mengumandangkan Ayhadu alla ilaaha illallah, Aslhadu alla ilaaha illallah,

Aslhadu anna Mthammad Rasuulullah, Ayhadu anna Muhammad

Rasuulullah'." Inilah yang dimaksud dengar, taii'yang dipahami dan

dianjutkan oleh kebanyakan ulama, berdasarkan hadits shahih ini, ia

nnu <$,.*l Hadits ini shahih diriwayatkan oleh Muslim (379)
on' <QA1 Shahih Atu Dawud (500)
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melengkapi hadits Abdullah bin Zaid, dan katena ia ada.lah metupakan

tambahan legal yang bisa ditedma.
Sedangkan para ulama yang tidak memakai tarii' tersebut adalah Al-

Hadi, Abu Hanifah dan beberapa oraflg lainnya, berdasatkan hadits
Abdullah bir, Zaid) akan tetapi ia menlebutkan takbir dua kali saia pada

permulaannlta (berbeda dengan hadits dari Abdullah bin Zaid. Al-
Hadawiyah, Malik dan beberapa orang yang lainnya berpegang dengan

hadits ini).

Tafsir Hadits
Hadits ini diriwayatkan oleh yang lima, yaitu para perawi kitab-kitab

Sunan ditambah Ahmad, (kemudian meteka menyebutnya empat kali)

sebagaiman^ y^ng diriwayatkan oleh Abdullah bn Zild.
Ibnu Abdul Barr menyebutkan di dalam Al-Istidqkar, "Takbr empat

kali pada permulaan adzan telah disebutkan di dalam dwayat perawi-
perawi yang bisa dipetcaya -Tsiqaat-, dalam hadits dwayat Abu Mahdzutah
dan Abdullah bin Zaid, yrng di dalamnya terdapat tambahan yatglaya,k
dan harus diterima.

Ketahuilah bahwa Ibnu Taimiyah di dalam Al-Muntaqa menielaskan
bahwa rivrayat yaflg menyebutkan takbir empat kali dalam hadits Abu
Mahdzurah ditiwayatkan oleh Muslim, akan tetapi Ibnu Haiar tidak
menisbahkan ri-wayat tersebut kepada Muslim, ra hanya menisbahkannya
kepada lima petawi tetsebut, coba lihat Shahib Muslim dan syarahnya,

kemudian An-Nawawi betkata, "Sesungguhnya kebanyaktn sumber hadits
tersebut -Abu Mahdzurah- menyebutkan takbir dua kali pada permulaan
adzatt."

Al-Qadhi'Iyadh berkata, "Sesungguhnya pada sebagian ristzyrt hadits

dad jalut Al-Farisi di dalam shabih Muslin menyebutkan takbir empat
kali, pada permulaan adza* Dengan begitu Anda bisa pahami bahwa
dalam masalah ini Ibnu Hajar melihat isi kebanyakan riwayat yang ada.,

sedangkan Ibnu Taimiyah mengambil sebagai ri'wayat, sehingga tidak
teriadi benturan 

^fitat^ 
pendapat Ibnu Haiar dan Ibnu Taimiyah."

Dalam Al-Jami' setelah menyebutkan betbagar riway^t yaflg
menyebutkan takbir empat kali pada permulaan rdzan,Ibnu Atsit betkata,

"Muslim meriwayatkan hadits terakhir ini."
Ucapan ini tidak benar, katent Muslim hanyz meri:wzyrtkan satu

flwayat dalam masalah takbir empat kali pada permulaan adzan,
sebagaimana y^flg telah kami jelaskan.
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171. Dai Anas Radhiattahu Anhu berkata, 'tsilal dipeintahkan untuk

menggenapkanadlandanmengganjilkaniqamahkecualilnf,<h
iqamah.,,Yaitu bacaan 'pad qaanat as-shalaatu" (Muttafaq Alaih).

Akan tetapi Muslim ridak rzenjtebutkan tambahan 'kecuali lrfr<h

iqamah'.aeg

Penielasan Kalimat
'tsilal dipeintabkan (oleh Nabi Muhammad Shallallabu Alaibi wa Sallam,

walaupun ia tidak disebutkan, karena tidak ada yang memerintahkan suatu

p"dnlh syariat kecuali Nabi Muhammad Sballallahu Alaibi wa Sallam,
'y^ng 

^kun 
diperkuat had.its yang akan datang setelah hadits trn) untuk

mengenapkan ad?an (yaitu mengulangnya masing-masing dua kali atau

empat kali-empat kali, katena kedua cat^ tetsebut dianggap

-".rgg"n"pkan. Hadits ini menjelaskan kekabutan yang tetdapat di dalam

hadits Abdullah bin zaid dan Abu Mahdzurah, 'agat ia menggenapkan

takbir, yakni meflgumandangkannya empat kali dan menggeflapkan yang

lainnya, yaitu dengan mengumandangkannya masing-masing dua kali,

p.-rhr-rn ini berdasarkan kepada hukum yang berlaku pada kebanyakarr

b^. ^n 
adzat, karena sudah meniadi kesepakataft P^f^ ulama bahwa

bacaan tauhid 'Laa ilaaha illatlab' dikumandangkan satu kah) dan

nenganjilkan iqamah kecuali lrfr<h iqamah. Yaitu bacaan 'pad qaamat as-

S n n t, oi 1 (demikianlah yang draizrktn untuk mengumandangkannya dua

kali).

Tafsir Hadits
Hadits ini Muttafaq Aiaih. Akan tetapi Muslim tidak menyebutkan

tambahan'kecuali lafazhiqamah', sehingga dalam masalah im para ulama

menpunyai tiga pendaPat:

1. n"rrarpri1l-Hadawiyah, mereka berkata, "Semua bacaat iqamah

dikumandangkan dua kali, berdasarkan hadits, "sesunguhnla Bilal

nengumandangkan dua kali lofr<h lnf,<h adTan dan iqamab' " HR'

n" {Q&1Al-Bukhari (605) Muslim (378)
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Abdutaza,q, Ad-Daraquthni dan Ath-Thahawi.aee Akan tetapi Al-
Hakim menyebutkan bahwa hadits tersebut Mtnqatbi', wal"upon
hadits itu mempunyaibanyak riwayat akan tetapi semuanya terdapat
perawi dhaif di dalamrya.

Jadi kesimpulannya, tidak ada pertentangan antara hadits yang
menyebutkan empat takbir dan hadits mengganjilkzn lafazh iqamah,
karena hadits tersebut shahih adzrtya, dengan begitu tidak bisa
dikatakan, "sesungguhnya menggenapkan rafazh iqamah ad,a,lah
tambahan yanglayakuntuk ditetima." Karena Anda terah memahami
bahwa liwayltny^ tidak shahih.

2. Pendapat Malik, "semua la.fazh iqamah diganjilkan bahkan hingga
lafazh'pad qaamat as-Shalaatu'."

3. Pendapat jumhur ulama, "Lafazh iqamah dikumandangkan ganjl|
kecuali lafazh 'Qad qaamat as-sbalaatu'ia dikumandangkan dua kali,
berdasarkan hadits-hadits yang telah di pastikan kekuatannya.

\",. *'t * \t * Ut'A:G.fr). \ vY

172. Dan dalam iwalat An-Nasa'i, 'r,Jabi Mubammad sttallailabu Alaihi
pa Sallan memeintabkafl Bilal.',s00

Tafsir Hadits
Yakni dalam riwayat An-Nasal dad Anas Radbjallattt Anhu,..Nabi

Muhammad Shallallalta Alaibi wa Sallan memedntahkan Bilal.,, Hal ini
disebutkan oleh Ibnu Hajar untuk menjelaskan bahwa hadits di atas
adala.h hadits matfil'.

Al-Khaththabi berkata, "Hadits yang menjelaskan masalah
mengumandangkan adzan masing-masing dua kali dan mengumandangkan
iqamah masing-masing sekali, adalah hadits yang paling shahih dati sekian
banyak dwayat. Hadits itu menjadi pegangan kebanyakan ulama di negeri
ini, hal tersebut dipraktekkan di Makkah, Madinah,Hritz,Syam, yarnan,
sebagian da,erah Mesir, daenh batat dan hingga uiung wilayah Islam.,,
Kemudian beliau menyebutk^n nafir ulama-ulama, yangia maksud.

Saya katakan, "Ketika beliau menyebutkan yaman muflgkifl yang beliau
maksud ialah daenh-daetah yang bermzdzhab Syafi'i, sebagaimana Anda
telah ketahui bahwa di sana banyak yang bermadzhabAl-Hadawiyah dan
mereka itulah sebagian besar penduduk yaman. Sungguh tepat 

^pa, 
y^f,g

aee Hadits ini diriwayatkan oleh Abdurrazaq (1/ 462) Ad-Dataquth n (1/ za2)
too t6ii, Sbabilt An-Nan'i (626)
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diielaskan oleh pata ulama belakangan ini, -y^flg telah membahas

dalam masalah laf.azln adzan, apakah takbir petmulaannyl
dikumandangkan masing-masing dua kali atau masing-masing
empat kali, dan apakah perlu pengulangan -tarjii'- dalam
mengumandangkan adzzrr ditambah lagi masalah iqamah-, fang
lengkapnya adalah sebagai betikut ini, "Masalah ini merupakan satu

kejadian aneh, yang )arzlg ada dalam pembahasan ibadah bahkan
jarung ada dalam kehidupan keseharian. Yaitu mengenai lzfazh
adztn yang sebeflarny^ adalah bacart yang terbatas, jelas dan

ringkas, dikumandangkan lima kali tiap hari, di suatu tempat yang

tinggi, dan setiap orang yang mendengarnya diharuskan untuk
menirukannya. Para shahabat dahulu adalah genetasi terbaik pada

awal kebangkitan Islam, sangat antusias untuk meniaga dzn
mengamalkan semua kebaikan, namun tidak pernah sama sekali
terjadi petbedaan pendapat dt antara para shahabat dan para tabi'in
mengenai masalah tersebut. Sebaliknya, orang-orang belakanganlah
yang betdebat dengan sengit dalam masalah tersebut, lalu setiap
kelompok mengemukakan atgumen yaflg secafa umum zdalah benat
semua, walaupun ada sedikit perbeda^n, yaflg di antara sekian
riwayat yar,g ada tidak pern ah ada yang saling mematahkan, katena

tidak ade- laranqan untuk mengatakan bahwa semuaflya adzlah
sunnah, sebagaimana menurut hemat pendapat kami, yang hal itu
pernah teriadi dalam masalah bacaan taslahud, tata c^ta shalat khauf
dan lain sebagainya."
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773. Dari Abu Jahaifuh Radbilallahu Anhu berkata, "Sa1a nelibat

Bilal sedang mengilmdndangkan adlan dan sala mengikuti
nulutn-1ta di sini dan di sana, sedangkan kedua jarinla berada di
telinganla." (HR. Ahmad dan At-Tirmidzi, beliau
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mensh.ahihkannya)sor D.alam riwayat Ibnu Majahdisebutkan,,,Dan ia meletakkan keduajairya di telinganla,,j,zDalam riwayat Abu Dawud disebu ii"ri ,,Ia rzenengokkan
lebern1ta,, sa.at tiba pada lafa$ ,Ha-y1a ,olo', ,lboloh, ke kanandan ke 

*:r.r:upn berputai.,,tot pul"^sli hadits ini betada didalam Sbabib Al_Bukhari dan Sbahih Muslin.

Biografi Perawi
Abu Juhaifah 

\a.dhualhttu 
Anbu yakni wahb bin Abdunah. Ada yangmengatakan ia adzrah Ibnu Muslim as-Sawa.i Al-,Amiri. Ia tinggal diKufah dan termasuk seorang shahabat muda, saat Rasulurah sbarlaltabuAlaibi wa sallan wafat beriau berum mencapai umur barigh, akan tetapiia telah mendengarkan hadits dati beliau. Ari Radbilarlabu Anbumenjadikannya sebagai pemegang amanahBaitur Maal, ia seraru menyertai

ffir: 
peristiwa bersama aunaai4atkbuAnbu,wafatdi Kufah pada tahun

Penielasan Kalimat
"sa-ya melibat Bital-sedang mengumandangkan adTan dan sala mengikutimulutn-ya (yakni mengikutiny, a""[r, pandangan) i sini dan di sana (yaknike kanan dan ke Wry naySkr, *iarninrinla berada di telinganla(tidak adanash yang rnenjelaskan iari yung 

^ui^trh yang dimrk*id. An-Nawawiberkata, "Kedua jad tersebut 
^i^t^t jari telunjuk).,,

Tafsir Hadits
Hadits ini menjelaskan adab tata cara maad,in, yaitu denganmenengok ke kanan dan ke kid saat tiba pada a^.^r^nlin1,1,o ,aras 

sbarab,sebagaimanay^ngdisebutkan di daram h"&t, Abu Dawua,-a", yang rebihjelas lagi dalam had-its Muslim yang berbu nyi,,,dan sala mengikuti murutnltadi sini dan di sana ke kanan dan ke iin, nybit,tengumandangkan ,Ha11a ,aras
shalab, HaL1ta 'alal Falaab,.,, Hadits ini dengan lltr, ,rr"rri"brtk^, bahwagerakan menengok tetsebut dilakukan pada kedua bacaantersebut.

Ibnu Khuz aima,hmembuat bab khusus untuk masalah ini dengan rt rna,'Menengoknya seorang muadzin saat mengurnandang kan,Hajtla,a/asshalalt, Ha11a 'alar Falaab' d,engan murutnya tidak-d.rgr, seluruhbadannya.' Ia berkata,..Mulut bl* m"rr.rrgok jika wajah menengok.,,

'o' <g&, S babib At-Tirnid{ (197)
t_" <e1i;, Sbabih Ibru Majah (718)
503 1$&1 Sbabib Aba Dawd (520)

--
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Kemudian beliau menyebutkan hadits dari Wakii',"kmudian ia melakukan

begini dalan adqannla" sambil menengokkan kepalaryta ke kanan dan ke kiri."
Sedangkan hadits yang menyebutkan bahwa Bilal memutar badannya

saat tersebut adalah tidak benar, demikian pula hadits yang menyebutkan
bahwa Rasulullah Sballallahu Alaihi wa Sallam memedltahkannya untuk
meletakkan kedua jarinya di telinganya a.dabh hadits dhaif, sedangkan

rittrayat dad Ahmad bin Hanbal iz berkttz,, "Tidak perlu memutar badan

kecuali jika sala berada di atas ,lteflara, untuk nenperdengarkan suaranla ke

berbagai pyunt)'
Para ulama menyebutkan dua hikmah di balik gerakan menengok ini,

yaitu:
7. Suatanya akan menjadi lebih nyadng.
2. Ia sebagai pertanda bahwa ia sedang mengumalldangkan adzat, agat

orang yang betada di tempatyartg jauh, begitu pula otang yaflg tuli
mengetahui bahwa orang tersebut sedang mengumandangkan adzarl

Sedangkan melakukan getakan ini di dalam iqamah maka At-
Tirmidzi berkata, "Hal tersebut dianggap perbuatan baik -Istihsan-
oleh Al-Auza'i."

*\t -u'"olr oil;'.\r q:it'::;,;) ,;r.\vr
.^;" ,.t itr., urlli ;ii ,tfp;;if

1.74. Dari Abu Mahdryrah Radhjallafu Anhu babwasanla Rasulullab

Shallallahu Alaihi wa Sallam meraw takjub atat silaranJa maka beliaa

n engaj ainla adqan. " so+ (FIR. Ibnu Khuzaimah).

Tafsir Hadits
Laniutan hadits ini telah kami sebutkan di atas, yaitu saat Rasulullah

Shallallaha Alaihi wa Sallam merasa bahwa suara Abu Mahdzurah bagus

beliau memerintahkannya untuk meflgumalrdangkan adzan di Makkah.
Hadits ini menunjukkan bahwa hendaknya seotang muadzin itu adalah

orang yang bersuata bagus.
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sM Shabih Ibru Khtqainah (l/195)
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175. Dan Jabir bin Samurah berkata, "Sa1a telab melaksanakan dua shalat
'Ied bersama Rasulullah Shallallahu Alaibi wa Sallam tidak haryta

sekali atau dua kali, dengan tanpa adqan tidak pula iqanab."sos (HR.
Muslim).

Penielasan Kalimat
"Sa1a telah melaksanakan dua shalat led bersama Rasalullah Sballallahu Alaihi

wa Sallam tidak harya sekali atau dua kali (maksudnya ia telah mengerjakan
shalat bersamanya berkali-kali) dengan tanpa adqan tidak pula iqamah (yrkri
shalat tenebut tanpa disertai dengan adzan tidak pula iqamah)."

Tafsir Hadits
Hadits ini adalah dalil bahwas^nya adzan dan iqamah tidak disyatiatkan

atau tidak dianjurkan pada shalat 'Ied, baik Idul Fitri maupun Idul Adha.
Dan hal ini hampir seperti ijma' ulama.

Akan tetapi ada yang mengatakan hal lain, yakni adzan dan iqamah
dianjurkan dalam kedua shalat tersebut, hal ini diriwayatkan dari Ibnu
.Prl-Zubarr, Muawiyah dan Umar bin Abdul Aziz,berdasarkan analogi atau
qiyas kedua shalat tersebut dengan shalat Jumat.

Analogi ini salah, bahkan perbuatan tersebut adalah bid'ah, karena
hal tersebut tidak pernah ditemukan dasarnya,baik dad Al-Qur'an maupun
As-Sunnah, tidak juga dilakukan oleh para Khulafaur Rasyidin. Dan ini
dikuatkan oleh hadits berikut ini.

tto'.. to, ,\,. , ,1,. o. , o1. 'dt?. - Jto zz
.o-f J a.t arl qt /V It f y *t €oFJ . \ Yi

776. 'Dan seperti itu juga hadits di dalan Muttafaq Alaib dari lbnu Abbas
Radhjallabu Anhu dan jtang lainn1a.'50a

Tafsir Hadits
Adapun pendapat yarrg meflgatakan bahwa ucapan 14s-Shalatu Jaami'ah'

yakni shalat berjamaah menggantikan lafazh adzan, maka. sesungguhnya
tidak ada hadits dua shalat 'Ied yang menjeiaskan hal tersebut. Disebutkan
di daiam Al-Had1u -4n-Nabawi', "Jika Rasulullah Sballallahu Alaihi wa
Sallam telah tiba di tempat shalat'Ied, beliau memulai shalat, yakni shalat
'Ied tanpa adzan dan iqamah, tidak juga mengucapkan As-Shalatu
laami'ah'. Bahkan yzng diajarkan dalam sunnah ialah tidak melakukan
apapun dari tata caru di atas."

"' {g1a, Muslim (887)
tou <Q',:"1Hadits ini shahih diriwayatkan oleh Al-Bukh ati (959,960) dan Muslim (886)
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Dengan demikian jelas bahwa 
^payaflgdisebutkan 

di dalam'As-S1arh',

"Dianjurkan -Mustaha&- untuk menyeru kepada dua shalat 'Ied dengan

seruan shalat selain adzan sebagaiman^ y^ttg disyadatkan pada shalat
jenazah yang tidak memakai adzan padarya, yaitu bacaan As-Sbalatu

Jaami'ah"' adalah tidak bena4 karena tidak ada dalil yang menunjukkan
bahwa hal tersebut adalah mustahab, seandainya mustabab tentulah
Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam, Khulafaut Rasyidun, dan orang-
ot^rtg setelahnya tidak akan meninggalk anrry 

^.
Memang seruan itu ada pada shalat Kusuf, akan tetapi hal itu tidak

bisa diqiyaskan, karena hal-hal yang te\adi pada masa Rasulullah
Shallallahu Alaihi wa Sallam dan beliau tidak melakukan ritual tertentu
saat itu, maka melakukan dtual dalam ratgka keiadian tersebut, setelah

beliau wa.fat zdalah bid'ah, maka seruan tetsebut tidak bisa ditetapkan
dengan qiyas maupun yaflg lairnya.
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777. Dai Abu patadah Radhjallahu Anhu dalan badits panjang tentang

kisah ky'adian saat mereka ketiduran dai shalat, 'Kemudian Bilal
mengumandangkan adqan maka Rasulzllab Shallallabu Alaihi wa

Sallam mendiikan shalat sebagaimana lang beliau lakukan setiap

hain1a." (HR. Muslim). 507

Penielasan Kalimat
'Dai Abu patadab Radhjallahu Anbu dalam badits panjang tentang kisab

ke1'adian saat mereka ketiduran dai shalat (yaitu dari shalat Subuh, saat

mereka sedang kembali dari perung Khaibar. Ibnu Abdul Batt berkata,
"Inilah rt.wayat yang benar") kemudian Bilal mengumandangkan adqan (atzs
perintah Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam, sebagaimana yang
disebutkan dalam Sunan Aba Dawul, "Kemudian Rasulullah Shallallahu

Alaihi wa Sallam memerintahkan Bilal untuk mengumandangkan adzan

panggilan shalat, maka Bilal pun menyeru untuk shalat.")s08 maka
Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam mendiikan shalat sebagairnana lang
beliau lakukan setiap harin1a."

to' <Q+l Hadits ini shahih diriwayatkan oleh Muslim (681)
so8 llii&; Dhaif Abu Dawil (438)
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Tafsir Hadits
Hadits ini menuniukkan disyadatkannya adzan untuk shalat yang

terlewatkan karena ke tiduran atau kelupa an, kar ena, Rasulullah S h a I I a I I a h u

Alaibi wa Sallam menyamakan hukum anta;r^ ofang yang ketidutan dan

kelupaan, "Barangsiapa ketiduran atas suatu shalat atau kelupaan-"

Muslim telah medwayatkat dad Abu Huraitah Radbiallahu Anhu,

"Bahwasanya Rasulullah Shallallahz Alaihi wa Sallam memerintahkan Bilal
untuk meflgumandangkan iqamah."soe Dan tidak menyebutkan adzan

dalam hadits tetsebut, begitu pula saat beliau ketinggalan shalat saat

perang Khandaq beliau memedntahkan untuk mengumafldangkan iqamah

dan tidak disebutkan adanya adzan saat itu, sebagaimana y^ttg diielaskan

di dalam hadits Abu Said dalzm riwayat As-Syaf i.

HaI ini tidak bettentangan dengan hadits Abu Qatada'h,karena hadits

Abu Qatadah menyebutkan zdanya adzal dan iqamah, sedangkan hadits

Abu Hurairah dan Abu Said tidak menyebutkan dan tidak pula
melatangnya, karena ketiadaan penyebutan sesuatu tidak bertentangan

dengan adanya penyebutan sesuatu.

.\vA

178. Dan dalam badits Muslim lang lain, dari Jabir babwasanla Nabi
Muhammad Sballallahu Alaihi wa Sallam datang di MuTdalifah lalu

beliau mendirikan shalat Mdghib dan lgta' dengan sekali adTan dan

dua kali iqamah.slo

Penielasan Kalimat
'Bahwasanla Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi wa Sallarz datang di

Muqdalifah (saat kembalt. dari Arafah) lalu beliau mendirikan shalat Maghib

dan Isla' dengan sekali adqan dan dua kali iqamah (yakni beliau menjama'

kedua shalat tersebut).

Tafsir Hadits
Al-Bukhati telah meriwayatkan satu hadits dari Ibnu Mas'ud,

"Bahwasanya dtttya mendirikan shalat Maghdb -di Muzdalifah- dengan

ton <Q.+l Hadits ini shahih ditiwayatkan oleh Muslim (680)
t'o 6lSrHadits ini shahih diriwayatkan oleh Muslim (1218)
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zdzan dan iqamah lalu mendirikan shalat Isya' dengan adzan dan iqamah
juga, kemudian ta berkata, "Saya melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi
wa Sallam melakukan seperti i1g.rr 511

Namun hadits bedkut ini bettentartg tr dengan kedua hadits di atas.

/,1 f

7*l
:ytL,

779. Dan dalam badits Muslim juga, dai lbnu Umar Radhjallahu Anhu,
'Tasulullah Sballallaha Alaihi wa Sallam menjama' antara shalat
Maghib dan sbalat Isla' dengan satu iqamah. Kemudian Abu Dawud
menambahkan, 'antuk setiap shalat-"Disebutkan dalam iwalat Abu
Dawud lang lairun1a, "...dan tidak dikunandangkan adqan untuk
satupiln dai keduanla.'512

Penielasan Kalimat
'Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam menjama' antara shalat Magbrib

dan shalat Isla' dengan satu iqamab (tanpa adzan pada keduanya, dan hadits
Muslim menjelaskan bahwa hal itu terjadi di Muzdalifah, dalam hadits
tetsebut disebutkan, "Said bin Jubair berkata, 'Kami keluar bersama Ibnu
Umat hingga berada di luar Muzdalifah, kemudian ia mendirikan shalat
Maghdb dan shalat Isya' dengan satu iqamah, kemudian ia berbalik dan
berkata, "Beginilah Rasulullah Sballallahu Alaihi wa Sallam shalat bersama
kami di tempat ini."')

Tafsir Hadits
Hadits ini menunjukkan bahwa dalam kedua shalat tersebut tidak ada

adzan darr hanya ada satu iqamah untuk dua shalat.
Kemudian Abu Dawud menambahkan, 'antuk setiap sbalat" karenz

tambahan ini beliau sebutkan setelah ungkapan 'dengan satu iqamah' di
dalam hadits Muslim di atas, sehingga dengan demikian hadits Abu Dawud
menperjelas atau mempersempit makna hadits Muslim.

t" {iibl Hadits ini shahih ditiwayatkan oleh Al-Bukhan $675)
u" tQ'A1 S babih Ab u D awud (1928)
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Disebutkan di dalam riwayat Abu Dawud yang lainnya, 'Dan tidak

dikumandangkan adqan untuk satupun dari keduanla", hadits ini dengan tegas

menjelaskan bahwa tidak ada zdzzn pada keduanya.

Hadits-hadits di atas kelihataflrrye- saling bertentangan, hadits Jabir
menyebutkan adanya satu adzan dan dua iqamah, hadits Ibnu Umar
meniadakan adzan dan menetapkan dua iqamah sedangkan hadits Ibnu
Mas'ud menetapkan adanya dua adzan dan dua iqamah.

Pendapat kami, "Hadits -mutsbit, -yaitu yang menetapkan hukum lebih
diutamakan daripada hadits Nafiyangmeniadakan hukum, dengan begitu
kami mengamalkan hadits Ibnu Mas'ud." Pensyarah berkata, "Katrri
mengutamakan hadits Jabir atas hadits Ibnu Umar, katena hadits Jabit
menetapkar adany a adzan."

Akan tetapi kami tetap berpegang dengan hadits Ibnu Mas'ud karena

ia lebih lengkap dengan menetapkan dua adztn dan dua iqamah.

o
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780. Dai Ibnu Umar dan Aiyah Rndbjallahu Anbuna mereka berkata,

'Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, 'Sesanggubnla

Bilal mengumandangkan adqan pada malam bari, maka makanlah dan

minumlab binga Ibnu Ummi Maktum mengumandangkan adqan.' Ia
adalah orang buta lang tidak akan mengumandangkan adqan binga
adalang membeitahunla bahwa pagi nlah datang. " (tluttafaq Alaih
dan di akhitnya terdapat ldraaj) il3

Penielasan Kalimat
"Sesunguhnla Bilal mengumandangkan adqan pada malam bari Q:.adtts Al-

Bukhari menjelaskan bahwa maksudnya izlahmalam sebelum faia4hadrts
itu menyebutkan, "Jarak afltara keduanya hanyalah sekitat waktu yang
digunakan bagtyang naik dan yang lain turun." Sedangkan dalam ristayat
At-Thahawi disebutkan, "Hanyalah sekita yaflg satu naik dan yang lain

t" <Q&lHadits ini shahih diriwayatkan oleh Al-Bukhari (617) dan Muslim (1092)
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tutun.") maka makanlah dan minumlab hingga lbnu Ummi Maktun
mengumandangkan adqan (nzma Ibnu Ummi Maktum ialah Amr) ia adalah

orang buta ltang tidak akan mengumandangkan adlan hingga ada lang
membeitahanla bahwa pagi telab datang. Muttafaq Alaih dan di akbirryta terdapat

Idraaj (yakni ada ungkap^fr yzrrg bukan ucapan Rasulullah shallallahu

Alaihi wa Sallam, yaitu ungkapan, "Ia adalah oraflg buta...")
Dalam hadits Al-Bukhari disebutkafl, "Ia berkata, 'Ia adalah orar,g

buta.. .', dengan tambahan'ia, berkata', pata peneliti menielaskan bahwa

orang yang berbtcara di sini ialah Ibnu Umar. Akan tetapi ada yang

mengatakan bahwa yang berbicara talah ,\z-Zttltl, dengan demikian ielas
bahwa keterangan di atas adalah ucapafl salah satu dari kedua otang ini,
kemudian digabungkan pada hadits Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam.

Tafsir Hadits
Hadits ini menuniukkan disyariatkannya mengumandangkan adzan

sebelum datang faiar, bukan untuk menyeru otang untuk shalat atau

menandakan bahwa waktu shalat telah tiba.
Tujuan adzat sebelum fajar ini telah diterangkan oleh Rasulullah

Sbatlallahu Alaihi wa Sallam, "Untuk membangunkan orang-oranglang tidur

dan mengembalikan orang-nrangJang sedang ruenunaikan shalat malam." Yakni

ag^f orung-oruflg yang sedang mendirikan shalat betistitahat tidur atau

duduk sazt ia mendengarkan adzan, jadr ia bukan seruan shalat atau

pemberitahuan akan kedatangan waktu shalat, namun ia sepeti bacaan

tasbih yang sering di baca masa sekarang ini.
Seruan itu adalah lafazh adzan, rabagarkam adzan yang diperintahkan

oleh Utsmat pada hari Jumat, yang marta saat itu beliau memerintahkan

seseoraflg untuk meflgumandangkan zdzzt dari tempatyang dinamakan

Aq-Zaara', 
^gat 

ot^ng-orang segera menghaditi dan berkumpul dalam

rungka mendirikan shalat Jumat. Saat itu yang digunakzn adalah lafazh
a.dzan. Akan tetapi kemudian belakangan ini orang-oraflg menggantinya

dengan bacaan tasbih-tasbih dari ayat-^yat Al-Qur'an dan shalawat

kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam.

Adanya perselisihan dan munculnya argumen-argumen ^fitar^ 
y^ng

melatang maupun memperbolehkannya, tidaklah digubtis oleh orang-

oraflg yang tujuannya selalu mengamalkan 
^Pa'^p^ 

yang lelas ada

ajarannya dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi wa Sallam-

Ungkapan beliau, "Maka nakanlah dan minumlah" wahai orang-orang

yang ingin berpuasa esok hari, " hinga lbnu Ummi Maktum mengurnandangkan

adqan" menunjukkan diperbolehkanya makan dan minum hingga adzan

Ibnu Ummi Maktum.

i

I

I
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Ungkapan, "-Ibnu Ummi Maktum- tidak akan mengumandangkan
adzan hingga ada yang membedtahunya bahwa pagi telah datang" hal ini
menurut beberapa oraflg menunjukkan diperbolehkannya makan dan
minum walaupun fajar telah tiba.

Akan tetapi, orang-orang yang tidak memperbolehkan hal itu
berargumen bahwa xtt'pagi telah tiba' ralah pagi telah mendekat, dan
orang-orang itu membedtahu Ibnu Ummi Maktum pada akhit fialam,
sedangkan adzannya betada pada bagtan petmulaan dai fajar.

Hadits ini memperbolehkan adanya dua muadzin dalam satu masjid,
seorang mengumandangkan adzan terlebih dahulu kemudian yanglainnya
mengumandangkan setelahnya. Akan halnya dua orang
mengumandangkan adzan secara bersamaan maka sebagian ulama
melarangnya, mereka mengatakan, "Oraflg y^ng pert^ma kali mengada-
adakatnya ialah Bani Umayyah." Ada yang mengatakan, "Hal itu tidak
makruh asal tidak mengganggu."

Menanggapi ungkapan di atas, saya katakan bahwa hal itu perlu
dicermati lebih mendalam lagr, karena saat itu Bilat tidak
mengumandangkan seluan Anda shalat wajib, tetapi seruafl untuk shalat
wajib saat itu hanya satu.

Pelzjaran yang dapat diambil dari hadits di atas:

1. Boiehnya bertaqlid kepada orang yang buta maupun or^flg yang bisa
melihat.

2. Bolehnya makan saat kita ragu akan kedatangan fa;jar, karena hukum
asalnya adalah hukum malam.

3. Boleh menggantungkan peiwayatan -hadits- kepada suara saja,
asalkan perawi itu mengenali suara tersebut walaupun ia tidak
melihatnya secara langsung.

4. Boleh menyebutk^i cacat seseorang jika hal tersebut betujuan untuk
mengenalkan seseorang.

5. Dipetbolehkan bernasab kepada ibu jika hal itu yang lebih terkenal.

i11u,r;lr 5i bl'f
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181. Dari Ibnu Umar Radhilallahu Anha babwasanla Bilal
mengumandangkan adqan sebelum fajar, maka Nabi Mubamruad
Sballallahu Alaihi wa Sallam memeintabkannla untuk kembali, maka



328 6 $uourus-sALAM lititParana

ia menleru, 'Bukankab sesunguhnla para hamba telah tertidur. " (HR.
Abu Dawud dan ia mendhaifkantya).,|4

Tafsir Hadits
Setelah meriwayatkan hadits ini Abu Dawud berkata, "Tidak ada yang

medwayatkan hadits ini dad Ayyub kecuali Hammad bin Salamah." A1-

Mundziri berkata, "At-Tirmidzi berkata, "Hadits ini tidak dihafal." Ali
bin Al-Madini berkata, "Hadits Hammad bin Salamah tidak dihafal dan

ia salah saat menganggapnya sebagai hadits marfil' (yakni yaflg tiwayatnya

sampai kepada Rasulullah Sballallahu Alaihi wa Sallarn), yang benar hadits

ini mauquf pada Ibnu Umar dan keiadian tersebut tetiadt ant^r^ dirinya

dan muadzinnya."
Inilah hadits yang digunakan orang-or^flg yaflg mengztakan bahwa

adzat sebelum faiar ttdak ada syatratnya.

Jelas bahwa hadits ini tidak bisa dibandingkan dengan hadits yang telah

disebutkan di dalam Shahih At-Bukhai dan Shahih Muslim di atas, bahkan

seandainya hadits ini shahih maka bisa ditafsirkan bahwa hadits ini muncul

sebelum disyariatkan adzat sebelum faiat, karctra Bilal adalzh muadzin

peftama yang Abdullah bin Zaid a)arkan kepadanyz lzfazh-lafzzh adzan

atas perintah Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam. Setelah itu, beliau

Sbatlallahu Ataihi wa Sallam mengangkat Ibnu Ummi Maktum sebagai

muadzin betsama Bilal. Maka Bilal mengumandangkan adztn peftama

yzng faedahnya telah diterangkan di atas, kemudian irka faiar telah tetbit

Ibnu Ummi Maktum meflgumafldangkan adzan kedua.
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1,82. Dari Abu Said At-Khudi Radhiyallahu Anhu ia berkata, 'Rasulullah

shallallahu Alaibi wa sallam bersabda, 'Jika kalian mendengarkan

seruan -adqan-, ucapkanlah seperti apaJang diucapkan oleh muad1in."

(Muttafaq Alaih)i/i

u'o <41b, S habih Abu Dawud (532)
utt <Q',:n', Hadits ini shahih ditiwayatkan oleh Al-Bukhan $1L) dan Muslim (383)
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Tafsir Hadits
Hadits ini mengaiarkan kepada or^figyang mendengatkan adzan untuk

menirukan bacaan muadzit, baik ia dalam kondisi suci atau tidak, bahkan

walaupun ia dalamkondisi junub atau haid. Kecuali saat seseofang sedang

menggauli istri atau saat buang haiat, karena berdzikir saat itu hukumnya

makruh.
Namun, apabtla orang tersebut sedang shalat maka ada beberapa

pendapat dalam masalah ini, dan yang paling masuk zkal ialah
menjawabnya setelah ia menyelesaikan shalatnya.

Perintah waiib ini ditujukan kepada oraflg yang mendeng^n\y^, bukan

otang yang melih^tfly^. Seperti, jtka mwadzin betada di atas fner:r^ta

sehingga orang tetsebut tidak bisa mendengarkannya atau memang orang

tersebut tuli, walaupun dia melihatnya.
Menjawab seruan adzan, apakah hukumnya waiib? Al-Hanafiyah, Ahli

Zhahir dan beberapa ularna yang lainnya meflg nggapnya wajib.
Sedangkan jumhur ulama mengatakan bahwa hal itu tidaklah waiib,

berdasarkan hadits yang menyebutkan, "Rasulullah Shallallahhu Alaihi
wa Sallam mendengatkan adzan, dan saat muadzir. meflgumandangkan,

Zllahu Akbar'beliau mengucapkat, "Alal Fithrah" (afittya atas fittah),
dan saat muadzin mengumafldangkan bacaat syahadat beliau mengucap,

'Kharqjta minan Naar'(artinya engkau telah tetbebas dari neraka)."' HR.

Muslim.sl6 Jumhur ulama mengatakan, "seandatnya meniawab adzan

hukumnya wajib, tentulah Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam

menitukan bacaar muadzin, karerra saat itu beliau tidak menitukanya,

maka hal ini menunjukkan bahwa perintah di dalam hadits Abu Said

bermakna mustahab (sunnah).

Akan tetapi afgumen ini dibantah, bahwa dalam hadits tersebut tidak

ada ungkapan perawi yang menunjukkan bahwa Rasulullah Shallallahu

Ataihi wa Sallan tidak menirukan baca;arr muadzin, bisa saia beliau

menirukannya akan tetapi perawi tidak menyebutkannya karena hal itu
telah meniadi kebiasaan beliau, kemudian petawi lnarrya menyebutkan

hal yang dianggap baru saja.

Ungkapan beliau, "mitslama" -seperti apa- menuniukkan bahwa

seyogyanya orangyang mendeflg r tersebut menirukan setiap apa yangia
dengar. Dan telah diriwayatkan darr Ummu Salamah, "Bahwasanya

Rasulullah Shallallahu Alaibi wa Sallam mengucapkan seperti 
^P^ 

yang

diucapkan muadzin hingga muadztn itu diam." HR. An-Nasa'i.517 Jika

u'u <Q.+l Hadits ini shahih diriwayatkan oleh Muslim (382)
s,7 Hadits ini diriwayatkan oleh An-Nasa'i di dalam Al-Kabra (6 / M) dari Ummu Habibah.
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otang tersebut tidak bisa meniawz-br'ya tepat setelah muadzin
mengumandangkannya makz hendaklah ia menyusulnya, selama lar:'krlya
tidak lama. Zhdnrr An-Nidaa" -setuan- betatti or^n'g tetsebut menjawab

setiap adzan yang ia dengarkan, namun yang paling utama untuk dijawab

adalah adzan pertama. Disebutkan di dalam As-S1arb, "Kecuali pada

sefuan shalat Faiat dan shalatJumat, maka kedua adzan pada kedua shalat

itu sama hukumnya, karena keduanya disyariatkan."

Saya katakan,"Yangia maksud di sini adalah adzanpettaln sebelum

fajar dan adzan pefi^ma sebelum masuk waktu shalat Jumat, dan tidak

ditagukan bahwa adzan sebelum fajar adalah disyariatakan dan Rasulullah

Sballattaha Alaihi wa Sallam menyebutnyaiuga sebagai adzan, sebagarmana

dalam sabda beliau, "sesungguhnla Bilal mengamandangkan adlan pada malam

hari..." maka adzatini termasuk dalam hadits Abu Said, sedangkan adzan

sebelum masuk waktu shalat Jumat adzlah perkaru baru yang diadakan

setelah beliau Shallallabu Alaihi wa Sallam wafat, maka ia tidak bisa disebut

sebagai rdzan secara syattat.

Dan ungkapat'seperti'dalarn hadits di atas tidak berarti bahwa orafig
tetsebut harus menjawabnya dengan suata lattang sebagaimafla suara

mlradztt,karena fungsi suara muadzin zdalah untuk membedtahu, tidak

sepetti fungsi suara orang yang meniawabnya.
Dan tidak cukup menjawabnya di dalam hati, karena itu bukanlahQaul

-ucapan-, karena itulah yang tetsir^t padz zhahit hadits Abu Said dan

hadits bedkut ini.

.'iL u:d'*',sttA y . \ AY

783. Dan dalam riwayt Al-Bukbari aorl tut)orllab terdapa;hadits serupa.s"

Yakni hadits seperti hadits Abu Said, yang menerangkan bahwa orang

yang mendengatkannya mengucapkan seperi apa' yang dikumandangkan

oleh muadzin dalam setiap lafazhnya, kecuali pzda lafazh 'Ha11a 'alas

shalat' 'Ha11ta 'alal falah', dalam hal ini diterangkan oleh hadits berikut
ini.

,ryfl\irtl6s
), o /'t/

.,Ir{ Yl e}lj

t'u <g''2, Hadits ini shahih ditiwayatkan oleh Al-Bukhai (612)
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784. Dan dalan badits Muslim dai Umar dalan bab 'Keutamaan menirakan

bacaan muadqin kalinat perkalimal, kecuali pada bacaan 'Ha11a 'alas

sbalab' 'HaL1a 'alalfalab', maka orang tersebut menjawabrrya dengan

bacaan 'l-aa haula walaa quwwata illa billaah'.'E1e

Tafsir Hadits
Hadits ini menjelaskan dan mempersempit pemahaman hadits yang

menerangkan aniotan untuk menirukan setiap ucapan mtzdzin.
Isi hadits ini adalah isi hadits Al-Bukhati dad Muawiyah pada nomor

183 di atas, dan ia merupakan hadits Muslim dari Umar, akan tetapi Ibnu
Haiat menyingkatnya dengan cukup menyebutkan 'Dan dalam iwayat
Al-Bukhati dari Muawiyah terdapat hadits serupa'yang maksudnya adalah

seperti hadits nomor TS2yangkemudian dilanjutkan dengan hadits nomor
184 ini.

Dengan begitu orang tersebut akan mengucapkan 'Laa haula walaa

quwwata illa billaab'sebanyak empat kali.
Lafazh hadits ini di dalam hadits Muslim adalah sebagai berikut, 'Jika

muadzin mengumandangkan, 'Allaha Akbar, Allahu Akbar'maka kalian
mengucapkan Allahu Akbar, Allabu Akbal, hingga sabdanya, " dan ketika
ia mengumandangkan'Hnyo 'alas shalah' kalian mengucapkan 'l-aa baula walaa

quwwata illa billaah', ketika ia mengumandangkan 'Ha11a 'alal falah', maka
orang tersebut menjawabnla dengan bacaan 'Laa baula walaa quwwata i/la
billaah'."

Hal ini bisa dipahami, bahwa ketika muadzin mengumandangkan
'Ha11a 'alas shalah'sekali maka jawabant:rya, 'Laa haula walaa quwwata illa
billaab'sekali dan begitu seterusnya hingga semuanya betjumlah empat
kali. Atau bisa juga di pahami bahwa ketika muadzin mengumandangkan
'Ha11a 'alas shalah'dua kali baru dijawab dengan bacaan 'I-aa haula walaa

quwwata illa billaab'sekali, dan demikian selaniutnya hingga semuanya
hanya dua kali saja.

An-Nasa'i dan Ibnu Khuzaimah medwayatkan hadits Muawiyahs'o y^ng
menyebutkan hal itu.

Alasan ungkapan Ibnu Hajar,'Bab keutamaan bacaat tersebut', karena

di akhit hadits tersebut disebutkan, "Jlka seseorang yang mendengatkan
adzan mengucapk^nfiy^ dart dalamhainya, maka ia akan masuk ke dalam
surga." Akan tetapi ia tidak menyebutkan lafazh haditsnya dengan
lengkap, namufl hznya menyebutkan maknanyz saia.

t'n <*> Hadits ini shahih diriwayatkan Muslim oleh (385)
s20 1$.&1 S baltib An-Nasa'i (67 6) dandi dalam hadits tersebut disebutkan, 'Ia mengucapkan

hal itu.'
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Makna Al-haulu' dzlzm bacatn 'l-.aa haula walaa quwwata illa billaah'
ialah getakan, maksudnya iada getakan dan kemampuan kecuali dengan
kehendak dad Allah. Ada yang memahaminya,'Tiada daya untuk menolak
kejahttan dar. iada kekuatan untuk meraih kebaikan kecuali dengan izin
dad Allah'. Ada juga yang memahami, 'Tiada daya untuk menghindar
dari kemaksiatan kecuali dengan periagaan dad Allah dan iada kekuatan
untuk melaksanakan ketaatan kecuali dengan pertolongan-Nya',
pemahaman ini dfuiwayatktn dad Ibnu Mas'ud sec ra marfa'.

Ketahuilah bahwa hadits ini membatasi makna hadits Abu Said, 'Maka
ucapkanlah seperti apa Jang diucapkan oleh muadqin", sehingga maksudnya,
"Tirukanlah semua ucapan muadzin kecuali pada kedua bacaan ini."

Ada juga yang memahami bahwa orang tersebut menirukan bacaan
muadzin seperti apa adanya kemudian ditambah dengan bacaan 'L-aa baula
walaa quwwata illa billaah' dengan alasan ingin melaksanakan kedua hadits
tersebut.

Tentu pendapat yang pertama lebih baik, karena hadits ini
mengkhususkan hadits Abu Said yang umum, dan membatasi (taqliid)
maknanya yaflgtanpabatas (nutblaq).Kemudian dari sisi makna ia lebih
tepat, karena saat muadzin menyeru untuk menuju kemenangarr dan
keselamatan dalam bacaan'Ha11a 'alas shalab' 'Ha11a 'alal falah'orang
tersebut seakan-akan menjawab, itu adalah perkara besar yang tidak
mungkin aku melaksanakannya kecuali dengan pertolongan dari Allah,
dengan mengucap 'l-.aa haula walaa quwwata illa billaah'- Alasan yanglarn
ialah karena semua lafazh adzan zdala,h dzikir kepada Allah maka layak
untuk ditirukan, akan tetapi kedua lafazh ini adalah seruan dan ajakarr
untuk melaksanakan shalat dari muadzin maka yang paling cocok untuk
menjawabnya ralah 'l-aa haula walaa quwwata i//a billaah'untuk memenuhi
panggilan tersebut.

Dan cara ini tetap sebagai bentuk pengamalan kedua hadits tersebut,
dengan cata membawa hadits nuthlaq kepada hadits muqa11ad, dan
membawa hadits 'am kepada hadits khash.

Apakah harus menjawab tarji', yakni saat muadzin membaca dua
kalimat syahadat dengan suara rendah? Dan apakah hatus menjawab
bacaan muadzin 'As-Sahalaatu khairun minan naum'? Maka dalam masalah
yang tetakhir int ada yang berpendapat agu sipendengar menjawab dengan
bacaala, "Sbadaqta wa bararta" (<amu benar dan kamu betul), namun hal
ini hanya suatu istihsan karena tidak ada sunnah yang menjelaskan hal
itu.

Abu Dawud medwayatkan dad beberapa shahabat Nabi Muhammad
S b allallabu Alai hi wa S a llam, "Bahwasan ya Brlal sedang mengumandangkan
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iqamah, dan saat ia membacz, 'pad qaamat as-shalaah' Nabi Muhammad

Shallallaha Alaihi wa Sallam mengucapkan,'Aqaamahallah wa adaamabaa',

zr'jrya semoga Allah menegakkannya dan melanggengkannya."s2l Dan ta

menjawab semua bacaan iqamah seperti yang disebutkan di dalam hadits

Umar dalam masalah adzan. Maksudnya talah,ia menirukan semua bacaarr

iqamah sebagaiman^ yat:'g dilakukan dengan tdzan.

,qe i6\,#t lt ,l;,., L-:Jt, t'at o.rf i itkL *s .t x"

A),\tf JL L'U { 6';!':*iti W\ fi) r*(,1 Ci :Ju
t -,. 1. t, a . or, ,.a . , t. o. ?. t, ,o t za /

.F5 t.>'.Jl 1*4J ,$-V)tl a;--.> j ri--^-:tJl a-*-r;l .\Vl\.
785. Dai Ustman bin Abul Asb ia berkata, 'Wahai Rasulullah, jadikanlah

aku rcbagai imam untuk kaumku!" Beliau bersabda, 'Kamu imam untuk

kaummu, pertinbangkanlah orangyng paling hnab di antara kalian
dan angkatlab seorangmuad{nlangtidak meminta upah dai adqannla."

(HR. Al-Khamsah. At-Titmidzi menghasankannya,
sedangkan Al-Hakim menshahihkanny a). 522

Biogtafi Petawi
Utsman bin Abul Ash adalah Abu Abdullah Ustman bin Abul Ash bin

Basyar Ats-Tsaqafi, Rasulullah S hallallabu Alaibi wa S allam
mempekeriakarnya di Thaif, b tetap benda. di sana selama kehidupan
Rasulullah Sballallahu Alaihi wa Sallam, masa khalifah Abu Bakat dan

dua tahun pada masa khalifah lJmar, kemudian Umar memutasinya ke

Oman dan Bahtain. Ia tetmasuk otang-orang Tsaqif yang bettamu kepada

Rasulullah Shallallabu Alaihi wa Sallarn, saat itu ia berumur 27 tahun
sebagai aflggota tetmuda, ketika Rasulullah Sballallahu Alaihi wa Sallan
wafat, orang-otaflg Tsaqif berniat untuk keluat dari zgama Islam, maka
Utsman bin Abul Ash berkatakepada. meteka, "Wahai penduduk Tsaqif,
kalian adalah orang tetakhir memeluk 

^garna 
lslam ma"kaiangznlah kalian

menjadi orang pert^na keluat dari Islam", mereka pun mengurungkan
ruatrrya. Beliau wafat di Bashrah tahun 51 H.

s2t liiblDhaifAh Dawil (528)
u" <g;", S ltahib Abn D awd (537)
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Penielasan Kalimat
'XVahai Rasulullah, jadikanlah aku sebagai imam untuk kaumku!' Beliau

bersabda, 'Kamu imam untuk kaummu, pertimbangkanlab oranglangpaling hmah

di antara kalian (maksudny^, 
^g 

t ia meniadikan orang-orungya;ng lemah,
baik karena sakit at^u tua sebagai standar shalatnya dalam rangka
memberikan ketinganan kepada mereka) angkatlah filrang muadqin lang
tidak meminta upab dari ad7ann1ta."

Tafsir Hadits
Hadits ini menunjukkan diperbolehkannya meminta posisi imam atau

pemimpin dalam kebaikan, dar, }r,al ini telah disebutkan di dalam ayat
yang menjelaskan sifat-sifat hamba Allah,

/\

@ff1 d;a.6ds
"..dan jadikanlah kami imam bagi orang-orangJailg bertakwa." (QS. Al-

Futqaan: 74) Permohonar jabatan di sini tidaklah termasuk ambisi untuk
menjadi pemimpin yang hukumnya makruh. Ambisi untuk mendapatkan

iabatan kepemimpinan yang hukumnya makruh adalah labatan yang
bersifat keduniaan, orang yang berambisi seperti itu selayaknya tidak pedu
ditolong dan tidak pedu untuk dikabulkan permint^zt\rty^, sebagaimana

yang akan kami terangkan mend^t^flg.
Imam shalat hendaklah memperhatikan kondisi makmumnya, lalu

menjadikan oraflg yang paling lemah sebagai standarnya dan meringankan
shalat karenanya. Hal ini akan dibahas lebih luas dalam bab Imam Shalat.

Hendaklah orang tersebut mengangkat seorang muadzin untuk menyeru
olang-oran g 

^gar 
menghadiri shalat, dan di anta.r^ ktitetia muadzin

tersebut ialah orang yang tidak menghatap upah dari adzannya. Dengan
demikian, orang yaflg meminta upah atas adzannya tidak layak untuk
diangkat sebagai muadzirr.

Apakah ia boleh menerima upah? Madzhab imam Syafi'i
membolehkannya walaupun ia menganggap hal tersebut hukumnya
makruh. Sedangkan madzhad Al-Hadawiyah dan Hanafryah
mengharamkznny a berdasarkan hadits ini.

Saya katakan, "Hadits di atas tidak mengharamkannya." Ada yang
mengatakan, "Boleh mengambilnya iika ia memang ditugaskan sebagai
muadzin tetap, dengan begitu ia tidak mengambil upah dad rdzannya
akan tetapi ia mengambil upah darr iabatarrrtya."
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786' Dari Malik bin Al-Huwaiits ia berkata, 'Rasulullab Sbattailah'u Alaibi
wa sallam bersabda, Jika sbalat terab tiba, maka bendakralt salah
selrafig dari kalian mengumandangkan ad4tn untuk kalian.,. (HR.
As-Sab,ah;sza

Biografi Perawi
Malik bin Al-Huwafuits adalah Abu Sulaiman Marik bin Al_Huwairits

Al-Laitsi, ia petnah bertamu kepada Rasulullah sballallahu Alaibi aa sallam
dan tinggal bersama beriau selama dua puluh maram.Ia tinggar di Bashrah
dan wafat pada tahun 94 H.

Tafsir Hadits
Hadits ini adalah kutipan dad hadits yang paniang, dfuiwayatkan orehAl-Bukhari dengan berbagai macam rafazh;; 

";g;;prr. srtrh satunya
adalah, Malik berkata, "Aku mendatangi Rasululai siatlailabu Araibi wa
sallam bersama beberapa orang dad kaumku, raru kami tinggal di dekatnya
selama dua puluh hari. Beliau sballaltahu Alaibi wa satlin ad,arah orang
yang penyayang dan lemah lembut, ketika beriau merihat kerinduan kami
kepada keluarga kami, beriau berkata, 'puranglab karian dan tinggalrah
bersama rnereka, alarilab mereka, sbaratrah brrsori *rrrka,lika waktu srtarat
nlah tiba maka bendakt:tl Mrab seorarg dari kalian nengunandangkan adqan
untuk kalian, dan hendakra! orangltang paring tua di n-rtnrn karian nenjadi
imam', dalam riwaltat lain disebutkan,-*-Maka sbalatlab lealian sebagaimana
aku shalat."'

- Kemudian pada kesempatan ini, Ibnu Hajar menukil sebagian datihadits tersebut dengan mengambil bagian y^ng dianggap mewakilipermasalahan yaflg sedang dibahas, 
-yril 

^iilr^n untuk
mengumandangkan adzan, yaflg merupakan dalil atas wajibnya hal
tetsebut.

Hadits ini mengisyaratkanbahwa untuk menjadi seorang muadzin tidak
memedukan betbagai macam sy,,tat selain im'an, berdasikan ungkapan
beliau, "Salah seorafig dai ka/ian.,,

335

t" 
61r'bl Hadits ini shahih diriwayatkan oleh Ar-Bukh ai (631)dan Musrim (674)
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787. Dari Jabir Rad.bjatlahu Anhu babwasanla Rasululla'lt' Sballallahu
Alaibi ,aa S allam bersabda kepada Bilal, "Jika engkau

mengumandangkan adqan maka panjangkanlab suaramu, dan jika
engkau mengumandangkan iqanah naka percepatlah, dan buatlab jarak
antara adqan dan iqamabnu seukuran seselrang Jang makan bisa

menlelesaikan makannla. " (HR. At-Tirmizi dan beliau
mendhaifkannya).524

Penjelasan Katmat
'Jika engkau mengumandangkan adqan maka panjangkanlah silaramil (yakni

tartilkanlah lafazhnya, jangan tergesa-gesa atau tetburu-buru ketika
mengucapkannya) da n ji ka e ngkau rn e ngu m an da ngk an iq a m a h n a ka p e rcep a t la h

dan buatlahjarak antara adqan dan iqamabmu sekira firelrang bisa merytelesaikan

makannla (yakni buatlah jeda waktu yang cukup bagi seseorang yang

sedang makan untuk menyelesaikan makannya) Al-Hadits (maksudnya
bacalah selengkapny^ 

^t^a 
kelanjutannya).

Tafsir Hadits
Hadits ini tidak disebutkan secara lengkap oleh Ibnu Ha1ar. Bagrzn

yang diting gal ialah, " O ra ngl a ng s e d a ng m i n u m b i nga m e nl e l e s a i k a n m i n u m nl a,

lrang Jang hendak buang hajat (hinga menlelesaikan bajatrya) dan janganlab

kalian berdii (merugumandangkan iqanab) hingga kalian melibatku."
Hadits ini didwayatkan oleh At-Tirmidzi dan beliau mendhaifk^nrry^,

ia berkata, "Kami tidak mengetahuinya kecuali dari Abdul Mun'im dan

sanadnya majhul (tidak diketahui)."
Hadits ini juga diriwayatkan oleh Al-Hakim.t" Jog diperkuat oleh

hadits Abu Hurairah dan hadits Salman yang diriwayatkan oleh Abu Asy-
Syaikh, iuga oleh hadits Ubai bin Kaab yang diriwayatkan oleh Abdullah

s2a (t*y Dbaif At-TirnidS (95)
s2s Al-Mz$adrak (1 / 320)
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bin Ahmad.s26 semuanya lemah, namun walaupun begitu makna hadits
ini diperkuat oleh alasan atau hikmah disyariatkanflya adzan,yakni untuk
menyeru orang-oiang yang belum hadit di masjid agat segera hadir untuk
shalat. Maka sudah selayaknyalah disediakan waktu yang cukup untuk
bersiap-siap dan mendatangi masjid, jika tidak tentulah tujuan
disyariatkannya adzan tidak tecapai.

Al-Bukhari telah menulis bab khusus, 'Bab Berap a Jarak zntata Adzan
dan Iqamah', akan tetapi ia tidak menyebutkan batasannya secara ielas.
Ibnu Bathaal berkata, "Hal itu tidak ada batasannya yang pasti kecuali
waktunya kfua-kira dari mulai masuknya waktu shalat hingga berkumpulnya
pzra jamaah."

Hadits ini merupakan dalil agzr adzan dikumandangkan dengan
perlahan, karena tujuannya adalah untuk memberitahu orang-orungyang
beruda di tempat yang jauh. Dengan suara perlahan akan lebih tepat
sebagai pemberitahuan, irrg, merupakan dalil agar iqamah
dikumandangkan dengan cepat, karena tujuannya adalah pembedtahuan
untuk orang-orang yang telah hadir, maka mengumandangkannya dengan
cepat lebih cocok, agar ra segera selesai dati iqamah lalu melaksanakan
pokok kegiatarinya, yaitu shalat.

n.(to.\,. .1.o,t 1o.
rJl u-e 4)t 6.b) o-t--p Gl f 45. \ AA

.Ul {;rbl *,;r,t1 L\i.'t
788. Dan dalam hadits At-TirnidTi juga, dari Abu Hurairab Radbjarlaba

Anhu babwasanla Nabi Mubanmad sballallahu Alaihi wa sallarn
bersabda, 'Tlendaklab tidak mengurnandangkan adTan kecuali orang

lang te la b b enau dhu. " (At-Tirmidzi mendhaifkannya). 527

Tafsir Hadits
At-Tirmidzi mendhaifkan hadits ini, sebagaimana beliau mendhaifkan

hadits sebelumnya. Hadits ini dhaif karena munqathi', karena ia
diriwayatkan dari Az-Zta.hrr dad Abu Hutairah, padahal Az-Zuhrt belum
pernah mendengar hadits secara langsung dad Abu Hurairah.

At-Tirmidzi berkata, "Az-Zuhibelum pernah mendengar hadits secara
langsung dad Abu Hurai-tah, dan perawi selain Az-ztthn adarah perawi
dhaif."

s26 Zan a'id Al-Musnad (5 / 143)
5" 1i.ft1Dhaif At-Timid{ (200-201)

,Jt3'^Jiripht,k 4t
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ArTirmidzi iuga medwayatkan hadits ini melalui Yunus dal Az-Zahri
secara mauquuJ dengan lafazh "l-,aa Yunaadi" artrnya hendaklah tidak
menyeru, dan hadits ini lebih shahih.

Abu Asy-Syaikh meriwayatkan hadits ini dalam 'Kitabul Adqan' dart
Ibnu Abbas dengan lafazh, "Sesungguhnla adqan berkaitan dengan shalat,

maka hendaklah seseorang dai kalian tidak mengumandangkan adTan kecaali

jika ia dalam kondisi :uci."528

Hadits ini adalah dalil bahwa betsuci dari hadats kecil dan hadats besar

merupakan syarat untuk mengumandangkan adzan. Al-Hadawiyah
berkata, "Suci dari hadats besat adalah sy^rlt meflgumandangkan adzan,

maka adzafl seseotangya;trg sedang junub tidak sah, sedangkan adzannya

orang yang tidak berwudhu sah, betdasxkan hadits di atas." Sebagaimana

yatg ia sebutkan dalam As-S1arh.

Saya katakan, "Hadits di atas jelas mensyaratkan wudhu bagi orang
yang mengumandangkanadzan, maka tidak ada alasan bagi Al-Hadawiyah
untuk membedakan kedua lenis hadats di atas. Jika sahnya
mengumandangkan adzan tanpa berwudhu ini diqiyaskan kepada sahnya

seseoraflg membaca Al-Qur'an t^rLpz berwudhu maka qiyas ini
bertentangan dengan nash hadits, dan hal ini ielas tidak sesuai dengan

dasar pengambilan hukum yang metekz pakai."
Ahmad dan beberapa ulama yang laitnya betpendapat bahwa a.dzan

seseorang yang berhadats kecil tidak sah, berdasarkan hadits ini, walaupun
Anda telah mengetahui keadaan hadits ini, yang rnana. At-Tirmidzi
menegaskan bahwa hadits int Mauquf pada Abu Hurairah.

Adapun masalah iqamah, maka kebanyakan ulama mensyaratkan
u.rudhu ketika mengumandangkannya. Mereka berkata, "Tidak ada nash

yang menyebutkan selain cara rtla pada mzsa Rasulullah S ballallahu Alaihi
wa Sallam, yang hal itu tentunya cukup jelas."

Namun ada beber^p^ ota,ttg yang mengttakan bahwa iqamah
diperbolehkan tanpa berwudhu, walaupun hal itu makruh menutut meteka.

Dan ada orang latn yang mengatakan bahwa mengumandangkan iqamah
taflpa berwudhu boleh sama sekali.

o. t7.:u-;;te 41
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189. Dan dalam badits At-Tirnid{ juga dai Zjad bin Al-Harits berkata,
'Rasulullab Sballallaha Alaihi wa Sallam bersabda, "...dan siapa

Jang rilengumandangkan adyan maka ia lang mengumandangkan
iq aru ab. "' (At-Titmizi mendh aifkannya) s2e

Biografi Perawi
Ziyad bin Al-Harits adalah Ziyad bin Hadts As-Shuda'i, ia berbaiat

kepada Rasulullah Sballallahu Alaihi wa Sallam lalu ia mengumandangkan
adzan di hadapannya. Ia adalah or^flgterpandang dari kalangan penduduk
Bashtah. Shuda' adalah fl^m^ satu kabilah.

Penielasan Kalimat
"..dan siapa)ang mengu/mandangkan adqan maka ia jtang mengumandangkan

iqamab (ungkapan 'dan' di sini menunjukkan bahwa sebelumnya ada
ungkapan yanglain, yaitu sabda beliau, "sesunguhnla saudara dari Sbuda'
ini telab mengumandangkan adqan ...").

Tafsir Hadits
At-Titmidzi betkata, "Hadits ini dikenal sebagai hadits yang

didwayatkan dari Ziyad bin An'um Al-Ifriqi, yangm^na Al-Qathan dan
b eb erap a otang lainny a mendhaifk aflfly a." Al-Bukhari b erkata, " Ia m u q a i b
hadits." Abu Hatim dan Ibnu Hibban mendhaifk^inya.

At-Tirmidzi berkata, "Banyakulama mengamalkan isi hadits ini, yakni
orang yang meflgumandan gkan ad.zan maka. dia pulalah yang
mengumandangkan rqamah."

Hadits ini adalah dalil bahwa iqamah merupakan hak muadzin, maka
tidak boleh dikumandangkan oleh orang lain, demikian pendapat Al-
Hadawiyah. Hadits ini didukung oleh hadits, "Tunggu dulu Bilal,
rc su ngu h n1a lang m engum andarugkan iq am a b ialab oranglang mefigum an dangkan
ad4zn.u530 HR. At-Thabati, AI-'UqaiIi dan Abu Syaikh, akan tetapi hadits
ini didhaifkan oleh Abu Hatim dan Ibnu Hibban.

Al-Hanafiyah berkata, "Iqamah boleh dikumandangkan oleh orang lain,
yakni yang tidak mengumandangkan adzan, karena dalil di atas tidak kuat
dan hal ini didukung oleh hadits bedkut ini,

L. ,? 6, Ul;6 :Jv i) ; i' *o 
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1,90. Dan dalam riwalat Abu Dawud dalan badits Abdullah bin Zaid
berkata, "Sa1a-yang melihat adqan (dalam rninpi), dan waktu itu aku
menginginkafin)a, kemudian beliau bersabda, "Kumandangkanlah

iqamah." Dalam badits ini ada kelemabannla. ,tt

Tafsir Hadits
Penulis tidak menemukan ketetangan atas kelemahan hadits ini. Abu

Dawud juga tidak menerangkannya. Tetapi Al-Haftdz Al-Mundziri
menyebutkan bahwa Al-Baihaqi menetangkan bahwa sanad dan matan
hadits ini saling bertentangan.

Abu Bakar ,\l-Haazimiberkata, "Sanadnya menjadi bahan pembicaraan
para ulama sehingga ia tidak bisa digunakan sebagai dalil."

Hukum asli dalam masalah ini adalah muadzin boleh
mengumandangkan adzant, dan hadits di atas menguatkan hukum ini.

,4Lirt ,* at Ji, JG ,'Js il; hr 'e:, a;:; c.( *:. \ 1\

iy.r I:, y"i\:tri ;c'1j 0ri1,r{ uS o",rir oi:!i
..f.urrq*

791. Dari Abu Hurairab Radhiltallaha Anbu ia berkata, '?,ornlrttrb
Shalla/lahu Alaibi wa Sallan bersabda, "Sesungubnld iezrang maadqin

kbih berbak atas adTan dan seorang iman lebih berbak atas iqamah."
(HR. Ibnu'Adi dan ia mendhaifkannya) 5'2

Biografi Perawi
Ibnu Adi adalah seorang Hafidz besar, imam yang sangat terkenal,

Abu Ahmad Abdullah bin Adii A1-Jurjaani, dikenal juga dengan n^rr,a
Ibnul Qishaar. la adaLah penulis Kitab ALKamil daLam masalah :Ilm:u Jarh
wa Ta'di/. Lahrr pada tahun 279 H. belajar hadits dari banyak ulama, dan
banyak imam yangbelajat datinya.Ibnu Asakir betkata, "Ia adalah ulama
tsiqab walaupun kadang ada sedikit kekeliruafl." Hafiz^h As-Sahmi
berkata, "Ibnu 'Adi adalah seorang Haftdz yang profesional atau bagus,

pada masanya tidak ada seotangpun yaflg meflyamainya." Al-Khalili
berkata, "Jarartg ada yzng menyamainya dalam masalah hafalar, dan

s1' 1ifu1 D haif Atu D awd (512)
5121i.$bl Hadits ini diriwayatkan oleh Ibnu Adi (4/12)

L
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keagungan." Saya bertanya kepada Muhammad bin Abdullah bin
Muhammad Al-Hafidz mengeflai Ibnu Adi, ia menjawab, ..Kancing

baiunya lebih kuat hafalannya dari pada hafalan Abdul Baqi bin eani,.,,
Beliau wafat pada bulan Jumadal Akhitah tahun 365 H.

Penielasan Kalimat
"Sesungubnla seorang muadqin hbih berhak atas adqan (maksudnyabahwa

waktu adzan menj adi tanggungj awab seorang maadzin, karena ia dip ercay a
untuk melaksanakanrya) dan seorang inam hbih berhak atas iqamab (maka
iqamah tidak boleh dikumandangkan kecuali atas pedntah da:r, seorang
imam)."

Tafsir Hadits
Hadits ini didhaifka^ karena ia diriwayatkan dad Syuraik Al-eadhi

sendfuian. Al-Baihaqi berkata, "Ia bukan orang yarg dlhafal." Abu Syaikh
meriwayatkan iuga, akan tetapi di dalamnya ada kelemahannya.

Hadits ini merupakan dalil bahwa muadzin bertanggungjawab atas
waktu permulaan adzzn, karena talah orangyang disetahi amanah untuk
mengetahuinya, dan bahwa seorarrg imam bertanggun gawab atas iqamah,
maka iqamah tidak boleh dikumandangkan kecuali atas perintah dari
seorang imam.

Al-Bukhari telah meriwayatkan hadits, ,,Jrkz iqamah telah
dikumandangkan maka janganlah kalian berdiri hingga kalian
melihatku."s33 Hadits ini menunjukkan bahwa seseorang boleh
mengumandangkan iqamah walaupun imam belum datang, jadi iqamah
tersebut tidak tergantung kepadzizinimam, demikian disebutkan di dalam
As-s1arh, akan tetapi diterangkan dalam hadits rair., 'Babwasanla Birar
mendatangi rumah Rasulullab Shallallabu Alaibi wa Sallan untuk neminta iTin
mendiikan shalat sebelum ia mengumandangkan iqanah.'s34 rzirr mendirikan
shalat setelah mengumandangkan adzan adaLah tztn untuk
mengumandangkan iqamah.

Ibnu Hajar berkata, "sesungguhnya hadits Al-Bukhari bertentangan
dengan hadits Jabh bin Samurah, "Bahw 

^s^ny,_ 
Bilal tidak petnah

mengumandangkan iqamah hingga Rasulullah Sballallahu Alaihi wa Sal/an
keluar (dari rumahnya)."s35

"' SlnbrHadits ini shahih diriwayatkan oleh Al-Bukh ari (637)
uon 

@&'tHadits ini shahih diriwayatkan oleh Al-Bukh ati (417)
t" 

@,blHadits ini shahih diriwayatkan oleh Muslim (606)
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Makna kedua hadits ini bisa digabungkan, yakni bahwasanya Abu
Huraitah selalu mengawasi keluarnya Rasulullah Sltallallabu Alaibi wa

Sallam, sehingga saat ia melihatnya segera ia mengumandangkan iqamah

sebelum orang-orang melihatnya, dan saat meteka semua melihatnya
meteka berditi.

Dalam masalah kapan saatyangtepat bagi para makmum berdiri, Malik
berkata, "Saya belum pernah mendengat batasan yang ielas kapan paru

makmun betdfui, akan tetapi dalam masalah ini saya betpendapat a,gar

mereka betdiri sesuai dengan kemampuan masing-masing, karena diattara
mereka ada orang-or^ng yang berat (sulit untuk berdiri) darr ada orlrrg-
orang yang ringan (mudah untuk berdiri)."s36 Dar, sebagian besat ulama

berpendap at bahura para makmum tidak berdiri hingga iqamah selesai

dikumandangkan.
Ditiwayatkan dari Anas bahwasanya ia betditi saat orang yaflg

mengumandangkan iqamah mengucapkzn'pad qaamat as-sbalah'.

Diriwayatkan oleh Ibnu Mundzr dan yangLilnnyz.
Sedangkan dad Ibnul Musayyib dfuiwayatkan bahwasanya ta betkata,

' Jika muadzin sudah mengucapk an,' A lla h Ak b ar' rnaka waiib untuk segeta

berdiri, dan saat ia mengucapkan, 'Ha11a Alas sbalab'barisan hatus sudah

rapi, dan szat ia mengucapkan, 'Laa ilaaha illallah' imam segera

mengucapkan takbitatul ihtam." Namun hal ini adalah pendapatnya dan

tidak pernah ditemukan di dalam sunnah.

6zA otl t,,*s 1" ^,
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192. Dari Anas Radhiltallahu Anhu ia berkata, '\asulullab Shallallabt

Alaibi wa Sallam bersabda, 'Doa di antara adqan dan iqamab tidak

akan di tolak." (HR. An-Nasa'i dan Ibnu Khuzaimah
menshahihkannya) s37

Tafsir Hadits
Hadits ini hadits marfu', disebutkan iuga di dalam Sunan Abu Dawud

dengan lafazh, 'Doa di antara ad4tn dan iqanab tidak akan di tolak."

536 Al-Muaattha' Qral. 67)
to' <61l,tl Hadits ini shahih diriwayatkan oleh An-Nasa'i dalamAl-Ktbra (6/23)
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Al-Mundziri berkata, "Hadits ini diriwayatkan oleh At-Titmidzi dan
An-Nasa'i di dalam bab 14mal 1aum t A lailab.

Hadits ini menunjukkan bahwa doa pada saat itu mustajab, karena
maksud daikata 'Tidak ditolak'ialah dikabulkan dan dipenuhi, kemudian
hal itu berkenaan dengan semua doa, yzng tentunya harus diperjelas dan
dibatasi dengan hadits-hadits lain yang menjelaskan bahwa yang dimaksud
dengan doa di sini ialah doa yang tidak berkerl^ tt dengan dosa atau
memutuskan hubungan silaturrahmi, dan telah dijelaskan beberapa doa
yang selayaknya dibac^ antara adzan dan iqamah, di antatanya:
1. Membaca, 'Radbiitu billahi Rabban wa bil Islami dinan wa bi Muhammadin

rasilillafl", Rasulullah Sballallabu Alaibi wa Sallam bersabda, "Siapa
membaca doa tetsebut maka dosa-dosanya akan diampuni." s38

2. Membaca shalawat kepada Nabi Muhammad Shallallabu Alaihi wa
Sallam setelah selesai menjawab bacaan adzan.s3e Dalam Al-Ha$tu
Ibnu Qayyim berkata, "sebaik-baik shalaw^t y^ng akan sampai
kepadanya, rala}r, 

^p^ 
yang beliau alarkan kepada :um^tfiya, ag t

umatnya bershalawat kepadanya dengan shalawat yaflg tiada
tandingnya."

Hal ini akan kami bahas lebih lengkap dalambab shalawat.

3. Setelah membaca shalawat kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi
wa Sallam membaca, 'Allahumma rabba haaqibid da'watit taammab was

shalatil qaa'irnah, aati Muhammadan al-wasilah wal fadhiilah, wab'atshu
maqaamam mahmuudah a//a{ wa'adtab" hal ini disebutkan di dalam
Shahib Al-Bukharf'0, dan selain Al-Bukhari menambahkan, 'Innaka
laa tukbliful mii'ad'.sa1

4. Betdoa untuk diri sendiri, memohon karunia Allah Subbanahu wa
Ta'ala, sebagaimanl- y^rrg disebutkan di dalam kitab-kitab Sunan,
"Ucapkanlah seperti 

^p^ 
y^ng mereka ucapkan -yakni para mtadzin-

setelah itu mintalah apa saja engkau pasti akan diberi."s42
Ahmad bin Hanbal meriwayatkan,

'.atl2ltj i-lutt ;]!tl ,i^a, [ilr 'g;rtilit 916 'J",- Jti i
/C a.. a , dt?

Jl oJ.a cs , ,A
c

d
' i\,
4--J AlJl

. .. 
^ 

lzoz
.-rb*:-,l oJ*r

.;
,bk

lzLl'J,*J\bt*,frtt tt,
J^-*, y6t

ltz o z
.13_ft

tt'<Q+l Hadits ini shahih diriwayatkan oteh Muslim (3g6)
s3e Lihat Shabih Muilin (384)
uuo tQ,.+l Hadits ini shahih diriwayatkan oleh Al-Bukhati (614)
sar Tambahan ini dhaif Lhal Kayf Al-kbafa (1/484)

'o'<64bfr1Shahib Abu Dawud (524)
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'Barang siapa, saat muadTin mengumandangkan adlan ia membaca, Ya

Allah, Tuhan -Pemilik- serilafl -1tang lurus dan shalat lang bermanfaat,

beikanlah sbalawat kepada Muhammad, ridhailah ia dengan keidbaan lang
tidak ada kemarkaan setelahnjta', maka Allab akan mengabulkan

permobonannJa.'oot

At-Tir midz i rneri'w ay atkan dari Ummu S alamah, ia b erkata, " Rasulullah

Shallallahu Alaihi wa Sallam mengajariku untuk mengucapkan doa bedkut
ini saat adzan Maghdb,

' J.b$'eiG! Lt'r*f , lrW',j;rb gtgi .1q rr rtt r*il.d.*u'eiu.t ot*t)
'Ya Allah, sesunguhnla ini adalah kedatangan malam-Mu, dan kepkeperyian

siang-Mu, dan suara zrarug-orangJang berdoa kepada-Mu maka ampunilab

kesalahanku.'6aa

AI-Hakim meriwayatkan dari Umamah sec^r^ marfuu', ia berkata, "Jika

mendengatkan muadzin, beliau meflgucapkan, "Ya Allah, Tuhan lang
nemi/iki seruafi mustajab, lang mustajab antuknla, Jang memiliki serutan

kebenaran,lang memiliki kalimat takwa, wafatkanlah aka di dalam keadaan

lakwa, dan bidupkanlah aku dalarn keadaan takwa, jadikanlab di antara

urafig-urang bertakwa lang sbalih, pada bai kiamat."sas

Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam telah menielaskan doa yang

dibaca saat itu dalam hadits, "Doa di antara adqan dan iqamah tidak akan

dilolak."Para shahabat bertatya, "Ap^ yang kami bacz saat itu wahai
Rasulullah?" beliau menjawab, "Mobonlah arnpunan dan kesehatan di dunia

dan akhirat kepada Allab.-sa6 Ibnul Qryyi- berkata, "Hadits ini shahih."

At-Baihaqi menyebutkan, "Bahw Ls^rlya Rasulullah S ba llal la h u Alai hi

wa Sallam saat tqamah mengucapkan, Aqaamahallah wa adaamahaa' -

semoga A[ah menegakkan dan melanggen gkarrnya.-"'sa7

s. @tB sYARAT-sYARAT sHALAT

Kata 'syatat' secata etimologi betarti tartda, sebagaimafla y^rtg
disebutkan dalam ftman Allah ra'ala' 

wcJ -,v 3{i
"sesungubn-1ta telah datang tanda-tandan-ya." (QS. Muhammad: 18),

tot <U'*bl Hadits ini diriwayatkan oleh Ahmad (3/337)
5oo 1&bl Dhaif At-Tirnid<! (3589)
sas Al-Mutadrak (1 / 7 31)
snu 1i.#el Dhaif At-Tirmidd Q594)
so' liiful Hadits ini ditiwayatkan oleh Al-Baihaqi di dalam Al-Krbra (1/ 417)
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sedangkan menurut paru urtma, syat^t ialah sesuatu yang keiadaanyamenyebabkan kettadaan sesuatu yang lain. ' i

,k ltt J;, Jv :Jv'ob'At ,*:, dL ; ,rc;e . \ 1t
I a..-?1 , . o.?. . t" 
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193' Dari Ari bin. 

_Thataq 
Radhltattahu Anbu ia berkata, ,Rasulu//ab

sballal/ahu Ala,ti wa sarlam bersabda, ,Jika 
salab seorang dari kalian

buang angin -kentut- saat sedang ruengeriiakan shalat, maka bendakrab
ia keluar /a/u mengambil wudbu dn, ir)gnlongl sbalnla. - (HR. Al_Khamsah, dan Ibnu Hibban menshahihkannya) ,rs

Biografi Perawi
Biogtafi Ali bin Thalaq Radbfuailahu Anbu terah dijelaskan dalarn babhal-hal yang membatarkai *rrdlir. Ibnu AbdurBa* betkata,..saya kirai?-!"!^h orang tua Thalaq bin AIi Al-Hana{i." s"d"rgkrn Ahmad danAl-Bukhad lebih suka untuk mengatakan bahwa Ari bi; TharaqmaupunThalaq bin AIi adalah oraflg yang"sama.

Tafsir Hadits
Hadits ini diriwayatkan oreh imam yang rima, dan Ibnu Hibbanmenshahihkannya' ungkapan, 'dan Ibnu Hibban -.rrrhrhih kannya, adarahungkapan yang di-tingkas, lengka pnya iarah.Ibnu Hibban meriwayatkandan menshahihkannya,, ,rgkrp* ini sering,igunakan oleh Ibnu Hajar,dan.ada kemungkirrrt aip^hami seaka n-akan Ibnu Hibban tidakrnedwayatkan hadits ini, akan tetapi ia menshah thkannya saja.Ibnu Al-Qathani mencacat hadits ini katena keberadaan Musrim binsalam Al-Hanafi, katena ia adarah sosok yang tidak dikenal.

At-Tirmid zi betkata, "Al-Bukhari berkatr, .saya tidak mengetahuihadits lain dad Ali bin Thalaq selain hadits ini.,,,
Hadits ini menjelaskan bahwa buang angin -kentut- membatalkan*"91", menurut ijma' ulama, kemudian har-ral ,,in yangmembatalkanwudhu, diqiyaskan kepada buang angin. sernua itu membatalkan sharat.

*h'
o t?.J-r-J r

tn' (L1$) DbaifAbtt Dawud (205)
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Telah disebutkan hadits Aisyah Radhiallabu Anha, 'Barangsiapa muntah

atau mimisan atau gumob -$maficam muntah- saat sedang menunaikan shalat,

maka hendaklab ia keluar -untuk berwudhu-, kemudian meneruskan sbalatnla,

selama ia tidak bercakap-cakap." Hadits ini bertentaflg^It dengan hadits di
atas, kedua hadits di atas bermasalah, namun Ibnu Haiat mentatiih hadits

nomof ini, ia berkata, "Kaf.efrahadits nomof ini menetapkan pengul^lg 11

shalat, sedangkan hadits yang kedua menghilangkan keharusan untuk

mengulangi shalat, atau bisa dikatakan hadits nomor ini membatalkan

shalat sedangkan hadits yang satunya tidak, ma.ka hadits nomol ini lebih

layak untuk ditarjih disamping bahwa Ibnu Hibban telah
menshahihkannya. Adapun hadits yaflg satunya tidak ada satu ulama pun

yang meflshahihkannya, sehingga hadits nomof ini lebih kuat dad sisi

keshahihannya."

Y :Ju '&',, &\t , b i Jr'r( qr" i' iro, "z:Gl---J -;- -- (5- (J. - e I
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794. Dari Aisltab Radhilatlahu Anha babwasanla Nabi Mubammad

Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, 'Allah tidak akan meneima

sbalat senrang wanita ltang telah baidb kecuali jika ia mengenakan

keradung." (HR. Al-Khamsah kecuali An-Nasa'i, dan Ibnu
Khuzaimah menshahihkannYa).'re

Penielasan Kalimat
'Allah tidak akan menerima shalat relrang wanita lang telab baidh

(maksudny a ialah warritt yang telah mencapai umuf baligh secat^ umum,

walaupun umuf itu ia capai dengan mimpi. Penggunaan kata haidh di sini

karena kebanyakan watita mencapai umuf tersebut dengan haidh) kecuali

jika ia mengenakan kerudung (yaitu sesuatu yang menutupi kepala dan

lehet)."

Tafsit Hadits
Hadits ini iuga diriwayatkan oleh Ahmad dan Al-Hakim, sedangkan

Ad-Daraquthni mengaflgg Pny^ cac^t, ta betktta, "Statusnya sebagai

hadits rnauquf lebih mendekati kebenaran." Adapun AI-Hakim, ia

melihatnya cacat dari segi kemutsalan hadits ini.
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At-Thabrani meriwayatkan hadits ini dalam As-shagir dan Al-Ausath,
dengan lafazh, "Allah tidak akan menedma shalat seorang wanita sehingga
ia menutupi perhiasannya, dan tidak pula dari anak perempuan yangtelah
mencapai umur haidh hingga mengenakan ketudung."ss, Maksud tidak
menerima di sini ialah tidak sah dan tidak benar. Hal ini menjelaskan
bahwa shalat tersebut tidak disebut sebagai ibadah, yang seharusnya
menghasilkan pahala. Dengan demikian ketika Allah menganggapnya
bukan sebagai tbadah, maka Atlah telah menghapuskan pahala yang
seharusnya didapatkan dad shalat tersebut. Akan tetapi shalat tersebut
tetap sah, sebagaiman^ y^ng disebutkan di dalam hadits, "sesungguhnla
Allah tidak akaru menerina shalat selrang hanba lang melaikan diri atau
seseorafigJang di dalam perutnla terdapat arak.,,ssl

Permasalahan ini telah kami jelaskan di dalam kisalah Isbal di dalam
catat^n pinggir 51 a rh A I -U m d a h, y angke simpulannya b ahwa tidak diterima
berarti tidak sah.

ungkapan, 'kecuali jika ia mengenakan keradung!, menuniukkan bahwa
seofaflg wanita harus menutup kepala, leher dan semua z'frggot^ tubuh
yang biasa tertutup oleh kerudung, dan berikut ini hadits Abu Dawud
dad Ummi Salamah mengenai shaiatnya seorang wanita dalam baju
kutung dan kerudung tanpa mengenakan sarung, bahwasanya Rasulullah
Sba/lallahu Alaibi wa Sallam bersabda, "Jika baju kurung tersebut lebar dan
meruatupi punggung telapak kakin1a."ss2 Hal ini menunjukkan bahwa seorang
wanita hendaklah menutup kepala dan lehetnya, sebaga im^na y^ng
dijelaskan oleh hadits 'kerudung' di atas, juga menutup anggota bad,an
yang lainnya bahkan hingga punggung telapak kakinya, sebagaiman a y^ng
dijelaskan di dalam hadits Ummu Salamah di atas.

Ia boleh membuka wajahnya,karena tidak ada dalil yang mengharuskan
untuk menutupnya. Maksudnya, ia boleh membuka walahnya saat shalat
selama tidak terlihat oleh laki-laki asing atau yang bukan mahramnya.

Inilah auta.ttrye- saat di dalam shalat, sedangkan 
^ur^tny^ 

di hadapan
laki-laki bukan mahramnya ialah seluruh tubuhnya, sebagaimanu ying
akan kami jelaskan.

Ada pendap^t yang rnengatakan bahwa 
^uratnya 

saat shalat adalah

^ur^tnyz- 
di hadapan laki-laki bukan mahramnya, akan tetapi pembahasan

Al-Ausatb (7 /315) Atb-Sbaghir (2/138)
(g.<c1 sltatt'ltAt-TinnidTi Q60) tanpa menyebutkan, "seseorang yang di dalam perutnya
terdapat atak"
Akan diielaskan.

550
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552
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perbedaan pendapat tentang masalah ini pada bab ini, bukanlah pada

tempatfiya, karena yang pasti seotang wanita mempuflyai aurat yang harus

ditutupi saat mendfuikan shalat dan mempunyai 
^ur^tya:tg 

harus ditutup
saat berada dihadapan lelaki bukan mahramnya, sedangkan bab ini hanya

membahas aurat wanita di dalam shalat.

:{'ls tG *s.\1o
'olt-;:rtij. a>"2t G e .* 'A-,iV 6-,t: ,-rlt'dtS

^lL b;I .q"tjb ti;b tk 'ob ,&? ,y
795. Dari 1otl, Xo,aniailabu 7rn'n bahwarunya *)rrr,,r, Shallallaba

Alaihi wa Sallam bercabda kepodanla, 'tika pakaiannla lebar maka

lilitkanlah." Maksadnla di dalan shalat. Dan dalam riwalat Mus-

lim, 'Maka silangkanlah antara kedua ujungnla, danjika senpit maka

kenakanlab sebagai saruilg." (I\t[uttafaq Alaih).s53

Penielasan Kalimat
'tika pakaiannla lebar maka lilitkanlah (dr dalam shalat) dan dalam iwalat

Maslim, 'Maka silangkanlah antara kedua ujungnla (dengan meletakkan

sebagian darinya di atas pundak) dan jika sempit maka kenakanlab sebagai

sdrilflg. Maksud melilitkan ialah memakai salah satu ujungnya sebagai

sarung dan mengenakan ujung yang lainnya di atas pundak.

Zhahir ungkapan 'Maksudnlta di dalarn shalat' adalah ucapafl perawi,

penjelasan ini ia simpulkan dari kisah yang mengawali hadits tetsebut,

bahwasanya Jabu berkata, "Aku mendatangi Rasulullah Shallallahu Alaihi
wa Sallam satt ia sedang mengetiakan shalat, dat pada saat itu aku

memakai pakaiarr atau kain, aku betselimut dengat\flya, kemudian aku

shalat di sisi beliau, ketika beliau menyelesaikan shalatnya, beliau
bersabda kepadaku, "selimut apa ini?" Aku berkata,"Ini adalah pakinn."
Kemudian beliau bersabda, 'Jika pakaiunrty^ lebar maka lilitkanlah, dan

jika sempit maka kenakanlah sebagai satung."

Tafsir Hadits
Hadits ini menjelaskan bahwa jika kain yang dipakai lebat, maka

hendaklah dipakai sebagai saruflg pada satu uiungnya, sedangkan uiung

*t y\t ,*'"u4t ,t( );b'at o>,
0

dl

tt'<Q+l Hadits ini shahih diriwayatkan oleh Al-Bukhan Q6\ dan Muslim (766)
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yang lain diselempangkan di atas pundak. Dan apabtla kainnya sempit
maka hendaklah dipakai sebagai sarung untuk menutupi alr^t. Karena
betdasarkan pendapat banyak ulama, a.uratpfl^ adalah a.fltarzpusar hingga
lutut.

796. HaditsAl-Bukhai dan Muslirz dai Abu Hurairab zuanrl,rurnu Anhu,
'Tlendaklab salab seorang dari kalian tidak nendiikan sltalat dengan
satu kain dan tidak ada apapun di atat pundakflJa.',55+

Penielasan Kalimat
'Ilendaklab salah seorang dai kalian tidak nendirikan sbalat dengan satu

kain dan tidak ada apapun di atas pundakryta (jika kain tersebut lebar,
sebagaiman^ yang dijelaskan oleh hadits di atas, maksudnya, hendaklah
tidak menyarungkan kain tersebut tepat pada teng ahnya kemudian
mengikatkan kedua ujung kain tersebut pada pinggangnya, akan tetapi
hendaklah disisakan salah satu ujungnya untuk dikenakan pada pundaknya
agar menutupi bagian atas tubuhny^).,,

Tafsir Hadits
Jumhur ulama berpendap at bahwa larangan ini berarti makruh,

sebagaimana mereka mengatakan bahwa maksud perintah ,Maka
lilitkanlah' pada hadits sebelumnya bermakna mandub (sunnah). Namun,
Ahmad mengatakan bahwa pedntah ini betarti wajib, sehingga seseorang
yang bisa melakukan hal tetsebut tapi tidak melakukannya maka shalatnya
tidak sah, pada ristayat lain ia mengatakan bahwa shzlatnya sah akan
tetapi pelakunya berdosa.

Ketika Ahmad mengatakan bahwa shalatnya tidak sah maka cara
memakai kain tersebut dianggap sebagai salah satu sy^rat, dan ketika ia
mengatakan bahwa shalatnya sah akan tetapi ia berdosa maka hal itu
dianggap sebagai salah satu yang wajib dalam shalat.

Dalam masalah ini Al-Khathabi mengatakan, bahwa argumen jumhur
ulama'adalah bahwa Rasulullah shallallabu Ataihi wa jalhm pernah
mendirikan shalat dengan satu kain, sedangkan salah satu ujungnya berada

€, €Li ;; \ : iJL'at q:i;j ,s:i iy U ej. \ 1r
io . to o' -. o c.iA ,* ^irG ,V d r,-lll ./pl

t'o <Q&l Hadits ini shahih diriwayatkan oreh Ar-Bukhari (359) dan Muslim (516)
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di atas salah seotang istti beliau yang sedang tidur. Ia betkata, "Darr
pastilah bagian yang beliau pakai tidak cukup untuk ia gunakan sebagai

sarung sekaligus menutupi pundaknya."
Saya betkata, "Argamen ini tertolak dengan perkataan Ahmad,

"sehingga seseorang yang bisa melakukan hal tetsebut tapi tidak
melakukannya rraka shalatnya tidak sah," katena bisa iadi saat itu
Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam tidak bisa memakai kecuali dengan

cara itu. Artinya hal ini memperkuat dugaan bahwa saat itu Rasulullah

Shatlallahu Alaihi wa Sallam tidak memiliki kain yang lainnya.

t'JLritW'lnt;+r'*?i ipj .\ qv

1r"-St u3
.{r3,, *}i'&, .;)t; ,{ L;i .t e rl'rr$ *e 6y
1,97. Dai Unmu Salamah Radbiyallahu Anha bahwasanla beliau bertanla

kepada Rasulullab Shallallahu Alaibi wa Sallam, 'Apakah selrang

wanita boleb menunaikan shalat dengan bE'u kurung dan kerudung tanpa

mengenakan sarung?" Beliau bersabda, 'tika baju kurung tersebul hbar

sebinga rnenutupi pungung kedua telapak kakin1a." (HR. Abu
Dawud. Pam imam menyatakannya sebagai hadits mauquO sss

Tafsir Hadits
Hadits ini telah kami jeiaskan di atas, dan hukumnya sepetti hadits

mat'il' walaupun ia hadits mauquJ karena selayaknya tidak dipetbolehkan
untuk berijtihad dalam kisah sepetti ini.

Malik dan Abu Dawud telah metiwayatkan secara nauquf dengan

lafazh, "D 
^tt 

Muhamma d bin Zdd bin Qan fad z dati ibunya, bahwa s anya

ta bertatyt kepada Ummu Salamah, "Pakaian tpakah yang dikenakan

oleh seorang wanita ketika shalat?" Ia meniawab, "Seorang wanita shalat

dengan ketudung dan baju kutung yang lebat sehingga menutupi
punggung kedua telapak kakinya."'

q ,u'&'t &\t ,i*iJt; k i;u ^r, ; yG ,rs. \ 1^
,n v,\' J .' l.> \i: L

'o^,tit ,i.J.3lt.;Jb tfu .q*t Mt V.|i*It ^aA

1, aa,

'b r?
l:! :Jti

,l--ty\t
t.t\L *. )tlr Lr, iif;t ;,ir

4/4.

5551W1Dhaif Abu Dawud (640)
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198. Dai Jabir bin Rabi'ab ia berkata, ,Kami 

bersama Nnri unlrr**oa
sballallahu: kihi wa sallam pada satu malamlanggelE gulita, sebinga
kami tidak bisa mengetabui arab kiblat, kemudiai kim| menunaikan sbalat.
Ketika matahai terbit, kami sadai ternitata kami telab mengeryakan sbalat
bukan ke arab kiblat, kemudian turanlab alat, "...*ok) ke manapun
kamu nenghadap di situlah wajab A//ab..'t(et. Ar-Baqatah: 71,i)],
ftIR. At-Tirmidzi dania mendhaifkannya). s56

Biografi Perawi
Jabir bin Rabi'ah, yakni Abdulah bin Amir bin Rabi,ah bin Marik Al_

'Anziy bernisbah kepada Anz bin wa'il, ada )uga yang mengatakan Ar-
'Adawi' Masuk Islam pada periode awal, -""giL,ro i.dr* hijtah dan
menyertai semua peristiwa penting yang tetjadr. wafat pada tahun 32
atau 33 atau 35 H.

Penielasan Kalimat
'Kami bersama Nabi Mubarznad shaltattabu Ataihi wa sallam pada satu

malam lang gelap gutita, sehingga kami tidak bisa mengetabui arab kibrat,
kemudian kami meruunaikan sbalat (zhahimya mereka tidak melih at kepad.a
tanda-tanda alam) ketika matabai terbit, kami sadai ternltata karzi terab
mengejakan sltalat bukan ke arab kiblat, kemudian turunlab 

"ayat 
nrsebut.

Syarah Hadits
Hadits ini menunjukkan bahwa siapapun yang menge{akan shalat

bukan ke arah kiblat dikarenakan oreh ["g"trpr, ,i^rrm i'tao oleh aw^n,
maka shalatnya benar, baik ia melihat tanda-tanda aram serta berusaha
untuk mencarinya atau tidak, baik kesarahannya diketahui pada saat itu
atau sesudahnya.

- Hadits ini diperkuat oleh hadits At-Thabrani dari Muad z btn Jabar, iaberkata, "saya telah mengerjakan shalat ke arah selain kiblat bersama
Rasulullah sballatlabu Ataibi wa salram pad,a, hari yang beraw an daram
sebuah perjalanan, ketika ia telah menyelesaikan shi'ra tnya, matahari
nampak, kemudian kami berkata kepada Rasulurlah,,,wahatRasurullah,

i-rr p t;; .G)*i ,ailt ,",1,
t . .o ia-->t;l

'uu <{121Shabih At-Timid{ e45)
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kita telah mengerjakan shalat bukan ke arah kiblat?' Kemudian beliau

bersabda, "shalat kalian dengan semua haknya telah diangkat ke hadirat

Allah S ubhanahu ua Ta'a/a." Di dalam sanad hadits ini terdapat Abu 'Ablah,

yang telah dikuatkan oleh Ibnu Hibban.
Pata wlama telah berbeda pendapat dalam masalah ini:

1) Madzhab As-Sya'bi, Al-Hanafiyah dan Al-Kufiyin, mengatakan bahwa

shalat tetsebut benat, kecuali bagi orang yang merige\akat shalat

tanpl- betusaha untuk mencari kiblat kemudian setelah itu ia
mendapati arahnya salah. Dalam hal ini disebutkan di dalam Al-Bahr
bahwa selutuh ulama beriima'bahwa orang tersebut harus mengulangi

shalatnya. JIka lima' ini benar adatya, maka ia adalah pengecualian

untuk hadits di atas.

2) Beberapa ulama yang lain mengatakan, bahwa orang tersebut tidak

perlu mengulangnya, apablla ia telah berusaha untuk mendapatkan

arah kiblat sebelum shalat walau kemudian 1^ rr.eng tahui setelah

shalat tetsebut bahwa arahnya salah, dan waktunya telah habis,

sedangkan brla ia menyadari kesalahannya padahal waktunya masih

tersisa rrnka ia hatus mengulanginya, kareta perintah shalat masih

berada dalam tangguflgannya dan waktunya masih ada. Akan tetapi

llka ra tidak menyadari kesalahanrtya maka tidak pedu mengulanginya

katena selama ia tidak menyadadnya tidak meriutup kemungkinan

llka ta mengulanginya ia akan salah aruh lagr, maka jika waktunya
telah habis ia tidak perlu mengulanginya betdasatkan hadits di atas.

Kelompok ini menganggap bahwa berusaha untuk menghadap kiblat
zdalah sy^t^t mutlak, karena orang tersebut hatus yakin bahwa ia

menghadap ke kiblat. Jlka ra tidak bisa meyakinkan diti bahwa ia

telah menghadap ke kiblat maka ia berusaha semampunya, ltka ia
tidak berusaha semaksimal mungkin maka ia tidak bisa dimaafkan,

kecuali |lka rz yakin bahwa arahnya sudah tepat.

3) Imam Syafi'i mengatakan bahwa oraflg tersebut hatus mengulangi
shalatnya baik sebelum maupun sesudah habis waktunya. Karena
menghadap ke kiblat hukumnya waiib, padahal hadits Sariyah dalam

masalah tersebut ada kelemahannya.
Menutut saya sehatusnya kita mengamalkan hadits Sariyah karena

ia diperkuat oleh hadits Muadz, bahkan hadits tni saja sudah cukup

sebagai dalil, dan betkenaan dengan ijma' di atas, kita telah seting
mendapati mereka mengklaim tjrr,a' padahal tidak begitu adanya,

sehingga pendapat bahwa hal ini adalah ijma' ulama adalah salah.
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799. Dai Abu Hurairab Radhjallaha Anbu berkata, ,?,asu/ur/ab 
shatlallahu

Alaibi wa sallam bersabda, 'Antara timur dan barat adalab kibrat.,,,
(FIR. At-Tirmidzi dan dikuatkan oleh Al-Bukhari) ssz

Tafsir Hadits
Di dalam At-Talkhisb dijeraskan, hadits, Antara timur dan barat adalab

fiblat' diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dad Abu Hutairah secata maryfu,,
kemudian dijelaskan bahwa hadits tersebut adalah hadits hasan shahih.
Menurut kami seharusrya penulis menyebutkan bahwa At-Tirmidzi
menshahihkannya juga berdas arkankepada kaidah yangiapakai, dan kami
telah rnelihathal tersebut d.aram s,n,i At-Tirmid?i, r"Lui, menyebutkan
sanadnya, beliau meriwayatka.,flya dari dua jarur, salah satunya beliau
hasankan dan yang lainnya beliau shahihkan, kemudian beliau berkata,
"Hadits ini telah dfuiwayatkan dari banyak shahabat, di antarunya rJmar
bin Khaththab, Ali bin Abi Thalib dan Ibnu Abbas.,,

Ibnu umar berkata, 'Jika engkau jadikan arah barat di sisi kananmu
dao atah timur pada sisi kirimu maka zntara keduanya adarah kiblat jika
m-eyqhadan padanya." Ibnul Mubarak berkata, "Antlara barat dan timur
adalah kiblat bagi orang-orang Masydq.,,

. Hadits ini menjelaskan, bahw^ y^ng harus dilakukan seseorang yangingin mengerjakan sharat iarah menghadap ke arah kiblat, jika ia tidak
bisa menghadap tepat ke kiblat. tnilah yang disampaikan oleh sebagian
besar ulama berdasarkan hadits ini.

untuk lebih jelasnya, maksud ungkapan, 'Antara timur dan barat adarabkiblaf untuk oraflg yang tidak bisa melihatnya secata langsung, karena
orang yang bisa melihatnya, maka kiblatnya tidak terba tas antara barat
dan timur, akan tetapi 

.dari 
arah manapun ia bisa menghadap ke kiblat,

maka hadits ini menjadi dalil bahwa 
^nt^r^barut dan,iri.r, ad,arahkiblat,

dan menghadap ke arahnya sudah cukup.
Hadits tersebut tidak menjeraskan b^h-, orang yang bisa merihatnya

!1tus tepat menghadap kepadanya, karena untuk mengatakan hal itudiperlukan satu dalil.

"' ie1a, Shabib At-Tirnid{ (342,343 dan 344)
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Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala,

"&'X,j; g Y,'" {4 i6r\ ) yri .u, 5;A i:;
f ,{i?P

"Palingkanlah mukamu ke arab May'idil Haram. Dan di mana saja kamu

berada, palingkanlah mukamu ke arahn1a. " (QS. Al-Baqatah: 144) ditujukan
kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi wa Sallam saat beliau berada

di Madinah, dan untuk menghadap tepat ke kiblat adalah sulit dan tidak
mungkin dilakukan, kecuali apr- yaflg dikatakan mengenai shalat di dalam

rnihtab beliau, akan tetapi perintah untuk memalingkan waiah ke tengah
Masjidit Harambersifat umum baik shalat di dalam maupun di luar mihrab.

Kemudian firman Allah Ta'ala,

f+r.&;"rt;*yia
"Dan di mana saja kamu berada, palingkanlah mukamu ke arahn1a." (QS.

Al-Baqarah: 144) -separuh kedua-, menunjukkan bahwa menghadap ke

arah kiblat sudah cukup, karena untuk menghadap tepat ke kiblat adalah

lnalyang sulit untuk setiap orang yang ingin mendirikan shalat.

Sedangkan pendapat yang meflgatakan, "Hendaklah arah tersebut
dibagr menjadi beberapa bagtan sehingga ia bisa menghadap tepat ke kiblat
adalah pendapat yang berlebihan dan tidak didukung oleh dalil, dan tidak
pernah dilakukan oleh pata shahabat, padahal mereka adalah oraflg-
orang tetbaik. Maka yang benar taldn menghadap ke arah kiblat sudah

cukup, bahkan untuk oraflg-otang yang beruda di Makkah maupun
sekitarnya.

y\t ,k 4t *rl, i,lu *;'ir qr g / ,G'*i .t, ,

':t; .a)b &Jr.4-.t c--6+ i ,r; i!t, 
'b ,rt*- *)

.ro-'.?'- rr^ .rr,ri: ' i. ) ot.t Ut e;:C;" rt il jG,,/i,&rtAr
200. Dai Amir bin Rabi'ah Radhlallahu Anbu ia berkata, "Sa1a melihat

Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi wa Sallam rnengeiakan shalat

di atas hewan kendaraannla ke arah manapun bewan tersebut

menghadap. " (lVIuttafaq Alaih)ii8 Al-Bukhai menambahkan, 'Beliau

membeikan islarat dengan kepalanla, dan hal itu tidak pernah beliau

lakukan pada shalat wE'ib."

tt' <Q+THadits ini shahih diriwayatkan oleh Al-Bukhari (1093) dan Muslim (701)
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Penielasan Kalimat
"sa1a melihat Nabi Muhammad sballallabu Alaihi wa sallam mengejakan

sbalat di atas hewan kendaraarunlta ke arah manapun bewan tersebut mengbadap
(Di dalam Shahih Al-Bukbai dari Amir bin Rabi'ah dengan lafazh,.,Beliau
mengerjakan shalat sunnah di atas hewan kendaraan " Beliau juga
meriwayatkan dalj, Ibnu Umar dengan lafazh, "Beliau mengerjakan shalat
sunnah di atas puflggung hewan kendaraanflya."sss Imam Syafi,i
meriwayatkan dari Jabir dengan lafazh, "saya melihat Rasulullah
Shallallahu Alaihi wa Sallam mengerjakan shalat sunnah di atas hewan
kendaraan.")560

Al-Bukhari menambahkan, "Beliau mernberikan iyarat dengan kepalaryta
(waktu sujud dan ruku'. Ibnu Khuzatmah menambahkan, ..Beliau lebih
metendah saat sujud dati pada saat ruku'.") dan hal itu tidak pernah beliau
lakukan (yakni shalat di atas hewan kendaraan) pada sbalat wajib yakni
(shalat fardhu).

Tafsir Hadits
Hadits ini menunjukkan bahwa shalat sunnah di atas hewan kendaraan

hukumnya sah atau boleh, walaupun onngtersebut tidak bisa menghadap
ke arah kiblat.

Zhahk hadits menunjukkan bahwa hal itu boleh dilakukan, baik ia
betada di atas pelana atau tidak, baik dalam pet)alananiauh maupun dekat.
Hanya saja dalam hadits riwayat Razin dari Jabr ditambahkan bahwa
perjalanan tersebut adalah perjalanan yang mencapai jarak
diperbolehkannya mengqashar shalat, sehingga sebagian dari ulama
mensyaratkan )arak qashar, sedangkan yang lainnya tidak mensyaratkan
hal tersebut bahkan mereka membolehkannya saat tidak dalam perjaranan,
dan pendapat ini diriwayatkan dar, Anas berdasarkan ucapan dan
perbuatan beliau. Dan yang dimaksud dengan hewan tunggangafl di sini
ialah unta.

Hadits ini dengan jelas membolehkan har tersebut untuk or,.ng y^ng
betkendaraan, sedangkan untuk orang yangbe\alan kaki maka tidak ada
yang mengomentarinya.

Sebagian ulama memperbolehkannya untuk orang yang berjalan kaki,
hal ini diqiyaskan kepada orang yang berk end,araan, karena adanya
persamaan ant^r^ keduanya bahwa untuk melaksanakan shalat sunnah
harus dipermudah. Hanya saja mereka memberikan banyak batasan, di

"n tQ":"1Hadits ini shahih diriwayatkan oleh Al-Bukhari (1105)
560 Musnad At-S1af i $al. 23)
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^ntal:aflya,ia 
harus selalu menghadap ke atah kiblat, saat fuku', saat suiud

dan saat menyempurnakan keduanya. Ia tidak boleh be{alan kecuali saat

berdfui dan saat membaca tasyahhud. Sedangkan be\alanpada saat bangun

dari ruku' -i'tidal- r.rraka ada dua pendapat, sedangkan saat bangun di

^fltzlra 
dua suiud maka tidak boleh berialan, karena dasarnya tidak

diperbolehkan berjalan kecuali saat berdiri dan saat itu ia seharusnya

duduk.
Ungkapan beliau, "..ke arah mafiaPufi hewan tersebat menghadap",

menunjukkan bahwa ia tidak menoleh untuk menghadap kiblat, tidak

juga menghadap ke kiblat pada petmulaan shalat. Akan tetapi hadits

berikut ini menielaskan hal lain.

'oi',rrG ic $y,;ts :iLit -u, / *y ,y',itt ;:o't.Y . \

.96t c.j orslJ, ;'* asbst *a');tr L;bt-t / //

.k;!tlf)
207. Dalan hadits Abu Dawud dai Anas disebutkan, 'Bahwasanla jika

Rasulullah Shallatlahu Alaihi ua Sallam berada dalam satu perjalanan

lalu hendak nengerjakan shalat sannah, beliau nengbadap ke arah kiblat

bersama untanla, lalu beliau mengucapkan takbir kemudian mengery'akan

shalatnla ke manapun bewan kendaraannlta menghadap' " (Sanad

hadits ini hasan) 16l

Tafsir Hadits
Hadits ini menunjukkan bahwa saat beliau ingin mengucapkan

takbiratul ihram beliau menghadap ke atah kiblat. Ini adalah tambahan

yang seyogy^ny^ ditedma dan diamalkan karena haditsnya hasan.

fata '035 dan i(11-1, mempunyai makna yaflg sama, dan saat ingin

melakukan hal ini tidak disyaratkan agar kendaraanflya adalah unta,

bahkan di dalam Shahih Muslin disebutkan, "Bahwasanya Rasulullah

Shallallabu Ataihi wa Sallam telah mengetiakat shalat di atas keledai."s62

Dad ungka pan ,,dalam 
satu pejalanan" , distnpulkan oleh sebagian :ulama

bahwa safat atau perjaltnarr merupakao syafat dibolehkannya
mengerjakan shalat di atas kendaraan, fiamufi ungkapan itu tidak secaf^

tegas mensyfi^tkallrrya.

tu' 61b, Shahih Abtt Dawud (1225)

'u' <Q&l Hadits ini shahih diriwayatkan oleh Muslim (700)



bahwa hal ini
shalat waiib,
tidak petnah

Hary a s aj a A t-Tit fitidzl563 dan An-Nas a'i meriwa y atkan, ..B ahwasanya
Rasulullah shallallahu Alaibi wa sallam tiba pada sebuah selat bersama
shahabat-shahabatnya, saat itu matahzriberada di atas mereka dan daerah
basah di bawah mereka, lalu tibalah saat untuk menunaikan shalat. Maka
beliau memerintahkan seorang muadzin untuk mengumafldangkan adzan
lalu iqamah, kemudian Rasulullah shaltattabu Alaibi wa siilan maju
bersama hewan kendaraannya dan mengerjakan shalat bersama mereka,
beliau membuat isyatat,isyarat sujud lebih tendah dari padaisyarat ruku,.,,
At-Tirmizi berkata, "Hadits ini ghadb.,,

cara tersebut juga telah ditemui baik dalam ucapan maupun perbuatan
Anas yang kemudian dishahihkan oleh Abdul Hrqq. s.dangkrn An-
Nawawi menghasankannya. Namun Ar-Baihaqi mendlaifk 

^niy^.Sebagian ulama berpendapat bahwa shalat wajib boleh dike{akan di
atas hewan kendaraan asalkan selalu menghadap ke arah kiblat dan ia
berzdt di atas sekedup, walaupun ia betjaran. Hal itu seperti kapal, maka
sesungguhnya sec,'ra ijma' boleh menunaikan shalat wajib p^i^ny^.

Menurut saya,hal itu tidak bisa disamakan karena sa*t kapul berad,a
di lautan tidak ada daratan, sehingga hal itu dimaklumi, hal ini berbeda
dengan orang yang sedang mengendarai hewan di dalam sekedup.

Sedangkan apablla hewan tersebut dalam keadaan berhenti, maka
menurut As-Syaf iyah diperbolehkan shalat wajib padatya, sebagaimana
diperbolehkan menunaikan shalat wajib di atas 

^yri^nyang diikaidengan
tat atat di atas tandu yang dipanggul oleh orang jika mereka berhenti.

Yang dimaksud dengan shalat wajib ialah shalat yang diwajibkan atas
semua orang mukallaf, maka ketika Rasulullah Sbattattabu Alaihi wa Sallam
menunaikan shalat witir di atas hewan kendaraan yang hal itu adalah
wajib atas beliau, maka tidak bisa digunakan sebagai dalil dalam masalah
ini.
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Dalam hadits ini maupun hadits sebelumnya dijelaskan
diperbolehkan untuk shalat sunnah s$a d,an bukan untuk
bahkan secar^ jelas Al-Bukhad menjelaskan bahwa beliau
melakukannya pada shalat wajib.
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563 1ii*lDhaifAt-Timid{ (a11) dan saya tidak mendapatkannya di dalam suunAn-Nasa,i.
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202. Dai Abu said Radhjallahu Anba bahwasanla Nabi Muhammad

Shatlallaba Alaihi wa Sallan bersabda, "Seluruh bumi adalab na$id
kecuali pemakaman dan kamar mandi." (HR. At-Tirmizi dan
hadits ini mempunyai cacat) 56a

Tafsir Hadits
Hadits ini dfuiwayatkan oleh At-Tirtratdzi dan hadits ini mempunyai

c c t, yaita apakah hadits trri maushul atau mursal. Dalam hal ini Hammad

metiwayatkat dart Amr bin Yahya dari ayahnya dan Abu Said secafa

maushul. Sedangkan Ats-Tsauti meriwayatkafl seca;t mursal dari Amt bin

Yahya dart ayahnya dar, Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallarn dan rrsrayat

ini lebh shahih dan lebih kuat.
Ad-Dataquthni berkat2,, "Yzng saya tahu hadits ini mutsal." Dan

pendapat ini didukung oleh Al-Baihaqi.
Hadits ini menunjukkan bahwa seluruh bumi bisa digunakan sebagai

tempat mendi"ikan shalat, kecuali pemakaman yaitu tempat menguburkan

jenazah, maka tidak diperbolehkan mengerjakan shalat pa:darrya baik di

atasny^ maupun di arrta:.a makam-makam, baik makam seoraflg mukmin

maupun makam seorang kafr. Tujuafl dart laratgan tersebut ialah, iika
makam itu adalah makam seofang mukmin maka hal itu untuk
menghotmztitya, sedangkan iika makam itu makam seofang kaft maka

untuk menjauhi kebutukannya. Hadits ini membatasi hadits, "Semua bumi

dl'adikan masjid untukku." Al-hadits.
Begitu pula tidak diperbolehkan menditikan shalat di dalam kamar

mandi, ada yang mengatakan karena ia betnaiis, makz lztzngan ir^t

berkenaan khusus ptda btgiari yang bemaiis saia.

Ada juga yang meflgatakan, "shalat di kamar mandi hukumnya hanya

makruh saia." Sedangkan Ahmad bin Hambal berkata, "Tidak sah shalat

di kamar mandi, bahkan jtka ia shalat di atapnya", betdasarkan hadits

ini. Sedangkan jumhur ulama mengatakan bahwa shalatnya tetap sah akan

tetapi maktuh.
Laranganini berdasatkan kenyataan bahwa kamat mandi adalah temPat

setan. Pendapat yang lebih kuat dalam masalah ini adalah pendapat

Ahmad.
Kemudian batasan untuk hadits "Selilua bumi d/adikan maiid dan alat

bersuci untukktl', tidak hanya di dalam hadits ini saia tetapi iuga tetdapat

dalam hadits berikut ini.

'uo <64b1Shabib ArTimidT! Q17)
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203. Dari lbnu Umar Radhila/labu Anbu bahwasanla Rasulullab
Shallallahu Alaihi wa Sallam melarang sbalat di tujuh tempat,laitu;
tempat sampah, tempat penlem belihan, tempat pemakaman, tengah jalan,
kamar mandi, tenpat duduknla unta dan di atas Ka'bah." (HR. At-
Tirmizi dan ia mendhaifkannya). s6s

Penielasan Kalimat
'Babwasanla Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallan melarang sbalat di

tujuh tenpat,laitu; tempat sampab (yakni tempat orang-orang membuang
sampah) tenpat penlenbelihan Qeewan ternak) tempat pemakaman, tengab jalan
(yaitu tempat menapaknya kaki orang-orang yaflg lewat) kamar nandi,
ternpat duduknla unta (yakni tempat mendekamnya unta di sekitar atr) dan

di atas Ka'bab.

Tafsir Hadits
Hadits ini juga diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan ia mendhaifk^flny^,

setelah menyebutkan hadits ini beliau berkata, "Hadits Ibnu Umar ini
tidaklah kuat." Sedangkan Zatd bin Jabtah diperbincangkan oleh pata
ulama tentang haf alanny a, kemudian Al-Bukhad b erbicara tentang J abitah,
"Ia mdtrilk."

Kemudian pata tlama memaksakan untuk menemukan sebab
dilaranganya shalat pada tempat-tempat ini. Maka dikatakan bahwa
dilarang shalat di tempat sampah dan tempat penyembelihan hewan katena
adanya najis, begitu pula di tengah jalan. Akan tetapi adayangmengatakan
bahwa dllatang mendirikan shalat ditengah lalan karcna ia adalah hak
orang lain, baik jalan tt:u luas maupun sempit berdasarkan keumuman
Iatangan.

Sedangkan mengenai tempat duduk unta, maka ada alasan yang
disebutkan di dalam satu hadits, 'Bahwa tempat itu adalah tempat !eta/l."
HR. Abu Dawuds66, yzngLafazhnya, 'Mabaarikul ibil'atau 'ma11tabilul ibil'
56s 1i.ifu1Dhaif At-Tirniy Q46)
uuu <Q,,:.1Shahih Abu Dawud (184)
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atat 'munaakhul ibil' yzng mana laf.azh-lafazh ini lebih luas maknanya

dati pada 'ma'aathiruul ibil'.
I(emudian mereka menjelaskanlarangan shalat di atas Ka'bah, mereka

mengatakan jika ia mengerlakan shalat di uiung yarrgmar;- ala}rrnya keluar

dari angkas 
^flya -:ruar.Lq kosong di atas Ka'bah- maka shalatnya tidak sah

dan selain itu di anggap sah.

Namun, alasan ini membatalkan makna hadits di atas, karena jika

orang tersebut tidak menghadap ke kiblat maka shalatnya batal karena

sy,lratny'- tidak lengkap, bukan kar.ena ia shalat di atas Ka'bah'

Seandainya had.its ini shahih, makalaransan tersebut harus diindahkan

sebagaiman a adar,lyz, daniamembatasi hadits, "Semua bumi dladikan may'id

antukku."
Namun Anda telah mengetahui aPe- y^ng te{adi pada hadits di atas,

hanyalaranganyang betkeflaafi deflgan pemakaman dikuatkan oleh hadits

bedkut ini.

,)L?'t )i lnr'Jir'+ "JG'q/t -r; ,rj *t.Y't
* I3:, .tAL \# \, :#t J\trA'\ i'r;'{"-j

204. Dai Aba Martsad At-Ghanaai ia berkata, "Sa1a telah mendengar

Rasulullah shatlallahu Ataibi wa sallam bersabda, 'tanganlah kalian

shalat ke arab kuburan dan janganlah kalian duduk di atasryta." (HR.

Muslim)'67

Biografi Perawi
Abu Matsad Al-Ghanawi adalah Martsad bin Abu Mattsad, ia masuk

Islam bersama ay*hnya, ikut serta pada pennE Badar, terbunuh pada

pefang Ar-Rajii' sebagai syahid pada saat Rasulullah Sballallahu Alaihi
wn Sallam masih hidup, ia berkata, "Saya telah mendengaf Rasulullah

Sballallahu Alaihi wa Sallam betsabda,

tQ; 5*: \j ,-bt Jtri,*,'t
,fanganlah kalian shalar ke arah kuburan ao, i*g*ib kalian duduk di

atasn1a." (HR. Mustim)
Hadits ini merupakan dalil atas dllatanetya shalat ke atah kuburan

sebagaiman a dtlanngnya shalat di atas kuburan, yang hukum aslinya adalah

tu' <Q&1 Hadits ini shahih diriwayatkan oleh Muslim (972)
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haram, kemudian tidak difelaskan apakah batasan menghadap ke arah
kuburan itu? Yang jelas apa yang biasa dipahami oleh orang sebagai
menghadap, itulah batasannya.

Begitu pula hadits ini adalah dalil atas dtlaraflgnya duduk di atas
kuburan, yang hal ini telah disebutkan oleh bebetapa hadits, seperti hadits

Jabt yang menjelaskan hukum menginjak kuburans6s, |uga hadits Abu
Huraitah,

'u ii ).? :* jl;# rq_,t 4 -:b,* iLl ?V. o\
tlo t )t tcl o1 1. . ,o ,o^7

* +fl .f ,P u-Ia.,- 0l

"Seandainla salah seorang dai kalian duduk di atas bara api binga terbakar
pakaiannla sampai ke kulitnla lebih baik dari pada ia duduk di atas
kuburan." (HR. Muslim).56e
Betdasatkan hal ini, sekelompok ulama mengatakan bahwa duduk di

atas kuburan hukumnya haram, sedangkan Malik mengatakan bahwa
duduk di atas kuburan atau seienisnya tidak maktuh, sebenarnya yang
dilatang ialah duduk untuk buang hajat di atasny^.

Di dalam Al-Muwaththa' ditiwayatkrt dari Ali bin Abi Thalib
Radhjallahu Anhu bahwasanya beliau meflgguflakan kuburan sebagai
bantal dan juga berbadng di atasnya.sTo Seperi itu juga yang disebutkan
di dalam Sbahih Al-Bukhai dari Ibnu lJmar571, dan juga daiyanglzirnya.

Hukum asal sebuah lanngan adalah haram, perbuatan para shahabat
tidak berteflt^r7gafl. dengan hadits marfil' di atas, kecuali jika dikatakan
bahwa perbuatan para shahabat zdalah dalil untuk membawa hukum
larzngan ke hukum makruh, yanghalitu tentulah iauh dari kemungkinan.

+\t -* )t Ji, JG:JG ^-ht ,{,r * o.f tr.y.o
t:ri lx, al:'bt:'i+ ilt J;FLI ie ti1,*-)

i:t';;*, .;)t:>r: *;l .r-# ',1-A, i;;s; 6il ,f
lze,t

.dto-)>

tu' <673rHadits ini shahih diriwayatkan oleh Muslim (970)
uun (ep, Hadits ini shahih diriwayatkan oleh Muslim (971)
510 Mtuaththa'Malik (hal. 161)
571 Al-Bukhari, dalam Ta'liq ( / a58)
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205. Dari Abu Said Radbflallahu Anhu ia berkata, 'Rasulullah Shallallahu

Alaihi wa Sallam bersabda, 'Jika salab sezrdilg dai kalian mendatangi

maSid, maka hendaklah ia memeriksa kedua sandalnla. Jika ia

merudapati kotoran alau sesuatu sejenisnla pada keduanla maka

hendaklah ia mengusapnla kemudian shalat dengan keduanla. "'(HR.
Abu Dawud, Ibnu Khuzaimah menshahihkannya).s72

Tafsir Hadits
Kedudukan hadits ini diperdebatkan zntlra hadits maushul atau hadits

mursal, namufl Abu Hatim mengatakan bahwa hadits im maushul. Hadits

ini juga diriwayatkan oleh Al-Hakim dari Anas dan Ibnu Mas'ud.s73 Ad-
Daraquthni meriwayatkan dad Ibnu Abbas dan dari Abdullah bin Syakhir,

akan tetapi sanad keduanya dhaif.57a

Hadits merupakan dalil atas disyatiatkannya shalat dengan
menggunakan sandal, dan bahwa mengusaP sandal dad naiis metupakan

cata untuk membetsihkannya dari kotoran dan yang sejenisnya, yang dad

zhahitnya dipahami, baik najis tersebut kering maupun basah. Hal ini
diperjelas oleh sebab munculnya hadits ini, yaitu Malaikat Jibril
memberitahu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi aa Sallam bahwa pada

sandalnya terdapat kotoran, maka beliau melepaskannya dan melaniutkan

shalatnya. Kemudian bisa dipahami bahwa jika seseor^flg yarug sedang

mengetjakan shalat terkena najis namun ia tidak mengetahuitya, atau

telah melupakannya kemudian ia mengetahuinya di tengah shalatnya,

maka hendaklah ia menghilangkannya lalu melanjutkan shalatnya tanPz

rnengulanginya dad awal.

Tentunya dalam semua masalah di atas ada perbedaan pendapat, namufl

begitu tidak ada dalil lain yang bisa membantah hadits ini, sehingga tidak

perlu kami menetuskan pembicaraan dalam masalah ini. Hadits berikut
memperkuat pendapat bahwa sandal bisa disucikan dengan

mengusaPk arurty 
^ 

pada debu.
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t" <Q&y Shahih Ab* Dawud (650)
571 Al-Mutadrak (1 / 391)
51a Snnan Ad-Daraqtttbni (l /399) dan ia tidak meriwayatkan hadits Abdullah bin Syakhir.
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206. Dai Afu Hurairab Radbjallabu Anhu ia berkata, 'kasulallah
sballallaba Alaihi wa sallam bersabda, 'tika salab renrang dari kalian
nenginjak kotoran dengan kedua kbufnla, maka ltang bisa
membersihkannJa adalab debu."'(HR. Abu Dawud dan Ibnu
Hibban menshahihkannya).r2,

Penielasan Kalimat
'tika salah iezrang dari kalian menginjak kotoran dengan kedua kbufryta

(yakni sandalnya atau apapun yang beliau pakai pada telapak kakinya)
maka lang bisa membersihkannla adalab debu."

Tafsir Hadits
Hadits ini juga diriwayatkan oleh Ibnus Sakan, Al-Hakim dan Al-

Baihaqi dari Abu HutairahsT6, dengan sanad dhaif. Begitu pula Abu Dawud
meriwayatkan dai Aisyah Radbilallabu Anbd77, dalam masalah ini masih
tetdapat hadits-hadits lain rramun semuanya tidak lepas dari unsur
kedhaifan, akan tetapi pada sisi lain hadits-hadits tersebut saling
menguatkan.

Al-Auza'i mengamalkan hadits ini, begitu pulaAn-Nakha'i dan mereka
berkata, "Dibolehkan mengusap sandal yang terkena najis dengan debu
kemudian mengerjakan shalat dengannya."

Hal ini didukung iwayat dari ummu salamah, bahwasanya beliau
bertanya kepada Nabi Muhammad sbatlaltahu Alaibi wa sallam,
"Sesungguhnya say,- adalah wanita yang suka memanjangkan pakaianku
dan saya kadang berialan di tempat kotor?" Beliau bersabda, "Tanalt setelah

lang kotor itu akan membersibkailflla." (HR. Abu Dawud, At-Titmizi dan
Ibnu Majah) s78

Hadits yang sefupa dengan di atas, "Bahwasanya ,,da seofang wanita
dari Bani Abdul Asyhal berkata, "wahai Rasulullah, sesungguhnya kami
mempunyai satu ialan menuju ke masiid akan tetapi tanahnya jelek, apa
yang kami lakukan disaat huian?" Maka beliau bersabda, 'Bukankab setelah
jalan itu ada jalan lang lebib baik?" \Wanita itu meniawab, ,,ya.,, Beliau
bersabda, 'Makalangini dibersibkan olehlangitu." (HF.. Abu Dawud dan

57s @Oy ShattihAbtt Daud Q86)
s76 ('fu1Hadits ini diriwayatkao oleh Al-Buhaqi,Al-Ktbra (2/ 430)
577 1i,i)frlDltaifAbn Daud (387)
t 

@&1 Sbattib Atu Dawd QB3) dan At-Titmi dzi (143)
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Ibnu Majah;srr ot-*hathabi berkata, "Sanad kedua hadits di atas

dipermasalahkan."
Syafi'i menta'wilinya, bahwa hukum ini betlaku pada temP^t yaflg

kedng y^rrg rr.iarLz- tidak ada apapun yaog menempel pada pakatan.

Tentu saia menurut saya hal ini tidak sesuai dengan ungkapan Penarlya,
"ltpa yang kami lakukan disaat huian?"

Matik berkata, "Yang dimaksud bahwa tanah saling membersihkan

ialah, iika seseofang melewati ialznan yang kotot kemudian ia melewati

jalanan yang bersih, maka ia aikan membetsihkan kototan sebelumnya,

namun apabrla ada najis yang mengenipakaian atau badan, maka tidak

,lda yang bisa membersihkanya kecuali ait, dzrl ini adalah ti,0ila' ulama."

Hadits lain yang menguatkan pemah^rrran bahwa hadits bab ini
dipahami arpa adanya t^frp^ takwil ralah zpa yang diriwayatkan oleh Al-
Baihaqi dari Abul Mu'alla dart ayahnya dal kakeknya, iz berkata, "Saya

menghaditi shalatJumat betsama Ali, dan ia dttang sambil berjalan kaki,

kemudian ia terhalangi oleh satu geflan garr ait dan tanah , mzka ta
melepaskan sandal dan celananya.s8o Kemudian saya katakan kepadanya,

'Berikan kepadaku wahai Amirul mukminin, biarlah say^ yarrg

membawakan.' Maka ia berkata, 'Tidak', kemudian ia menyebetangi

genangan tersebut setelah itu ia memakai kembali kedua sandal dan

celananya, kemudian ia mengimamt ota;ttg-oraflg t^fipa mencuci kedua

kakinya tetlebih dahulu."
Sebagaimana kita ketahui, bahwa genaflgan air di perkampungan tidak

lepas adanya naiis padanya.

.Y.V
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207. Dari Muawitah bin Al-Hakam Radhilallabu Anhu ia berkata,

'Kasulallah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Sesunguhnla

shalat ini tidak membenarkan di dalarnnla apapun dai perkataan

manusia, ia adalah tasbih, takbir dan bacaan Al-pur'an " (HR.
Muslim) 581

sts Qybl S haltib Atu Daaud (384)
sEo Hadits ini diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dalamAl-Kabra (2/434)
ut' ti14;r, Hadits ioi shahih diriwayatkan oleh Muslim (537)

I
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Biografi Perawi
Muawiyah bin Al-Hakam Radhjallabu Anbu, yakni Muawiyah bin Al-

Hakam As-Sulami. Ia tinggal di Madinah dan termasuk otang Hijaz.

Tafsir Hadits
Sebab munculnya hadits ini ialah bahwasanya ad,a seseorang yang

bersin, kemudian Muawiyah menjawabnyapadahalia sedang shalat, maku
para shahabat memperingatkannya dengan rsyatat yang ia pahami,
kemudian Rasulullah Sballallahu Ataihi wa Sallam mengucapkan hadits di
atas, yang sebenarnya ada beberapa model lafazh yang diriwayatkan.

Maksud tidak benar talah tidak sah shalatnya. Dan termasuk dad
perkataan manusia ialah berbicara kepada manusia atau menyahuti meteka,
sebagaimanr-y^ttgada di dalam kisah di atas. Dengan begitulelas berbicara
di saat sedang shalat akan membatalkan shalat itu sendiri, baik ucapan
tetsebut dalam rangka membenahi shalat itu sendfui 

^tau 
yaflg lainiya,

akan tetapi 1lka ia perlu untuk bicara memperingatkan orang lain yang
sedang memasuki masjid, maka akan kami bahas hukum dan caranya. 

-
Hadits ini iuga menunjukkan bahwa jika yang berbicara tersebut tidak

tahu bahwa hal itu membatalkan shalat maka shalatnya sah, ia dimaafkan
karena tidak tahu, karena Rasulullah Shallallabu Alaibi wa Sallan ttdak
memetintahkannya untuk mengulangi shalatnya.

Ungkapan beliau, ' i tit "' 

^riiy^,,ia zdalah, menunjukkan bahwa
ucapan yang diperbolehkan di dalam shalat ialah tasbih, takbir danbacaan
Al-Qur'an, karena itulah yang disyariatkan, ditambah dengan doa-doa
yang disertakan padznya, sebagaim^rla yang disebutkan di dalam hadits
bedkut ini.

* i:#'q.W& ot,,,ruV,l i *:'*s.t,x' ,. :.&,u;a.'^LGtlLi g*i+; hr * )o,J;,
q,u Y-';;l J* jt :fury :lr$, *-,eZ)'',J;

#,ffi5,^I; irT .r<K, * q, ori.A,u erh

208. Dai Zaid bin Arqam ia berkata, 'Dahulu kani bercak@-cakap di
saat kami sedang sbalat, pada masa Rasulullah sbaltaltabu Alaihi wa
sallam, salab seorang dari kani berbicara kepada shababatnla tentang
keperluannla, hinga turan a1at, 'perihararab segara sbarat (nl, dai
(pelibaralah) sbalat wustba. Berdirilab untuk Attah (datan shatatnu)
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de nga n k h u s1 u'. " -(QS. AI-B aqarah : 238) - maka kami dip erintahkan

untuk diam dan tidak berbicar2'." (lVluttafaq Alaih, sedangkan

lafaz}rnya iatah lafazh Muslim) s82

Penielasan Kalimat
"Dahulu kami bercakap-cakap di saat kami sedang shalat, pada masa

Rasulullah shallallahu Ataihi wa sallam (yakni ucapan-ucapan yang meteka

perlukan saja, tidak seperti saat mereka berbincang di dalam satu maielis,

hal ini sebagaimana diielaskan di dalam ungkapan bedkut trri) salah rezrang

dai kani berbicara kepada sahabatnla tentang keperluannla, hinga turun a1at,

'?elibaralah segala shalat (nu), dan (petibaralah) sbalat wustba- Berdiilah antuk

Atlah (dalan shalatnu) dergan khas-1tu'." (kalimat al-lYustha di dalam ayat

tersebut bermakna shalat Ashat sebagaimafL^ y^fig dikatakan oleh

mayoritas ulama, bahkan ad2- yang mengatakan bahwa itu adalah iima'

ulama) maka kami dipeintahkan untuk diam dan dilarang berbicara."

Dalam Slarah Muslim, An-Nawawi betkata, "Hadits ini daiil atas

hx.amnya semua jenis perkataan manusia, dan seluruh ulama beriima'

bahwa seseofang yang betbicara dengan setgzia padahal ia tahu bahwa

hal itu hukumnya haram, kemudian pembicaraan tersebut bukan untuk

kemaslahatan dan bukan untuk menolong otaflg yang celak^ atallu

seienisnya, maka shalatnya batal."
Kemudian beliau menyebutkan perbedaan pendapat iika perkataan

tersebut untuk kemaslahatafl, dan akan kami bahas dalam pembahasan

hadits DryilYadain dzlambab Sahwi (1"p").

Para shahabat memahami perintah untuk diam dad ungkapan, 'dengan

khas1u", karena ia adalah salah satu darri attt Al-punut, yang sebenLtny^

kata tetsebut memiliki sebelas arti, seakan-akan mereka memilih arti ini

berdasarkan kondisi saat itu, atau bisa iadr darr tafsir yang disampaikan

oleh Rasulullah shaltattahu Ataihi wa sallam untuk mereka.

Hadits ini telah kami bahas dengan luas dalam Sltarh Al-'Umdah.

Seandainya seseorang yang sedang shalat terpaksa harus memperingatkan

temannya, m2ika syafiat Islam mengaiarkan ucapan teftentu, yaitu yang

disebutkan di dalam hadits bedkut ini.

*\t ** lut Jt*r'Jtt:J$ ^b

:l:;t).yio:a.:4
hr *ir;;),;j'es.r,t
t )*';t,g-Ar{*)

';:>tbt;

)

saz (g-fr1Hadits ini shahih ditiwayatkan oleh Al-Bukhari (1200) dan Muslim (539)
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209. Dari Abu Hurairab Radhlallabu Anhu berkata, 'Rasulullab
Sltallallahu Alaibi wa Sallam bersabda, 'Tasbib untuk laki-laki dan

tepukan tangan untuk wanita. " (Muttafaq Alaih) 58, Muslim
menambahkan, 'Di dalam sbalat."

Penielasan Kalimat
'Tasbih untuk laki-laki (dalam ti'wayat lain disebutkan, 'Jika kalian

mendapatkan satu perkata, tasbih untuk laki-laki) dan tepukan tangan untuk
wanita. kemudian Muslim menambahkan, "Di dalam shalaf' (ini adalah
kesimpulan dari itrrayat muslim walaupun Lafazhnya tidak demikian)."

Tafsir Hadits
Hadits ini adalah dalil bahwa iika seseotang sedang shalat kemudian

ia mendapati satu perkata, sebagai contoh ia ingin mengingatkan imam
yang lupa, atau memperingatkan orang yang akar. melewatiny^ 

^taumemberitahu orang yang ingin menemuinya, sedangkan orang tersebut
tidak tahu bahwa ia sedang shalat, maka jika orang yang sedang
mengerjakan shalat tersebut adalah lakilaki ia mengucapkan Subhanallab.
Lafazh ini telah disebutkan di dalam flwayat Al-Bukhari, sedangkan
rivr ay at perawi y arrg lainnya tidak menyebutk aflny 

^.Dan jika oraflg yang sedang mengerjakan shalat tetsebut adalah wanita
maka ta memperingatkan dengan tepukan, adapun c rarrya sebagaimana
dijelaskan oleh Isa bin Ayyub, "Hendaklah ia memukulkan dua jarit^ng fl
kanannya ke telapak t^ng n kfuinya."

Jumhur ulama menggunakan hadits ini, sedangkan beberapaalamayang
Iairlnya memilahnya dengan dasar hukum yaflg lemah, mereka berkata,
'Jika hal itu dilakukan untuk memberitahu bahwa ia sedang shalat maka
hal itu dibolehkan, namun jika dimaksudkan untuk yang lainnya zkatt
membatalkan shalat, walaupun hal itu untuk mengingatkanbacaan imam,
hal ini berdasatkan hadits Abu Dawud dari sabda beliau Shatlallahu Ataibi
wa Sallam, "tilahai Ali, janganlah engkau mengingatkan bacaan imam di dalam
tlro/os.>>584

Pendapat ini dibantah dengan jawaban bahwa Abu Dawud
mendhaifkan hadits itu setelah beliau menyebutk^ttnya, dengan begitu
hadits nomor ini tetap mutlak tidak dibatasi oleh apapun, kecuali jika
ada dalil yang kuat.

u" 
@,:ty Hadits ini shahih diriwayatkan oleh Al-Bukh ai (1203) dan Muslim (422)

s84 ()i&)Dbaif Abtt Dawd (908)
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Hadits di atas tidak menuniukkan waiibnya membaca tasbih untuk

laki-laki atau mefiepuk iari untuk waflita, ka;ena susuflafl kalimatnya

bukan kalimat p erintah, ke cuali s atu riwaya t y 
^ngmenyebutk 

aflfiy a dengan

bentuk perintah, "Jika ada satu perkara mendatangimu maka hendaklah para

laki-laki bertasbih dan para wanita menepak.'685

Dalam masalah rni para ulama betbeda pendapat, di anta;e- pendapat

ters ebut talah y angdis ampaikan oleh p ensy arah At -T a q ri b s ep etti Ar-Rafi'i

dan An-Nawawi, bahwa hukumnya adala]n sunnah, begitu pula yang

disampaikan oleh bebetapa rekan. Namun kemudian adz yang berkata,

"sebenatnya memberi peringatan di dalam shalat hukumnya betmacam-

rnac^rn, ad.a yang waiib, tda yang Sunnah, adz- yar,g mubah, hal itu

tergantung kepada kondisi masing-masing."

ht Jy: *rf , ,is ^rf f ;efut c.* i' ;:; ; i*)'ei .t t ,

,* ,f1t i:k \'i ,-,tb ,fi ,b.*:, *ht *
.ot:,'u.t l;3,*') c6 r' lt :^;At L?i."'(J'

270. Dari Muthanif Ul, eUAmb bin As-Slakhir dai a1ahn1a, ia berkata,

"Sa1a melihat Rasulullah Shattatlabu Alaihi wa Sallam sedang shalat

dan di dalarn dadanla gemuruh bagaikan gemurahnla kuali, dikarenakan

beliau sedang menangis." (HR. Al-Khamsah kecuali Ibnu Majah,

dan Ibnu Hibban menshahihkannya) s86

Biografi Perawi
Muthardf bin Abdullah adalah seofang tabiin yang mulia, sedangkan

aythnya, Abdullah bin As-Syakhir adalah salah satu dari beberapa olang

yang mendatangi Rasulullah Sbatlallahu Alaihi wa Sallam betsama Bani

'Amit, ia termasuk otang Bashtah.

Penielasan Katmat
"Sa1a melihat Rnsulullah Shatlallahu Alaihi wa Sallam sedang shalat dan di

dalam dadanla gernuruh bagaikan geruuruhnla kuali (saat mendidih)

dikarenakan be liau sedang nenangis-"

,n <Q&lHadits ini shahih diriwayatkan oleh Al-Bukhai (684,7190) dan Muslim (421)

see 1iia,i; S hahib Atu D awil (904)
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Tafsir Hadits
Semakna dengan hadits di atas, ada riwayat y^ig berbunyi,

"Bahwasanya Umar sedang mengeriakan shalat Subuh, ia membaca sufat
Yusuf, dan saat sampai pada ayat,

l;\yo.?seifrAy
"Sesangguhnla hanla kepada Allah aku mengadukan kesusahan dan

kesedihanku." (QS. Yusuf: 86), terden gtlah suara tangis zrtnya yang keras."
HR. Al-Bukhari sebagai hadits maqthu', akan tetapi Said bin Manshur
menganggapnya sebagai hadits ruaushul, dan hadits ini juga diriwayatkan
oleh Ibnul Mundzir.

369
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277. Dai Ali Radbilallahu Anbu, ia berkata, "Sa1ta nempunlai dua
kesempatan untuk ruenemui Rasulullab Sballallabu Alaibi wa Sallam,
maka jika sala mendatanginla sedangkan beliau sedang shalat, beliau

berdebem kepadaku." (HR. An-Nasa'i dan Ibnu Maiah) 587

Tafsir Hadits
"Sa1a mempunlai dua kesempatan untak menemui Rasulullab Shallallabu

Alaihi wa Sallam (yaitu dua waktu untuk bertamu kepadanya) naka jika
sala mendatargruJn sedangkan beliau sedang sbalat, beliau berdebem kepadaku."
Dan hadits ini juga dfuiwayatkan dengan Lafazh'bertasbih' sebagai ganti
lafazh'berdehem' dari ialur lain akan tetapi dhaif.

Hadits ini menunjukkan bahwa berdehem tidak membatalkan shalat,
kemudian An-Nashir dan Syaf i mengamalkan hadits ini.

Namun menurut Al-Hadawiyah, berdehem membatalkan shalat jika
deheman tersebut lebih dari dua hutuf, hal itu dikaitkan dengan kaidah
bahwa berbicara membatalkan shalat, kemudian mereka berkata, "Hadits
ini adalah hadits mudhtahib]'

Seandainya kedua hadits tersebut kuat, maka untuk menjama' atau
mengkompromikan at\t^ra kedua hadits tetsebut, diambil kesimpulan

s87 1l{t Q*l Dbaif lbnu Majab (3775)
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bahwa Rasulullah Shallallaha Alaihi wa Sallam kadang membaca tasbih

dan kadang berdehem, namun telah kita ketahui flwayatyaflg mengatakarr

bahwa beliau berdehem dishahihkan oleh Ibnus Sakan, sedangkan iwayat

yang meriyebutkan bahwa beliau bertasbih, adalah dhaif'- 
D".rgun demikian, ofang yang meflgatakan bahwa haCits rrrt mudhtabib

tidak benar, karefla istilah mudhtahrib hanya teriadi di antan hadits-hadits

shahih. SebagaimarL^y^ng diielaskan dalam ilmu Musthalah Hadits.

6 6' ' o1' ' 5:J>U * iU ^-I,ltie','* ut fJ.Y\Y4t *>'-11 ,t , ,, - { -t t-
^ i, t z)z oi, '. ,1. ,. o oi, tr.,i.. oi. 1., i'ld+l fs * d/*J f * ,j PJ Als' d)t ,it-e

1 q:-')t ) t:)tt 'j e,F, O 'u.: )ik :JA :Jtj

21.2. Dai lbnu (JmarRadhjatlahu Anhu, ia berkata, "sa1ta berkata kepada

Bilal, ,Bagaimana cara Rasulullab shallallahu Alaihi wa sallam lang
engkau lihat, saat beliau ruenjawab salam para shahabatlangdiucapkan

kepadanla, sedangkan ia sedang mengeliakan shalat?" Ibna umar

berkata, ,Ia berkata, "seperti ini, sambil nembuka telapak tangannla."

(HR. Abu Dawud dan At-Titmidzi, kemudian ia
menshahihkannya)r88

Penjelasan Kalimat
,Bagaimana cara Rasuluttah shallallahu Alaihi wa sallamlang engkau libat,

saat beliau menjawab salam para sbahabat (yaknt orang-olang Anshar,

berdasarkan kondisi saat itw) lang diucapkan kepadanla, sedangkan ia sedang

nengery'akan shalat?" Ibna (Jmar berkata, 'Ia berkata, "Seperti ini, sanbil

membu ka te lapak tangannla."

Tafsir Hadits
Hadits ini juga diriwayatkan oleh Ahmad, An-Nasa'i dan Ibnu Maiah.sse

Asli hadits ini adalah sebagai berikut ini, "Bahwasaflyz- Rasulullah

Shallallahu Ataibi wa Sallam keluar ke Quba' dan menunaikan shalat di

sana, kemudian d,atanglah ofzng-ofang Anshar mengucaPkan salam

kepadanya, maka saya berkata kepada Bilal, "Apa yang kamu lihat?"

hingga akhir hadits.

"t <57:n7 Shaltilt At-Tirnid{ (921)
5se Hadits ini diriwayatkan oleh Ahmad (6/12) An-Nasa'i (3/5) dan Ibnu Maiah (1017)

.lt 6 z
.4.>r3-JP



<{tns 6a,aLAr e J7l

Begitu pula, Ahmad, Ibnu Hibban dan Al-Hakim meriwayatkan hadits
serupa dari Ibnu lJmat, akan tetapi yang ditanya oleh Ibnu Umar ada,la,h

Shuhaib bukan Bilal,5eo kemudian At-Tirmidzi menjelaskan bahwa kedua
hadits tersebut sama-sama shahih.

Hadits ini mengajarkan bahwa jika seseorang mengucapkan salam
kepada orang lain yang sedang shalat, maka menjattrabnyl- adalah dengan
isyarat bukan dengan ucapan.

Muslim metiwayatkan dar. Jabir, "Bahwasanya Rasulullah Shallallabu
Alaihi wa Sallam menyuruhnya untuk satu keperltan, ia berkata,
'Kemudian s^ya mendapatinya sedang shalat, kemudian saya
mengucapkan salam kepadanya, dan beliaupun memberikan isyarat
kepadaku, setelah beliau menyelesaikan shalatnya beliau memanggilku,
dan bersabda, "Sesungguhnya engkau telah mengucapkan salam
kepadaku.' Kemudian beliau meminta maaf kepadanya setelah beliau
menjawabnya dengan isyarat."

Sedangkan hadits Ibnu Mas'ud menyebutkan, "Bahwasatya ia
mengucapkan salam kepada Rasulullah Shallallabu Alaibi wa Sallam saat
beliau sedang mengerjakan shalat, akan tetapi beliau tidak menjawabnya
dan tidak juga memberikan isyaratsel, namun setelah menyelesaikan
shalatnya beliau betsabda, 'Sesungguhnya di dalam shalat itu ada
kesibukan."'se2

Namun Al-Baihaqi telah menyebutkan dalam hadits y^ttg r^
tiwayatkan, "Bahwasanya Rasulullah Shallallabu Alaibi wa Sallam
menjawab salam tersebut dengan isyarat kepala, kemudian beliau meminta
maaf karena tidak menjawabnya dengan ucapan, karena sebelumnya
beliau meniawab salam kepada mereka dengan ucapafl walaupun di dalam
shalat, lalu setelah diharamkannya berkata-kata di dalam shalat beliau
menj awabn y a dengan isy atat, s et^y a memb eritahu meteka, "S e sungguhnya
Aliah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan perintah baru bahw^s^rtya
tidak dipetbolehkan berkata-kata di dalam shalat." Maka sungguh aneh
sekali orang yang mergatakan bahwa menjawab salam di dalam shalat
dengan ucapan, padahal Rasulullah Shallallabu Alaibi wa Sallam sendiri
telah betsabda, "Sesungguhnya Allah Subhanabu wa Ta'ala telah
memberikan perintah baru bahw 

^sanya 
tidak diperbolehkan berkata-kata

di dalam shalat." Saat beliau meminta maaf kepada Ibnu Mas'ud karena
tidak menjawab salamnya dengan ucapan, yang jawaban salam tersebut

5e0 Hadits ini diriwayatkan oleh Ahmad (10/2)
un'@&lHadits ini shahih didwayatkan oleh Muslim (540)
t" fin:tlHadits ini shahih diriwayatkan oleh Al-Bukhan (141) dan Muslim (538)
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1^ 
^ngg 

p bagian dad berkata-ktta dalam shalat, yang telah dilarang oleh

Allah Subhanahu wA Ta'ala."
Pendapat yang meng atakan bahwa otang vaflg mengucapkan salam

kepada oraflg yang sedang menunaikan shalat tidak bethak mendapatkan

1^iu^b^n, b"ik d".rgrn ucaPan maupun dengan isyarat, dibantah oleh

i.wayat yang menielaskan bahwa Rasulullah Sballallabu Alaihi wa Sallam

menjr*rb .rtr- oraflg-orang Anshar juga meniawab salam Jabit dengan

Lsy^rat, seandainya meteka tidak bethak mendapatkan iawaban tentulah

beliau membedtahu mereka dan tidak meniawabnya'

Tztz carameniawab dengan isyarat ditetangkan di dalam Al-Musnailei

dalam hadits Shuhaib, ia berkata, "Saya melewati Rasulullah Shallallahu

Alaihi wa Sallam yang sedang menunaikan shalat, Ialu saya mengucapkan

salam kepadanya , makabeliau meniawab salamku dengan lsyatzt." Petawi

hadits b.tkrtr, "Stya tidak mengetahui kecuali bahwa iaberkata, "Isyarat

dengan jari lemalnya."
Sedangkan dalam hadits Ibnu Umaf y^fig menceritakafi tata cafa

Rasulullah shallallahu Ataihi wa sallam meniawab salam oraflg-ofaflg

Anshar disebutkan, "Bahwasanya beliau melakukan hal ini." Ja'fat birr
.Aun 

-petawi dari Ibnu Umar- membuka telapak taflgannya dengan

meletakkan punggung telapak t^flg ttrryl di sebelah atas'

Dengan t.git,r, bisa disimpulkan bahwa seseofang yang sedang

menunaikan shalat boleh meniawab salam dengan isyarat kepala, isyarat

kedua t^ng^fl 
^tau 

Lsy^r^t iari iem2ll:lnya. Dan zhahrnya meniawab salam

tersebut adalzh wajib sebag^rrrlzrra meniawabnya dengan ucapan adalah

waiib. Karena hal tetsebut tidak bisa dilakukan di dalam shalat maka ra

diganti dengan sesuatu yang lain yang mungkin dilakukan di dalam shalat,

yri* iryrrrq kemudian hal tersebut dalam syel:rrat disebut sebagai iawaban

.rlrm, t"git, pala pan shahabat menganggapnya sebagaiiawaban salam'

dan termasuk d.i dalam frman Allah, "..Atau balaslah (denganlang serupa)'"

(QS. An-Nisaa': 86)

Sedangkan hadits Abu Hutairzh Badhiattahu Anhu yang menyebutkan,

"Barangslapa rnemberikan islarat lang bisa dipabami di dalan shalat maka

hendaklab orang tersebut mengulangi shalatnla." HR. Ad-Dataquthnisea, adalah

had.its bathil, katena ia darr frwely^t Abu Ghathafan da:/l Abu Huraitah,

sedangkan Abu Ghathafan ada"lah oraflg majhul'

se3 Masnad Altnad (4 / 332)
sea S unan Ad-D araqfi hni Q / 83 -84)
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ztl. Oor; n)) nrrrdah Radbilallabu Anhu berkata, ,,Babwasanlta

Rasulullah Sballallahu Alaibi wa Sallam menunaikan sbalat sanbil
mengendongumamah binti Zainab, jika bersujud beliau meletakkannla
dan jika berdii beliau mengendongnla." (lVluttafaqNaih)te5 Dalam
badits Muslim disebutkan, "saat itu beliau :edang mengimami orang-
orang di dalam mayid."

Tafsir Hadits
Yang dimaksud binti zatnab di sini adalah zainab binti Rasulullah

S ballallahu Alaibi wa Sallam dan ta adalahibu umamah, sedangk an ayahnya
betnama Abul Ash bin Ar-Rabi'.

ungkapan hadits "Babwasanla Rasulullah sbattallabu Alaihi wa sallam
menunaikan shalat" tidak menunjukkan bahwa hal tersebut beliau lakukan
betulang-ulang, karena kejadian tersebut hanya terjadi sekali saja.

Hadits ini menunjukkan bahwa seseorang yang sedang mengerjakan
shalat boleh menggendong makhluk hidup, baik manusia maupun yang
ratnnya, bolehnya menggendong maflusia telah disebutkan dalam hadits
tetsebut sedangkan makhuk hidup yanglain diqiyaskan kepada manusia,
hal itu ia lakukan karera terpaksa atau tidak, dalam shalat waiib maupun
yang lainnya, dalam keadaan shalat sendfuian atau sedang menjadi imam.

Hadits Muslim menyebutkan dengan jelas bahwa Rasulullah Shallallahu
Alaibi wa Sallam melakukan hal tersebut saat menjadi imam, dengan begitu
jika hal tersebut diperbolehkan saat menjadi imam maka ia diperbolehkan
lagi s:-at seseorang mendirikan shalat sendirian, dan jika hal itu
dipetbolehkan dalam shalat waiib maka ia lebih diperbolehkan dalam
shalat sunnah.

Hadits ini iuga menunjukkan bahwa pakaian dan badan seorang anak
kecil hukumnya suci, selama tidak ditemukan najis, juga menuniukkan
bahwa perbuatan serupa itu di dalam shalat tidak membatalkan shalat,
karena beliau saat itu menggendong dan meletakkannya.

tnt <6nb, Hadits ini shahih didwayatkan oleh Al-Bukhari (516) dan Muslim (543)
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Pendapat di atas adalah pendapat As-Syafi'i, sedangkan ulama-ulama

yang lainnya melarangpetbuatan tetsebut dengan c ra mefltakwil hadits

di atas dengan berbagai c r^ y^rrgjauh dari makna aslinya. Dr zntarz meteka

adayangmengatakan bahwa hal tetsebut khusus untuk Nabi Muhammad

S haltallabu Alaihi wa S allam saia, atau bahwa hal itu teriadi karena Umamah

merangkul atas kehendaknya sendiri t^nP^ kehendak dari Rasulullah

Sballallahu Alaihi wa Sallan, atau bahwa hai itu terjadi dalam keadaan

darurat, atau bahwa hal itu telah dimansukh -dihapus hukumnya-, y^119

semua pelkataan di atas adalah klaim tidak berdasarkan kepada dalil yang

jelas.

Ibnu Daqiq AI-',Id telah menielaskan hal ini lebih luas lagi di dalam

Slarh Al-'[Jmdah, kemudian kami petielas lagi pada c tatan pinggirnya.

r-*jdr :*) 9n \t ,k lt J;r'ls ls i;j
itSJ:, ,lfiir,tt L:;t .'a:;-tt: i,;r ;>rL:t ;

( o.,

d',1 ,fs
;.;?\i
' a ,o
..)lf dll

.Y \ 1,

274. Dai Abu Hurairah Radbiallahu Anhu ia berkata, 'Rasulullah

Shallallahu Ataihi wa Sallam bersabda, 'Bunahlab dua hewan hitam

walaupun engkau dalam keadaan mendirikan shalat, laitu ular dan

kalajengking." (HR. Al-Arba'ah, dan Ibnu Hibban
menshahihkannya) se6

Tafsir Hadits
Kata-kata ,Al-Aswadan' 

-dva hewan hitam- bermakna ular dan

kalaiengking. Apapun w^rtta kedua hewan tersebut tidak khusus untuk

ular dan kalajengkiflg yang berwarna hitam saia, begitulah yang

disampaikan oleh para wlarna bahasa.

Hadits ini metupakan dalil atas waiibnya membunuh ular dan

kalajengking pada saat seseofang menunaikan shalat, karena itulah makna

dasar satu pedntah, dar- ada yang meflgatakan bahwa hal itu hukumnya

sunnah.
Hadits ini juga menuniukkan bahwa semua usaha untuk membunuh

keduanya tidak membatalkan shalat, baik usaha tetsebut memerlukan

sedikit maupun banyak getakan, inilah pendapat kebanyakan ulama.

L

t'u <9,;.t Sbahib Atu Dautd (921)

,;
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sedangkan Al-Hadawiyah mengatakan bahwa har tersebut
membatalkan shalat, mereka mentakwil hadits ini bahwa orang tersebut
hatus keluar dad shalatnya tetlebih dahulu, dan mengqiyaskan usaha
tetsebut dengan gerakan-gerakart yang lainnya y,,tg mengharuskan
seseorang keluar dad shalatnya, seperti menolong orang yang sedang
tenggelam dan yang sejenisnya.

Sedangkan ulama yang lainnya memerinci masalah ini dengan lebih
terpetinci, akan tetapi semua itu tidak berdasarkan kepada dalil yang
shahih.

Dan hadits di atas adzlah dalil yang jelas untuk pendapat pertama.
Hadits-hadits serupa dengan hadits ini ada duapuluh dua hadits, sedangkan
di dalam As-slarb disebutkan ada duapuluh enam hadits serupa.

4. @t n rEMBATAS (surRAH) oRANG vANG
SEDANG SHALAT

it S 

-,iJ 
:J$ ib,ar o7: ?lat i f* grl.cr.y \ o
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275. Dari Abu Juhaim bin Al-Harits Radhilalrabu Anltu io brrkoto,

'Rasulullah sballallabu Alaihi wa sallam bersabda, "seandainla
seJelrailgJang hwat di badapan s€senrangJang sedang menunaikan sbalat
ruengetahui seberapa dosa lang ia tangung, tenturah lika ia berbenti
selama enpat puluh hbib baik baginla dai pada banrs lewat di badapan
orang tersebur. " (lVluttafaq Alaih, lafazh ini adalah lafazh N-
Bukhad)se7 Disebutkan dalam ivrayat ,\r-Bazzar dad jalur lain,
'Enpat puluh rulsim gugur.,5e8

tl' fu9rHadits ini shahih diriwayatkan oleh Al-Bukhari (510) dan Muslim (507)
ses Mrcrud Al-Baryar (9 / 239)
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Biografi Perawi
Abu Juhaim yakni Abdullah bin Juhaim, dan ada yatgmengatakan bahwa

fl^m ny^ ialah Abdullah bin Al-Harits bin As-Shammah Al-Anshari' Ia

meriwayatkan dua hadits yang keduanya diriwayatkan oleh Al-Bukhad dan

Muslim, kedua hadits tersebut ialah hadits ini dan hadits yang berkenaan

dengan mengucapkan salam kepada orang yang sedang buang air kecil'

Dalam hal ini Abu Dawud menguatkan bahwa petawi hadits tetsebut adalah

Abu Al-Juhaim bin Al-Harits bin As-Shammah. Namun adz- yang

mengatakan bahwa perawi kedua hadits di atas adalzh dua otang yang

berbeda, perawi hadits mengucapkan salam kepada ofangyaflg sedang buang

air kecil adalahAbdullah bin Al-Hatits sedangkan perawi hadits nomot ini

adalah Abdullah bin Juhaim.

Penjelasan Kalimat
"seandainlta sefiyrangJang lewat di hadapan seJeyrangJafis.sedang menunaikan

shalat mengetahui seberapa dosa itang ia tangung (af.azh fiir': tiaat terdapat

dalam ri'wayat Al-Bukhari dan Muslim, Ibnu Haiat menjelaskan di dalam

P.ath ALBai, "sesungguhnyalafazh tersebut tidak terdapat di dalam nwayat

Al-Bukhari kecuali dalam riwayat beberapa perawi, y^ngmzfl pata perawi

tersebut tidak dianggap sebagai ulama." Selaniutnya ta' betkata, "Dan

merupakan aib bagi At-Thabari yang menisbahkannya kepada Ai-Bukhari

dalam l<ttab At-Ahkaam,begitu pula ia merupakan aib bagi pengarang kitab

Al-,umttah yang menisbahkannya kepada Al-Bukhari dan Muslim."

Akan tetapr, anehnya di sini Ibnu Haiar menisbahk^nny^ kepada AI-

Bukhari dan Muslim, dengan begitu ia telah iatuh ke dalam permasalahan

yang menimpa pengaraflg kitab Al-'Umdah).' 
tnforlr, 'ientalah jika ia berhenti selama enpat puluh lebih baik baginla dari

pada iaras leaat d.i had.apan orang tersebut (dalam hadits di atas tidak diielaskan

maksud empat puluh, yang kemudian diielaskan di dalam hadits Al'Bazzat

dad perawi yafLg safna dengan sanad selain sanad Al-Bukhari dan Muslim)

erupat pulah rnusim gugur (yakm empat puluh tahun)'"

Tafsir Hadits
Hadits ini merupakan dalil eLtashaiamnya betlalu di hadapan seseolang

yang sedang mengeriakan shalat, yaitu ar:rtafa temPat ia meletakkan

Leningnya saat sujud hingga tempat r^ men^p^kkan kedua telapak

kakinya, dan ada yarlg mengatakzn batasan yanglain'
Larangan ini betsifat umum untuk setiap ofang yang sedang

menunaikan shalat, baik ia menge{akan shalat waiib atau shalat sunnah,

ia shalat sebagai imam atau sedang meflgefiakan shalat sendirian.
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Ada yang mengatakan bahwa lanngan ini berkenaan khusus dengan
oraflg yang sedang menjadi imam atau sendirian, tidak berkenaan dengan
makmum, y^flg m^fla seseorang yang lewat di hadapannya tidak
dipermasalahkan, karena sutrahnya (batasnya) adalah sutrah imamnya,
atau imamnya adzlah sutrahnya. Pendapat ini dibantah dengan jawaban
bahwa tujuan disyadatkannya sutrah adaLah untuk menghilangkan kondisi
yang tidak mengenakkan dari orang yang sedang mendirikan shalat, bukan
dari orang yang akat lewat. Kemudian zhahir larangan ini khusus untuk
meteka yang berlalu atau lewat, tidak berkaitan dengan orang yang sengaja
betdiri, duduk atau tiduran di hadapan orang yang sedang menge{akan
shalat. Akan tetapi jika kita tilik dad alasan dari larungan tersebut, yaitu
tdanya gangguan terhadap orang yang sedang mengerjakan shalat maka
berditi, duduk atau tiduran semakna dengan orang yang lewat di
hadapanryz.

F} iPiit * Ut'JL ,UGq;rur qrazs.e;i .v I r
.,tslSti?p ";,it$ Jdtifi *l;it? e.
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276. Dai Aislab Radhjallabu Anha ia berkata, '?ada perang Tabuk,

Rasulullah Sballallabu Alaihi wa Sallam ditanla tentang sutrah orang

lang sedang mendiikan sbalat, maka beliau menjawab, 'Bagaikan ujung
akbir pelana." (HR. Muslim)see

Tafsir Hadits
Hadits ini menganiurkan orang yang sedang mendirikan shalat untuk

membuat sutrah, paling tidak seperti uiung akhit sebuah pelana yang kira-
kira setinggi dua pertiga hasta, dan hal itu boleh menggunakan benda
apapun yang ia dirikan di hadapannya.

Menutut para alama, hikmah dat. aniutan untuk membuat sutah ini
ialah untuk membatasi pandangan dali apa-ap^y^rtgada diseberang sutrah
dan menjadi tanda bagi orang yang a,ktn lewat di dekatnya. Berdasarkan
hal ini maka sutrah berupa garis saia tidak cukup, walaupun hal itu telah
disebutkan di dalam hadits yang diriwayatktn oleh Abu Dawud600, akan

tno <ii,b'tHadits ini shahih diriwayatkan oleh Muslim (500)
600 li.elfll Dhaif Aba Dauttd (689-690)
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tetapi hadits tersebut dhaif dan muththarib, namun Ibnu Haiar
menghasankannya dan membantah pendapat yang mengatzkan bahwa

hadits tersebut adalah hadits nuththarib. Ahmad betpendapat dengan

hadits ini, ia berkata, "Garis cukup sebagai sutrah."
Hendaklah orang yang sedang mendirikan shalat tetsebut mendekat

ke arah suttahnya, sehingga larak arrtara dirinya dan sutrah tetsebut tidak

lebih dati tiga hasta, jika orang tersebut tidak mendap^tk^fl batangan

kayu, maka ia bisa mengumpulkan bebatuan, debu atutbarangbawaantya.
An-Nawawi berkata, "P^r^ ulama menganiurkan untuk mendekat ke

arah sutrahnya, sekadar bisa untuk sujud saja, begitu pula iatak antata

badsan dalam shalat."
An)uran untuk mendekat ke atah sutrah beserta hikmahnya telah

dijelaskan di dalam hadits yang didwayatkan oleh Abu Dawud dar, yang

larnnya dari Sahl bin Abu Hatsamah secar^ marfu', "Jika seseorang dari

kalian sedang mengesakan shalat ke arab sutrahnla maka hendaklah ia mendekal

kepadanla, agar setan tidak bisa memotong shalatnltd'601, dalam hadits keempat

dalam bab ini akan membahas hal senada.

Akan tetapi pendapat yang mengatakan bahwa ukutan minimal satu

sutrah adalah setinggi ujung akhit pelana dibantah oleh hadits berikut
ini.

4Lhr ,l-, lnt Jyr|Ss ,iu vir;t y ii; *t.Y \ v

€at L?( tr';) 8L €€:ef 4,, *')
217. Dari Sabrah bin Ma'bad Al-Juhani ia berkata, 'kasulullah Shallallabu

Alaihi wa Sallam bersabda, 'Hendaklah selrang dari kalian membuat

sutrah dalam shalatnlta walaupun hanla dengan anak panah."' (HR.
Al-Hakim) 602

Biografi Perawi
Sabtah bin Ma'bad Al-Juhani tinggal di Madinah dan ia termasuk

oraflg-orang Bashtah.

Tafsir Hadits
Hadits ini memetintahkan untuk membuat suttah, yang kemudian

jumhur ulama membawa perintah tetsebut kepada makna mandub atat

uo' <Q.&l Sltahib Abu Dawrd (695)
602 lii*yDhaif ALJanl (801)
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sunah, yang faidahnya telah Anda ketahui bahwa dengan keberadaannya

-sutrah-, maka shalat seseorang tidak akan terpotong oleh apapun.
Sedangkan apabrla tidak membuat sutrah, maka bisa jadi shalatnya akan
terpotong oleh hal-halyang akan kami sebutkan mendatang.

Ungkapan beliau, ".. -walaupun barrya dengan anak panab,, menunjukkan
bahwa sutrah tersebut bisa tebal maupun tipis dan tidak dibatasi oleh
bentuk ujung akhir pelana.

Kemudian para ulama menganjurkan sebaiknya orang tersebut
membuat sutrah agak ke sebelah kanan atau kirinya tidak berada tepat
didepannya.

* ht ;-; lnr Ji, Ju :Ju & rirr ,f r:; ,rr( ,f,r. y \ 
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218. Dai Abu Dqar Radhlallabu Anhu ia berkata, 'Rnsulullah sballallabt
Alaibi wa sallam bersabda, 'Akaru memotong sbalat selrang relaki
musliru -apabila di hadapanrya tidak terdapat sesuatu seperti ujung
a kbir pe lana- wanita, ke h dai dan anjing hitarz.,, -(Al-Hadi ts) - D alan
badits tersebut juga disebutkan, 'Anjing bitan adalah setan.- (HR.
Muslim)@3

Biografi Perawi
'Akan memotong shalat sc,rang lelaki muslin (yakni merusaknya zt,,u

mengutangi pahalznya.) apabila di badapanryta tidak terdapat sesuatu seperti
ujung akbir pelana (ini sebagai contoh saja, karena sebagaimana yang telah
Anda ketahui bahwa anak pznah bisa juga digunakan sebagai sutrah)
wanita (maksudnya ialah lewatnya seoraflg wanita di hadapanttya akan
memotong shalatnya) keledai dan anjing hitan. Al-Hadits (yakni
selengkapnya hadits tersebut. Yang kelanjutannya talah, "saya bertanya,
"Apa bedany^ wattTa hitam dari watna merah, kuning atau putih?,, Ia
menjawab, "wahai anak saudataku, saya telah menanyakan hal serupa
kepada Rasulullah Shallallabu Alaihi wa Sallam, kemudian beliau bersabda,
'Anjing bitam adalah setan."

*

uot <{q&lHadits ini shahih diriwayatkan oleh Muslim (510)
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Tafsir Hadits
Hadits ini iuga diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, An-Nasa'i dan Ibnu

Maiah baik lebih ringkas maupun lebih paniang.60a

Hadits ini menunjukkan bahwa shalat seseotang yang tidak
menggunakan sutrah akan terpotong oleh lewatnya hal-hal di atas, yang

secar.^ zhahir maksud terPotong disini ialah batal'

Kemudian para ulama berbeda pendapat dalam hal mengamalkan hadits

di atas, lalu ada yang berkata bahwa yang bisa memotong shalat seseolang

ialah wanit a dan atrlinE hitam saja, sedangkan keledai tidak memotongnyz,

berdasatkan hadits dad Ibnu Abbas dalam masalah tetsebut, "Bahwasanya

beliau betlalu di hadapan shaf atau barisan shalat dengan keledai, akan

tetapi Rasulullah Shallallahu Ataihi wa Sallam tidak mengulangi shalatnya

dan tidak memedntahkan para shahabat untuk mengulangi shalatnya."

HR. Al-Bukhad dan Muslim60s, laltt para ulama tetsebut memakai hadits

ini sebagai batasan atau penielas dari hadits nomor ini'
Ahmad berkata, "Yang memotoflg shalat seseorang ialah aniing hitam

saja, sedangkan keledai tidak memotong shalat tersebut betdasarkan hadits

Ibnu Abbas di atas, sedangkan wanita juga tidak memotong shalat

berdasatkan hadits dari Aisyah Radbiatlahu Anha yang dfuiwayatkan oleh

Al-Bukhari, bahwasanya beliau betkata, "Suatu malam Rasulullah

Shatlaltahu Alaihi ya Sallarn sedang mengeriakan shalat, sedangkan Aisyah

betbadng di arah kiblatnya, ketika Rasulullah Sballallahu Alaihi wa Sallam

hendak sujud beliau menggamit kaki Aisyah makz ia menekuk kedua

kakinya dan jika Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam berditi, beliau

menyelonjorkan kakinya kembali."606

Dengan begitu, seandainya lewatnya seofang wanita memotoflg shalat

seseofang tentulah betbaringnya Aisyah di hadapan beliau akan memotong

shalatnya.
Sedangkan jumhut ulama berpendapat bahwa shalat tetsebut tidak

akan terpotong atau batal oleh sesuatu apaPufl. Mereka mengatakan bahwa

maksud hadits tersebut adalahberkurangnya pahala, bukan beratti batal,

karena hati orang tetsebut akan tersibukkan oleh sesuatu yang lewat

tersebut. Dan ada di antara mereka yafig meflgatzkat bahwa hadits ini

dinansukb (dihapus hukumnya) dengan hadits Abu Sa'id, "Shalat tidak

akan terpotong oleh sesuatuPun." Hadits ini akan dibicarakan mendatang'

6oa Hadits inidiriwayatkan olehAt-Tirmidzi (338),An-Nasa'iQ/63-64) danlbnuMajah (952)

uou t$i; Hadits ini shahih diriwayatkan oleh Al-Bukhai (76) dan Muslim (504)

606 tllll Takhriinya telah disebutkan.
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Ada hadits lain yang berbicara dalam masalah ini, "Bahwa,s^r,ya shalat
terpotong oleh orang Yahudi, orang Nashrani, orang Majusi dan babi."
Akan tetapi hadits ini dhaif, ta drivrayatkan oleh Abu Dawud dari Ibnu
Abbas, lalu Abu Dawud mendhaifkannya.6}T

lto z I.c.t i o _ti,
,-o3z-.t- oJf Gl;.e ,dy . Y \

279. Darirya juga, melalui Abu Hurairab Radbjallabu Anhu diiwaytkan
badits serupa tanpa menlebutkan anjing.608

Tafsir Hadits
Demikianlah yang tertulis di dalam Bulugb Al-Maram, akan tetapi ketika

saya membaca hadits tersebut saya dapai dalam ristayatMuslim adalafazh
anjing juga,

.,f')t i" n,y A: ij:, t;Kt) )Vt t if;t ;>,21 &;;
'Tfal-bal berikut akan memotong shalat,laitu wanita, keledai dan anjirg,
dan bal itu bisa dibindai dengan sesuatu seperti ujung akhir pelana."

..-t(Jt orl

\., z /,.
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220. Dari Abu Dawud dan An-Nasa'i melalui lbnu Abbas diriwalatkan

badits sentpa, tanpa menlebutkan akbirnla. Sedangkan lrfr<h wanita
dikhususkan bagi yng sedang baidh.6oe

Tafsir Hadits
Dalam riwayat Abu Dawud dari Syu'bah disebutkan, "Qatadah

memberitahu kami, ia berkata, 'Saya telah mendengar Jabir bin Zaid
meriwayatkan hadits dari Ibnu Abbas -Syu'bah memarfukannya- ia
berkata,

t)Kr r,-psat if;t itUt *n
"lYanitalang sedang baid dan anjing akan memotong sbatat." HR. An-Nasa'i
dan Ibnu Majah610, selain Abu Dawud.

607 (cftl DhaifAbn Dawil (704)
uo'<Q,inl Hadits ini shahih didwayatkan oleh Muslim (511)
uon <Q&1 Sbabib Abl Daund (703)
6to Takhrijnya telah disebutkan.

,to / )oz
-O.^J- 4:C
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Lafazh, 'tanpa menlebutkan akhirnla', yakni tidak menyebutkan
tambahan yang terdapat dalam hadits Abu Huraitzh dilam dwayat Mus-
lifi, "dan hal itu bisa dihindai dengan tefl.tatu seperti ujungakhirpelana", dalam

hal ini Ibnu Haiat teiah menggunakan kata gana'o,' -ry^- walaupun ia

belum sebutkan 
^p^ 

yalrrg ia maksud, akan tetapi pastilah y^ng LL maksud

adalah akhir dad hadits Abu Hurairah bukan akhir dari hadits Abu Dzar,
karena kata ganti selalu kembali kepada yang paling dekat.

Kemudian saya memerksa Sunan Abu Dawud, tetfly^t^lafazhnya zdalah,

"lWanitaltang sedang haidh dan anling akan memotong shalat", dengan demikian

bisa juga yang beliau maksud tafip^akhitannya di atas adalahta;flp^ akhiran

hadits Abu Dzar, yakni "Anling hitam adalab .retafi." Katena ia telah
menyebutkzn lafazh hadits Abu Dzat tmtpa menyebutkat lafazh hadits

Abu Hutaitah, walaupufl tetap tidak menutup kemungkinan kembali kata

gani'0' -rLya- kepada kata ganti hadits Abu Hutairah. lVallabu A'lan.

Karena hadits ini adalah hadits shahih, maka kata-kata.'wanita' pada
hadits sebelumnya hatus dibatasi dengan kata-katz'wanita haidh',
berdasatkan kaidah 'membawa yang mutblaq kepada yang mtqal1ad,
dengan demikian rvanita yang berlalu tidak akan memotong shalat
seseorang kecuali yka ia sedang haidh, sebagaimanz kata-kata 'anjing!

dibatasi dengan w^tn^ hitam pada beberapa hadits, sehingga aniing yang

berlalu tidak akan memotong shalat seseorang kecuali ilka ia berwatna
hitam. Jadi bisa disimpulkan bahwa yang betlaku dalam hukum ini
hanyalah wanita yang sedang haidh atau anjing yang berwatna hitam
betdasarkan kaidah 'Hamlul mutblaq 'alal muqallad'.

.i-nt A op :*t:s ,fi ei;i)
227. Dai Abu Said Al-Khudi Rodbiallabu Anhu, ia berkata, 'R'asulullah

Shallallabu Alaihi wa Sallam bersabda, 'Jika salah seseorang dari

kalian ke arah sesuatu lang membatasinla dari nanusia (sutrah),

kemudian ada oranglang ingin berlalu di hadapanrya maka bendaklah

ia mendorongnla (menolakrya), jika orang tersebut tetap bersikeras maka

bendaklalt ia memeranginla karena sesungubnla ia adalah setan."
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(Muttafaq Alaih)611 Dalam riwzyzt lain disebutkan,
"Sesungubnla ada pain lang bersamanlta.'612

Penielasan Kalimat
'Jika salah fis€lrang dan kalian ke arah sesuatu lang membatasinla dai

manusia (pada pembahasan yang lalu telah kita bahas seberapa ukuranya
dan betapa )ank antara otaflg tersebut darinya) kemudian ada oranglang
ingin berlalu di hadapanryta, maka hendaklab ia mendorongnla (nenolakn1a)
(zhahir hadits ini menunjukkan bahwa hal itu hukumnya wajlb) jika orang
tersebut tetap bersikeras maka hendaklah ia memeranginya (zhzhr hadits ini
menunjukkan bahwa hal itu hukumnya wajib juga) karena sesungubnla ia
adalah setan (ini adalah alasan perintah untuk memeranginya atau sebab
yang mendorong orang tersebut untuk bersikeras, atau bisa jadi ini adalah
alaszn untuk kedua hal tersebut).

Dalam i'wayat lain dari Abu Hurairah melalui Muslim, "sesunguhnla
ada parinlang bersamanla (yaitu setan yang selalu menyertai manusia dan
tidak pernah betpisah dainya, sebagaimana y^ng dijelaskan dr d,alam Al-
panus).

ungkapan Ibnu Hajat tersebut mengisyaratkan seakan -tkan tambahan,
"Sesungguhnya a.da pain yangbersamany a" diiwzyatkan oleh Al-Bukhari
dan Muslim dari Abu Said, namun say^ tidak mend^patk^fly^ di dalam
sbabib Al-Bukbai, akan tetapi saya mendapatkz,nnya di dalam shahih
Muslin dari Abu Hurairah.6l3

Tafsir Hadits
Hadits ini bisa dipahami bahwa jika seseorang menge{akan shalat tidak

menggunakan sutrah, maka ia tidak boleh mendorong orang yzng akan
lewat dlhadapannya.

Al-Quthubi berkata, "orang tersebut menolaknya dengan isyarat dan
tolakan yang lembut, jika oraflg yang akan lewat tersebut tetap bersikeras
maka ia boleh memeranginya,yaitu menolaknya dengan lebih keras lagi,
dan para ulama telah berijma'bahwa dalam memerangi or^trg tersebut
tidak perlu menggunakan senjata, katenahal itu akan bertentafigafldengan
makna shalat yakni untuk terpaku kepada shalat, menyibukkan diri
dengannya dan khusyu' dalam menunaikanrrya.,,

u" <Q&l Hadits ini shahih ditiwayatkan oleh Al-Bukhari (509) dan Muslim (505)
u" <g6rHadits ini shahih diriwayatkan oleh Muslim (506) dati Ibnu Umar.
u" <Q&lTakhrijdi atas.
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Bebetapa kelompok berpendapat bahwa orang yang sedang mendirikan

shalat tersebut boleh memeranginya dengan c ta 
^papun 

sesuai dengan

zhthtrhadits, sedangkan pendapat yang mengatakan bahwa ofallg tersebut

boleh memeranginya dengan sumpah serapah tidak sesuai dengan lafazh
hadits di atas, dan hal ini didukung oleh apz- y^ng telah dilakukan oleh

Abu Said terhadap seorang pemuda yang hendak bedalu dihadapannya.

Hadits ini diriwayatkan oteh Al-Bukhari dari Abu Shalih As-Samman, ia

berkata, '?ada hari Junat sala nelibat Abu Said Al-Khudi sedang mengerlakan

shalat ke arah sesuatu nbagai pembatasryta dari manusia (sutrab), lalu seorarug

penada dai Bani Abu Mu'aith ingin berlalu di badapanryta, maka Aba Said

mendorong pemuda tersebut pada dadanla, kemudian peruuda nelibat sekeliling,

akan tetapi ia lidak nendapati jalan lain kecttali jalan itu, maka pemuda itu

fiembati ingin berlala di hadapan Abu Said, maka ia mendorongpemuda tersebut

'dengan hbih keras lagi." Al-Hadits.
Ada yahg mengatakan bahwa otang tersebut hendaklah mendotongnya

dengan lembut, jika tetap betsikeras makaia boleh mendotongnya dengan

lebih keras lagi, bahkan jika hal tersebut menyebabkan kematian seseorang

yang akan berlalu itu ia tidak bersalah, karena syatiat telah membolehkan

untuk memeranginya.
Perintah dalam hadits tersebut walaupun zhahhtyz menuniukkan

kepada hukum waiib, namufl An-Nawawi berkata, "Saya tidak mengetahui

seorang ulama pun yang mengatakan bahwa hukum menolak ini adalah

wajib, bahkan teman-teman kami dengan tet^ng-tet^ngan mengatzkan

bahwa perintah tetsebut betmakna mandub, oamun kemudian Ibnu Haiar

menyampaikan bahwa AhIu Zhahit betpendapat bahwa perintah tersebut

zdalah waiib.
Ungkapan beliau, "Dia adalah s1tan" menuniukkan bahwa tingkah laku

ofang tersebut berasal dari setan yang betkeinginan untuk menganggu

ofang yang sedang mendirikan shalat tetsebut, sekaligus menunjukkan

bahwa diperbolehkan mencap setan kepada ofang yang berusaha untuk

mengganggu orang yang sedang mendirikan shalat atau mengacaukannya

dalam masalah 
^g 

r.rra, sebagaimana yaflg disebutkan di dalam fitman
Allah Ta'ala,

"...-yaitu setan-setan (dai jenis) manusia dan (dari jenis) jin.." (QS. Al-
An,am: 112) maksu d ayzttersebut ialah bahw a ylfigmenyebabkan meteka

melakukan tersebut a.dalah setan, dan hal ini didukung oleh hadits Mus-

lim, "Sesungguhn1a ada pain yng bersartan1a."

Kemudian pata ulama betbeda pendapat dalam masalah hikmah
diperintahkxtnya untuk mendorong atau meflolaknya. Ada yang berkata l

Ai't ",}yi'uYJ
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bahwa hikmahnya ialah untuk menyelamatkan orang yatng akrn,lewat
tetsebut dari dosa, dar, ada yaflg mengatakan bahwa hikmahnya ialah
karena dengan berlalunya seseorang dihadapannya makr akut
mengganggu shalatnya, dan inilah pendapat yang lebh kuat, katena
kepentingan orang yang sedang mendirikan shalat dalam meniaga
shalatnya lebih besar dati pa.dz kepentingannya untuk menyelamatkan
seseorang dari dosa.

Menurut sayz,iika dikatakan bahwa hikmah dari perintah tersebut untuk
keduanya maka tidaklah begitu aneh, karena ungkapan beliau, "Seandainla
se.relrangJang lewat di badapan seseorafigJang sedang rnenunaikan shalat tabu..."
mengisyatatkan bahwa di antara hikmahnya ialah menyelamatkan orang
tetsebut dad dosa, sedangkan hikmah untuk menjaga kesempumaan shalat
orang yang sedang mengeriakan shalat diisyaratkan orang hadits yang
diriwayatkan oleh Abu Nu'aim dad Ibnu lJmar, "Seandainla seseorailgJdng

sedang mengerjakan shalat mengetahui seberapa besar pabala ltang berkurang akibat
lewatnla seseorang di hadapannla, tentulab ia akan shalat ke aralt usuatu lang
membatasiinla dari manasia (sutrah))' Begitu pula Ibnu Abu Syaibah
meriwayatkan dari Ibnu Mas'ud, "Sesunguhryta berlalu di hadapan s€seorang

langsedangmengerlakan sbalat akan mengbilangkan setengab dai shalatnla. "Kedua
hadits tetsebut hukumnya marfu'walattpun keduanya mauquf. Hadits pefiatrtz'
berkenaan dengan orang yang mengerjakan shalat t^flpa sutrah, sedangkan
hadits kedua bersifat umum, baik menggunakan sutrah atau tidak, kemudian
hadits yang umum dibawa ke makna hadits yang khusus.

Sedangkan orang yang teiah menggunakan sutrah, maka bedalunya
seseorang di hadapannya tidak akan mengurangi pahalanya sebagaimana
yang dengan jelas telah disebutkan di dalam hadits di atas, dengan demikian
pedntah untuk mendorong oraflg yang akan lewat tetsebut adalah untuk
mengamalkan kaidah Inkarul Mungkar (mengingkari kemungkaran) kxena
perbuatan tersebut melanggar perintah agarraa, maka perintah tersebut
dimulai daiyatg dngan sebelum yang berat.

'F:: 
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222. Dai Afu Huairah Radbjallabu Anfu bahwasanla Rasalullah
Sballallalta Alaihi ua Sallam bersabda, 'tika salab seorarrg dai kalian
mendirikan sltalat maka bendaklab ia meletakkan sesaatt di
badapannla, jika ia tidak mendapati sestatu maka bendaklab ia
mendirikan sebatang tongkat, jika tidak, maka hendaklab ia
mengaiskan sata gaiq maka ap@unlatg berlah di badEanrya tidak
akan membabalakannla. " (FIR. Ahmad dan Ibnu Maiah,
kemudian Ibnu Hibban menshahihkannya, dan tidak betul
orang yang menganggapnya hadits mudhtharib, akan tetapi
ia ad,ala,h hadits hasan) 61a

Tafsir Hadits
Disebutkan di dalam Mukbtasbar As-Sanan, "sufyan bin Uyainah

berkata, "Kami tidak mend^p^tk^fl apapun yang memperkuat hadits ini,
dan hadits ini tidak diriwayatkan kecuali melalui satu jalut ini."Jika Ismail
bin Umaiyyah menyampaikan hadits ini selalu bertanya., "Apakah kalian
mempunyai sesuatu yang bisa mempetkuat hadits ini?' Dan As-Sya{i'i
telah mengisyaratkan bahwa hadits ini adalah hadits dhaif. Al-Baihaqi
berkata, "Hadits ini boieh dipakai dalam hukum seperi ini, Insya Allah."

Hadits ini menunjukkan bahwa sutrah bisa dibuat dari apapun, dalam
MakbtasbarAs-Stnan disebutkan, "sufyan bin Uyainah berkata, "Saya telah
melihat Syuraik mendirikan shalat Ashar di satu lapzngar- lalu ia
meletakkan pecinya di hadapannya;'Dzlam Sbahib Al-Bukhai dm Sbabih
Muslim diriwayatkan hadits dari Ibnu lJmar, 'Bahwasanla Raruhllab
Sballallabu Alaibi ua Sallam meletakkan hewan tungangannla secara melintang
di hadapannla lalu beliau mendiikan sbalat ke arabn1a. " 615 Dan telah
diterangkan bahwa jika seseorang tidak mendapatkan apapun yang bisa
digunakan sebagai suttah, ia bisa mengumpulkan pasir atau bebatuan.
Kemudian Ahmad menganjurkat agar garis yang digunakan untuk sutrah
tersebut berbentuk melengkung sepeti bulan sabit.

Lalu ungkapan beliau, "Apapun lang berlalu di hadapannla tidak akan
membabalakannlta", mengisyaratkan bahwa iika otang tetsebut tidak
membuat sutrah apapun yang berlalu di had,apannya akan
membahayakanryz, baik berkurangnya pahala shalatnya 

^t^amembatalkattny^, sebagaimana, yaflg disebutkan dalam hadits terdahulu
bahwa ta akza memotong, walaupun katz-ka'te- memotong tersebut
diperselisihkan maknanya.

u' n (&) D b aif A I -J an i' (5 69)
o" rQ&l Hadits ini shahih diriwayatkan oleh Al-Bukhari (507) dan Muslim (502)
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Hal ini berlaku jika orang tersebut mengerjakan shalat sendfuian atau
berlaku sebagai imam, tidak sebagai makmum, karena imamnya adalah
sutrahnya atau bahwa sutrah imamnya adaLah sutrah baginya sebagaimana
yang telah kami jelaskat, y^ng m^fl^ Al-Bukhad dan Abu Dawud telah
membuat bab khusus dalam masalah ini. At-Thabrani menyebutkan di
dalam AlAasath dari hadits Anas secara marfu', "sutrah imam adalab sulrah
untuk oranglang berada di belakangryta. " 616 'Walaupun hadits tersebut adalah
hadits dhaif.

Ketahuilah bahwa pedntah dalam hadits ini bersifat umum, yakni
perintah untuk menggunakan sutrah ini ditujukkan baik kepada orang
yang mendfuikan shalat di alam terbuka maupun dalam ruang tertutup.
Telah diriwayatkan, 'Bahwasaryajika beliau sbalat ke arah suatu tembok beliau
membuat jarak antara diiryta dan tembok kira-kira sehbarjaraklang mangkin
untuk dilewati seekor kanbing." 617 Artinya beliau tidak terlalu jauh dad
tembok tersebut, bahkan beliau memerintahkan untuk mendekat ke atah
suttah, dan jlka beliau mendfuikan shalat ke arah satu tiang, sebatang
tanting atau ke arah satu pohon beliau menjadikannnya di sisi kanan atau
sisi kiri, tidak berad^ tep^t di tengahnya, dan dalam perjzltnanbiasanya
beliau menancapkan pedang atau pisau kecil, kemudian beliau mendirikan
shalat ke arahnya, maka benda tersebut menjadi sutrahnya, dan kadang
b eliau meletakkan hewan tufl ggangan t:,y 

^ 
s e cata melintang di hzdap anny a

kemudian mendirikan shalat ke arahnya. Berpijak kepada hal ini, kemudian
As-Syafi'iyah mengqiyaskan hampatan sajadah, dengan satu persamaan
bahwa kedua-duanya memberitahu oraflg yang sedang berlalu akan
keberadaannya, dan ini adalah pendapat yang benar.
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223. Dai Abu Said Al-Khudi Radbjallabu Anha berkata, 'Rasulullab

.Sballallaha Alaihi wa Sallam bersabda, "sbalat tidak akan terpotong
ohh apapun, dan bindarilah semampumu." (}IF.. Abu Dawud, dan
di dalam sanad lemah)618

u'6 
1i-#b1 D haif Al-J ani' (3250)

u" <Q&lHadits ini shahih ditiwayatkan oleh Al-Bukhan$96) dan Muslim (50g)
618 1ll+ 1 D ltaif Aba Dawd (7 19)
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Biografi Perawi
Dalam Mukbtashjar Sttnandisebutkan bahwa di dalam sanadnya terdapat

seseofang betnama Muialid, yakni Ibnu Said bin umair Al-Hamadani A1-

Kufi. Ia telah dikomentati oleh banyak ulama. Muslim telah meriw^yatkan

satu hadits melalui orang tersebut akan tetapi disertai oleh rekan-tekan

As-Sya,bi, Ad-Daraqutt',i ,,,ga telah medwayatkal satu hadits melalui

or^ng tetsebut d^ri Ar* Jan Abu Umamah6le, At-Thabtani telah

meri,Jayatkan hadits melalui orang tetsebut datt Jabir, namuo sanadnya

lemah (dhaif.

Tafsir Hadits
Hadits ini bertentzngn dengan hadits Abu Dzar, yang menielaskan

bahwa shalat seseorang yang tidak menggunakan sutrah bisa tetpotong

oleh lewatnya watitz, keledai dan aniing hitam'620

Katena pertentaflgan kedua hadits di atas maka paru ulama betbeda

pandangan dalam masalah ini, lalu adu- yeing mengatakan bahwa maksud

hadits Abu Dzar ialah mengurangi pahalanya karer,La hati otang tersebut

akan terganggu dari kekhusyuannya dikarenakan hai yang lewat tersebut'

sedangkln trrc"a tidak terpotong di dalam hadits Abu Said ini ialah

tidaklatal, yakni tidak ada apapun yang bisa membatalkan shalat

seseoraflg, walaupun ada hal-lnal yang bisa menguraflgt pzhalany a'

Kemudian ada Ullama lain yang berpendapat bahwa hadits Abu Said

menghapus hukum hadits Abu Dzar, akan tetapi pendapat ini lemah,

krr.n, tidak boleh memberlakukan nasakh (penghapusan hukum) iika

kedua dalil tersebut bisa dikompromikan, dan tidak boleh membeflakukan

hukum nasakh kecuali iika telah diketahui tanggal atau waktu keluarnya

kedua hadits tersebut, dan tidak zdayatgtahu hadits yaflgm^nakah yang

lebih dahulu keluar. Apabila tidak mungkin membedakukan hukum nasakh

maka harus memberlrk rkm kaidah tarfih (mensamalkan dalil yang lebih

kuat), dan )elas bahwa hadits Abu Dzar lebih kuat, katena ia diriwayatkan

oleh Muslim dalam shahihnya, sedangkan hadits Abu Said adalah hadits

dhaif.

5. @TN ANJURAN BERSIKAP KHUSYU, DALAM

SHALAT
Dalam Al-panus dijelaskan bahwa arti khusyu'ialah khudbu' (tunduk),

atau hampir seperti itu, karena kata tunduk berkenaan dengan Petbuatan

61e S aran Ad-Daraqatbni (1 / 367 -368)
620 Telah ditakhrii.
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badan, sedangkan kata khusyu'betkenaan dengan suara, pandangan,
ketenangan dan perasaan rendah.

Dalam As-S1arh dijelaskan bahwa kbudhu'(tunduk) kadang berasal dari
dalam hati dan kadang berasal dati badan, seperti tunduk dalam
ketenangan. Al-Fakhrur Razi mengatakan bahwa keduanya harus
diperhatikan, demikian ia sebutkan di dalam tafsirnya.

Dtantara ungkapan yang meflunjukkan bahwa khusyu'berasal di dalam
hati ialah hadits Ali Radhfualhbu Anbu, "Kekhusyu'an adalah di dalam
hati." HR. Al-Hakim.

Menurut saya, di 
^fltar.^ 

hal yang mendukung pendapat itu iaiah
hadits yang berbur,yi, "Jika hati orang ini kbuslu'pastilah anggota badann-yta

akan khusltu' (tenang) pu/a."621Juga disebutkan di dalam doa memohon
petlindungan, "Saya beriindung kepada-Mu dari hati yang tidak
khusyu'." 622

Kemudian paraulama berbeda pendapat mengenai hukumnya di dalam
shalat, namufl jumhur ulama mengatakan bahwa ia tidakwajib. Al-Ghazali
telah menielaskannya dengan panjanglebar di dalam lbla'lJlumuddin dan
menyebutkan dalil-dalil yang mewajibkannya. Kemudian An-Nawawi
mengklaim paru. ulama telah bedjma' bahwz ia tidak waiib.

lt\t,k )t J;t,#:Jt ^*'at e:r;;:r; c-ri *r.YYt
,liJ L-;!t) ,^y i;{ .fFLi J*,;, k-oi,&t

^i'r.G * ;-;"';-,;-',:1 :iv,j
224. Dari Abu Hurairah Radhjallahu Anhu ia berkata, 'Bahwasanla

Rasulullah Sballallahu Alaibi wa Sallam melarang orang laki-laki
m e nge ry' a k a n s h a I a t d e nga n b e rk a c a k p i ngga ng. " (lVluttafaq Alaih, dan
lafazh dati Muslim) 623 Artinla, laitu sesetrang meletakkan
ta nga n njt a p a da p i nganglul a.

Penielasan Kalimat
'Babwasanla Rasulullab shallallahu Alaihi wa sallam (ungkapan ini adalah

ungkapan berita dari Abu Hurairah, dan beliau tidak menyebutkan ucapan

62t (c*1 D h aif Al -J ani' (4821)
u" rgrrHadits ini shahih diriwayatkan oleh Muslim (2722)
o"<Q&l Hadits ini shahih diriwayatkan oleh Al-Bukhan $220) dan Muslim (545)
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Rasulullah Shattallahu Alaihi wa Sallam saat itu, namuo hukumnya tetap

na(uu) melarang orang laki-laki rnengery'akan shalat dengan berkacak pingang

(demikian pula halnya dengan wanita)."

Tafsir Hadits
Ibnu Haiar menielaskan maksud hadits ini, yakni seseolaflg meletakkan

tangan pada pingg^ngny^, baik tangan tersebut tangan kanan maupun

tungar: kiri, atau bahkan kedua-duanya. Akan tetapi pen)elasan ini
bertentangan dengan 

^payattg 
disebutkan di dalam ALpanas mengenai

hadits, "Al-Mukbashirun (Orang-orang yang mendirikan shalat malam),

pada wajzh-wajah mereka terdapat cahaya." 624 Al-Milkhashirun atldrrlya,

ofang-otang yang mendirikan shalat malam, iika mereka merasa lelah

mereka meletakkan t^ng fl pada pinggang meteka.

Namun saya tidak mendapati takhrii hadits ini, seandainya hadits

tersebut shahih, maka jalan untuk mengkompromikan kedua hadits

tersebut ialah sebagai berikut, yaitu meletakkan tangan pada pinggang

tersebut dilarang jika tidak didotong oleh rasa lelah, sebagatnana yang

terdapat dalam tafsir hadits tetsebut. Harrye- sa)a tafsir ini bertentafigafi

dalam penjelasan An-Nihayb, yattu bahwa yang dimaksud dalam hadits

kedua ini ialah meteka itu ialah ofang-otangy^rrg telah betamal shalih,

dan mereka bersandatkan kepada amal shalih tersebut. Disebutkan dalam

Al-pam u s, At-Kh as hira h, atinya As-S1aki la h (pingganq atau pinggul)'

Makna yang telah disebutkan oleh Ibnu H\ar adzla]rl makna yang

banyak dipakai oleh banyak ofang. Ada iuga orang yang mengatakan bahwa

artt Al-Kbashirah ialah tongkat untuk bertelekan padanya. Ada iuga yang

mengatakan bahwa alt:rflya ia.laln, iika seseorang menyingkat satu sulat

AI-Qut'an dengan cara membaca satu atau dua ayat dari akhir sutat

tersebut. Ada )uga pendapat yang mengatakan bahwa maksudnya ialah

ofaflg yang menyingkat shalatnya dengan cafa mempefcepat berditi, fuku',

suiud dan hai-hal yang lair:rnya.

Hikmah dartlanngan ini disebutkan di dalam hadits bedkut ini.

,t. )t#t eA:U ,W"?^t q, akG ,r ,erdt et.YYo
'ff,*

624 r IIL^I Fai dh Al-Qadir (6 / 302)
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225. Dalam sbahih Al-Bukhari, dari Aisltah Radbiltaltabu Aruha,
'Babwasanla tingkab laku seperti itu adalah tata cara orang yabudi

da/arz mengery'akan shalat mereka.'625

Syarah Hadits
Kita telah dilarang untuk menyerupai mereka dalam segala hal. Jadi

hikmah darr larangan tersebut bukanlah 
^p^ 

yang telah disebutkan oleh
orang-orang bahwa hal itu adalah perbuatan setan, ataukarena saat Iblis
dikeluarkan dari surga ia bertingkah laku seperti itu, atau karenaperbuatan
itu adalah perbuatan orang-oraflg yang sombong, karena pendapat-
pendapat ini hanyalah perkiraan semata, dan tentunya 

^pa 
yang telah

disampaikan oleh seorang shahabat lebih benar karena ia lebih tahu
tentang sebab munculnya hadits tetsebut, dan hadits tetsebut bisa jadi
adalah hadits marfil'. Jika demikianhalnya, maka ia adalzh pokok dari
permasalahan, dzn selanjutnya 

^pay^rtgtelah 
dicantumkan di dalam kitab

Sbahib, harus lebih dikedepankan dari pada atsar dari ucapafl orang lain.
Ibnu Hajar menyebutkan hadits ini (radits berkacak pinggang) d,,Lam

bab khusyu' mengisyaratkan bahwa posisi berkacak pinggang bisa
menghilangkan kekhusyu'an.

i:i $,JG'.l; ) *\t e dt bi;blnt q, ,rf as.yyl
o(.,r'.o o.?.'-'.. t .o.., 'r".t 

c.qb #.qFJr it; trt*,'J Jb ^t tri:,;.uirJ;st

zz6. Dai Zoo, Rodbjolhbn Anbu bobror)ry,o'Rasututkh Shallallabu
Alaihi wa sallart bersabda, 'tika makan malam telab disajikan maka
mulailah dengannla, sebelum kalian mendiikan shalat Maghib.',
(Muttafaq Alaih)626

Tafsir Hadits
Ada iwayat lain yang tidak mengkhususkan shalat Maghrib saja, namun

berkenaan dengan semua shalat, kemudian maknanya dibatasi oleh hadits
nomor ini berdasarkan kaidah labmalul nuthlaq 'alal nuqallad (h,,:,kum
umum dibatasi atau dibawa ke hukum khusus).

Ada juga i'wayatyang menyebutkan, "Jika makan malam telab dihtakkan
dan salah sezrafig dari kalian sedang berpuasa...", flamun dwayat ini tidak
membatast atatt mempersempit makna hadits di atas, berdasarkan

u" iOqa, (3458) Ibnu Hafat menyebutkan maknanya saja.
u'u <6q,:.1Hadits ini shahih diriwayatkan oleh Al-Bukh zn $72) dan Muslim (577)
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pemahaman bahwa penyebutan hukum khusus yang betsesuaian tidak

mengharuskan pembatasan atau peogkhususan, dalam kata lain

penyempitan makna.

Hadits ini menunjukkan waiibnya mendahulukan makan malam atas

shalat Maghrib jika telah disediakan. Lalu jumhur ulama membawa

hukumnya kepada hukum mandub. Sedangkan Ad-Dzahiriyah berpendapat

bahwa hukumnya adalah waiib, sehingga shalat dianggap batal iika
didahulukan atas makan malam yang telah siap, betdasatkan dzahu hadits

di atas.

Hadits ini juga menuniukkan kehatusan mendahulukan makan malam

secara umum, baik otang tetsebut mefasa lapat ilaa tidak, baik otang

tersebut mengkhawatirkan rusaknya makanan atau tidak, baik makanan

tersebut makanan dngan atau ma"kanan berat.

Di sana terdapat banyak penjelasan yang sebenafftya tidak betdasarkan

kepada dalil apapun, dalam rangka menemukat illah suatu motivasi di

balik pedntah tersebut, kemudian zda dximereka betkata, "Illalmyttzlah
terganggunya konsentrasi orang yang sedang shalat katena kebetadaan

makanan tetsebut, sehingga ta akan kehilangan kekhusyu'an." Namufl

ucapafl ini tidak berdasatkan kepada dalil apapun, kecuali bebetapa

shahabat, y^ngman Ibnu Abu Syaibah meriwayatkan dartAbu Hurairah

dan Ibnu Abbas, "Bahwa keduanya sedang menyafltap makanan dan di

dalam pefapiafl masih ada daging paflggang, kemudian seotang muadzin

hendak mengumafldangkan adzan, maka Ibnu Abbas mencegahnya,

"Jatganlahtefgesa-gesa, kami tidak akan betdiri (untuk menditikan shalat)

sedangkan di dalam hati kami ada keinginan kepadanya (daging
tersebut)."627 Dalam riwaiyart lain disebutkan, "Agat daging tersebut tidak

muncul dalam benak kami saat kami sedang mendirikan shalat." Beliau

juga meriwayatkan dari Al-Hasan bin Ali Radhilallahu Anbuma,

bahwasanya ra berkata, "Makan malam sebelum shalat akan

menghilangkan hawa nafsu tercel^."628 Riwayat-riw ay 
^t 

lrTl mengisyaratkan

bahwa Illah dal perintah ini adalah 
^P^ 

y^ng telah mereka sebutkan di

atas.

Demikianlah, jika waktu shalatnya masih ltpang. sedangkan apabtla

waktunya tinggal sedikit sehingga apa;blla makam malam didahulukan

waktu shalat pun akan habis, mrk, dalam masalah ini ada bebetapa

pendapat.
Pendapat Pertama; Makan malam hatus didahulukan, bahkan walaupun

harus kehilangan kesempatan untuk menunaikan shalat pada waktunya,

621 Mrshannaf Ibru Abi Slaibah (2/184)
628 Ibid.



<{trep $ntlAr & 393

hal ini agar bisa mendirikan shalat dengan khusyu'. Pendapat ini adalah
pendapat mereka yang mengatakanbahwa khusyu' dalam shalat hukumnya
wajib.

Pendapat Kedua; shalat didahulukan untuk menjaga kehormatan waktu
tersebut, dan inilah pendapat jumhur ulama.

Kemudian datangnya jamuan makan malam merupakan alasan syar,i
untuk tidak mengikuti shalat berlamazh, bagi mereka, y^rtg mewajibkan
shalat betjama'ah.

Ungkapan beliau, 'Maka mulailah dengann-1ta" bisa dipahami bahwa jika
kedatangan waktu shalat saat seseorang sedang menyantap makanannya,
maka hendaHahia tidak bedama-lama, telah diriwayatkandari Ibnu lJmar,
bahwasanya jlka makan malamny a telah tiba dan beliau mendengar bacaan
di dalam shalat, beliau tidak berdfui hingga menyelesaikan makannya.

Lalu hal-hal larn yaflg merigganggu konsentrasi diqiyaskan kepada
makan, ka;er,a iika hal itu lebih urgen ia harus didahulukan.

+?tt J* lnt Jy_, Ju:Juii;rirr e:r'r. d *r.yyv
*!)tLf ,At t;;.),t ^;r* eyTrf ie ii,,p:,
.Lt')ii:t, :i^-i;t, .i* )L.rr'^At I\, .+t;
227. Dari Abu Dqar Radbtltallabu Anhu berkata, 'Rasulullab sbattallahu

Alaihi wa sallam bersabda, 'Jika salab selrang dai kalian mendirikan
sbalat naka hendaklah ia tidak mengusap keikil, karena rabmat
terdapat di hadapanryta." (HR. Al-Khamsah dengan sanad
shahih)62e Kemudian Ahmad menambahkrn, "Satu saja atau
biarkan sE'a."630

Penielasan Kalimat
'Jika salab seorang dai kalian merudirikan shalat maka bendaklah ia tidak

mengusap keikil (dai wajahflya ata;u dad tempat sujudnya) karena rabmat
terdapat di badapannla."

Kemudian Ahmad menambahkan dalam riurayatnya, "sntil saja atau
biarkan sE'a." palam riwayat ini ada keragu-raguart,karena bisa dipahami
bahwa Ahmad menambahkan satu tambahan atas i.wayat yang disebutkan

62e (t*1Dlta{Abt Dawd (945)
630AlMsntad (5/163)
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oleh Ibnu Ha)x, dengan begitu makna tambahan tetsebut ialah, "Maka

hendaklah ia tidak mengusap walaupun hanya satu atau biarkan saia."

Namun makna ini bukan yangia maksud).

Tafsir Hadits
Lahzh hadits tersebut dalam riwayat Ahmad dari Abu Dzat, "Saya

bertanya kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi wa Sallan tentang

segala sesuatu, bahkan hingga hukum meflgusap kerikil, maka beliau

bersabda, "Satu saja ataw biarkanlah." Yakni, usaplah satu kali saia ataa

biarkanlah. Dengan demikian kelihatan bahwa ringkasan yang disebutkan

oleh Ibnu Halx menyebabkan kerancuan makna, seakan-akan beliau

meflggantungkan pemahaman pembaca htnyalafazh yang beliau sebutkan

saja. Seandainya beliau menjelaskarL, "Dar. dalam riwayat Ahmad
Rasulullah Sballallaha Alaihi wa Sallam mengizinkan untuk mengusap

sekali saia" tentulah hal itu akan lebih baik.

Hadits ini menunjukkan bahwa mengusap kerikil setelah memulai

shalat tidak diperbolehkan, sedangkan sebelumnya diperbolehkan bahkan

sebaiknya ia usap dahulu sebelum memulai shalat agar konsentrasinya

tidak terganggu saat ia mengerjakan shalat, kemudian penyebutan kerikil
atau debu hanyalah mengisyaratkan bahwa keduanya adalah benda yang

paling sedng ditemui, sehingga ungkapan ini tidak menutuP kemungkinan

adanya benda lain.
Ada yang betkata bahwa illah dai larangan ini ialah untuk meniaga

kekhusyu'an, sebagaimaflL yarLg diisyaratkan oleh ungkapan Ibnu Haiar

dalam bab ini, atau bisa iuga untuk metiaga, agar tidak terlalu banyak

bergerak di dalam shalat.

Kemudian syxiztjuga telah menyebutkan illalnya yaitu, "karend rabmat

terdapat di hadapanilJa." Maka hendaklah ora'ng tersebut tidak
menghilangkzfl 

^payang 
meflempel pada waiahnya 

^t^u 
zpayangterdapat

pada tempat sujudnya kecuali iika hal tetsebut menyakitkannya.

Dan la:,zigan ini, zhzhrnya menunjukkan kepada makna haram.

,y*.,;.*-#*#r ji.yy^
228. Dalan As-Sbabih dai Mu'aiqib disebatkan badits serilpa, namun tanpa

menjelaskan illab-n1a. 6i1

63t 1Q&l Hadits ini shahih ditiwayatkan oleh Al-Bukhan $207) dan Muslim (546)
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Biografi Perawi
Mu'aiqib adalah Mu'aiqib bin Abu Fathimah Ad-Dausi. Beliau ikut

serta dalam perang Badar. Masuk Islam di Makkah pada masa-masa awal.
Ikut dalam hijrah ke Habasyah kedua dan berdiam di sana hingga
Rasulullah Sballallahu Alaihi wa Sallam hijrah ke Madinah. Betau dipercaya
meniaga stempel Rasulullah shallallahu Alaihi wa sollam, pada masa Abu
Bakar dan pada masa Umar beliau di percaya menjaga Baitul Mal. Beliau
wafat pada tahun 40 H. Namun adayangmengatakan bahwa beliau wafat
pada akhir kekhalifahan Utsman.

Tafsir Hadits
Beliau meriwayatkan hadits serupa dengan hadits Abu Dzar, yaflg

lafazhnya, 'tanganlab engkau meilgr/sap keikit saat engkau sedang mendirikan
shalat, jika terpaksa harus melakukannya maka cukup sekali saja untuk
meratakan keikit." Hadits ini tidak menyebutk an alasan larangan tersebut
yaitu, "karena rahmat berada di hadapannla.',

395

/^
4.1-e a$l J2 ,et Jy:), U:L :UG q;,itr ,.*', *:G,.'Q 1 &i'/ \a#G6j.ttt
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'L3tAt ,t
229. Dai Aiyah Radbltallabu Anha ia berkata, "sa1a bertanla kepada

Rasulallab shallallabu Alaihi wa sallam tentang menoleh di dalan
shalat, maka beliau bersabda, '?erbuatan itu adalah pencuian ltang
dilakukan setan dai sbalat setrang hanba."'(HR. Al-Bukhari)632
Dalam iwalat At-Tirmid{lang ia shahibkan disebutkan, 'Tfindarilab
olebmu menoleh di dalam sbalat, karena menoleb di dalam sbalat adalab
kebancuran, jika terpaksa barus menoleb maka cukuplab dalam shalat
sunnab saja."633

u" <{lil Hadits ini shahih diriwayatkan oleh Al-Bukh ari (571)
63' (44 Dbai/At-Timid{ (589)
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Tafsir Hadits
At-Thibi berkata, "Hal tersebut disebut PencoPetafl (pencudan) ,kareta

saat mendirikan shalat seofang hamba sedang menghadap kepada Tuhan-

nya, selama itu setan selalu mengincar saat hamba lengah, dan ketika

hamba tetsebut menoleh setan segera mengambilnya'

Hadits ini menuniukkan bahwa petbuatan tersebut dibenci, iumhur
ulama berpendapat, selama perbuatan tersebut tidak menyebabkannya

berpaling dad kiblat baik dengat dadanya atau seluruh lehemya ia tidak

membatalkan shalat.

Alasan makruhnya perbuatan ini iatah ka;rena akan mengurangi

kekhusyu'an, sebagaimana yaflg diisyatatkan oleh Ibnu Hajar yang telah

memasukkan hadits ini dalam bab khusyu' ini, atau bisa iadi karena hal

itu akan menyebabk^nnya berpaling dart aruh kiblat dengan sebagian

anggota badannya, atau karena ta akan memalingkarlnyz- dari menghadap

kepada Allah.
Sebagaimana disyaratkan dalam hadits yang diriwayatkafl oleh Ahmad

dan Ibnu Majah dari Abu Dzar berikut,

.eJ:HtiFiJktty'ryp 6 y, J;:l .;-li,r ir-r" Y

'AFtt''it:'"$L?l
'Allab senantiasa menghadap ke arah hamba-N1ta selama hamba tersebut tidak

menoleb, jika hanba tersebut nenoleh naka Allah akan nenoleh dain1a."

(HR. Abu Dawud dan An-Nasa'i)634
Ada yang mengatakan bahwa latatganini bedaku iika menoieh tersebut

taflpz alasan, karena telah diriwayatkall bahwa Abu Bakar Radhiallabu

Anhu menoleh saat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi wa Sallan tjba

sedangkan ia sedang menunaikan shalat Zhuhut, dan otang-orang menoleh

saat Rasulullah Shaltaltahu Ataihi wa Sallam muncul pada waktu beliau

sedang menderita sakit sebelum beliau wafat, y^flg mafl^ Rasulullah

Shallallahu Alaihi wa Sallam memberikafl lsyat^t kepada mereka.

Seandainya mereka tidak menoleh mereka tidak akan tahu kedat^figatt

Rasulullah Shallattabu Alaihi wa Sallan dan tidak akan akan memahami

isyarat beliau, yang kemudian beliau mendiamkan perbuatan mereka

tersebut.

ex (-ft1 D baif Atu D awd (909)
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230. Dai Anas Radhjallabu Anhu berkata, 'Rasulullah Sballallahu Alaihi
aa Sallam bersabda, 'tika salah sezrafig dari kalian sedang mendirikan
sltalat, sesungubnla ia sedang bermunajat kepada Tuhan-n1a, maka
bendaklab ia tidak meludah di hadapanrya dan tidak pula di sebelah

kanannla, akan tetapi di sebelah kiri di bawab telapak kakin1a."
(Muttafaq Alaih) 615 Dalam iwalat lain disebutkan, 'Atau di bawah

kaki kiinla.'$36

Penielasan Kalimat
'Jika salah seorang dai kalian sedang mendirikan shalat, sesungubnjta ia

sedang bermunajat kepada Tuban-n1a (dalam nwayat Al-Bukhari yang lain
disebutkan, "MakA sesunguhnla Tuhan-n1a berada di antara orang tersebut

dan kiblat." Makna munajat ialah kedatangan Allah kepadanya dengan
segala rzhmzt dan keridhaan) maka hendaklah ia tidak neludalt di hadapanryta

dan tidak pula di sebelab kanannla (alasan larangan yang kedua ini telah
diterangkan di dalam hadits Abu Hurafuah bahwa di sebelah kanan orang
tersebut ada mzlalkat63) akan tetapi di sebelah kiri di bawah telapak kakinjta.
Dalam ri'wayat lain disebutkan, 'Atau di bawah kaki kiin1a."

Tafsir Hadits
Hadits ini menjelaskan larangan meludah ke arah kiblat maupun ke

arah katan di dalam shalat. Ada hadits lain yang melarang hal tersebut
sec^r^ umum, hadits tersebut diriwayatkan melalui Abu Hurairah
Radbjallabu Anhu dan Abu Said Radbilallahu Anbu, "Bahwasanya
Rasulullah Sballallahu Alaihi wa Sallam melihat ludah pada dinding masjid,
maka beliau mengambil kerikil lalu mengorek ludah tersebut, seraya
bersabda, 'Jika salah selrang dai kalian neludab maka bendaklab ia tidak

u" <Q&l Hadits ini shahih diriwayatkan oleh Al-Bukhan $214) dan Muslim (551)
u'u <Q&lHadits ini shahih diriwayatkan oleh Al-Bukhari (405)
u" @+l Hadits ini shahih didwayatkan oleh Al-Bukh ati (416)
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meludah ke arab mukanla, tidak pula ke arah kanannla, akan tet@i bendaklab

ia meludah ke arab kirinjta atau di bawah telapak kakin1a." 638

An-Nawawi melarang meludah dalam setiap kondisi baik dalam kedaan
shalat maupun tidak, baik di dalam masiid maupun di luarnya, hal ini
telah diielaskan oleh hadits Anas Radbjallahu Anha, khususnya untuk
orang yang sedang mendirikan shalat, namun ada bebetapa hadits lain
yang melatang meludah ke arah kiblat secara umum baik di dalam masjid
atau diluarnya, baik di dalam shalat maupun tidak. Dalam Shabih lbnu
Khu7ainab dan juga Ibnu Hibban tetdapat hadits marfu' dari Hudzaifah
yang menjelaskan, 'Barangsiapa meludah ke arah kiblat maka ia akan datang

pada hai kiamat sedangkan ludabnla berada di antara kedua matanla.'63e Ibflu
Khuzaimah meriwayatkan dad Ibnu Umar secara marfi, '?ada bai kiamat
zrang)ailg meludab ke arab kiblat akan dibangkitkan sedangkan ludabnla berada

di wajahrya."6{ Abu Dawud dan Ibnu Hibban meriwayatkan dari As-Sa'ib
bin Khallad, "Bahwasanyl seseorang sedang mengimami satu kaum,
kemudian oraflg tetsebut meludah ke arah kiblat, ketika orang tersebut
telah selesai dari shalatnya Rasulullah Sballallabu Alaibi wa Sallam betsabda,
'Tlendaklah orang ini tidak sbalat antuk kalian (tidak nenjadi imam kalian)."6a1

Meludah ke arah kanan hukumnya sebagai hukum meludah ke arah

kiblat yaitu dilaraflg secara mutlak, inilah yang disampaikan oleh beberapa
ulama di antaranya An-Nawawi, baik otaflg tetsebut sedang mengerjakan
shalat atau tidak, baik orang tetsebut di dalam masiid atau diluarnya.
Abdutazzaq meriwayatkan dari Ibnu Mas'ud, "Bahwasanya beliau
membenci perbuatan meludah ke arah kznzn walaupun tidak sedang

mengerjakan shalat."6a2 Muadz bin Jabal berkata, "Saya tidak pernah
meludah ke arah kanan sejak saya masuk Islam."6a3 Umar bin Abdul Aziz
melarang hal tersebut juga.

Kemudian Rasulullah ShalkllahuAlaihi wa Sallam membedkan bimbingan
ke arah manakah sehatusnya kita meludah, beliau bersabda, "Di sebelab

kiirya di bawah teloPak kakin1a." Beliau memberitahu bahwa arahnya adalah

ke arah kiri, tepatnya di bawah telapak kaki kfuinya. Namun dalam hadits
Anas dalam riwayat Ahmad dan Muslim disebutkan,"Akan tetapi di sebelab

kiirya atau di bawah telapak kaki kirirya." Lalu ditambahkan, "Lalu ia
mengambil ujung kainnya dan meludah padanya kemudian mengembalikan

o" <Q&l Hadits ini shahih ditiwayatkan oleh Al-Bukhari (a08-409) dan Muslim (548)
u'n 

@b1 S hahib Al-Jani' (61 60)

'no <Q.il1 S babih Al-Jani' (2910)
on' <Q;.1Sbabib Abt Dawil (481)
s2 Muilanaaf Abturagaq (l/435)
6a! Mubannaf Abdtnagaq (l / 435, 436)
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bagian yang lztn kepada bagian yang lainnya, kemudian beliau bersabda,
"Alau sebaiknla orang itu melakukan seperti itxi."644

Sabda beliau, "Atau di bawah telapak kakin1a." Yakni untuk mereka
yang tidak berada di dalam masiid, sedangkan apablla oraflg tersebut
beruda di dalam masjid maka hendaklah ia meludah pada pakaiarrnya,
betdasatkan hadits, "Meludah di dalam masjid adalah satu kesalahan."64s
Hanya saja kemudian ada yang berkata,"Yangia maksud sebagai kesalahan
ialah meludahke arah kiblat, atau ke arahkanat bukan meludah di bawah
telapak kaki atau ke atah kiri, karena syariat telah mengizinkan hal
tetsebut dan tentu syariat tidak akan membedkan izir. atas sesuatu yang
salah."

Anda telah membacabahwa alasan dtlarungnya meludah ke arah kanan
kzrena adanya malaikat di sisi itu, kemudian timbul satu pertanyaan,
"Bukankah di sisi kfui juga terdapat malaikat pencatat keburukan?"

Jawabar, atas pertanyaan ini ialah sebagai berikut, bahwa lanngan
meludah ke sisi kanan merupakan kekhususan untuk malaikat pencatat
kebaikan dan bentuk penghormatan kepadanya. Paru ulama zamat rni
mengatakan bahwa shalat adalah penghulu semua kebaikan, maka tidak
ada utusanflya sama sekali dengan malaikat pencat^t keburukan, mereka
betdalil dengan hadits mauquf6a6 yang dfuiway^tk^n oleh Ibnu Abu Syaibah
dari Khudzaifah, "..dan tidak juga ke sisi kanannla karena di sana terdapat
malaikat pencatat kebaikan." Dafl juga dengan hadits At-Thabrani dari Abu
Umamah, "Sesunguhn1a ia sedang berdiri di hadapan Tuhan-n1a, sedangkan

malaikat berada di sisi kanannla, sedangkan qarinnla berada di sisi kirin1a."6a7

Dengan begitu jlkarittrayatini benar, maka meludah ke kiri akan mengenai
qarinnya yaitu setan, dan semo ga szia ma,lalkat yang betada di sisi kfui
tidak terkena apapufl dad ludah tersebut, atau bisa iadr ra berpindah ke
sisi kanan saat orang tersebut sedang mendirikan shalat.

U'aje
tt ., , ), -,opLet )lj

.Yr\

u* 
@,Ay Hadits ini shahih diriwayatkan oleh Al-Bukh ari (374)

6as Takhrijnya akao disebutkan.
646 Musharnaf lbmAbi Slaibab (2/142)
6a7 ALMr Jam Al-Kabir (8 / 234-235)
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231. Dainla juga, ia berkata, 'Aislah mempunlai kain warna-warnilang

ia gunakan untuk nenutilp salab satu sisi rumabnlta, maka Nabi
Shallallabu Alaihi wa Sallam bersabda kepadanla, "ITilangkanlab
kain ini dai hadapan kami, karena sesanguhnla gambar-gambarnla

terlihat saat sala mengerjakan shalat." (HR. Al-Bukhati)648

Tafsir Hadits
Dalam hadits yang ditiwayatkan melalui Anas ini diielaskan bahwa

hendaklah menghilangkan segala hal y ang menggaflggu shalat seseorang,

baik di dalam rumahnya atau di tempat shalatnya. Namun hadits tersebut
tidak menuniukkan bztalnya, shalat dengan kebetadaan hal-hal tersebut,
karena tidak ada riutayat yang menyztakzn bahwa Rasulullah Shallallabu

Alaibi wa Sallam mengulangi shalatnya katena hal tetsebut.

d1:tq|,93f oJ !,qt-e$y *ur'r YrY

*,f
232. Al-Bukhai dan Muslim secara bersama-sama meiwalatkan badits

darinla dalam masalah Anb{anjah (kain tebal tak berganbar) nilik
Aba Jabn,lang disebutkan di dalam hadits tersebut, "Sesunguhn1a

kain tersebut melalaikanku dari shalatku.'6ae

Penielasan Kalimat
'Al-Bukhai dan Muslim secara bersama-snma meriwalalkan hadits dainla

(yakni dari Aisyah Radbjallabu Anha) dalam masalah kain tebal Aba Jahn
(yakni Amir bin Hudzatfah yang tidak memiliki gambar apaptn),1ang
disebutkan di dalam badits tersebut, "Sesunguhnla kain tersebut (yrkri pakaian
yang memiliki beberapa gambar, hadiah dari Abu Jahm untuk Rasulullah
Sballallahu Alaibi wa Sallan tersebut melalaikanku dari shalatku)."

Tafsir Hadits
Hadits tersebut secara lengkap ialah sebagai bedkut, dad Asiyah

Radhjallahu Anbu,

uut <Q&l Hadits ini shahih didwayatkan oleh Al-Bukhati (374)
uoo <Q&l Hadits ini shahih diriwayatkan oleh Al-Bukhzi (373) dan Muslim (556)
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'Bahwasanla Rasulullab Shallallahu Alaihi wa Sallam menunaikan sbalat
dengan mengganakan pakaian bergambar, kemudian beliau melibat gambar
tersebut sekilas, maka saat beliau telah menlelesaikan shalatn1a, beliau
bersabda, '?ergilah dengan pakaian ini kepada Abu Jabm, dan bawalah

kepadaku Anb!'anjah (kain tebal tidak bergambar) milik Abu Jahm, karena
pakaian tersebut telab melalaikanku dai sbalatku." (Hadits dati lafazh
Al-Bukhari)
Ungkapan Ibnu Hajar di atas mengisyaratkan seakan-akan yang melalaikan

Rasulullah Sballallahu Alaibi wa Sallam dari shalatnyaialahAnb/'anfiah, padahal
yang melalaikan beliau adalah pakaiannya yang bergambar, maka alangkah
baiknya seandainya Ibnu Hajar dalam masalah ini menyebutkan, dengan
ungkapan, "Kisah pakatan yang bergambar... 'Melalaikanku dari shalatku"',
kisah ini terjadi kzrena Abu Jahm telah menghadiahkan pakaian betgambar
kepada Rasulullah Shallallahu Alaibi wa Sallam, kemudian Rasulullah
Sballallabu Alaibi va Sallam memakai dalam shalatnya, maka setelah beliau
menyelesaikan shalatnya beliau bersabda, "Kembalikan pakaian ini kepada Abu
Jabm." Dan dalam rLwly^tAisyah yang lain disebutkan, "Szya melihat kepada
gambarnya saat saya. sedang menunaikan shalat, maka saya takut hal itu akan
menimbulkan fitnah pada diriku." Sebagaim arra ymtgdidwayatkan oleh Malik
dl,lam Al-Muwaththa' dai Aisyah Radblallabu Anba, ia berkata,'Abu Jahm
bin Hudzaifah menghadiahkan satu pakaian bergambar kepada Rasulullah
Sballallahu Alaihi wa Sallam]'

Ibnu Baththal berkata, "Rasulullah Sballallabu Alaihi wa Sallam meminta
pakaian yang lain untuk menunjukkan bahwa beliau tidak menolak
hadiahnya yang bisa dianggap metemehkarrrtyl."

Hadits ini menunjukkan bahwa segala halyargmengganggu seseorang
yang sedang menunaikan shalat, baik berupa ukiran maupun yanglainnya
hukumnya makruh, hadits tersebut menunjukkarr betapa Rasulullah
Shallallahu Alaihi wa Sallam bersegera untuk menyelamatkan shalatnya
dad segala halyangmelalaikantya, dan segera menghilangkan segala yang
menyibukk^nflnya untuk berkonsentrasi di dalam shalat.

At-Thibi berkata, "Hal ini menunjukkanbahwa gambar-gambar, dan
hal-hal materi lairrnya mempunyai pengaruh kepada hatt yang suci dan
jiwa yang murfli, rpala.gt hal-hal yang lebih dari itu."

Hal ini juga mengisyaratkan bahwa menunaikan shalat di atas karpet
yangbergambar maupun sajadah yang berukir hukumnya makruh, begitu
pula ukiran-ukiran di dalam masjid hukumnya maktuh.

*cq #'qif sj *.V1,,i.i,
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233. Dari Jabir bin Samurah berkata, 'Rasulullab Sballallabu Alaihi wa

Sallam bersabda, "Hendaklab berhenti (dari perbuatannla) lrang-
zrangJailg menaikkan pandangannla ke langit di dalam shalat, atau

pandangannla tidak akan kembali kepadarya. " (HR. Muslim)650

Penielasan Kalimat
"Hendaklah berhenti (dari perbuatannla) trang-orang Jdng menaikkan

pandangannla ke langit di dalam shalat (atau otang tetsebut memandang ke
atas walaupun bukan ke langit) atau pandailgannJa tidak akan kembali
kepadanla."

Tafsir Hadits
Dalam S1tarb Muslin, An-Nawawi menjelaskzrt,"Dalam hadits tersebut

terdapat larangan yang tegas dan peringatan y^rtg keras dalam masalah
tersebut, kemudian telah diriwayatkan ijma' ulama dalam hal itu, dan
lzrrangzln ini pada dasarnya betmakna hararr:,."

Ibnu Hazm berkata, "Petbuatan itu membatalkan shalat." Al-Qadhi
'Iyadh berkata, "Kemudiafl parl ulama berbeda pendapat dalam
mengangkat pandangan pada saat betdoa di luat shalat, sebagian ulama
mengatakan bahwa hal itu maktuh, sedangkan kebanyakan ulama
membolehktnryz."

h' ,r1- At Jyr'+: ik.G'*'j_r.rrr
oultri *tt $,t: lfutlt;r;y,*

234. Dalam iwalatnla juga, dari Aislah Radhfrallahu Anha, "Sa1a telah

mendengar Rasulullab Shallallabu Alaibi wa Sallaru bersabda, 'Tidak
ada sbalat mat makanan telah siap dan tidak juga bagi orang lang
menahan daa bal busuk." 651

uto (1iir; Hadits ini shahih diriwayatkan oleh Muslim (428)
uu'{Q&l Hadits ini shahih didwayatkan oleh Muslim (560)

Y :J;-- *: +
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Penielasan Kalimat
'Tidak ada sbalat saat makanan telah siap Qta,l ini telah diielaskan dalam

pembahasan terdahulu, namun hadits ini mengisyaratkan bahwa tidak
boleh diditikan shalat pada tempat y^ng telah dihidangkan makanan
padznya, hal ini bedaku secata umum baik untuk shalat wajib maupun
untuk shalat sunnah, baik otang itu sedang lapar atau tidak, namun hadits
terdahulu lebih khusus dari pada hadits tnt) dan tidak juga bagi orangyng
menaban dua hal busuk (yaitu haiat besar maupun haiat kecil, kemudian
buang angin atau kentut dimasukkan dalam bab ini irgr)."

Tafsir Hadits
Hal ini berlaku jika orang tersebut harus menahan tiga hal tersebut,

jika orang itu merasakan ketidakny^m^fiart dari ketiga hal tersebut namun
ia tidak perlu menahannya, maka ia boleh meneruska.n shzlatnya
sedangkan apabrla ia hatus menahannya maka shalatnya menjadi makruh.

Ada yang berkata bahwa yang dimaksud dalam hadits ini hanya sekedar
anitran, karena hal itu akan mengurangi kekhusyu'an, sehingga apabrla
ia takut kehabisan waktu shalat jika harus mendahulukan hajat besar,
hajat kecil maupun kentut maka ia boleh mendahulukan shalatnya, da;n

shalatnya benat walaupun makruh, demikianlah penjeiasan An-Nawawi.
Namun mengulangi shalat dalam keadaan tersebut hukumnya
disunnahkan. Sedangkan menurut Ad-Dzahtrtyah, shalat orang tersebut
batal.

:Jt-s'l*, r
I, .Ltbll
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235. Dai Abu Hurairab Radhjallahu Anhu bahwasan-ya Nabi Muhanmad
Shallallabu Alaihi wa Sallam bersabda, 'Menguap adalah dari setan,

naka jika salah seorang dari kalian menguap hendaklab ia menaban

semampunJa." (HR. Muslim dan At-Tirmidzi, kemudian ia
tambahkan, "Di dalam shalat.")652

uu'(e4,irHadits ini shahih ditiwayatkan oleh Muslim (2994) darAt-Tirmidzi (370)
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Penielasan Kalimat
'Menguap adalah dai setan (katena ia betmula dzrr rast kenyang dan

tasa malas, dan kedua hal tersebut sangat disukai oleh setan, mzka

diibatatl<an bahwa menguap adalaln dari setan) rnaka jika salah seorang dai
kalian menguap hendaklah ia ruenaban semampunla, kemudian ia tanbahkan,

'Di dalam shalaf' (sehingga berdasarkan tambahan ini petintah untuk
menahan ini hanya dalam shalat saja, namun hal itu tidak menutuP

kemungkinan bahwa perintah tersebut bersifat umum baik di dalam shalat

maupun tidak, karena kedua riwayat tersebut memPuflyai hukum yang

sama)."

Tafsir Hadits
Tambahan juga tetdapat di dalam Shahih Al-Bukhai, yang ditambahkan,

'Dan bendaklah ia tidak berbunlti, 'haa' (mengeluarkail fitara saat menguap-

Peryt) karena bal itu berasal dari setan,lang ia tertawa karenanla." 6s3 Dan
semua ini akan menghilangkan kekhusyu'an. Dan hendaklah orang

tersebut meletakkan tangan pada mulutnya, betdasarkan hadits bedkut,

.,+3tfut e F'i- aryj,tr oy y J. i:n'i*.'€Lf ,+;ti $l

'Jika salah yorang dai kalian sedang rnenguap maka hendaklah ia netetakka;

taflgdnn)a pada mulutnla karena setan masuk saat orang menguap-" 654 Hadits

ini ditiwayatkat oleh Ahmad, Al-Bukhari, Muslim dan yang latnnya.

e. @ts MASJID

Lafadz 'mayid'bisa iuga dibaca may'ad, dengan sedikit perbedaan

makna. Masjid adalah tempat yang dikhususkan (untuk menunaikan

shalat), sedangkan na$ad adalaih tempat jatuhnya kening saat bersuiud.

Banyak hadits yang menjelaskan keutamaan masiid, dan masiid ialah

tempat yang paling dicintai oleh Allah Sabhanahu wa Ta'ala, batangsiapa

membangun satu masjid untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan harta

yang halal maka Allah akan membangun untuknya satu rumah di surga,

hadits-hadits yang berkenaan dengan bab ini disebutkan di dalam kitab

'Majma' Al-Jawa'id' dan beberapa kitab yan'g lairrnya'-

ut' <6qb'tHadits ini shahih diriwayatkan oleh Al-Bukhair (3289)
6sa Hadits ini diriwayatkan oleh Ahm ad (3 / 3l) dan Al-Bukh ai dalarn ALAdab Al-MOad

(949) dan Muslim (2995)



efrne 6mr,Er lg 405

*J- '{*') ^)L \t -U At Jyr lf :UG a^xG;,., . rrr. ).t' '. '

);jt') ;i i;i ;t:r:, *r'-rbt'ul1 ,r,r)t; ,*rir
, t , . I . oe,,y) ,*-v?l

236. Dari Ais1ab Radhjallabu Anha ia berkata, 'Rasululah sballalabu
Alaihi wa sallan memerintahkan agar nay'id-may'id dibangun di
lingkungan tempat tinggal, agar ia selalu dibersihkan dan diberi
wewangian." (HR. Ahmad, Abu Dawud dan At-Tirmidzir6ss
dan beliau menganggapnya shahih mutsal).

Penielasan Kalimat
'Dari Aiyah Radhtltallabu Anha ia berkata, 'Rasululah sballalahu Alaihi

wa Sallam memeintahkan agar masjid-may'id dibangan di lingkungan tempat
tingal (bisa jadi yang dimaksud duur di sini ialah rumah-rumah yakni
tempat-tempat tinggal, berdasarkan bahwa ia disebut luga ad-daar-bentuk
tungggal dari duur-. Sedangkan di dalam al-pamus dijelaskan bahwa makna
kata al-daar ralah tempat yang menampuflg bangunan, pekatanga n, negara,
kota Nabi Muhammad Shallatlahu Ataibi wa Sallam, tempat dan kabilah.
Atau bisa juga yang dimaksud dengan kata duur ialah tempat yang di
dalamnya dibangun rumah-rumah) agar ia selalu dibersibkan (dari kotoian)
dan diberi wewangian."

Tafsir Hadits
wewangian yang dimaksud bisa berupa pengasapan dengan bubur, yaita

kayu tertentu yang jika dibakar ia mengeluarkan atofir wangi, atau dengan
yang latnnya. Perintah membangun di sini hukumnya m an du b,berdasarkan
sabda beliau,

t? + ; ;': # *;i Ji it3r uk,ii q
"Dimanapun engkau menemui waktu sltalat maka shalatrah." I{R. Muslim6s6

dan juga dari perawi selain beliau dengan tTwayat serupa itu.
Dan jika yang dimaksud dengan kata duur ialah rumah-rumah dan

tempat-tempat tinggal, maka hadits ini menjelaskan bahwa di antara sy^t^t
masjid ialah agat ia diniatkan untuk dipakai oleh siapapun atau dibangun
karena Allah. Karenz tempat yang telah dibangun menjadi satu masjid

awud (455)
utu 

@,blDiriwayatkan oleh Muslim (520)

.{rtl
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dalam arttan khusus, maka tempat-tempat tersebut keluar dari
kepemilikan seseorang.

Dalam Slarh As-Sunnab dijelaskan bahwa maksud darikata duurtalah
kawasan tempat tinggal, sebagaimafl^ y^flg disebutkan dalam frrman
Allah Ta'a/a,

'elii 3\;Krl:-
" .. ru an ti Aku a kan n emp edih atkan kepadam a n egei zra ng-zrang Jang fasi k."

QS. Al-Ntaf:145) karena otang-otang dahulu menyebut kawasan tempat
berkumpulnya satu kabilah dengan kata daar. Sufyan berkata, "Maksud
membangun masjid di dalam duur ialah membangunnya masiid di dalam
beberapa kabilah."

,-)L 4̂lJl J;,)z

? 4rrr st, lt J*, JG :Ju ib,^t uyt elf €rl *
,^1L irg .'r*t;'€.ql ,r$ tr;i.jt,-#t hr .yri ,*r

-b
tc,
{9JAll G :Ju lill I .YTV0J-,
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237. Dan Abu Hurairalt Radbfiallabu Anbu ia berkata, 'B,asululab Shallallahu

Alaibi wa Sallam bersabda, "Semoga Allab menghancurkan zrafig-lrang

Yahudi, mereka telah nenjadikan makam-makan pard nabi mereka sebagai

rzay'id. " (Muttafaq A1aihi, Muslim menambahkan,'tuga orang-
orang Nasbrani.')657

Penielasan Kalimat
"S emoga Allah mengbancurkan zrang-zrang Yahudi (maksudnya melaknat,

sebagaimarr^ y^Dg disebutkan dalam satu riwayat. Dan ada yang
menyebutkan bahwa maksudnya ialah membunuh dan memusnahkan
rneteka) mereka menjadikan makarn-makam para nabi mereka sebagai mayid."

Tafsir Hadits
Dalam satu hadits yang diriwayatkan oleh Muslim menyebutkan

bahwasanya Aisyah Radbjallahu Anha berkata, "ummu Habibah dan
Ummu Salamah mencedtakan tentang sebuah gereja yang mereka lihat di
Etiopia, yang di dalamnya tetdapat gambargambat, beliau bersabda,
"Sesunguhnlajika ada orangshalib di antara mereka meningal rzereka membangun

u" 6i.;'lDiriwayatkan oleh Al-Bukhai $37) iuga Muslim (530)
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may'id di atas makamnla, lalu mereka membuat gambar-gambar tersebut, mereka
adalab makbluk paling buruk di sisi Altah pada hai p;n*o1." est

Makna membang,n masjid di atasnya rebih luas daipadahznyasekedar
menge{akan shalat ke arahnya, atau meflg e\akanshalai d.i atasnya. Dalam
riwayat Muslim disebutkan, 'Janganlab kalian duduk di atas makam, dan

janganlah kalian mengerl'akan sbalat ke arabnla ataa di atasnjta.,,6se Al-Baidhawi
berkata, "Ketika orang-orang yahudi dan Nashrani ber"sujud untuk makam
pan nabt mereka sebagai bentuk penghormatan, menjadikannya sebagai
kiblat arah shalat dan menjadikannya sebagai patung-patung, aran
melaknat mereka dan melarang kaum muslimin mengikrrti jejak mereka.,,
Ia betkata, "sedangkan oraflg-or^fig y^ng membangun masjid di sisi
makam orang shalih, dengan harupanmendapatkan b.ri.ah dengan berud,a
dekat dengan mereka, bukan daiam rangka mengagungkan mereka tidak
juga untuk berharap kepada mereka maka hal it" tia^r. termasuk d,aram
larangan di atas."

Komentar say^ at^s perkataan ini, "Dalam ungkapan di atas disebutkan,
'bukan dalam rang\a rnengagungkan meteka,,-maka sesungguhnya
membangun masjid di dekat makam mereka dan mengharap berkah dad
mereka adalah salah satu bentuk pengagungan. Kemudian jelas bahwa
hadits-hadits yang melarang bersifat umum tidak pandang buru akan
tujuannya, maka alasan di atas tidak bisa m.rrlrai argumen untuk
membolehkan membaflgun masjid di dekat makam or".rg sharih. yang
terlihat da. das x latangan ters eb ut a darah ad,any a s a d d u d 7a i' a b,men j auhl
sikap menyerupai para penyembah patuflg yang mengagungkan benda mati,
yang sebenatnya tidak bisa membedkan manfaat, tiJuk bi., m"odengar
dan tidak pula bisa mencelakakan. Ditambah iagi bahwa mengeruarkan
hata kekayaan untuk hal itu hanyalahperbuatan sir-si, dan menghambur-
hamburkan harta yang tidak berm 

^nf^ut 
sama sekari. Ituiah yang menjadi

motif dibedkannya lampu (penerangan). yang jelas, bahwa orang yang
melakukannya tedaknat. Kerusak an yangditimLukan oreh p"mbrrg.rrri
di atas makam dari berbagai bentuk -^rrr-"r, atau kubah-tluar, ,.rrggrrh
tidak terhitung lagi. Abu Dawud, At-Tirmidzi, An-Nasa.i dan Ibnu Ma,ah
telah meriwayatkan dad Ibnu Abbas Radb/tatlahu Anbu bahwasanya ia
berkata, "Rasululah sballallahu Alaihi wa sallam rnelaknat perempuan_
perempuan yang menziarzhi makam, orang_o :irrng yangmembangun masjid
di atasnya, dan menyalakan penerungafi-p"Iita- di1trsnyr.,,660 Hal ini

ut'<6lbrHadits ini shahih diriwayatkan oleh Muslim (52g)
6s'g fti iy Takhrijnya telah disebutkan.
uuo (L1$) Hadits ini dhaif dijeraskan di daram Dba{At-Tirnid{ (320)
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telah kami bahas tuntas di dalam makalah kami yang kami beri nama

Tatbhir Al-I'tiqad An Adrani Al-Ilbad.
Dalam hadits Abu Hurairah Radbilallabu Anhu di atas, Muslim

menamb ah karr ltfazh' w a a n - n a s h a a ra a' (dan of afl g- of ang N ashtani) s etelah

l$azh' a I -Ya h u u d' (otang- orang Yahudi). Hal ini kadang membingungkan,

karena orang Nashtani tidak memiliki nabi kecuali Nabi lsa Alaihissalam

berdasatkan faktabahwa afltat^ Nabi Isa dan Nabi Muhammad Shallall1hu

Ataihi wa Sallam tidak ada nabi lain, sementafa itu Nabi Isa masih hidup

di langit.
Penielasan saya atas hai ini, bahwa di kalangan mereka tetdapat nabi-

nabi bukan tasul, seperti Al-Hawailun dan Maryam betdasatkan satu

pendapat, atau bisa juga lafazh'Anbiaa'ihiru' (nabi-nabi meteka) dalam

hadits tersebut maksudnya gabungan para tabr dari kalangan Yahudi dan

Nashtani, bisa juga maksudnya ialah para nabi dan para pengikut utama

mereka akan tetapi kemudian disebutkan p ara nabt saia tanp a menyebutkan

para pembesar pengikutny^ secar^ terperinci. Hal ini didukung oleh satu

rlwzry^t dad Muslim, "Dabulrt mereka nenjadikan makam para nabi dan

nrailg-lrailg sbalih dari kalangan rnereka sebagai maiid."
Oleh karena itu, jika dalam satu hadits hzrryz disebutkan orang-orang

Nashrani maka lafazh haditsnya akan meniadi sebagai bedkut ini.

,!i'St W.'-G t;1 trits:ta;1irt ,*: ^-:.se 
'* Ctr.yrl

' to to

6ijr )tt 4ri ,j:, .tr..N :i ,* r; 4t;lr
238. Dalan iwalat keduanla dari Aislah Radbiallahu Anha, 'Dabulu

jika rneningal orang shalih di antara mereka, rnere ka membangun may'id

di atas kuburannla." Dalaru iwalat itu juga disebutkan, "Mereka

adalah sebaruk-bura k makhlu k. " 661

Penjelasan Kalimat
"Dahalu jika meninggal (yaitu orang-olang Nashranr) orang shalih di

antara mereka, mereka membangun may'id di atas kuburannlta (ungkapan ini
berbeda saat beliau berbicara mengenai orang-ofaflg Yahudi, ungkapannya

seperti apl y 
^ng 

terdapat dalam hadits riw ayat Abu Hurair ah Ra d h i a I I a h u

an ba, y aitu " An b[taa' i him') na bi-nabi mere ka."

6611Q&lHadits shahih diriwayatkan oleh Al-Bukhai 43\ dan Muslim (529)
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Tafsir Hadits
Penjelasan yang lebih baik dalam masalah ini ialah bahwa nabi-nabi

orang Yahudi juga merupakan nabi-nabi orang Nashrani, karera mereka
dipedntahkan untuk beriman kepada setiap rasul, dengan begitu semua
nabi dad bangsa Israil merupakan nabi untuk orang-or^ne yahudi dan
Nashrani.

Lafazh "u/aa'ika" (mereka) dalam hadits di atas adalah oraflg-oiaflg
Yahudi dan Nashrani, celaan di atas cukuplah sebagai penghinaan untuk
mereka. Kemudian lafazh "Ittakhadqu" (membangun atau menjadikan)
pada hadits tersebut maknanya luas, menjelaskan bahwa orang-orang
Yahudi melakukannya untuk pertama kali, artinya merekatit y""g
memulainya dan orang-orang Nashtani mengikuti mereka.

,;,? e, *ht* )t Ji, c-5.:)tii;:; dl $j .rrt
^JL b"g r*:;ir €/; u fra lrb;j,,&;u:;

zzg. pan zb)'Hurriroi xoaitl,oitiru 2*, io irrkrio, ,Rasulullab

shallallahu Alaibi wa sallam mengiim pasukan berkuda, lalu mereka
kenbali sambil membawa fforang taw,naru, kemudian mereka mengikat
tawanan tersebut pada salab satu tiang may'id." (Muttafaq Alaih)662

Tafsir Hadits
orang yang ditawzn dalam kisah tersebut adalah rsumamah bin utsai.

Hal ini disebutkan dengan jelas di dalam Sttabib Al-Bukbai, Shabih Mus_
lim dan kitab-kitab yang lainnya. Keputusan mengikat tawana.n tersebut
bukan atas perintah Nabi Muhamma d, Shattaltabu Alaibi wa Sallam,namun
beliau menyetujui perlakuan tetsebut karena terbukti beliau membiarkan
perlakuan tersebut selama tiga had dan suatu kali beliau pernah berkata
kepada orang tersebut, "Bagatmana kabarmu, wahai Tsumamah?,,

Ini merupakan dalil bahwa mengikat t^wa.fl^tt di dalam masjid
hukumnya boleh, walaupun tawanan tersebut adarahorang kafir, sehingga
hukum ini menjadi perkecualian atas hadits f1S Uer.Uuryr, 

o ,
yWtt yt fiJ.1^3t,;1

"sesunggubrya mayid hanla untuk berqikir kepada Altah dan untuk
melakukan ketdatafl."663, dan Rasululah Sltailaltabu Alaibi wa Sallan telzh

t"-6r1, Hadits ini shahih diriwayatkan oleh Al-Bukh an $62) dan Muslim (1764)
663 T.;hat Sltaltilt Mulin eB5)
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menerima utusan dari Tsaqif di masjid.
Al-Khathabi berkata, "Hadits ini menuniukkan bahwa orang musyrik

diperbolehkan untuk memasuki masjid jika mereka mempuflyai satu
keperluan, seperti Jtka ra ingin menagih utang dari orang yang berada di
dalam masjid dan tidak mau keluar meflemuinya, atau irka ta ingin
mendapatkan suatu keputusan dari seorang hakim yang berada di dalam
masjid. Dahulu orang-orang kafir memasuki masjid Nabi Muhammad
Shallallihu Alaibi wa Sallam dan mereka duduk untuk waktu yanglalr,,a
di sana, kemudian Abu Dawud telah meriwayatkan dari Abu Hurairah
Radhja/labu Anhu, "Sesungguhnya orang-orang Yahudi mendatangi Nabi
Muhammad Sballalldbu Alaihi wa Sallam saat beliau berada di dalam
masjid."66s

Sedangkan ayat AI-Qut'an,

itfl\'t*5\\j:1{tl- 2 -

"..maka janganlah mereka mendekati Mayidil bararu.." (QS. At-Taubah:
28) maksudnya iaLah jangar, membiarkan meteka menunaikan ibadah haji
dan umtah. HaI ini senada dengan kisah yang memicu pengutusan nabi
Muhammad Sballallabu Alaihi wa Sallam ke Madinah dengan membawa
ayatBara'ah. Juga hadits yang berbunyi, "Hendaklah tidak ada seorang

musltik pun menunaikan ibadah setelah tahun ini."666 Demikian pula frman
Allah Ta'ala,

"<4* * L-r^jr"r- J "& {,( Y

"..mereka itu tidak sepatutnla masak ke dalamnla (masjid Al/ah), kecuali

dengan rasa takut (kepada Allab)." (QS. Al-Baqarah: ll4) ayat ini tidak
bisa digunakan sebagai dalil bahwa olaflg-orang musyrik tidak boleh
memasuki masjid. Karena ayatifli turun membicarakan orang-ora:ngyang
mengua s ain y a, y 

^f,g 
m^trz- mereka memegafl g kendali hukum dan larangan,

sebagaiman 
^ 

y^rrg tetsirat di dalam sebab turunnya ayat tni. Ayat ini turun
membicarakan orang-orang Nashrani yaflg meflguasai Baitul Maqdis, yang
Cisertai dengan membuang sampah serta kototan di dalamnya. Begitu pula
bahwa ayat Ltu turun dikarenakan orang-olang Quraisy yartg menghalangi
Rasululah Shallallaha Alaibi wa Sallam yang hendak menunaikan ibadah
umrah yang akhirnya memicu terjadinya perjanyan Al-Hudaibiyah.

Akan halnya jika mereka memasukinya bukan untuk menguasainya,
atau bukan pula untuk melatang oraflg dztitya, atau untuk menakuti

uun <tiby Hadits ini dhaif diriwayatkan oleh Abu Dawud (3026)
665 liiitl Hadits ini dhaif diriwayatkan oleh Abu Dawud (488)
ees @lCl Hadits ini shahih ditiwayatkan oleh Al-Bukhan Q69) dan Muslim (1347)

t
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orang lain maka ayat dr atas tidak bedaku pada mereka, dalam hal ini
kelihatannya sang penulis membawa permasalahan ini ke arah bolehnya
oraflg-orang musyrik memasuki suatu masiid selain Masjidil Haram, d.an
inilah pendapat gufunya.

i* ,Ju" ,gLh$.^*-ir dt i;-- oLk
,r, oji, '- '.4rw."!L*

, o. /
a.:c1 .Y[.
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-u^il

240. Dari beliau juga lakni Abu Hurairah Radbjallabu Anhu- babwasanjta
umar Radhjallabu Anbu merewari Hasmn lang sedang bersenandung
di dalan may'id, /a/u ia nelibat ke arabnla, maka Hassan berkati,
'Aku pernab bersenandung di dalam nayid dan di situ ada ,raltgJaltg
lebib mulia daimu." (Muttafaq Alaih)667

Biografi Perawi
Hassan bin Tsabit adalah penyair Rasulullah sbatlallahu Alaibi wa

sallam- Ia bergelar dengan Abu Abdurcahman. Ibnu Abdul Barr
menjelaskan biogtafinya dengan lengkap di dalam Al-Isti,ab, beliau
menjelaskan, "Hassan meninggal sebeium tahun empat puluh Hijriyah
pada masa Ah Radbj alla h u An bu, akan tetapi ad,a yangmengatakan bahwa
beliau meninggal pada tahun 1ima puluh Hijnyah di^musia seratus dua
puluh tahun.

Penjelasan Kalimat
'Yang sedang bersenandung di dalam masid, lalu ia melibat ke arabnlta (Jmar

Radbjallabu Anhu memandang kepadanya, Hassan pun memahami bahwa
umar tidak menyukai pedlaku tersebut) Maka Horinu berkata, ,Aku pernah
bersenandung di dalam may'id dan di situ ada ,raftgJatg hbib nulia daimi,
(yakni Rasululah Sbaltallabu Alaibi wa Sa//am).';-

Tafsir Hadits
Al-Bukhari telah menyebutkan kisah ini di dalam Bab Bid,u Al-Khalqi

-Permulaan Penciptz^n-, y^fig menjelaskan bahwa saat itu Hassan
Radlttlallabu Anhu bersenandung mewakili Rasululah s ba//a//ali abn;
wa sallam menjawab ucapan orang-oraflg musydk, dengan begitu hadits
ini merupakan dalil diperbolehkannya bersenandung d.nlrn syair di daram
masjid.

-. ., t Aiy-eol
/, o /

-f ,y *S

uu' <{1$lHadits ini shahih ditiwayatkan oleh Al-Bukh an e212)dan Muslim (24g5)
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Namum hadits ini ditentang oleh banyak hadits, sebagaiman^ y^ng

diriwayatkan oleh Ibnu Khuzzimah dan dishahihkan oleh At-Tirmidzi
dari Amt bin Syuaib darr ayahnya dari kakeknya, ra betkata, 'Rasulallah

Shaltattahu Ataihi wa Sallam melarang bersenandung sltair di dalam maEiid-" 668

Hadits ini didukung oleh banyak hadits.

Penggabungan dua hadits ini menghasilkan kesimpulan bahwa yang

dilarang adalah senandung syair-syait Jahiliyah dan syair-syair kebatilan,

dan syait-syair yang tidak memiliki tuiuan kebaikan, tentunya syait yang

dibolehkan ialah syair-syair yang bebas dari cacat-cac^t di atas. Ada yang
mengatakan bahwa syarr yang dipetbolehkan ialah syait-syair yang tidak

mengganggu orang-or^flg yang berada di dalam masiid.

),-Lt e"-- U ,*, !, \t ,k lt Jh Jc :J$ ^-j .t tt
'n iat oti iflL ii,r r3-, ! 'yji -\a."--Jt qib i;;-

I,zz ./,t, z or
otJs .lJd d/f

241.. Dan darinla juga,ykni Abu Hurairah Radhiallahu Anhu berkata,

'Bersabda Rasululah Sballallahu Alaihi wa Sallam, 'Barangsiapa

mendengar seieorang menanlakan hewan piaraannJa)afig hilang di dalan

mayid maka bendaklah ia mengatakan kepadanla, "Semoga Allab
Subhanahu va Ta'ala tidak mengembalikannla kepadamu, karena

sesunggubnla nasjid ini dibangun bukan ttntuk perkara itil." (}IF..
Muslim)66e

Penjelasan Kalimat
'Barangsiapa mendengarkan seselrafig menanltakan piaraannla di dalam naiid

maka hendaktah ia mengatakan kepadanla, "semoga Allah Subharuahu wa Ta'ala

tirlak mengenbalikanryta kepadamu (sebagai hukuman baginya karena ia telah

melakukan sesuatu yang tidak layak untuk dilakukan di dalam masjid.

Zhahir hadits ini mengisyaratkan bahwa ucapan itu hukumnya wajib dan

hendaklah diucapkan dengan tet^flg-tef^ngan) karena sesuruguhnla may'id

ini dibangun bukan untuk perkara itu (akan tetapi ia dibangun untuk berdzikir
kepada Allah, mendirikan shalat, menyebarkan ilmu dan saling
mengingatkan dalam kebaikan dan hal-hal setupa itu)."

uu' &)Hadits ini diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, SltahihAtTirnid<! (322)
uun <{p|Hadits ini shahih diriwayatkan oleh Muslim (568)

*
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Tafsir Hadits
Hadits ini merupakan dalil haramnya menanyakan hewan yang hilang

di masjid. Kemudian seandainya yang hilang tersebut bukan hewan atau
seandainya hewan tersebut perginya ke arah masjid, apakah
menanyakannya di masjid iuga dilarang? Ada yang mengatakan bahwa
hal tersebut juga dilarang atas dasar alasan yang disebutkan di dalam
hadits di atas "Karena sesungubnla majid ini dibanguru bukan untuk perkara
itt't." oleh karena itu jika seseorang kehilangan sesuatu di masjid atau
dimanapun hendaklah ia duduk di depan pintu masiid ialu bertanya kepada
orang-ofang, baik yang keluaf maupufl yaflg masuk tentang batangnya
tersebut.

Ada perbedaan pendap at dalammasalah mengaiarkan Al-eut'an kepada
anak-anak di dalam masjid, mereka yang melar,.ngny^berargumen dengan
hadits \x/atsiiah yang melarang mengangkat suara di dalam -^rjid,
"Jaubkanlab orang-oranggila, anak-anak dan mengangkat suara di dalam mayid.,,
HR. Abdurtazaq dan Atas-Thabrani dalam At-Kabir dan Ibnu Majab.670

\t * yt Jir'of ar.y ry
I lz c
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242. Dan dainla jugalakni Abu Hurairab Radhzltallabu Anhu bahwasanla
Rasulullah shallallahu Ataihi wa sailam bersabda, ,lika kalian
melibat sese,rdfig menjua/ atau memberi di dalarn na$id, maka
ka ta kan lah u n tu kn1 a, "s e m oga Alla b tida k m em b u a t u n tu ng1 u a / b e lim u.,'
(HR. An-Nasa'i dan At-Tirmidzi menghasankannya)67l

Tafsir Hadits
Hadits ini merupakan dalil atas haramnya jual beli di dalam masjid

dan orang yang menyaksikan transaksi tersebut hendaklah mengatakan
dengan jelas, "semoga Allah tidak membuat untung jual belimu,,, baik
kepada pembeli maupun penjualnya, sebagai peringatan untuk otuflgyzng
melakukannya. Adapun alasannya ialah sabda beliau, "KarenA trtnugnbriy)
nay'id irui dibangun bukaru untuk perkara itu." Tetapi apakah j"rt u"unya

670 lWl Dbaif Ibw Majah (757)
u" <Q&7 Sbabib At-Tirnidqi (7321)

ti1 :)s *, y
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sah? Dalam masalah ini Al-Mawardi mengataktn, "Atas kesepakatan

ulama, iual beli tetsebut sah."

lut Jl".,iu ,'JG h I # ;p1 .t tr
;'6 ii Gi itt, .U lt i't yat e ! ):;\ iw
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243. Dai Hakirn bin Hi,zarn ia berkata' 'go"t'ttnj 
'U''"''^" 

O''U'
wa sallam bersabda, "Ifukaman had hendaktah tidak dilaksanakan

di dalan nalfid, dan dernikian pula hukurnan qishas hendaklah tidak

dilaksanakin di d'alamryta'" (H-R. Ahmad dan Abu Dawud

dengan sanad dhaif)612

Biografi Perawi
Hakim bin Hizam adalah seotang shahabat dari kalangan ofang-otang

Qutaisy yang baik, di masa Jahiliyah mauPun setelah Islam' Masuk Islam

pla, ,rt,rr, [enaklokan Ma-kkah, hidup selama sel2tus dua puluh tahun'

"r,rrn 
puluh tahun dalam Jahiliyah dan enam puluh tahun dalam Islam'

Meninggal di Madinah pada tahun lima puluh emPa! H' memiliki empat

putfa semu Lnyr' teffrr1rrrk ,hrhrbat Rasulullah shatlallahu Alaihi wa sallan,

yaitu Abdullah, Khalid, Yahyl- dan Hisyam'

Tafsir Hadits
Hadits ini diriwayatkan oleh Al-Hakim, Ibnu As-Sukni, Ahmad bin

Hambal, Ad-Dataquthni dan Al-Baihaqi.673 Al-Mushannif menyebutkan

di dalam At-Talkhis, "sanadnya tidak masalah'"

Hadits ini merupakan dalil atas diharamkannya melaksanakan hukuman

had dan qishas di dalam masiid'

.r'-r ';.ir i;\J -r.l:"dv q-.r nr 'q)a#.G';1 .\Lt

,*:*:ir q,+ *r'yl;lt ,*;trii, ibaPv' I 
^fr'"6"X *-i a;t-r;)

u" (i;) Shahih Atu Dawad (4490)
errfr"41r, ini diriwayatkan oleh Ahmad (3/434) dan Ad-Daraquthni (3/86)

'li{:*\t*
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244. Dai Aislab Radhjallabu Anba, ia berkata, "Saad terluka pada saat

perang Kbandaq, maka Rasulullah Shallallabu Alaihi wa Sallam

mendiikan kemab di dalan nayid agar beliru mudah menjenguknla."

(Muttafaq Alaih)67a

Biografi Perawi
Abu Amr Saad bin Muadz AI-Ausi. Masuk Islam di Madinah di antart

baiat Aqabah pertama dan kedua, Bani Abdul Asyhali masuk Islam karena

ia masuk Islam. Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam memberi gelat
kepadanya sebagai penghulu Anshat. Ia adalah orang tetkemuka, mulia
dan ditaati di kalangan kaumnya. Termasuk shahabat utama Rasulullah
Shallallabu Alaibi wa Sallam. Ikut setta dalam perang Uhud dan perang
Bzdar. Pada perale Khandaq pelupuk mataflya teduka dan lukanya tidak
sembuh hingga akhirnya beliau wafat sebulan kemudian, pada bulan Dzul

Qa'dah tahun kelima hijdyah.

Penjelasan Kalimat
"Sa'ad pada saat perang Khandaq, maka Rasulullah Shallalahu Alaibi wa

Sallan mendirikan (atau memasangnya) kemab di dalan mayid agar beliau

mudah nenjenguknla (yakil agat ia berada dekat kepada Rasululah
Shallallabu Alaihi wa Sallam sehingga mudah untuk menjengukrty^)."

Tafsir Hadits
Hadits ini menunjukkan diperbolehkannya tidur di dalam masiid,

dipetbolehkatnya seseorang yang sedang sakit walaupun kondisinya
tetluka untuk tinggal di sana dan diperbolehkannya mendirikan kemah
di dalamnya, walaupun hatus mengganggu pelaksanaan shalat.

6, ,oy- e:r ^fL\t ,* lnt Jy, C-lr:as ,e:,).y ro

*W r*:;ir eo-fru-iat;tbi
245. Dan drri brt;nningn, lo br'rkoto, 'Sq,n *rt;t), p,r*trUrn Shallallabu

Alaibi wa Sallam menutupi saat sala melihat zrang-zrailg Ethiopia
sedang berrnain di dalan rnayid -hadits-. (Muttafaq Alaih)675

u'n <Q.:.1Hadits ini shahih diriwayatkan oleh Al-Bukhan $ffi) dan Muslim (1765)
u" <Q.&l Hadits ini shahih diriwayatkan oleh Al-Bukhari (988) dan Muslim (892)
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Tafsir Hadits
Hadits ini telah dijelaskan di dalam satu hadits yang diriwayatkan oleh

Al-Bukhad bahwa saat itu meteka bermain dengan tameng dan tombak,
sedangkan di dalam satu riwayat Muslim disebutkan bahwa meteka saat

itu bermain di dalam masjid dengan tombak. Hadits lain yang diriwayatkan
oleh Al-Bukhari menambahkan bahwa saat itu adalah har raya, hal ini
menun)ukkan diperbolehkannya perbuatan seperti itu di dalam masjid
pada hari-hari kegembraan atau harr raya.

Ada yang mengatakan bahwa hal itu dinaskh (hukumnya dihapus)
dengan dalil dari AI-Qur'an dan hadits, yaitu ftman Allah Ta'ala,

niV:G{''€}SXiti*ie
"(Bertasbih) kepada Allab di maSid-mayidyng telab dipeirutabkan untuk

dimuliakan dan disebut nama-N-ya di dalamryta.." (QS. An-Nuur: 36) dan
hadits, "Jauhkanlah mayid dari anak-anak, orang-oranggila, menghunus pedang,

melaksanakaru hukum bad dan perseteruan, lalu ramaikan/ah ia pada hai-hai
Jumat dan bangunlah tempat-tenpat bersuci di depan pintunla." 6i6 HR. Ibnu
'Adi, Atas-Thabtani dalam Al-Kabir dan Ibnu Asakir.

Seakan-akan orang itu berkata, "Perseteruan dan menghunus pedang
dilarang di dalam masjid maka bermain dengan tombak lebih dilatang
Iagi." Tentunya pend^pat LflL jauh dari permasalah^fl yang sedang kita
btczrakan, karena hadits itu dhaif dan tidak menjelaskan permasalahan
kita dengan jelas tidak p:ula ayat tersebut, disamping tidak ada yang bisa
memastikan waktu keluarnya hadits ini sehingga bisa menetapkan hukum
naskh terhadap hadits di atas.

Ada yang menyebutkan bahwa saat itu mereka, yakni oraflg-orang
Ethiopia bermain di luar masfid sedangkan Aisyah Radhjallahu Anha
berada di dalam masjid. Cerita ini pun tidak benar, berdasatkan penjelasan
dart nwayat-tiwayat yang lain, yaitu bahwasanya Umat Radbjallahu Anha
tidak menyukai perbuatan mereka itu di dalam masiid, maka Rasululah
Shallallahu Alaihi wa Sallarn berkata kepadanya, "Biarkanlah merekal" dalam

flwayat lain disebutkan bahwa Rasuiullah Shallallahu Alaihi wa Sallam

berkata kepada lJmat, "Biar orang-orang Yahudi mengetahui bahwa di dalam

agama kita ada kelongaran, dan bahwawnnJa aku diutus dengan Earan lang
lurus dan pemaaJ" 677 Saat itu Umar berpegang kepada pdnsip dasar bahwa
masjid harus disucikan dan dimuliakan, kemudian Rasulullah Shallallabu
Alaibi wa Sallam menjelaskan bahwa sikap berlebih-lebihan akan
menghilangkan prinsip dasar agama ini, yaitu kemudahan dan keringanan.

u'u l&yHadits ini dhaif diriwayatlan oleh Ibnu 'Adl(5/219)
et t 1fr.i,3o1 S h a h' h A l-J an i' (321 9)
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Maka keterangan di atas membantah pendapat At-Thabti yarrg
mengatakan, "Dalam masalah ini dibolehkan bagi parl teflta,ra hal-hal
yang tidak dibolehkan untuk selain mereka." Juga mematahkan pendapat
yang mengrttkrn, "Sesungguhnya permainzn dengan tombak bukanlah
sekedar permainan, akan tetapi ia adalah latihan brgt paru pemberani
untuk maiu ke medan perang dan merupakan petsiapan untuk menghadapi
musuh, maka dalam hal itu terdapat kemaslahatan untuk selutuh kaum
muslimin dan diperlukan untuk menegakkafl ^g ma, maka ia
diperbolehkan."

Sedangkan dibolehkannya Aisyah Radhjallabu Anha merionton mereka
padahal ta adalzh orang lain. HaI ini menunjukkan bahwa seoraflg wanita
boleh melihat kepada sekumpulan orang laki-laki lztn tanpa memilah-
milah, sebagaimana ia juga melihat mereka saat ra keluar untuk
menge{akan shalat ata:u s^ t bertemu di jalanan. Masalah ini akan dibahas

tuntas pada babnya.

?. ttEi,#te;v q ok
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246. Dan dainla, sesungubnla reorang budak wanita hitam menpunlai
sebuah kemah dalam majid, ia selalu datang kepadaku dan mengobrol

di sampi ngku. (Muttafaq Alaih).

Tafsir Hadits
Kisah lengkap hadits ini terdapat di dalam Shahih Al-Bukhari dari

Aisyah, "Sesungguhnya seorang budak wanita hitam yang tadinya mili.k
suatu kampung di Atab, kemudian mereka membebaskannya namun ia

masih bersama mereka, iaberkata, "Seotang anak kecil perempuafl anggota
kaum tersebut keluat dengan mengenakan selendang metah dari kulit.
Lalu selendang tersebut ditatuh atau jatuh yang kemudian disambat oleh
seekor burung pemangsa katena dikita daging. Kemudian mereka
mencarinya akan tetapi mereka tidak menemukannya, mereka menuduhku

@ekas budak tersebut) telah mencurinya, meteka menggeiedahku, bahkan
mereka menggeledah hingga pada kemaluan anak tetsebut. Sungguh saya

berdiri betsama mereka, tiba-tiba burung tersebut melintas disitu sambil
melemparkan selendang tersebut, sehingga selendang tersebut jatuh di
aota;ra. mereka. Saya berkata kepada mereka, "Inilah yang kalian tuduhkan
kepadaku, kalian telah menuduhku padahal saya tidak bersalah sama

'(Q.el Hadits ini hanya diriwayatkan olehAl-Bukhai (439)
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sekali, ini dia selendangnyz." Aisyah Radbilallahu Anbz berkata,
"Kemudian wanita tersebut mendatangi Rasulullah Shallallabu Alaibi wa

Sallan dan masuk Islam. Ia mempunyai kemah di dalam masiid, ia biasa

mendatangiku dan berbincang di sisiku. Ia tidak duduk kecuali pasti
mengucapkan syair, 

OOO
e, 

-6 qCaltiT,
G_Al ;slt;rr; qfi\\f

K/adian selendang itu adalah keajaiban Tthan-ku
bukankah Dia telab menlelamatkanku dari negeri kekufuran

ooo
Saya berkata kepad^flya, "Kenapa setiap duduk engkau pasti

mengucapkan syait itu?" Kemudian wanita itu menceritakan kisah
tetsebut." Inilah yang diisyatatkan oleh Ibnu Hajar dengan kata 'Al-
Hadits'.

Hadits ini menunjukkan dipetbolehkannya betmalam atau tidut siang

di dalam masjid, bagi kaum muslimin yang tidak memiliki tumah, baik
laki-laki maupun wznita iika tidak te\zd,i fitnah, begitu pula
diperbolehkan mendfuikan kemah dan lain sebagainya.

a.lJl Jti :Jts ib \,,,all 6,b) ;r'1 -l tV

ra*)t ,liSrAt
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247. Dari Anas Radbjallahu Anhu berkata, 'Rasslullab Sballallabu Alaibi
wa Sallam bersabda, 'Meludah di dalan nayid adalah suatu kesalaban

dan hu kum annl a ada lab m e ngub mkan n-1t a. " (Muttafaq Alaih)678

Penielasan Kalimat
'Meludah (ia disebut iuga Al-Busaq dan Al-BuqaQ, yaita 

^Lr 
y^rtg keluar

dad dalam mulut, sedangkan akyatgmasih betada di dalam mulut disebut
ar-iq, demikianlah penjelasar Al-Qamus. Dalam hadits Al-Bukhari
menggunakat lafazh al-Buqaq, sedangkan hadits Muslim menggunakan
bfazh atTafal) di dalan naljid adalab suatu kesalahan dan bukmannla adalah

menguburkailfl1a."

u" <Q.+1 Hadits ini shahih diriwayatkan oleh Al-Bukhan $15) dan Muslim (552)
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Tafsir Hadits
Hadits ini menunjukkan bahwa meludah di dalam masjid adalah suatu

kesalahan, dan menguburnya dapat menjadi penebus ftafarat)nya. Hadits

ini bettent^fig tt dengan hadits terdahulu, yakni,

^::\t'a.1 tf ::U-'*'e$
'Tlendaklah ia meludah di sebelah kiinla, atau di bawah kakinla." Sec ra

zhahr, hadits ini menuniukkan baik meludah di dalam masjid maupun

tidak. Imam An-Nawawi betkata, "Kedua hadits tersebut bersifat umum,

akan tetapi keumuman hadits yang kedua ditakhshih iika meludah tidak
di dalam masjid, maka masih ada keumuman kesalahan jika meludah di
dalam masiid karena tidak adanya takhsish. At-Qadhi Iyadh berkata,

"sesungguhnya meludah di masjid yang dianggap sebagai kesalahan

hanyalah jika tidak menguburnya, namulr jika mengubutnya tidak dianggap

sebagai kesalahan."
Inilah pendapat yang dipegang oleh para- rmatr, hadits. Hal ini

ditunjukkan oleh hadits Ahmad dan Ath-Thabrani dengan isnad yang
hasan, dari hadits Abu Umamah seczra marfu',

,* ili'otp ,;'t"; !!-'f, r,,*)t €e'J
'Barangsiapa rzeludah di dalan )oyid kemudian tidak nenguburnla maka

diangap sebagai kesalahan (kejelekan), dan jika ia menguburnla maka diangap

kebaikan.'$7e Ia tidak meng^rtgg p meludah sebagai kesalahan kecuali
ditaqyid dengan tidak mengubutkannya.

Dan hadits yang semisal, hadits Abu Dzar dalam tiutaytMuslim secara

marfu',

#ii y rturt €.ok ta,.3t it y:* q,LL.t:r
'Dan kelelekan Jang aku dapatkan pada umatku adalah meladab di dalam

masjid dan tidak menguburnla.'6Eo

Beginilah pemahaman ulama salaf tentang masalah ini. Dalam kitab
Sunan Said bin Manshur dari Abu Ubaidah bin Jarrah, "Bahwa pada suatu

malam ia meludah di dalam masjid, kemudian ia lupa menguburnya hingga

pulang ke rumah. Maka ia meryalakan api (sebagai obot), lalu berangkat

ke masjid mencari tempat dimana ia telah meludah, kemudian ia
menguburny 

^ 
ser^y a berkata, "Alhamdulillah, kesalahanku belum tertulis

pada malam ini." Hal ini menuniukkan, ia mengetahui bahwa meludah

u7' 6;;) S habib Al-Jani' Q885)
o" (i.;l Muslim (553)

ii-
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yang dianggap sebagai suatu kesalahan hanya khusus bagi orang yang
meludah kemudian meninggalkan begitu saja tanpa menguburnya.

Telah kami jelaskanpada bab terdahulu tentang kompromi dari hadits-
hadits seputar masalah ini. Yakni, dianggap sebagai kesalahan jika
meludah ke atah kanan atau ke arah kiblat, namun tidak dianggap
kesalahan iika meludah ke arah kiri atau di bawah kaki. Maka hadits ini
di takhsish dan ditaqyid dengannya.

Jumhut ulama mengatakan, bahwa yang dimaksud dengan 'menguburnla'

adalah menutupnya dengan tanah, pasit atau krikil yang ada di dalam
masjid. Adapun pendapat yang mengatakat bahwa yang dimaksud dengan
'menguburnla' adtlah membuangnya ke luat masjid adalah pendapat yang
tidak mungkin (pendapat yang salah).

J?t Jtt ,i$ ,*, .t tx
.l o. )z d z

4l a>->*c I A6 u$ o^q e

248. Dai Anas Radbjallahu Anbu berkata, 'Rasulullab Sballallabu Alaibi
wa Sallam bersabda, 'Kiamat tidak akan tery'adi hinga manusia saling

berbanga-banga di dalam mayid." (HR. Al-Khamsah kecuali
At-Tirmidzi, Ibnu Khuzaimah menshahihkannya)681

Penielasan Kalimat
'Kiamat tidak akan nryadi hinga rzanasia saling berbanga-banga di dalan

nasjid (yakni dengan mengatakan, "Masjidku lebih bagus darrpzdz
masjidmu dalam kemegahan, hiasan dan lain sebagainya.")."

Tafsir Hadits
Hadits ini merupakan salah satu tanda kenabian, dan ungkapan beliau,

"Kiamat tidak akan teryadf', bisa dipahami bahwa inilah di zrtara tanda-
tanda kiamat. Berbangga-bangga dalam hadits ini bisa dengan perkataan
sebagaiman^ y^ng telah Anda ketahui dan bisa juga dengan perbuatan,
yakni dengan betlebih-lebihan dalam menghiasnya, meninggikan
bangunannya dalr lain sebagainya.

Hadits ini menunjukkan bahwa berbangga-bangga di dalam masjid
hukumnya makruh, ia adalah sebagian dad tanda-tanda kedatangan

^o\t,
dlJl . J*, d$l(.)
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o" {iii, S habilt Abs Dawd (449)
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kiamat, Allah tidak menyukai betmegah-megah dengan bangunan masjid
atau menyemarakkan masiid kecuali untuk ketaatan.

+ht .* yt Jir'Js :'Ju *; ir q, f& / r:).y r1

'ut t;L:"i i;t; ; a;i .orair # Lr"rf c,p:
.oa

249. Dari Ibna Abbas Radhilallahu Anhu ia berkata, "Rasululah
Sballallahu Alaihi wa Sallam bersabda, 'Aku tidak dipeintahkan
untuk memegabkan nayid-masjid." (HR. Abu Dawud dan Ibnu
Hibban menshahihkannya)682

Tafsir Hadits
Kelanjutan hadits tersebut ialah apa yang disebutkan oleh Ibnu Abbas,

.,s)6t)l$ti;:k til;,$
'Kalian pasti akan mengbiasnla sebagaimana vrang-vrafigYahudi doo lirrrnui
lakukan."
Ungkapan ini berasal dari ucapan Ibnu Abbas, seakan-akan ra

memahami bahwa umat ini akan mengikuti perilaku orang-otang Bani
Israel.

Di dalam As-S1arh diterangkan, makna tayiid atau memegahkan ialah
meninggikan bangunannya dan mempedndahnya dengan yiidyaita kaput.
Sedangkan di dalam al-paamuu diterangkan, ati slaada ialah memolesnya
atau mengecatnya dengan kapur dan sejenisnya, sesuai dengan keterangan
ini, meninggikan bangunan bukan tetmasuk makna tayiid.

Hadits ini dengan jelas menunjukkan kepada hukum maktuh dan
hatzm, berdasarkan ungkapan Ibnu Abba s, " S e bagaim an a zrafig-lrang Ya h udi

dan Nasrani nemegabkannla!' Katena menyerupai mereka adalah haram.

Hal ini mengisyatatkan bahwa sesungguhnya masjid tidak dibangun
kecuali untuk melindungi diri dari paflas dan dingin, sedangkan hiasan-

hiasan padanya hanya, akan menyibukkan hati dari ketaattn,
menghilangkan kekhusyuan yang merupakan inti shalat.

Sedangkan pendapat yaflg mengata.kan bahwa menghiasi mihtab
dipetbolehkan adalah pendapat yang salah.

u" 
@.b1 S habib Ah D awd (448)
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Dalam Al-Bahr, Al-Mahdi berkata, "Proses pemberian hiasan di
Masjidil Haram dan di dalam masjid Nabawi tidak berdasarkan pada
pendapat para ulama ahlul hall wal 'aqdi tidak juga atas persetuiuan meteka,
penghiasan itu dilakukan oleh pemimpin neg ra yang zhzrim taflp^
meminta izin kepada pata ulama terlebih dahulu, kemudian kaum
muslimin dan patz ulama membiarkar,ny^ dengan memendam rasa
dongkol.

Ungkapan beliau, "Aku tidak diperintabkan.... ", mengisyaratkan bahwa
perbuatan itu tidak baik, karena jlka hal itu dianggap baik tentulah hal
itu akan diperintahkan oleh Allah. Al-Bukhari meriwayatkan dari Ibnu
IJmar, "Bahwa masjid Rasulullah sha/lallahu Alaihi wa sa//am, saat itu
temboknya dibangun dati batubata, a,tapnya terbuat dari pelepah kurma
dan tiangnya dali batang-batang kutma. Kemudian pada masanya, Abu
Bakar tidak menambahkan apa-apa. Lalu umar memperlu asnyz, ia
membangunnya dengan model ala bangunan Rasulullah Shallallahu Ataihi
wa sallam, ia membangunnya dengan batubata, pelepah kurma, dengan
tiang-tiang dad batang kayu, kemudian Utsman merombaknya dengan
berbagai macam tambahan, ia membangun temboknya dengan bebatuan
yang diukir dan kapur, begitu pula atapnya dart kayu jenis terbaik."683

Ibnu Bathaal berkata, "Hal ini menunjukkan bahwa selayaknya
bangunan masjid adalah bangunan yang sedethana tidak berlebih-lebihan
dalam menghiasnya."

Lihatlah khalifah lJmar, biarpun ia berhasil membuka wilayah yang
luas dan menguasai harta bend^ yaflg banyak beliau sama sekali tidak
metubah bangunan masiid pada masanya. Saat itu yang ia lakukan hanya
memperbaharuinya dikarenakan pelepah-pelepah kurmanya sudah lapuk,
saat membangunnya ia berkata, "Lindungilah orang-orungdarthujan akan
tetapi hindarilah warna merah atalr wzrfla. kuning karena hal itu akan
mengganggu."

Kemudian di masa lJtsman, walaupun hatta bendanya melimpah ia
hanya memperindah tanpa bermegah-megahan, walaupun begitu banyak
shahabat yang menentangnya.

Orang pertama yang bermegah-megahan dalam masalah masjid
Al-ruTalid bin Abdul Malik, pada akhir masa shahabat. Kemudian
ulama mendiamkannya untuk menghindad fitnah.

pata

u" 
@,:.1Hadits ini shahih diriwayatkan oleh Al-Bukh att (446)
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250. Dai Anas Radhflallahu Anhu berkata, 'B,asululkh Shalklkhu Alaihi wa

Sallam bersabda,'?ahala-pahala unatku dtpertunjukkan ktpadaku hingga

(pabak) sanpahlang dikeluarkan $leurang dai dalan maiid" (IIR' Abu
Dawud dan At-Titmidzi, Ibnu Khuzaintah menganggapnya

sebagai hadits ghadb dan ia menshahihkannya)6*o

Tafsir Hadits
Yang dimaksud dengan sampah di atas adalah segala sesuatu yang tidak

bermtnfaat yaflg terdapat di dalam masiid.

Hadits ini menunjukkan bahwa kotoran sekecil apapun yang dibuang

oleh seseorang dari dalam masiid akan mendatangkan pa}rra.la. Karena itu

adalah usaha untuk membetsihkan masiid, menghilangkan segzla yang

menggaflggu oraflg-orang mukmin.
Sebaliknya bisa dipahami bahwa memasukkan kototan ke dalam masiid

adalah suatu kesalahan.
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257. Dan dai Abu patadah Radhiallahu Anbu berkata, 'R.asulullah

shallallahu Ataihi wa sallan bersabda, 'tika salah seseorang dai
kalian merzasuki maliid, naka bendaklah ia tidak duduk hingga

mendiikan shalat dua rakaat." (Muttafaq Alaih)685

Tafsir Hadits
Hadits ini melarang seseorang duduk di dalam masjid sebelum

mendidkan shalat d:ua :u,ka;at, yaitu shalat Tahiyatul masjid, y^rlg sec n

ctt 1i)&) Dbaif Aba Dawil (467)
eas ($bl Hadits ini shahih diriwayatkan oleh Al-Bukhan $a\ dan Muslim (714)
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zhahir ra adzla.h wajib, akan tetapi jumhur ulama mengatakan bahwa
hukumnya adalah mandub, berdasarkan hadits yang mefljelaskan,
"Bahwasanya ketika beliau melihat seseoraflg melangkahi otang lain beliau
bersabda, "Duduklah, engkau telab mengailgr.'"u

Dalam hadits ini beliau tidak memedntahkannya untuk mendirikan
shalat, kemudian kepada seseotang yang sedang beliau ajari tenttnE rukun
Islam yang lima kemudian orang itu berkata, "Aku tidak menambah apa-

apa." Beltau bersabda , "Orang itu selamat jika ia jujur."687

Atgumen dalam hadits pettafia, dimana beliau memerintahkan otang
tetsebut untuk duduk dibantah dengan iawzban, bahwa dalam hadits
tersebut tidak ada ungkapan yang menunjukkan bahwa orang tetsebut
belum shalat, bisa jadi ia tebh mendirikan shalat di belakang lalu ia
melangkah ke depan.

Sedangkan yang kedua dibantah dengan javraban, bahwa di sata ada
shalat wajib selain yang lima waktu tersebut seperti shalat ienazah,
kemudian ungkapan, "Aku tidak akan menambahinya." Tidak menutup
kemungkina.n a.danya kewajiban shalat yang latn setelah orang itu
mengucapkan ucapan tersebut.

Zhahir hadits mengisyaratkan bahwa perintah mendirikan shalat
tetsebut betlaku kapan saja, walaupun pada waktu-waktu yang makruh
melakukan shalat padanya, dalam masalah int ada beberapa pendapat,
dan telah kami sebutkan di dalam Slarb Al-Umdah,"Orang yang memasuki
masjid pada waktu-waktu tetsebut tidak boleh mendirikan shalat."

Dan kami tegaskan kembali bahwa hukum shalat Tahiyatul masjid
wajib berdasatkan banyaknya perintah untuk mendfuikannya.

Zhahfu hadits mengisyaratkan bahwa seseorangyang terlanjur duduk
sebelum shalat, maka ia tidak petlu betdiri untuk shalat. Namun ada

bebetapa orang yang mengatakan bahwa selayaknya ia berdiri untuk shalat
betdasarkan hadits Ibnu Hibban, disebutkan di dalam Shahih Ibnu Hibban
dari Abu Dzar, "Bahwa beliau masuk ke dalam masjid, kemudian
Rasulullah Shallallahu Alaibi wa Sallambertanya,'Apakah kamu sudah sbalal

dua rakaat?'Abu Dzat menjawab, "Belum." Beliau bersabda, 'Berdiilah,
lalu shalat dua rakaat."

Kemudian Ibnu Hibban menjelaskan, "Kewajlban untuk mengerjakan
shalat Tahiyatul masjid tidak hilang begitu saia karena terlanjur duduk."
Demikian pula apa yang terjadi bersama Sulaik Al-Qhathafani, dalam
pembahasan mendatang.

u"u 
Sjabl Shahib Atu Dawud (1118)

u" <Q_&l Hadits ini shahih diriwayatkan oleh Al-Bukhan $6) dan Muslim (11)

*
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Ungkapan beliau, "Dua tzkalt", tidak menjelaskan jumlah taka'at
terbanyak akan tetapi ia adalah rzka'at minimal, dengan begitu satu takaat
belum memenuhi kewa)iban shalat Tahiyatul masjid.

Dalam As-S1arh dijelaskan bahwa Masiidil l{ararr, dikecualikan dari
ketentuan ini, yakni Tahiyatul masjidnya ialah thawaf karena demikianlah
Rasulullah Shallallabu Alaihi wa Sallam melakukan thawaf pada saat tsba

di Masjidil Haram.
Demikian pula yang disebutkan oleh Ibnul Qayim dalam A/-Had1tu.

Namun ada yang mengatakan bahwa saat itu Nabi Muhammad
Shallallahu Alaihi wa Sallam tidak duduk sehingga beliau tidak
melaksanakan shalat Tahiyatul masjid, katena shalat Tahiyatul masjid
diperintahkanbagr mereka yang ingin duduk di dalam masjid, sedangkan

orang yang memasuki Masjidil Hatam langsung mengerjakan thawaf
kemudian menunaikan shalat di maqam, maka dengan begitu orang
tetsebut tidak duduk kecuali ia telah mendidkan shalat.

Jadt, ilka orang tersebut memasuki Masjidil Hatam,Ialu ingin duduk
taflpa mengerjakan thawaf maka dianjurkan baglnya untuk menunaikan
shalat Tahiyatul masjid, seperti 

^p^ 
y^ng dilakukan pada masjid-masiid

yang lainnya.
Begitu pula shalat Ied dikecualikan dari hukum ini, katena Rasulullah

Shallallabu Alaihi wa Sallam tidak pemah melakukan shalat apapun sebelum

maupun sesudah shalat Ied.

Jawaban atas pendapat ini adalah bahwa beliau tidak duduk hingga
yakin tempat tetsebut tidak disyariatkan padanya shalat Tahiyatul masjid,
baik saat di tanah lapang maupun di masjid. Beliau pernah mendirikan
shalat Ied di masjidnya sekali saia, saat itu beliau tidak duduk, ketika
beliau tiba, shalat Ied langsung dimulai, sedangkan tanah lapang tidak
disyadatkan shalat Tahiyatul masjid padanya karena ia bukan masjid.

Akan halnya seseorang yaflg memasuki masjid dan tetsibukkan oleh
shalat yang lain, yakni jika seseorang memasuki masjid pada stat shalat

wajib telah didirikan, maka ia harus segera bergabung untuk shalat wajib
tersebut, dan shalat itu telah mewakili shalat Tahiyatul masjid, bahkan
saat itu tidak diperbolehkan mendirikan shalat Tahiyatul masjid,
berdasarkan hadits, 'Jika iqamah telah dikumandangkan atau jika shalat wajib

telah dinulai, maka tidak ada shalat selain sbalat wajib tersebul.:'688

oea 
Qg3yHadits ini shahih diriwayatkan oleh Muslim (710)
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252. Dari Abu Hurairab Radhjallahu Anhu bahwa Rasululah Sballallabu

Alaibi wa Sallam bersabda, 'Jika kamu hendak melaksanakan shalat

maka semptrnakanlab wudhu, kemudian nenghadaplab ke kiblat lalu

bertakbirlah, kemudian bacalab apa Jang mudah bagina dai Al-
Qur'an, kemudian ruku'lah dengan tuma'ninah, kemudian bangunlah

hinga tegak berdii, kemudian sujudlab dengan tuma'ninah kemndian

bangunlah lalu duduklab dengan tuma'ninah, kemudian sujudlah dengan

tuma'ninah, kemudiaru lalukan seruna itu dalam setiap shalatmu." (FIR.-

As -Sab' ah . Lafazh ini adalah lafazh Al-Bukhati, s edangkan
laf.azlr, Ibnu Maiah dengan sanad Muslim, "Bangunlah
dengan tuma'ninah.") 68e

Penielasan Kalimat
'tika kamu hendak melaksanakan thalat maka sempurnakanlah wudhumu

(Yakni mengeriakaLnnya dengan lengkap) kemudian menghadaplah ke kiblat

lalu bertakbirtah (yakni takbiratul ihtam) kemudian bacalah apa lang mudab

baginu dai Al-Qur'an (ungkapan ini menielaskan bahwa doa istiftah ttdak

wajib dibaca, jika waiib tentulah beliau perintahkan, kemudian zhahrr

ungkapan ini mengisyarutkan bahwa yang dibaca tidak harus sutat Al-
Fatihah, namufl hal ini akan kami jelaskan pada saatnya nanti) kemudian

ruku'lab dengan tuma'ninah (hal ini menielaskan bahwa ruku' dengan

tuna'ninah padatya adalah wajib) kenudian bangunlab (dari tuku') binga

6.

Lf

u'n <{pl Hadits ini shahih ditiwayatkan oleh Al-Bukhali (6251) dan Muslim (397)
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tegak berdiri kenudian sujudlab dengan tuma'ninart (rat ini menjelaskan bahwa
sujud dengan tuma'ninah adzrah waiib) kemudian bangunlah (dari sujud)
lalu duduklah dengan tuma'ninab (setelah sujud yang pertam a) kenudian iuju'd
dengan tuma'ninah (ini adalah sujud kedua. lni ad,arah sifat satu nkaat
sempurna' yakni berdiri, membaca sebagian dad Al-euran, ruku,, i,tidal
atau bangun dad ruku', sujud dengan tuma'ninab, duduk afitara dua sujud,
kemudian sujud dengan tuma'ninah pula dengan demikian sempurnalah
sztu raka'at) kenudian lakukanlah semua itu dalam setiap shalatmu (ba]k
ucapan maupun perbuatan kecuali takbiratul ihram, karena ia khusus
untuk raka'at pefiao,a saja sebagarmana yang terah diielaskan oleh
syatiat)."

Tafsir Hadits
Di dalam hadits Ibnu Majah dari Abu Hurairah Radbltallabu Anbu

dengan sanad yang biasa dipakai Muslim disebutkan, ,,Bangunlah 
hingga

berdii dengan tuma'ninah." Sebagai gantt apa yang disebutkan dalam hadits
Al-Bukhari, "Kemudian bangunlah hingga tegak berdii.,, Hadits Ibnu Majah
di atas menjelaskan bahwa tuma'ninah saat i,tidal setelah ruku, adalah
waiib.

,;:o.L rt r':i;f y;\ ,u 
G6: 

"y 
€+r.yo\-t*, ilu;l' ej e'i"*t,-^;\ 1 .kC Wv. .- \ . 1,. c-E- -a- | .

i*iio'e ; qy,;', / *6t -y Vi"rr;';t,
*:r l:?::t!t;;;,f]'Aht;rl;r;+j y e
}ur .r-gu $1, :rfiu Lr; 'a1t ok op ,ai: ^lL ,fj
y .r:ur it- err -4tiLri;t ; :;,1t;'€r\.; ;jkr;k,

+*,'i;,oV i\,
253. Hadits ini seperti hadits sebelumnla, dari Rifu,ab bin Rafi, Jnrg

diiwaytkan oleb Ahnad dan lbnu Hibban, 'rlinga berdiri aiugoi
tuma'ninah.'se0 Dan dalam hadits Abnad, 'Maka tegakkan tulang
pungu ngm u ltinga tu lang-tu lang ken b ali ke tempatnla.' $et

6e0 Ahmad (4/340) dan Ibnu Hibban (5/88)
6e1 Tambahaa matan diriwayatkanjuga oleh Ibnu Hibban lihat keterangan di atas.
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Dalan hadits An-Nasa'i dan Abu Dawud dai Nfa'ah bin Rafi',
,,Sesunguhnla sbalat salah seorang dari kalian tidak akan sempurna

hingga orang tersebut menlempurnakan wudhunla sebagaimana lang
Atlah peintahkan, kemadian ia mengagungkan Allah, menuji-l{1a dan

merytanjun!-N)o.'o" Disebutkan dalam hadits tersebat, 'tika engkau

mempurytai hafalan dai Al-pur'an maka bacalah, jika tidak maka

bacalah tahmid, takbir dan tahlil kepada Allah.'$e3 Dalam hadits Abu

Dawud, ,Kemudian bacalah Al-Fatihah dan apalang bisa engkau baca

atas kehendak Attah.'se4 Dalam hadits Ibnu Hibban, 'Kemudian

bacalab apa lang engkau kehendaki.'ses

Biografi Perawi
Rifa'ah bin Rafi' adalah seofang shahabat dari kalangan Anshar dan

ikut serta pada penrrg Badar, peraflg Uhud dan selutuh pepetangan

bersama Rasululah shattallahu Alaihi wa sallam. Ia bersama Ali
menyaksika n p erang J amal dan PeIafl g Siffin. Ia meningg al p ada p etmulaan

masa peme rinta}r,,an Muawiyah.

Penielasan Kalimat
"ITinga berdii dengan tuma'ninah (dan dalam salah satu lafzzh hadits

Ahmad) maka tegakkan tulang pungungmu bingga tulang-tulang kenbali ke

tempatnla (yakni tulang-tulang yaflg ikut turun saat ruku' sehingga ia

kemudian ke tempat asalnya, saat berditi untuk membaca, yang hal itu
hanyz bisa teriadi dengan i'tidal yang semputna)

Dalam hadits An-Nasa'i dan Abu Dawud dari Rifa'ah bin Rafi',

"sesunggubnla sbalat salab seorang dari kalian tidak akan sempurna

(shalatrya) hinga orang tersebut menlempurnakan wudhuryta sebagairnana lang
Allah peintahkan (yattuyang ditetangkan dalam sufat Al-Maidah) kemudian

ia nengagungkan Allah (yaitu dengan membaca takbitatul ihram) dan nemaji-

Ala (dengan membaca surat Al-Fatihah, hafrya saia ungkapan, "Jika

engkau mempunyarhafalan dari AI-Quf atr." Mengisyaratkan bahwa yang

dimaksud dengan ungkapan memuii di atas, bukan bacaanAl-Qur'an akan

tetapi ra adalah bactan iftitah, maka dari hadits di atas bisa disimpulkan

bahwa memuji dan menyaniung Allah setelah takbiratul ihram hukumnya

wajib) dan menlanjung-N1a."

un'<Q&l Shahib Abu Dawd (857)
u" 6;) S babih Abu Dawud (859)
6e413;; Ibid
6es Shaltih Ibru Hibban (5/88)
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Dan dalam riwayat An-Nasa'i dan Abu Dawud yang lainnyz
disebutkan, "Jika engkau mempunlai hafalan dai Al-pur'an maka bacalah,

jika tidak (mempunyat hafalan Al-Qur'an) maka bacalah tahmid (dengan

bacaan-bacaan tahmid, yaflg bacaan dasatnya talah Alhamdulillab), takbir
(dengan bacaar Allahu Akbar), tahlil kepada Allah (dengan bacaan l-aa
Ilaha lllallah, hal ini menunjukkan bahwa bacaan-bacaan di atas
menggantikan bacaan Al-Qur'an bagi mereka y^ng tidak mempunyai
hafalan Al-Qur'an).

Dalam hadits Abu Dawud disebutkan, "Kemadian bacalah Al-Fatihah
dan apa lang bisa engkau baca atas kehendak Allah." Dalam hadits Ibnu
Hibban, "Kemudian bacalah apalang engkau kehendaki."

Tafsir Hadits
Hadits ini adalah hadits yang saflgat agung, yang biasa di kenal sebagai

hadits 'Hadits al-Musii' sbalatahu'(orang yang tidak bagus shalatnya).
Hadits ini mengajarkan kepada kita hal-hal yang wajib dilakukan dalam
shalat, sehingga ibadah shalat tidak akan sempurna kecuali dengannya.

Hadits ini menunjukkan bahwa wudhu harus disempurnakan oleh
orang yang ingin mengetjakan shalat, sebagaimana y^rtg dikandung oleh
ayat,

;iAi JY--i$
"Apabila kamu hendak mengeryakan shalat.."(Qs. Al-Ma'idah: 6), dan

yang dimaksud di sini ialah otang yang berhadats sebagaimana yang telah
dijelaskan oleh dalil-dalil yang lainnya.

Hadits Al-Bukhari (nomor 252) yatg menyebutkan hal-hal tetsebut
sec t^gads besar, dijelaskan dengan lebih terperinci oleh hadits An-Nasa'i
dengan lafazh, "Hinga orang tersebat menlertpurnakan wudbunla sebagaimana

yng Allah perintabkan, membasub mukanla dan kedua tangannla binga kedua

siku, lalu mengusap kepala dan membasuh kakirya hinga kedua mata kaki."
Keterangan ini menielaskan bahwa berkumur-kumur dan memasukkan
air ke dalarn hidung tidak wajib, sehingga hal inilah yang mengakibatkan
perintah untuk melakukan keduanya tidak wajib akan tetapi menjadi
sunnah.

Hadits tersebut menunjukkan bahwa menghadap ke arah kiblat sebelum
membaca takbiratul ihram adalah wajib, hukum ini telah kami terangkan
di atas disertai keterangan kemudahan bagi merek^ y^flg menge{akan
shalat sunnah di atas kendaraan.

lz jaga menunjukkan waiibnya mengucapkan takbiratul ihram, yang
Lafazhnya disebutkan dalam iwayat At-Thabrani dari Rifa'ah, "Kemudian
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mengucap Allabu Akbar"'begitu pula dalam hadits ri.wayat Ibnu Maiah
yang dishahihkan oleh Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Hibban, dari Abu
Humaid berdasarkan 

^p^ 
yang telah dilakukan oleh Rasululah Sballallabu

Alaihi wa Sallam, "Jika beliaa hendak mengeryiakan sbalat beliau berdiri tegak,

kemudian mengangkat tangannla, JeraJa merugucap, "Allabu Akbar-"6e6 Hadits
serupa ditiwayatkan oleh Al-Bazzar dari Ali Radbiallabu Anbu dengan

sanad shahih memenuhi ktiteda sanad Muslim, "Bahrvasanya iika beliau

Shallallahu Alaihi wa Sallam berdiri untuk memulai shalat beliau mengucaP,

'Allahu Akbar."6e7 Hadits-hadits ini menielaskan bahwa yang dimaksud
dengan takbitatul ihtam raldn ucapan, Allahu Akbar.

Hadits tersebut juga menielaskan bahwa membaca Al-Qur'an di dalam
shalat hukumnya waiib, baik surat Al-Fatihah maupun yang latnnya,
berdasarkan ungkapan beliau, "Apa lang mudah bagimu dai Al-pur'atx",
"Jika engkaa merilpuruai hafalan dai Al-pur'ail", tttmun hadits Abu Dawud
menyebutkan, "Kemudian bacalah Al-Fatihah" sedangkan di dalam hadits
Ahmad dan Ibnu Hibban disebutkan, "Kemudian bacalah Al-Fatihah dan

apalang bisa engkau baca atas kehendakmi', bahkan Ibnu Hibban membuat
bab khusus untuk masalah ini 'tsab wajibnya seseorang yang sedang

mengerjakan shalat untuk membaca Al-Fatihah dalam setiap r^k^'at"
karenz tegasflya hadits yang menyebutkan surat Al-Fatihah maka hadits

yang menyebutkan, "Apa lang mudah bagimu dai Al-pur'an" diarikrn
sebagai surat A1-Fatihah katena surat itu mudah untuk dihafalkan oleh
setiap muslim, kemudian hadits tersebut bisa ditafsfui bahwa Rasululah
Shallallahu Alaihi wa Sallam mengetahui bahwa otarrg yang beliau ajak
bicara tidak hafal surat Al-Fatihah, maka iika kondisi otang tetsebut
seperti itu ia boleh membaca 

^yat ^papvfl 
yattg ta hafal dari Al-Qur'an,

atau bi.sa jadi hadits rni dimansukh oleh hadits yang menyebutkan sutat
Al-Fatihah atau muflgkin maknanya, "Bacalah yang mudah bagimu dari
AI-Qur'an disamping surat Al-Fatihah", hal ini didukung oleh hadits yang
diriwayatkan oleh Ahmad dan Ibnu Hibban yang dengan tegas
menyebutkan surat Al-Fatihah ditambah dengan ayat-ayat yang lair:rrya

dengan begitu bisa jadi saat perawi menyebutkat, "Apa lang nudah dari

A/-pur'an" ia lupa untuk menyebutkan surat Al-Fatihah. Kemudian hadits

yang menunjukkan wajibnya membaca 
^y^t-ayat 

lain selain surat A1-

Fatihah iall,h, 'Kemadian bacalah Al-Fatihah dan apa lang bisa engkau baca

atas kebendak Allah atau apalang engkau kehendaki."

Hadits ini menunjukkan iuga bahwa or^ttg yang tidak mempunyai
hafzlzn Al-Qur'an boleh membaca tahmid, takbir dan tahlil sebagai ganti

6e6 Al-Mtt'jam Al-(,abiir (5 / 38-39)
un' <{4&1 S hahih lbnu Majah (869, 870)
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dari Al-Qur'an tznpz ditentukan jumlahnya dan jenis bacaannya. Namun,
ada yang menyebutkat bacaannya sebagai berikut, "subhanallah,
LYalbandulillah, lWala ilaha illallah, wallabuakbar, walabaula walakuwwata
i/la billab."

Hadits ini juga menunjukkan ata,s kewajiban ruku' yang disertai dengan
tuma'ninab. Hadits Ahmad menjelaskafl cat^rrya, "Jika engkau ruku' maka
htakkanlah kedua telapak tanganmu pada kedua lututmu, kemudian panlangkan
pungungmu, dan mantapkanlah nlkxt'mil." Dalam riwayat lain disebutkan,
"Kemudian ia bertakbir lalu ruku' hinga sendi-sendinla mantap dan santai."

Hadits ini iuga menunjukkan wajibnya bangun dad ruku', yang diikuti
dengan berdfui tegak dengan tuma'ninab, berdasatkan sabda beliau, "Dan
kamu berdiri dengan tuma'ninah." Ibnu Hajar betkata, "sesungguhnya hadits
ini menggunakan sanad Muslim, disamping itu as-Siraj meriwayatkanfiy'_
dengan sanad yaflg memenuhi kritetia Al-Bukhar7, ma.ka hadits tersebut
memenuhi kriteria Muslim dan Al-Bukharr."

Hadits ini menunjukkan wajibnya sujud dengan tuma'ninab, kedua hal
tersebut telah diielaskan dalam hadits An-Nasa'i dari Ishaq bin Abi
Thalhah, "Kemudian ia bertakbir lalu bersujud, hinga wajab dan dahiryta mantap
binga seluruh sendinla mantap dan lega."

Hadits ini menunjukkan wajibnya duduk di antata dua sujud,
disebutkan dalam hadits An-Nasa'i, "Kemudian ia berrakbir lalu ia mengangkat
kepalanlta bingga dudu,k tegak di tenpat duduknla, dan menegakkan tulang
pungungnla." Dalam iwayat lain disebutkan, "Jika engkau telah mengangkat
kepalamu maka duduklab di atas paha kiimu]' Hal ini menuniukkan bahwa
duduk di antara dua sujud dengan cara menggunakan paha kiri sebagai
alas duduk.

Hadits ini menuniukkan bahwa semua hal di atas harus dilakukan pada
setiap raka'at yang tersisa, kecuali takbiratul ihram, karena sebagaimana
telah diketahui bahwa ia wailb dilakukan pada permulaan shalat.

Hadits ini menunjukkan wallbnya membaca sebagian dari Al-eur.an
pada setiap raka'at, berdasarkan 

^pa 
yang telah Anda pahami dari

penjelasan, "Apa-apa lang mudah." Yaitu surat Al-Fatihah, yang diikuti
bacaan ayat Al-Qur'ar' yang Anda kehendaki pada setiap rakz'at, dan
dalam pembahasan mendatang akan kami bahas hukum membaca sebagian
dari Al-Qur'an selain dati Al-Fatihah,pada raka'atketiga maupun keempat.

Ketahuilah, bahwa hadits ini adalah hadits yang 
^gvng, 

sering
disebutkan oleh ulama untuk menjelaskan wajibnya hal-hal yang telah
kami sebutkan, dan menjelaskan hal-hal selain di atas zdalah tidak wajib,
sedangkan kesimpulan bahwa semua yang disebutkan dalam hadits di
atas adalah wajib betdasarkan fakta bahwa hadits tersebut menggunakan
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ungkapan perintah setelah ungkapan beliau, "Tidak akan sempurna suata

shalat kecuali dengan bal-hal yng disebut dalam hadits tersebut." Sedangkan

kesimpulan bahwa yang tidak disebut di dalam hadits tetsebut tidak wajib,

maka berdasatkan fakta bahwa hadits tersebut muncul untuk mengajarkan

hal-hal yang wajib dalam shalat. Dengan demikian, seandainya hadits

tersebut meninggaikan suatu hal yang waiib, maka aka;n teriadi penundaan

keterangan pada saat diperlukan yang menurut ijma tidak boleh.

Jika dwayat-riwayat hadits ini telah dikumpulkan, makz yang diambii

adalah flway^tyang paling lengkap. Jlka ada hadits lain yang bettentangan

dengan hadits ini baik dalam mewaiibkan atau sebaliknya, maka hadits

ini yang lebih diutamakan, bahkan seandainya ada hadits yang mewaiibkan

sesuatu dengan kalimat perintah, yang hal tetsebut tidak disebutkan di

dalam hadits ini, maka perintah tersebut dibawa kepada makna selain

wajib karena kebetadaan hadits ini, atau bisa iadi kedua-duanya dimaknai

seczrr- zhahu apa adanya, lalu dicari hadits latrl ya;ng menguatkan saiah

satu dari keduanya.

Di attara hal waiib yang telah disepakati oleh pata ulama akan tetaP

tidak disebutkan dalam hadits di atas adalzh niat, demikian disebut dala;m

As-51arh.
Menurut saya, bisa saja dikatakan bahwa ungkapan beliau, "Jika engkau

berdii untuk shalaf', menunjukkan wajibnya niat, karena niat hanyalah

kehendak untuk melakukan sesuatu. Dan ungkapan beliau, "Maka

b e ra u d h z / a h. " Maksud ny a' adalzh hendaklah b erwudhu'

Kemudian ofang tetsebut bisa saia berkata, "Duduk tetakhit, a:dalah

tetmasuk hal wajib yang telah disepakati, namun tidak disebutkan dalam

hadits di atas."

Dan di zrttta:rl hal yang diperselisihkan ialah membaca tasyahud akhir,

Ialu membaca shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad Shallallahu

Alaibi wa Sallam pada akhir shalat.

,k *t'J;t Cf ., ,iu *,;lirr ,f t'e:tlt )*- *\ f .Y o t
'3it,ti, gri:,- ;*'t* *tt\*: +?,t
z .rz 6. za, tz?. ,:. ,1 ,i t.,(. ,, . a! o,,o7t o c,.)F- Lf 6-*1 4rlJ C, 'ry 

o)4-b /?5 f }.:s t q :-4

9$\'r i+? i" fl;J; t;t;i1r(- )*k
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L:?i . .o1:tk * *, u?\i,&1rcilt t7o
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254. D ari Abu Humaid As-S a'idi Radhjallahu An hu berkata,'Aku melibat
Rasalulab Sballa/lahu Alaibi wa Sallan ketika bertakbir beliau
meletakkan kedua tangannla syajar dengan kedua pundaknla, dan jika
ruku' beliau meletakkan kedua tangannla pada kedua lututnla,
kemudian beliau meluruskan tulang pungungnla, dan jika mengangkat

kepalan1a beliau berdii hingga tegak sebinga setiap ruas tulang

PuftgungnJa kembali ke tempatryta. Ketika sujud beliau meletakkan
kedua tangannla dengan tidak menghamparkanryta tidak pula
meltgengamnla, ujangjemai kedua kakiryta mengarah ke kiblat, saat
duduk setelab dua rakaat beliau duduk di atas kaki kirirya dengan

menegakkan kaki kanannla, ketika duduk pada rakaat terakhir beliau
mengedepankan kaki kiirya dan menegakkan kakiyng lainnla sanbil
duduk di atas bokongryta." (HR. Al-Bukhad)6e8

Biografi Perawi
Abu Humaid As-Sa'idi adalah Abu Humaid Abdurrahman bin Sa'ad

Al-Anshari Al-lGazruji As-Sa'idi. Dinisbahkan kepada kaum Sa'idi yaitu
Abu Al-Khaztaj Al-Madant yang kemudian beliau lebih dikenal dengan
kuniyah fulukan)nya. Beliau wafat pada akhir pemerintahan Muawiyah.

Penielasan Kalimat
'Aku nelibat Rasulullah sballalahu Alaihi wa sallam bertakbir (untuk

takbiratul ihram) beliau meletakkan kedua tanganruJa (yakni kedua telapak
tangannya,) syEar dengan kedua pundaknla (inilah yang dimaksud dengan
mengangkat kedua tangan saat takbiratul ihram) dan jika ruku' beliau
meletakkan kedua tangannJa pada kedua lututnla (penjelasan untuk hal ini
telah disebutkan dalam riwayat Ahmad mengenai kisah seseotungyang
mendirikan shalat secara tidak benar, yakni hadrts Al-Musii'shalatahu,"Jika
engkau ruku' maka letakkanlah kedua telapak tanganmu pada kedua
lututmu, kemudian pan j angkan pufl g gufigmu, dan mantap kanlah ruku'mu)
kemudian beliau meluruskan tulang pultggungluta (Al-Khathabi berkata,
"Meluruskaflfly,- sehingga tidak melengkung. Dalam satu riwayat Al-
Bukhari yang lain, disebutkan ilustrasi serupa. Sedangkan dalam riwayat
y^ng lain disebutkan, "Tidak menekuk kepalanya dan tidak

uo'<Q.+l Hadits ini shahrh didwayatkan oleh Al-Bukhati (g2g)
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mendongakkanny a." Riwayat lain men j elaskan, "S ambil metegangk afl larl
iemarnya.") Dan jika mengangkat kepalanla (dari tuku') beliau berdii binga
tegak (Abu Dawud menambahkan, "Lafadz hadits, 'Samiallahuliman-
hamidah allahumma rabbana lakalhamdu."'6ee sambii mengangkat kedua
taflgilanya." Riwayat Abdul Hamid menambahkan, "Sehingga seiajar
dengan kedua pundaknya dalam keadaan tegak.")700 sehirugga setiap ruas

tulangpungungnla kembali ke tempatryta (hal ini yang dijelaskan dalam hadits
Rifa'ah yang berbunyi, "Sehingga tulang-tulangnya kembali.") Ketika sujud

beliau meletakkan kedua tangannla dengan tidak menghamparkannla (dzlam
hadits Ibnu Hibban dijelaskan, "Dengan tidak menghamparkan kedua
lengannya .")701 Tidak pula menggenggamltJa, ujung jemari kedua kakiryta
mengarab ke kiblat (akan diielaskan pada hadits yang berbunyi, "Aku
diperintahkan untuk bersuiud di atas tujuh tulang.") saat duduk rctelah

dua raka'at) yaita tasyahud awai) beliau duduk di atas kaki kiirya dengan

menegakkan kaki kanannlta, ketika duduk pada rakaat terakhir (yakni tasyahud
akhir) beliau mengedepankan kaki kiirya dan menegakkan kaki lang lainnla
sambil duduk di atas bokongryta).

Tafsir Hadits
Hadits Abu Humaid ini diriwayatkafl secara qauli (ucapan) maupun

fiIi (perb,,tatan) yang menjelaskan tata cara shalat beliau Sballallabu Alaihi
wa Sallam. Dan bahw^s^t7ya saat melakukan takbitatul ihram beliau
mengangkat kedua tanganr,ya sejajx dengan kedua pundaknya yang
disertai dengan membaca takbir. Hal ini senada dengan hadits \X/ail bin
Halar dalam rtway^tAbu Dawud702 yang dalam hal ini telah diriwayatkan
dua cara bertakbir, yaitu mengangkat kedua tangan lalu membaca ta.kbu
atau membaca takbir lalu mengangkat kedua t^flgzrl Dalam hal ini pata
ulama mempunyai dua p endap at, p efl dap at p ettarr,a adalah memb aca takbit
betsamaan dengan mengangkat tafigarl, dan pendapat yang kedua adalah
mengangkat taflgan terlebih dahulu lalu membaca takbtt. Dan tidak ada

seorang pun yang berpendapat membaca takbir dahulu lalu mengangkat
t^tg n.

Di dalam Al-Minhaj serta syarahrya An-Na1m Al-IYabhal'disebutkan:
Pertama, mengangkatt^trgatt bersamaan dengan memulai bacaan takbir

betdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Al-Bukhad dan Muslim dari

u'n <WlDhaifAtu Dawud (733)

'oo <Q+1 S hahilt Atu D awud (7 30)
7ot 

S habilt lbnu Hibban (5/ 1 86)

'o' <Q&1 Shahib Abs Dawrd (726)

-L
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Ibnu Umat, "Bahwasanya Nabi Muhammad Shallallahu Alaibi wa Sallam

mengangkat kedua ta.ng nnya sejajar dengan kedua pundaknya saat
membaca takbir,7o3 maka permulaan membaca takbir bersamaan dengan
petmulaan dengan mengangkat taflgarl dan tidak harus pula bersamaan
pada akhirnya sehingga jlka salah satu bertakbir maupun mengangkat
taflgafl telah semputna maka segera menyempurnakan yang lainnya dan
jika keduanya telah sempurna segera menurunkan kedua tangannya dan
tidak menahannya terangkat, dan cara ini yang paling benar.

kdua, mengangkat tangan tanp^ disertai bacaan takbir, ialu membaca
takbit saat kedua tangarlflya berhenti kemudian menurunkan kedua
t^ng flfly^ setelah itu. Hal ini berdasarkan hadits hasan yang diriwayatkan
Abu Dawud.70a Hal ini dishahihkan oleh Al-Baghawi danyatgdipilih oleh
guru kami berdasarkan hadits Muslim dad Ibnu Umar.

Krtigr, mengangkat taflg n bersamaan dengan membaca takbir dan
berakhir dengan betsamaan juga,Ialu menurunkan kedua tarLga;fiya setelah
menyelesaikan takbir, alasatnya karena mengangkat tangan adalah untuk
bertakbir maka keduanya harus bersamaan. Pendapat ini didukung oleh
Ibnu Haiar dinisbahkan kepada jumhur.

Demikian yang disebutkan, dan setelah kita meneliti pendapat-
pendapat tersebut beserta dalil-dalilnya menuniukkan bahwa hal itu
tergantung kepada kita untuk memilih tarrp:- mengharuskan satu cara.

Abu Dawud, Al-'Auza'i, Al-Khumaidi guru Al-Bukhari dan beberapa
orang lainnya mengatakan bahwa hukumnya wajib berdasarkan fakta
bahwa hal itu dilakukan oleh Rasulullah S ha//a//ahu Alaibi wa Sallam,Ibnu
Hajat betkata, "Peristiwa saat Rasululah Shallallabu Alaihi wa Sallan
mengangkat kedua tang nnyz- pada permulaan shalat telah diriwayatkan
oleh 50 orang shahabat termasuk dtantaranya 1.0 orang yang diiamin
masuk surga." A1-Baihaqi meriwayatkan dariAl-Hakim ia berkata, "Tidak
pernah ada hadits yang disepakati oleh para htffazh diriwayatkan oleh 4
oraflg Khulafur Rasyidin, 10 orang yang dijamin masuk syurga beserta
shahabat-shahabat lainnya walaupun mereka berada di betbagai daerah
yang be\auhan selain hadits ini." A1- Baihaqi berkata, "seperti itulah
yang dikatakan oleh guru kita Abu Abdillah."

Para ulama yang mewaiibkan berkata, "Mengangk^t t^ngan pada saat
takbiratul ihram betul-betul tetdapat pada tata cara Nabi Shallallabu Alaibi
wa Sallam shalat. Padahzl beliau pernah bersabda, "shalatlah kalian
sebagaimana kalian melihat sajta shalat,7o5 katena itu kami mengatakan bahwa

'ot <9.,,;.1Hadits ini shahih diriwayatkan oleh Al-Bukhari (735) dan Muslim (390)

'*<ry, ShabibAtu Dawd (730)
tos Q.*lHadits ini shahih didwayatkan oleh Al-Bukhari (631)
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mengangkat taflgafl pada takbiratul ihtam hukumnya waiib.

Selain para ulama di atas, yaitu iumhur ulama tetmasuk Zaid bin Ali,
An-Nashit, Al-Qasim, Al-Imam Yahya' begitu pula empat imam mzdzab

mengatakan bahwa hukumnya sunah, dan tidak adt yang berpendapat

lain kecuali Al-Hadi yang mengatakan bahwa hukumnya bukan sunah.

Dengan demikian bisa dikatakan bahwa otarlrLg yang menuniukkan Al-
Zaidtyah tidak berpendapat dengan pendapat ini maka ra telth
meriwayatkan dart meteka taflPt- berdasatkan ilmu.

Mengenai seberapa tirgs mengangkat tafLganfLya, maka hadits tiwayat

Abu Khumaid ini menuniukkanbah.wa ra selaiat dengan Al-Mankinbain, AL
Mankib adalah peltemuan afltaifa kepala tuiang pundak dengan lengan atas

dan inilah pendapat As-Syaf iyah.

Ada yang betpendapat bahwa, n seiaizr dengan uiung kedua telinga

berdasarkan hadits Wail bin Huir, "Hingga seiaiar dengan kedua teliflga",

kemudian ada yang mengkomptomikan kedua hadits ini dan berkata,

"Maksudnya, yauitt punggung kedua teiapak tang n seia)ar dengan pundak,

sedangkan ujung ian-jan sejaiar dengan kedua telinga sebagaiman a yang telah

disebutkan dalamhadits'Wail y2ng diriwayatkan oleh Abu Dawud, "Sehingga

t^rLg nny^ seiajar dengan kedua pundaknya dan kedua iempolnya seiaizt

dengan kedua telinganya."

Ungkapan beliau, "Mengokohkan kedua tangannya", telah diterangkan

oleh hadits yaflg diriwayatkan oleh Abu Dawud, "Seakan-akan ta

menggenggam keduanya."

Ungkapan beliau, "Lalu ia meluruskarl punggungnya",telah kami sebutkan

penielasan Al-Khatthabi dalam masalah rni, twayat lain menyebutkan,

"summahannd' yang aritnya setupa dengan makna di depan. Riwayat lain

menyebutkan, "Tidak menekuk kepalanya dan tidak mendongakkannya."

Riwayat lain menjelaskan, "Dan Lz metegangkat iai lemainya."
Ungkapan beliau, "Hrngga setiap ruas h:Iang punggungnya kembali ke

tempatnya." Maksudnya adalahi'tidal dengan semPurna, hal ini sesuai dengan

penjelasan iwayat,"Kemudian beliau berdiri sejenak sehingga semua anggota

tubuhnya kembali ke tempatnya."
Hadits ini juga menjelaskarr tata cara duduk dalam tasyahud awal dan

akhir yang ternyata betbeda. Pada tasyahud akhir beliau duduk tawaruk, yakn).

meletakkan bokongnya di atas tanah dan mendilikan telapak kaki kanannya.

Dalam hal ini pan ,izma berbeda pendapat dzn akan kami jelaskan pada

kesempatan mendataflg, namun yang pasti As-Syafi'i dan pengikutnya
mengamalkan hadits ini.
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255. Dai Ali bin Abu Tbalib Radbjallahu Anbu, 'Babwasanla jika
Rasulullab Shallallabu Alaibi wa Sallam berdii dalam sbalat beliau

membaca, "Sa1a menghadapkan wajahku kepada lang menciptakan

langit dan bumi -binga sabdanla-, ...dai zrang-zrang muslim, Ya

Allab, Engkau-lah R@a, tiada ilah selain Engkau, Engkau Rabb-ku
dan aku adalah hamba-Mu... -sampai akhir-."'(HR. Muslim)706
Dalam rsrayatyangliln disebutkan, 'I{al itu dilakukan pada shalat

malan."

Penielasan Kalimat
'Babwasarlya jika Rasululah Shallallahu Alaihi wa Sallam berdiri dalan shalat

beliau membaca, "Sa1a mengbadapkan wajahku (yakni aku tujukan ibadahku)
kepadalang menciptakan langit dan bumi -hinga sabdanlta-, ...dai orang-nrafig

muslim (dalam hal ini terdapat dua riwayat, yaflg pettarri,,a 'wa 
^ta^ 

minal
muslimin' 4ar;. saya seorang dari orang-orang muslim- inilah yang disebutkan
oleh Ibnu Hzjat, dan yangkedua 'wa arra awwalul muslimin' 4an saya orang
pettrtm^ dari orang-orang muslim- yaitu yang terdap at dalam ayat Al-Qur'an),
atau dalamlafadz larnnya Ya A//ah, Engkau-lab Ka1-a, tiada ilah selain Engkau,

Engkau Rabb-ku dan aku adalab bamba-Mu... -sampai akhir-. (riwayat Muslim)

Tafsir Hadits
Kelanjutan dad doa Iftitah tersebut ialah,

;1:.\ t1;t6.
4-il

9

oo//t./at/.zlou'*f: 4 t-:u...
i 'l \L\:;\ oyv ,;yitri *\ ,r.firUl,tt;itt
#.lt)|r;:'er|$UloyW,?J;*1 ,& f uft,

'ou <iiArHadits ini shahih diriwayatkan oleh Muslim (771)
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uryl'qa:'srq Api,tu;6 i;1y;'j'ttt a;U €.'k

"flrtfr:)
'Aku telah menqbalini diiku, mengakui dosa-dosaka maka ampuonrn Oorn-

dosaku sesunguhnlta tidak ada lang bisa mengampuni dosa kecuali Engkau,

dan tunjukilah aku pada akhlak yng paling baik, sesunguhnla tidak ada

yng dapat menunjuki pada akhlak yng paling baik selain Engkau dan

hindarkanlah aku dari akhlaklang burak sesunguhnla tidak adalang dapat

menghindarkan dai akblakyng buruk kecuali Engkau. Kami datang kepada-

Mu dan kami taat peintah-Mu, seluruh kebaikan berada dalam kedua tangan-

Mu, dan seluruh keburakan tidak berasal dari-Mu, sala bersama-Mu dan

sala kepada-Mu, Maha Suci E,ngkau dan Maha Tingi Engkau, aku memohon

ampunan-Mu dan bertobat kePada-Mil."

Sabda beliau, "Yan1q menciptakan langit dan burzi (yakrri menciptakan
keduanya t^flp^ adanya conioh sebelumnya) yng lurus (yakni selalu

cenderung kepada 
^g 

na yang benat, yaitu 
^garfl 

Islam) dan aku bukan

termasuk di antara lrafig-orang musyik (menjelaskan dan memPertegas

makna, "Yang lurus") ibadahku (yakni semua ibadah dan semua bentuk

pendekatan diri kepada Allah Ta'ala. Dan ketikz- kata tetsebut
disandingkan dengan ibadah shalat, ini adalah bentuk penyandingan
sesuatu yang umum kepada sesuatu yang khusw) bidupku dan matiku

(yakni hidupku dan matiku untuk Allah Ta'ala. Maksudnya Dia-lah yang

menguasai dan memiliki keduanya). Tuhan sekalian alan (Ar-Rabb afirnya

laia dan 'alamin adalah bentuk iamak dal.i 'alam yang mencakup seluruh

makhluk, di dalam Al-Qanua.i dijelaskan bahwa arti al-'alam adalah

semua makhluk 
^ta:u 

a;p^ yang terdapat di dalam iagad nya) tiada sekatu

bagi-N-ya (menguatkan makna, "Tuhan sekalian alam") Ya Allah,
Engkaulah raja (yakniyang memilik seluruh makhluk) aku telah menganialta

diiku (ini adalah sebuah pengakuan kezhaliman atas ditinya, hal tm ia
sebutkan terlebih dahulu sebelum memohon amPuflan.

Kata ,'4,*^kn^nya aku selalu menjalankan ketaatan kepada-Mu dan

melaksanakan perintah-Mu secara tetus-menerus, sedangkan kata
,',$"ltL' maknanya, aku menyenangi perintah-Mu dan mengikutiny^ sec^r^

sukatela dan tetus-menerus.
Sabda beliau, "selurub kebaikan berada di tangan-Mu (ungkapan ini adalah

sebuah pengakuan bahwa seluruh kebaikan baik yang telah diterima oleh

seotang hamba 
^t^v 

yang masih dihatap-harapkannya dari Allah Ta'ala)

dan semua kebarukan tidak kenbali kepada-Mu (yakni bahwa keburukan
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adalah bukan s^r na untuk mendekatkan did kepada-Mu atau ia tidak
dinisbahkan kepada-Mu, maka tidak boleh mengucapkan kata-kttt,
"Wahai Tuhan keburukan." Atau bisa iuga maknanya ia tidak akan sampai

kepada-Mu, katena yarlg sampai kepada-Nya,hrnyalah ucapan yang baik).
Sabda beliau, "Sa1a bersama-Mu dan kepada-Mu (yakni tempatku

betlindung dan tempatku kembali ada,lah kepada-Mu, dan aku akan selalu

dalam kebaikan selama aku betsama-Mu) Maha Suci Engkau (yrkti Engkau

berhak atas semua puiian, atau bahwa seluruh kebaikan betada pada-Mu).
Bacaan inilah yang secara umum dibaca dalam iftitah shalat.

Dan di dalam twayat Muslim, "Bahwasanya bacaat ini dibaca oleh
Rasululah Shallallahu Alaihi wa Sallam dalam shalat rr,alarn."

Kami tidak menemukan lafazh tersebut di dalam shahih Muslim, akan

tetapi hadits Ali-lah yang menjelaskan bahwa bacaan tersebut dibaca pada

shalat malam.
Ibnu Hajat di dalam kttab At-Talkhish metiwayatkzr dati As-Syaf i

dan dad Ibnu Khuzaimah, bahwa doa tersebut dibaca pada shalat-shalat
wajib dan bahwa hadits Ah Radbjallabu anbu menjelaskan hal tersebut.

Berdasarkan perkataan Ibnu Hajar di atas, bisa disimpulkan bahwa
bacz.ztt ini dikhususkan untuk shalat wajib atau bisa juga tz bersifat umum
untuk semua shalat, sehingga seseorang boleh memilih untuk membaca
bacaan ini sesudah takbiratul ihram atau memilihbacaan yang disebutkan
dalam hadits bedkut.

,V hr -r* int Ji, ott :Jti *,; ar 'e:ri;; *j *r.yoI
';.-ut,,S;f ,iG ,llU?Atl 

"t:t 
i#'.^{- >,A. i.s ttt

gt y*t3 gryt i. trbG. s Gt;.tL; i.: o4""'t
'"r-/tt fl'4 ;jli lt'rr Gik €$LrA,i

^lLi;;X .,;b *t, o.61,,s6-th, U ,#t
256. Dai ZtO, Un*;rrh Radhjattahu Anbu ia berkata, 'Jika Rasulullab

Shallallabu Alaibi wa Sallan telah membaca takbir, beliau dian s{enak

sebelum membaca ayt Al-pur'an, kemudian aku bertan-ya kepadanla

maka beliau bersabda, "Sa1a membAca, 'Ya Allab, ja*bkanlah antara

aku dan kesalabanku sebagaimana Engkau ruenjauhkan jarak antara

timur dan barat. Ya Allah, bersihkanlah diiku dari kesalahanka
sebagaimana pakaian putih dibersihkan dari kotoran. Ya Allah,



440 & $ututus-sALAM JitdPenama

mandikanlah diriku dari kesalahanku dengan air, salju, dan enban."

(HR. Muttafaq Alaih)707

Penjelasan Kalimat
'lika Rasuluttah Shallaltabu Ataihi wa Sallan telah membaca takbir (yakni

takbiratul ihram) beliaa diam s/enak (yakr;r dalam waktu yang singkat)

beliau dian sy'enak sebelum nembaca ayt Al-pur'an, kemudian aku bertanlta

kepadaryta (tentang 
^p^ 

y^ng ta baca saat itu) maka beliau bersabda, 'Sa1a

membaca, Ya Allah, jaubkanlah antara aku dan kesalahankw (yakni hapuslah

kesalahan yaflg peffrah aku lakukan atat iagalah aku dati kesalahan yang

mungkin akan terjadi) sebagaimana Engkau menjauhkan jarak antara timur

dan barat (yakni sebagaimana keduanya tidak pernah bettemu maka

jadikanlah aku tidak pernah bertemu dengan kesalahan) Ya Allah,
bersihkarulah diiku dari kesalahanku sebagairzana pakaian putih dibersihkan

dari kotoran (yakni hilangkanlah kesalahan dad diriku seperti pakaian yang

dibersihkan) Ya Allab, mandikanlah diriku dai kesalahanku dengan air, salju,

dan embun."

Tafsir Hadits
Hadits ini menunjukkan bahwa baczan ini dibaca dengan suara lirih,

di antara takbir dan bzcaan Al-Qur'an, dafl bahwa seseofang boleh

memilih bzcaat ini atau bzcaan yang telah disebutkan di dalam hadits

ttlt Radhjallahu Anbu di atas, atau bisa iuga menggunakan keduanya.

'!r;".3'*t:t UaL ,iA ok 'fri iro'.\r ,f , ;';,oj .t ov

,#x .t'*, W ;t tt .'a ;'nL\ )'a!* jq U*,'r!tq rY.. t .'

.u";7 $ :,'l *'; "e'r$:tj

257. Dai (Jmar Radhjatlahu Anhu, bahwasannlta ia membaca, 'Maha Suci

Engkau, Ya Allah, dengan pujian-Mu, Maha Suci Nama-Mu, Maha

Tiog, kepanlaan-Mu dan tiada ilab selain Engkau-" (HR. Muslim
secara Munqathi', dan didwayatkan oleh Ad-Daraquthni
secata maushul, dan hadits ini adalah mauquf)7o8

'o' <g',b) Hadits ini shahih diriwayatkan oleh Al-Bukhan Qa\ dan Muslim (598)

'ot <iq,3, Hadits ini shahih diriwayatkan oleh Muslim (399)
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Penielasan Kalimat
'Umar Radbijtallahu Anhu membaca (yakni setelah takbitatul ihram)

"Maba Suci Engkau, Ya Allah, dengan pujian-Mu (yakni saya mensucikan-
Mu saat saya sedang memuji-Mu) Maha Suci Nama-Mu, Maha Tinggi

kepuryaan-Mu dan tiada ilah selain Engkau."

Tafsir Hadits
Disebutkan di dalam Al-Had1a An-Nabawi, "Bahwasanya iwayat di

atas adalah riwayat yang shahih yang betasal dari Umar, bahwa beliau
memulai bacaan shalat dengan bacaan di atas saat ia mewakili Nabi
Muhammad Shallallahu Alaibi wa Sallam, beliau membacanya dengan suata

keras dan mengaiatkannya kepada manusia cata membacafly^. Dengan
demikian, hadits ini mencapat dera;)fi marfuu'." Oleh karena itu, imam
Ahmad berkata, "Szya tetap berpendapat dengan ri-wayat yang betasal
dari Umat, flamufl apablLz seseoraflg memulai bzcaan shalat dengan
sebagian yang diriwayatkan, maka itu sudah cukup baik."

Terdapat banyak riwayat yang menyebutkan bacaan dengan 'Inni
lWajiabtu... '. Dan pendapat yang mengatakan bahwa hendaklah seseoraflg

memilih salah satu dari bacaan-bacaan tersebut adalah pendapat yang
bagus. \Walaupun ada risrayat yang mefiggabungkan afltat^bacatn dalam
hadits nomor ini dengan bacaan 'Inrui wa1jahtu...', yaitu di dalam risrayat
Umat yang dfuiwryatkat oleh At-Thabram di dalam Al-Kabiiy'qe, flamun
di dalam sanadnya terdapat kelemahan.

Abu Dawud dan Al-Hakim meriwayatkan dati Aisyah Radbjallahu
Anha secara marfuu', "Bahwasannya jrka Rasulullah Sballallabu Alaihi
aa Sallam memulai shalat beliau membaca, 'Stbhaanakallabumma... '." A1-

Hadits.71o Petawi-perawinya tsi q a b, namun di dalamny a terdapat jalur y ang
putus, Abu Dawud mencacatkannya, sedangkan Ad-Daraquthni betkata,
"Hadits ini tidak kuat."

,L,^At y Gi'; d; hr ,{r",s_,'lat

gta,ntr q #t g.tt !L)i;l $3t

, i c z lzo zz-L+ .',t f o_f S.YoA
l/

tt'fr. J* t:t{ :aaj

.Afi, 
o,a- o / o d,,sPs:f qf)'

258. Hadits serapa, dari Abu Said Al-Khadi Radhjallahu Anbu, iecara

marfil' di dalan iwalat l;ima perawi, dan disebutkan di dalaru hadits

1 0e Al-Mr J an Al-Kzbir (12 / 353 -35 4)

"o l{q,b> Sbahib Abt Dawad (776)
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tersebut, Dan setelab takbir beliau membaca, "Sa1a berlindung kepada

Allah,1ang Maba Mendengar dan Maha Mengetabui, dai setan lang
terkutuk, dai bisikan, tiupan dan hembusautla.''11

Penielasan Kalimat
'Dan selelal) takbir beliau membaca, "Sa1a berlindung kepada Allah, yng

Maha Mendengar (semua perkataan mereka) Maba Mengetahui (perkataan,

petbuatan dan kata hati meteka) dai setan lang terkutuk (yrrg dhajam)
dari bisikanrya (yaknt dad hilang akal atau kesutupan) tiupannla (yakni
kesombongart) dan bembusannla (yakru dari syait meteka, semua ini adalah
hinaan untuk mereka)."

Tafsir Hadits
Hadits ini menunjukkan disyariatkanflya membaca ta'awudz setelah

membaca takbit. Dar zhahk hadits mengisyaratkan bahwa permohonan
ini dibaca setelah membaca 'Inni wajfabtu...'karena permohonan ini adzlah
Isti'adqab yang biasanya dibaca sebelum membaca ayat Al-Qut'an.

*\t ,* ;nr Jy, ok ,UG Wltt ,q, a:;,A ;,oj .t ot'.',i,M, 
L,, i)*=iu iir{r, #r.,i>,*:r *- *,

ok t u; ;'6Jr \:A" lt ;ir',4" i €, ti1 oK I
e, riy ttt{j k,G Gf ;-'rJ'.J;. I gflt 4 e, rit

,-. JA ott ) uG G* 6'r$"| iAt C Li,

tdt
259. Dari Aislab Radbjallabu Anba ia berkata, 'Babwasanla Rasalullab

Sballallahu Alaibi aa Sallarz memulai sbalat dengan bacaan takbir
dan bacaan, 'Alhandulillahi Rabbil Alamin" -SWlo pill, bagx Allah-,

"' <g',31 Shahih Atu Dawd (775)
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dan jika ruku' beliau tidak menekuk kepalanla dan tidak
mendongakkafinJta ndmun antara itu, dan jika mengangkat kepalaryta

dari ruku' beliau tidak bersujud hinga berdii tegak, dan jika beliau

mengangkat kepalarya dai sujud beliau tidak bersujud lagi hinga duduk

dengan tegak, dan setiap daa raka'at beliau membaca At-Tahjaat, beliau

menduduki telapak kaki kiri dan mendirikan telapak kaki kanan,

beliau melarang cara duduk setan, melarang seselrailg duduk dengan

cara mengham?arkan kedua lengannla sebagaimana hewan buas

menghamparkan kedua lenganrrya. Dan beliau rileililtn? sbalat dengan

bacaan salam." (HR. Muslim, namun ada cacatnya)7rz

Penielasan Kalimat
'Babwasanla Rasulullah Shallallabu Alaihi wa Sallam merzulai sbalat dengan

bacaan takbir (yakni dengan membaca Allaha Akbar, la,fa,zh ini yang
disebutkan di dalam Al-Hifiab karangan Abu Nua'im713, maksud takbit di
sini ialah takbiratul ihram dan kadang disebut juga sebagai takbit
pembukaan) dan bacaan Al-Handulillahi Rabbil Alamin' -Segala puji bagi

Allah- (yakni dan membukabacaan denganAlhamdu lillabi rabbil 'aalamiin)

dan jika nrku' beliau tidak menekuk kepalarya dan tidak mendongakkannla

ilaflr,nl antara itu (yaknt sedang-sedang sajz) dan jika mengangkat kepalanla

dai ruku' beliau tidak bersujud hinga hinga berdiri tegak (:.alini sesuai dengan

hadits Abu Hurairah di atas, "Kemudian angkatlab hinga engkau berdii dengan

tegak;') dan jika beliau mengangkat kepalanla dai sujud (yakni dad sujud
yang pertama) beliau tidak bersujud lagi hinga duduk dengan ngak Qtal ini
sesuai dengan hadits terdahulu, "Kemudian angkatlab bingga engkau duduk

dengan tuma'ninab.") dan setiap dua rakaat beliau membaca At-Tahjaat (yakni
setelah selesai dari dua taka'at beliau membaca tasyahhud, sehingga
tasyahhud ini jika di dalam shalat empat raka'rt maupun tiga ruka'at ia
berada di tengah, sedangkan apabila shalat tersebut hanya due- raka'at
ma,kt ia adalah di akhir shalat) beliau menduduki telapak kaki kiri dan

mendirikan telapak kaki kanan (zhahb. ungkapan ini menunjukkan seakan-

akan inilah cata duduk beliau dalam setiap duduk ant^r^ dua sujud
maupun duduk dalam dua tasyahhud. Dan telah disebutkan terdahulu
hadits Abu Humaid, "Dan jika beliau duduk dalam dra rakz'at beliau
duduk di atas kaki kiri dan menegakkan kaki kakan") beliau melarang cara

duduk setaru (yang maksudnya talah, yang diterangkan dalam ungkapan
selanjutnya) melarang seffzrang duduk dengan cara menghamparkan kedua

7121Q&l Hadits ini shahih didwayatkan oleh Muslim (498)
713 Al-Hijah (3/63)
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hngannla sebagairuana hewan buas menghamparkan kedua lengannla (yaitu
dengan cata menghamparkan kedua lengannya saat bersujud, sedangkan

hewan buas di sini ditafsirkan sebagai anjing) dan dalam satu riwayat
disebutkan, "DAfi beliau menutup shalat dengan bacaan !alam."

Tafsir Hadits
Hadits ini ada cacltrry^, yaitu bahw^s^flya Muslim telah metiwayatkan

dad AbulJauzaa'dari Aisyah Radhjallahu Anba,Ibnu Abdul Barr betkata,
"Hadits ini mursal, karena .Lbtil Jauzaa' tidak petnah metiwayatkan dan
Aisyah." Dan cacat yang lain dad hadits ini ialah bahwasanya Muslim
medwayatk:rfirya dad Al-Auza'i dengan caru mukatabah.

Hadits ini menielaskan keharusan membaca takbu saat memulai shalat,
dan masalah ini telah dibahas dalam hadits Abu Hurairah pada awal bab.

Dengan berdalilkan kepada ungkapan, 'membuka bacaan dengan
Albamdu', ada yang mengatakan bahwa basmalah bukan bagizn dad surat
Al-Fatihah, mereka itu adalah Anas dan Ubai dad kalangan shahabat,
dan meteka diikuti oleh Malik, Abu Hanifah dan bebetapa orang yang
lainnya. Argumen meteka adalah hadits ini.

Jawaban atas pendap at im ralahbahwa yang dimaksud dengan' Albam du

lillahi rabbil 'aalamiin' ialah sutat Al-Fatihah keselutuhannya, bukan
laf.azhnya, karena surat Al-Fatihah iuga disebut santAlbamdu lillabi rabbil
'aalarniin, sebagaimana ylng telah disebutkan di dalam Sbahib Al-Bukhari,
dengan demikian ungkapan tersebut tidak menunjukkan bahwa basmalah
bukan bagian dad surat Al-Fatihah. Masalah ini akan dibahas lebih lanjut
dalam pembahasan hadits Anas, Insya Allah.

Kemudian bahwa beliau tidak menekuk kepaltnya dan tidak pula
mendongakkannya telah dibahas terdahulu, yaitu ketika membahas kosa
kata ungkapan ini.

Selanjutny^, y^ng dimaksud dengan At-Tabjyat ialah bacazn pujian
yang dimulai dengan At-Tablatu lillah yang diielaskan di dalam hadits
Ibnu Mas'ud, dengan begitu hadits ini menjelaskan hukum tasyahhud awal
dan tasyahhud akhir.

Namun ia tidak menuniukkan kepada hukum waiib, kecuali iika kita
katakan, bahwa cara tersebut adalah penjelasan dad pedntah shalat di
dalam Al-Qut'an, kemudian suatu perbuatan itkz ia, berfungsi untuk
menjelaskan suatu yang wajib maka hukumnya adalzh wajib, atau bisa

iuga dikatakan bahwa cara tersebut hukumnya wajib betdasarkan sabda

beliau, "Shalatlab kalian sebagaimana kalian nelihat aku ruengeljakan
shalat."7la

71a Takhrij hadits telah diielaskan di muka.
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Kemudian para ulama betbeda pendapat dalam masalah hukum
tasyahhud, ada yang mengatakan bahwa keduanya wajib, ada pula yang
mengatakan bahwa keduanya sunnah dan ada yang mengatakzn bahwa
yang pertama hukumnya sunnah sedangkan yang kedua hukumnya wajib.
Dan Insya Allah, masalah tasyahhud akhir akan kami bahas dalam
pembahasan hadits Ibnu Mas'ud.

orang-orang yang mewajibkan tasyahhud pertama berdalilkan kepada
hadits ini, juga dengan sabda beliau, "Jika salah senraflg dai kalian sedang

shalat maka bendaklah ia membaca, At-Tahjatu lillah'."
Orang-oran g y 

^rrg 
menganggapflya sunfl ah berargumen bahw asaflya

ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam lupa tidak membaca
tasyahhud awal tersebut, beliau tidak mengulanginya kemudian beliau
ganti dengan sujud sahwi, seandainya hukumnya wajib tentulah ia tidak
bisa dighntikan oleh sujud sahwi, seperti ruku' atau yang lainnya y^ng
metupakan rukun shalat.

Bantahan ini pun dijawab kembali, bahwa hal itu bisa saja terjadi,
yakni tasyahhud hukum aslinya ialah wajib ketika orang tersebut ingat,
namun apabitla ia lupa maka ia bisa digantikan oieh sujud sahwi.

Ungkapan hadits 'beliau menduduki telapak kaki kiri dan mendirikan
telapak kaki kanan'menunjukkan bahwa inilah cara duduk Rasulullah
Sballallabu Alaihi wa Sallam saat duduk di antara dua sujud atau duduk
tasyahhud. Inilah pendapat Al-Hadawiyah dan Al-Hanafiyah, namun
hadits Abu Humaid yang terdahulu membedak^tt cata duduk tasyahhud,
cara duduk yang disebutkan di daiam hadits ini adalah cara duduk
tasyahhud awal, sedangkan cara duduk tasyahhud akhir deng,,n c^t^
mengedepankan kaki kiri dan menegakkan kaki kanan sambil duduk di
atas bokongnya, katena ttu paru. ulama berbeda pendapat, namufl
kelihatannya hal ini adalah drantara hal-hal yang bisa memilih sekehendak
hati.

ungkapan hadits 'beliau melarang cara duduk setan', caru ini bisa dipahami
dengan dua kemungkinan, y^ig pertama yaitu, dengan c^t^
menghamparkan kedua telapak kaki kemudian duduk dengan meletakkan
bokong di atas kedua tumit, namun cara ini adalah cara yang dipakai
oleh A b a a di I a b -b eb erp'p a otang s hahab at yang b ernama Ab duliah-, ketika
duduk untuk membaca tasyahhud akhir, caru ini disebut iuga Iq'aa'.
Kemungkinan kedua ialah dengan c^ra meletakkan bokong padz tanah
sambil menegakkan kedua betis dan kedua paha sedangkan t^ngar-
diletakkan di atas tanah juga sebagaimana anling yang sedang duduk,
inilah yang dllarung dan juga disebut lq'aa'.
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Sedangkan menghamp zrkan kedua lengan ketika sedang suiud telah

dilelaskan terdahulu. Nabi Muhammad sballallahu Alaihi wa sallam telah

melztrang cara merlyerupai hewafl sepefti cata duduk urrta, cata menengok

srigala, cara hewan buas menghamparkan lengan, cara duduk aniing, cata

mematuk burung Gagak dan cara mengangkattarrgan saat salam seperti

ekor kuda.

Ungkapan hadits 'Dan beliau menutilp

menunjukkan disyarLe-tkaflnya- membaca

waiibnya telah kami ielaskan terdahulu.

shalat dengan bacaan salam'

salam, sedangkan hukum

ot{'rJ-,i y\t ,k 4t ol t#ir u1: ; it'*s .tt,
r;{, t ,.3tSl'3 t;tt ,i:1,2t'eat \il ry')'t; 4q e';'.t,t t,t'

^yLw .LflriL\:,e1
260. Dai lbnu (JmarRadhjallafu Anhuma, 'Babwasanla Nabi Mubamnad

Shallallaba Alaihi wa Sallam nengangkat kedua tangannla sejajar

dengan kedua pundaknla saat memtlai sbalat, saat nembaca takbir

untuk ntku' dan saat mengangkat kepalanla dai n'tku''" (Muttafaq
Alaih)71s

Penielasan Kalimat
,Bahwasanla Nabi Muhamrzad shallallahu Alaibi wa sallam mengangkat

kedua tangannlta sejajar dengan kedua pundaknla saat memulai shalat (telah

diielaskan dalam penjelasan hadits Abu Humaid As-Sa'idi) saat membaca

tatkbir untuk ruku' @ebau mengan gkat tangannya) dan saat mengangkat

kepalanlta dari rukn )."

Tafsir Hadits
Hadits ini menuniukkao disyatiatkannya mengangkat tarrgarr pada

ketiga kesempatan di atas, yaitu saat membaca takbitatul ihram, -telah

kami lelask^fl-, s^ thendak ruku'dan saat bangkit dari ruku'. Muhammad

bin Nashr Al-Marwazi berkata, "Selutuh ulama betsepakat atas hal

tersebut kecuali penduduk Kufah."
Menurut s^y^, yaflgbetbeda pendapat dalam ketiga masalah ini hanya

Al-Hadawiyth saia. Al-Hadi didukung oleh sabda beliau, "Tidakkah sala

nelibat kalian?'

1r5 ($&l Hadits ini shahih diriwayatkan oleh Al-Bukhan Q35) dan Muslim (390)

-ra
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Ungkapan hadits yang dimaksud adalah hadits Jabir bin Samurah, dan
diriwayatkan oleh Muslim, Abu Dawud dan An-Nasa'i, "Dahulu jika kami
mengerjakan shalat bersama Rasulullah Sballallahu Alaihi wa Sallam kami
getakkan t^ngan kami s^at membaca 1{.ssalamu 'alaikum wa
tahmatullaht. ..' -ia menggerakkan kedua t^ng nrLya ke samping tubuh-,
kemudian Rasuluilah Sballallahu Alaihi wa Sallam bersabda,

e* ct *,p,+s\l & s;s( 
",1 

d! ;&i\o;i ?c
lu;)y,vofl j;&i:f &;*'&of i*f
"Kenapa kalian membei iymat dengan tangan kalian? Tidakkah Aku melibat

tangan-tangan kalian seakan-akan ia adalab ekor kuda binal, usuruguhnla cukuplah
salah seorang dari kalian meletakkan tangannla di atas pabaryta kenadian
ruengucapkan salan kepada saudaranlta lang berada di sisi kanan dan kiin1a."716

Jelas hadits ini membahas masalah memben rsyarat dengan tangan saat
membaca salam untuk menutup shalat, dan hadits ini jelas sebab musababnya.

Sedangkan sabda beliau, "Diamlah -lawan bergerak- kalian di dalam sbalat
kalian." Maka ungkapan ini berkaitan dengan gerakan-gerakan yang tidak
beliau kehendaki yaitu membuat isyarat, bukannya idak bergerak sama
sekali karena telah diketahui bahwa shalat terdiri da:.r getakan-gerakan,
diam tidak bergerak secara bergantian dan dzikir kepada Allah.

Di dalam Al-Manar, Al-Muqbili berkata, 'Jika kelalaian dari Imam Al-
Hadi ini sampai demikian jauh maka tidak mungkin, namun jika hal ini
berdasarkan pemaham^nnya terhadap inti permasalahan maka sungguh
ini adalah lebih wara' dan lebih mulia, dan perbin cartg n yang banyak
daltm masalah ini hanya sekedar bentuk keteguhan pendapat saja.
Sesungguhnya masalah mengangkat tangan adalzh masalah yang saflgat
jelas dari pada hanya menampilkan beberapa hadits, karena ia didukung
oleh banyak hadits hingga tidak bisa ditandingi lagi, dan hadits-hadits
tetsebut adalah hadits shahih yang tidak bisa diragukan lagi, karena itulah
tidak ada oraflg yang berbeda pendapat -dengan kebanyakan ulama- dalam
masalah ini kecuali dari Al-Hadi saja, kejadian ini adalah kejadian aneh
dari seorang ulama, sebagaimana ulama-ul,,m^ y^ng lain seperti Malik,
As-Syafi'i dan yang lainnya pastilah memitiki suatu pendapat yang
nyeleneh, dan hal itu haruslah kita lipat dibalik iubah kemuliaan beliau
dan kita menjauhinya, tidak mengungkitr\ya."

Al-Hanafiyahhanya mengambil takbiratul ihram saja, sedangkan yang
latnnya ia anggtp tidak disyariatkan, ia berargumen deng an riwayat

"u <9,':.1Hadits ini shahih didwayatkan oleh Muslim (431)
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Mujahid, "Bahwasanya ia mengerizkat shalat di belakang Ibnu Umat, ia

melihatnya tidak mengeriakznhal tersebut." (HR. Abu Dawud) Kemudian

juga dengan hadits Ibnu Mas'ud, "Bahw^s^ny^ ia melihat Rasulullah

Sballallahu Alaihi wa Sallam mengangkat tarrgar;rtya saat memulai shalat

seterusnya beliau tidak melakukan hal itu." 717

Jawaban atas pendapat ini ialah, bahwa di dalam sanad hadits Pettarrra

terdapat perawi bernama Abu Bakar bin A1ryasy, ta adalah perawi yang

buruk hafalannya, kemudian hadits tersebut bertentangan dengan hadits

Nafi', Salim dan Ibnu Umar yang telah disebutkan tetdahulu yang intinya

hadits ini menetapkan hukum meflgangkat tangan, sedangkan hadits

Mujahid meniadakanya, maka hadits yang menetapkan lebih diutamakan

darr pada hadits yang meniadakan. Dan iika hadits Muiahid shahih, rrraka

hadits tetsebut lhzLnya menuniukkan bahwa mengangkat tanga{r pada dua

kesempatan setelah takbitatul ihtam hukumnya tidak waiib'

Sedangkan hadits yang kedua, yaitu hadits Ibnu Mas'ud, hadits tersebut

tidak kuat sebagaimana y^ng dikatakan oleh As-Syafi'i. Seandarnya ra

kuat tentulah hadits Ibnu Umar lebih diutamakan karena hadits Ibnu Umar

menetapkan satu hukum sedangkan hadits Ibnu Mas'ud meniadakaflflya-

Al-Bukhari telah meriwayatkan dari Al-Hasan dan Hamid bin Hilal,

bahwasanyz p^t^ shahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam

melakukannya yakni mengangkat tangan pada ketiga kesempatan di atas.

Kemudian A1-Bukhari berkata,'tl-Hasan tidak mengecualikan

seofangpun dari kalangan shahabat." AI-BukhatL lug meriwayatkan datr

syaikhnya, Ali bin Al-Madini bahwasanya ia berkata, "Flendaklah setiap

muslim mengangkat tanganny^ s^at hendak ruku' dan bangkit dati tuku'

berdasatkan hadits Ibnu Umar ini." I(emudian Al-Bukhari menambahkan,

"DaflAli adalah oraflgyang paling pandai pada masanya'" Ia iuga berkata,

"Dan barangsiapa mengatakzn bahwa hal tersebut adalah bid'ah maka ra

telah mencela par, shahabat."

6, c,, .tioz zr,z 1p a4J.2 eJ : >11: ,r,.1
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267. D alam hadits Abu Hurn aid, lang diiwalatkan oleh Abu D awud,'Beliau

mengangkat kedua tangannla hingga sejajar dengan kedua pundaknla

kemudian beliau nembaca takbir.'118

"' <Q&l Shahih Aba Dawud (748)

"' <64:t, Shahilt Ab,a Dawrd (730)
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Tafsir Hadits
Hadits Abu Humaid yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari telah

disebutkan terdahulu, namun hadits tersebut tidak menyebutkan bahwa
Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam mengangkat tangannya kecuali
pada saat takbiratul ihram, sedangkan di sini disebutkan bahwa beliau
mengangkat tangannya dalam tiga kesempat^n tersebut, serupa dengan
hadits Ibnu Umar.

Hadits tets ebut selengkapn y a ialah, "B ahwasanya Rasulull ah S b a I I a / I a h u
Alaihi wa Sallam jika hendak menge{akan shalat beliau berdiri tegak, lalu
mengangkat tangaflnya hingga seiajx dengan kedua pundaknya, dan jika
ingin ruku'beliau lalu mengangkat t^flgaflfly^ hingga sejajx dengan kedua
pundaknya. . . " Selanjutnya, " .. .kemudian beliau membaca'Allahu Akbar'
lalu ruku' dengan lurus beliau tidak mengangkat kepalanya dan tidak
iuga menekuk kepalanya, sambil meletakkan kedua t^ngannyapada kedua
lututnya, kemudian beliau membaca, 'Sami'allahu liman hamidah' dan
mengangkat tangannya,lalu berdiri tegak hingga seluruh tulang kembali
ke tempatnya." Al-Hadits.

Hadits ini dengan jelas menyebutkan tiga waktu mengangkat tangafl
tetsebut, dan s eharusnya Ibnu Haiat menyebutk arr, "D an b eliau membaca
Allabu Akbar'agar hadits ini meliputi kedua hal tersebut, karena bisa
jadr ada pembaca yang mengirabahwa hadits Abu Humaid ini menjelaskan
bahwa Rasulullah Shallahu Alaibi wa Sallam hanya mengangkat t^ngannya
saja tanpa membaca takbir.

,jtt f,n/'".i*- ?;;'i lyGF; YlY

.qiiUjt^#Gtu-.e
262. Hadits Muilim dai Ma/ik bin ALHuwaiits -seperti hadits Ibna (Jmar-

dengan lofn<b, 'ITingga sejajar ujung-ujung kedua telingan1a."lle

Penielasan Kalimat
'Tlinga s/ajar ujung-ujung kedua telingaryta (dalam masalah ini ia berbeda

dengan hadits Ibnu Umar maupufl hadits Abu Humaid)."

Tafsir Hadits
Dalam masalah ini ada sebagian ulama yang mentarjih hadits Ibnu umar

katena ia telah disepakati, namun zda juga yang mengkomptomik 
^n ^fltatz-

"o <Q,AlHadits ini shahih diriwayatkan oleh Muslim (391)



450 & $uaurus-sALAM lindPenama

hadits Malik bin Huwairits ini dengan dengan hadits Ibnu Umar dan Abu

Humaid, sehingga mereka mengatakan bahwa telapak taflgafl seialar

dengan pundak sedangkan uiung iati seiaiar dengan uiung telinga,

kemudian meteka berdalil dengan hadits Abu Dawud dad'W'a'il720, "hingga

se)a)ar dengan kedua pundaknya dan kedua jempolnya seialar dengan

kedua telinganya." Ini adalah iamak -kompromi- yang baik.

* :,,t J-2 lnr Jir'{ 
"42 

,'Ju ;J i ,yt ;,"j .tv
;r-;t a-*?l .oj.i-,o * ")!t Je ;.Jt;:t;'ib, *i

i:;
263. Dari lWa'il bin Hujr berkata, "Sa1ta mengerjakan shalat bersama

Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam, lalu beliau meletakkan

tangan kanannla di atas tangan kirirya pada dada beliau. " (HR. Ibnu
Khuzrirnaln) 721

Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dan An-Nasa'i dengan lafazh,

.r,,t tj ;\: c;t F ;-, * #t it'&i i
'Kemudian trtirn meletakkan tailyail kanannla di atas pilttgilttg telapak

tangan kiiryta beserta pergelangan tangan dan lengannla." 722

Biografi Perawi
Wa'il bin Huit Al-Hadtami adalah a;nak dari salah satu nia-nia

Hadramaut. Ia bertamu kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam

lalu masuk Islam. Rasulullah berdoa untuknya, "Ya A1lah, betkahilah \Wa'il

dan anak keturunanfly^." Beliau mengangkatnya sebagai pemimpin
beberapa kampung di Hadramaut.Ts Beberapa perawi medwayatkan hadits

dainya kecuali Al-Bukhari. Ia hidup hingga masa Muawiyah dan berbaiat

kepada Muawiyah.

Tafsir Hadits
Hadits di atas menuniukkan disyariatkannya meletakkan tangan kanan

di atas telapak tangan kiri sesuai dengan gambaran di atas, lalu
menempatkannya pada dadt, sebagaimu)^ yzrTg diielaskan oleh hadits

720 1Wo1Dha'if Afu Dawd (724)
72t <Q&7 S hahih Aba Dawd Q 59) dari Thawu s, S hahih Ibnt Majah (817) dati \7afl bin Hujr.

"' te7i, Sbabih Atu Daail (727)
723 1&1At-Thabtani dr dalam Al-Ktbra (22/ 46) didhaifkao oleh Al-Haitsami.
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ini. An-Nawawi menjelaskan di dalam Al-Minbaj, "Lalu meflempatkan
kedua tangannya di bawah dadarrya." Kemudian ia menyebutkan di dalam
syarahnya An-Najnt Al-\f,/abbaj, "Ungkapan teman-teman kami 'di bauah
dada'adalah memaknai lafmh hadits 'ala sbadihi'(ptrdr. dadarya), seakan-
akan meteka menganggap bahwa perbedaafi arrtata keduanya hanya
sedikit." Dan inilah pendapat Zaidbin AIi dan Ahmad bin Isa, Ahmad
bin Isa metiwayatkan hadits !7a'il di dalam klta,b Al-Amali, dzn itulah
pendapat As-Syafi'iyah dan Al-Hanafiyah.

Al-Hadawiyah belpendapat bahwa meletakk^t t^ngan di dada tidak
disyadatkan, bahkan membatalkan shalat, karena ia melakukan banyak
gerakan. Ibnu Abdul Batr berkata, "Dafl itulah yang disebutkan oleh Malik
di dalam Al-Muwathtba'.721 Ibnu Al-Mundzir dan yang lainnya tidak
metiwayatkan pendapat Malik selain pendapat ini. Namun ada yatg
meriwayatkan dari Malik bahwa ia berpendlpat 

^gfi 
membiarkan tangan

terjulut ke bawah, kemudian pendapat inilah yang dipakai oleh kebanyakan
pengikutnya."

,&') *\t ,k yt J;,i$,iG,>tjt i;;t? ;,,1 .ttt
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264. Dai Ubadab bin As-Sbanit berkata, 'Rasulullab Sballallabu Alaibi

wa Sallam bersabda, 'Tidak ada sbalat bagi oranglang tidak membaca

Ummul pur'an -surat Al-Fatibab-. " (Muttafaq Alaih)725
Di dalam satu riwayat Ibnu Hibban dan Ad-Daraquthni, 'Tidak
sab satu shalatlang tidak dibaca di dalanryta pembuka Al-pur'an -
surat Al-Fatibah-." 726

72a Al-Muaathtba' (Hal. 117)

"'<Q,Al Hadits ini shahih diriwayatkan oleh Al-Bukhan Q56) dan Muslim (394), ini
adalah lafazh Muslim.

726 Hadits ini diriwayatkan oleh Ibnu Hibban (5 / 82) darAd-Dataquth nt (1/ 321-322)
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diragukan.
Namun dalam riwaYat
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Dalam iwzyat Ahmad, Abu Dawud, At-Titmidzi dan Ibnu

Hibban, ,Apakah kalian membaca sesaatu di belakang imam kalian?"

Kami menjaiab, ,Ya." Beliau bersabda, 'langanlah kalian nelakukan

hal tersebut kecuali untuk surat Al-Fatihah, karena sesunguhnla tidak

ad.a shalat bagi oranglang tidak membacanla'''27

Biografi Perawi
ubadah bin As-Shamit bin Qais Al-Kh airazi -Ll-Anshari As-Salimi'

Ia adalahsalah satu pemimpin oraflg-ofang Anshar' Beliau ikut menghadiri

Aqabah pettarna, t edrra dan ketiga' Juga ikut serta dalam perang Badar

dan semua peperangan. Umar mengutusnya ke Syam sebagai hakim dan

guru. Beliao ti"ggrr di Himsha, kemudian pindah ke Palestina, datwafat

f,i Ramallah. AJayang mengtttkanbahwa beliau wafat di Baitul Maqdis,

pada tahun 34 H Pada umur 72 tahw.

Tafsir Hadits
Ubadah bin Shamit berkata, Rasulullah Sballallahu Alaihi wa Sallan

bersabda,

)r.a'?\?;t ;,r.i:vibi
,Tidak ada shalat bagi oranglang tidak membaca unmul ptr'an -surat AL

Fatihah-."Hadits ini menuniukkan bahwa, shalat tidak sah meflufut syariat

iika tidak membaca surat Al-Fatihah, karena shalat tetdiri dari petbuatan

dan ucapan. Jika salah satu dari keduanya atau kedua-duanya tidak ada

maka iafun dianggap tidak sah. Dan tidak diistilahkan kutang semPutna,

karena istilah ini bisa dipakai jika ketiadaat salah satu unsuf tetsebut

Ibnu Hibban dan Ad-Daraquthni menyebutkan,

./r<ir aLsta Wt;\i\b'6;-i \
,,Tidak sab satu shalatlang tidak dibaca di dalamnla penbuka Al-Qar'an -

surat Al-Fatibah-." Hadiis ini menielaskan bahwa shalat tetsebut seakan-

akan tidak zda samz sekali, karena sesuatu yang tidak memberikan efek,

maka tidak dianggap shalat dzlam pandangan syariah'

Hadits di atas r.r"toprkrn dalil tentang wajibnya membaca surat Al-

Fatihah di dalam shalat. Namun tidak menuniukkan wajibnya pada setiap

rakaat. Hanya menielaskan bahwa ia waiib dibaca dalam shalat secafa

global. Tetapi ungkapan di atas bisa dipahami bahwa ia hatus dibaca setiap

{
{
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tzt 1i.iib) Dhaif At-Tirnid{ (3ll)
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rzkaat, karena satu rakaat disebut juga shalat berdasarkan sabda beliau
setelah mengajarkan satu tzkaat kepada seorang sahabat, "]-akukanlah
semtla itu pada setiap sbalatmu." Hal ini menunjukkan wajibnya membaca
Al-Fatihah pada setiap rakaat karena beliau telah memerintahkannya
untuk membaca surat Al-Fatihah.

As-Syafi'iyah dan beberapa otang yang lainnya berpend^p^tb^hw^
wajib membaca surat Al-Fatihah setiap takaat. Sedangkan Al-Hadawiyah
betpendapat bahwa, surat Al-Fatihah tidak wajib di baca pada setiap
rakaat, tetapi ta wairb dibaca di dalam shalat walaupun hanya sekali.
Namun zhaht hadits di atas mendukung pendapat As-Syafi'iyyah. Hal
ini bisa dijelaskan dari dua sisi:
1,. Di dalam sebagian rtwayat disebutkan, bahwa setelah Rasuluilah

Sballallahu Alaibi wa Sallam mengajarkan b^caatt, ruku, sujud dan
tuma'ninah, kemudian perawi berkata, "Rasulullah Shallallahu Alaibi
wa Sallam menjelaskan shalat seperti ini, sebanyak empat rakaat
hingga selesai, kemudian beliau bersabda, 'Tidak sempurna shalat
seselrang dari kalian hiruga ia melakukan s€mua itu." D^n jelas sekali
bahwa maksud sabda beliau "ia melakukan semaa itu" ialah melakukan
semua yang telah dijelaskan termasuk bacaan Al-Fatihah dan yang
lainnya pada setiap rakaat, karena beliau teiah menjelaskan semua
gerakan danbzcaan setiap rakaat.

2. Hal-hal yang beliau sebutkan yang disertai dengan bacaan, meliputi
ruku', sujud, bangun dad ruku' dan yang Latnnya harus dilakukan
dalam s e tiap rakaat, s eb agaiman 

^ 
y aflg telah dij elaskan di dalam hadits

tersebut. Tidak ada rtutayat y^fig menyisihkanbacaan Al-Fatihah dari
ruku', sujud, tuma'ninah dan yang lainnya dalam setiap rukaat. Jadt
bagaimana mungkin adayangmengatakan bahwa hukum bacaan surat
Al-Fatihah berbeda dengan hal-hal di atas sehingga bacaan tersebut
tidak wajib dalam setiap rzkaat? Ini adalah menyisihkan bagian-bagian
dalil dari kelompoknyz t^npa didasad oleh dalil. Dengan demikian
jelas bahw^ y^ng beliau maksud dengan sabda beliau, 'Kemudian
lakukanlab semila itu dalam setiap shalatmu." Maksudnya ialah untuk
melakukan semua itu dalam setiap takaat.

Setelah menulis buku ini, saya mendapat hadits riwzyat Ahmad, Al-
Baihaqi dan Ibnu Hibban dengan sanad shahih, bahwasanya Rasulullah
Sballallahu Alaihi wa Sallan berkata kepada Al-Khallad bin Rafi' -ia, adalah
seseotang yang menge{akan shalat dengan tidak sempurna-, 'I_.alu lakukan
selilult itu pada setiap rakaalt: 728

"' (#> S hahih Al-Jani' (324)
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Rasulullah Shallattabu Alaihi wa Sallan iuga selalu membaca Al-Fatihah

dalam setiap rakaat, sebagaiman^y^1rg ditiwayatkan oleh Muslim. Beliau

bersabda, ;Kr4okooloh shalat sebagaimana engkau melihatku mengeryakan

shalat." 12e

Secara zhahrt, hadits di atas menielaskan bahwa surat tetsebut dibaca

baik dalam shalat iahrtyzhmaupun shalat sirriyah. Baik untuk or^rlgya:ng

mengerjakan shalat sendirian mauPull sebagai makmum. Kzrerra zhahk

hadits ini menjelaskan hukum untuk or2;ng yaflg mengeriakan shalat

sendirian. Sedangkan seolang makmum tidak diragukan bahwa ia

tetmasuk dalam hukum ini.
Penjelasan di atas diperkuat oleh hadits Ahmad, Abu Dawud, At-

Tirmidzi dan Ibnu Hibban,

./r<ir e;ta \t trr.;;v'jd .f ,w ttl\Lrirl r?;'€",

'Apakah kalian membaca sesuatu di belakang inam kalian?" Kami menjawab,

'Ya.'i Beliau bersabda, 'Janganlab kalian nelakukan hal tersebut kecuali untuk

surat Al-Fatihah, karena sesunguhryta tidak ada shalat bagi orang yng tidak

membacanla. " Hadits ini dengan ielas menyebutkan waiibnya membaca

sufat Al-Fatihah bagi makmum. Sebagaiman y^ng diielaskan di dalam

hadits Al-Bukhad dan Muslim bahwa perintah tetsebut bersifat umum'

Mencakup shalat iahriyah maupun shalat sirtiyah dalam setiap ttkaat'

Dalam hal ini As-Syafi'iyyah berpendapat sepetti yang diielaskan di

atas. Yakni Al-Fatihah wajib dibaca makmum, baik dalam shalat ia,hnyah

maupun shalat sirriyah dalam setiap rakzat'

Al-Hrdr*iyah berpendapat, dalam shalat lahttyah makmum tidak

membaca surat Al-Fatihah iika ia bisa mendengatkan bacaan imam, dan

ia wajib membacanyz ltka ia tidak bisa mendengatkannya 
^ta:u 

ia sedang

menge{akan shalat sirdYah.

Al-Hanafiyah berpendapzt, makmum tidak mernbacanya baik dalam

shalat jahriyah ,rrroprrn dalam shalat sirriyah. Namun jelas bahwa hadits

Ubadah di atas menolak pendapat-pendapat ini'
Mereka berargumen dengan hadits,

iiiry rqtiit- 1rlrt';t1* ,)* a
,Barangsiapa mengejakan sbalat di belakangirnam maka bacaan imarn adalah

baraonu1a." 730 Walaupun hadits tetsebut dhaif, Ibnu Haiat menyebutkan

72e 
@.'JolTelah dijelaskan sebelumnya.

"o d#) S hahih lbw Majab (857)

A?A t'6,i>\b I lip
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di dalam At-Talkhisb, 'tladits ini masyhur dari jalur Jabir Radhjallahu
Anhu. Hadits ini juga mempunyai jalur-jalur lain dari beberapa shahabat
Rasulullah Shallabu Alaihi wa Sallam yang semuanya cacat " Di dalam
Al-Muntaqa disebutkan, "Ad-Daraquthni meriwayatkan hadits tersebut
melalui betbagai jalur, namun semuanya dhatf." Dan yang benar hadits
tetsebut adzlah mursal, sehingga ia tidak bisa digunakan sebagai dalil.
Karena hadits tersebut bersifat umum, danlafazh 'bacaan imam'metupakan
kata jenis, meliputi semua yang dibaca oleh imam.

Argumen yanglatr' adalah firman Altah Ta'a/a,

l\*
ry lfuif_t ;J i *(, i{-;71, LV ti{,

'Dan apabila dibacakan Al-pur'an, maka dengarkanlah baik-baik, dan
perbatikanlah dengan tenang." (QS. Al-Nruf: 204)
Dan juga hadits yang berbunyi,

t$Gf;6y
'Jika ia membaca maka dengarkanlab."T3l Dalil-dalil di atas bersifat umum

meliputi semua bacatn baik bacaan surat Al-Fatihah maupun yaflg lainnya.
Kemudian hadits Ubadah mengkhususkan surat Al-Fatihah dari yang
latnnya.

Kemudian para ulama berbeda pendapat dalam masalah membacanya
di belakang imam, ada yang berkata ra dlbaca saat imam berdiam diri di
antar^ bacaan ayat Al-Qur'an. Ada yang mengatakan bahwa ia dlbaca
saat imam berhenti sejenak setelah imam membaca surat Al-Fatihah.
Namun kedua pendapat di atas tidak didukung oleh dalil apapun, tetapi
hadits Ubadah menjelaskan bahwa ia dtbaca saat imam membaca surat
Al-Fatihah.

Untuk mempe{elas hal tersebut, hadits Ubadah yang diriwayatkan oleh
Abu Dawud, "Bahwas zrlya iamengerjakan shalat di belakang Abu Nu'aim,
dan Abu Nu'aim membaca surat Al-Fatihah dengan jelas. Ubadah
membaca surat Al-Fatihah jtga, saat mereka telah menyelesaikan
shalatnya. Beberapa orang yang mendengarkan bacaannya bertanya, "Saya
mendengarmu membaca surat Al-Fatihah, padahal Abu Nu'aim
membacanya dengan jelas?" la betkzta, "Ya, Rasulullah pernah shalat
bersama kami dalam beberapa shalat jah:rryah, saat itu beliau lalai dzlam
bebetapa bacaannya. setelah beliau menyelesaikan shalatnya beliau
menghadap kepada kami sambil bertanya, "Apakah kalian membaca saat

"'<ga) shahib Afu Dawil (604)Abu Dawud berkomentar, "Tambahan 'jika ia membaca
maka dengarkanlah' tidak kami ketahui."
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saya memb aca dengxrjelas?" Maka sebagian dari kami berkata, "Ya' kami

melakukan hal itu." Maka beliau betsabda, 'tangan -kalian lakakan- saat

sala membaca, kenapa ada lang menganguku saat sala merzbaca Al-pur'an'

iaka janganlah kaiian rnembaca apapilil saat sala sedang membaca Al-pur-an,

kecaali untuk surat Al-Fatihah." 132

Ubadah ad,alah seofang perawi hadits. Ia membacanya detgan ielas di

belakang imam, katena ia memahtmi sabda Rasulullah agar memb2]c^fryz

dengan plas di belakang imam. walaupun saat itu Rasulullah menolaknya'

Ab, Dr*od meriway 
^tk^n 

dari Abu Hutairah Radbilallahu Anhu,
,Barangsiapa mengeiakan shalat di belakang imam dan ia tidak membaca surat

Al-Fatihab maka shalatnla kurang, maka ia kurang, rnaka ia kurang tidak

sempurna.,, seorang perawi hadits yaitu Abu As-Sa'ib pembantu Hisyam

bri zahrah berkata kepada Abu Hurairah, "wahai Abu Hurairah,

sesungguhnya say,. kadang melakukan hal itu di belakang imam, maka ra

,rr"t ggr-it (memegang) kedua lenganku dan berkatz, "Bacalah di dalam

hatimu wahai Farisi." 733

D,!n ia juga meriwayatkan dad MakhulT3a, bahwas2;rry?- ia berkata,

"Bacalth sufat Al-Fatihah pada shalat Maghdb, shalat Isya' dan shalat

Subuh dzlam setiap rakzat secafa sirr-lttlh-." Kemudian iaiwgaberkatz,

"Bacalahh dalamshalat, dimana imam membaca sutat Al-Fatihah dengan

jelas, dan saat ia diam membaca dengan sirr -lifih-. Jlkz- ia tidak diam,
'maka 

engkau membaca sebelumnya, belsamaflya 
^taw 

sesudahnya.

Janganlah engkau tidak membacany^ s^ml sekali'" Abu Dawud

meriwayatkan dati Abu Huraiilz'h Radhilallahu Anhu, "Bahwasanya

Rasulullah Shatlattahu Alaihi wa Sallan memerintahkannya untuk menyefu

di Madinah, "sesunguhrya tidak ada shalat kecuali dengan bacaan surat Al-

Fatibab, tidak lebih.'itis 9^l^^lafazhlain disebutkat,'Kecuali dengan bacaan

Al-par'an, walaupun hanla surat Al-Fatihab'" 736

r"trpi Al-Bukhari mlriwayatkan datiAbu Hutairzh Radhiallahu Anbu,
,lYahn)un ildak lebih dai bacaan surat Al-Fatihah naka ia telab !ab'"'731

Juga hadits Ibnu Khuzaimah dari Ibnu Abb as Radhilallahu Anhu,
i.B-rh*r.rrrya Nabi Muhammad, Shatlattahu Alaihi va Sallam betditi lalu

mengefiakan shalat dua rakaat, beliau tidak membaca kecuali sutat Al-

ttz ('*) Dhaif Abu Dawd (824)

"' <gA', S haltih Atu Daud (821)
tt+ (.S1Dhaif Aba Dawd (825)

"' <Q*1 S hahih Atu Dawd (820)

"u Cf* ) D haif Atu D awd (819)
,r, 

@i>Hadits ini shahih diriwayatkan oleh Al-Bukh an (772) dan Muslim (396)
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Fatihah." 738 Hadits ini berkenaan untuk orang yang shalat sendirian, untuk
mengkompromikan dengan hadits Ubadah yarg menunjukkan bahwa
seseorang tidak membaca di belakang imam kecuali surat Al-Fatihah.

t;ts'#) f- (.fi rL') * illtJt fit ,t(,itVr.y1o
;t;r. aJL 3;I (ioifir '*:, 

"U 
i:;jry o ;>rbr o;"u-

\');,;;- ):rf e.{g'}t ;1i }tt ;-,i "r;'+\ :it1o);x.\:q.f it, g.fii3'e\!tr e,i.GlT e,
t;s , ii? l\. "?l e, .{g1r *'}t lt f)=

'.ol t.orry

265. Dari Anas bahwasanla Nabi Mubammad Sballallabu Alaibi wa

Sallam, Abu Bakar dan Umar nemulai shalat dengan Albandulillaahi
Rabbil Aalamiin'." (Mattafaq Alaib). Muslim menambabkan,
"Mereka tidak ruembaca "Bismillaahirrabmaaninabiirn" pada

permulaan bacaan shalat dan tidak juga di akhirnla."7te Di dalam
riwalat Abnad, An-Nasa'i dan Ibnu Khuryzinab disebutkan, 'Mereka
tidak mengeraskan bacaan Bismillahirrahmaanirrabiim'." 7a0 Dalam
iwalat lbnu Kbu7aimah lang lain disebutkan, 'Mereka nenbacanla
dengan sir -tidak keras-." 741

Berdasatkan riwayat ini, maka peniadaan baca'a;n di dalam riwayat
Muslim di anggap satu keanehan oleh oraflg-orangya;rtgrneflcac tfly^.

Dad Anas bahwasanya Nabi Muhammad Shallallabu Alaibi wa Sallam,
Abu Bakar, lJmar memulai shalat dengan <ihJAti:, {il!jr; , yakni
meteka memulai bacaan dalam shalat dengan lafazh ini.

Dalam hadits ini,lafazh <r*igj' ',+:r{ 1-jr;tidak mungkin diarikan
sebagai keseluruhan surat Al-Fatihah sebagaimana y^ng kita katakan di
dalam hadits Aisyah terdahulu. Karena jika diartikan sebagai surat Al-
Fatihah, hadits ini tidak akan menjadi dalil atas peniadazn baczan

738 Shahih lbm Khnqainah (1/258)

"n <Q&y Hadits ini shahih diriwayatkan oleh Al-Bukhait (743) dan Muslim (399)

' 
no 

<Q,,:ty S h a h i lt An -N ar a' i (9 O 5 -9 O 6)
7a1 Sltahib Ibru Klnqainah (1, /249-250)
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basmalah, bahkan sebaliknya ia mengharuskan bacaan tersebut karena

<*j,j' 'q:, il3;jr; ad,,lah salah satu nama surat Al-Fatihah.
penjelasan ini berdasarkan riwtyat Muslim, "Tidak membaca

'Bismillahirrahmaanirrahiim' pada permulaan bacaan shalat dan tidak juga di

akhirnla." Hal ini mempertegas peniadaatbacaan basmalah. Katena di

akhir surat Al-Fatihah tidak ada bacaat basmalah. Atau bisa iadi yan'g

beliau maksud dengan ungkapan 'dan tidak pula di akhirrya'tzlah basmalah

juga tidak dibaca pada ayat AI-Qur'an yang dibaca setelah bacaan surat

Al-Fatihah.

Tafsir Hadits
Hadits ini menjelaskan bahwa ketiga ofang tersebut tidak

memperdengarkan bacazn basmalah kepada pata makmum saat mereka

mengeriakan shalat jahrlya]n. Hal ini mengandung dua kemungkinan;y^ng

peftama mereka membacanya dengan suata lirih atau kemungkinan kedua

mereka tidak memb 
^cany2- 

sama sekali. Hanye- saia ri'wayat Anas yang

diriwayatkan oleh Ahmad, An-Nasa'i dan Ibnu Khuzaimah menyebutkan,

'Mereka tidak mengeraskan bacaan Bisrnillahirrahmaanirrahiim'. " Hadits ini

bisa dipahami bahwa meteka membacanya dengan suafa lirih tidak

terdengar.
Hal ini diperkuat dengan hadits tistayat Ibnu Khuzaimah yarrg lain,

'Mereka membacanla dengan sirr-lirih-."Hadits ini iuga bisa dipahami bahwa

mereka membacanya dengan suara lfuih, sehingga Ibnu Haiat berkata,

"Berdasark^n fl.way^t ini -yang menielaskan bahwa Nabi Muhammad

shailattafu Ataihi wa sallam, Abu Bakar dan umar membacanya dengan

suara lirih- maka peniadaan bzcaan di dalam flwayat Muslim dianggap

satu keaneh atr, at^u cacat y^flg ada padz tambahan Muslim tersebut oleh

orang-ofangyarlg mengangg2.P c^c^t riwayat tefsebut." Sebab cac t di

sini katena AI-Auza'i meriwayatkan tambahan tersebut dari Qatadah

dengan cara mukafabah, namun cacat ini kemudian dibantah dengan

iasriban bahwa Al-Auza'i meriwayatkan tambahan ini tidak senditian,

karena banyak perawi lain yang medwayatk^rrnya dengan cara shahih.

Hadits ini merupakan dalil bagi merek^y^tlgmengatakan bahwa bacaan

basmalah tidak dibaca dengan ketas baik pada awal basmalah maupun

pada ayat setelah basmalah, berdasarkan ungkapan hadits, 'dan tidak pula

di akhirnla.'Yang maksudnya rtlahbacaan Al-Qur'an setelah bacaan sutat

Al-Fatihah. Dan meteka yang berpendapat bahwa basmalah dibaca pada

awal Al-Fatihah mengataktnbahwa maksud dari ungkapan mereka bertiga

tidak mengeraskan basmalah ialah mereka membaca dengan suata lirih,

sebagaimanr.yurtg telah diielaskan oleh Ibnu Haiar-

I
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Para ulama telah membahas masalah ini dengan panjanglebar. Mereka
mengarang beberapa buku dalam masalah tersebut. Dan juga menjelaskan
bahwa hadits Anas adalah hadits mudhtharib. Setelah menuliskan hadits
Anas, dr dalamAl-Istidkar Ibnu Abdul Batt mengatakarr,"Karer.a kondisi
hadits int nudhtbaib, maka tidak bisa digunakan sebagai dalil oleh kedua
belah pihak dari kalangan ulama fikih. Baik yang membaca basmalah
maupun yang tidak membacanya. Dan Anas telah dttanya mengenai
masalah tetsebut, lalu ia menjawab, "Stya sudah tua dan saya telah lupa."
Maka, dengan begitu hadits tersebut tidak bisa digunakan sebagai dalil.

Namun pada dasarnya basmalah adalah baglan dad Al-Qur'an. Telah
terjadi perdebatan panjang di antan ulama dalam masalah ini karena
petbedaan madzhab. Namun yang lebih logis ialah bahwa beliau Shallallahu
Alaibi wa Sallam kadang membacanya dengan suara keras dan kadang
membacanya dengan suara lirih. Dan kami telah membahasnya dengan
panjang lebar pada c tat^fl pinggir Slarh Al-'Undah tarpa tambahan di
dalamnya.

Dar ada sekelompok ulama yang berpetdapat bahwa hukumnya -
basmalah- seperti ayat Al-Quf zn yang lain. Yakni dibaca jelas saat A1-

Qut'an dibaca jelas dan dibaca dengan ltrih -sirr- saat Al-Qu{an dibaca
dengan sir.

Adapun argumen yang mengatakan bahwa jika Rasulullah Shallallahu
Alaihi wa Sallant tidak membacznya., maka basmalah bukan ba.gian dai
ayat Al-Qur'an. Dan jika beliau membacanya dr dalam shalat, maka ta
adalah bagian dati ayat Ai-Qur'an. Argumen ini tidak benar. Karena
seandainya memang benar Nabi Muhammad Shalla//ahu Alaihi wa Sallam

tidak membacanya di dalam shalat, hal itu tidak berarti menafikan
basmalah sebagai bagian dzn ayat AI-Qur'an. Karena dalil masalah ini
lebih luas dan umum dari atgumen di atas. Dan jika dalil khusus tidak
ada, maka sesungguhnya dalil umum masih ada.

f i-.) 'Y;t;:; ,Jitt -;;,iG Ht i.Pi .Y11
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'i ,';i ir 'rj*Jt u iti 6fr :ra vK JFi wI
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266. Dari Nu'ain Al-Mujnir berkata, "sa1a mengeriakan shalat di belakang

Abu Hurairah, hlu ia membaca 'bismillaahirrahmaanirrahiirn' lalu

membaca Al-Fatihah, hinga ketika ia telah sanpai pada bacaan 'walaa

ad.h-d.haattliin' ia nenbaca, Amiiin' dan setiap hendak bersujud dan

setiap kali bangun dari dud.uk beliau membaca, Allahu Akbar.'

Kemud,iansetelabrnertgucapkansalambeliauberkata,,DemiDTatyng
jiwaku di tangan-N.ya, sanguh sala adalah nrangJangPaling menlerupai

cara shalat xotntrttot, sbaltatlahu Alaihi wa sallam." (HR. An-

Nasa'i dan Ibnu Y:,,huzairnah)1az

Biografi Perawi
Al-Halabi menyebutkan di dalam Slarh Al-'u n dab, "Nu' ztmAl-Muimit

adalahAbu Abdillah pembantu umar bin Khaththab. Ia mendengarkan

hadits dari Abu Hurairah dzr- ytnglzitnyz.Ia diberi gelar sebagzr mujmir

_pengasap-katenaiadiperintahkanuntukmengasapimasiidMadinah_
d."gr" *"*rrrgirn- setiap hari Jumat hingga tengah hari'

Penielasan Kalimat
"Nu'Aim Al-Mujnir berkata, "Sa1a mengerjakan shalat di belakang Abu

Hurairah, lalu ia menbaca basnalah lalu membaca Al-Fatihah, hinga ketika ia

telah sampai pada baman <it:rtt,li1 lo nembaca, Aniiin' dan setiap hendak

bersujui dai setiap kali'bangun iai duduk (yakni ketika bangun dari

tasyahhud awal, begitu pula ketika bangun dari suiud pertama maupufl

keilua) beliau *r*biro Atlahu Akbar'(yakni takbir untuk menandakan

petpindahan atau pergantian getakan), kenudian setelab mengucapkan salam

b, m, (Abu Hura kih)- b erkata,' D e m i 1 angjiwa ka di tanga n-Ala (yakn L y 
^rrg

jiwaku berada di dalam kekuasan-Nya) sunguh sala.adalab oranglang
'paling 

nenlerapai cara shalat Rasulullah Shallallahu Alailti wa Sallam'" Al-

Bukhari medwayatkernttya sebagai hadits Mu'allaq, selain itu As-Sitai dan

Ibnu Hibban meriway"tkanrry, j,ga' Kemudian An-Nasa'i membuat bab

khusus yakni'At-Jahr bi Bisnillaabirrahmaanirrahiim"' (Bab membaca

basmalah dengan ielas).

Tafsir Hadits
Hadits ini adalah hadits paling shahih yang menielaskan tentang

masalah ini. Hadits ini menguatkan hukum asal basmalah. Bahwa

hukumnya ialah seperti hukum sufat Al-Fatihah. Dibaca ielas saat Al-

Fatihah dibaca ielas, dan dibaca u7r (irih) saat surat Al-Fatihah dibaca

zrz lrtulr *'4 Dhaif An-Nam'i (905)

I
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sirr.Karenz- sudah jelas bahwa Rasulullah telah memb^c rty^,betdasatkan
ucapan Abu Hurauah, "Sungguh sala adalab orangJangpaling menlerupai
cara shalat Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam." Walaupun ucapan
tetsebut bisa dipahami bahwa yang dimaksud oleh Abu Huraitah dalam
sebagian besar gerakan dan ucap^ntty4 namun kemungkinan ini jauh dari
makna zhahu ucapan tersebut.

Selain itu, tidak mungkin jika seorang shahabat membuat bid'ah di
dalam shalat dengan sesuatu yang tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah,
kemudian ia betkata, "Demi Dzatyangjiwaku di tangan-Nya, saya adalah
yang paling menyerupai.. .."

Hadits ini menjelaskan pedntah untuk membaca Aamiin'bagi imam.
Ad-Dataquthni telah meriwayatkan di dalam As-sunanTat, darihadits !7a'il
bin Hujt, "Sayz telah mendengar Rasulullah Sballallahu Alaihi wa Sallam

membaca, ti(Ut'.l't # y$t );1ldru beliau membaca, Aaniin.'Beliau
memanjangkan suaranya." Petaud berkata, "Hadits ini shahih."

Hadits ini iuga menjelaskan disyadatklnny^bacaan takbir dalam setiap
perpindahan gerakan, sebagaimana yang dijelaskan dengan panjang lebar
pada hadits Abu Hurairah bedkut ini.

*\',k
,4ti{--',}t

lot J,1,i$ ,iG ^* ht'.,!:, ;;; oj *r. y 1v

,f!)t 1' r*,) rriTs a,.1ar fr;61,,'*i
.*t;?t ,t uttiltitr, .wV ,s;[;L

267. Dari Abu Hurairab Radbilallahu Anbu berkata, 'Rasulullah
Sballallahu Alaihi wa Sallam bersabda, 'Jika kalian membaca AL
Fatibab, maka bacalah'bismillaaabinahmaanirrabiim' karena ia
adalab salab alat dariryta." (HR. Ad-Daraquthni, lalu ia
menganggapnya sebagai hadits mauquf)7aa

Tafsir Hadits
Hadits ini tidak memerintahkan untuk membaca basmalah dengan suara

jelas dan tidak juga dengan suara lirih. Isyarat hadits hanyamemerintahkan
untuk membacanya, entah bzgaimanzpun caranya. Ad-Daraquthni juga
telah menyebutkan hadits-hadits yaflg memerintahkan untuk membaca
basmalah dengan suara jelas di dalam shalat. Hadits-hadits tersebut

7a3 Sntat Ad-Daraqrtbni (1/334)

'* <Aqi, turoib At-Jani' (729)
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jumlahnya banyak dan marfu'. Ia riwayatkan dad Ah, Ammat, Ibnu Abbas,

Ibnu Umar, Abu Huraitah, Ummu Salamah, Jabt -Radhiallahu Anham-

dan dad Anas birr Malik Radhjallahu Anbu. Setelah menyebutkan hadits-

hadits tersebut ia betkata, "Membaca basmalah dengan suara ielas telah

diriwayatkan dad Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam, dari shahabat-

shahabatnya, dari istri-istrinya dan dari otang-oraflg yang tidak kami

sebutkan. Hadits-hadits masalah tetsebut kami tulis di dalam Kitab AL
Jahi Biba Mufradan. Dan kami mencukupkan dengan 

^p^ 
yang kami

sebutkan di sini untuk mempersingkat permasalahan dan

m emp erin g arrrry a." 7 a s

Hadits ini menunjukkan pedntah membaca basmalah. Basmalah adala,h

salah satu a,yart dari sufat Al-Fatihah dan hal itu telah kami ielaskan di
atas.

Dad Abu Hutairah Radhjallahu Anhu betkata,

dJJl JJ'")
l, t, 0ttilt

tc

01/t o9 Lf
a

"J*,'
tr,_ot l, o.o,a q Lr ,.1 f ) 42,..v Q)t f :' oy) v,

.'6J,2i €at: .'^kt',#rtUtitj, .aI :J$)ifr
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'Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallan jika selesai membaca Al-Fatihab
beliau mengangkat suaranla membaca, Aamiin." (HR. Ad-Daraquthni dan
beliau menghasankannya, serta Al-Hakim menshahihkannya)746

Al-Hakim berkata, "Hadits ini sanadnya shahih, memenuhi kriteria
Al-Bukhari dan Muslim." Sedangkan Ai-Baihaqi mengatakan, "Hadits ini
hasan shahih."

Hadits ini meni elaskan disyad atkanny a imam membaca A a m i i n' dengan

suara jelas. Dan zhahr hadits ini menunjukkan bahwa syariat ini berlaku

baik untuk shalat lahrryain maupun sirriyah.
As-Syafi'iyyah berpendapat bahwa ia disyariatkan. Al-Hadawiyah

betpendapat bahwa hal itu tidak disyariatkzt dengan alasan yang a,kan

kami sebutkan mendatang. Al-Hanafiyah berpendapat bahwa imam
membacanya dengan suara litih pada shalat iahdyah. Sedangkan Malik
mempuflyai dua pendapat. Pendapat Pertama seperti pendapat Al-
Hanaftyzh, dan pendapat kedua tidak mengatakal hal itu. Dan ielas hadits

di atas mendukung pendapat As-Syaf iyyah.

Hadits ini tidak bettentangan dengan perintah untuk membaca Aamiin'
bagi makmum dan orang yang shalat sendirian. Al-Bukhari telah
metiwayatkan hadits dari Abu Hurairah yang menielaskan tentang

1as Srnan Ad-Daraqfihni (l/331)

'nu <ii',b, Hadits inidiriwayatkan olehAd-Daraquthnt(l/335) danAl-Hakim (1/248)
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perintah untuk membaca Aamiin'bagi makmum, "Rasulullah Sballallahu
Alaihi wa Sallam bersabda,

?*(.{?a*y:Jr , fr$ 67G

'Jika imam membaca Aamiin' maka bacalah Aamiin', barang siapa 1arug
bacaan Aarniin'n1a bertepatan dengan bacaan Aaniin'1ang diucapkan malaikat,
maka semaa dorun1a terdabulu akan diampuni."747 Beliau juga meriwayatkan
dari Abu Hurairah hadits marfu',
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"Jika imam membaca <*f,if' \jl maka bacalah, Aaruiiil'."74s
Beliau juga meriwayatkan dari Abu Hurairah hadits marfu',

r:ir1J1 '*5t; 
.I:At qK)at:Uvr'wI'€Ll

^;t u ik 6'd i
'Jika salah seorang dai kalian membaca Aamiin' dan *otoikot di langit
membacanlajuga, lala salah satu bacaan dai keduanla bertepatan -bersamaan-
dengan lang lainnla, maka dosanla Jang te/ab lampau diampuni." Tae

Hadits-hadits di atas menjadi dalil dipedtahkannya membaca Aamiin'
bagi makmum. Sedangkan hadits terakhir mencakup makmum dan orang
yang shalat sendirian. Dalam masalah ini jumhur ulama yang menganjurkan
membaca Aamiin' betpendapat bahwa hukumnya adalah mandub.
Sedangkan ahli Zhahtt berpendapat bahwa hukumnya ialah wajib,
berdasarkan zhahir perintah hadits di atas. Karena itulah mereka
mewajibkarinya atas setiap orang yang mengeilakan shalat.

Sedangkan Al-Hadawiyah berpendapat bahwa bacaan tersebut adzlah
bid'ah dan membatalkan shalat. Betdasarkan hadits, "Sesungubnlta shalat
ini tidak diperbohhkan di dalamnla apapiln dari perkataan manusia."7s0 Namun
pengambilan dalil dad hadits ini tidak tepat, karena telah jelas zdanya
dalil-dalil yang menjelaskan bahwa bacaat tersebut adalah bagiar dali
bacatn shalat, seperti tasbih dan yang lainnya. Dan juga yang dimaksud

'o' {dfrHadits ini shahih diriwayatkan oleh Al-Bukhari (780)

'n'<Q&lHadits ini shahih diriwayatkan oleh Al-Bukhati (782)

'oo <Q,AlHadits ini shahih diriwayatkan oleh Al-Bukhari (781)

'uo <g;., Hadits ini shahih diriwayatkan oleh Muslim (537)
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perkataan manusia di dalam hadits di atas ialah berbicatz dzrr bercakap-

cakap dengan mereka, sebagaimana yang telah Anda ketahui.

'u' <Q&l Sbahih Abu Dawd (933)
tszfrfil Shahih Atu Dawd (832)

f /,!.tt it q -;rX-,Su'-it't':itlt',f)\'). y 1^

268. Abu Dawud dan At-Tirnidqi meiwryatkan hadits serilPa dai lVa'il
bin Hrjr." 75t

Yakni Abu Dawud dan At-Tirmidzi meriwayatkan hadits dad Wa'il
bin Hujt serupa dengan hadits yang ditiwayatkat dari Abu Hurakah
Radbjallabu Anhu, dan disebutkan di dalam As-Sunan dengan lafazh,

.if* A, e;t ,sy| :)v ,<i,2:t ly; :iuvi f ; r'1

'lika iman membaca <;ir:r:t;.l1y ia menbaca, 'Aamiin' dengan suara keras."

Dalam rtw^yat la;in, 'BabwasanJa ia mengerjakan sltalat di belakang

Rasulullah Sballallabu Alaihi wa Sallam, kemudian ia mengeraskan suara

bacaan, Aaniin'."
Makna, i{.amiin' ialah Ya Allah, kabulkanlah. Ada iuga yang

mengatakan makna yang lain.

y\t & dt Jt.trrie ,Js j'ri e|l. 1r * er.yrl
J 41t#ot?ri'*t of Ael ,t Jt,,Sw';*":
,;l-?srir yt utri lnt ..tr, yt1',* ;Jl'iti ,iF
it,:*t \|.e:-F;'.H1"'4, yr,o\;:; \r J?'\r

.€AV oysrfar: b\i ;t'^r3.; ,u;.tJtiSrt;

269. Dai Abdallah bin Abi Aufa berkata, "Seseorang telah datang kepada

Nabi Muharnmad Shallallahu Alaihi wa Sallam, lala orang tersebut

berkata, "sesungguhnla sala tidak bin mengambil ap@un daiAl-Qur'an

-sa-ya tidak bisa membaca apapilfi dari Al-pur'an-, maka E'ailah say
apa lang cukup bagiku!' Beliau bersabda, 'Bacalah: Maha suci Allah,
segata puji bagi Allah, Tiada ilah selain Allah, Allah Maha Besar, Tiada

dala dan upala selain dai Allab yng Maha T*g, lagi Maha Agung."

(HR. Ahmad, Abu Dawud dan An-Nasa'i, sedangkan Ibnu
Hibban, Ad-Dataquthni dan AI-Hakim menshahihkannya)752
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Biografi Perawi
Abdullah bin Abi Aufa nama lengkapnya adalah Alqamah bin Qais

bin Al-Harits Al-Aslamr. Ia ikut serta pada Hudaibiyah, Khaibar dan
peperangan sesudahnya. Ia masih tinggal di Madinah saat Rasulullah
Shallallabu Alaihi wa Sallan wafat,lalu pindah ke Kufah dan wafat di
sana. Ia adalah shahabat terakhir yang wafat di Kufah.

Lanjttan hadits tersebut terdapat di dalam Sunan Abu Dawud,

*\t ;ait'# :Js t d.ti ^L,u; .Ir J;, n ,-Si.:St "€f - iti
,k lt J;' Jd ,:y,vk lu io fu .€.fi, eG3 e':rr:

. At u i:l-'y,'"tt ti^ (({&'tqf hr
l- J,'

'Orang tersebut berkata, 'rUoro, Rnrntnttoh, bacaan ini adalab untuk Allah,
apa bacaan untukku?' Rasulullah Sballallahu Alaihi wa Sallam bersabda,

'UcEkanlah: Ya Allah, rabrnatilah sa1a, beilab sala reqeki, ampunilah sala dan
beilah say bidayb." Ketika berdii ia menguc@kan doa ini dengan tarugannla. L.alu
Rasulullab Sballallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "sunguh bacaan ini akan

merzenuhi tangannla dengan kebaikan."' Hanya saja Lafazh * *A';ar -Yang
Maha Tirgg lagSMaha Agung- tidak terdapat di dalam rLwayatAbu Dawud.

Tafsir Hadits
Hadits ini menjelaskan bahwa baczzt di atas bisa menggantikan bacaan

sutat Al-Fatihah maupufl yang lainnya untuk mereka yang tidak bisa
membacanya. Zhahtt hadits ini mengisyantkan bahwa belajzr Al-Qur'an
untuk shalat hukumnya tidak wajib. Karena makna 'Sa1a tidak bisa'yakni
saya tidak menghafaltya sazt ini. Namun saat itu Rasulullah tidak
memetintahkannya untuk menghafal AI-Qur'an. Kemudian beliau
memerintahnya untuk membaca bacaat di atas. Padahal orang tersebut
mungkin bisa menghafal surat Al-Fatihah sebagaimana ia mengha fal bacaan
tersebut. Dznbacaanini telah disebutkan di dalam hadttsAl-Musii'sbalatahu.

^JL\t -V it ;;; bt{ :J$ & iur ,gti;vi o.i *.yv.
,4 o, I t o e o

yJil' .i'{)t € ?tt )#, e\* 6,;-., *i
t-sltirr:; ,'t+i 
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270. "Dari Abu patadah Radhilallahu Anhu berkata, 'Rasulullab
Shallallabu Alaihi wa Sallam mengery'akan shalat bersama kami, maka
pada shalat Zbubur dan Ashar beliau rnembaca surat Al-Fatihah dan

dua surat, dan kadang-kadang beliau memperdengarkan alat tersebut

kepada kami, beliau memanjangkan rakaat pertama dan membaca surat

Al-Fatihab pada dua rakaat lang lainn1a. " (Muttafaq Alaih)7s3

Penielasan Kalimat
'Dari Abu patadah Radhjallahu Anbu berkata, 'B,asulullab Shallallabu

Alaihi wa Sallam mengeryakan shalat bersama kami, rnaka pada shalat Zbahur
dan Ashar beliau membaca surat Al-Fatihah (pada masing-masing rakaat)
dan dua surat $rang beliau baca pada setiap rakaat satu sutat) kadang-kadang

beliau memperdengarkan alat tersebut kepada kani (dt sini beliau memberitahu
sebetapakah beliau membaca) beliau memanjangkan rakaat pertama (surat
yang beliau baca pada rakaat pettarl-i.z. lebih panjang dari pada surat yang
beliau baca pada rakaat kedua) dan membaca surat Al-Fatihah pada dua
rakaat lang lainn1a."

Tafsir Hadits
Hadits ini menunjukkan disyadatkannya membaca surat Al-Fatihah

pada masing-masing rakaat, dan memb^cl slrtat lain pada dua rakaat
pertafii . Hadits ini juga menuniukkan bahwa cxa inila}r. yang biasa
Rasulullah lakukan. Hal ini dipetkuat oleh ungkapan, "Kaana Yushalli"
(dabulu mengery'akar shalat), karena ungkapan itu biasanya digunakan untuk
menunjukkan suatu petbuatan yang dilakukan secata terus meflerus.

Kadang-kadang beliau memperdengarkan bacaal kepada mereka. Hal
ini menunjukkan bahwa tidak wajib melirihkan suarabacaan pada shalat-
shalat sirriyah, dan petbuatan itu tidak menghatuskan adanya sujud sahwi.
Ungkap an' k a d a ng- k a d a ng' melnur;jukkan bahwa hal itu teri adi b erkali-kali.
An-Nasa'i telah medwayatkan dad Al-Bara', "Kami mengerjakan shalat
Zhuhur di belakang Rasulullah, dan kami mendengar ayat demi ayat darL

sutat Luqman dan surat Ad-D zat7yat."7sa Sedangkan Ibnu Khuzaimah
meriwayatkan dari Anas hadits serupa, namun ia sebutkan,

(*l;!i :r::, ?t g?) d"n (yr::r uU af'y\.tss
Hadits ini merupakan dalil untuk memanjangkan rakaat pertama.

Tuj uannya adalah s eb agaiman 
^ 

y Lng dis ebutkan oleh Ab dut razzaq di akhir

"'<g;.1Hadits ini shahih didwayatkan oleh Al-Bukhan Q76) dan Muslim (451)
lsa 1ii)fu1 Dhaif An-Nasa'i (970)
75s Sbahih lbnu KltuVzimalt (1/257)
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hadits Qatadah, 'Kami kira dengan itu beliau ingin agar orang-orang bisa

mendapatkan rakaat pertama." 7s6 Dafl Abu Dawud meriwayatkan dati
Abdtrruazaq darr'Atha', "Surugguh saJa meil)ukai seorang imam lang
menanjangkan rakaat pertama pada setiap sbalat, sehingga banlak lrafig Jang
menltertai rakaat pertama, dan kemudiaru imam tersebat memendekkan rakaat
keduanla."

Secara zhahr hadits ini menunjukkan bahwa memanjangkan takaat
pefiama dengan cata memilih surat yang panjang. Namun Ibnu Hibban
mengatakan bahwa memanjangkan di sini dengan cara membaca svrat
dengan tarilyang sempurna. Musiim medwayatkan dari Hafshah, "Beliau
membaca surat dengan tartil, sehingga surat tersebut menjadi iebih panjang
dati pada sutat yaflg tetpanjang." Dan ada yang mengatakanbahtva cara
memanjangkannya ialah dengan doa iftitah dan doa ta'awadz -doa
pembukaan dan doa mohon perlindungan-, sedangkatb^c^ rrnya dalzm
kedua rakaat tetsebut adalah sama. Dalam hadits Abu Said yang akan
datang menjelaskan hal ini. Al-Baihaqi berkata, "Beliau memanjangkan
takaat peltama iika ia meflunggu seseorang, jika tidak maka beliau
samakan rakaat pertama dan kedua."

Hadits ini menjelaskan bahwa, hendaklah tidak membaca apa-apa
selain sutat Al-Fatihah pada lz'kaat ketiga maupun keempat. Walaupun
Malik telah meriwayatkan dari As-Shunabahi di dalam Al-Muwathtba',
"Bahwasanya ia telah mendengat Abu Bakar telah membaca di dalam
takaat tersebut,

'Ya Rabb kami,janganlab Engkaajadikan hati kami condong kepada kesesatan

sesudah Engkau beri petunjuk kepada kami." (QS. Ali Imran: 8)
Imam As-Syafi'i mempunyai dua pendapat dalam masalah

dianjurkannya membaca surat selain surat Al-Fatihah pada kedua rakaat
tersebut.

Hadits ini menunjukkan bolehnya memberitahukan sesuatu
berdasarkan dugaan. Katena untuk mengetahui bahwa Rasulullah
Sballallahu Alaihi wa Sallam membaca satu surat tertentu tidak mungkin
diketahui kecuali ilka ia mengetahuinyt secata yakin. Namun kondisi
bahwa kadang beliau memperdengarkannya tidak bisa meyakinkan
seseorang bahwa beliau membaca surat tersebut semuaflya. Hadits Abu
Said yang akan kami sebutkan menunjukkan bolehnya memberitahu
berdasarkan dugaan. Begitu pula dengan hadits Khabbab s^at i^ ditanya,

6jiiy+s3 ii 16.1

756 Al-Mubaanaf Abdwragaq (2/104)
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"Bagaimana kaltan mengetahut bacazn Rasulullah pada shalat Zhuhur
dan shaiat Ashar?" Ia menjawab, "Dart getakan jenggotnya." 757 K^terra
seandai.nya mereka tahabtcaan beliau pada kedua shalat tetsebut dengan

yakin, pastiiah mereka menyebutk^finya.
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277. Dari Abu Said Al-Khudi berkata, 'Kami mengira-kira berdirirya
Rasulullah Shallallahu A/aihi wa Sallam pada sbalat Zbubur dan

shalat Ashar, maka kami kira lama berdiri beliau pada dua rakaat
pertama dari shalat Zhuhur sekitar bacaaru 'Alim l-aam Miim" -surat
As-Sajdah-, sedangkan pada kedua rakaat terakbir sekitar setengab

dari itu. Sedangkan pada dua rakaat pertarna dai shalat Ashar kira'
kira selama dua rakaat terakhir dari shalat Zhubur, sedangkan dua

rakaat terakhir dai shalat Ashar kira-kira setengah dai dua rakaat

Pertama shalat Asbar." (HR. Muslim)7s8

Penielasan kalimat
"Dai Abu Said Al-Hudi berkata, "Kani mengira-ngira (utgkapan ini

menuniukkan bahwa yang melakukannya ada.Lah beberapa otang. Ibnu
Majah medwayatkan bahwa yang melakukan hal itu adalah tiga puluh
orang shahabat)75e berdiinla Rasulullab Shallallaha Alaihi wa Sallam pada

shalat Zbuhur dan sbalat Ashar, maka kami kira lama berdii beliau pada dua

rakaat pertama dai shalat Zbubur sekitar bacaan 'Alif l-,aam niin" -surat
As-Sajdah- (yakni beliau baca pada, setiap rakatt setelah membaca Al-
Fatihah) sedarugkan pada kedua rakaat terakhir sekitar setengab dari itu (tal
ini menunjukkan bahwa beliau membaca sesuatu selain surat Al-Fatihah,
hal ini didukung oleh ungkapan berikut ini) sedangkan pada dua rakaat

"' <Q&l Hadits ini shahih diriwayatkan oleh Al-Bukhai (746)

"' <1i&lHadits ini shahih diriwayatkan oleh Muslim (452)
75e 1ii)&1 Dhaif Ibnu Majalt (835)
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pertama dai sbalat Ashar kira-kira selama dua rakaat terakbir dai fialat
Zbubur (dan telah diketahui bahwa pada rukaat ini beliau membaca sesuatu
selain surat Al-Fatihah) sedangkan dua rakaat terakhir dari shalat Ashar kira-
kira setengah dai dua rakaat pertama sbalat Ashar.,'

Tafsir Hadits
Hadits-hadits yang membahas masalah ini bermacam-macam, telah

ditiwayatkan, "Bahwasanla Rasulullab sbailattahu Alaibi wa sallam
mengejakan sbalat Zhuhur, kemudian seJeorafig pergi ke Al-Baqi', setelah
menlelesaikan keperluann1a, kernudian ia kenbali kepada keluarganjta /a/u
berwudbu, dan orang tersebut masih mendapatkan rakaat pertama bersama Nabi
Muhammad Shallallahu Alaibi wa Sallam disebabkan lamanla berdii beliau.',

Kemudian Ahmad dan Muslim medwayatkan dai Abu Said ,uo 
iug ,

"Bahwasanya Rasulullah Shattallabu Alaibi wa sallam pada dua rakaat
pertama dad shalat Zhuhur dalam setiap rakaatnya membaca sekitar tiga
puluh ayat. Sedangkan pada dua rakzat terakhir sekitar lima belas ryat, -
atau mungkin ia berkata,- setengah dad itu, sedangkan pada shalat Ashar
pada dua rakaat pertama dalam setiap rakaatnya membaca sekitar lima
belas ayat dan pada kedua rakaat terakhir sekitar setengah dad itu.,, 761

Ini adalah Lafazh Muslim.
Hadits ini menunjukkan bahwa pada dua rakaat terakhir dad shalat

Ashar tidak membaca apapun selain Al-Fatihah. Sedangkan pada dua
rakaat terakhir dari shalat Zhuhur ia membaca sesuatu selain surat Al-
Fatihah. Telah kami sebutkan tetdahulu hadits Abu eatadah,,,Bahwasany^
pada dua rakaat terakhit dad shalat Zhuhut Rasulullah Shallallabu Ataibi
wa sallam membaca sutat Al-Fatihah, dan kadang memperdengarkan ayat
(selain Al-Fatihah-peny) kepada kami." secara zhahr, hadits ini
menjelaskan bahwa beliau tidak membaca apapun selain surat Al-Fatihah
pada kedua rakaat tersebut. Dan mungkin hadits ini lebih kuat dari pada
hadits Abu Said dari sisi periwayatan, karena hadits Abu eatadah
diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim sedangkan hadits Abu Said
didwayatkan oleh Muslim sendiri. Kemudian dad sisi makna, hadits Abu
Qatadah lebih kuat, karena ia memberitakan dengan yakin, sedangkan
hadits Abu Said membedtakan berdasarkan dugaan dan perkiraan.

Namun kedua hadits di atas mungkin dapat dikompromikan, bahwa
pada kedua rakaat tersebut Rasulullah Sbaltallabu Ataibi wa Sallam kadang
membaca sesuatu selain surat Al-Fatihah, dan kadang tidak membaca

'uo <1i,:.'rHadits ini shahih ditiwayatkan oleh Muslim (454)

'u'<gjr:Hadits ini shahih diriwayatkan oleh Muslim (452)
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apapufl selain surat Al-Fatihah. Sehingga kesimpulannya bahwa tambahan

tersebut adalah sunnah yang kadang beliau lakukan dan kadang beliau

tinggalkan.

"r.l)+,idt ,r.'Yi
& )t );iit'*'^:;1i
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272. Dari Sulaiman bin Yasar berkata, "Si Fulan rnemanjangkan dua rakaat

pertama dai sbalat Zbubur dan meruendekkannla pada shalat Ashar.

Menbaca surat-surat pendek dari kelonpok Mufashshal pada shalat

Maghrib, sedangkan pada shalat Isla' dengan surat-surat sedang dai
kelompok Mufusbsbal, sedangkan pada shalat Subuh ia membaca surat-

surat panjang -dai kelonpok tersebut-. Kemndian Abu Hurairab
berkata, "Sa1a tidak pernab mengelfakan sbalat di belakang $seorang

yng hbih menlerupai shalat Rasulullab Shallallahu Alaibi wa Sallam

dai orang ini." (HP.. An-Nasa'i dengan sanad shahih)762

Biografi Perawi
Nama lengkap Sulaiman bin Yasar adalzh Abu Ayyub Sulaiman bin

Yasat. Ia pembantu Maimunah Ummul Mukminin, saudata dari Atha'bin
Yasar. Salah seorang dari penduduk Madinah dan pemuka tabiin. It a:dalah

ulama fikih yang mulia, tsiqah, ahli ibadah, wtra' dan hujjah. la iuga
termasuk salah seorang dati tujuh ahli fikih tetkenal.

Penielasan kalimat
"Ia berkata, "Si Fulan (di dalam Slarb As-Sunnab karungtn Al-Baghawi

diielaskan bahwa si Fulan ini ialah penguasa Madinah, dan ada yarrg

mengatakan bahwa fl^n^rtyz- ialah Amr bin Salamah, bukan Umat bin
Abdul Aziz seba.gtlmana yang dikatakan oleh beberapa orang, karena

Umar bin Abdul Aziz dtlahtrkan setelah Abu Huraitah wafzt. Hadits ini

tsz @b1 Sltahih An-Nasat (981)
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dengan tegas menyebutkan bahwa Abu Hurairah telah menge{akan di
belakang orang tersebut) memanjangkan dua rakaatpertama dai sbalat Zbuhur,
dan memendekkannla pada shalat Ashar, dan membaca surat-surat pendek dari
kelompok Mufasbshal pada shalat Maghib (ptara ulama berbeda pendapat,
surat apakah awai kelompok mufashshal tersebut? Ada yang mengatakan
bahwa awalnya ialah surat Ash-Shaffaa.t ata:u sutat Al-Jaatsiyah atau surat
Al-Qitaal atau surat Al-Fath atau surat Al-Hujuraat atau surat As-Shaff
atau surat Tabaarak atau surat Sabbih atau Ad-Dhuhaa, dan semua ulama
bersepakat bahwa akhir kelompok Mufashshal ialah akhir Al-Qur'an)
sedangkan pada shalat Isla' dengan surat-surat sedang dai kelorupok Mufashshat,
sedangkan pada sbalat Subuh ia membaca surat-surat panjang -dai kelonpok
tersebut-. Kemudian Abu Hurairah berkata, "Sa1a tidak pernah mengerl'akan
shalat di belakang ftsezrangJang lebib menlerupai shalat Rasulullah Shallallabu
Alaibi wa Sallan dari orang iai."

Para ulama. betkata, "Yang disunnahkan hendaklah pada shalat Subuh
dan shalat Zhuhur dibaca surat-surat panjang dari kelompok At-
Mufashshal, sehingga shalat Subuh menggunakan surat-surat lebih
panjang, shalat Ashar dan Isya' menggunakan surat-surat sedang, dan
pada shalat Maghtib menggunakao surat-surat pendek."

Para ulama mengatakan bahwa hikmah memanjangkan shalat Subuh
dan shalat Zhuhur ialah karena waktu shalat keduanya ialah pada sa,at

otang-orang sering terlena dalam tidur. Salah satunya berada di akhir
malam sedangkan yang lainnyabendapada saat or^ngtidut siang. Dengan
dipanjangkan shalat tersebut diharapkan orang-orang yang lalai karena
tidur ataupun yang lainnya bisa menyertai shalat tersebut. Shalat Ashar
adalah s 

^t 
ota'flg-orang sibuk bekerja, sehingga ia diperingan karena alasan

tetsebut. Shalat Maghrib dipersingkat, kuena waktunya yang singkat.
Disamping itu orang-orang perlu untuk berbuka puasa atau makan malam
bersama tamunya. Sedangkan waktu Isya' karena oraflg-otang sudah
merasa ngantuk namufl di sisi lain waktunyz panjang, maka ia seperti
shalat Ashar.

Setelah ini, Anda akan melihat berbagai model cara shalat Rasulullah
Shallallabu Alaihi wa Sallam yang tidak cukup untuk dibahas pada nomor
ini.
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273. Dai Jubair bin Mutb'im berkata, "Sa1a telah mendengar Rasulullah

Shallallahu Alaihi wa Sallam nembaca surat At-Thuar pada sbalat

Maghrib." (Muttafaq Alaih)763 Di dalam Fath ALBai diielaskan

bahwa Jubak mendengarkannya saat L^ belum masuk Islam.

Tafsir Hadits
Hadits ini menunjukkan bahwa shalat Maghrib tidak dikhususkan

dengan surat-surat pendek dari kelompok Mufashshal. Ada riwayat lain

yang menyebutkan bahwa Rasulullah S hallallahu Alaihi wa Sallam membaca

Alif Laam Shaad'pada shalat Maghrib. Ada iuga yang menyebutkan
bahwa beliau membaca sutat As-shaffaat, membaca 'Haa' Miim ' (surat

Ad-Dukhan), membaca surat Al-Ala, membaca surat At-Tiin, membaca

Al-Mu'awwidzatata, )uga surat Al-Mursalaat. Dan beliau iuga membaca

dengan surat-surat pendek dati kelompok Al-Mufashshal, semua riwayat
tersebut ada dalaryr hadits shahih.

Sedangkan yang selalu membiasakan membaca surat-surat pendek dad
kelompok Al-Mufashsh zl ialah Marwan bin Al-Hakim , tapt Zaid bin Tsabit
mengingkadnya seraya betkata, "Kenapa engkau selalu membaca surat-

surat pendek dari kelompok Al-Mufashshal, padahal telah diriwayatkan

bahwa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi wa Sallam membaca dengan

surat terpanjang dari dua surat paniang pada shalat Maghdb?" (HR. AI-
Bukhari)764 Yaitu surat Al-Araf.

An-Nasa'i76s medwayatkan, "Bahwasanya Rasulull ah S b a lla lla b u Alai hi wa

Sallam membagi surat Al-lfraf meniadi dua kali baczanpada dua ra.kaat shalat

Maghdb." Beliau juga membaca surat At-Tiin pada shalat Isya', kemudian

beliau menentukan surat Asy-Syams pada shalat Isya' untuk Muadz, juga

dengan suat Al-Lail, irrg" dengan surat Al-1fla dan lain sebagainya.

Hasil kompromtantara betbagai hadits di atas, bahwa semua itu pemah

dilakukan oleh Rasulullah berdasarkan situasi dan kondisi yang sedang

te{adi saat itu.

y\t J, it J;, ott :J$ ^*?nt ,,:r;;:,^ o.i *'r.YVr';l,*tt (F.f l') ::it t; f-ilt;Y,* et; *,
^\L'dX .1.rL:1i ;' ;l',y):)

'u'<g',b't Hadits ini shahih diriwayatkan oleh Al-Bukhan (765) dan Muslim (463)

'uo lii,blHadits ini shahih diriwayatkan oleh Al-Bukhari(764)

'ut <Q,A1 S habih An-Nasa', (988)

.J
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274. Dai Abu Hurairab Radhjallahu Anhu berkata, 'Bahwasanla pada

sbalat Subah hari Jumat, Rasulullah Sballallahu Alaihi wa Sallam
membaca 'Alif Laam Miim. Tanqiilu" *surat As-Sajdah- dan juga
'IfalAta Ala Al-Insaan." (Muttafaq Alaih)766

Penielasan Kalimat
Dari Abu Hurairah Radhjallahu Anhu berkata, 'Bahwasanla pada shalat

Subuh hari Jumat, Rasulullah Shallallahu Alaibi wa Sallam menbaca 'Alif
I-aam Miim. Tanqiilu" (ptada rakaat pertama) dan juga 'Ilal Ata Ala AL
Insaan" (pada takaat kedua).

Tafsir Hadits
Hadits ini menunjukkan bahwa, itulah kebiasaan yutgpeffiah dilakukan

oleh Rasulallah Shallallahu Alaihi wa Sallam pada shalat tersebut.
Kemudian ditambahkan penjelasan tentang kebiasaan Rasulullah

ini dengan hadits berikut,

u: n::P i'"y q'G.t';wi.YVo
275. Hadits ArThabrani dari lbnu Mas'ud, 'Beliau selalu melakakan hal

iht," 767

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah berkata, "Rahasia kenapa Rasulullah
Sballallahu Alaihi wa Sallam membiasakan kedua surat tersebut ialah,
karena kedua surat tersebut mencakup semua yang telah terjadi dan apa
yang akan teriadi pada hari Jumat, diantaranya: penciptaan Adam, had
Kiamat, hari pengumpulan di padang Mahsyar yang semua itu terjadi pada
hari Jumat, dengan membacanya merupakan peringatan bagi parahamba
apa yang telah terjadi dan 

^p^ 
yattg akan terladt pada hari tersebut."

Menurut saya, 
^gar 

oraflg-otane mengambi. pelajarz;n darr apa yang telah
teriadi dan mempersiapkan dfui untuk kejadian yang akan te\adi.
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'uu {g,blHadits ini shahih didwayatkan oleh Al-Bukhari (891) dan Muslim (880)
1 67 

@.$y I rwa' A I -G l: a li il (627)
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276. Dari Hadqaifah bin Al-Yaman Radhiallahu Anhu berkata, "Sa1a

mengery'akan shalat bersama Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi wa

Sallam, rnaka tidaklah beliau menemui alat rahmat kecuali Rasulullah

berbenli memohon rabmat, dan tidak pala beliau menemui alat aTab

kecaali beliau berhenti memohon perlindungan dairyta." (HR. Al-
Khamsah, dan At-Titmidzi menghasankannya)768

Tafsir Hadits
Hadits ini menganiurkan agal seseof a"figya;ng sedang shalat merenungi

dan meres a pt ap a y ang ia b aca, memohon rahm at dart Allah dan memohon

perlidungan kepada-Nya danazab. Mungkin hal ini dilakukanpada shalat

malam.
Kami katakan sepetti itu karena hadits ini bersifat umum, yang

kemudian dipetielas dan dibatasi oleh hadits Abdurrahman bin Abi Laila

darr ayahnya, ia berkata, "Saya telah mendengr Rasululiah Shallallabu

Ataihi wa Sallan membaca -AI-Qur'an- dalam shalat sunnah, kemudian

beliau melewati 
^y^t 

yang menyebutkan sufga dan netaka, maka beliau

bersabda, "Sa1a berlindung kepada Allab dai neraka, neraka lWail untak

penghuni neraka." (HR. Ahmad, sedangkan Ibnu Majah meriwayatkan

makr,arrya)76e

Ahmad medwayatkan dar, Aisyah Radhiallahu Anba, "Saya bangun -
untuk shalat- bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam pada mzlam

timami, saat itu beliau membaca surat Al-Baqatah, surat An-Nisaa' dan

sufat Ali Imran, dan beliau tidak melewatl ay^t yaflg memberikan
peringatan kecuali pasti beliau memohon petlindungan kepada Allah
darinya, dan tidak pula menemui ayat yafig membedkan kabat gembira

kecuali pasti beliau memohon rahmat kepada Allah dan

menghatapkarrflya."71o
An-Nasa'i dan Abu Dawud medwayatkan dari Auf bin Malik, "Saya

bangun -untuk shalat- bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam,

beliau memulai dengan bersiwak lalu berwudhu, kemudian beliau betdiri

mengerjakan shalat maka beliau membukanya dengan membaca sulat Al-
Baqarah, tidaklah beliau menemui ay^t terrte;rlg ra.hrrrat kecuali beliau

berhenti memohon tahmat kepada Allah, dan tidak pula beliau melewati

ay^t tentaflg azab kecuali beliau berhenti dan memohon perlindungan

kepada Allah datnya."zz1 Namun dalam ristayat Abu Dawud tidak

'u' {Q+7 Shahih Abu Dawad (871)

'un 1i-*y Dhaif Ibna Majab (1369)
770 Hadits ini diriwayatkan oleh Ahmad (6/92)

"' <ft.+1 S hahih Abu Dawd (87 3)
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disebutkan betsiwak dan berwudhu.
Semua hadits ini betkenaan dengan shalat nafilah, sebagaiman^ yang

dengan jelas disebutkan di dalam hadits pertama. Juga berkenaan dengan
shalat malam, sebagaimanz- yang dijelaskan oleh kedua hadits yang lain,
karena sama sekali tidak ada t-wayat yang menyebutkan bahwa beliau
mengimam i orzng- orang dengan surat AI-B a qarah maup ufl surat AIi Imran
pada shalat waiib. Lafazh "qxt?ntil" (saya berdiri atau bangun)
mengisyatatkan bahwa mereka mengerjakan shalat malam, sehingga
perkitaan kami di atas bahwa mungkin hal ini beliau lakukan pada shalat
malam menjadi kuat.

Maksud malam timami, sebagaimana dijelaskan di dalam Al-pamus,
yaitu malam terpanjang pada musim dingin yang terdfui dal ldga malam
yang hampir sama, ata;:uyang waktu malamnya mencapai dua belas jam
atau lebih.

yht;*, ltJ;:,iC
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277. Dari lbnu Abbas Radhilallabu Anhuma berkata, 'Rasulullab

Shallallabu Alaihi wa Sallam bersabda, 'Ketabuilab, sesungubnla
sala dilarang zntuk membaca Al-pur'an pada waktu ruku' atau
bersujud, sedangkan saat ruku' maka agungkanlab Tuhan, sedangkan

saat sujad maka bersungub-sunguhlah untuk berdoa, karena ia lebih

nungkin untuk dikabulkan." (HR. Muslim)772

Penielasan Kalimat
Dari Ibnu Abbas RtdbjallahuAnhuma berkata, "Rasulullah Shallallahu

Alaihi wa Sallarz bersabda, "Ketahtilah, sesunguhnla saJta dilarang untuk
membaca Al-pur'an pada waktu ruku' atau bersujud (dan mungkin ada yang
bertanya, "Jadi apa yang andzbaca padz kedua saat itu?" kemudian beliau
menjawab) sedangkan saat ruku' naka agangkanlah Tuhan padaryta (dan cara
mengagungkannya telah dijelaskan di dalam hadits Muslim daiHadzaifa,h,

"' <Q&l Hadits ini shahih diriwayatkan oleh Muslim (479)
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"Ia memba ca, "Maha Suci Tuhan-ku yang Maha Agung")773, sedangkan

saat sujud maka bersunguh-sunguhlah untuk berdoa, karena ia kbih nungkin

untuk dikabulkan."

Tafsir Hadits
Hadits ini adalah dalil dihatamkatnya membaca Al-Qur'an pada

saat ruku' maupun pada saat bersuiud, karena makna pada dasatnya

sebuah larangat ialah pengharamtn. Zhahit hadits mengharuskan

membaca tasbih saat ruku' dan sujud serta betdo a padatya berdasarkan

perintah di dalam hadits tersebut. Inilah pendapat Ahmad bin Hambal

dan beberapa golongan ahli hadits. Sedangkan iumhur ulama

mengatakan bahwa hal itu hukumnya mustahab, berdasatkan hadits

At-Musii' shalatahu. Dalam hadits tersebut Rasulullah tidak
mengajarkan hal itu. Jika hal itu hukumnya wajib, tentulah Rasulullah

memetintahkannya.
Kemudian ungkapan,'Agungkanlah Tuhan padanla" mengisyatatkan

bahwa ia boleh dilakukan walau hatya sekali saja, dengan begitu ofang

tersebut telah melaksanakan pedntah. Abu Dawud medwayatkan darr

Ibnu Mas'ud,

.ie,lus, *At j: ot;; ,>t'y o*'S:niLi Strit
,,Jika salah seLrang dari kalian ruku' maka bendaklah ia membaca,

'Maba Saci Tuban-ku lang Maha Agang' tiga kali dan itulab ltang paling

sedikit.',7a Hadits tersebut juga ditiwayatka;fl oleh At-Titmidzi dan

Ibnu Majah77s, namun Abu Dawud mengatakan bahwa hadits tetsebut

ad.alzlh hadits mursal, demikian pula komentat Al-Bukhari dan At-
Tirmidzi.

Ungkapan'dan itulah jtang paling sedikit' mengisyatatkan seakan-akan

membacanya sekali saia tidak cukup.

Hadits ini menunjukkan disyariatkannya berdoa sL t bersuiud, dengan

doa apapun baik untuk kebaikan dunia maupufl akhirat, dan untuk

memohon perlindungan dati keburukan keduanya, karena saat itu adalah

waktu mustajab untuk betdoa.
Di trrtara doa-doa tetsebut dijelaskan di dalam hadits bedkut ini.

"' <{q&lHadits ini shahih diriwayatkan oleh Muslim (772)

77a 1i-*l Dhaif Abt Dawad (886)
71s 1iilfr1Hadits ini diriwayatkan oleh At-Tirmidzi (267) dar. Ibnu Majah (890)
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278. Dai Ais1ah Radhilallahu Anha berkata, "Saat sedang ruku' dan sujud

Raszlullab Sballallahu Alaihi wa Sallam membaca, "Maha Suci
Engkau, Ya Allah, Ya Tuban kami, dan dengan segala pujian-Mu, Ya

A//ab, anpnnilah kesalahanku. " (Muttafaq Alaih)776
Dad Aisyah Radbjallabu Anha berkata, "Saat sedang ruku' dan sujud

Rasulullah Shallallahu Alaibi wa Sallam membaca, 'Maha Suci Engkau, Ya
Allah, Ya Tuban kami, dan dengan segala pujian-Mu (yakni saat aku sedang
memuji-Mu) Ya Allab, ampunilah kesalahanku.

Hadits ini muncul dengan berbagai ungkapan, dt antarunya bahwa
Aisyah Radhjallahu Anba berkata, "Setelah diturunkan surat An-Nashr,

"Apabila telah datangpertolongan Allah dan kernenangan " (QS. An-Nasht:
1) Rasulullzh Sballallahu Alaihi wa Sallam tidak mengerjakar shalat kecuali
pasti beliau membaca, 'Maha Suci Engkau, Tuhan-ku, dan segala pujian-Mu,
Ya Allab, anpunilab kesalabanku."

Tafsir Hadits
Hadits ini menunjukkan bahwa bzcaan tersebut adalah dzllir yang

dibaca ketika ruku' dan sujud. Hadits ini tidak bertentangan dengan
hadits, "Sedangkan ruku' maka agungkanlah Tuban-mu padarrya." Karena
bacaan di atas metupakan tambahan atas pengagungan yang biasa dibaca
oleh Rasulullah, sehingga kedua bacaan tersebut bisa digabungkan
menjadi satu.

Bacaan Rasulullah, 'Ya Allah, ampunilah kesalabanku. " Merupakan
pengamalan frman Allah,

e
,.. '/ o1z /,"/ ,/ ,a/<

... oli:*,12 €\r: # e
'Maka bertasbihlab dengan memuji Rabbnu dan nohonlah ampun kepada-

N-ya." (QS. An-Nashr: 3) dengan begitu beliau telah bersegera

#+tC;^i j-ir-ir/ ril-

"u <ii;t, Hadits ini shahih diriwayatkan oleh Al-Bukhan Q9a) dan Muslim (484)
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melaksanakan perintah Allah, memenuhi kewaiiban untuk beribadah

kepada Allah, mengagungkan ketuhanan Allah, lalu Allah menambahkan

kemuliaan dan keutamaart, dan Allah telah meflgampuni semua

kesalahannya baik yang telah lampau mauPufl yang akan datang.

y\t ,k :t J;, ot{ :JG ^*hr'qb:ri;-} oJ *t.yvl
o !r'7o.. t/7ta!,t t-.. tt
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279. Dari Abu Hurairab Radhjallabu Anfu berkata, 'fika Rasulullah

sballallabu Ataihi wa sallam berdii untuk shalat, beliau membaca

takbir saat berdii, keruudian nembaca takbir saat raku' kenudian

menbaca, Attab Maha mendengarkail oraily-lrailg Jang mentii-N1a'
ketika belian menegakkan tulang ?ilngilngn)a dari raku', kemudian

saat berdii beliau membaca, YaTuban kami, bagi-Mulah segalapujian.'

Kemudian beliau membaca takbir saat tuan untuk bersujud, kemudian

membaca takbir saat mengangkat kEalaryta, keruudian nembaca takbir

saat ketika bersujud, kemudian membaca takbir saat bangun, lalu beliau

melakukan seruila pada setiap shalatnla, beliau juga membaca takbir

saat berdii setelah duduk dai dru rakaat." (Muttafaq Alaih)777

Penielasan Kalimat
Dari Abu Hurairah Radbjattahu Anhu berkata, "Jika Rasulullab

Shattallahu Alaihi wa Sallam berdii untuk shalat, beliat membaca takbir (yakni

takbiratul ihram) saat berdii (menuniukkan bahwa beliau tidak melakukan

apapun sebelum membaca takbir) kemadian membaca takbir saat ketika ntku'

(takbif perpindahan gerakan) kemudian membaca, Allah Maha mendengarkan

orang-nranglang nemuji-N1a (yzkni Allah meniawab orang-orang y^ng

"'<QOl Hadits ini shahih diriwayatkan oleh Al-Bukhari (803) dan Muslim (392)
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memuji-Nya, sesungguhnya oraflg yang memuji Allah dengan
menghatapkan pahala dari-Nya maka Allah akan menjawabnya, sehingga
tepatlah untuk diucapkan setelah itu, "Ya Tuhan kami, bagi-Mu lah segala
pujrat") ketika beliau menegakkaru tulangpungungnla dari ruku'(rnrlah yang
beliau lakukan saat bangun dad ruku') kemudian saat berdiri beliaa membaca,

Ya Tuhan kani, bagi-Mu lah segala pujiaru.' (yakni Ya Tuhan kami, kami
mentaati-Mu dan memuji-Mu, dan di dalam Bulugbul Maraam disebutkan
bacaan tanpa $) sehingga menjadi ('i;jr '$(;) kemudian beliau membaca

takbir saat turan untuk bersujud (yakni takbir perpindahan) kemudian mernbaca

takbir saat mengangkat kepalan1a (dari sujud pertama) kemudian membaca

takbir saat ketika bersujud (yr.g kedua) kenudian membaca takbir saat bangun

(dad sujud kedua, semua takbir ini adalah takbir perpindahan) lalu beliau

melakukan lemua (yakni semua yang telah disebutkan kecuali takbiratul
ihtam) pada setiap sbalatnlta (yakni setiap rakazt) beliau jnga membaca takbir
saat berdii setelah duduk dai dua rakaat (yakni tasyahhud pertama).

Tafsir Hadits
Hadits ini menunjukkan disyariatkannya hal-hal yangtelah disebutkan

di dalam hadits ini, yang pertama ialah takbitatul ihram. Dalil yang
menunjukkan bahwa hukum takbiratul ihram adalah wajib, telah
diterangkan pada kesempatan terdahulu. Sedangkan takbir-takbir yang
lain kadang ditinggalkan oleh para penguasa. dan Bani Umayyah,kzr.ena
mereka menganggap bahwa hal itu tidak begitu penting. Namun takbir-
takbi-t tetsebut selalu diamalkan oleh umat, baik ketika mereka hendak
merunduk maupun hendak bangkit. Pada setiap rakaatterdapatlima takbir
sebagaimanz-y^rtg telah Anda ketahui dad hadits di atas. Dan pada shalat
yang terdiri dari tiga maupun empat taktat ditambah dengan satu takbir,
yaitu takbir saat bangkit dad tasyahhud pertama, sehingga seluruh takbir
pada shalat wafib lima waktu berjumlah sembilan puluh empat takbir
termasuk takbiratul ihram, dan jika tanpa takbiratul ihram maka jumlahnya
menjadi delapan puluh sembilan takbir.

Para ulama berbeda pendapat dalam masalah hukum takbir
perpindahan. Ada yang mengatakan bahwa hukumnya wajib.
Dfuiwayatkan bahwa, pendapat ini adalah pendapat Ahmad bin Hambal,
berdasarka n keny ttaan bahwa Rasulullah selalu melakukannya, ditambah
lagi bahwa beliau betsabda, "Sbalatlah kalian rcbagaimana kalian melibat
aku mengerlakan sbalat." 778

778 @&lTelah dijelaskan di muka.
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Jumhut ulama berpendapat bahwa hukumnya adalah mandub' kareta

Rasulullah shattailahu Alalil wa sallarn tidak mengtiarkanrtyakepada Al'

Musii,shalatabu,Beliauhanyamengaiarkantakbiratulihtam.Padaha|szat
itu adalah waktu yang tep'at t"t"k menetangkan masalah tersebut iika

memang hukumnya #l* Karerra keterangan suatu hukum tidak boleh

diakhirkan Padt saat diPerlukan'

Atgumen ini dibantah, b'h*"^nya takbir perpindahan-tersebut telah

diriwayatkan oleh Abu Dawud di hadits Al-Masii' shalatahu dati Rifa'ah

bin Rafr, disebutkan di dalam hadits tersebut, 'Kemudian beliau mengacap'

Alahu Akbar, kernudian beliaa ruku'." 77s Di dalam hadits tetsebut juga

disebutkan bacaanbeliau,,,sami'allahu riman hamidab" iuga takbir-takbir

petpindahan Yang lainnYa'

zhahfi ungkapan hadits, 'Beliau membaca takbir saat begini atau begitu''

Menuniukkanbahwaucapantersebutbe]iaubacabetsatrr^atidartgerakan
tersebut, maka *"mb,ti takbir disyariatkan pada petmulaan memulai

satu tukun. Sedangkan pendapat yufl1 mengatakan bahwa hendaklah

takbit tetsebut aip"rnl,"gL'n i'ri a''a1 gt*kan hingga akhit gerakan'

sebagaiman a yuttgdisebtikan di dalam As-S1arh dan yang lainnya' maka

tidak ada faktor yang mendukung hal itu' namufl hendaklah bzcaan

tersebut dibaca secara waiat t^rrPa menguraflgi ttau melebihkannya'

Zhahttungkapanhadits,..kemudianbeliaumembaca,,sami,allabuliman
bamidah,rabbanaaaalakalhamdil"',menunjukkanbahwabacaantersebut
disyariatkan kepada setiap oraflg yaflg menge{akan shalat baik sebagai

imam maupun s"brgui makmum' Katena hadits tetsebut hanya

menceritakan cara sf,alat Rasulullah shaltattahu Alaihi wa sallam'

Walaupunbisasaiadipahamibahwahaditstetsebutmenceritakafisa^t
beliau mengeriakan slialat sebagai imam' Karena iika disebutkan kata

shalat, maka sec^f^otomatis kita akan memahaminya sebagai shalatwaiib,

danRasulullahselalumenge{akanshalatberjamalh,dantentulahbeliau
imamnya. Walaupun p"'Lii"" ini benar' tetap saia imam atau makmum

hatus mengetiak,,' i"-o' yang disebutkan di dalam hadits di atas'

berdasarkan hadits,,,sharatrai karian sebagaimana kalian nelihatku

rnengerjakan shalot." Pedntah ini betkenazt detgafl semua orang yang

menge{akan shalat baik sebagai imam maupulr makmum' dan inilah

pendapat As-SYaf iiYYah'

Al-Hadawiyah berpendaPat, bahwa menyuarakan takbir perpindahan

dengan suara yang ,.'d""g", baik di dalam shalat sunnah maupun shalat

wajib rrarrya disyiria&an ontok orang yang mengeriakan shalat sebagai

nt 
@?b> S habib Atu D awil (857)
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imam atau menge\akan shalat 5gndid21, sedangkan membaca B,abbanaa
wa lakal bamdu'disyariatkan kepada makmum, berdasarkan hadits,

.i:;ir 'a d..ttji i:r; -r hr **: ic'ti lG tit.u,
'Jika irzan mengucapkan, 'sami'allabu liman bamidab' maka ucapkanlah,
Rabbanaa lakal hamdu'. " (HR. Abu Daw,rd)rto
Argumen ini dibantah, bahwas anya hadits ini tidak bertentangan

dengan hadits di atas, yakni makmum tetap bisa mengucapkan,
'sami'allahu liman banidah'. Hadits ini hanya menyebutkan bahwa
makmum mengucapkan 'Rabbanaa lakal bandu, setelah imam
mengucapkan, 'sami'allahu liman bamidab', dan itulah yangterjadi, karena
imam akan mengucapkan 'sami'allahu liman bamidab'saat ia bergerak
untuk bangkit, sedangkan makmum membaca Rabbanaa lakal hamda, saat
ia telah berdfui dengan tegak. Maka kedua hadits ini bisa dikompromikan
dengan mengamalkan hadits pettama, yakni hadits nomor ini.

Namun saya mendapatkan Abu Dawud medwayatkan dari As-Sya'bi,781
"Makmum tidak mengucapkan 'sami'allabu liman hanidab' di belakang
imam, namufl ia membaca, \abbanaa lakal hamdu'." Hanya saia hadits
ini mauquf pada As-Sya'bi, sehingga tidak bisa menjadi dalil.

At-Thahawi dan Ibnu Abdul Bar mengklaim telah te{adi ijma, bahwa
makmum membaca kedua bacaan tersebut.

Ada kelompok lain yang berpendapat, bahwa imam dan orang yang
mengetjakan shalat sendirian membaca kedua bacaan tersebut, sedangkan
makmum hanya membaca, Rabbanaa laka/ bamdu', mereka berkata, '\ang
sesuai dengan dalil ialah, bahwa imam membaca kedua bacaan tersebut,
katena imam dan orang yang menge\akan shalat sendirian hukumnya sama.

& :t J;t ots :Jc ;b ht ,*r'err;t tn* 6l '*s .t x,,/i;jr 'a6.:'";isr,Jv 
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280. Dai Abu Said At-Hudi Radhiyallahu Anhu berkata, 'tika Rasulullah

Shallallahu Ataihi wa Sallan mengangkat kepalanla dari raku' beliau

mengucapkail, 'Ya Allah, Ya Tahan kani, bagi-Mu lah segala puji,

sepenub langit dan bumi, dan sepenuh apaprlil Jailg Engkau kehendaki

setelah itu, wahai lang memiliki kemuliaan dan sanjangan, inilab lang
pantas diacapkan oleh seorang bamba, kami semua adalah hanba-Mu,

Ya Allah, sungub tidak ada lang bisa nenolak apa lang Engkau

beikan dan tidak ada lang bisa rnemberikan apa Jang Engkau tahan,

dan sunguh tidak bermanfaat di hadapan-Mu segala kekalaan bagi

penilikrya." (HR. Muslim)782

Penielasan Kalimat
"Dari Abu Said At-Khudi Radhialtabu Anha berkata, 'Jika Rasulullah

Shallaltahu Alaihi wa Sallam mengangkat kepalarya dari ruku' beliau

mengucapkan, 'Ya Altab Qafmh ini tidak saya temukan di dalam tiwzyat

Muslim dad Abu Said, namun saya dapatkan di dalam iwayat Muslim

dari Ibnu Abbas) Ya Tuhan kani, bagi-Mu lah segala puji, sepenub langit dan

bumi (ada tuga y^ngmembaca, '\Ya mil'u" di dalam sunan Abu Dawud dan

yang lainnya disebutkanlafazh, 'Wa mil'a al-ardhi" 
^rt7nya, 

"dan sepenuh

bumi.,,zs: Da1-lafazh tersebut disebutkan di dalam dwayat Muslim dari

Ibnu Abbas78a, sehingga keseluruhan isi hadits yang disebutkan di atas

bukaniah riwayat Abu Said, karena diawalnya tidak terdapat lafazh

'Allahumma" d^fr juga bukan rrwzyat Ibnu Abbas karena seharusnya di

dalam rtweLyatrLy^ terdapat lafazh 'IYa mil'a al-ardhi') dan sepenuh apapiln

yngEngkaa kehendaki setelah itu wahailtang nemiliki kemuliaan dan sanjungan

(inilah yang pantas diucapkan oleh seoraflg hamba, yakni ucapan,

, i-ir , d.t lii,,, ) kami sernua adalab hamba-Ma (ini adalah kalimat sisipan)

Ya Allah, sungab tidak ada lang bisa rnenolak apa yng Engkau beikan dan

tidak ada lang bisa memberikan

bermanfaat di hadapan-Mu segala

apa lang Engkau tahan, dan sunguh tidak

kekalaan bagi penilikrya. "

Tafsir Hadits
Hadits ini menuniukkan bahwa bacaratt ini disyariatkan kepada setiap

ofang yang meng erjakarn shalat untuk membacanyz slat melakukan tukun

shalat ters ebut, y Lflg mat:rr- b acaan ini meni adikan pui ian b agaikan s e suatu

yang bermateri. Ba.caan itu diiadikan sebagai ungkapan keterbatasan

nz 
frr>bl Hadits ini shahih diriwayatkan oleh Muslim (477)

"' Q?.&', S habih Ab* Dawud (847)

"o <QblHadits ini shahih diriwayatkan oleh Muslim (478)
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seotang hamba sekaligus sebagai pujian yang ti^d^ tara. Apalagr
ditambahkan bahwa puiian tersebut sebanyak 

^p^ 
y^ng Aliah kehendaki

yang tentunya tidak diketahui oleh seorang hamba pun. Makna pujian
ialah sifat keindahan dan keterpujian, sedangkan keagungan di sini ialah
kebesaran dan puncak segala kemuliaan.

,k yt J;, Jv:JG ci:Lht u>, q& q i' 1" ;,,1 .txt
,a-anJt,F, Fi *,*'.i=;if 

'oi L'ri,'r:r; y \t

b-r!) .v:dt itlL,*'Sti i.tr di & ,+. ,a?:

287. Dari Abdullah bin Abbas Radhlallahu Anhuma berkata, 'Rasulullab
Sballallahu Alaihi wa Sal/am bersabda, '5ay dipeintahkan untuk
bersujud dengan tajuh tulang dengan kening, -kemudian beliau menunjuk
dengan tangannla di atas bidungryta- dengan kedua tangaru, dengan kedua
lutut dan dengan kedua ujung kaki." (Muttafaq Alaih)78s

Tafsir Hadits
Dan dalam risrayat lain disebutkan, "lWahai umat, kita dipeintahkan...",

di dalam riwayzt lain disebutkan, "Nabi Mubammad Shallallahu Alaihi wa

S allam dipeintahkan . . . ", ketiga riwtyat tersebut adalah ritvayat Al-Bukhad.
Ungkapan hadits, "Keruudian beliau menunjuk dengan tangannla ke

bidungnla", dijelaskan oleh hadits An-Nasa'i. 786 Ibnu Thawus berkata,
"Beliau meletakkan tarigannya di atas keningnya, lalu mengusapkannya
ke atah hidungnya, sambil bersabda, 'Ini dibitung !atu." Al-Qurthubi
betkata, "Hal ini menunjukkan bahwa hukum asal bersujud adalah
menggunakan kening lalu hidung menyertainya." Ibnu Daqiq Al-'Id
mengatakan yang intinya, bahwasanya beliau telah men g rtgg prry^
sebagai satu anggota tubuh, jika tidak tentulah hitungannya akan menjadi
delapan tulang.

Dan maksud dari kedua taflg fl ialah kedua telapak taflgan, yang hal
ini telah disebutkan secara bersama-sama di dalam satu dwayat. Sedangkan
maksud dari kedua ujung telapak kaki ialah dengan cara meflegakkannya
sambil menjadikan bagian bawah jai-jari kaki sebagai tumpuan,

"' <{4,:.7 Hadits ini shahih ditiwayatkan oleh Al-Bukh ai (812) dan Muslim (490)

"u <Q&l Shaltib An-Nasa'i (1096)
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sedangkan kedua tumitnya tetangkat, sehingga bagian atas telapak kakinya

menghadap ke arah kiblat, carr- tnt telah dijelaskan di dalam hadits Abu
Hamid. Ada yang mengatakan hendaklah iari-iart t^flg t disatukan, iika
tidak maka tentulah akan ada bebelapa uiung la;riyang tidak menghadap

ke arah kiblat. Sedangkan tentang iarr-jart kaki telah diielaskan di dalam

hadits Abu Hamid As-Sa'idi dalam bab sifat shalat, dengan lafazh, 'Dan

menghadapkan jaijari kakinla ke arah kiblat."787

Hadits ini menunjukkan waiibnya bersu)ud dengan anggota-anggota

tubuh di atas. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam telah
menyampaikannya dalam susunafi kalimat pemberitahuan bahwa hal itu
berasal dad perintah Allah kepadanya , ata:u kepadanya beserta umatnya,

dzn kata petintah tidak biasanya menggunakan kata 'keryakan' yartg

maknany a adalah mewajibkan sesuatu.

Namun tetap saja ada petbedaanulama, Al-Hadawiyah dan salah satu

pendapat As-Syafi'iyyah berpendapat bahwa hal itu hukumya wajib,

berdasarkan hadits ini. Abu Hanifah membolehkan betsuiud dengan

hidung saia, berdasarkan ungkapan hadits, "dan beliaa rnenunjukkan dengan

tangann)a ke hidungrya", lbnu Haiat menielaskan di dalam Fath Al-Bari,
"Abu Hanifah telah menggunakan ungkapan ini. sebagai dalil untuk
membolehkan bersujud dengan hidung saia." Ibnu Daqiq Al-'Id berkata,

"sebenarnyt dalzmmasalah ini hendaklah tidak ada pettent^ng n dengan

adanya ungkapan jelas yang menyebutkan kata-kata kening, walaupun

keduanya bisa dianggap sebagai satu anggota tubuh, namun hal itu bisa

digunakan dalam perrarrraarr dan pengistilahan, dan tidak bisa digunakan

di dalam masaiah hukum."
Ketahuilah, masalah ini disebutkan dalam As-S1arh, bahwa Abu

Hanifah dan salah satu pendapat As-Syafi'i serta kebanyakan ulama

mengatakan bahwa yang wajib ialah bersujud dengan kening saia,

berdasarkan sabda Rasulullah Shallallahu Alaibi wa Sallaru di dalam hadits

Al-Musii' shalatahu, "Dan letakkanlab keningmtt dengan mantap. " Sehingga

hadits ini menjadi sebuah pengkhususan atas hadits di atas, sehingga hadits

di atas tidak bermakna wajib.

Tanggapat atas pendapat ini ialah, bahwa untuk menerima afgumen

di atas harus bisa ditegaskan bahwa hadits nomof ini lebih dahulu muncul

dad pada hadits Al-Musii' shalatahu, sehingga hadits Al-Musii' shalataha

meniadi penjelas untuk hadits nomol ini dan membawanya ke makna

mandub. Karena jika ternyata hadits nomof ini muncul lebih akhir, maka

tentu ia menjadi syariat tambahan atas hadits Al-Musii' shalatahu. Hal itu

787 Telah ditakhril sebelumnya.
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bisa terjadi di dalam sy^tL^t. Jika seandainya, adak mungkin diketahui
waktu kemunculan kedua hadits tersebut, untuk lebih hati-hzi maka
hendaklah kedua hadits tersebut dikompromikan dengafl mengamalkan
hadits nomot ini. Demikianlah yang dijelaskan oleh penyarah. Kemudian
ia meniadikan bersujud di atas kening dan hidung adalah madzhab
kebanyakan, lalu kami ganti bahwa ini adala.h madzhab Al-Hadawiyah,
padahal ini bukan madzhabny a, karena madzhabny z hany a mewajibkan
bersujud dengan kening, sebagaiman^ y^rtg disebutkan di dalam Al-Bahr.

Hadits ini menunjukkan kewajiban untuk bersujud di atas aflggota-

^nggot^ 
tubuh di atas, dan inilah pendapat kebanyakan ulama serta salah

satu pendapat As-Syafi'i. Anda lihat bahwa ta ragl lalu mengatakan bahwa
Abu Hanifah mewajibkan bersujud dengan kening, padahal ia
membolehkan seseorang untuk memilih untuk bersujud dengan kening
sa)a atat hidung saia. Inilah yang disebutkan di dalam As-S1arb dan di
dalam Al-Bahr, "Bahwasannya Abu Hanifah berkata, "Diperbolehkan
untuk betsujud dengan y^tg manapun, karena keduanya adalah satu

^flggot^ 
tubuh." Lalu menjadikan perselisihan ini terjadi hznya pada Abu

Hznifah szja tanpa diikuti oleh rekan-rekannya.
Disebutkan di dalam 'U1un Al-Madryhib katya At-Thahawi,

"Bahwasanya Abu Hanifah berkata, "Jtka h hatya bersujud dengan
hidungnya saja mrka hukumnya sah, dan dengan keduanya maupufl
ketiganya taflp^ 

^L^s^rl"' 
Hal ini menunjukkan bahwa tidak ada yang

membolehkan betsujud dengan hidung saja kecuali Abu Hanifah,
sedangkan kedua sahabatnya, Muhammad bin Al-Hasan dan Abu Yusuf
berbeda pendapat dengannya. Maka tidak layak untuk menisbahkan
pendapat ini kepada Al-Hana{iyah.

Zhahk hadits ini menuniukkan wajlbnya bersujud dengan semua
anggota tubuh tersebut, dan tidak cukup apabrla bersujud hznya dengan
sebagiannya saja. Sedangkan kening, maka diletakkan di atas tanah
dengan mantap berdasarkan hadits, "dan letakkanlah dengan mafitap
keningmu."

Zhahfu hadits di atas tidak mewajibkan untuk membuka apapun dari

^flggot^ 
tubuh untuk bersujud. Karena kata-kata sujud bisa terealisir

dengan hanya meletakkan semua itu -di atas tanah- taflpa membukanya.
Dan tidak ada perbedaan pendapatbahwa kedua lutut tidak harus dibuka,
karena ditakutkan akan menyingkap aurat.

Lalu para ulama berbeda pendapat dalam masalah membuka kening.
Ada yang mengatakan bahwa ia wajib dibuka, betdasarkan hadits yang
ditiwayatkan oleh Abu Dawud di dalam Al-Marasi/'', "Bahwasanya
788 Al-Maraasiil (84)
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Rasulullah Sbatlallabu Alaihi wa Sallam melihat seseolang bersuiud di

sampingny^, salt itu otang tetsebut memakai imamah- -sotban- pada

keningnya lalu Rasulullah menyingkap kening orafig tersebut." Namun

Al-Bukhari telah metiwayatkan secata Mu'allaq dari Al-Hasan,
"Bahwasaoy^ paru sahabat Nabi Muhammad Shallallahu Alaibi wa Sallam

bersujud sedangkan kedua t^flg rrflya di atas kainnya, dan ada seseofaflg

dt antara meteka yang betsujud di atas sotban." Hadits ini dianggap

maushul oleh Al-Baihaqi78e, lalu ia betkata, "Ini adalah hadits paling shahih

yang mauquf pada sahabat."
Ditiwayatkan bebetapa hadits yang menjelaskan, "Bahwasanya

Rasulullah bersujud di atas tumpukan sorbannya." Hadits ini diriwayatkan
dad Ibnu Abbas oleh Abu Nu'aim Al-Hifiab1eo, namun di dalam sanadnya

terdapat kelemahan, iugu diriwayatkan dari Ibnu Abi Aufa oleh At-
Thabrani di dalam Al-AusathTet, di dalamnya zda kelemahan iuga, iuga
datiJabrr oleh Ibnu (AdiL7ez, namun di dalam sanadnya terdapat dua orang

matruk, juga dati Anas oleh Ibnu Abi Hatim di dalam Al-'Ilallei, di
dalamnya terdapat kelemahan. Hadits-hadits ini disebutkan oleh A1-

Baihaqi dan yang lainnya,lalu ia betkata, "Hadits-hadits yang menjelaskan

bahwa bersujud di atas tumpukan sotbannya, tidak ada yang kuat." Yakni

tidak ada yang marfi', namun hadits-hadits dad kedua sisi tidak ada yang

menguatkan makna wajib.
Ungkapan hadits, 'Bersujud di atas keningnlta" bisa mengandung kedua

makna tetsebut -harus terbuka atau boleh ada penghalang-. Walaupun

secara gampang bisa dipahami bahwa hendaklah tidak ada penghalang,

namufl tetap saja kedua hal tersebut boieh dilakukan.

Sedangkan hadits Khabbab, 'Kami mengadu kepada Rasulullah .fhallallahu

Ataihi wa Sallam, tentangpanasnla pasirpada kenirug dan telapak tangan kami,

fi a m u n b e li a u ti da k m e n angSyp i ke lu h an kan i.. " 7 e4 T'ldak menuni ukk an ap aka'h

kening terbuka atau tidak, bahkan di dalam hadits Anas yang diriwayatkan

oleh Muslim7e5 disebutkan, "Bahwasanya szlah seofang dari mereka

menghamp arkanbajunya karena panas lalu betsuiud di atas baju tetsebut."

Semoga saja hadits ini tidak diperselisihkan, karen^ yang diperselisihkan

78e Hadits ini diriwayatkan oleh Al-Baihaqi di dalarn Al-Kubra (2/ 706)
1e0 Al-Hijah (8/55) dari Said bin Jubair.
7e1 ALAuatb (7 /170)
7e2 Al-Kaam'l (5/130)
1'q\ Al-'Ilal (1/L87)

'nn <9,b, Hadits ini shahih diriwayatkan oleh Muslim (619)

'nt <Q&l Hadits ini shahih diriwayatkan oleh Muslim (620)
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titik perselisihan, sedangkan

yang lain.

ak .YAY

282. 'Dai lbnub Bubainah, bahwasarya jika Nabi Mubarnnad Sballallabu

Alaihi wa Sallam mengejakan shalat, beliau merenggangkan antara

kedua tangannla hingga terlihat warna putih ketiak beliau. " (Muttafaq
Alaih)7e6

Tafsir Hadits
Hadits ini metupakan dalil disyariatkaflfly^ c^ra ini di dalam shalat.

Ada yang betkata bahwa hikmah dari ca,ra tersebut ralah agat setiap
anggota tubuh terlihat jelas dan bisa dibeda.kan dan yang lainnya,
sehingga satu orarig yang bersujud seakan-akan seperti otungbanyak. Yang
dituntut dari cara ini ialah agar setiap anggota tubuh berdiri senditi t^npa
bersandat kepada anggota tubuh yanglatn.

Penjelasan ini telah disebutkan di dalam satu hadits yang diriwayatkan
oleh At-Thabrani dan yang lainnya dari Ibnu Umar dengan sanad dhaif,
'Janganlah kalian mengbamPar sebagaimana menghamparnla seekor hewan buas,

bertumpulah kepada kedua tanganmx4 dan nampakkanlah kedua ketiaknu, jika
kamu melakukan bal itu maka selarah angota tububmu telah bersujud."7e7 D^n
Muslim telah meriwayatkan dari Maimunah, "Bahwasanla Rasulullah
Shallallahu Alaihi wa Sallam merenggangkan kedua tangannla, jika seandairyta

satu hewan ternak hendak melewatinla tentulah ia bisa melewatin1a." 7e8

Jika hadits ini dikaitkan dengan hadits, "Shalatlab kalian sebagaimana

kalian melihatku mengery'akan shalat" maka hukumnya meniadiwaiib. Namun
Abu Dawud telah meriwayatkan dari Abu Hurairah satu hadits yang
menielaskan bahwa hal itu tidak wajib, "Bahwasanya p^r^ shahabat
mengeluhkan kesulitan mereka untuk bersujud jika harus merenggangkan
tarLgan, maka beliau betsabda, 'Topanglah dengan lutut."1ee Lalu ia menulis
judul khusus yang betnama, "Rukhsah tarki at-Tafri/", Ibnu'Ajlan berkata
-yaitu salah seorang perawi hadits tersebut-, "yaitu dengan cara

'oo <g&, Sbahih Bukhari (807) dan Shahih Mailin (495)

"' <Q,,:ol Shahih Al-Jaami' (665)

"t <g&l Hadits ini shahih didwayatkan oleh Muslim (496) serupa dengan itu.
7ee 1i-Ubl Dhaif Aba Dawud (902)

r5tc *tyi,it;* o;tLf&hr ',t''# / *1
ol. t'-dt c( o, | ,tz z ) ot A. o.. . o. . 4i ?,.* As .*L CV. S4 P +l*,y ei LP
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meletakkan siku pada lutut jika harus bersujud dalam waktu ya;rrglama."

Ungkapan hadits, 'ITinga nampak u)arna putih ketiak beliau.'Tidak

menunjukkan -sebagatfnarra yang dikatakan oleh beberapa ofang- bahwa

beliau tidak memakai gamis, karena walaupun beliau memakai gamis bisa

saja ujung ketiaknya kelihatan, katena lengan gamis itu tidak paniang,

sehingga ketiak beliau bisa saja terlihat dari celah lengan gamisnya.

Hadits ini juga tidak menunjukkan bahwa ketiak beliau tidak ditumbuhi

rambut, -sebagaimaf:rz- yafig dikatakan sebagian ofang- katena bisa jadi

yang dimaksud di sini ialah bahwa petawi melihat uiung ketiaknya tidak

melihat tengahnya yang biasa ditumbuhi oleh rambut,katena hal itu tidak

mungkin ia lihat kecuali dengan susah payah, namufl itka apa yang mereka

katakan tda,lah benat, hal itu adilah keistimewaan beliau.

\t ,* lnt Ji1,iG ,',Ss ^* ht d: q:G

* i',(r:)'&{r e L'ek'&t ;*
o ./ /..

4 *lt)l
.. ,n

l>l:'*L'q.,\

s'j .t x
de

283. Dai Al-Bana' bin Al-Aqib Radhiallahu Anhu berkata, 'B,asulullah

Shallallabu Alaihi wa Sallam bersabda, 'Jika kamu bersujud naka
letakkanlab kedua telapak tanganmu dan angkatlah kedua sikumu."

(HR.Muslim)8oo

Biografi Perawi
Al-Barua'bin Al-'Azib bin Al-Harits AI-Ausi Al-Anshari Al-Haritsi

lebih dikenal dengan sebutan Abu Ammarah. Pepet^frgan pefi^ma y^ng

beliau ikuti ialah perang Khandaq. Ia tinggal di I(ufah, berhasil membuka

Ar-Rayyi pada tahun 24 H. -dalam satu riwayat-, beliau betsama Ali bin

Abi Thalib Radhjattahu Anhu saat perang Jarrral dan petang Shiffin iuga
Nahrawan, wafat di Kufah pada masa Mush'ab bin Umair'

Tafsir Hadits
Hadits ini menunjukkan waiibnya cara suiud ini. Namun hadits ini

berbeda dengan hadits Abu Dawud di dalam Al-Marasil801, dati Yazid

bin Abi Habib, "Bahwasanya Nabi Muhamma d S hallallabu Alaihi wa S allam

melewati dua orang wanita yang sedang shalat, maka beliau bersabda,

'Jika kalian bersujud maka letakkanlah sebagian daging pada tanah, karena

sesanggahnla wanita tidak seperti laki-laki dalam masalah ini." Al-Bzrhaqt

'oo tii&l Hadits ini shahih diriwayatkan oleh Muslim (494)
801 Al-Marail(87)
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berkata, "Hadits mursal ini lebih baik dari pada kedua hadits maushul
sebelumnya -yakni dua hadits yang ia sebutkan di dalam As-Sunan AL
Knbrato' y^ng telah iz dhaifkan-."

Di attara hal yang disunnahkan ialah membuka jan-jart t^ngan saat
ruku', berdasarkan hadits Abu Dawud dari Abu Humaid As-Sa'idi,
"Bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam meletakkan kedua

t^fig nrLy^ pada kedua lututnya seakan-akan beliau menggengganny^,
dan metenggangkan iari-j emarin! a." 9ot

Di attara hal yang disunnahkan di dalam tuku' ialah untuk
mereflggangkan kedua tangannya dan menjauhkan dari pinggangnya,
sebagaimana yaflg disebutkan di dalam hadits Abu Humaid As-Sa'di yang
diriwayatkan oleh Abu Dawud dengan lafazh ini. Sedangkan di dalam
hadits Ibnu Khuzarmah dengan lafazh, "Dan beliau menjauhkan kedua

tanganr-ya dad kedua pinggangn!a."80+
Ibnu Hajat menyebutkan hadits Ibnu Buhainah yang beliau sebutkan

di dalam Bulugb Al-Mararz ini di dalam At-Talkhish sebagai dalil atas

keharusan merenggangkantangan saat ruku', dan hadits ini adalah shahih,
katena ta betkata, "Jika beliau ruku', beliau merenggan gkan antata kedua
tangannya hingga nampak warna putih ketiaknya." Dan hal itu bisa
dilakukan saat tuku' dan sujud.

,y\ *r.Y^t
.€ut ,lr, .*rci p'r;; rit: ^-lcf; t5 {r 61

284. Dari lYa'il bin Hujr Radhjallahu Anha, 'Babwasanla Rasulallah
Shallallabu Alaihi wa Sallan jika sedang ruku' beliau merengangkan
jari-jemarinla dan jika sedang bersujud beliau menlatukan jari-
jemainla. " (HR. Al-Hakim)8os

Para ulama berkata, "Hikmah disatukannya jari-lemari waktu bersujud
agar iai-iemari tersebut tepat mengarah ke kiblat."

,1t ^t:,e ,Ys 'l x"
lzz .rr..' ?. t
ol)s .4f -b_

802 As-Sunan Al-Kubra (2/222-223)

'o' <$.+1 S hahitt Atu Dawud (731)
&oa Shahib Ibnu Kb*Tainah (1/322)
gos Al-Mutadrak (1 / 350)

*t y \t ,k 4tLl ,;x\tn, * i
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285. Dari Aislalt Radbjallahu Anba, ia berkata, "Sa1a telah melihat Nabi
Muhammad Sballallahu Alaibi wa Sallam mengery'akan shalat dengan

. cara duduk bersila." (HR. An-Nasa'i, dan Ibnu Khuzaimah
menshahihkannya) 806

Al-Baihaqi medwayatkan dari Abdullah bin Az-Zabair dari ayahnya,

"Saya melihat Rasulullah Sbattallaha Alaihi wa Sallam berdoa seperti ini,

-ia meletakkan kedua t^ng trLnyl- di atas kedua lututmya sambil duduk

bersila-." Al-Baihaqi8o7 metiwayatkan dari Humaid, "Saya melihat
Rasulullah Shallallahu Ataihi wa Sallam mengerjakan shalat sambil duduk

bersila di atas kasurnya."8o8 Namun Al-Bukhati mengangg pnyz- sebagai

hadits mu'allaq. qoe

Tafsir Hadits /

Para ulama betkata, "Cata duduk bersila tetsebut ialah dengai cara

meletakkan bagian bawah telapak kaki kanan di bawah paha kaki kid
dan meletakkan bagian bawah telapak kaki kiti di bawah paha kaki kanan,

sedangkan kedua telapak tangar, berada di atas kedua lutut, dengan

merenggafl gkan jarr-iemad sebag aimana saat sedang ruku'."
Hadits ini mengajarkan t^tac^rl shalat sambil duduk bagi otang

yang sedang menderita sakit, karena hadits ini mengkisahkah hal
tersebut yakni saat Rasulullah tetjatuh dari kudanya sehingga telapak

kaki beliau terkilir, maka beliau mengeriakan shalat sambil duduk
bersila. Kemudian cara duduk inilah yang dipakai oleh Al-Hadawiyah
untuk oraflg sakit yang mengetiakan shalat sambil duduk berdasarkan

hadits di atas, sedangkan ulama yanglait memPunyai beberapa pilihan
can yang bin.

ot-s *iy\t* 4tlf ii;li,r

4ci,r,ytt,f'1, ;. "*t';Jit

'^134 ,t:r$ ;3.ffi6 ,,G.fr,lt1

i,t *i.Y^1
tt/ Ol tg *.

;rt o-*-
o-l 

o ,..sf ist j
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uou (&i) S hahih Aba Dawd (7660)
Eo7 At-Sanan Al-Ktbra (2/205)
808 Arstnan Al-Krbra (2/305)
8oe Hadits ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari (1/150) Mu'allaq.
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286. "Dari lbnu Abbarc Radbilallabu Anbu, 'Babwasanla Rasulullab
Shallallahu Alaibi wa Sallam membaca di antara dua sujud, 'Ya
Allab, ampunilah dosaku, rabmatilah aku, tunjukilah aku,
sebatkanlah aku dan berilab aku reqeki." (HR. Empat perawi
kecuali An-Nasa'i, laf.azh Abu Dawud, Al-Hakim
menshahihkannya).810

Sedangkan dalam lafazh At-Tirmidzi disebutka n' G:;\' sebagai ganti

kata't4.1l:j dan tidak disebutkan kata'n)Gj ', sedangkan Ibnu Majah
menyebutkan di dalam flw^yatfly^ kata ,G;tt ,*rtt, namun tidak
menyebutkan kata '€,6t G-\', sedangkan Al-Hakim dalam twayat
menyebutkan semua itu kecuali kata'nt16,2'.

Tafsir Hadits
Hadits ini menunjukkan bahwa dianjutkan untuk berdoa ketika duduk

di antaru dua sujud, dan zhahr hadits mengisyaratkan bahwa Rasulullah
membaca doa tersebut dengan suara jelas -Jahr-.

gri,,it* dt,sfrfi ^*?ur qr:iatU.+,6;j .rxv

A#-,;'A"'f * q j:,ic,u-tty,*'&3
) .. f. t,-.*.tQr itr, ttts

287. Dai Malik bin AlHtwaiits Radhjallabu Anbu, 'Baltwasanlta ia
telab nelibat Rasulullab Shallallahu Alaibi wa Sallam sedang

mendiikan sbalat, jika beliau berada pada posisi rakaat ganjil, beliau

tidak berdii hingga duduk dengan sempilrna." (HR. Al-Bukhad)811
Dalam lafazh Al-Bukhari disebutkan,

ic'"i ft\t *tati',* i.dt ;1,J*Jr qL?, erttp
".. jika beliau bangkit dai sujud kedua,'beliau duduk ian lrt)*prnoo

kepada tanab, kemudian beliau berdii.
Abu Dawud meriwayatkan dari Abu Humaid, "...kemudian beliau

tutun untuk bersuiud, kemudian beliau menekuk kedua kakinya lalu

"o {$:ry S bahih Abu D avrd (850)

"' <Q&1 Hadits ini shahih diriwayatkan oleh Al-Bukh ai (823)
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duduk hingga semua anggota tubuhnya kembali ke posisinya, kemudian

beliau bangufl."81z Darr saya telah men)elaskarr c^ta duduk tersebut pada

pembahasan hadits Al-musii' shalatahu -orang yang shalat secata tidak

baik-.

Tafsir Hadits
Hadits ini menunjukkan disyariatkannya duduk sebentat setelah suiud

kedua dal:- nkaat peftama maupun tzkatt ketiga, kemudian berditi untuk

melanjutka n rakaatkedua maupun keempat. Duduk ini dinamakan duduk

\stirahat.' As-Syafi'i mengambil pendapat ini pada salah satu pendapatnya flamun

pendapat ini tidak terkenal. Sedangkan pendapat beliau yang lebih terkenal

dan iuga sekaligus pendapat Al-Hadawiyah, Al-Hanafryah, Malik, Ahmad

dan Ishaq, bahwa duduk istitahat ini tidak disyariatkan berdasatkan hadits
\Wa'il bin Hujr yang menerangka{L tatacara shalat Rasulullah Shallallahu

Ataihi wa Sallam, yang berbut\yt,'Dan jika beliau mengangkat kepalaryta

setelah bersujud dua kali segera berdiri dengan tegak." H.R. Al-Bazzzt dr dalam

Musnad ALBaqqar, akan tetapi menutut An-Nawawi hadits ini dhaif,

meteka juga berdalil dengan hadits Ibnut Mundzir dari An-Nu'man bin

'Ayyasy, "Saya melihat banyak shahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi aa

Sallam,jika meteka bangkit dari suiud pada takaat peltama maupun rakaat

ketiga segela berdiri sebagaimana semula t^flp^ duduk tetlebih dahulu."

Bantahan atas pendapat ini, bahwa apa yaflg meteka sampaikan tidak

mematahkan pendap zt pe:rt^rrra, katena hal itu hanyalah sunnah, boleh

dilakukan maupun tidak, walaupun keberadaan duduk istitahat ini di

dalam hadits Al-masii' shalatahu -ofang yang shalat secala tidak baik-

mengisyaratkan seakan-akan hukumnya waiib, akan tetapi, sebatas

pengetahuatt s^y^, tidak ada seorangPun yang meflgatakan bahwa duduk

istirahat tetsebut hukumnya waiib.

.( o.,

,rl ,f-l 'YAA

t" 
@,:.1 Shahih Afu Dawud (730), telah disebutkan tetdahulu.
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288. Dari Anas bin Malik Radhilallabu Anhu, "Bahwasanla Nabi
Mubammad Shallallahu Alaihi wa Sallam membaca doa qunut setelah

ruku', selama satu balan, beliau mendoakan keburukan atas beberapa

kanpu ng dai kanpung- kampung Arab, ke m udian b e liau m eningga lkan
doa tersebut." (Muttafaq Alaih)813 Ahmad dan Ad-Daraqutbni
meiwalatkan hadits rerilPa dai jalur lang lain dengan tambaban,

"Sedangkan pada shalat Subah, maka beliau selalu membaca doa qunut

hinga beliau wafat.'814

Maksud kampung-kampung Arab dalam hadits; Ada bebetapa hadits
yarrg menyebutkan narr,a-nama mereka yakni Ra'l, 'Ushaiyyah dan Bani
Llhyan.

Tafsir Hadits
Hadits ini disebutkan di dalam Shahih Al-Bukbai seczra panjarg lebar,

yakni dad Ashim Ai-Ahwal, ia berkata., "Saya bertanya kepada Anas bin
Malik tentang doa qunut? Maka beliau menjawab, "Dahulu doa Qunut
memang ada?" Saya berkata, "Sebelum ruku' atau sesudahnya?" Beliau
men)awab, "Sebelumnya." Saya berkata, 'Sesungguhnyz ada seseoraflg
memberitahu saya bahwasanya engkau mengatakan bahwa doa qunut
adalah setelah tuku'?' Beliau berkata, 'Orung itu bohong, sesungguhnya
Rasulullah membaca doa qunut sesudah ruku' selama satu bulan, saya

mengetahui bahwa beliau pernah mengutus satu kaum, yang dibeti gelat
Al-purraa', berjumlah sekitat tujuh puluh otang. Mereka diutus kepada

beberapa kaum dari golongan oraflg-orang musyrik, dan meteka membunuh
para Alpmrad' tersebut, padahal mereka telah membuat perjanjian
dengan Rasulullah, maka Rasulullah Sballallahu Alaibi wa Sallam membaca

doa qunut selama satu bulan atas mereka."
Ahmad dan Ad-Daraquthni meriwayatkan hadits serupa dari jaluryang

lain dengan tambahar^, "Sedangkan pada shalat Sabah, maka beliau selalu

membaca doa qunut hinga beliau wafat" dengan demikian maka ungkapat di
dalam hadits pertama, 'Kemudian beliau neninggalkafinJa' yakni
meninggalkan doa qunut tersebut kecuali pada shalat Subuh, hal ini
didukung oleh ungkapan pada hadits kedua, "maka beliau selalu membaca

doa qunut."
Hadits-hadits Anas dalam masalah doa qunut nudhtharib dan saling

bertentangan, namufl hal tersebut telah dikompromikan di dalam Al-Had1u

"t <{q:o1 Hadits ini shahih ditiwayatkan oleh Al-Bukhari (4089) dan Muslim (677)

"o (\Lii3yHaditsinidiriwayatkanoleh Ahmad (3/162)danAd-Daraq:uthrri(2/39)
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An-Nabawi,..Bahwasanyahadits-haditsAnasdalammasalahinisemuanya
shahih, hadits-hadits tetsebut saling menguatkan' dan tidak ada

pettentangan di dalamflya, qunut yLflg La maksud sebelum tuku' bukan

qr.ro, yuig ru sebutkan setelah ruku', qunut yang beiiau sebutkan t"npa

-"rry.to,t an waktunya bukan quflut yang beliau sebutkan waktunya'

sedangkan qunut yang t^ sebutkan sebelum ruku' iaiah memperPaniang

waktu berditi saat riembaca -sebagtun zy^t Al-Qut'an-' yaitu yang

Rasulullah shaltaltaha Ataibi wa sallam sebutkan di dalam hadits, "sebaik-

baik shalat ialahlang lama saat berdiinla''qtt' sedattgkan yang ia sebutkan

setelah ruku, ialahLemperlama berdiri setelah ruku' untuk membaca

doa, beliau melakukan hai tersebut selama satu bulan' beliau mendoakan

keburukanatassuatukaumdanmendoakankebaikanuntukkaumyang
lainnya. I(emudian beliau melaniutka fl cara ini untuk betdoa dan memuii

-Allah- hingga wafat, sebagaimanz yaflg diielaskan oleh hadits'

"Bahwasany, A.r, jika telah mengangkat kepalanya darr ruku' beliau

berdiri lama, hingga ada yang betkutu, 'Anas telah tedena" akan tetapi

kemudian beliau memberiiahu bahwa inilah tataca'ta Rasulullah

menger)akan shalat."

Hadits ini disebutkan di dalam shahih At-Bukhari dan shahih Mas-

lim, rnrlahqunut yang dimaksud oleh Anas dalam hadits' 'Bahwasanla

Rasulullah shaltaltab-a Ataihi wa sallam selalu melakukan hal tersebut

hinga wafat." Sedangk arl y^trg beiiau tinggalkan ialah mendoakan

keburukan atas beb"errp, kut'm Atab, dan hal itu dahulu beliau

Iakukan setelah ruku', maka yang dimaksud oieh Anas dengafl quflut

sebelumtuku'dansesudahnyayangselaluRasuiullahlakukanialah
melamakan berdiri sebelum dan sesudah ruku' untuk membaca ayat

Al-Qur.andanmemb^c^doa.,,Inilahyangdisebutkandidalambuku
tetsebut.

Jelasbahw^^p^yangdisampaikandiatasinitidaksesuaidengan

^pi 
y^ng dimaksud di dalam hadits' "sedangkan pada shalat Subuh'

naka beliau selalu membaca doa qunut hingga beliaa wnfat'"Karefl hadits

ini mengkhususkan shaiat Subuh, sedangkan pendapat di atas yang

mengatJkan bahwa yang dimaksud dengan quflut ialah melamakan

.rrrkto betdiri setelah ruku' untuk semua shalat'

Sedangkan hadits dad Abu Hutairah yang dikeluar_kay oleh Al-Hakim

yang beliau anggap shahih, Tt"ielaskan' "Bahwasanya irkz
Rasulullah Snatia"oil Alaihi wa Sallam mengangkat kepalanya dari

ruku' kedua dalam shalat Subuh, beliau mengangkat tangaflnya seruya

n obh Muslim [56) denpn I afzzh"'" 'paniang qunut'"
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berdoa, " Alla h un m a lt di n a fii n a n H a dait. . .'*'u, maka dalam sanad hadits

ini terdapat Abdullah bin Said Al-Maqbari, hadits yang diriwayfikan
olehnya tidak dapat diiadikan huijah.

Bebetapa ulama salaf telah mengatakan bahwa doa qunut setelah

bangun dati ruku' pada shalat Subuh adalah sunnah, sedangkan

golongan khalaf yang mengatakan hal tersebut ialah AI-Hadi, Al-

Qasim, Zildbrn Ali dan As-Syafi'i, walaupun ungkapannya berbeda-

beda, Al-Hadi menyebutkan sebagian doa dad Al-Qut'an, sedangkan

As-Syafi'i dengan doa,'Allahumnahdini Fiinan hadait...."

Juga dari Anas, "Bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi aa

Sallam tidak berqunut kecuali untuk mendoakan kebaikan suatu

kaum, atau untuk mendoakan keburukan suatu kaum yang lain."
Dishahihkan oleh Ibnu Khuzaimah.817

Doa kebaikan untuk suatu kaum telah disebutkan bahwa beliau
mendoakan orang-otang lemah dari penduduk Makkah, sedangkan

doa kebutukan telah disebutkan di atas.

Berdasarkan hal ini, maka beberapa ulama betpendapat bahwa

disunnahkan untuk membaca doa qunut iika tertimpa musibah dan di

dalamnya berdoa sesuai dengan kebutuhan. Maka dengan demikian
pendapat tersebut adalah pendapat yang bagus, katena mengikuti apa

yang telah dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam yang

telah mendoakan keburukan untuk beberapa kaum Atab tersebut, akan

tetapi ada yang berkata, "Rasulullah Shallallabu Alaihi wa .f allam telah

tertimpa berbagai musibah, sePerti pengepuflgan pelang Khandaq dan

yang lainnya, namun tidak ada satu haditspun yang meriwayatkan bahwa

beliau membaca qunut saat itu." Hal ini bisa diiawab bahwa Rasulullah

Shallallahu Alaihi wa Sallam meninggalkan qunut saat itu untuk
menjelaskan bahwa hal itu boleh-boleh saia.

U ,.r) '*i ,'Jti ^u\t *r"'#\i :lb ; f *'t.Y^1
ou. i. . ?, . o1. 1 ?. , j, ,ag 

d, 
,JJ .!:l ii* g..tt *: Y ^\P v.

,'Jttt 
'q.3&t;\sJ,l ly ".i 

i *', o*r,*)
.;)t; ui v1 l;ir ;6 .L:rx e Uf

816 Saya tidak mendapatkan dengan sanad ini, sedangkan yang diriwayatkan oleh Al-Hakim
(3/188) ialah hadits dari Al-Hasan bin Ali RadhjallahttAnhttma.

"' tdqt, Sbaltih Ibnu Khuqainah (313)
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28g. Dari Said bin Tbaiq At-As1ja'i Radhltatlahu Anhu berkata, "Sa1a

bertartla kepada alahku, ,wahai alahku, sesunggahnla engkau telah

mengery'akan shalat dibelakang Rasulallah Sballallahu Alaihi wa

Salhm, Aba Bakar, [Jmar, (Jstman dan Ali' apakah mereka membaca

doa qunut di dalam shalat subuh?'Ia menjawab, "LVahai anakku, hal

itu adalab hal baru -bid.'ah-." (HR. Lima petawi kecuali Abu

Dawud)818 Yang dimaksud Said di sini adalah Said bin Thariq

bin Usyaim Al-AsYia'i.

Tafsir Hadits
Ada hadits lain yang diriwayatkan dengan isi yang betolak belakang

dengan hadits ini, hal itu bisa dikompromikan bahwa kadang meteka

m"irkokrrrfrya dar. kadang mereka meninggalkannya. Abu Hanifah dan

bebetapa orang yang lainnya meflgaflggap qunut sebagai perbuatan yang

dilatang berdasarkan hadits ini, dengan zilzsan iika qunut adalah hal baru

maka ia adalah bid'ah, sedangkan bid'ah dilatang'

lnr Jy, qk;J$ tft t+?nt q' * i o;rt;;s.tt,
€,".t'";isr,;;t *i ,f.#;l 7ry *t *\t ,u
d. !rr:'-Y;,p, Cjt'4G'4. eGi 1- ry.
;ift'ei; ;"r"\', 4 ,$t'.*; G? ei'c+Ll q
r::, .4k: (r'6 rV 'CtG A A \);4i 

"r i+ y
'>t; .'.)-'>G n'4'l: :,i!*)(1 6,\'fut$j .i;At

,i. :.^. ?...4t * ht .*i,:f1 e?\ fi A'Gdr
290. Dai Al-Hasan bin Ali Radhiallabu Anhuna, bahwasannla ia berkata,

Rasulullah Shatlaltahu Ataihi wa Sallarn nengajarika beberapa

kalimat untuk sala baca dalam qunut shalat witir, 'Ya Allah berilah

sala hidalah bersama \rdng-LrailgJang Engkau beri hidayh, berilah

JdJa ampufian bersama hrafig-LrafigJang Engkau beri ampunan, uruslah

sala bersana 1rafig-1rangyng Engkail ,trtt!, beilah sala berkah atas

et'a Q_*) Shahilt At-TirnidT! $02)
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segala lang Engkau beikan, jagalab sala dai keburukan apa .yang
telah Engkau putuskan, sesunguhnla Engkau Maha memutuskan -
perkara- dan lidak adalang bisa rzemutuskan perkara-Mu, sesunguhnla

tidak akan pernah hina oranglang kasihi, Maha Suci Engkau dan

Maba Tingt" (HR. Al-Khamsah)t"

At-Thabtani dan Al-Baihaqi menambahkan, 'Dan sunguh tidak akan

m u li a o ra ngl a ng E, ngk a u m u s u h i. " 820 D ari j alur lain An-Na sa'i menamb ahkan,

"Dan semoga Allab melimpabkan shalawat kepada Nabi.'821

Namun Ibnu Hajar menyebutkan dt dalam Takhrij Ahadits AdVkarAn-
Nawawi, "sesungguhnya tambahan ini sangatlah aneh dan tidak kuat,
katena di dalam sanadnya terdapat Abdullah bin AIi, ia tidak dikenal,
bahkan seandainya yang dimaksud dengan Abdullah bin Ali di sini ialah
Abdullah bin Ali bin Al-Husain bin Ali, maka sanadnya munqathi', katena
ia tidak pernah mendengar hadits darr pamannya Al-Hasan."

Kemudian beliau berkata, "Dengan demikian bisa ditarik kesimpulan
bahwa hadits ini tidak memenuhi sy^t^t untuk menjadi hadits hasan, karena

ia munqathi' atau katena rawinya tidak diketahui." Maka alangkah baiknya
jika beliau mengatakan bahwa tambahan ini tidak kuat.

Biografi Perawi
Nama lengkap Al-Hasan adalahAbu Muhammad Al-Hasan bin Ali, cucu

Rasulullah Sballallahu Alaihi wa Sallam dan kesayangan beliau. Lzhir pada

pertengahan bulan Ramadhan tahun 3 H. Ibnu Abdul Batt berkata, "Inilah
tiwayat yang paling benar dalam masalah ini." Dia juga berkata, 'hl-Hasan
zdzlah pribadi yang lemah lembut, wara' dan mulia, sehingga sifat wara'

dan mulia membawanya untuk meninggalkanperkara dunia dan kekuasaan

karena ingin mendapatkafl 
^pa 

y^ng ada di sisi Allah, kaum muslimin
membaiatnya -sebagai Amitul Mukminin- setelah ayahnyt, beliau
memegang tampuk kepemimpinan selama tujuh bulan di Irak dan setelahnya

yaitu Khurasan. Keut^rn 
^n 

beliau tidak bisa dihitung-hitung, dan kami
telah menyebutkan bebetapa saja di dalam Ar-Raudhatu An-Nadj1ab."
Beliau wafatpada 57 H. di Madinah, dan dimakamkan di Baqi', Ibnu Abdul
Barr menjelaskan keutamaan beliau di dalam buku Al-Isti'ab.

"' <Q.:'1 Shahib Abu Dawud (1425)
820 Hadits ini diriwayatkan oleh At-Thabtani di dalam Al-Kabir (3 /7 3) dan Al-Baihaqi (2/

20e)
82t (ft1Dbaif An-Nasa'i (1745)



498 & $uautus-sALAM JilidPertama

Tafsir Hadits
Hadits ini metupakan dalil disyariatkannya membacz doa qunut saat

shalat witir. Khususnya pada pettengahan terakhit dari Ramadhan yatg

telah menjadi ijma ulama. Sedangkan Al-Hadawiyah menganiurkannya pada

semua shalatwitir kapanpun waktunya, hznyz saia beliau membatasi doanya

hanya dengan doa-doa dari AI-Qur'ar, s*)a.

Ar-Sy"ii,iyah berkata, "Bahwasanya doa qunut dibaca dalam shalat

Subuh." Berdasatkan hadits berikut ini.

at S , ot--:- ilsrn;?nt q, /6 / * ,G;iW).Y1\
o or)o, - o'or'," '"1'l'1" 'i'^ 

t.

;)* a o|#t q.:.';'i oGi \il;- *i * ;ut &
.Ub:*et *:r

291. Hadits Al-Baihaqi dari lbnu Abbas Radhiallahu Anhuma berkata,

'Kasulullah Sballallahu Ataihi wa Sallarn mengajarkan kepada karni

satu doa unluk kami baca dalam qunut shalat Subuh." Dalam sanadnla

terdapat kelemahan. 822

Tafsir Hadits
Ini adalah hadits yang patng global. Ibnu Haiat menyebutkannya di

dalam Takhrij Al-AdTkar dati hadits Al-Baihaqi, dan ra menyebutkan,

"Allaumahdini..." hingga akhit doa.

Al-Baihaqi medwayatkan daribetbagai ialur, salah satunya dari Buraid

bin Abi Maryam, dengan lfiazin "Sa1a telah mendengar lbnu Al-Hanafi1ah

d.an lbnu At-Abbas berkata, \asulullab Shallallahu Alaihi wa Sallam berqanut

dalarn shalat Subuh dan shalat witir pada malam hai dengan kalimat-kalimat

tersebut." D^ta di dalam sanad hadits ini terdapat perawi yang tidak

diketahui.
Hadits ini juga diriwayatkan dati ialur lain yang disebutkan oleh Ibnu

IJalzl- di sini, yaitu dad Ibnu Juraii dengan lzfazh, 'Beliaa mengajarkan

kepada kami satu d.oa, untuk kami baca dalam qanut shalat Sabuh." Yang di

arUm sanadnya tetdapat Abdutrahman bin Hurmuz yaitu petawi dhaif,

karena itulah Ibnu Haiaf mengatakan, "Dalam sanadnya ter'dapat

kelemahan."

822 llel&l Hadits ini diriwayatkan oleh Al-Baihaqi di dalam Al-Kabra (2 / 210)
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292. Dai Abu Hurairah Radbiltallabu Anha berkata, '?'asulullab

Sbaltallahu Alaihi wa Sallan bersabda, 'Jika salab seorang dai kalian

bersujud, maka janganlalt ia duduk sebagaimana duduknla seekor unta,

hendaklah ia nehtakkan kedua tangannla sebelum meletakkan kedua

lututnlta." (HR. Ats-Tsalatsah, dan ia lebih kuat dari pada
hadits Wa'il)azr

Tafsir Hadits
Hadits ini diriwayatkan oleh penulis kitab-kitab Sunan. Namun A1-

Bukhari, At-Tirmidzi dan Ad-Daraquthni mencacatnya. Al-Bukhari
berkata, "Muhammad bin Abdullah bin Al-Hasan tidak bisa ditelusuri,
saya tidak tzh:l. apakah ia mendengatkan hadits dari Abu Az-Zannad atau

tidak." At-Tirmidzi berkata, "Hadits ini gharib, kami tidak mengetahui

bahwa hadits ini betasal dari Abu Az-Zantad kecuali melalui jalur ini."
An-Nasa'i meriwayatkan hadits ini dari Abu Hurairah namun tidak

menyebutkar lafazh, 'Ifendaklah ia meletakkan kedua tangannla sebelum

meletakkan kedua lutatnla." Ibnu Abi Ad-Dunya meriwayatlan hadits ini dati
Abu Huafuah dengan lafazh, 'Jika Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi wa

Sallam sujud, beliau memulairgta dengan kedua tangannla sebelum kedua lututnla."

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Ad-Datawardi dad Ibnu Umar, dan inilah

hadits penguat yang akan disebutkan oleh Ibnu Ha1ar.

Ibnu Khuzaimah menyebutkan di dalam Shahih Ibnu KhuTairnah, hadits

dati Mush'ab bin Saad bin Abi l7aqqash dari ayahnya, "Dahulu kami
meletakkan kedua tarrgafl sebelum kedua lutut, kemudian kami diperintahkan

untuk meletakkan kedua lutut sebelum kedua tafigafi." 824

Hadits ini mengajarkan untuk meletakkan kedua tangan sebelum kedua

Iutut saat tufun untuk betsuiud. Zhahr hadits ini mengisyaratkal bahwa hal

itu hukumnya waji\ betdasatkan lafazh'Janganlah ia duduk yang merupakan

bentuk larar;gat, juga berdasatkan lafmh " hendaklah ia meletakkan kedua

tangann1a..." y^ng metupakan bentuk perintah, flamun tidak ada seolang

t" <Q&l Shahih Abu Dawtd (840)
82a 

S hahib Ibnu Khrqainah (7 / 318)



500 @ $unurus-sALAM Jitdpenuna

ulama pun yang mewajibkannya, maka ladrlah hukumnya sunnah (manduQ.
Paru ,,iama berselisih pendapat dalam masalah ini. Al-Hadawiyah, salah

satu pendapat Malik dan Al-Auza'i mengamalkan hadits ini, hingga Al-Auza1
berkata, "Kami melihat orang-orang meletakkan kedua tafigznny^ sebelum
kedua lututnya." Ibnu Abu Dawud berkata, "Itulah pendapat p ara ahlt hadits."

As-Syafr'iyah, Al-Hanafiyah dzn salah satu pendapat Malik mengamalkan
hadits Wa'il, dan inilah yang disebutkan oleh Ibnu Hajar pada akhir hadits di
atas, "dan ia lebih kuat dai pada hadits lVa'i|." Yaitu hadits berikut ini.

.;-:i-',1? ,#5', y::r; tit *, qE ii,r ,* Ct.--f, .vqr
'-4.)J

,'o. ,. 6 .'. .,; o o , o'' ,
g.t a>,>-cr ,Fdll d-iJ- ;-. t-rnt-1i J:t'N"t; ^;rl.!i;tr,'rr' i

6iV & b,,rlt iTi3 ,^:;"?

293. Sala melibatjika Rasulullah Sbattatlahu'Akibi wa Sallam sujud, beliau
meletakkan kedua lututnla sebelum kedua tangannla." (HR. Al-
Atba'ah)82s Sesunguhryta hadits lang perlama -nomlr sebelumnla-
dikuatkan oleb hadits lbna (Jmar, dishahihkan oleb Ibnu KhuTtimab,
dan diiwalatkan oleh Al-Bukbai secarA mtrt'dllaq mauquf. s26

Penjelasan Kalimat
Sesungguhnya hadits yang pertama yakni hadits Abu Hurairah -nomor

sebelumnya- dikuatkan oleh hadits Ibnu umar, dishahihkan oleh Ibnu
Khuzaimah dan hal ini telah kami sebutkan di atas, dan hadits tersebut
diriwayatkan oleh Al-Bukhari secara mu'allaq mauquf, beliau berkata,
"Nafi'berkata, "Ibnu Umar meletakkan kedua tang flrlyr- sebelum kedua
lututnya."

Tafsir Hadits
Hadits wa'il ditiwayatkan oleh empat penuris kitab-kitab sanan

ditambah Ibnu Khuzaimah dan Ibnu As-Sakan yang medwayatkan di
dalam Shahih Ibnu Khuqaimah dan Shabih Ibnu As-Sakan darjalur Syuraik
bin'Ashim bin Kulaib dariayahnya. Al-Bukhari, At-Tirmidzi, Abu Dawud
dan Al-Baihaqi meng*akan bahwa Syutaik meriwayatkan hadits ini
sendirian. Namun ia diperkuat oleh hadits dari 'Ashim Al-Ahwal dari Anas,
ia betkata, "Saya melihat Rasulullah Sballallabu Alaitti wa Sallam turun

82s 1WyDhaifAtu Dawd (838)
826 Shabih Ibru Khuqainah (1/318)
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bersama takbir hingga kedua lututnya mendahului kedua t^ngarLfiy^." HR.
Ad-Dataquthni, Al-Hakim dan Al-Baihaqi.827 Al-Hakim berkata, "Hadits
ini memenuhi syarat hadits shahih Al-Bukhai dan shahih Muslim." Al-
Baihaqi berkata, "Ai-'AIla' bin Al-'Aththar metiwayatkan hadits ini
sendirian, dan ia adalah perawi yang tidak dikenal."

Hadits Wa'iI ini merupakan dalil pendapat Al-Hatafiyah dan As-
Syafi'iyah, dan hadits ini ditiwayatkan dari Umat, oleh Abduuazzaq.s2s

Juga diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud oleh At-Thahawi.s2e Dan ia iuga
dipakai oleh Ahmad, Ishaq dan beberapa alama.

Zhahfu ungkapan Ibnu Hajar di dalam masalah ini menguatkan -
mentarjih- hadits Abu Hurairah, dan hal ini bertentangan dengan pendapat
imamnya yaitu As-Syafr'i, An-Nawawi, "Tar1Lh salah satu mazhab darr
kedua mazhzb ini tidak jelas." Namun pengikut mazhab ini mentarjih
hadits wa'il, dan mengatakan bahwa hadits Abu Hurarah mudbtbarib,
karena telah diriwayatkan dta cara ini dari Abu Hurairah.

Ibnul Qaiyim telah meneliti masalah ini, kemudian berkata, ..Bahwa

di dalam hadits Abu Hurainhterdapat pemutarbalikan dad perawi,lafazh
'Tfendaklab ia meletakkan kedua tailgafln)a sebelunt meletakkan kedua lututn1a."
Yang benar adalah, "Herudaklab ia meletakkan kedua lututnla sebelum
meletakkan kedua tangann1a. "Hal itu berdasarkafl 

^pay^flgtelah 
disebutkan

pada permulaan hadits yang berbunyt, 'Maka bendak/ah ia tidak duduk
sebagaimana duduknla seekor uilta." Dan telah diketahui bahwa ketika unta
hendak duduk ia mendahulukan kedua t^ng finya sebelum kedua kakinya.

Dan telah diriwayatkan bahwa Rasulullah Shatlallahu Ataihi wa Sallam
memerintahkan untuk berbeda dari segenap hewan dalam tatlcata
mengetjakan shalat, beliau melarang menoleh sebagaimana menolehnya
sdgala, beliau juga melarang duduk -iftirasy- sebagaimana duduknya
hewan buas, juga melarang c^ta duduk anling, melarang mematuk
sebagaimana c^r^ mematuknya gagak,juga melaraflg mengangkat t^flgan
sebagaimana kuda mengangkat ekornya, yakni saat mengucap salam,
kemudian hal-hal itu disimpulkan dalam ungkapan syafu,

ooo
Jika kita mengejakan shalat maka sesungubnla

Kita dilarang melakukan enam perkara
Duduk seperti unta, menoleb seperti sngala,

Mematuk seperti gagak saat sujud wajib,

827 Hadits ini diriwayatkan oleh Ad-Daraquth ni (1 / 3a\ dan Ar-Baiha qi (2 / 99)
828 Al-Mrshannaf (2/176)
82e SJarh Ma'ani Al-Atsar (1 /256)
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Duduk seperti anjing mengharnparkan lengannla

Dan seperti ekor kuda saat mengucap salam

Di dalam As-S1arh kami tambahkan,

Kami tambabkan, menekuk kepala bagai keledai

saat menjulurkan lehernlta, juga nengangkat kepala saat raku'

ooo
Di jelaskan di dalam An-Nihayh,yangdimaksud menekuk kepala ialah

mengangguk-anggukkan kepala saat tuku' sehingga posisi kepala menjadi

lebih tendah dad pada punggung. Namun An-Nawawi betkata, "Hadits

yang menielaskan masalah menekuk kepala ada'lah hadits dhaif."
Ada yang betkata, "Dahulu diperintahkan untuk meletakkan kedua

t^fLg n sebelum meletakkan kedua lutut, lalu dipetintahkan untuk
meletakkan kedua kaki sebelum meletakkan kedua taigatl." Hadits Ibnu
Khuzaimah dari Sa'd bin Abi lTaqqash yang telah kami sebutkan
mengisyaratkan hal itu.

Ibnu Hajar menggatakan bahwa hadits Abu Hutairah mempunyai

penguat berupa hadits iain. Namun ungkapan ini segera disanggah bahwa

hadits Wa'il mempunyai penguat seruPa yaitu hadits yang telah kami

sebutkan, yartg tn n^ hadits tersebut telah memenuhi syafat Shahib AL
Bukhari maupun Shahib Muslim, menurut Al-Hakim, dengan begitu
kekuatannya set^r^ dengan hadits yang menguatkan hadits Abu Hurairah

yang telah diriwayatkan oleh Syuraik sendirian.

Berdasatkan penjelasan ini juga berdasatkan penelitian Ibnul Quyyi-,
maka sebefl fnya hadits Abu Hutairah maknanya kembali kepada hadits
'Wa'il, karena telah te{adi pemutatbalikan oleh perawi, dan hal tersebut

tidak bisa dipungkfui karena hal itu memang kadang teriadi di dalam lfiazh-
lafazh hadits.

'&'t #\t ,b *r Jy, ol c'; hr ,*r'# ut ,fl.ylr\-J.-(>

,-firt 6-At # ,* c1Jt;:';. Ui ^lA.'xa 6Y

.V;t't:, !fut,'rbl')'*';;tg* i*t At *
.i fi )i 4 C:'.,r,;li ,'ik \af "+t 

:{ 4rj, ;i
294. Dai Ibnu (Jnar Radhiallaha Anhama, 'Babwa.ranla jika Rasulullah

Shallallaha Alaihi aa Sallam duduk untuk bertaslahud beliau

meletakkan tangan kiiryta di atas lutut kiirya dan tangan kanannla
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di atas lutut kanannla, sambil membentuk angka lima pulub tiga, dan

menunjuk dengan jai telunjaknla." (HR. Muslim) Dalam riwalat
Muslimlang lain disebutkAn, 'Dan mengg€ngam seluruh jailemainla,
sambil menunjuk dengan jari setelab jai jempol -1akni telunjuk-." 83o

Tafsir Hadits
Para ulama berkata, "Dalam hal ini dipilih iari telunjuk, karena ia

berhubungan langsung dengan urat jantung, maka dengan
menggetakkannya akan membantu menghadirkannya di dalam shalat.
Meletakkan kedua t^ng fl di atas kedua lutut hukumnya mustahab secata

ljma'.
Menurut Ibnu Hajat maksud ungkapan sabda beliau, "membentuk angka

tiga puluh limd' ialah dengan cara meletakkan iari jempol terbuka di bawah
jad telunjuk. Dan makna sabda beliau, "mengenggam selurah jai-jemarinla"
ialah menggenggam jan-jemari t^flg n kanan dengan cata idak terlalu
kuat, sambil menunjuk dengan iari telunjuk. Sedangkan sabda beliau,
"dengan jari setelab jari jempol" bertujuan untuk menghindad kerancuan
pemahaman.

Kemudian Ibnu Hajar menyebutkan rrwayat lain dari \Wa'il bin Hujr,
'Membuat lingkaran dengan jai jempol dan jari tengab. " (HR. Ibnu Maiah)831

Dengan begitu terdapat ld.ga cara dalam melakukan hal ini, yaitu:
1,. Dengan cara meletakkan jari jempol terbuka di bawah jari telunjuk,

tanpa p enj elas an apakah jan-1 eman y ang latn digenggamkan atat tidak.
2. Menggenggam semua jan-iemart dengan cara tidak terlalu kuat, sambil

menunjuk dengan jad telunjuk.
3. Membuat lingkaran dengan jari jempol dan 1a:.:l tengah, sambil

menunjuk dengan jari telunjuk.

Cara menunjuk ini juga disebutkan di dalam hadits lbnu Az-Zubair,
'Bahwasanla Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam menunjuk dengan jai
telunjuk tanpa mengerak-gerakkafln1a." (HR. Ahmad, Abu Dawud, An-
Nasa'i dan Ibnu Hibban di dalam Shahih lbnu Hibban).g32

Sedangkan di dalam hadits Ibnu Khuzaimah dan Al-Baihaqi dari Wa'il
disebutkan, "Bahwasanla Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam
mengacungkan jarinla, lalu sala melihat Beliau mengerakkann)a, sanbil berdoa

dengannla. '833 Al-Baihaqi berkata, "Bisa jadi yang dimaksud dengan

"o <ii,'}, Hadits ini shahih diriwayatkan oleh Muslim (580)

"'<Q&l Shaltih Ibnn Majal) (922)

"'<{4rl Shaltih Abu Dawud (989)
833 

S baltib lbnu Khuqainah (1 / 35\ dan Al-Baiha qi (2/ 132)
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,m 
enggera kkannla' di sini ialah menuniuk, bukan menggefak-gerakkafffiy 

^,
agar hadits ini tidak bettentangan dengan hadits lbnu Az-Zubair.

\Waktu memberi LsyaLrat (menunjuk) ada'lah ketika mengucapkanlafazh

'l-aailaaba illallah' berdasatkan hadits yang diriwayfikan oleh Al-Baihaqi

tentang 
^pa 

y^rtg telah dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi wa

sallam.s3a Dengan disertai niat untuk mengesakan Allah dan

mengikhlaskan diri daiam bettauhid, sehingga cara itu menggabungkan

semua cara untuk mengungkapkan ketauhidan yaitu deng^fl uc^patL,

perbuatan dan keyakinan. OIeh karena itu Rasulullah Sballahu Alaihi wa

iattam melarang menuniuk dengan dua 1ati, beliau betsabda kepada

orang yang menuniuk dengan dua 1ati, "Tunggal, Tunggal'"

Kemudian zhainr masalah ini mengisyaratkat bahwa seseofang boleh

mengunakafl cata manapun -dart ketiga cata dt atas- dalam menuniuk

saat duduk tasyahud. Hikmah dal aiatat ini ialah memfungsikan selutuh

anggota badan untuk bedbadah.

k.-odir., bagarfIlarla halnya dengan tung2;n kiri, maka dalam masalah

ini Ad-Daraquthni meriwayatkan darr Ibnu Umar Radhiallahu Anhuma,

"Bahwasanya Rasulullah S hatlatlahu Alaihi wa Sallam meny,rapkan lutut kirinya

pada tatgan kirinya -memegang lututnya dengan taflg n kirinya-."83s

Kemudian lafazh menyuap dita fsiri dengan menemp elk an ian-i ematt p a:da

lutut, dan cara tni dipakai oleh bebet apa ulama. Hikmah dal cara tetsebut

ialah untuk meniaga agx iari-iemad tidak betmain-main'

Ketahuilah bahwa sabda beliau, "membentuk angka tiga pulab lima"

kembali kepada tatacataberhitung ofang-ofaflg Arab saat itu, yang tetdiri

dad angka satuan, puluhan, ratusan dan ribuan'

1. Angka Satuan
Angka satuan dengan cara sebagai berikut:

- Angka satu (1) dengan cara menekuk iari kelingking'

- angk, dua (2) dengan cara menekuk iad manis betsama dengan iari
kelingking.

- Angk, tiga (3) dengan cata menekuk iari tengah bersama iad manis

dan iari kelingking.
Angka emPat (4) dengan cara membuka iari ketingking'

Anglu lima (5) dengan cara membuka iati manis betsama iari kelingking

sedangkan iari tengah tetap ditekuk.

Angka enam (6) dengan cara menekuk iari manis dan membuka semua

)ari.

83a A l-Kt bra (2 / 132-133)
sts 

S ililal Ad-D araqdhni (1 / 349 -350)
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- Angka tujuh (7) dengan cata menjulurkan jari kelingking ke arah
pangkal jari jempol pada telapak tangan.

- Angka delapan (8) dengan cara menjulutkan jad manis di atas jad
kelingking tadi.

- Angka sembilan (9) dengan cata menjulutkan jarrtangah di atas kedua
jari terdahulu.

2. Angka Puluhan
Sedangkan untuk angka puluhan dengan menggunakan jarijempol

dan )ari telunjuk dengan cata sebagai bedkut:
- Angka sepuluh (10) dengan cara menyentuhkan ujung jati jempol pada

ujung jari teluniuk.
- Angka duapuluh (20) dengan car^ rnem^sukkan jari jempol di antan

jari tengah dzn jari telunjuk.
- Angka tigapuluh (30) dengan cata menyentuhkan ujung jari teluniuk

pada ujung jad jempol, kebalikan angka 10.

- Angka empat puluh (40) dengan cara menumpukkan jad jempol pada
ruas tengah jati telunjuk, sambil menempelkan jari jempol pangkal
jari teluniuk.

- Angka limapuluh (50) dengan c r^ menempelkan jati jempol pada
pangkalnya.

- Angka enampuluh (60) dengan cata menumpukkan jai telunjuk ke
atas iari jempol, kebalikan tngka 40.

- Angka tujuhpuluh (70) dengan cata menempelkan ujung jari jempol
pada ruas tengah jad telunjuk, sambil mengarahkan ujung jari telunjuk
ke arah jari iempol.

- Angka delapanpuluh (80) dengan cara menekuk jad telunjuk ke arah
pangkalnya dan menjulurkan jari jempol di sisinya.

- Angka sembilanpuluh (90) dengan cara menempelkan ujung jari teluniuk
pada pangka,l )xi jempol, dan merangkulnya dengan jari jempol.

3. Angka Ratusan dan Ribuan
Sedangkan untuk angka seratus hingga sembilan ratus, maka

dengan cara yarlg digunakan untuk hitungan satuan namun dilakukan
dengan menggunakant^ngankfui, demikian pula untuk hitungan atgka
dbuan dengan cata yang digunakan untuk hitungan puluhan flamun
dengan mengguflakan tangan kiri pula.
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"iit Y! il! ! o\' 'ri-I/\ 'o-,;tLlt &t >G ,tv'J qL iyl'
.1 r,,.', .,d,., ,r,,i,r:r:i,, ri"' /.6"'..(t'o-1'4\ "t\ ,GUt d"H i a-;:;* tr;; ul r<jrr

t \"&,s F' k':, iy*, .e :4,ffi6,^11 i* ;t'*
*e *r 9rht ,k 4t'of :*\", 3!At ti)L t:-i

.u6t;&'o't i1l, ,llAr
295. Dari Abdattah bin Mas'ud Radhilattahu Anhu berkata, 'Rasulullah

S hallattahu Alaihi wa S allam menoleh kepada kami kemudian bersabda,

'Jika salab seorang dari kalian mengeryiakan shalat maka hendaklah ia

membaca, "segala penghormatan bagi Allab, segala shalawat dan segala

kebaikan, salam s{ahtera bagimn wahai Nabi, beserta rahrnat dan

berkah dari Allah, salam s/ahtera bagt karni semaa dan juga bagi selurah

hamba-harnba Allah yng shaleh, salta bersaksi bahwa tiada ilah selain

Allah, dan sala bersaksi bahwa sesungguhnla Mubammad adalah harnba

dan utusan-I\ta' kemadian hendaklah orang terrebut nemilih doa terbaik

lang dia inginkan dan segera rnemohon dengannla." (Muttafaq Alaih,
Lafazh Al-Bukhati) tru Dalam hadits An-Nasa'i disebutkan, 'Dan

dahulu sebelan difardhakan taslabud, kamli membacd...." 8i7 Dala?rl

hadits Abnad disebutkan, "sesungguhryta Nabi Mubannad Shallallabu

Ataihi wa sallam rnengajainla taslahhad, lalu memerintahkan untuk

mengqiarkannla kepada para manusia." 8)8

Penielasan Kalimat
Dari Abdullah bin Mas'ud Radhiallahu Anbu betkata, "Rasulullah

Shaltatlahu Ataibi wa Sallam menoleh kepada kami kemudian betsabda,

'lika salah ftnrang dari kalian mengeiakan shalat maka hendaklah ia menbaca,

"S ega la pe ngh orm atan (maknxrya kekekalan, kelanggengan, keagungan,

keselamatan dari segala kekurangan atau segala yang betmakna

,'u <Q&1 Hadits ini shahih diriwayatkan oleh Al-Bukhari (835) dan Muslim (402)

"1 Ai-Kubra (2/378)
838 AlMtsnad (1/376)

j
I
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keagungan) bagi Allab, segala shalawat (maknznya shalat yang lima waktu,

atau bisa juga semua shalat baik yang wajib, yang sunnah atau segala

bentuk peribadahatr, ata;Lt semua doa dan rahmat. Ada yang berpendapat
bahwa makna At-Taahiyaattalaln semua bentuk pedbadahan dalam bentuk
ucapan, sedangkan As-Shalawaat ialah semua bentuk pedbadahan dalam

bentuk perbuatan) dan segala kebaikan (yakni segala ucapafl baik yang
layak untuk memu)i Allah, atau untuk mengingat Allah, atau bisa juga

bermakna semua ucapafl baik juga perbuatan baik bahkan maknanya bisa

lebih luas dari itu) salam s/ahtera bagimu wahai Nabi, beserta rahmat dan

berkah dari Allah (salam kepada Nabi Muhammad dikhususkan dan
didahulukan atas salam kepada diri senditi katena keagungan beliau,
kemudian salam tersebut diikuti dengan salam diri orang-ota.flgyarlg shalat)

salam s/ahtera bagi kami semua dan juga bagi seluruh hamba-hanba Allahyng
shaleh (dan ada rrw^yat yang menjelaskan bahwa ucapan tersebut
mencakup semua hamba shaleh baik yang beruda di bumi maupun di
Iangit, sedangkan kata-kata shaleh dijelaskan bahwa maksudnya ialah
orang yang memenuhi hak-hak Allah lalu hak-hak hamba-hamba-Nya,
danra memiliki tingkatan berbeda-beda) say bersaksi bahwa tiada ilab selain

Allah (yakni tidak ada yang berhak untuk disembah dengan benar selain

Dia, ucapan tersebut membatasi peribadah hanya untuk Allah, katena
dahulu orang-oraflg musyrik menyembah Allah bersamaan dengan itu
mereka menyembah hal-hal yang lainnya) dan sala bersaksi bahwa

sesunguhn1a Mubammad adalah hamba dan utusan-Ala (demikian yang
disebutkan di dalam enam buku-buku Sunanut^fii , dan telah kelitu Ibnul
Atsiit saat menyebutkan di dalam Jami' Al-Ushulhadtts dad Ibnu Mas'ud

dengan lafazh,,,.Ir ji, (tJ.Ll ;:11, atiLnyl- "dan sesungguhnya Muhammad

adalah utusafl Allah." Kemudian ia menisbahkan hadits tersebut kepada

Al-Bukhari, Muslim dan kepada perawi yang lainnya, dan kekelituannya
diikuti oleh penulis TaisirAl-lYushul,lalu mereka betdua diikuti oleh Al-

Jalal di dalam Dbau'An-Nahar, yangmenambahkan bahwa lafazh tetsebut
adalahlafazh Al-Bukhart, padahallafazh Al-Bukhari adalah apa yang telah
disebutkan oleh Ibnu Hajx di atas, maka hendaklah Anda perhatikan)
kemudian hendaklah orang tersebut rzemilih doa terbaik lang dia inginkaa dan

segera memohon dengannla. "
Al-Bazzar berkata, "Hadits paling shahih dalam masalah tasyahud ialah

hadits Ibnu Mas'ud, yang telah diriwayatkan melalui lebih dari dua puluh
jaiur, kami tidak menda;p^tka;n satu haditspufl yarrg betasal dari Nabi
Muhammad Shallallabu Alaihi wa Sallam dalam masalah tasyahud yang
Iebih kuat, lebih shahih, lebih baik perawi-perawinyz dan lebih banyak
jalartya dattpzda hadits ini." Muslim berkata, "Seluruh manusia bedima'
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atus c t^ tasyahud Ibnu Mas'ud, katena sahabat-sahabatnya tidak saling

berselisih, akan tetapr cara yang lainnya mereka saling betselisih satu

dengan yang lainnya." Muhammad bin Yahya Az-Dzahlt, betkata, "Hadits
ini adalah hadits paling shahih yang diriwzyztkan dalam masalah

tasyahud." Hadits tasyahud telah diriwayatkzt oleh dua puluh empat

orang shahabat Nabi Muhammad dengan lafazhyang berbeda-beda namun
jumhur ulama memilih hadits Ibnu Mas'ud.

Tafsir Hadits
Hadits ini menuniukkan waitbnya membaca tasyahud berdasarkan

sabda beliau, 'hendaklah ia membaca', hukum waiib ini dikatakan oleh
beberapa keluatga dan yang selain mereka dari pata ulama. Namun
kelompok yanglainmengatakan bahwa ia tidakwaiib, dengan alasan bahwa

ia tidak tetmasuk apr- y^ng dialarkan oieh Rasulullah kepad^ orzl:.gyaflg
shalat dengan caru idakbalk -A/-Musii' Shalatahu-.

Kemudian mereka yang mewaiibkannya maupurr yaflg mengafl.ggapny^

sunnah berbeda pendapat dalam masalah lafa.zh yang digunakan, yang
r\an dalam masalah ini telah Anda ketahui kekuatan hadits Ibnu Mas'ud

dan sekaligus menjadi pilihan kebanyakan ulama, maka dengan demikian

bzcaan itulah yang paling benar.

Namun ada beberl-pa ota'ng yang memilih bacaan Iain yang iuga
diriwayatkan dari pala shahtbat Nabi Muhammad Sballallabu Alaihi wa

Sallam,Ibnu Abi Syaibah menambahkan lafazh, "thabdahu laa yaiika
lahu" yang afi)ya, "Maha Tunggal yang aada sekutu bagi-Nya." Di dalam

hadits Ibnu Mas'ud, melalui jalut Abu Ubaidah dari ayahnya, akafl tetapi

sanadnya dhaif. Hanya sar^ flwayat ini tetdapat di dalam Muslim melalui
jalut Abu Musa83e, juga disebutkan di dalarr, Al-Muwatbtha' melalui jalur

Aisyah Radhlallabu Anba secara mauquF4, iuga terdapa:t dalam tiwayat
Ad-Daraquthni84l melalui ialut Ibnu Umat dengan sanad dhaif. Disebutkan

di dalam S unan Abu Dawud 8a2, lbnu Umar berkata, "Saya menambahkan,

'lVahdahuu laa slariika lahu." Sehingga zlnalnu flwayat ini menuniukkan

bahwa tambahan tersebut mauquf atau berhenti pada Ibnu Umat.

Ungkapan beliau, "kemudian hendaklah orang tersebut memilih doa terbaik

yng dia inginkan" kemudian ditambahkan di dalam iwayat Abu Dawud,

"dan segera memohon dengannla", begitu pula di dalam rLw^y^t An-Nasa'i.
Hal ini mengisyaratkan bahwa doa tersebut hukumnya wajib iuga, katena

83e Hadits ini shahih diriwayatkan oleh Muslim (404) tanpa tambahan ini.
gao Al-Mawaththa' St al.1 8)
8a1 Sttnan Ad-Daraqfihni (1 /351)
ro' <Q&1 Shahih Abu Dawud (977)
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Rasulullah memerintahkannya untuk memohon baik kebaikan di dunia
maupun di akhirat.

Betdasarkan hal ini Thawus mewajibkan doa memohon pedindungan
yangakan segera kami ketengahkan, sehingga ia memerintahkan putranya
untuk mengulangi shalat ketika ia tidak memohon perlindungna kepada
Allah dari empat perkara. Pendapat ini didukung oleh sebagian Az-
Zhahkiyah. Sedangkan Ibnu Hazm mengatakan, "Doa tersebut waiib
dlbaca juga di dalam tasyahud pertamal'

Ai-Hanafiyah, An-Nakha'tdan Thawus mengatakan bahwa tidak boleh
berdoa di dalam shalat kecuali dengan ap^-^p^ yang terdapat di dalam
Al-Qut'an, sedangkan yang lainnyamengatakan bahwa tidak boleh berdoa
di dalam shalat kecuali dengan doayangada tuntunanrtya (ma'tsur). Namun
kedua pendapat di atas dibantah oleh sabda Rasululiah, "kernudian
hendaklab orang tersebut nemilih doa terbaiklang dia inginkan" dalamlafazh
lain disebutkan, "apaIangia sukai", sedangkan di dalam lafazhAl-Bukhad
disebutkan, "dai berbagai pujian lang ia kebendaki". Lafazh-lafazh ini
menunjukkan kebebasan bagt oraflg tersebut untuk berdoa dengan apa
yzngia kehendaki. Ibnu Sfuin berkata, "Tidak boleh berdoa di dalam shalat
kecuali dalam urusan akhrrat."

Said bin Manshur meriwayatkan dari Ibnu Mas'ud, "Kemudian Nabi
Muhammad Shallallabu Alaihi wa Sallam mengzjarkan kepada kamtbacaan
tasyahud di dalam shalat, Ialu beliau bersabda, 'Jika salah seorang dai
kalian telah selesai membaca tasyahud maka bendaklab ia membaca,

i +lifr,'{'l'l q y + 6 it it t,tfr-,| jtgt
U:-t1 ; qeiUf GL.n;lt'*bf'f 6,:ryck"pt
o,,.trx;rt'!!t:" L it;tt G? u |*!;f3 o42t':)!V ^L

,'o'o-
.i,-lr 1"^G;?yi ;jac g\st

'Ya Allab, sesungubnla saJa rueruobon kepada-Mu segala kebaikan, baik

Jarug sd)a ketahui maupunlang tidak sala ketahui, dan aku berlindung kepada-

Mu dari segala keburakan, baik lang raJa ketahui naupun lang tidak sala
ketahui, Ya Allab, sesungguhnla saJa memohon kepada-Mu kebaikan lang
diminta oleh bamba-hanba-Mu lang shaleh, dan aku berlindung kepada-Mu
dai segala keburakan -yang maila barnba-hamba-Mu lang shahh berlindung
dari bal tersebut, "wahai Tuhan kani beikanlab kebaikan kepada kani di
dunia dan kebaikan di akhirat."

q.Y('>
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Hal lain yang menunjukkan bahwa tasyahud hukumnya waiib itlah,
nwayat An-Nasa'i , "dan dahulu sebelun difurdhakan taslahhud, karni

mernbaca.... " Ibnu Hajar-. menghilangkan kelanittannyt yang seharusnya

izlah,,As-salaanu 'alallahi, ar-salaamu 'ala Jibril, as-salaamu 'ala miikaa'il'

kemudian Rasulullah shallallahu Ataihi wa sallam bersabda, 'tanganlah

kalian rnembaca bacaan itu, akan tetapi bacalah, AfTahilaatu lillah..."Dala:m

kata-kata' difard b u ka n ta s-1t a h u d' mengisyaratkan bahwa hukumny a adalah

wajib. Namun An-Nasa'i meriwayatkan hadits ini melalui ialut Ibnu

Uyainah, Ibnu Abdul Bart mengatakan bahwa Ibnu Uyainah medwayatkan

hadits ini sendirian. Hadits sefupa dfuiwayatkan oleh Ad-Daraquthni dan

Al-Baihaqi dan kedua menshahihkannya.
Diarrtua dalil yang mewaiibkanrailzih hadits Ahmad dari Ibnu Mas'ud

i*gr, ,,sesungguhrya Nabi Muharnrnad shallallabu Alaihi wa sallam

mengajainla taslahhud, lalu rzemerintahkan untuk nengajarkannla kepada para

rilanilsio."
Ahmad iuga medwayilkai dari Abu Ubaidah dari Abdullah, ia betkata,

"Rasulullah Shatlattafu Alaihi pa Sallam mengaiarinya tasyahhud, dan

memedntahnya untuk mengaiarkan kepada manusia ba.cttn, At-Tab[yaatu

lillab..."'.

,k :tJ;, ott :Jtt \;i:'\t n, /& qt? F; 'Y11

Lrjbt Lts;)t L(Jr:';!fir &.*t * irr

.of\

296. Hadits Muslim dari lbnu Abbas Radhiallahu Anhana berkata,
,B,osulullab shallatlabu Ataihi wa sallam mengajarkan taslahud

kepada kani, "segala pengborrnatan, keberkahan, shalawat,

kebaikan... binga akhir hadits. "843

Kelengkapan bacatn ini ialah,

:fl? iyll' u.Ltfust bt:iil

w1 
"*,:r:*:' 

i' :r.; ,*3 qL ivl' lik;" 
^1tt

.lnt Ji, t:rL.|Ll liz?t

st- -r5\rt>,

tk'C t .4 4,
r.rL.dJ

t.o., I 'n,.Z-e)J Cl
^airll Yl iJ! Y

t1'3

O/

ol

ttt Qr.l3)Hadits ini shahih diriwayatkan oleh Muslim (403)
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"segala penghormatan, keberkahan, shalawat, kebaikan bagi Allab, salam

sejahtera baginu wabai nabi, beserta rahmat dan berkah dari Allah, salam

sy'abtera bagi kani danjuga bagi hamba-hambaAllahyngshaleh, sala bersaksi

bahwa tiada ilab selain Allah, dan saya bersaksi bahwa Muhammad adalah
utusan Allab." Ini lafazh Muslim dan Abu Dawud.
At-Tirmidzt9aa juga meriwayatkan dan menshahihkannyz, namun

dengan perbedaan sedikit, yakni lafazh 'as-salaamu...'diganti dengan lafazh
'salam' dalam bentuk nakirab.

Ibnu Majah metiwayatkan seperti lafazh Muslim dengan tambahan,
'wa aslbadu anna Mubammadan Abdahu wa Rasuu/uh'.8a5

As-Syafi'i dan Ahmad meriwayatkan dengan menakirahkan 'salaam'
kemudian keduanya menyebutkan, 'n[Va anna Muhammadan Abduhu wa

Rasuulub' t^flp^ lafazh Aslhadu' dengan tambahan yang lain yait,t lafazh
'al-Mubaarakatu' tanpa lafazh 'wa' pada bacaat 'as-Shalawaat' dan juga
pada bacaan At-T h a1li b aat'.

As-Syaf i memilih untuk menggunakan tasyahud Ibnu Abbas ini. Ibnu
Hajar berkata, "Ketika As-Syafi'i ditanya, kenapa engkau menggunakan
tasyahud Ibnu Abbas ini? Beliau menjawab, 'Ketika aku melihat bacaan
Ibnu Abbas ini lebih luas, dan aku meriwayatkan sebagai hadits shahih
dad Ibnu Abbas, saat itu aku telah mendapatkanbacaan yang lebih luas
kandungannya dan lebih banyak kata-katanya dati pada yang lain, maka
aku mengambilnya t^np^ memaksa orang yang menggunakan bacaanyang
lain selama bacaan itu shahih."

'&",
lJ

^dAl ,*
iLl

z1

4-l-e alll
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297. Dari Fudhalab bin Ubaid berkata, 'Rasulullab Shallallabu Alaibi

aa Sallam mendengar sesenrang berdoa di dalan shalatnla tanpa rtemuji

'oo <Q.A1 S b a b i b A t -T i rn i dyi (29 O)

'ot <Q,,:.y Sltahih Ibru Majab (910)
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Allab dan tanpa nembaca shalawat kepada Nabi Muhamtnad

Shallallaha Alaihi wa Sallam, maka beliaa bersabda, "Orang ini
tergesa-gesa." Kemudian beliau memangiln1t sera)a bersabda, 'Jika
salah seorang dai kalian mengery'akan shalat maka hendaklah ia

memulainla dengan memuji Allah dan menlanjung-N1a, kemudian

ruembaca shalawat kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi wa

Sallarz seraJa berdoa dengan apalang ia kehendakz." (HR. Ahmad
dan Ats-Ts alats ah. At-Titmidzi, Ibnu Hibban dan Al-Hakim
menshahihkannya).8a6

Biografi Perawi
Fudhalah bin Ubaid adalah Abu Muhammad Fudhalah bin Ubaid AI-

Anshari Al-Ausi. Pertama peperangan yarrg ia ikuti ialah perang Uhud
dan juga peperangan sesudahnya. Ia ikut berbaiat di bawah pohon,
kemudian pindah ke Syam dan menetap di Damaskus sebagai qadhi
(hakim) hingga wafat di sana. Namun adaytngmengatakan bahwa beliau

wafat di tempat lain.

Penielasan Kalimat
'Tudhalah berkata, 'Rasulullab Shallallahu Alaihi wa Sallam mendengar

fifilrailg berdoa di dalan shalatnla tanpa memuji Allah dan tanpa membaca

shalawat kepada Nabi Muhamnad Shallallahu Alaibi wa Sallam, maka beliau

bersabda, 'Orang ini tergesa-gesa (dalam berdoa, katena ia tidak melakukan

kedua hal di atas) kemudiaru beliau nemanggilryta yra)a bersabda, 'tika salah

seurailg dai kalian nengejakan sbalat naka bendaklah ia meruulainla dengan

memuli Attah dan nenltanjung-N1a (ada yang mengatakan bahwa memuji

dan menyanjung adalah semakna, dan ada iuga yang mengatakan bahwa

menyanjung lebih luas dari pada memujl) kenudian membaca shalawat kepada

Nabi Muhammad Shallallabu Alaibi wa Sallam seraya berdoa dengan apalang

ia kehendaki dai kebaikan dunia naupun kebaikan akhirat."

Tafsir Hadits
Hadits ini merupakan dalil wajibnya memuji Allah, membaca shalawat

bagi Nabi Muhammad Shallallabu Alaihi wa Sallam lalu berdoa sesuka

hati, dan makna ini sesuai dengan hadits Ibnu Mas'ud dan hadits-hadits

yang lainnya. Karena hadits-hadits tentang tasyahud menyebutkan puiian

dan sanjungan, sehingga hadits ini menjadi penielas bagi hadits yang

bersifat global dalam masalah yaflg sama. Sedangkan tentaflg bzcaan

shalawat akan dibahas pada s^ trty^.

*u <&.+l Shahih Atu Dawud (1481)
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Pendapat ini berlaku jika doa yang didengar oleh Rasulullah Sballallahu
Alaihi wa Sallam tetsebut adzlah doa yang dibaca oleh orang itu pada saat
duduk tasyahud, karena hadits ini tidak secatl jelas menjelaskan bahwa
doa tersebut dibaca saat duduk tasyahud. Namun Ibnu Hajar menyebutkan
hadits ini dalam masalah tasyahud, sehingga merupakan isyarut bahwa
doa tersebut dibaca pada saat duduk tasyahud, seakan-akan beliau
memahami hal tersebut dad kondisinya.

Hadits ini sekaligus merupakan dalil anjuran untuk befiawassul sebelum
berdoa, hai ini senada dengan ftman Allah Ta'ala,

S:.S it1f"3;ic.y
'Tlanlta kepada Engkaulah kami menltembah dan banjta kepada Engkaulab

kami memohon pertolongar." (QS. Al-Fatihah: 4), sehingga mendahulukan
wasilab -yakni ibadah- sebelum memohon pengabulan doa.

')x."sv
'"

)2_iI
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298. Dari Abu Mas'ad AlAnshai Radhtltallahu Anhu berkata, 'Baslir bin

Sa'd berkata, 'Wahai Rasulullah, Allah telah memeintahkan kepada

kami untuk bershalawal kepadamu, bagaimanakah cara kami bershalawat

kepadamu?" Maka beliau d.iam s/enak lalu bersabda, 'Ucapkanlah,
'Ya Allah linpabkanlah shalawat kepada Muhanmad dan juga kepada

keluarga Mubammad, sebagaimana Engkau melimpahkan shalawat
kepada keluarga lbrahim, dan berkahilah Muhammad dan juga kepada

keluarga Mubammad, sebagaimana Engkau memberkahi keluarga lbrahim
di alam ini, sesunguhryta Engkau Maha Terpuji lagi Maba Mu/ia',
sedangkan bacaan salam maka sebagaimana yng telah diE'arkan kepada

kalian." (HR. Muslim) 847 lbnu Khuqainah menambabkan, 'Maka

:|roe?^t q, $tb:\i ):r.JAJ. oj *r.y1A
'rK:rl' ',# tf hr 6yl ,At J;', t;"

'?u
t:!_11

Ir. I
64

'o' <Q.&y Hadits ini shahih diriwayatkan oleh Muslim (405)
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bagainanakah kani bershalaaat kepadamu ketika kami bershalaaat

kePadanu di dalam shalat?" 848

Biografi Petawi
Abu Mas'ud Al-Anshari adalah uqbah bin Amit bin Tsa'labah Al-

Anshari Ll-liJlazra1i Al-Ba{ri. Ia ikut serta dalam baiat Aqab^h Pefi^m

stat ia masih kecil. Ia tidak ikut serta pada peraflg Bada4 akan tetapi ia

singgah di sana sehingga mendapat tambahan sebutan AI-Badd' Ia tinggal

di Kufah dan wafat II rr.r, prJ, -"r, kekhalifahan Ali bin Abi Thatb

Radbjallahu Anhu.

Penielasan Kalimat
,Abu Mas'ud Al-Ansbari berkata, "Basltir bin sa'd berkata, 'lvahai

Rasalullah, Atlah telah nemerintahkan kepada kani untuk bershalawat

kepadamu (yurg ia maksud izrlain firmzrn Allah, " 'Bersbalawatlah karuu untuk

Nabi 6an icopkontoh salam penghorrilataru kepadanla." -(QS. Al-Ahzab: 56)-

bagaimanakib ,oro kani birsh)lawat kepadamu? Maka beliau diarn sqjenak

iylt* Rasulullah diam seienak, dan dalam ritxrayatAhmad dan Muslimsae

ditambahkan, 'Hingga kami berharap andatkan saia n tidak bertanya)

lalu bersabd.a, "Urif,krolab, 'Ya Allah lirupahkanlab shalawat kepada

Mahammad dan jug) kepada keluarga Muhammad, sebagaimana Engkau

melimpahkan shalaiat kipada keluarga lbrahim, dan berkabilah Muharnmad

dan juga kepada keluarga Muhammad., sebagainana Engkaa mernberkahi kelaarga

Ibrabin di alan ini, sesunguhrya Engkau Maha Terpuji'"

Makna Al-Hamid ada|ah, 
..Sesungguhnya Engkau terpuji dengan segala

puiian yang sesuai dengan keagungan-Mu'" Ucapan ini adalah alasan untuk

meminta shalawat, yrf,ni katena Engkau terpuii, dan wuiud hal itu ialah

limpahanpertolongan,ta'mbthanbetkahatasnabi-Muyangtelah
mendekatkan diri kefada-Mu dengan melaksanakan tugas .otao,'a.,ya dart-

Mu beruPa risalah.

Bisa juga ia bermakfla, "sesuflgguhnya E'ngkau memuii 
^p^ 

yartg

bethakorrtokdipuii,danMuhammadadalahhambayangpalingbethak
untuk mendapatkan puiian dari-Mu, dan berhak untuk dikabulkan bagi

orang yrrrg m.ndorkrn-untuknya beserta keluatganya' da;n inilah makna

yrrrif.fm cocok dalam posisi rrl., Majiid (Maha Mulia) mengandung

p.r,g,r",r" makna mulia, katena Al-Majdu betarti kemuliaan'
- 

Ibno Khuzaimah menambahkan, "Maka bagaimanakah kami

bershalawat kepadamu ketika kami bershzlawat kepadamu di dalam

8aB Shahih Ibru Khtqainah (1/357)
8ae Hadits ini diriwayatkan oleh Ahmad (5/273-274) dan Muslim (405)
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shalat?" Tambahan ini ditiwayatkan iuga oleh Ibnu Hibban, Ad-
Daraquthni, Al-Hakim, Abu Hatim di dalam Shahih Abu Hatin dan Ibnu
Khuzaimah di dalam Sbabih lbnu Khuqainab.sso

Hadits tentaflg membaca shalawat kepada Nabi Muhammad Shallallahu

Alaihi wa Sallarn diriwayatkan oleh Al-Bukhari bersama Muslim dxtKa'ab
bin Ujtah, juga dari Abu Humaid As-Sa'idi. Oleh Al-Bukhari sendiri dad
Abu Said. Oleh An-Nasa'i dari Thalhah. Oleh At-Thabrani dari Sahl bin
Sa'd. Oleh Ahmad dan An-Nasa'i dati Zard bin Khadiah.

Tafsir Hadits
Hadits ini dalil atas waiibnya membaca shalawat kepzda Nabi

Muhammad Shallallahu Alaibi wa Sallam di dalam shalat, berdasarkan
zhahir hadits di atas, yakni sabda beliau, 'Ucapkanlah", rnrlah pendapat

beberapa ulama salaf, beberapalmam,As-Syafi'i dan Ishaq, dalJltya adzlab

hadits ini dan beberapa tambahan yang telah diyakini kesahihannya.

Hadits di atas sekaligus mengisyaratkan wajibnya membaca shalawat

kepada keluarga Nabi Muhammad Sballallahu Alaibi wa Sallam, inilah
pendapatAl-Hadi, Al-Qasim dan Ahmad bin Hambal. Tentunya pendapat
yaflg mewajibkan shalawat kepada Nabi Muhammad berdasarkan
wajibnya shalawat kepada keluarganya adalah pendapat yang logis juga,

karena isi perintahnya sama, sedangkan apa yarrg dikatakan oleh An-
Nawawi tentang ijma' ulam^ yaflg mengatakan bahwa hukum membaca

shalawat kepada kaluarga Nabi Muhammad Shallallaha Alaihi wa Sallam

adalzh mandub, tidak benar.

Bahkan kami berpendapat bahwa shalawat kepada Nabi Muhammad
tidak sempurna kecualt jtka or^ng tetsebut menyebut keluarga Nabi
Muhammad juga, karena hadits ini adalah iawaban atas pertanyaafl,
"Bagatmana kami membaca shalawat kepadamu?" lalu Rasulullah
meniawab pefianyaafl tersebut dengan tatacara bershalawat kepadanya

yaitu dengan membaca shalawat kepadanya lalu kepada keluatganya,
dengan begitu orang yang membaca shalaw^t tanpa menyebut keluarga

Rasulullah maka shalawatnya tidak benar, katena ia tidak melakukannya

sesuai dengan aizran Rasulullah.
Begitu pula kelengkapan shalawat yang dtajatkan Rasulullah yaitu

bacaart,','.-bk,'hingga akhirnya, harus dibaca juga, karena ia termasuk

caru y^flg beliau pedntahkan.
Dan otang yang memisah-misahkan bacaan di atas lalu betkata bahwa

sebagiannya wajib dan sebagian yang lain sunnah tidak berdasatkan dalil apapun.

8s0 Hadits ini diriwayatkan olehAd-Daraquthni (1/354-355),Abu Hatim, Ibnu Hibban di
dalam S hahibrya (5 / 289) Al-Hakim (1 / 401) dan Ibnu Khuzaimah (l / 351)
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Sedangkan argumefl yang disampaikan oleh Al-Mahdi, di dabm AL
Babr,yangmengatakan bahwa shalawat kepada keluatga Nabi Muhammad

shallallahu x{laihi wa sallam hukumnya sunnah diqiyaskan kepada adzzn,

y^frg rttzrna keluarga Nabi Muhammad Shallallahu Alaibi wa Sallan ttdak

disebut disana. Argumen ini lemah, katena tdanya kaidah yang

menyebutkar^,"Tidak berlaku q{tas dengan adanla nash." Begitu pula keluatga

beliau tidak disebutkan di dalam 
^z^1:., 

tidak disunnahkan apaltgt

diwajibkan. Selain itu karena di dalam adzan tidak terdapat doa untuk

Rasulullah, yang ada hanya syahadat -kesaksian- bahwa ta adalah utusan

Allah, sedangkan kesaksian bahwa mereka adalah keiuarga Rasulullah

bukan ibadah.
Berdasarkan keadaan ini, maka penghapusan shalawat kepada keiuatga

Rasuiullah Shallallahu Alaihi wa Sallam dalam beberapa kitab hadits

merupakan hai yang tidak selayaknya teriadi.

Saya pernah ditanya tentang bactan shalawat kepada keluarga Nabi
Muhammad Shatlattabu Alaihi wa Sallam, maka saya itwab bahwa hal itu
benar a;darnya di kalangan ahli hadits tzrrpa sedikitpun keraguan, dan

mereka adtlzh para petawi hadits ini. Bisa iadi mereka menghilangkannyz

dari dalam tulisan mereka karena untuk melindungi dirri -taq{yah-, karena

pada zllman Daulah Umawiyah ada orang-ofang yang tidak suka bila

keluatga Rasulullah disebut. Kemudian hal ini berlaniut dalxra masa-masa

selanjutnya karena ofang-orang mengiku i para pendahulunya, iika tidak

demikian maka tidak ada alasan untuk menghilangkannya. Jawaban ini
telah saya jelaskan di dalam cztatan pinggit kitab Slarh Al-'Undah dengan

panjang lebar.

Siapakah mereka yang termasuk dati keluatga Rasulullah Shallallabu

Ataihi wa Sallam? Ada beberapa pendapat, dzn yang paling benar bahwa

mereka ada,lah yang tidak boleh menedma ztkzt. Menurut tafsran Zaid

bin Arqam yafig tenturtya karena ia adalah seorang shahabat Rasulullah

Shaltaltabu Alaibi wa Sallam, rrraka ia lebih mengetahui maksud perkataan

Rasuiullah. Dan tafsir adalah salah satu bentuk penielasan untuk kata-

kata yrlng kurang jelas dan mengandung banyak attt. Zard menafsirinya

bahwa meteka ialah keluarga Ali, keluarga Ja'fx, keluarga Uqail dan

keluarga Al-Abbas.

JIka zdz yang betkata, "IJngkapan, '... ketika kami betshalawat
kepadamu di dalam shalat?' Bisa bermaksud iika kami ingin
mendoakanmu di dalam doa kami, dengan begitu hadits tersebut tidak

menunjukkan wajibnya membaca shalawat kepada Nabi Muhammad

Shallallahu Alaihi wa Sallan."
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Jawaban atas ucapan tersebut ada dua macam:

1. Yang segera terpikirkan , jlka ada seorang shahabat menyebutkan katz
shalat atau shalawat adalah dalam terminologi syartat bukan dalam

arti etimologi kamus, dan makna yang biasa dipakai lebih diutamakan
dari pada makna asli jlka kata tersebut memungkinkan
dimaksudkarlfiy^ kedua makna tersebut.

2. Doa telah disebutkan dengan jelas bahwa ia wajtb di baca di akhir
shalat, sedangkan bacaan shalawat tetsebut dibaca sebelumnya
berdasarkan hadits Fudhalah. Dengan begitu, jelaslah bahwa membaca

shalawat hukumnya wajib dar' ia dibaca sebelum berdoa, yang wajib
dilakukan pada akhit shalat.

/^C\lz
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2ee. Dari Ab, H,*;;h il)r,u,,iiot' ouu,ti,*o,to, 'iRo,,tnroh
Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, 'Jika salah sezrang dai kalian
membaca taslahud maka hendaklah ia berlindung kepada Allah dari
empat perkara, bendakla ia mengucap, 'Ya Allah, sesunguhnla sala

berlindung kepada-Mu dari aTab Jahannam, dari aTab kubur, dari

fitnah kebidupan rilaupiln kematian dan dai kejahatanfitnab Al-Masih
Ad-Dajja/." (Muttafaq Alaih)8s1 Di dalam riwalat Muslim
disebutkan, 'Jika salah s€orang dai kalian telab selesai membaca

tasalabud akhir...."

Penielasan Kalimat
Tasyahud yang dimaksud dalam hadits petta;rn^ adalah tasyahud awal

dan akhir. Dan dalam rtw^yztMuslim membatasi keumuman pemahaman
riwayat yang pertama, dan menjelaskan bahwa doa memohon
perlindungan tersebut dibaca setelah selesai dari tasyahud tetakhit.
Kemudian pengguflaan kata' fa'' y tngberarti segera, menunjukkan bahwa
doa ini dibaca sebelum membaca doa pilihafl orang yang sedang
mengerjakan shalat tetsebut.

"' <6yb', Hadits ini shahih diriwayatkan oleh Al-Bukhan $377) dan Muslim (588)
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Tafsir Hadits
Hadits ini merupakan dalil atas wajibnya memohon perlindungan

kepada Allah dati empat perkara tersebut, dan inilah rr,azhab Ad-
Dzahttyah, Ibnu Hazrn yang merupakan salah seorang dari mereka
betkata, "Doa tersebut wajib dlbaca padz tasyahud pertama jaga."
Betdasarkan mutlaknya hadits Al-Bukhari dan Muslim, setta karena
Thawus memerintahkan putranya untuk mengulangi shalatnya saat ia tidak
membaca doa tersebut, hal itu bisa ditarik kesimpulan bahwa ia
menganggap batal shalat seseorang yang tidak membaca doa ini.
Sedangkan iumhut ulama mengatakan bahwa hukumnya a.dala}r, mandub.

Hadits tersebut juga mengisyaratkan adanya adzab kubur. Sedangkan
yang dimaksud dengan fitnah kehidupan ialah segal^ y^ng dialami oleh
manusia selama hidupnya, seperti tergoda oleh dunia, nafsu syahwat,
kebodohan. Dan yang paling buruk ialah masalah su'ul khatimah.
Sedangkan dari fitnah kematian ada yang mengatakan bahwa maksudnya
ialah ujian saat kematian, dan mungkin juga bahwa yang dimaksud ialah
adzab kubur. Dan ada yang mengatakan bahwa maksudnya ralah
pertanyaafl -kubut- saat sedang kebingungan.

Al-Bukhati telah meriwayatkafl, "Sesungguhnya kalian akan diuji di
dalam kubur kalian, serupa atau seperti fitnah -uiian- Ad-Dajjal."8s2 H^l
ini bukan pengulangan penyebutan adzab kubut, karena ia adalah bagian
dari fitnah tersebut.

Sabda beliau, "Fitnah Ad-Dajial', ditetangkan oleh pata ulama bahwa
kata fitnah secara etimologi berarti ujian dan cobaan, dan kadang
bermakna pembunuhan, pembakztan, tuduhan dan lain sebagainya. Ada
juga yang mengatakan bahwa maknanya ialah ujian yang menimpa dan
kita tidak bisa bersabLr a:ta;s ujian tersebut.

Ktta Al-Masih betmakna Ad-Dajial atau Nabi Isa Alaihissalam.Namun
jika yang dimaksud ialah Ad-Daljal,ma}a kata Ad-Daiial harus disebutkan
di belakangnya. Disebut ai-Masih -dari kata masaha yang berarti
mengusap- katena ia menyapu bumi. Atau katena salah satu mataflya
tethapus atau buta.

Sedangkan Nabi Isa Alaihissalazz disebut juga sebagai Al-Masih, katena
ia dilahirkan dalam keadaan terlumuri minyak. Atau karena Nabi Zakata
Alaihissalam telah meflgusapnya. -ttau katena tidaklah ia mengusap
seseoraflg yang sedang menderita sakit kecuali pasti otang tersebut akan

sembuh. Pengatang Alpanus menjelaskan bahwa alasan penamaan ini
mencapai lima puluh pendapat.

"'<Q&l Hadits ini shahih diriwayatkan oleh Al-Bukhari (86)
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300. Dai Abu Bakar As-Shiddiq Radhiltallabu Anbu bahwasanla ia
berkata, kepada Rasulullah Shallallahu Alaibi wa Sallam, 'Ajarilah
sala satu doa, antuk sala baca di da/an sbalatku, beliau bersabda,

'Ucapkan, 'Ya Allah, sesungahnla sala telah menganiala diriku dengan

sangat aniala, dan tidak ada lang bisa mengampuni dosa-dosa selain

Engkau, maka ampunilab dosa-dosaku, dengan ampunan dai-Mu, dan

rahmatilab saJa seflngguhrya Engkau Maha Pengampun lagi Maha
P e n1 a1 ang. " (Muttafaq Alaih) 8s3

Penielasan Kalimat
"Dari Abu Bakar As-Sbiddiq Radhilallahu Anhu, ia berkata kepada

Rasulullah Shallallaha Alaihi wa Sallam, 'Ajailah sala sata doa, untuk sala

baca di dalam shalatku." Beliau bersabda, (Jcapkan, 'Ya Allah, sesungubnla

say telah menganiala diriku dengan Milgat aniala (kata-katz Katsiran -banyak-
ada yang medwayatkanflya Kabiiran -besar- sehingga boleh dipakai salah

satu dari keduanya, namun tidak boleh dipakai keduanya, karena tidak
ada yang meriwayatkan keduanya bersamaan) dan tidak ada lang bisa

mefigampnni dosa-dosa selain Engkau (merupakan bentuk kesaksian atas

keesaan Allah) maka ampanilah dosa-dosaku (ptermohonan ampunan dari-
Nya) dengan ampunan dari-Mu (kata-kata maghfrah disebutkan dalam bentuk
nakirah untuk menujukkan keagungannyz) dari-Mu (maka hal itu
menambah keagungannya) dan rahmatilah saJa sesungilhryta Engkau Maba
Pengampan lagi Maba Penlalang (ucapan ini adalah tawassul dengan sifat
Maha Pengampun dan Maha penyaflyang untuk mendapatkan ampuflafl
dala rahmztnya)J'

Tafsir Hadits
Hadits ini merupakan dalil disyariatkannya berdoa secara umrun di dalam

shalat, t^flp^ menjelaskan s 
^tly^, 

yang salah satu waktutya ralah setelah

membaca tasyahud,lalu shalawat kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi

"t <Q&l Hadits ini shahih diriwayatkan oleh AI-Bukhati (834) dan Muslim (2705)



520 & duaurus-sALAM JittPertana

wa Sallamlalu memohon perlindunpn dari empat pefkara dittas,berdasarkan

sabda beliau, 'Kemudian hendaklah ia nenilih doa lang ia kehendaki."

Pengakuan telah meng^rrLaya dirinya 5gfrditi adalah sebuah pengakuan

bahwa manusia tidak lepas dad hal tetsebut seperti melanggat larangar:

Allah atau tidak sempuma dalam melaksanakan perintah-Nyu'

Hadits tersebut juga mencontohkan tawassul dengan nlma-tlafnz

Allah untuk memohon suatu kebalkat atau berlindung dari kebutukan,

dan yang dilakukan dengan menggunakan semua sifat yang sesuai dengan

permohon 
^nfrya, 

sepetti sifat Al-Ghafuar Ar-Rahiim untuk memohon

ampunan, seperti dalam ftman Allah Ta'ala,

-A
QarliT:rr,\$:i;

,Bei relekilah kamL dan E,ngkaulah Pembei reryki Yang Paling Utama."

(QS. Al-Ma'idah: 114) untuk meminta rezeki. Ai-Qur'an dan hadits-

hadits Nabi Muhammad Sbattallahu Alaihi wa Sallam telah membedkan

banyak contoh untuk masalah tersebut.

Hadits ini menganjurkan untuk meminta pelaiarat dari orang yang

lebih pandai, khususnyz dalammasalah doa-doa yang merupakan Jawami',

At-kalin -doa yang simpel namun mengandung makna yang luas-'

Ketahuilah, bahwa ada jwga doa-doa lain yang dibaca setelah tasyahud

dengan la,hzh yang iain:

An-Nasa'i meriwayatk an dai J abl, bahwasanya Rasulullah S hallalla bu

Ataihi wa Sallam setelah tasyahud membaca doa,

*U et;- q4tlAL"br i>t< rY<jr Fl
l/

"sebaik-baik perkataan adalah kalam Allah, dan sebaik-baik petunjuk

adalah petunjak Muhammad.'85a

Abu Dawud medwayatkan dari Ibnu Mas'ud, bahwasanya Rasulullah

Shattallabu Alaibi wa Sallam mengaiari meteka doa setelah tasyahud,

ffl' J.-, t*' tt,,;'oti7bLa*; ?t * J et'Jit+,..#" 
et, €t?tC;;r )it Jt:&t"a*i

qL Ut nlrit 9tt':1t a*t 6yl:r Vai e6'!rc.: cP.

,ir!, q,: A,q'ry.if* rtLr, C")titilt Ul ei.
. n(,

. UJe

est Q!$l Sbahih An-Nasat (1310)
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'Ya Allah, satukanlah hati kani di atas kebaikan, perbaikilah hubungan di
antara kami, tunjukilah kami jalan-jalan keselamatan, selamatkanlah kani
dai kegelapan menuju kepada cahala, jauhkanlah kami dari kekelian baik

lang nampak maupun lang tidak nampak, berkahilab kami pada pendengaran

kami, penglihatan kami, hati kami, isti-isti kami, anak keturunan kami,
berilab kami taabat karena sesunguhnla Engkau Maha Pemberi Taabat dan
Maha Penlalang, jadikanlah kami orang-lrangJang berslukur atas nikmat-
Mu, memaji-Mu dengannla, menerimanlta dengan ridha, dan sempurnakanlah
nikmat tersebut antuk kami." (HR.Abu Dawud)85s
Abu Dawud juga meriwayatkan dari beberapa orang shahabat

Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sa//am, "Bahwasanya beliau bersabda
kepada seseorang, "Apa yang kamu ucapkan di dalam shalat?" Orang
tetsebut menjawab, "Saya membaca tasyahud lalu aku membaca,

.)6t q'e,,i;10 iUt:ltr*,| jtn;rt
'Ya Allah, sesanguhnla saJa'*r*oh'ou surga kepada-Mu dan berlindung

kepada-Mu dari neraka."Karerra saya tidak bisa menirukan gumananmu -
doa dengafl suara lirih-, dan tidak juga gumanan Muadz.' Rasulullah
Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "sekitar masalah itulah sala dan Muadq
berguman.'8s6 Maka hadits ini menjelaskan bahw^s^ny^ seseorang boleh
berdoa dengan lafazh apapun, baik doa tersebut ma'tsur atau tidak.

ht S; ult
),: .c..
all  

-o>_,19
'ri'u:t:t .'iV j.t lttt

f >ti,,,u. ,$t:>

301. Dai lWa'il bin HujrRadhjallabu Anhu, 'Bahwasanla ia mendiikan
shalat bersama Nabi Mahammad sha//a//abu Alaihi wa sallam, lalu
beliau mengucap sa/am ke arah kanan,'Assalamu'alaikum
warahmatullahi wa barakatub" -semoga keselamatan bagi kalian, beserta

rahmat dan berkah Allah- dan mengucap salam ke arah kiri,
'Assalama'a/aikum warahmatu/lahi wa barakatub,' -semtga

'3s 1i.$bl DttaifAtu Dawd (969)

"u <Q.&l SbahibAbu Dawad (792)

.r. \
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keselamatan bagi kalian, beserta rahmat dan berkah Allah-'" (HR'
Abu Dawud dengan sanad shahih)8s7

Tafsir Hadits
Hadits ini ditiwayatkan Abu Dawud dati Alqamah bin Wa'il dati

ayahnya, di dalam At-Tatkhisb Ibnu Haiar menisbahkan hadits tersebut

kepada AbdulJabbar bin Wa'il, kemudian raberkatz, "AbdulJabbar tidak

m"rrd".rgrr hadits dari ayahnya." Sehin gga L^ menganggap hadits ini

munqathi', namun di sini t^ metgatakan bahwa hadits ini shahih. Maka

kemudian kami meneliti kembali Sunan Abu Dawud darr tetnyata kami

dapati bahwa Abu Dawud menisbahkan hadits ini kepada Alqamah, dan

telah ielas bahwa Alqamah mendengar hadits dan ayahnya, maka hadits

ini selamat dan cacat munqathi', sehingga anggap^rlbahwa hadits ini shahih

dalam buku ini lebih benat, walaupun hal itu bertentangan dengan

penielasan di dalam At-Talkhish.
Hadits tentang mengucap dua kali salam ini telah diriwayatkan oleh

,lima belas ofang shahabat Rasulullah dengan hadits yang berbeda-beda,

ada yang shahih, ada yang hasan, ada yang dhaif dan ada yang matruk,

dan semuafiyz- taflp^ tambahan 'lYa barakatuh'keatz\ dalam riwayat Wa'il

ini., serta dalam ti.wayat Ibnu Mas'ud yang diriwayatkan oleh Ibnu Maiah

dan Ibnu Hibban.858 Dan jika ri.waya;t Wa'il ini shahih, maka tambahan

'lYa barakatult' tersebut harus ditedma katena ta t^mb^h^n yang benar.

Sedangkan ketiadaannya di dalam riwayat-riw^y^t yang lain tidak
menunjukkan bahwa tambahan itu tidak ada.

Penyarah buku mengatakan bahwa ia belum pernah mengetahui

seofangpun yang mewajibkan tambahan 'lWa barakatub', hanya saja imam

Yahya berkata, "Boleh ditambah 'lWa barakaatuhu wa idhwaanuha wa

karaamatuhu'karena tambahan itu adalah tambahan kebaikan." Padahal

Anda telah mengetahui bahwa tambahan yang berdasafkan kepada hadits

hanya 'IVa barakatuh' saia, dan hadits tetsebut adalah hadits shahih, dan

ttdak ada alasan untuk tidak mengatakat tambahan tersebut, demikian

pula pendapat As-sarakhsyi, Al-Imam dan At-Ruyani di dalam Al'Hil1ah.
Sedangkan ungkapan Ibnu As-Shalah yang mengatakan bahwa

tambahan itu tidak benar cukup membuat terkeiut Ibnu Hajar, Ialu ia

berkata, "Tambahar itu jelas ada di dalam flway^t Ibnu Hibban di dalam

Shahib lbnu Hibban, dalam ri'wayat Abu Dawud dan Ibnu Majah." Ibnu
Ha;zr betkata, "Hzrrya saja Ibnu Ruslan menyamPaikan di dalam Slarh

"' <*..b1 Shahih Aba Dawad (997)

'u'tii;, Shahih Ibru Majalt (924)
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As-Sunan bahwa tambahan itu tidak tetdapat di dalam riwayatlbnu Majah."
Saya telah meneliti kembali Sunan Ibna Majah dalam cetakan yang sah

dan ternyata kami mendapati tambahan tersebut di sana derrgan lafazh,
tsab Tasliim'. Muhammad bin Abdillah bin Numair membedtahu kami
bahwa Umat bin Ubaid membedtahunya dad Abu Ishaq dari Abul
Akhwash dati Abdullah, 'Bahwasa;rrya Rasulullah Shallallahu Alaihi wa

Sallan mengucapkan salam ke'arah kanan dan ke arah kirinya, hingga
terlihat wartta putih pipinya,'Assalaamu'alaikum warahmatullabi wa

barakaatuhu."
Di dalam Talqih Al-Afkar Takhij Al-Adqkar, ketika An-Nawawi

mengatakan bahwa tambahan 'lYa barakaatuhu' adalah riwayat tunggal,
Ibnu Hajar menyebutkan berbagat jalur riwayat yang menyebutkan
tambahan tetsebut untuk membantah ungkapan An-Nawawi di atas.

Jika telah jelas bahwa membaca dua salam adalah bagiar dari caru
shalat Rasulullah Shallahu Alaihi wa Sallam, dan beliau telah bersabda,
"Sbalatlah kalian sebagaimana kalian nelihat aku mendirikan shalat.'8se Dan
ada hadits yang berbunyi, '?embukaannlta adalah takbir, dan penutupnjta
adalah salam.'t60 Yang telah diriwayatkan orang perawi-pera:wi Sunan
dengan sanad shahih, maka mengucap salam hukumnya wajib.

Al-Hadawiyah dan As-Syafi'i mewajibkanny^, An-Nawawi
mengatakan bahwa itu adalah pendapat jumhur ulama dari kalangan
shahabat, tabi'in dan orang-orang setelah mereka.

Menutut Al-Hanafiyah dan beberapa oraflg yang lainnya, hukum
mengucapkan salam adalah sunnah, berdasarkan hadits Ibnu Umar,

* l- ^ju3r ;s oul ; n, r*fu t L?, i6\i & tiL\;'.','f.r^fi,,

'tika iman telah mengangkat kepalanla dari sujud /a/u duduk, kenudian ia
berbadats'sebe/um mefigucap salam maka sbalatnla telah sempurila..'861 Mereka
berpendapat bahwa salam bukan rukun yang wajib, kalau ia wajib pasti
diminta untuk mengulang shalatnya dan disitg Rasulullah tidak
memedntahkannya untuk mengucapkan salam.

Saya jawab pendapat di atas adalah, bahwa hadits Ibnu Umar di atas

adalah dhaif b erda s arkan ke s ep aka ta I p ata p enghafal hadits, kar ena hadits
tetsebut telah diriwayatkan oleh At-Tirmidzi yang kemudian ia
mengomentarinya, "Hadits ini sanadnya tidak kuat, sanadnyz mudbtbarib."

8se Telah ditakhrij sebelumnya.

'uo 81nb, S baltilt Al-Janl (5885)
861 liibl Dbaif Atu Dawud (617)
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Sedangkan hadits Al-Musii' shalatahu tidak menutupi kewaiiban salam

ini, karena kewajiban ini tambah^fl yaflg dat^ttg melalui ialut yang benar.

Lalu berargumen dengan ayat, 'Raku'lab kamu, sujudlah kamu" (QS,
Al-Haji: 77) bahwa salam tidak waiib adalah argumen yang tidak
sempufna, karena ayat rrri bersifat global, yang kemudian diielaskan oleh

perbuatan Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam, iika seandainyahanya

mengamalk^fi 
^yat 

tersebut tentulah membaca Al-Qur'an dan rukun yang

lainnya juga tidak wajib.

Tafsir Hadits
Hadits ini menuiukkan waiibnya mengucapkan salam ke arah kanan

dan ke arah kiri, dan inilah pendapat Al-Hadawiyah dan bebetapa lamaah.
S edangkan A s - Sya f i b erp endap at b ahw a yang wai ib adalah s alam p ert^r\
sedangkan salam kedua adalah sunnah. An-Nawawi berkata, "Selutuh
ulama mu'tabar berijma' bahwa tidak wajib kecuali satu salam saia, ilka
ia mengucapkan satu salam maka sebaiknya ia mengucapkannya ke atah

depan dan jika ia mengucapkan dua salam maka sebaiknya ia

mengucapkan salam pertama ke arah kanan dan salam kedua ke arah

kiri."
Dalil yang dijadikan hujjah As-Syafi'i adalah hadits Aisyah Radhiallahu

Anha, ,Bahwasanla jika Rasulullah shallallahu Alaihi wa sallam mengeiakan

shalat witir sebanltak sembilan rakaat beliau tidak duduk kecuali pada rakaat

ke delaparu, kemudian beliau membaca tahmid, berd{kir kepada-N1ta dan berdoa,

lalu berdii tanpa mengucap salarn, kemudian nengeiakan rakaatlang kesembilan,

lalu duduk berdTikir kepada Allah dan berdoa kepada-N1a, kemudian

mergt4capkan salam satu kali." (HR. Ibnu Hibb^rr)ru'Dengan sanad

memenuhi kdteda Shahib Muslim.

Jawaban atas pendapat ini ialah bahwa hadits tetsebut tidak
bertentangan dengan hadits dua salam, karena hadits dua salam adalah

tambahan benar yang harus diterima.
Imam Malik mengatakan bahwa yang disunnahkan hanya satu salam,

flamun Ibnu Abdul Bart telah menielaskan kelemahan hadits-hadits yafig

menjadi dalil pendapat ini.
Al-Malikiyah menjadikan petbuatan penduduk Madinah sebagai

argumen untuk mendukung pendapat mereka yafig meflgatakan bahwa

satu salam sudah cukup, karena itu adalah c^t^ y^ng telah diwarisi oleh

penduduk Madinah dart para pendahulu meteka secafa tufun temufun.

Jawaban atas argumen ini ralahparaahli ushul fikih telah bersepakat dalam

satu pendapat bahwa perbuatafl penduduk Madinah bukan dalil.

862 Shahih lbru Hibban (6/195)
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Ungkapan perawi, "ke arab kanan dan ke arab kii" maksudnya bahwa
ia menoleh ke arah kanan dan kiri hingga w^rflt- putih pipinya tetlihat,
s ebagaiman 

^ 
y aflg disebutkan di dalam hadits s a' d, "s a1 a m e li h a t Ra su lu I la h

Shallallahu Alaihi wa Sallam mengucapkan salam ke arab kanan dan ke arah
kiri, bingga seakan-akan salta melibat hampararu ptpiryta." Dalam n'anyat lain
disebutkan, "binga sala melibat warna putih pipiryta." (HR. Muslim dan
An-Nasa'i)

,t4/r.

€J* rt{ &) f .[,'

3.ri5r li ii U,t \ iaj
\)'*Li a,e6, ;*r' \f iq'1, J; erizit 1

*'attt &\i'ui a:;*
302. Dai Al-Mughirah bin s1u'bah, 'Bahwaunla Rasulullah shaltallahu

Alaihi wa sallam pada setiap akhir shalat wajib membaca, 'Tiada
ilah selain Allah yng Maha Tungal, tiada sekutu bagi-N1ta, semtla
keralaan adalah milik-Ix\a dan semua pujian adalah nilik-N1ta, dan
Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu, Ya Allah, sunguh tidak ada

lang bisa menolak apa )ang Engkau berikan dan tidak ada lang bisa
membeikan apalarugEngkau tahan, dan sungub tidak bermanfaat di
badapan-Mu segala kekaltaan bagi penilikryta.,, (Muttafaq Alaih)863

Penielasan Kalimat
'Dai A/-Mughirah bin sltu'bah, 'Bahwasanla Rasulullah shailallabu Ataibi

wa sallam pada setiap akbir (kata-kata al-dubur di dalam Al-paanuus
dijelaskan bahwa arldnya adalah lawan al-qubul -depan-, sedangkan dubur
setiap sesuatu ialah dibelakangnya tepat 

^tav 
pada ujung akhirnya, dan

kadang kata-kata al-dubur dibaca al-dabar yang arinya shalat pada akhit
waktunya atau al-dabra dan tidak dibaca al-duburjikayang dimaksud adalah
atti kedua ini, jika teriadi itu adalah kesalahan) shalat wajib menbaca, nfiada

ilab selain Allab yng Maha Tungal, tiada sekutu bog,lgo, semua kerajaan
adalab mi/ik-I\1a dan semua pulian adalab nilik-N.ya, dan Dia Maha Kuasa
atas segala serilatrl, Ya Allah, sunguh tidak ada lang bisa menolak apa Jang
Engkau beikan dan tidak ada lang bisa menberikan apa lang Engkau tahan

(di dalam iwayatAbdun bin Hamid disebutkan tambzhan,".*3t-sitr'lr"

'u' <Q&l Hadits ini shahih diriwayatkan oleh Al-Bukh ari (g44) dan Muslim (593)
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..dan tidak ada yangbisa menol ak apayang telah Engkau putuskan'") 864

dan sunguh t;dak birnanfaat di hadapan-Mu segala kekalaan bagi penilikrya.

At-ThabraniberdasatkaltiwayltnyadxtAl-Mughitahdariialutlain
menambahkan setelah baczan lahul malku wa lahul handu'

?,:yr,b#r';';i ,#3 ,4
,Dia menghid'upkan dan mematikan, dan Dia Maha hidup dan tidak nati, di

tangan -N1a'ngn k k, b oi kan.''Ju| Petawi-petawi tambahan ini tsiq a b' Hadits

SetupadiriwayatkanolehAl-Bazzardai.PybdurrahmanbinAufdengansanad
shahih, flamun adatambahatrlaf,Lzh,'lika berada dipagi mailPan di sore hai" ""

Makna sabda beliau, 'Sunguh tidak adalang btsa nenolak apaJangEngkau

beikan" yakri, jika Allah telah memutuskan uotuk memberikat tezel<t atau

yang lainny a, maka tidak ada siapapun yang bisa menoiaknya'

Makna sabda beliau, "dan tidak )doyog bisa mernbeikan aPaJangEngkaa

lahan"yakni, jika Allah telah memutuskan untuk tidak membedkan sesuatu

kepada seseorang, maka tidak ada siapapufl yang bisa memberikannya'

Arti kata at1)aa sebagaiman z yang dikatakan oleh Al-Bukhari ialah

kekayaan atau segala yaig dimiliki, makna sabda beliau di atas bahwa

kekayaan duniawi ,".Lo,Itg, baik betup a hatta' ar'ak' kebesaran dan

kekuasaan tidak akan bisa memb errfly,- manfaat atau menolongnya'

sesungguhn ya yaigbisa menolongnya hanya katunia dan rzhmat-Mu saia'

Tafsir Hadits
Haditsinimetupakandalilbahwadoainihukumnyamustahabuntuk

dibaca setelah m^enonrikan shalat, karena" ia mengandung makna

mentauhidkan Allah, mengembalikan segala petkxa kepada-Nya, begitu

pula segala pemberiafl mauPun sebaliknya dzr' segala kesempurnaan

kekuasaan adalah milik-NYa'

A
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86a MasradAbdm bin Hanid (391)
865 Al-M*'jam Al-Kabir Q0 / 392)
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303. Dari Sa'd bin Abi lWaqqash Radhiltallahu Anhu, "Bahwasanla
Rasulullab shallallahu Alaihi wa sallam memobon perlindungan
dariryta pada setiap akhir shalat, 'Ya Allah, sesungguhrula saJa
berlindung kepada-Mu dari sifut bakhil, da, sala berlindung kepada-
Mu dari sifat pengecut, dan sala berlindung kepada-Mu dari
dikenbalikan kepada amilrJang hina, dan sala berlindung kepada-Mu

ftnah dunia dan sala berlindung kepada-Mu dai aqab kubur.,'(HR.
Al-Bukhad)866

Tafsir Hadits
Sabda beliau, 'dubur as-shalat'-setiap akhir shalat- bisa berarti dua

kemungkinan:
Pertama; Doa tersebut dibaca di dalam shalat tersebut sebelum

mengucap salam, katena kata dubur adalah bagian dari sesuatu, seperti
dubur al-halawan maka bermakna salah satu orgafl bagian darinya.

Kedua; Doa tersebut dibaca seteiah salam, dan inilah makna yang lebih
mungkin. Sedangkan lafazh shalat jika tidak dibed embel-embel tambahan
maka yang dimaksud ialah shalat wajib.

Meminta perlindungan dati sifat bakhil banyak disebutkan daram
berbagai hadits, yang dimaksud dengan bakhil ialah tidak mau
mengeluarkan harta yang sehatusnya ia keluatkan berdasarkan hukum
syatiat, atau berdasarkan adat.

Sifat pengecut ialah gentar menghadapi sesuatu dan tidak segera
bereaksi, atau bisa juga dipahami bahwa ia tidak bersegera untuk maju
berjihad saat jlhad hukumnya wajib, atau tidak bersegera untuk meflyeru
kepada kebaikan dan mencegah dari kemungkaran dan lain sebagainya.

Maksud dikembalikan kepada umur yang hina ialah hidup hingga
mencapai umur tua renta dan pikun, sehingga kondisinya kembali seperti
bayi, dengan ketangka tubuh yang lemah, akal yang kurang dan
pemahaman yang dangkal.

Maksud fitnah dunia ialah godaan dari nafsu syahwat dunia dan
keindahannya, sehingga melupakan kewajiban dan tujuan penciptaan
manusia yaitu untuk beribadah kepada yaflg menciptakannya, dan inilah
yang dimaksud di dalam firman-Nya, "Sesunguhnla hartamu dan aruak-
anakmu hanlalah cobaan (bngr*n)." (QS. At-Taghabun: 15) Sedangkan
masalah azab kubur telah kami bahas terdahulu.

866 Hadits ini shahih didwayatkan oleh Al-Bukhari (2822)
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3O4.DariTsaubanRadhilallahuAnhaberkata"'JikaRasulullah

Shallallahu Ataihi wa Sallan telah kelaar dari shalatryta beliau

beistighfartigakalikernadianmembaca"YaAllab'EngkaulahAs-
Salam, dori-Mo keselamatan' maha suci Engka't Jaily meniliki

keagangan dan kemuliaan'" (H'R' Muslim)'867

Penjelasan Kalimat
,,Dari Tsauban Radhjaltahu Anhu berkata, 

,Jika Rasulullah Shallallahu

Ataihiyasallamtelahkeluardarishalatnlz(mengucapkansalam)beliau
beristighfar tiga kali (dengan bacatn 'AstaghfirullaD" disebutkan di dalam

Al-Adqkark^r^ng n Ai-N'o"*t, ada yang bettanya kepad* -t'l-A:uza'i

yaitusalahSeolangperawihaditsini,..Bagaimalakahbalaznistighfarnya?,,
t.liru m"rr)^*rb, "Astaghflrullah, Astaghfiratlah'') kemadian Nabi

Muhammad Shallatlahu Ataii wa Sallarn membaca, Ya Allah, Engkaulah As-

Salaam,d'ari-Mukeselamatan,MahasuciEngkallJansmemilikikeagungandan
kemaliaan."

Tafsir Hadits
Istighfat ini mengis yatatkan bahwa seorang hamba tidak mampu

melaksanakan kewajiban beribadah kepada Tuhannya secara semPuffla'

kareta pasti ada bisikan-bisikan dan 
^rjg^,ir-ang^fl 

yz,ng mengganggu,

karena itulah d"ianjurkan beristighfar untuk menutupi kekurangan tersebut'

Juga dianiutkan untuk mensifati Tuhannya dengan sifat As-Salaan'

..f,rgri-rna Atlah telah mensifati diri-Nya' dan makna sifat tersebut

adalah bahwa Allah selamat dati segala kekutangan datt cacat, dilihat

dari tatabahasa Arab, sifat tersebut dalam bentuk mashdar yang fungsinya

untuk menuniukkan penguatan makna'

"Dai-Mu keselamaian"lyakni dari-Mu kami memohon keselamatan dart

kebutukan dunia dan akhirat'
,MahasuciEngkailJansmemilikikeagungandankemuliaan,'yakntyalg

memiliki kekayraiyrrl -ott'k dan keutamaan yang sempurna' Ada yang

mengatakan bahwa *-,k,,,d,y, Dia-Iah yaflg memiliki keagungan dan

tkan oleh Muslim (591)
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kemuliaan untuk hamba-hamba-Nya yang ikhlas. Sifat ini adalah salah
satu sifat yang sangat agung, sehingga Rasulullah Sballallabu Alaibi wa
sallan betsabda, "Biasakanlah membaca,'Yaa dryl jalaali wal ikraam'."s68
Saat melewati seseoraflg yang sedang mengerjakan shalat kemudian
orang tetsebut membaca, 'Yaa dqallalaali wal ikraam'Ftasulullah Shatlallahu
Alaibi wa Sallam bersabda, 'Doamu telah dikabulkan."
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305. Dai Abu Hurairab Radbjallabu Anhu bahwasan-\ta Nabi Mubamnad
Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, 'Barang siapa pada akbir
setiap sbalat membaca tasbih tiga puluh tiga kali, membaca tahmid tiga
pulub tiga kali dan membaca takbir tiga pulub tiga kali, itulah senbilan
pulub sembilan." Kemudian beliau bersabda, 'Genap seratusnla, Tiada
ilah selain Allab yng Maha Tungal, tiada sekutu bogr-Nn, remlta
kerajaan adalah nilik-N1a, semua pujian adalah nilik-N1ta, dan Dia
Maha Kuasa atas segala sesudlu" maka dosa-dosanla diampuni
walaupun sebanjtak bilangan buib di lautan." (HR. Muslim)86e
Dalam riwalat lain disebutkan, 'Bahwasan-1ta takbir dibaca tiga pulab
enpat kali."

Penielasan Kalimat
'Dari Abu Hurairah Radbltallabu Anhu bahwasan-1ta Nabi Muhanmad

Sballallahu Alaihi wa Sallam bersabda, 'Barang siapa pada akbir setiap shalat
membaca tasbih tiga puluh tiga kali (yakil membaca 'subhanailah') membaca
tabnid tiga puluh ttga kali (yakni membaca Al-Hamdulillah) dan menbaca
takbir tiga puluh tiga kali (yakni membaca 'Allahu Akbar') itulah sembilan

868 1Q&1 S h abi b At-J ani' (7250)

"un Qlrb, Hadits ini shahih diriwayatkan oleh Muslim (597)
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puluh sembilan (yaitu iumlah asmau.l husna)' Kemudian beliau bersabda'

''Groo1, seratusn4ta, Tiail ilah selain Altah lang Maha Tunggll' tiada sekutu

bagi-N1a, serilua kerajaan adalah milik-N1a' semila lujian 
a.dahh milik-N1a'

dan Dia Maha Kuasa" atas segala sesaatu" maka dosa-dosanla diampuni walaupun

sebanlak bilangan buih di laatan'

Dalam riwayat Muslim yang lainnya disebutkan' 'Bahwasanla takbir

dibaca tiga paluh empat koli" 'ih'nega iumlahnya genap seratus' maka

,"yogyriy, kadang-kadang membaca-tahlil dan pada kesempatan yaflg

lain memUrca takb i' y"^'g iumlahnya tiga puluh .empat 
untuk

mengamalkan kedua 'i*'^y^l 
trcrsebut' Sedangkan membaca keduanya

secafabersamaan -sebagaima11 y^trgdikatakan oleh pensyaruh dan lrugz-

yanglatn-, maka hal itu seyogyanya tidak dilakukan katena tidak ada

ri'wayatyang mendukungnya, Jan iumlahnya akan melebihi seratus'

Tafsir Hadits
Hadits ini didasari oleh satu kisah, "Bahwasanya oraflg-orang miskin

dari golongan muhaiirin mendatangi Rasulullah s hallaltaha Alaihi wa sallan

seray a berkata, "Wahat Rasulullah, orang-orafl g k"y1 telah pergi menuiu

d.t^i^t yang lebih tinggi dan kenikmatan y^flg abadi?" Maka beliau

menjawab, 'Ap' y^nl"k^Li^n maksud?" Meteka berkata' "Meteka

menditikan shalat ,"pJtti kami, mereka berpuasa seperti kami' meteka

bersedekah namulr tr-i tia't bisa bersedekah' mereka membebaskan -
hambasahaya.namunkamitidakbisamelakukannya.,,MakaRasulullah
Sballallahu Ataihi wa Sallan betsabda'
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,,Maukah kalian aku ajai sesuatu untuk mengel'ar Trang-Lrang)ang telah

mendabulai kalian dan kalian bisa nelampaui orang-orang setelah kalian,

dan tidak ada oranglang tebih baik dai kalian kecuali TrangJang rnelakukan

aPa )ang kalian liiak-an?" Mereka menjawab' 'Tenta' wahai Rasulallah'"

BrtU, bersabda, 'Kalian bertasbih kepada Allah'"

Sedangkan cara membaca tasbih, tahmid dan takbir tersebut teiah kami

sebutkan di atas, flamun ada yang mengatakan bahwa catanyz- dengan

membaca ,subhanallahi wal handutiltahi wittahu akbar' tiga puluh tiga kali'
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Diriwayatkan dalam Shahih Al-Bukhari dad Abu Hurairah Radhjallahu
Anhu, "Kalian membaca tasbih sepuluh kali, membaca tahmid sepuluh
kali dan membaca takbir sepuluh kali." 870 Dan ada caralairt sebagaimana
disebutkan dalam riwayat, 'Kalian membaca tasbih dua pulub lima kali, begitu
pula dengan tabmid, takbir dan tahlil -seperti di atas- sehingga jumlahryta nenjadi
seratils.tt 871

Abu Dawud medwayatkan dad Zaidbin Arqam, "Bahwasanya setiap
akhir shalat Rasulullah Shallallaha Alaibi wa Sallam membaca,

'!L)l-,.,"5r Ui'afr:t#
,1:, dtu;, !i? ti-rl;J oi V 6 iA .f irt,tt d,
;A ,Y'o:'id, r*\ti;|& t!)tLl\# 6,'Ak'"qrr

)#t ttt :-r,ti:, 
q'nt q.' y6 k,f.,+:0'ti' tM,,#t

7t:rfut 3; :i,r ;tri,isi ?,t,F( it "#5,"y-,t lTy.t,
k<!i ;t\t ;:-lt?)ht;;,';{,rti ;fht ,,-.r\7:

'Ya Allab, Tuhan kami daru Tuhan segala sesuatu, salta bersaksi bahwa
Engkau adalah Tuhan,ltang Maha Tunggal tiada sekutu bagt Mu, Ya A//ah,
Tubaru kami dan Tuhan segala sesuatu, sala bersaksi bahwa Muhammad
shallallabu Alaihi wa sallam hamba dan utusan-Mu, Ya Allah, Tuhan kami
dan Tuban sega/a resuatil, sala bersaksi bahwa s€mua bamba adalah
bersaudara, Ya A//ah, Tuban kami dan Tuhan segala sesuatu, jadikanlah
sajta daru keluargaku zrang-lrang)ang ikblas kepada-Mu setiap saat di dunia
maupun di akhirat, wahailang memiliki keagungan dan kemuliaan dengarkan
dan kabulkanlab, Allah Maha Besar, Allah Maha Besar,lang Maha Besar
adalab A//ah, cahala selurah langit dan bami, Allah Maha besarlang Maha
Besar, cukuplah Allab bagika, sebaik-baik penolong, Attah Maba beurlang
Maha Besar." 872

Abu Dawud medwayatkan dari AIi Radhjaltabu Anhu, "Bahwasanya
jika Rasulullah Sballallabu Alaihi wa Sallam telah mengucapkan salam dari
shalat, beliau membaca,

6:e .f i:t::t1:., dlu,*;\

"o {$}y Hadits ini shahih diriwayatkan oleh Al-Bukh ai (6329)

"' <lp.,b1 S h a b i b An -N a u, (1 3 50)
8721ii&l Dbaif Abr Dawtd (1508)
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'Ya Allah, arnpanilah dosa-dosaka' baik yng terdahulu maupun jtang akan

datang, baik yng tersembunli' yng teraig-i'oog'o rila-ilpu.n yng berkbih-

lebihan, dan segala ); l"sL'senln nulnlaha dai pada aku' Engkau yng

mengawalka, d" ;;8;;''i''1*g)'ngokhirkan' tiad'a ilah selain Engkail'" 873

Abu Dawud dan i"-tiu'i'i metiwayatkan dari Uqbah bin Amir'

"Rasulullah Shallattabu Ataihi wa Sallam menyt'rt'hko untuk rrrembaca Al-

Mu'awwidlaat setrap selesai dad shalat'" 874

Muslim -"ri-ryr,kan dari -tt!-Ba,a', "Bahwasanya setelah shalat

Rasulullah Shaltaltathu Ataihi wa Sallam membaca'

:!;?*t;ufte ei'
"lhabai Tuhanka, jagatah dirika dari adlab-Ma pada hari Engkaa

nen bangkitkan han-ba-hamba-Ma' " E7 t

I(hususuntukshalatMaghdbdanshalatSubuh,selainbacaandiatas

'o-rb I i:L'th' lt iit I
t1
rtr!

9,9

'TiadailahselainAllabyngMahaT:oOo''tiadd::.k1t:bagi'N1a'seil|'tct
kerqfaan adalah rnilik-I'{1a, sentt(t pajiaildabh nilik-I'$a' dan Dia Maha

Kuasa atas segala l"ii'';-s"poiott kali- (HR' Ahmad) "6

At_Titmidzi meriwayatkan ALu Dzar Radbltallahu Anhu, "B.ahwasanYa

RasulullahShallatlahu'Alaihiaasallanbetsabda"'Barar.gsiapaseuap
setelah shalat, saat masih menekuk kakinya dan belum berbicara'

kemudian ia membaca,

ztz ! o " 'ii=ir '^rr ;jl-f,:tii{'er} Jiil'silr lt iit y
-f) 4") *'*' wr r - -" 
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at t (Qj;1 S hahih Aba D awd (7509)

,ro <i1,:tl Shahih Abu Dawad (1523)

r',r'@>Hadits ini shahih didwayatkan oleh Muslim (709)

ezo gr6i,. ini diriwayatkan oleh Ahmad (6/298)
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'Tiada ilah selain Allah yng Maba Tungal, tiada sekutu bogr lg4 semua

kerajaan adalah ni/ik-N1a, semna pujian adalah milik-N1at Jang
nengbidupkan dan mematikan, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesxtatu."

Sebarytak sepuluh kali, Allah akan mencatat sepulub kebaikan untuknla,
menghapas sepuluh kesalahan, mengangkatnla sepulub deralat, dan sehai itu
ia selalu dalam penjagaan dari segala bal yng tidak disukai, ada penjagaan

dari setan, dan tidak ada satu dosapun yng lalak tery'adi padaryta kecuali
do s a m e n1 e ku tu ka n Al la h.' 877 At-T itmidzi mengatakafl , "Hadits ini gharib
hasan shahih."
An-Nasa'i meriwayatkan dari Muadz, ia menambahkan,,J+l oJ+,

arilny a s egala kebaikan berada di tangan-N y a, iuga menambahkan, "setiap
sekali ia membaca, maka seakan-akan ia membebaskan satu hamba
sahayz."

At-Tirmidzi dan An-Nasa'i meriwayatkan dati lmaruh bin Syabib, ia
berkata, "Rasulullah shallallahu Alaihi wa sallam bersabda, Barang siapa
membaca,

ij eulr;i d'ar;zlz J o t/
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'Tiada ilah selain Allab yng Maha Tungal, tiada sekuta bagt N1ta, semila

ker@aan adalah milik-N1ta, semua pujian adalah nilik-N.ya,1ang menghidupkan
dan mematikan, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu." Sebanlak sepuluh
kali setiap selesai dai shalat Maghib *41/ab akan mengutus malaikat-malaikat

lang akan menjaganla dai setan lang terkutuk, hinga tiba saat pagt, dan Allab
akan mencatat baginla sepulub kebaikan, menghapus sepulah kesalahan lang
menjerumuskan ke da/am neraka -al-Muubiqaat-, dan ia seakan-akan
membebaskan sepaluh budak muslim." 878 At-Tirmidzi berkata, "Hadits ini
hasan, saya tidak mengetahuinya kecuali dad hadits Laits bin Saad, dan
tidak diketahui bahwa Tmarah mendengarkan dari Nabi Muhammad
Shallallahu Alaihi wa Sa//am."

Sedangkan bacaan surat Al-Fatihah dengan niat begini, begitu tidak
pernah ada daltl yang mendasarinya bahkan ia adalah bid'ah.

Sedangkan bacaan shalawat kepada Nabi Muhammad Sha//a//ahu Alaihi
wa sallam setelah membaca tasbih, tahmid dan takbir yang dilanjutkan
dengan doz adalah sunnah, dan membaca shalaw at kepada Nabi
Muhammad sebelum berdoa adalah sunnah.

817 liii&l Dbaif At-Tirnidg Qa74)
"'(i#) Sbahih At-TirnidT! Q534)
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Sedangkanmeniadikanhalitusebagaradatatauterusmenerus'
menjadiki'n nyabagatkan sunnah rawatib, kemudian imam berdoa ke aruh

kiblat membelakangi makmum tidak pernah dtaiarkat oleh sunnah,

bahkan yang jelas 
^df, 

d^lu^dwayat ialah bahwa setelah salam, Rasululiah

menghadap ke arah Para makmum'

Al-Bukhati m"nrrir,'Bab Imam Menghadap Ke Arah Makmun Setelah

Mengucap Salam" beliau menyebutkan hadits dati Samurah bin Jundab,

dan hadits lain dati Zaid,binKhalid, 'Bahwasanlajika Rasulullah S hallallaha

Ataihi wa sallam telah nerytelesaikan shalat beliau nenghadap kepada kami

dengan wajahnla.', Secala zhahtt,, hal ini menjadi kebiasaan beliau Secafa

terus menefus.
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306. Dai Muad| bin Jabal Rad.hialtaha Anhu, 'Bahwasanla Rasulullah

ShallatlahuAtaihiwasallambersabdakepadanla',Akuberwasiat
kepadamuwahaiMaad,T,janganlabengkaulalaiuntukmembacasetiap
selesai mend.irikan shalat, 'Ya Allah, bantulah aku untuk nengingat-

Mu,berslukurkepada.Mud'anmenperbaikiibadahkepada-Mu.,,(HR.
AhmaJ, Abu iawud dan An-Nasa'i, dengan sanad kuat)87e

Penielasan Kalimat
,,Dai Muadl bin Jabal Radhiltatlahu Anhu, 'Babwasanla Rasulallah

Shaltallahu Alaihi wa-sallam bersabda kepadaryta, 'Aka berwasiat kepadamu

wahaiMuad.Trjanganlahengkaulalai(kata'wada'a'berartr'laraka'-
meninggalkan, akan tetapi kata 'wada'a' dalzm bentuk lampau lar^ng

digunakandanyangserirrgdigunakantdrahkata,tarakT,,tajagadipakai
didrlr* A1-Qur'-an, "fuaa lYadd'a'aka Rabbuka" - (Rabbmu tiada

meninggalkan kamu) [QS. Adh-Dhuha: 3) untuk membaca setiap selesai

nrrdiiko, shalat, 'Ya Allah, bantulab aku untak mengingat-Mu, berslukur

kepada-Mu dan menperbaiki ibadab kepada-Mu'"

l

l

"n tQ',31Shahih Aba Dawud (7522)
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Tafsir Hadits
Pada dasatnya, suatu latangan menunjukkan pengharam^rt, sehingga

zhahk hadits ini mewajibkan membaca bacaan tersebut setelah shalat.
Ada yang mengatakan bahwa larangan tersebut bermakna tuntunan atau
anjuran, namufl pendapat ini harus didukung oleh argumen. Dan adayang
mengatakan bahwa bisa jadi doa itu wajib untuk Muadz namun tidak
untuk yang lainnya. Bacaan ini mencakup semua kebaikan dunia dan
akhirat.

* \t .* at J*1ric,i$,* ?ttt,1t a;Cl,J,fr.r. v
: , o4,oi-^*.- . e,r-.tt- )-ot 1/ o(F q. e y& *k ;! q$t ^,T'r-i,y,*j
'>r;j .ot-i ii.t i*c:';.t;t;tj:, .L?r lt &ir )';',

,Lf hr ';'&i :Gt:*)l

307. Dari Abu tJmamah Radbilallahu Anhu trr*or), "Rasulullab
Shallallabu Alaibi wa Sallam bersabda, 'Barang siapa membaca alat
Kursi setiap selesai sbalat, maka tidak ada jtang nenghalangiryta dari
masuk sarga kecuali kematian. " (HR. An-Nasa'i, dan disahihkan
oleh Ibnu Hibban)88} At-Tbabrani menambahkan, 'Dan ,eu/
Huwallahu Abad'." 881

Biografi Perawi
Nama Lengkap Abu Umamah adalah Iyas bin Tsa'labah Al-Haritsi Al-

Anshati Al-Khajrazi. ra tidak ikut serta pada perang Badar karena
Rasulullah telah mengizinkannnya untuk tidak ikut serta saat itu, karena
ia sibuk mengurusi ayahnya yang sedang sakit. Sedangkan Abu umamah
Al-Bahili telah disebutkan di atas dan namanya selalu diikuti dengan
marg nyz.. Jika tidak disertai dengan flzrrr^ matgz, maka yang dimaksud
ialah Abu Umamah bin Iyas.

Tafsir Hadits
Hadits serupa diriwayatkan dari Ali Radhtltallahu Anhu dengan

tambahan, "Dan barang siapa membacalua saat ia mulai berbaring, maka

'*o t$;; Sbabilt At-Jami' (6464)
88t Al-M*Jam Al-tubir (8 / 114)
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Allah akan membuat aman rurnahnjta, rumab tetanganla dan ramab-ramah di

lingkangannla. " (HR. Al-Baihaqi di dalam Syu'abwl Imdn' namun ia

mendhaifkan sanadnYa)
MaksudungkapanU.fi""Tidakadalangnenghalanginladaimasuksurga

kecuali kernatian' yakni, tidak ada yang mengh alanginya dari masuk surga

kecuaii lrka ia tidak mati, hal ini dihapus dari ungkapan di atas karena

dianggap telah dipahami secata umum'

Bactatini dikhususkan untuk ayat Kursi karena ia mengandung semua

pokok asmaul husna serta sifat ke-Tuhanan-Nya' ke-Maha Tunggalan-

Ny", k.-Maha Hidupan-Ny', ke-Mandirian-Nya' Ilmu-Nya' keraiaan-Nya'

kekuasaan-Ny, aan iradah-Nya, sedangkan surat Al-Ikhias adalah mutoi

menyebutkan sifat-sifat Allah Ta'ala'

,&: ^)L ;\L3 }Li^" ,* ir i-, 'Js :'JsJ;r'Js:'Js ?i;t ii{t u.JG *'s.r'A
/ 0 //

.'qr$ti6,.JAl 6fit'Ul ,;#?rs tru
308. Dari Matik bin Al-Huwairits berkata, 'Rasulullah sballallahu Alaibi

wasallambersabd,a,,,shalatlahkaliansebagaimanakalianmelihatku
mengerj a kan shalat'" (HR' Al-Bukhad)882

Tafsir Hadits
Hadits ini adalah sebagai pokok y^ng san1zLt aguflg' Metupakan dalil

bahwa ^p^ 
y^figdilakukai oleh Rasulullah dalam shalatnya baik berupa

petbuatan maupun ucapan adalah penielasan dan keteraflgarr ztas ayat-

aya,t Al-Qur'an, -r^,,pt"t keterangan dari hadits-hadits yarrg

memerintahkan untuk menditikan shalat'

HaditsinimenuniukkanwajibnyamengikuticaraRasulullahdalam
mengeriakan shalat. Maka selutuh perbuatan maupurl perkataan yang

selalu beliau kerjakan meniadi waiib atas umatnya' kecuali iika ada dalil

yaflg mengkhususkan sesuatu hal, para ulama telah menielaskan hadits

inisecarapanianglebar,danlbnuDaqiqAl-'Idtelahmenielaskannyadi
dalam Slarh Al-,(Jmd,ah yalgkemudian kami tambahi penjelasannya pada

cat^t^rl pinggirnYa.

@tkan oleh Al-Bukhari (631)
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\t .U it Jy_, Jv :Js ii;i't ,f, F i ork *i .r ,t

"*'*-;'j \y t:*'F'j Ly' *o'k,'{",, *
.UretI'j, .i:G ,tt: f

309. Dai Imran bfu Husbain Radbjallahu Anbu berkata, 'Rasulullah
Shallallabu Alaihi wa Sallam bertabda, 'Ker1'akanlah shalat sambil
berdii, jika kamu tidak bisa maka sambil duduk, jika kamu tidak
bisa maka lakukanlah di atas satu sisi, jika tid.ak maka lakukanlah
dengan iyarat." (HR. Al-Bukhari)883

Penielasan Kalimat
"Dari Imran bin Husbain Radbltallahu Anhu berkata, 'Rasulullab

Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, 'Keryakanlah sltalat sambil berdiri,
jika kamu tidak bisa (menge{akan shalat sambil betdiri) maka sambil duduk,
jika kanu tidak bisa (mengerjakan shalat sambil duduk) di atas satu sisi,
jika tidak @isa mengerjakan shalat sambil tiduran) lakukanlah dengan iyarat
G^-i tidak menemukan asal tambahan ini di beberapa manuskrip Bulugbut
Maraam. Al-Bukhari meriwayatkan hadits ini tanpa tambahan tersebut,
begitu pula dengan An-Nasa'i, namun An-Nasa'i menambahkan) 'Jika
tidak bisa maka keryakanlah sambil tiduran, dan Allah tidak membebani seseorang

kecuali se batas kem ampuann)a.")884

Ad-D araquthni meriw ay atkan dad Ali Ra d h i1 a I t a h u A n h u dengan lafazh,
"Jika kamu tidak bisa bersujud maka lakukan dengan isyarat. Buatlah
sujudmu lebih rendah dari pada ruku'mu. Jika ia tidak bisa menge\akan
shalat sambil duduk, hendaklah ia mengerjakan shalat sambil tiduran di
atas sisi kanannya, dengan menghadap ke atah kiblat. Jlka ia tidak bisa
shalat di atas sisi kanannya, hendaklah ta mengerjakan shalat sambil
terlentang, kedua kakinya di arah kiblat."88s Di dalam sanadnya terdapat
keiemahan, dan ada yang matruk.

Ibnu Hajar menjelaskan, "Hadits di atas tidak menyebutkan 'dengan

islarat' namun hal itu disebutkan oleh Ar-Rafr'i, akan tetapi ia disebutkan
di dalam hadits Jabir, Jika kamu bisa,jika tidak maka lakukan dengan islarat
dan jadikanlab sujudmu lebih rendab dari pada ruku'mu." (HR. Al-Bazzat
dan Al-Baihaqi di dalam Al-Ma rifah)

tt' 
@,,:.1 Hadits ini shahih diriwayatkan oleh Al-Bukh an $ lfi)

88a Kami tidak menemukan tambahan ini.
E8s Smat Ad-Daraqnthni (2/42-43)



538 & $unutus-sALAM JilidPenama

Al-Bazzar mengatakan bahwa Abu Hatim dttanya mengenai hal

tersebut maka ia berkata, "Yang benat hadits ini diriwayatkan dati Jabir

secar^ mauquf, sehingga orang yang meflgaflggaprLye- marfu' adalah

kesalahan." Hadits ini diriwayatkan iuga dari Ibnu Umar dan Ibnu Abbas,

flamun di dalam sanad keduanya tetdapat kelemahan'

Tafsir Hadits
Hadits ini menuniukkan bahwa shalat waiib tidak boleh dilakukan

sambil duduk kecuali Jtka ada alaszn teftentu, yaitu iika ia tidak mampu

ataa jtkaia takut tetjadi masalah darvrat,berdasarkan ftman Allah Ta'ala,

e,r;)i c:K{'Gq
"Dia sekali-kali tidak nenjadikan untuk kama dalam agama suatu

kesempitan.,, (QS. Al-Haii: 78) dan iuga berdasarkan sabda behtu, 'Dan

jika kanu tidak bisa, rnaka sambil tiduran niing."
Di dalam hadits At-Thabtam,'fika ia kesulitan maka sambil dudak, jika

ia mengalami kesulitan ruaka sambil tiduran." 886 Hadits ini bantahan atas

pendapat yang men gataktn bahwa seseotang yang tidak bisa

mengerjakannya sambil duduk, maka gugurlah kewaiiban tetsebut.

Hadits ini menunjukkan bahwa iika seseorang mengalami kesulitan

untuk menge{akan shalat walaupun kesulitan tersebut hanya berbentuk

rasa kesakitan, mzka ia boleh mengeriakannya sambil duduk, walaupun

dalam masalah rrri ada perbedaan pendapat.

Hadits ini dalil bagi oran g yaflg mengatakan bahwa rasa sakit

membolehkan shalat sambil duduk.

Dan di afLtal:l bentuk kesulitan talah, orang yang takut merasa pusing

)ika ia harus mengerjakan shalat sambil berdiri di atas kapal, atau yka ia

iakut tengg elam,makaia diperbolehkan mengerjakan shalat sambil duduk'

Hadits ini tidak menjelaskan model duduk yang dianiutkan sehingga

bisa dipahami bahwa model duduk apapun diperbolehkan, dan inilah

pendapat beberapa kelompok ulama.

Sedangkan Al-Hadi dan yang iainnya berpendapat, "Dengan duduk

bersila sambil meletakkan kedua t^flg l di atas kedua lutut." Demikian

pula pendapat Al-Hanaftyzh.
Zaid bin Ali dan bebetapa ulama yang lain berpendapat bahwa model

duduknya seperti duduk saat tasyahhud. Dan adayangmengatakan bahwa

sesungguhnya petbedaan pendap attrrihanya untuk menentukan manakah

886 Al-Ausath (4/210)

3
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cata duduk yang paling baik. Ibnu Hajar menyebutkan di dalam Fath At-
Bai, "Cara duduk yang paling baik diperselisihkan, menurut tiga imam
cata duduk yang paling baik ialah duduk bersila, ada yang mengatakan
car^ yzng terbaik ialah duduk iftirasy, dan ada yang meng atakan cara yang
terbaik ialah duduk tasyahud akhir, yang mana masing-masing pendapat
didukung oleh hadits."

sabda beliau, "di atas satu sisi", ungkapan ini tidak menjelaskafl c^ra.
tiduran yang dianiurkan, hanya hadits Ali Radhjallabu Anhu yang
diriwayatkan oleh Ad-Daraquthni membatasinya, "...sambil tidaran di atas
sisi kanarunlta, dengan mengbadap ke arah kiblat....", hadits inilah yang
menjadi dalil jumhur ulama, yaitu tiduran seperti posisi mayat di dalam
kubur.

Bisa disimpulkan dari hadits ini bahwa, jika seseorang tidak bisa
mengerjakannyr- dengan isyarat maka gugudah kewajiban shalat atas
dirinya. As-syaf i dan Al-Muayyid men gatakan bahwa isyant tersebut
dengan kedua mata dan kedua kelopaknya. Sedangkan menurut zufar
isyarat tersebut di dalam hati. Dan ada yang mengatakan bahwa orang
tetsebut harus membaca Al-Qur'an danbacaanyznglainnya dengan Iidah
lalu dengan hati, namun hal ini tidak pernah disebutkan di daiam hadits.
Disebutkan di dalam ayat AI-Qur'an,

./^\ Lry ;:,p'6 G,5 (,{i_ -:rt I iL\,6
'rngatlab Allah di waktu berdiri, di waktu dudak dan di waktu berbaring."

(QS. An-Nisaa': L03) walaupun hal itu tidak disebutkan secara rangsung,
tidak menutup kemungkinan wajibnya dengan dalil yang lain. Dan hukum
shalat adalah wajib secara mutlak berdasarkan sabda beliau, 'lika kalian
diperintahkan untuk melakukan sesuatu naka lakukanlab semampu kalian."ss.
Jika ta bisa melakukan shalat meskipun tidak dengan pelaksanaan yang
sempurna, ia harus melakukan nya, karena ia dianggap bisa melakukannya.

JLi *r iG\t .* yt'J;,, ri;b\, *, le Vi.r\ .

-'co . t

il ftYr .,,ti p i|,st ,W ;:-i ,;iLr JL J; ,-*;
.lrc';)'q'Fi !t';. tprr,;r;t' 

r;e rfr,-3A',
#:, f.v ;-*,f, ,,oi *,dt;t:r;,

"' <Q.'as Hadits ini shahih diriwayatkan oleh Al-Bukh ari (72gg) dan Muslim (1337)
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370. Dari Jabir Radhilattahu Anhu, 'Bahwasanla Rasulallah shallallahu

Alaihi wa Sallam berkata kepada se$1rangJang sedang sakit dan

nengery'akan shalatnla di atas bantal, lalu Rasulullah Shallallahu

Alaihi wa Sallam melemparkan bantal tersebat, beliau bersabda,

"S balatlah di atas tanahjika kamu mampu, jika tidak maka lakukanlah

dengan isltarat, dan jadikanlah sajadnu lebih rendah dari pada

raku'mu."(HR. Al-Baihaqi dengan sanad kuat888, namunAbu
Hatim mengatakan bahwa yarlg benat hadits ini mauquf)

Penjelasan Kalimat
Al-Baihaqi medwayatkan di dalam Al-Maifah dad Sufyan At-Tsauti,

di dalam hadits tersebut diielaskan, "Maka Rasulullah Shallallaba Alaibi

wa Sallam melempatkar-bantal tersebut, lalu orang tetsebut mengambil

satu ranting untuk mengerjakan shalat lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi

wa Sallam melemparkan ranting tersebut, -Ialu ia menyebutkan hadits

tetsebut-."
-NI-Bazzar berkata, "Kami tidak mengetahui seorangPun

meriwayatkarrrryz dad At-Tsaud kecuali Abu Bakar -LlHa;nafr." Ketika

Abu Hatim ditanya mengenai hal tetsebuttaberkata, "Yang benar bahwa

hadits dartJabrr adalah mauquf, dan mengaflgg^ptLy^ matfu' adalah satu

kesalahan."
At-Thabrani meriwayatkan dari Thadq bin Syihab dad Ibnu Umat ia

betkata, "Rasulullah Shallallahu Alaihi wa .fallam menienguk seolang yaflg

sedang sakit."88e Lalu ra menyebutkan hadits tetsebut, flamun di dalam

sanadnya ada kelemahan.

Tafsir Hadits
Hadits ini adalah dalil yang menuiukkan bahwa seseolang yang sedang

sakit tidak boleh menggunakafl sesuatu untuk bersuiud sehingga waiahnya

tidak menempel pada tanah. Hadits iuga menielaskan bagatmata

membedak^fl afltata ruku' dan suiud yaitu dengan cafa membuat suiud

lebih rendah dari pada tuku'. Jika otang tersebut tidak bisa berdiri untuk

ruku' maka membuat isyarut keduanya sambil duduk, dan isyarat untuk

sujud lebih rendah dart pada tsyatat untuk ruku'. Jika ia bisa betdiri, maka

ia membuat tsy^tat ruku' sambil berdfui, lalu duduk dan membuat isyarat

suiud sambil duduk. Dalam masalah tni ada yang berkata, "Hendaklah

ofaflg tersebut membuat isyaratruku'dan suiud sambil berdiri lalu duduk

888 Al-Krbra (2/304)
88e Al-Ma Jan Al-Kabir (12 / 269 -27 0)

t
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untuk membaca tasyahud." Ada yang betkata, "Hendaklah orang tersebut
membuat rsyarat sambil duduk dan ta berdiri hanya untuk membaca -
ayat Al-Qur'afl-." Ada pendapatla;tn mengatakan, "Telah gugur kewajiban

untuk betdfui dari orang tetsebut, maka hendaklahia menunaikan shalatnya

sambil duduk, namufl diperbolehkan baginya untuk melaksanakannya
sambil berdiri, dan iika ia kesulitan untuk duduk, makaia membuat isyarat
tuku' dan sujud sambil berdiri."

8. @ts suJUD sAHwI, suJUD TILAwAH DAN
SUJUD SYUKUR

*t*\t.ufir oli;ht',4,;'61' l' * *r.r\ \

u.-llti*.ry.{ rrr*r,F'}t ei*-;bt ff,&
U.L-;"r4k ry utlt ;tr1i>,bt .uttit;L A
aa ;r,,1"t L?l'{-.'i'&'it,p ;'rX,rj
'ro'- o tt. , r , -,.c , 'r) t/7t ,c ! -z,z ,z,F ''tc ri.lx.f ,gK",t' |t)1 G-.).qrdr

.dlAt q4 11 ,:t9- i; ,ttrt u*l;t';;'oi
Itt. Orri Abdut/a'h-bi'in Bahainah Radhi1allabu Anbu, "Bahwasanlta

Rasulullab Sha//a//ahu Alaihi wa Sallam mengejakan shalat Zbahur

bersama mereka. Kemudian beliau berdii pada dua rakaat pertama

tanpa duduk -taslahud- orang-orangpun berdii bersama be/iaa dan

ketika beliau telab rnenlelesaikan shalatnla. Orang-orang meililngga

salam beliau. Tiba-tiba beliau membaca takbir sambil tetap daduk lalu

bersajud dua kali sebelum mengucapkan salam, lalu ia mengucapkan

salam." (HR. Tufuh petawi, danlaf.azh ini adalah laf.azh.!tl-
Bukhad)8e0 Di dalam iwalat Muslim disebutkan, 'Beliau membaca

takbir pada setiap sujud sambil tetap dudak, sebelum rnengucapkan

salam, dan orang-orang ikut bersujud bersamanla, sebagai ganti alas

apa lang lerlupakan laitu berapa duduk taslahhud."

t'o {9,,b, Hadits ini shahih diriwayatkan oleh Al-Bukhart (7224) dan Muslim (570)
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Tafsir Hadits
HaditsinimenuniukkanbahwaapabilaSeseofanglupatidakduduk

untuk tasyahud 
^*^1,' ^ k^hal tersebut bisa diganti dengan suiud sahwi.

Walaupunsabdabeliau, 
i. I .,, , ,.

,P\,lf\\s \jb
,,shalatlah kalian sebagaimana kalian nelihatku mengerjakan sbalat''

mengisyaratkur, buh*a tas-yahud awal-hukumnya waiib' Keiadian di atas

menuniukkm Urt *' *^l^"pt"t tasyahud awal hukumnya waiib ia bisa

digantidengansuiud,"hwi.Namundarisisiiainhalinibisadigunakan
sebagai dalil bahwa tasyahud awal hukumflya tidak wajib' karena iika

hukumnya walib ia tidak bisa digantikan dengan suiud sahwi' katena

sesuatu yang waiib h"'o' diwuiudkan langsung tznpapengganti' Pendapat

ini tidak benar, karena bisa saia dikatakln sebagaiman,- yaflg dikatakan

olehAhmadbinHambal,..Iawajib,flamulriikaketinggalankarenalupa
ia bisa diganti dengan suiud sahwi'"

Kesimpulaflfiya, argumefl yang meog atakz;rt bahwa tasyahud awal

hukumnya tidak waiib tidak semptl'n'' hingga rneteka membedkan dalil

yang menuniukkan bahwa sesuatu yang hukuTty' waiib tidak bisa

digantikandengansujudsahwiiikaseseorangkelupaanmelakuk^f|11y^.
Ungkapan perawi,' be li aa m'*i' b a'a ta kbir' menuniukkan disyariatkannya

membaca takbiratul ihram untuk suiud sahwi' Dan iuga menuniukkan

bahwa takbiratui ihram tidak dikho,,,.kun untuk memulai shalat saia.

Dan bahwa takbir tetap dibaca seandainyz oruflg tersebut belum keluat

dad shalatnya dengan t"tg''"'pkan salam' Namun bzczan takbir untuk

perpindaha.t g.ruk"u" tidatlisJutkan di dalam hadits ini'

NamuniadisebutkandidalamhaditsriwayatMuslimdariAbdullah
binBuhainah,,Beliaamembacatakbirpad,asetiapsuja(ymbiltetapduduk,
sebelam mengacapkan salarn, dno o'o'g-o'ong ikut bersujad-bersamanla"' hadits

ini menujukkan disya tl?tk[fiflyam.mb,., takbir untuk berpindah kepada

gerakan yatglarr- sebagaimana di dalam shalat'

Sabda beliau, "sebagai ganti atas a?a )ang terlupak-an laitu berapa duduk

t a s1 a h h u d,,s e akan-aka ri p 
^l^ 

shahab ai m"emuhrmi hal tets ebut dari kondisi

saat itu. Lafazh inr adalah tambahan dari perawi hadits. Tidak

mencetitak^fL^p^yangRasulullahshaltallahuAtaihiwasallarnlakukan,
atalr zpz- yang beliau katakan'

Hrditt ini iuga menuniukkan bahwa'

sebelum mengucaPkan salam' Akan
waktu untuk suiud sahwi ialah

kami ketengahkan Pada bab
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mendatang, yakni pada hadits yang bertent^flg t dengan hadits ini, beserta
komentar atas hal tersebut.

Riwayat Muslim menunjukkan wajibnya makmum mengikuti
imam. Dan mereka wajib mengikuti *igqam walaupun mereka
meninggalkan tasyahud secara sengaja kzrenz Rasulullah Shallallaha Alaihi
wa Sallam menyetujui petbuatan mereka. Namun ada kemungkinan bahwa
Rasulullah tidak menyadad bahwa ia telzh meninggalkan satu kewaiiban
begitu pula dengan para makmum, hingga mereka memasuki kewajiban
yang lair^.

*t *ht -u'*;tt d; :J$ ib\, *rr;j ,sj ;1 .y\\
p e f iyi"'i '{-,'"i 

;;rs;'o*:t';rb ,s:f,;L

olt:4,l;-1, F f t?t G:Wr,iU U; ;a.;l
,yt r?t q:ilbtuti tjx u$tle; e"r;t:k-
,!'t J;r 6-,Ju" let ti *i y ht J* UtiiU
n J :)v :,* &;f I :Ju.. riyilt ;#'tf'd
'j or.1), j, J-"'t*k'i'{.'"i ,F, Ji ,+
:)* J-'',;Knl:, y" i'F*ni;le, ni"i
d) v:A,LA" ^)LW Stni;e; i,s*i,f
U:L4t )\ a'*l :Sw ,'r'rt; Ol, 4tib,;l ut:,

er U-;.,y, S.r ft+t q.4r';t';1 :te1b

.ui hr tk- &l-;-;r,{ub,
372. Dai Abu Hurairah Radb4,allahu Anhu, 'Babwasanlo'Rorrlnllnb

Shallallahu Alaihi wa Sallam sedang mengejakan salah satu shalat

seryfa, dua rakaat, kemudian beliaa nengucapkan salam lalu berdii ke
arah sebatang kalu lang berada di depan maSid, kemudian beliau

meletakkan tangannJa pada kaltu tersebut, saat itu di antara zrang-

orang terdapat Abu Bakar dan Umar, keduanla takut untuk berbicara

kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam, kemudian zrang-

orang keluar dengan segera sanbil berbincang, "sbalatnla telah
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diqbashar.,, Ddft di antara hrdng.orang tersebut terdapat :ese|ralts)ang

dibei nana ohh Rasulallah Daut Yad'ain, rnaka ia bertanla, 
,lf,/ahai

Rasulullab,apakahengkaulapaataushalattelabdiqbasar?,'Beliau
menjawab, "ia1a tidak"lupa d'in shalat tidak diqashar'" Orang tersebut

berkata, 'Engkau telah mengaranginla' engkau lilpo'" Maka beliaa

shalat d.ua rakaat, kenadian nengucapkan salarn' kemudim nembaca

takbir kemudian bersajad sebagaimana sujud biasa' atau mu.ngkin kbih

panjang, kemudian b,bnn *'igongkat kepalanla lalu nlybaca takbir'

kemudianbeliaumeletakkankepalanlalalunembacatakbir,kemudian
bersujud sebagaimana biasa )uu tebih ltanjang' kenadian beliau

nengangkat kepalanla dan membaca takbir'" (Muttafaq Alaih'

laf.azh At-Bukha ii,1 ooto* riwalat Muslim disebutkaru, "s halat

Asbar." sel Ddlam iwalat Abu Dawud disebatkan' 'Beliau bertanla'

,Benarkab Dryt Yadain?" Maka nereka rterttbeikan islarat,lakni,

Ya.,TambahaniniterdapatdidalanshahihAl-BukhaidanShahih
Muslim naman dengan-lof'<h, "Mereka berkata""'Ee2 Di dalam

iwalat Abu Dn*rd-1,nrg iain disebatkarl, 'Ia tidak segera sujud hingga

,ehn nelakinkannla dalam masalah tersebat''8e3

Penielasan Kalimat
DatiAbuHurairahRadhilaltahuAnhu,,,BahwasanlaRasalullah

Shallallahu Alaihi wa Sallam sedang mengejakan salah satu shalat senja (Ll'

Azhari betkata, ..waktu itu ialah 
^fltatl. 

tergelincirnya matahati hingga

tetbenam."AbuHutairahtelahmenyebutkandidalamhaditsMuslim'
bahwa shalat itu ialah shalat Zhuhut namun pada hadits yang larla rz

menyebutkan shalat Ashar' Kemudian ada yzngmengkompromikan kedua

rtwayattersebutbahwakeiadiantetsebuttetiadiduakali)duarakaat,
kenadian beliaa mengucapkan salam lalu berdiri ke arah sebatarug kay lang

berada di depan nasjii, kernudian beliau meletakkan tangannla pada kala tersebut'

saat itu d.i antara ,rafig-,rang terdapat (yakni di antara ofang-orang yang

mengikuti shaiat ,"rJ.uo,f.e bu Bakar d.an (Jmar, kedaanla takut untuk

berbiiara kepada Rasulullab (bahwa Nabi Muhammad telah mengucapkan

salam pada rakaat kedua) kemudian orang-orafig kelaar denSan segera (yaknli

keluar dari masiid) sambil berbincang, "shalatnla telah diqashar'" Dan di

antaraorafis.vranstersebutterdapatseseoransJd.ngdiberinamaolehRnsulullah
shallallahu Alaihi wa sallan DTul Yadain (namxrya talah Al-Khirbaaq, ia

tkan oleh Al-Bukhari (482) dan Muslim (573)

tn' <{1j;1 Shahih Atu Dawud (1008)
8e3 (eiirb) Dhaif Aba Dawnd (1072)
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dibed gelar tersebut karena t^flg rlfly^ p^fl1a;ttg. Dan di 
^nt^r^ 

shahabat
Rasulullah terdapat orang lain yang diberi gelar Dzu Asy-Syamalain, dan
ia bukan Dzul Yadain, kemudian Az-Zuhri kebingungan lalu menjadikan
keduanya gelat untuk satu orang, namun kemudian pata ulama
menjelaskan kesalahan tersebut) maka ia bertanla, 'LYahai Rasulullab,
apakab engkau lupa atau sbalat telah diqashar?' (yaknt apakah Allah telah
mengurangi syariat shalat empat rakaat meniadi dua rakaat?) beliau

menjawab, 'Sa1a tidak lupa dan sbalat tidak diqashar.' (yakni seingat
Rasulullah) Oranglersebut berkata, 'Engkau telah mengarargrrJo, engkau lupa.'
Maka beliau sbalat dua rakaat, ktmudian mengucapkan salam, kemudian
membaca takbir kemudian bersujud sebagaimana sujud biasa, atau mungkin kbih
panjang, kemudian beliau mengangkat kepalanla la/u membaca takbir, kemudian

beliau meletakkan kepalanla lalu membaca takbir, kemudian bersujud
sebagaimana biasa atau lebih panjang, kemudian beliau mengangkat kepalanla
dan nembaca takbir.

Tafsir Hadits
Hadits ini telah dibahas sec t^ panjang lebar oleh para ulama, hingga

menyentuh ilmu-ilmu ushul. Yang paling luas pembahasannya dalam
masalah ini ialah Al-Qadhi Iyadh, kemudian Ibnu Daqiq Al-Id di dalam
Slarb Al-Umdah. Dan kami telah menambahkan apa yang layak untuk
ditambahkan pada c tatan pinggirnya.

Hukum fikih yang bisa disimpulkan dr antatanya, bahwa hadits ini
adalah dalil niat keluat atau menyelesaikan shalat. Jika didasari oleh
keyakinan maka tidak membatalkan shalat tetsebut, bahkan jika ia telah
mengucapkan salam. Pembicaraan seseorang yang lupa tidak memb atalkan
shalat. Begitu pula dengan orang yang mengira bahwa dirinya telah
meflyemputnakan shalatnya.

Dan inilah pendapat jumhut ulama baik yang terdahulu maupun yang
sekatang. Juga pendapat Ibnu Abbas, Ibna Az-Zubair serta saadaranya
LJrwah, Atha', Al-Hasan dan yang lainnya. Begitu pula pendapat As-
Syafi'i, Ahmad dan semua ulama ahli hadits, termasuk An-Nashir dari
kalangan keluatga Syaikh.

Al-Hanafiyah dan Al-Hadi berpendapat, "Pembicara n di dalam shalat
baik katena lupa atau karena tidak tahu membatalkan shalat, berdasarkan
hadits Ibnu Mas'ud danZatd bin Arqam dalam masalah larangan berbicara
di dalam shalat. Kemudian mereka berkata, "Dua hadits ini menasakh
hadits di atas."

Javraban atas pendapat ini, hadits Ibnu Mas'ud disampaikan di Makkah
beberapa tahun sebelum disampaikannya hadits nomor ini. Tentunya
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hadits yang lebih dahulu disampaikan tidak akan menasakh hadits yang

datang belakangan. Selain itu hadits Ibnu Mas'ud dan hadits Zid brn

Arqam betsifat umum' Sedangkan hadits nomot ini khusus untuk mereka

yrrg U.rU icara, karena rnt'igit' ia telah menyempurnakan shalatnya

sehingga hadits flomor ini mengkhususkan dan membatasi kedua hadits

tetsebut, maka semua hadits Jiamalkan tuflpa membuang salah satu

darllrrya.

Haditsinimerupakandalilbahwa,pembicataandengansengaiadallam
rangka untuk *.ry"*p"rnakan th'Lt tidak membatalkannya' seperti

pembicataan DzuI'Y^i^in, iuga ungkapan "lalu meteka betkata -yakni

'prr" rhrhrbal-,'Ya." Sebagaiman y^trg akan disebutkan' Pembicataan

itu adalah pembicataa., d"Ig" penuh kt"ng'i"n untuk memperbaiki

shalat, bahian diriwayatkan bahwa Malik berkata' "Bahwasanya seorang

imamiikaberbic,,,."p",tipembicataanRasulullahshallallabuAlaihiwa
Sallamdalam nngkamenanyakafi ^Payang 

beliau ragukan dan kemudian

para makmum meniawabnyt, hal it" tidak akan membatalkan shalat'"

Jarvaban atas pendapat ini, bahwa saat Rasulullah berbicara katenz ta

'yakin bahwa t"tr,, telah menyempurnakan shalat' sedangkan p^r'^

makmum berbicata katerttmenyangka kalau hukum shalat telah dirubah'

sehingga kedua belah pihak berbicara karena sama-sama menyangka

-"r"k" telah menyempurnakan shalat'

Menutut .ryr, ,,,gk^pan bahwa meteka semua berbicara betdasarkan

keyakinan dan mereka telah menyempurnakan shalat petlu penifll^\^fl

,1r.rg, karena ada di zfltrrr^ mereka yang ragu antara,qashar dan lupa'

yaitu Dzul Yadain. Kemudian kebanyakafl orang betkeyakinan bahwa

shalattelahdiqashat,dznterrtunyakeyakinanituu{akharusdiyakini
oleh semua orang,dan tentunya tidak diragukan lagi bahwa iika seseorang

mengalami keladian seperti ini ia harus mengamalkan hadits ini'

Sungguhbagus^p^y^ngdisampaikanolehpenuliskJtabAlMafiary^ng
menyebutkrn p"rra,pat 

"Al-Hadawiyah bahwa teriadi nasakh dalam

masalahini'Kemudianiameniawabpendapattersebutsebagai.mana

iawaban kami, lalu ia berkata, "Dafl berharap kepada Allah iika seseotang

hambat"l,hm.ngamalkanhaditsinilalumenghadapkepadaAllahia
bisa menjawrb, "S"ry, telah menedma hadits shahih dari utusan-Mu' dan

saya tidak mendapatkan sesuatupun yang menghalangiku untuk

meflgamalkan haiits tersebut" semoga )zwabar, tersebut bisa

menyelamatkannyadanmemberinyapahaLakarenaiatelahmengamalkan
hadits tetsebut. Dan saya lebih mengkhawatitkzfl ofang-or^rrg y^19

betlebih-lebihan, atau mefeka dengan berani keluat dari shalat lalu

mengulanginya dari awal, karen, *.r&, tidak lebih berhati-hati iika Anda
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cermati, katena keluar dad shalat dan memb atalkan shalat tanpa dalil
adzlzh te*aratg.

Hadits ini menunjukkan bahwa banyak gerakan yang bukan bagian
dad shalat jika dilakukan karena Lwpa atau karena menyangka bahwa ia
telah menyempurnakan shalatnya maka tidak akan membatalkan
shalatnya. Sesungguhnya di dalam rtwayat, "Bahwasanya Rasulullah
Shallallahu Alaihi wa Sallam keluar menuju ke tumahnya." Dan di dalam
tiwayat lain menyebutkan, "Beliau menyeret selendangnya dengan kesal."
Demikian pula keluarnya orang-orang dengan segela dari masjid -di dalam
hadits flomor ini- tentulah apa yang telah mereka lakukan cukup banyak,
dan inilah pendapat As-Syafi'i.

Hadits ini menunjukkan bolehnya melanjutkan shalat walaupun telah
mengucapkan salam jika hal tersebut dilakukan karena lupa atau karena
yakin ia telah menyempurnakan shalat.

Hadits ini menunjukkan bahwa bolehnya melanjutkan shalat, walaupun
jeda waktunya lama. Hal ini diriwayatkan dari Rabi'ah yang ta nisbahkan
kepada Malik. Namun hal ini tidak begitu terkenal sebagai pendapat Malik.
Ada bebetapa ulama yang membatasi hal tersebut, sehingga boleh
melaniutkan shalat jika jedanya tidak lama. Ada yang mengatakzniaraknya
hanya sekitat saturakaat saja. Dan adayangmengatakan bahwa iaraknya
sekitar satu shalat sempurna saja.

Hadits ini menunjukkan bahwa sujud sahwi dilakukan setelah salam,
betbeda dengan hadits sebelumnya.

Hadits ini juga menunjukkan bahwa sujud sahwi menggantikan
kewajiban, berdasarkan hadits,

eld#"|:rst-b
"Shalatlah kalian sebagaimana kalian melihatku mengeryakan shalat."
Hadits ini juga menunjukkan bahwa jumlah sujud sahwi tidak

disesuaikan sebabnya yang mungkin bisa lebih dad satu.
Pada shalat apakejadian di atas teriadi, di dalam tiwayat Muslim dari

Abu Hurairah Radhjallahu Anhu disebutkan , "Sbalat Ashar." sebagai ganti
dad ungkapan di dalam hadits di atas, "Salah satu dai dua shalat senja."

Dalam rlw^yat Abu Dawud dari Abu Hurairah Radbitallahu Anhu
disebutkan, "Beliau bertanya, "Benarkah Dzul Yadain?" Maka mereka
membedkan isyarat, yakni, 'Ya.'Tambahan tnt terdapat di dalam Shahih
Al-Bukhari dan Shabih Muslin namun dengan lafazh, "Mereka berkata...."

Saya sampalkan bahwa di dalam riwayat Abu Dawud disebutkan,
dengan lafazh, "Maka orang-otaflg betkata, "Ya." Dan Abu Dawud



548 & $uautus-sALAM JitdPertana

b etkata, "B ahwas anya tidak zLda y tngmenyebutkan' "Mereka memb edkan

tsyatai' kecuali Hammad bin Zaid'

Didalamflway^tAbuDawuddatiAbuHuraitahRadhjallahuAnhu,
yang lain disebutkan, 'Beliau tid'ak segera sujud hingga Alkh melakinkanryta

dalam masalah tersebut.,,Lafazh Abu Dawud,,,dAn beliau tidak sujud dua

sujud, sabwi, hinga Allah melakinkannla dalam masalah tersebul.,, Yakni,

hitgg, yakin buh*" beliau mengucapkan salam setelah mengetiakan

shalat, baik dengan wahyu -uop"" beliau mengingatnya' sehingga betau

meyakini 
^p^ 

yaflgtelatr teriadi' Dan Allah yang lebih tahu dasar ucapan

Abu Hutairah tersebut.

,$.J' de d̂lll J:" ,r'1t
c/ o, t1.
,Sl g*a-Jl

o

U Olk'sye'1 .Y \Y4

*
/d /t

)
a !, ..a ,. t a !, o,',c ' '." : t" :-

;'J-e-1J i iJa-' I**e L{.^'

.'o1&':€art,lbi

31.3. Dari Imran bin At-Hushain, "Bahwasanlta Nabi Muharzrnad

shallallaha Ataihi wa sallam nengerjakan shalat bersama mereka,

kemud,ianbeliaulupamakabeliaubersujudduakalisujudkemudian
membaca tasl,abbu) blu rnengucapkan salam'" (HR' Abu Dawud

dan At_T iimidz i menghas ankannya, At-H akim menshahih-

kannya).8e4

Tafsir Hadits
Di dalam As-Sunan disebutkan, "Bahwa keiadian ini adalah saat beliau

shallallahu Ataihi wa sallam lupa yang telah disebutkan oleh Dzul Yadain,

setelah menyebutkan hadits Abu Hutair ah Radhilallahu Anhu di atas

hingga ungkapan, "kemudian beliau mengangkat -kepalatya- dar.

membaca takbir.", ditanyakan kepada Muhammad bin Sirin' 'Apakah

beliau membaca salarl dalam sajud, sabwi?,,Ia menjawab, ..Dati Abu Hutaitah

saya tidak mendapatiny^, ^k^n 
tetapi saya diberitahu bahwa Imran bin

Ai-Hushain menyebutkafl, "I{emudian beliau mengucapka'rr sal^m'"

Di dalam As-Sunan dari hadits Imran bin Al-Hushain, berkata,
..Rasulullah Shallallahu Ataihi wa Sallam mengucapkan salam dalam rakzat

ketiga shalat Ashar, kemudian beliau masuk' maka seseorang

-"rri^,^rginya yakni Al-Khirbaq yang memPunyai t^ng i yang paniang'

ex 1i.*) Dhaif At-Tirnid{ Q95)
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hingga ungkapannya- kemudian beliau befianya, "Apakah iabenar?" Maka
meteka menjawab,'Y^.' Kemudian melaniutkan satu rakaat -yaflg
ketinggalan- kemudian mengucapkan salam, kemudian bersujud dua kali
lalu mengucapkan salam."ses Bisa jadi bahwa kejadian seperti ini telah
te\adr beberapa kali.

Hadits ini menuniukkan bahwa beliau telah bersujud langsung setelah
shalat, yang dituniukkan oleh huruf 'fa' yang berarti 'maka', dan juga di
dalamnya disebutkan adanya tasyahud. Ada yang mengatakan, "Tidak
ada seorangpun yang mewajrbkannya." Dan lafazh ,jl*,-membaca
tasyahhud- menunjukkan bahwa beliau membaca dua syahadat, dan inilah
yang dikatakan oleh beberapa ulama. Dzn ada yang mengatakan,
"Cukuplah tasyahud yang berada di tengah." Namun pendapat pefiam^
nampak lebih baik.

Hadits ini juga menunjukkan disyarratkanrryl- membaca salam.
Sebagaimanay^rrgdisebutkan di dalam hadits Imran bin Al-Hushain yang
telah disebutkan oleh Ibnu Hajar di atas. Namun hadits di atas tidak
menyebutkan dengan jelas bahwa salam tersebut untuk menutup kedua
sujud sahwi. Bisa jadi salam tersebut merupakan penutup shalat, karena
Rasulullah belum membaca salam, lalu melakukan sujud sahwi lalu beliau
membaca salam.

ja" ir i-, iG ,i$ ^* ?nt 'rr,, "'€r:lrit r*i Gi f ). r \ r
lzzr'tl

lrfi ,tb € :\'* * q.€L|'",t:, ti1,*) inht
;;'rJ 3lx" i',;4;n1 de ;l:r",i:r)t|t$,erf ?f

J:" tk olr;{,* {'fu c* ;* rk'ot}'#-Ll'Ji

# I:, :Wrt,Q:; n" {,\.(Gt

314- Dari Abu said Al-Khudri Radbiyallahu Anhu berkata, 'Rasulullah
shallallahu Alaibi wa sallan bersabda, 'fika salah senrang dai kalian
lilerasa ragu saat ia sedang mengerijakan shalat, sehingga ia tidak tabu
berapa rakaatlang telab ia lakukan, tiga rakaatkah atau empat rakaat?
Maka bendaklah ia membuang keraguan tersebut lalu melakukan hal
yngialakini, kemudian bersujud dua kali sebelum mengucapkan salam,

'nt idql, Sltahih Atu Dawud (1078)

,i
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jika ternlata ia telah nengerjakan lima rakaat maka ia telah

m e nge n ap k:oo' i o to*1 a' d'an"j ida i a t e la h lil e nJe mp ilr n a kan s b a lat ryt a

maka hal itu menjadi hinaan antuk setan'" (HR' Muslim)8e6

Penielasan Kalimat
"Dari Aba Said' Al-Hadri Rad'hijtatlabu Anhu berkata"Rasulullah

Shattattahu Alaihi wa Sallam b'r'aida' "Jika salab seorl:g dari kalian

rn€rasa raga saat ia sedang rnengerjakan shaiat' sehingga ia tidak taha berapa

rakaat lang trtot i loE'noi ilg' rakaatkah ataa ernpat rakaat? Maka

hend,aklahlo*,*uo,,gkeraguantersebutlalurnelakakanhallangialakini,
kemudian bersujud ar"n pnti sebelam rnengacapkan salam,_jika ternlata ia

telah nengerjakan lima rakaat (dalam tf"i" yang seharusnya hanya

empat takaat) maka ia telah mengenapkan shaiatnla (yakni kedua suiud

tersebut *.r**"'Jpi" 'i"f" 
f""i" ia telah mewakiii satu takaat'

sehingga ,"^t rt-ul'^ n y^ngdiharapkan dati shalat empat rakaat adalah

rakaat yarlg gefl p walaupu' hTlt. melebihi empat) dan jika ia telah

ruen)enpurnnkoo 'iolotnl'a'maka 
hal itu nenjadi hinaan untuk setan (yzrt'g

telah mengganggu shalatnYa)'"

Tafsit Hadits
Hadits ini menunjukkan bahwa jika seseoraflg ragu dalam shalatnya'

maka hendakiah ia melakuk ^t ap^ yang ta yakini. Kemudian ia harus

bersuiud dua kali dan inilah p"nd'p't b;""p' ulama' Maiik' Syafi'i dan

Ahmad. Al-Hadawiyah dan b"b""p' oraflg tabi'in menghatuskan otang

tersebut untuk t""gt'l"gi shalatnya hinggu ia betul-betul merasa yakin'

S e dangkan U 
"u.'up 

i o'uig y art'g 
]ain 

t"'g"'kun' " O tarig ters ebut harus

mengulangi tiga krti, "'i"' litt' La tet^P merasa tagu pada kali yang

keempat, makaia tidak petlu mengt'1"gi'y' Iagi'" Dan ieias hadits ini

merupakan dalil untuk pendapat petta,rrla'

Hadits ini zhahirny'Lt']ti"k'n aP^ yu"g g'kYkan oleh otang yang

rlretssatagusecaru,,*"-'Baikorangtersebutbarumengalamihal
tersebut atau hal itu telah menjadi kebiasaannya. Al-Hadawiyah

membedak ^fl 
atatata keduanya, untuk orang yang baru mengalaminya

,,oaka hendaklah ia mengulangi. shalat ny^, i^, y"lyk ofang yang telah

terbiasa mengalami haI tersebut. Maka hendakl a,h ta melihat dan

mengingat-ingat untuk mendapatkan dugaan kuat apakah ia telah

menyemPurrrk,,' shalatnya atau telum' Jika hal itu tidak membantunya'

@diriwayatkan oleh Muslim (571)
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maka hendaklah ia mengerjakan shalatnya berdasarkan hitungan terkecil.
Sebagaimarr^ yar,,g dijelaskan di dalam hadits. Jika biasanya ia bisa
mencapai dugaan kuat namun satu kali ia tidak bisa mencapainya maka
hendaklah ia mengulangi shalatnya.

Pembedaan ini dibantah oleh hadits shahih di atas, begitu pula
pendapat ini ditolak oleh hadits Abdurrahman bin Auf yang diriwayatkan
Ahmad, "Saya telah mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam
bersabda, 'Jika salah seorang dad kalian merasa ragu di dalam shalatnya,
kemudian ia tidak tahu apakah satu takaat atau dua rakaat yang telah ta
Iakukan, maka hendaklah ia menganggapnya satu rakaat, dan iika ia tidak
tahu apakah dua rakaat atau tiga takaat yang telah ia lakukan maka
hendaklah ia mengangg pnyz- dua rakaat, dan jika ia tidak tahu apakah
dga rakaat atau empat rukaat yang telah ia lakukan, maka hendaUah ra
menganggapfly^ ttga r.akaat, lalu hendaklah ia bersujud setelah
menyelesaikan shalatnya, sambil duduk sebelum mengucapkan salam
untuk kedua sujud tetsebut."8e7

* ht J, 4t *:J$;b\t n, )rr.Jal. / rj.y\o
r,'; t#t ; oLlt lnr'J:-, t" ,{';4'{- t ,lt"t
z:at j;Jt, *t & ,tk'qb:rju r:lr: cr:Js

fyi,st- *, /6t *',f-il t1u ,:J-.'"i ,j;'rx* 'r;.7'r

'& F 6r ay',$, i,'&\i'A :ful e,rr- ?
,t' €ci,o3 tif: G:fi:":"5 6$;ii; K 6i

o7, t'tt o,/o z o t o ,, tl .1, a f' . .6 . a. ,,?'

^)L W . ;n'il ".';*),7 * "€tu 4 rdt ";^* *
C\ rt :t'{)'rJ.'A V';'"&,U)d.!tr: q,

1#Olfltfi:At';'rL.7 t;; *tf ht*
375. Dai lbnu Mas'ud Radhjallahu Anhu berkata, 'Rasulullah Shallallahu

Alaibi wa .fallam mengejakan shalat, dan setelah beliau mengucapkan

salam dikatakan kepadanla, "lYahai Rasulullab, apakah telah tery'adi

8e7 Musnad Ahmad (1/790, 193)
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perabahan pada shalat?' Beliaa menjawab' 'Apakah hal tersebut?"

Mereka berkata, 'Engkau telah nengerjakan shalat b'g':i''-' Maka

Rasulullah shailailaiu Ataihi wa sallam segera menekuk kedaa

kakirryadanmenghadapkearabkiblat'lalabersujudduakali'lalu
nengicapkan salam, serdJa nenghadap kepada uraily-orang dan bersabda'

,,se"aniairya terjadi pTrubahan sesuatu pada sbalat tentalah sala

menbeitahu kalian, akan tetapi sesunggabnla M)a adalah manusia

seperti kalian, sala bisa lupa seiagainana kalian lupa' karena itu jika

s)1a hpa rnaka ingatkn')oh so1a, dan fika 
salah seorang dai kalian

merasa di d.alan ,h'olorn1, naia hendaklah ia nencai lang benar, lala

hendaklab ia menlenpinakan shalatryta atos dasar kelakinan tersebut,

lalu hend.aklah ia bisujud dua kali.,, (Muttafaq Alaih)8e8 Di dalarn

iwaytAl-Bukharidisebutkan,,Makahendaklahiamenlempurnakan
shaiatrya atas dasar tersebut, kemudian hendaklah ia menbaca salarn

lala iersujud.,, sedangkan di dalan riwalat Muslim dijelaskan,
,,Bahwas)n1a Nabi ilIohn*rad shaltallahu Alaihi wa sallan

melakukanduasujadsahaisetelahmengacapsalamdanbercakap-
mkap."

Penielasan Kalimat
,Dai Ibnu Mas',ud Radh{tallabu Anba berkata, 'R.asulullab shallallaha

Ataihi wa Sallam mengerjakin shalat (yakni beliau lakukan shalat empat

rakaatmenjadi lima nkaat, dalam satu riwayat disebutkan bahwa Ibtahim

An-Nakha,i berkata, "Beliau menambahtnya atau menguranginyt'") dan

setelah beliau menguiapkan salam dikatakan kepadanla' "lYahai Rasalullah'

apakah tetah n4id; i*obnbon pada shalat?" Beliau menjawab, 'Apakdh hal

tersebut?" Mereka berkata, 'Eigkaa telah rnengerjakan shalat begini'" Maka

Rasulullah shallaltahu Ataibi ia sattan segera menekuk kedua kakirya dan

menghadap ke arab kiblat, lalu bersujad daa kali, lalu mengacapkan salarz, seraJa

nenghadap kepada \rang-orang din bersabda, "seandainla terjadi perubahan

nr,)r, p)aa ittatat tentitah saja memberitahu kalian, akan tetapi sesunguhnla

sala aialah rnanusia seperti pit;no (yakni dalam sifat sebagai manusia, dan

klmudian beliau ielaskan sisi persamaannya) sala bisa lupa sebagaimana

kalian lupa, karena itil jika sala lupa naka ingatkanlah sa1a, dan jika salah

se,rang iai kalian *rroro ragu di dalam shalatnlta (apakah ia kelebihan atau

kekur-angan) maka henda*tit la mencarilang benar (dengan melakuk'fi 
^tas

dasar d,igaan kuatnya turrpa menghiraukan ketaguLt:rrLya'' sebagaimana

yrng t.lah dit"rrrrgk* p^i, h,ditt Abdurahman bin Auf di atas) lalu

tkan oleh Al-Bukhari (401) dan Muslim (572)
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hendaklah ia menlempurnakan sbalatnla atas dasar kelakinan tersebut, lalu
hendaklah ia bersujud dua kali."

Tafsir Hadits
Zhahh hadits mengisyaratkan bahwa mereka mengikuti Nabi

Muhammad Shallallahu Alaihi wa Sallam dalam menambah rzkzat
shalatnya. Sehingga hadits tersebut menjadi dalil bahwa 1lka, makmum
mengikuti imam dalam satu hal yangia, duga hukumnya wajib, tidak akan
membatalkan shalat mereka, karena Rasulullah tidak memerintahkan
mereka untuk mengulangi shalat mereka. Hal ini berlaku pada shahabat,
karena dimungkinkan terjadinya perubahan hukum pada masa kenabian.
Sedangkan untuk saat sekarang jika seorang telah diyakini akan
mengerjakan rakaat yang kelima, maka oraflg-orang y^ng berada di
belakangnya membaca tasbih, iika imam tersebut tidak duduk, maka
hendaklah mereka menunggunya sambil duduk, hingga mereka membaca
tasyahud bersama tasyahud imamnya, dan mengucapkan salam bersama
imamnya, maka shalat mereka tidak batal, bahkan, ada yang mengatakan,
"Hendaklah mereka memisahkan diri." Tetapi hendaklah mereka
melakukan apa y^ng wajib mereka lakukan.

Hadits ini menunjukkan bahwa sujud sahwi dilakukan setelah
mengucapkan salam, namun adayangmengatakan bahwa Rasulullah tidak
pernah mengetahui bahwa beliau telah lupa, kecuali setelah beliau
mengucapkan salam, sehingga hal tersebut tidak bisa dijadikan sebagai
dalil. Di samping itu, kenyataanfly^ bahwa ungkapan hadits berbeda-beda
sehingga para ulama berbeda-beda pendapat pula.

Beberapa imam hadits berkata, "Hadits-hadits yang menjelaskan masalah
sujud sahwi bermacam-rr,a.c^rn. Di antannya hadits Abu Hurairah tentang
orang yang meras^ tagu di dalam shalatnya sehingga ia tidak tahu berapa
rakaat yang telah ia lakukan. Hadits tersebut memerintahkan untuk
betsujud, namun tidak menjelaskan waktunya baik sebelum maupun
sesudah mengucapk an salam. H adits ini diriwayatkan oleh Ja maah, memang
dalam iwzyat Abu Dawud dan Ibnu Majah ditambahkan, "Sebelum
mengucapkan salam."see Sedangkan hadits Abu Said, "Tentang o:u;flgyzng
ragu, hendaklah ia bersujud dua kali sebelum mengucapkan salam."
Sedangkan hadits Abu Hurairah tentang berdirinya Rasulullah ke arah
sebatang kayu menjelaskan bahwa beliau bersujud sesudah mengucapkan
salam. Dan hadits Ibnu Buhainah menjelaskan bahwa suiud tersebut
dilakukan sebelum mengucapkan salam.

tnn <Q&l ShabibAba Dawrd (1031)
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Berdasatkan keadaan di atas, maka pata ulama berbeda pendapat'

Dawud berkata, "Sufud sahwi dilakukan petsis seperti ^P^ 
yang

disebutkan dalam -rrirg-lnusing hadits t^flPz_ memberlakukan qiyas."

Ahmad metgatzkan hailerupa dengan tarnbthan, "sedangkan untuk

kondisi yrrrg Lduk disebutkan di dalam hadits maka suiud sahwi dilakukan

sebelum salam.,, Beberapa ulama yatg latr. mengatakan bahwa olang

tersebut bebas memilih, baik sebelum maupull sesudah salam, untuk suiud

akibat kelebihan maupun kekurangan. Malik berkata, 'Jika suiud tersebut

akibat kelebihan mrk, ia dilakukan sesudah salam, dan iika diakibatkan

oleh kekur aflgaflmaka dilakukan sebelum salam." Al-Hadawiyah dan Al-

Hanaftyah berkata, "Hukum asal suiud sahwi adala'h sesudah salam'"

Mereka mentakwil hadits-hadits di atas, dan argumen meteka akan kami

ketengahkan mendatang.

A.-Syuf i mengatrkan bahwa hukum asli suiud sahwi ialah sebelum

salam. Kemudian ia menielaskan bahwa semua hadits yang menieiaskan

bahwa sujud sahwi sesudah salam telah dinasakh. Kemudian ia

meriwayatkan hadits dari Az-zthri, "Rasulullah shallallahu Alaihi wa

sallam telah melakukan suiud sahwi sebelum dan sesudah salam, dan

akhir dad perbedaan tersebut adalah sebelum salam'" Hal ini didukung

oleh riwayat Muawiyah, "Bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi wa

sallarnmelakukan kedua suiud sahwi sebelum sa12m." Padahal ia termasuk

shahabat yang hidup pada akhir masa. Pendapat As-Syaf i sesuai dengan

pendapat Abu Hurairah, Makhul, Az-Zuhri dan yang lainnya'

Dijelaskan di dalam As-S1arh, lalan tengah dalam masalah ini ialah

bahwa hadits-hadits fi'li maupun qauli yang menielaskan masalah ini

bermacam-macam. Sedangkan tn rLz hadits yang lebih terdahulu maupull

rrlarr yang lebih akhir tidak bisa diketahui dengan dalil yang shahih'

Sehingga tidak mungkin memberlakukan kaidah nasakh dalam masalah

ini. Maka alangkah baiknya iika masalah ini dipermudah saia, sehingga

diperbolehkan melakukan suiud sahwi sebelum maupun sesudah

mengucapkan salam.

Dt antaradalit Al-Ha na{ryahdan Al-Hadawiyah ialah hadits A1-Bukhati

yang disebutkan di atas. Yaitu dari Ibnu Mas'ud, "Maka Hendaklah

or^rrg tersebut menyemPurnakan shalatnya, kemudian hendaklah ia

m"rglr.rpkan salam lalu bersujud." Hadits ini menuniukkan bahwa suiud

tersebut d.ilakukan setelah salam. Begitu pula dengan hadits Muslim dari

Ibnu Mas'ud, "Bahwasanya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi wa Sallam

melakukan dua suiud sahwi setelah mengucaP salam dan bercakap-cakzp'"

Yakni salam dad shalat lalu beliau bercakap-cakap dengan P^r^ makmum.
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31,6. Di dalam hadits Ahmad, Abu Dawud dan An-Nasa'i dai Abdullah
bin Jafar -marfu'-, 'Barang siapa merasa ragu dalam shalatnla, maka
hendaklab ia bertajud dua kali setelab mengucapkan salam." (Ibnu
Khuzaimah menshahihkannya)eoo

Tafsir Hadits
Hadits ini menuniukkan bahwa sujud sahwi dilakukan setelah

mengucapkan salam secara umum. Namun hadits ini bertentangan dengan
hadits-hadits yang telah Anda ketahui sebelumnya, sehingga pendapat
yang mengatakan bahwa orang tersebut bebas memilih lebih masuk akal.

Al-Haiidh Abu Bakat Al-Baihaqi berkata, "Telah driwayatkan kepada
kami bahwa Rasulullah Shallallabu Alaihi wa Sallam melakukan sujud sahwi
sebelum salam, dan beliau memedntahkan hal tersebut. Lalu diriwayatkan
kepada kami, bahwa Rasulullah melakukan sujud sahwi setelah salam.
Kemudian beliau memerintahkan hal tersebut. Kedua ri'wayat tersebut
adalah shahih, dan masing-masing didukung oleh argumen yang akan
sangat panjang jika harus disebutkan. Maka yang lebih baik dari kedua
pendapat di atas ialah dengan memberikan kebebasan kepada orang
tersebut untuk memilih. Dan inilah pendapat kebanyakan sahabat-sahabat
kami.

,,So'-:.qt y\t ,k lt J;.,'ol ,^ti i t4t ;,,j .rtv
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317. Dai Al-Mugbirah bin S1u'bah, bahwasanla Rasulullab Shallallahu
Alaihi wa Sallam bersabda, 'tika salah seorang dai kalian merosa

ragu, kenudian io berdiri pada saat rakaat kedua dan ia telah sempura

berdii maka hendaklab ia melanjutkan sbalatnla lalu hendaklah ia

eoo lt{,&l Dba'if Abu Dawtd (1033)
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bersujud dua kali -sahwi-, dan jika ia belun iemPurna berdii, maka

hendaklah ia segera duduk dan ia tidak perlu bersujud -sahwi-." (HR.
Abu Dawud, Ibnu Maiah dan Ad-Daraquthni, ini adalah

lafazh Ad-Dataquthni dengan sanad dhaif)'eo1

Penielasan Kalimat
'Dari Al-Mughirah bin s1u'bab, bahwasanla Rasulullah shallallahu Alaihi

wa sallam bersabda, 'lika salab seurang dai kalian neraid ragu, kemudian ia

berdiri pada saat rakaat kedua dan ia telah sempurna berdiri maka hendaklah

ia nelanjufkan shalatnla (tanpa duduk untuk bertasyahud awal) lalu

hendaklab ia bersujud dua kali -sahwi- (tanpa menielaskan kapan waktunya)

dan jika ia belum sempurna berdii maka hendaklah ia segera dudu,€ (untuk

membaca tasyahhud twal) dan ia tidak perlu bersujud -sahwi-'
Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Dawud, Ibnu Maiah dan Ad-

Daraquthni, ini adalah lafazhAd-Dataquthni dengan sanad dhaif. Ka;rena

semua riwayat melalui satu otang yaitu Jabir Al-Ja'fi, dan ia ada'lah perawi

dhaif. Abu Dawud berkata, "Di dalam kitabku tidak ada hadits yang

diriwayatkan oleh Jabit Al-Ja'fi kecuali hadits ini'"

Tafsir Hadits
Hadits ini menunjukkan bahwa tidak perlu melakukan suiud sahwi

kecuali jika seseorang tidak melakukan tasyahud awal, bukan katelnz ra

terlanjur berdiri, berdasarkan sabda beliau, "dan ia tidak peila bersujud -
sahwi-", inilah pendapat beberapa ulama. Sedangkan Al-Hadawiyah dan

Ahmad bin Hambal betpendapat bahwa ofzflg tetsebut harus melakukan

sujud sahwi. Betdasarkan hadits Al-Baihaqi dari Anas, 'Bahwasanla beliau

bergerak untuk berdiri dari dua rakaat terakhir dalam shalat Ashar karena

kelupaan, maka para sahabat membaca tasbih, lalu beliau bersujud, kemudian

*rlikokoo sujud sabwi.rrooz (HR. Ad-Daraquthni). Dan semua rm adalah

betasal dari perbuatan Anas -mauquf-, hanya, szia dzlambeberapa rL'way^t

ta berkata, "Irri adalah sunnah."

Hadits Al-Mughitah lebih dipilih karena ia matfu', dan ia didukung

oleh hadits Ibnu Umar yang marfu' iug^, 'Tidak perlu kecuali akibat berdii

tanpa duduk -Jang seharusnla ia dudak- atau akibat duduk tanpa berdii lang
,rir*rr1,, ia berdii-." (HR. Ad-Daraquthni, Al-Hakim dan Al-Baihaqi)e,3

Namun di dalamnya terdapat kelemahan. Namun ia iuga diperkuat oleh

no' <Q&l Shahih Abu Dawd (7036)
eo2 Sanan Altubra (2/3a3)
toz(.fulHaditsinidiriwayatkanolehAd-Dataquthni (l/377)danAl-Baihaqi(2/3aa4a5)
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risrayat bahwa hal itu telah dilakukan oleh beberapa otung dan juga dari
Rasulullah yang kemudian beliau tidak memerintahkan orang-orang
tetsebut untuk melakukan sujud sahwi, dan beliau tidak melakukan suiud
sahwi.

Menurut saya, An-Nasa'i meriwayatkan dari Ibnu Buhainah,
"Bahwasanya Rasulullah Sballallabu Alaihi wa Sallam sedang mengerjakan
shalat lalu beliau berdiri setelah dua takaat, maka mereka mengucapkan
tasbih, flamun beliau melanjutkan shalatnya, dan ketika beliau telah
menyelesaikan shalatnya beliau bersujud dua kali, kemudian mengucapkan
sal^m."e04 Ahmad dan At-Tirmidzi meriwayatkan sekaligus
menshahihkannya, darjziyad bin Alqamah, ia berkata, "Al-Mughirah bin
Syu'bah mengerjakan shalat bersama kami, saat telah mengerjakan dua
rakaat ia berdiri dan tidak duduk, maka orang-oran g y^ttg berada di
belakangnya meflgucapkan tasbih, maka beliau memberikan isyarat kepada
meteka untuk berdiri, dan ketika ia telah menyempurnakan shalatnya ia
mengucapkan salam lalu bersujud dua kali dan mengucapkan salam, Ialu
ia betkata, "Itulah yaflg pernah dilakukan oleh Rasuluiiah Shatlallabu
Alaihi wa sallam bersama kami."e.s Hanya saja ini ad,alah apa y^ng
dilakukan oleh imam yang telah diucapkan tasbih untuknya. Jadi, bisa
saja ia melakukan sujud sahwi karena ia tidak melakukan tasyahud, dan
inilah zhahirnya.

A i,ss e't *\t 'u dt f & i,r ,{, ; ;,,i .rtx
'^)L d ,*) *,"yiV7'up,iin f6li|X; *
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318. Dai umar Radh'ltallahu Arubu, dari Nabi Muhammad sballallahu
Alaibi wa sallam, beliau bersabda, Tidak ada kebarusan sujud sahwi
atas orang-orangJang berada di belakarug imam, jika se,raftg imam lupa
maka ia harus melakukan sujud sahwi dan ,rang-orangJang berada di
belakangn1a." (HR. Al-Bazzat dan Al-Baihaqi, dengan sanad
dhaif)eo6

Dan Ad-Daraquthni meriwayatkan di dalam As-sunan dengan lafazh
serupa ditambah, 'Dan jika ffrelrangJang berada di belakang imam lupa,

n'n <5,21 Shabih An-Nasa'i (1177)

'o'{iqirl Shabib At-Tiruidry Q65)
eo6 1ii&1 I rwa' A l-G b a ti I (40 4)
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maka ia tidak nelakukan sujud sahwi, korena imam sudah mencukupinjtd.'"',
dan semua twayat tersebut diriwayatkan oleh Kbaijah bin Musb'ab: pelawi
dhaif. Dan dalam- bab ini tetdapat fl\\ray^t dari Ibnu Abbas namun ada

perawi yang matruk.

Tafsir Hadits
Hadits ini menunjukkan bahwa seorang makmum tidak perlu

melakukan sujud sahwi jika ia lupa. Namun ia hatus melakukan sujud
sahwi jika imamnya lupa. Inilah pendapat Zaid bin Ali, An-Nashir, Al-
Hanafiyah dan As-Syafr'ryah. Sedangkan Al-Hadi betpendapat bahwa
orang tersebut harus melakukan sujud sahwi, berdasatkan keumuman
perintah untuk sujud sahwi untuk imam, orang yang shalat sendirian dan
makmum.

Jawaban atas pendapat ifli ialzh, iika hadits ini benar adanya, tentulah
ia mengkhususkan hadits-hadits di atas dan membatasi keumumannya.

Jika hadits ini tidak benar maka pendapat AI-Hadi adalah yang benar.

'ia ,iG '&', & \t ,)* *et t ^* ?nt ,r+, ot.; ;j .r t e,
U \' J,
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31,9. Dari Tsauban Radhilallabu Anba bahwasanla Nabi Muhammad

Shallattahu Alaibi wa Sallam bersabda, "setiap lupa, maka bagiryta

dua kali sujud sahwi setelab mengucapkan salam."fHR. Abu Dawud
Ibnu Maiah dengan sanad dhaif)eo8

Tafsir Hadits
Hadits dianggap dhaif karena di dalam sanadnya terdapat Ismail bin

'A1ryasy yan-g dipetdebatkan oleh pata ulama. Al-Bukhad berkata, 'Jika
ia meriwayatkan dari penduduk negerinya -yakni Syam- maka ia shahih."
Dan hadits ini diriwayatkan dat ota,rLg Syam, maka or^flg y^fig
mendhaifkantya pedu dicermati lagi.

eo1 Sanan Ad-Daraqutbni (1 /377)
ooe 1ii-i; S hahi h Atu D awnd (t038)
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Hadits ini menjadi dalil atas dua hal:
1. Jika kelupaan tersebut te{adi bebetapa kali, maka sujud sahwinya

pun sesuai dengan jumlah lupanya, dan masing-masing sujud sahwi
dua kali sujud. Hal ini diriwayatkan dad Ibnu Abi Laila. Sedangkan
jumhur ulama betpendapat bahwa sujud sahwi hanya sekali saia yang
tetditi dua kali sujud, walaupun disebabkan oleh beberapa kal:,
kelupaan. Karena di dalam hadits Dzul Yadain disebutkan bahwa
Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bercakap-cakap dan berialan
saat lupa namun beliau hanya melakukan sujud sahwi sekali saja.

Seandainya ada yall.g berkata, "Ucapan lebih diutamakan dari pada
perbuatan." Maka jastabanrya ralah hadits tersebut tidak ada
ungkapan yang menunjukkan berbilangnya sujud, ra hatya
menunjukkan keumuman sujud sahwi untuk setiap orang yang lupa.

Hadits ini menunjukkan bahwa setiap orang yang lupa di dalam
shalat. Apapun y^ngt:- Iupakan maka disyalatkan kepadanya untuk
betsujud dua kali. Tidak dikhususkan pada kondisi-kondisi yang
pernah teriadi pada Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam. Tidak

iuga untuk jenis-jenis yang pemah terjadi padanya, dan pemah^m^i
ini iebih baik dari pada pemahaman pert^fia, walaupun itu adalah
zhaht hadits. Ini adalah hasil kompromi antara hadits ini dan hadits
Dzul Yadain, dengan syar^t jrka anda katakan bahwa hadits Dzul
Yadain tidak menyebutkan ienis lupa yang disebutkan di dalam shalat,
karena hal itu adalah obyek perbedaan pendapat 

^flt^ra 
ulama, maka

hadits tersebut tidak berteflt^flgafl dengan bab ini.
2. Hadits ini adalah dalil bagi mereka yang mengatakan bahwa sujud

sahwi dilakukan setelah salam.
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320. Dai Abu Hurairah Radbitallahu Anbu berkata, 'Kami bersujud

bersama Rasulullah Shallahu Alaihi wa Sallam pada a1at, 'Apabila
langit terbelah" -pS.Al-Insjtiqaq: l- dan pada a1at, 'Bacalah dengan

(meryebut) nama Rabbmu Yang menciptakan" -pS. Al-Alaq: /-."
(HR.Muslim)eoe

'on <Q$l Hadits ini shahih diriwayatkan oleh Muslim (578)
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Tafsir Hadits
Ini adalah salah satu hadits tefltang suiud tilawah. Dan tetmasuk di

dalam judul yang telah disebutkan oleh Ibnu Hap di atas, bab sujud

sahwi dan yanglatnnya.
Hadits ini menunjukkan disyariatkannya suiud tilawah. Para ulama

telah beriima' 
^tas 

hal tetsebut. Namun mereka berbeda pendapat dalam

masalah kewajibantya, dan luga padr- temPatnya. Jumhut ulama

mengztakan bahwa hukumnya sunnah. Namun Abu Hanifah betpendapat

bahwa hukumnya adalah wajib bukan fardhu. Hukum suiud tersebut

adalah sunnah bagi pemb aca dan pendengarnya itka pembacanya

melakukan suiud. Namun adayangmengatakan bahwa si pendengar hatus

sujud.
Sedangkan tempat sujudnya, As-Syafi'i mengatakan, "Sujud tersebut

dilakukan selain pada Mufashal -surat-surat pendek- sehingga iumlahnya
menjadi sebelas tempat." Al-Hanafiyah dan Al-Hadawiyah mengatakan

bahwa iumlahnya zdz empat belas tempat. Namun Al-Hanafiyah tidak

menganggap adtnya sujud tilawah pada sutat Al-Haij kecuali pada Sajdah,

dan menganggap ada sujud sahwi pada surat Shaad, sedangkan Al-
Hadawiyah kebalikan pendapatAl-Htnaftyah. Ahmad dan beberapa ulama

mengatakan bahwa sujud tilawah terdapat pada lima belas tempat,

tetmasuk kedua tempat di surat Al-Haji dan satu tempat pada surat Shaad.

Kemudian mereka berbeda pendapat, apakah disyaratkan padanya

syafat-syafat shalat seperti betsuci dan yang lainya? Bebetapa oraflg

mensyaratkaLflflya. Dan yang lainnya tidak mensyarutk^flnya. Al-Bukhari

mengatakan bahwa Ibnu Umat petnah melakukanflya tzfipa berwudhu,

dan di dalam MusnadAbi Slaibab disebutkan bahwasanya Ibnu Umar tulun

dari kenda taaflflyz lalu menuangkan air, kemudian kembali menaiki

kendaraannya lalu membaca As-Saidah, makaia betsuiud tatP^ berwudhu.

As-Sya'bi menyepakati pendapat tetsebut. Namun iuga ditiwayatktn dart

Ibnu Umar, "Bahwasanya seseofang tidak boleh betsuiud kecuali 1lkz ra

dalam keadaan bersuci." Kemudian ufituk mengkompiomikan kedua

riwayat tersebut maka bersuci tersebut dimaksudkan bersuci dari hadats

besar.
Menurut sayz,pada dzsarnya tidak boleh mensyaratkan bersuci kecuali

jtka ada dalil. Sedangkan dalil yang mewaiibkan betsuci adala}rr untuk

mengefiakan shalat, sedangkan suiud tilawah tidak dinamakan shalat,

dengan begitu harus ada dalil yang mendasari pendapat mefek^ y^179

mewajibkaflflyz,. Begitu pula denge.n s^^t-s^^t y^frg dilatang ufituk
meflgefiakan shalat, maka sujud tilawah tidak termasuk dalam larangzn

tersebut.
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Hadits ini dalil disyariatkannya sujud tilawah di daram mufashhal, yang
hal ini akan dibahas pada kesempatan mendatang.

I(emudian saya melihat tulisan Ibnu Hazm di dalam Sltarh Al-Muballa,
"Sujud tilawah tidak disebut sebagai satu takaat atau dua rakaat dengan
begitu ia bukan shalat. Dan jika ia bukan shalat, maka ia boleh dilakukan
taflpa berwudhu, bahkan untuk orang-orang yang sedang junub atau haidh,
ia boleh dilakukan tidak ke arah kiblat. Sebagaimana kebanyakan dzrl<tr
taflpa perbedaan sedrkrtpun, karena wudhu tidak diwajibkan kecuali untuk
shalat, dan tidak pernah ada nash yaflg mewajibkannya baik dad Al-eur'an,
A s - Sunnah, iima' maupun qiyas. Jika ada y angb erkata, " Suj ud adalah b agian
dari shalat, maka ia bisa disebut sebagai shalat." Maka kami jawab, .,Takbir

adalahbaglan dari shalat, membaca Al-Qur'an adalah bagian dari shalat,
duduk, berdiri dan mengucap salam adalah bagian dari shalat, apakah ada
seseorang yaflg meflgharuskan berwudhu jikz ada orang yang hendak
melakukan atau meflgucapkan hal-hal ini? Mereka tidak mengatakan hal
tersebut dan tidak ada seorangpun yang mengatakartrrya.,,

'rAtt',t* u,:-:e (}):Js t:#;?rt q, /*it;cy .rr r

.ar.;.-5t4r.U'r*. ej *\t .u 4t 1fri,
327. Dari Ibnu Abbas Radblallabu Anhuma berkata, "(Bacaan) ,shaaad'

tidak nengharuskan urutuk bersujud, dan sala telab melihat Nabi
Muhammad Sballallahu Alaihi wa Sallam bersujud pada (bacaan)
tersebut." (HR. Al-Bukhari)e1o

Tafsir Hadits
Yakni tidak terdap at p adany a p erintah, anjaran, maupufl suruhan untuk

sujud, namun yang ada adalah berita dari Dawud Alaihissalam bahwa ta
melakukannya. Kemudian Nabi Muhammad Shatlatlabu Ataibi wa Sallam
betsujud pada bacaarl 

^yat 
tersebut karena mengikutinya, berdasarkan

ftman Allah Ta'ala,

* ,zt t, / r<... arsr r++t'
"Maka ikutilab petunjuk mereka." (QS. Al-An'am: 90)

"o <Q&lHadits ini shahih diriwayatkan oleh Al-Bukhari (1069)
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Di dalam hadits ini tetdapat dalil yang menuniukkan bahwa hal-hal

yang hukumnya ,,,t'uh ada'ytng t"Uitt tt"t dzLn ada yang lebih lemah'

Rasulullah telah bersabda, 
,Datiad tetah bersajud pada alal tersebut untuk

bertaubat,seclangkankitabersajudpadaalattersebutuntu.kberryukur'"Ibnu
Mundzir dan yang lainnya mlriwayatk" d"tgu' sanad hasan dari Ali bin

Abi rhalib Ratthilallah, Aoho,,.Bahwasanya yang diperintahkan untuk

bersujud ralah pada ayat, (g>), ('=':trr' 1i;t; dan q-f.t I l;'" Dan telah

diriwayatk an darr lbnu Abb as ttg^ tempat yang lain' Dan zda yang

mengataka n, ",il!-Nraal 1urG-,;, 
(g-) dun (11)'" (HR' Ibnu Abi Syaibah)

Dan dari lbnu Abbas diriwaya tkar."BahaasanJa Nabi Muhammad

shallallahu Ataihi wa sallan beriujud pada surat An-Najn." (HR' Al-

Bukhati)e11
Hadits ini meniadi dalil adanya suiud pada surat mufashshal'

sebagaimana hadits y^r1'1Pertama luga.menuniukkan hal yang sama' Malik

berbeda pendapat d^l'"m hal ini, ti b"'k^t^"'Tidak ada suiud tilawah

p^d, ,rrrrt mufashshal' Dan kami telah menyebutkan perbedaan pendapat

pada awal surat-surat mufashshal, seperti di dalam Al-Itqan dan yang

lai,ilny a, dengan berdasatkan kepada riw ay at lbnu Abba selz 

"' 
B a b was anl a

Rasulullah shallattahu Alaihi wa iallam tidak bersujud pada salah satu suratpun

dari surat-surat m)fashsbal, setelah beliau pindah ke Madinah' " (HR' Abu

Dawud) Namun ,^n^d'y'^ dhaif, k't"" tetdapat Abu Quddamah -A1-

Haritsbin.UbaiaryyaaiBashri-yanghadits-ha.ditsnyatidakbisa
digunakan sebagai dalii, seb'g^rrrtana yang disamf^ili". oleh Al-Hafidh

Al-Mundziti di dalam MukhtisharAs-irnon, hal ini didukung oleh hadits

bedkut ini.

dt*L\; |Ju fy i $ *3.rYY

^\b3;X .W'rLu" * <CV

322.DariZaid'binTsabilberkata"'salanernbacasuratAn-Najndi
hadapanNabiMuhammad,sballallabuAlaihiwasallan,nakabeliau
tid,ai bersajad padarya'" (Muttafaq Alaih)e13

tkan oleh Al-Bukhari (1071)

s12 1i.ft1 D haif Abu D awd (1403)

ott @)Hadits ini shahih diriwayatkan oleh Al-Bukhari (1073) dan Muslim (577)

F'r*\t,*



<{rnsdnqLqr & 563

Tafsir Hadits
zatdbrn Tsabit adarah salah seorang penduduk Madinah, dan kejadian

itu terjadi di Madinah. Malik berkata, "Hadits ini memperkuat hadits Ibnu
Abbas."

Jawaban atas hal ini ialah bahwa Rasulullah Shattatlahu Alaihi wa Sallam
kadang tidak sujud, dan kadang bersujud untuk menunjukkanbahwahal
itu hukumnya sunnah, ztatr mungkin ada sesuatu yang meflghalanginya
saat itu dari bersujud. ITalaupun hadits ini shahih, makna hadits tm adalah
meniadakan -sujud-, sedangkan hadits yang lain menetapkan -sujud-,
dan hadits yaflg menetapkan -suatu perkara atau hukum- lebih diutamakan
dari pada hadits yang meniadakannya.

Ij, .6::x*,"'1lt i:rf, '.ii; :JG ot:$ # "^J6 ;,r1 .rtr
.bt;t3;:rt; $

323. Dai Khalid bin Ma'dan berkata, "surat Al-Hai dimuliakan dengan
dua sujud." (HR. Abu Dawud di dalam Al-Marasityor+

Biografi Perawi
Khalid bin Ma'dan nama lengkapnya Abu Abdillah Khalid bin Ma'dan

As-Syami Al-Kala'i. la adalah seorang tabiin dari penduduk Himsha. Ia
berkata, "saya telah bertemu dengan tujuh puluh oraflg sahabat Rasulullah
Sballallahu Alaihi wa Sallam. Ia termasuk orang Syam yang tsiqah, wafat
pada tahun 104 H. Ada yang mengatakan bahwa beliau wafatpada tahun
103 H.

Tafsir Hadits
Ibnu Hajar menisbatkan hadits ini kepada Maraasil Abu Dawud dan

hadits ini terdapat di dalam Sunan Abu Dawud sebagai hadits marfu' dan
'Uqbah bin 'Amir, dengan lafazh "Saya berkata kepada Rasulullah
shallallahu Alaihi wa sallam,"wahai Rasulullah adakah sujud tilawahpada
surat Al-HajJ?' Behau bersabda,

.uJi}xuJ^:";x. l,h,€
'Ya, dan barang siapa tidak bersujud padanla bendaklah tidak

membacanla.'t1s Yairg aneh, bagaimana Ibnu Hajar menisbahkan hadits ini

eta 
1i,*b1 D haif Al-Jani' (3983)

n" (,#) S hahih Abt Dawud (7402)
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kepada l<ttab Al-Marasilpadahaltz ada di dalam Sunan Abt Dawud sebagai

hadits matfu'. Namun kemudian Ibnu Hajar mengangglPflya sebagai

hadits maushul pada nomot berikut ini'

:'r\)3 ,),G ; t fjr- U 'l'ro'; ,5;."-3$ Gi i$r1 .f l t
ot o', ,r r. ..* or;*,1 .6?A>\tt3:rL-A" tUi

324. Hadits diiwalatkan oleh Ahnad dan At-Tirrnidli secara maushul,

dai uqbah bin Anir, dan ia menambahkan, 'Dan barang siapa tidak

bersujad padanla hend.aklah tidak membacanla. " (Sanadnya dhaif)e16

Tafsir Hadits
Hadits ini diriwayatkan oleh Ahmad dan At-Tirmidzi seca;Ia maushul,

dari Uqbah bin Amir, dar- ta menambahkan, yakni At-Tirmidzi
menambahkan di dalam rtwayatnya, "Ddn barang siapa tidak bersujud

pad.anjta hendaklah tidak menbacanla" yakrri hendaklah tidak membaca surat

tersebut at^v Lyat sa)dah. Maksudnya )angan membaca ienis tersebut.

Namun sanad hadits ini dhaif karena keberadaan Ibnu Luhai'ah' Ada

yang meng atakanbahwa ia meriwayatkat hadits ini sendirian. Kemudian

At-Hakim menguatkan bahwa hadits ini shahih melalui ialut umat,

anaknya,Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas, Abu Datda" Abu Musa dan'Aamir,

kemudian At-Hakim menyebutkannya sebagai hadits mauquf pada

mereka. Kemudian Al-Baihaqi menguatkannya di dalam Al-Ma',ifah dati

ri'wayat Khalid bin Ma'dan.

Hadits ini membantah pendapat Abu Hanrfah dan orang-ofang yang

bersamanya yang mengatakafl, "Di dalam sulat Ai-Haji tidak ada ayat

saidah kecuali hanyz satu yang berada di akhit surat'"

Sabda beliau, 'Dan barang siapa tidak bersujud padanla hendaklab tidak

mernbacanla,, menguatkan hukum syatiat suiud tilawah, dan bisa iadi ini

ac,ala:n dalil orang-orang yang mewaiibkannya. Sedangkan ofang-ofang

yang meng atakan bahwa hukumnya tidak waiib betkata, "I(etika orao:g

,"rr.Ur, meninggalkan sesuatu yang suflnah karena ia mengeriakan sesuatu

yanghukumnyzmandub,makaselayzknyaiatidakmeninggalkansujud
,.r.1b.r,, atau irka ia tidak mau betsuiud maka selayaknya ia tidak

membaca surat tersebut."

et6 1t-fu1 D haif Al-Jani' (3982)
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'"-;t )At'; 4 o6t 6 c- ;:u ^i; 
rirr q, ;'*s .yt o

.U:4t itj, + it*'r,;. t Ai ?ef'rit'iJ
L;t €;, .ita'oi \1'tr,3t ,rrip il' ;,t,*:

325. Dari Umar Radhjallaha Anhu berkata, 'lWahai manasia, sesanguhnla

kami telab melewati sajad -tilawah- maka barang siapa bersujud maka
ia telah mendapatkan dan barang siapa tidak bersujud maka tiada dosa

bagin1a."(HR. Al-Bukhati)e17 Dan di dalamnla disebutkan,
"Sesungubnla Allah tidak menfardhukan sajud kecualijika kita mdxl."
Dan ini ada di dalam Al-Muwaththa'.e18

Penielasan Kalimat
"Dai Umar Radbjallahu Anhu berkata, 'X%ahai manusia, sesanguhnla

kani telah melewati sujud -tilawab- (yaknt ayatyzr.g berkenaan dengan sujud
tilawah) maka barang siapa bersujud maka ia telah mendapatkan (yakni
mendapatkan Sunnah) dan barang siapa tidak bersujud maka tiada dosa

bagiryta." Dan dalam nwayt Al-Bukhari dari Umar, "Sesungguhnla Allah tidak
memfardbukan sujud (yakni tidak mewajibkannya) kecaali jika kita mau."
Dan ini ada di dalam Al-Muwaththa'.

Tafsir Hadits
Hadits ini menunjukkan, Umar berpendapat bahwa sujud tilawah

hukumnya tidak wajib. Hal ini berdasarkan ucapafl beliau, "...kecaali jika
kita maa." Yakni seseorang yang telah memulai bersujud maka ia wajtb
menyempurnakannya, katena ia telah keluar dari kondisi tidak
diwajibkannya betsujud. Hal ini dijawab, bahwa ungkapan Umar tersebut
adalah pengecualiafi y^ttg terpotong dan seharusnya yang rz mau talah
bahwa sujud tersebut tergantung kepada kemauan kita.

ots,'p / *3.yyI
F:ot'r'itis

tt ct o.
..'J a*El)-

n" <Q.bl Hadits ini shahih diriwayatkan oleh Al-Bukhan $077)
et' Al-Muuat htha' (Hal. 7 45)
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326.DariIbnu(Jmar,,BabwasanllaNabiMuharnnadshatlallahuAlaihi
wasallamrnembacakanAl-pur.ankepadakani,danjikanelewati.
sajd.ah beliau menbaca takbir lalu laia bersajud dan kami bersujad

bersamanla." (HR' Abu Dawud dengan sanad yang di

dalamnYa terdaPat kelemahan)ele

KatenahaditsiniberasaldartlwayatAbdullahAl-,Amri,taada|ah
perawidhaif.DanAl-Hakilng2omeriwayatkaldattUbaidillah,dlniaadz|ah
perawi tsiqah.

Tafsir Hadits
Haditsinimenuniukkandisyariatkaflnyamembacatakbtt.As-Tsauri

terkesima oleh hadits ini. Abu Dawud berkata, ..Hadits ini menariknya

karerra ia membaca ta"kblr."

Apakahtakbiritusebagaitakbiriftitah_pembuka^l7-ata:u3t<utrtanda- *--- ^1-;-
o ;il;;" g"*ir"l KJh't""'v' "'o''iv1".s 

p':t'-' *0-,* 
T:TYI;

il;il;;-"";;;; * adarah takbir perpindahar karena di situ tidak

disebutkan takbit yanglarn' Dun uia yang berkata'-"Membaca takbir

khususuntuksujudtiiawah,walaupuniatidakdisebutkanitubukandalil
bahwa hal itu idak ada."

Sedangkan yang lainn ya berkata' "Jug^ membaca tasyahud dan

membaca salam, di[iymk"t kepada kenyataan bahwa ia dimulai dengan

takbir maka ditutup'd",g^tt salim'" Namun pendapat ini dibantah bahwa

qiyastidakberlakudisi"ni,denganbegituiatidakbisamenjadidalil'
Hadits ini juga m.n'niukk'L' buh*u suiud tilawah iuga disyatiatkan

untukorangyangmend""g^'k"',berdasarkanungkapanbeliau"'dankami
s uj u d b e rs a ia ol o.;' S 

"r^,^'i^huhadits, 
baik mereka s edang shalat bers ama

uiuu sul^h satuflya sedang shalat dar- yang lain tidak' 
-

Al_Hadawiyah berkatf ,Jika shalat tersebut ada.lah shalat fardhu, maka

hendaklah ia mengakhok^inyu hingga mengucapkan salam dari shalat'"

Dengan ala'sanbahwa ia adzlah sesuatu yang ditambahkan kepada shalat

maka ia akan membatalkan shalat tersebut' iuga berdasarkan kepada

hadits yang diriw ayztkart oleh Nafi, dari Ibnu IJmar, ia betkata, ,,Saat itu

Rasulullah shaltattatbu Alaihi wa sallam membacakan surat Al-pur'an kepada

kani d.i luar shalat, kemud'ian beliaa bersajud' maka kanipan bersujud

nrn <ii*l Dhaif Abu Dawad (14t3)
e2o Al-Mustadrak (2 / 424)
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bersamanla." (HR. Abu Daw.rd)"' Dan mereka mengatakan, "Dan
dianjurkan kepada orang tersebut untuk bersujud ilka ia sedang
melaksanakan shalat nafilah, karena ia lebih ringan hukumnya."

Jawaban atas pendapatiniialah, mereka telah berdalil dengan apa y^ng
mereka pahami. Padahal telah jelas dari apa yang telah dilakukan oleh
Rasulullah, bahwasanya beliau sedang membaca surat Al-Insyiqaq di
dalam shalat. I(emudian beliau bersujud. Maka orang-orangyang berada
di belakangnya ikut bersujud bersamanya. Begitu pula dengan surat Tanqil
As-SEdah, beliau membacanyalalu betsuiud. Abu Dawud, Al-Hakim dan
At-Thahawi telah meriwayatkan hadits dari Ibnu lJmar, 'Babwasan-yta

Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersujud pada shalat Zhuhur, maka
para sbahabat mengetahui bahwa beliau membaca alat Sajdah maka mereka ikut
bersulud juga. " e22

Ketahuilah bahwa ada dzikfu yang dibac^ s^ t sujud tilawah yaitu,

-a!, f , tzz zz.tzoz a.., t,a,, t'-i. .1,. o.,.,.6-f S A jzt o-e) at*, U; j oS_t') 4il, fJIJ u4_>1 -t*-
"tYoioii, irrrni)a kepada Dqat ltang telah *roripioionnla dan

mengambarnla, danlang telab membuat pendengaran dan penglihatannJa dengan

dala dan kekuatan-I\1a. " (HR. Ahmad, semua penulis kitab SunAn,
Al-Hakim dan Al-Baihaqi)e'z3 Ibnu As-Sakan menshahihkannya dan
menambahkan, "Tiga kali." kemudian Al-Hakim menambahkan di
akhirnya,

.'],;lu.Jt;J^,-;f?nt'a1s
'Maha Suci Allah sebaik-baik pencbta."
Dan di dalam hadits disebutkan,

+*Y:*!!Y d,

.',itt

t4tLrt t?f ':):rb 
W,. ;,*t dt

'!r*'u, ri$5 * & ffi , t:r::,

'Ya Allab, catatlah pahala di sisi-Mu untukku karenanla,jadikanlah ia untukku
sebagai simpanan, hapuskan kenlahan untukku karenanla dan teimalah dariku
se b agaimana E ngkau m eneim anla dari ham ba-Mu D su,u 5f. " e2+

nt' lQ',:tl Shahih Abu Dawad (7472)
n" 1i#bl Dhaif Abu Dawud (807)
n" <{4,:.l Shattih Abt Dawd (1414)
n'o (i#) Shahih At-Tirnid{ (579)
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J, ffi ^*ht'e)?$. ,rj *t.rYV
11 i;-=ir ir:, .tLL ? ;;; ?f

327. Dari Abu Bakrah Radhiatlahu Anhu, 'Bahwasaitla jika Rasulullah

shallatlahu Alaibi wa sallan kedatangan suatu perkara Jang

menlenangkd.nrrya be liau segera bersujud'" (HR' Lima perawi

kecuali An-Nasa' i).e2s

Tafsir Hadits
Hadits ini dalil disyariatkannya suiud syukur, dan inilah pendapat Al-

Hadawiyah, As-Syafi'i dan Ahmad. Berbeda dengan Malik serta salah satu

pendapat Abu Hanifah yang mengatakan bahwa sujud syukur tidak

makruh dan tidak disunnahkan'

Hadits ini jeias mendukung pendapat pett^rrra, dan Rasulullah Shallahu

Ataihi wa sallam telah bersujud ketika membaca sulat (u,,) ialu betsabda,

"Ia adzrlah sebagai bentuk syukur dartktta'"e26

I(emudian para ulama berbeda pendapat, apakah disyaratkan bersuci

atau tidak? AJa yang betkata, "Disyaratkan betsuci berdasarkan qiyas

kepada shalat." Dtr_ ada yang betkata, "Tidak disyaratkan bersuci karena

ia tukan shalat." Dan pendapat inilah yang lebih iogis'

Al-Mahdi berkata, ;Srr1,rd syukur dimulai dengan membaca takbir."

Abu Thalib berkata, "Dengan menghadap ke arah kiblat." Imam Yahya

berkata, "Dan tidak boleh melakukan suiud syukur di dalam shalat karena

ia bukan bagrat dari shalat, dan ini kesepakatan seluruh ulama." Ada

yangbetkata,"Dar-yangmeniadialasannyatalahadanyasatunikmat
atau hilangnya satu halyatgtidak disukar, dan ia bisa dilakukan di dalam

shalat sebagaimana suiud tilawah."

;nt S r'-t1--. :Jtti:; ilr grt:', / f")t * *t.rYA
oL:JG"J:Le,r i ,irL\t'JGG *t *\t .v
"'o "' /'' ;tr, .(k ;t1 L'";.;, G-'.H, G.Gi'")'-bAzev?) rJ^>l ol9., .lr$ aI c>J*.s tq!.P ,*,u 

.=r^,
I

ezs rLbbl S hahih Atu Dawad Q77 4)

o'u @&l Shahih An-Nasa'i (956)
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328. Dari Abdurrahman bin Auf Radhjallahu Anhu berkata, 'Rasulullah
Shallahu Alaibi wa Sallam bersujud dan beliaa memanjangkan stqiudnla,

kemudian beliau mengangkal kepalatua serala bersabda, "Sesanguhnla

Jibil telab mendatangiku, kemudian ia membeiku kabargembira, maka
sala bersujud yukur kepada A//ah." (HR. Ahmad dan Al-Hakim
menshahihkannya).e27

Penielasan Kalimat
"Dai Abdurcabman bin Aaf Radhilallahu Anbu berkata, 'Rasulullah

Shallallahu Alaihi wa Sallam bersujad dan beliau memanjangkan sajudnla,
kemudian beliau mengangkat kepalan1a seraJa bersabda, "sesunguhnla Jibril
telab mendatangiku, kemudian ia membeiku kabargembira (kabar. gembira ini
dijelaskan, bahwasanya Allah berfirman,'Barangsiapa membaca sbalawat
kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaibi wa Sallam satu kali maka Allah
akan membeikan shalawat kepadarya sepuluh kali." HR. Ahmad di dalam
Al-Musnad dari berbagai jalur) maka sala bersujud slukur kepada Allah."
Dan Al-B Lzzat serta Abu Ashim menyebutkatnya di dalam bab
'Keutamaan membaca shalawat kepada Nabi Muhammad Shallallabu
Alaibi wa Sallam, Al-Baihaqi berkata, "Di dalam bab ini terdapat Jabrr,
Ibnu Umar, Anas, Jarr dan Abu Juhaifah."

.rY1

329. Dai Al-Barraa' bin Aa{b Radhjal/ahu Anhu, 'Babwasannla Nabi
Muhammad Shallallahu Alaihi wa Sallarn mengutus Ali ke Yaman -
kemudian disebutkan hadits secara hngkap- ia berkata, 'Kemudian Ali
menuliskan berita tentarug masuknla mereka ke dalam agama Islam,

ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi aa Sallam membaca beita tersebut

beliau segera bersujud berslukur kepada Allab atas beita tersebut."
(HR. Al-Baihaqi, dan aslinya terdapat di dalam SD ahib Al-
Bukbarl.ezs

e27 1i-91 A l_Iruaa, (47 4)
e28 Al-K,abra (2/369)
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Hal setupa adalah yang diiakukan oleh Kaab bin Malik, ketika Allah

memberikan taubat kepadanya. Hal itu menuniukkan bahwa sy^fL^t suiud

syukur telah a.da pada mereka.

e. @As sHALAT suNNAH (TATHAw\ru')

Makna shalat tathawwu' adzlah shalat yang dilakukan seorang hamba

secata tathawwu'. Di dalam Al-pamus makna tathawwu' adalah nafilah

(sesuatu perkara 
^gafn7' 

yang mend^pat gauiatan ketika dikerjakan dan

tidak berdosa kalau ditinggalkan. Dinamakan lugz dengan sunnah (yung

disunnahkan),fadhitah (keutamaan) darr targhib (dianiurkan), seperti shalat

dhuha -Pent)

,'p, lt iij,:r'J,irt,io'*\tf i 4;F.rr.
i ,*:i" ,Ut *'11 :iw ,a1At'rq'Oa,"t]'elfuf : i;!i

J..J.'ur,.,olr 6:g-:Mi JL &L iJs,'tt;
330. Dari Rabiah bin Ka'ab A'lartnry berkata, .Rasulullab Shallallahu

Ataibi wa sallam telah berkata kepadaku, 'Mintalah." Lantas aka

berkata, 'Aku minta untuk dapat ruenemanimu di surga'" Beliau

berkata, 'Atau ada perminlaan lang lain-" Aka berkata, "Itulah

permintaanku." Beliau menjawab, 'Bantulah aku untak mewujudkan

perrnintaanmu itu dengan memperbanlak sajud." (HR' Muslim)'e2e

Biogtafi Petawi
Rabiah bin Ka'ab Al-Aslamy a;dalaln termasuk ahli sffih (kelompok

orang-ofang yang menetap dr pelatann Masiid Nabawi -pent). Beliau

dikenal dengan panggilan Abu Firas. Salah seotang pembantu Rasulullah

Shatlaltaha Alaihi wa Sallam. Seiak awal meniadi shahabat beliau, dan

senantiasa menemani beliau baik dalam keadaan menetap ztau dalam

bepergian. Meninggal pada tahun 63 H-

ne Q/,31Muslim (489)
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Tafsir Hadits
Pengarang kitab Bulagh Al-Maram memahami makna sujud dengan

shalat sunnah. Maka ia menjadikan hadits ini sebagai dalil shalat
tathawwu' (sunnah). Seakan-akan ia memalingkan dari hakik^tnya.
Keberadaan sujud ta.npz- dengan shalat tidak begitu disukai yka lafazh
sujud ini disebutkan dengan terpisah. Lafazh suiud ini walaupun juga
tepat untuk shalat fardhu, tetapi mengerjakan sesuatu yang fardhu adalah
kehatusan bagi setiap muslim. Hanya saja petunjuk Rasulullah dengan
sesuatu yang istimewa bagi Rabiah -dengan memperbanyak sujud-
diharapkan ia memperoleh apa y^ng 1^ minta dari beliau.

Hadits ini merupakan dalil yang menunjukkan kesempurn aan rman
Rabi'ah, dengan ketinggian cita-citanya sampai kepada cita-citayang paling
luhut, di atas segala tingkatan, dengan menjauhkan dirinya dari dunia
dan segala godaannya.

Hadits ini juga sebagai dalil bahwa shalat adalah amal yang paling
utama yang ditunjukkan kepada orang yang seperti dia. Har itu bisa
dipahami, bahwa sungguh tidak ada petunjuk Rasulullah Sbattattahu Alaibi
wa sallam untuk mengabulkan permintaannya itu kecuali dengan
memperbanyak shalat. Sementara permint^annyz- im adalah permintaan
yang paling mulia (menemani Rasulullah shallattabu Ataibi wa sallam di
sutga).

,i. "e. ,.Vt 1., ji;{ )) ,^ri. 'up ,r1;t ',^X. 
b;,,S r)

,. o, c..i. ,. ri -.,.'; .' :r. u-' '- ' 
' Y'

3-;. Fr: uir 
."-tsl ,l r .* ;X -:rt:ii ,.Jkr)

,;;{; \\,p.'t },itt U tl,t ti*d; i j *r,
,/ - .or..o..

e&"->
337. Dari lbnu Umar Radhfiallahu Anhu ia berkata, 'AEu n{njaga dari

Nabi shallallahu Alaibi wa sallam sepuluh rakaat; dua rakat sebelum
Zbubur dan dua rakaat sesudabnla, dua rakaat nsudah Maghib yng
beliau lakukan di ramahnla, dua rakaat setelab Isla'yng dilakukan
di ranahnla dan dua rakaat sebelum Subub." (Muttafaq Alaih).e30

'30 1ii&; Al-Bukhari (117 2),Muslim (729)

i

-
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Dalan iwalat lang lain dari kedaanlta' 'D!n 
':oko':t 

setelah shalat

Jurn'atdi;;;h'A'''ertN-Ien1'trut'i'io1'nMuslint'likatelahterbit
fojo,, Rasolu'i''n inp shalat k"'nk d'igan daa rakaatlang ingan''')2

Penielasan Kalimat
,Aku menjag, 

jr, Nabi shattallahu Alaihi aa Sallarn sepulah rakaat

(ucapan ini bersifat gfoUA yu"g,kt-:,1an dirinci dengan ucapan beliau)

dua rakat sebelun Z'hnh" dan-dua 'opoo' 
sesudahnla' dua rakaat sesadah

Maghiblang beliaa kkakan di **on'j)'-1p"mUi3t'""'kedua rakaat ini -di

rumah- m..,t'niokku" b'h*' selain k"di ini dilakukan beiiau di masiid'

Begitu iog^ t"'p* rrya) d'aa 'if it 1.1,t't'h 
lsla yng dilakukan di rarnahnla

dan dua rakaat ,*rr,)))irbrh(tidak aiUrirri --aii"-rfr- padahal Rasulullah

melakukannya di ro-utr. Seakan-akan tidak adatyapembatasan ini karena

*rrytrtny a perbtatan ini oleh Rasulullah)'

Dalam riwayat yang lain dari keduan ya""Dr/a rakaat sele/ah stbalat lun''11

di ranabnl, 1^^xi-'i'^f^t '"p"luh 
rakaat karena dipandang serrng

drlakukari berulang-ulang setiap hari)'

Menurut ti*'y^ot Mui*' dari hadits Ibnu Umar 'Jika telah terbit fajar'

Rasulallahtidaksbalatkecualidengand'uarakaatringan'"Duarakaaty2ftg
dimaksud zdalah dta nkzaty^'g"':^^::\ d'l't l-":lT sepuluh ra"ka,at'

haryalafazh-.r.ii* ini memberikan faidah tentang dngannya d:u'a nkaa.t

ini, dan beliau tia'i 'nd't 
setelah terbit faiat selatr dua rakaat rnr'

Meringank,'a"'"ft-,ratrttradalahmazhabMalik'Syafi'idanselain
keduanya' D';; 'i*'y" 

Aisyah disebutkan' "sampai-sampai aku

berkata, 
.aprun t"uro"rr.-t acz lJntmul Kitab (Ll-Patihah)? Hadits ini

akan diielaskan kemudian'

'"fr';rf#iirrh drr,bahwa shalat-shalat sunnah ini dilakukan setelah

shalat fardhu. o[rarr.r, bahwa hikmuh disyariatkannya shalat sunnah

setelah shalat fatdhu adalahsebagai petb{kan'lerhadap hal yang kutang

dalam -"r*""J"' 'd'u-'d'b 
1ij"' Demikian iuga yang dilakukan

sebelumnya'suPayaketikamulai*"t""'ttshalatfardhuini'hatimeniadi
tetbuka d"t t"'do'ong untuk melaksanak^flny^'

otz Qp)Muslim (723)
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Aku mengatakan, "Imam Ahmad, Abu Dawud, Ibnu Majah,Al-Hakim
meriwayatkan hadits dari Tamim Ad-Dari ia berkata, "Rasulullah
Shallallabu Alaihi wa sallam bersabda, '?erkara lang pertama kali akan
dibisab dai seorang hamba adalah shalatn1a. Jika ia telah menlempurnakannla
maka akan ditxtli-r bagtrya sempurna. Dan jika ia belum menlempurnakannla,
Allah berfirman kepada para Malaikat-N1a, "Lihatlah, apakab kalian
menemukan pada hamba-Ku sbalat-shalat sunnah, maka sempurnakanlab untuk
hamba-Ka dan kekurangan shalat fardhunla itu dengan sha/at-sbalat sunnahnla,
kemudian qakat begitu juga, kemudian amal-amallang /ain pun melalui prlses
demikian."e33 Ini adzlah dalil bagi hikmah disyadatkannya amalan sunnah.

ucapannya dalam tiwayat Muslim, 'Rasulul/ahjika telah terbitfajar, beliau
tidak shalat kecuali dengan dua rakaat" telah dijadikan dalil bagi sebagian
olang yaflg memakruhkan shalat sunnah setelah terbit faja4 dan telah
saya jelaskan hal tersebut.

oL-? F': *\t ,* dt ol Wht *y., a$G ;ej .rrt
tqrAt \) .;tr,Nt * ,;rsr, ,;pt & g:f 

Lu:l
332. Dan dari Aislah Radb{,altab'n Aubn, "rr*r*Uurn Nabi Sballatlahu

Alaibi wa sallam tidak pernah meningalkan empat rakaat sebelum

Zhuhur, dan dua rakaat sebelum Subuh." (HR. Al-Bukhafi).rro

Tafsir Hadits
Hadits ini tidak menafikan hadits Ibnu Umat dalam ucapanrrya, ,Dua

rakaat sebelum Zhaltur", karena tambahan ini diketahui oleh Aisyah dan
tidak diketahui oleh Ibnu umar. Mungkin dapat dipahami bahwa dua
rakaat ini adalah bagian dari empat rakaat, dan beliau Sballallabu Ataihi
wa Sallan melakukannya dengan d:ua rakaat daa rakazt. Sedang Ibnu Umar
hanyz menyaksikan dua rakaat saja. Bisa juga dipahami, bahwa Rasulullah
Sballallahu Alaibi wa Sallam melakukannya dengan empat rakaat secara
sambung. Hal ini dikuatkan oleh hadits Abu Alyub yang diriwayatkan
oleh Abu Dawud dan At-Tirmidzi dalam Agt-S1ama'il, juga Ibnu Majah
dan Ibnu Khuzaimah dengan lafazh,

. r3t ot .l'"rii Lir W,"rb A
nt' <qi&, SbaltihAbi Dawd (866)
o'o lQ+1 tl-Bukhad (1 1 82)

',o1 ,, ^ (Lgr,l
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,Empat Rakaat sebelum zhahur tidak dipisahkan dengan salam, enpat rakaat

initab.y)ng membuka pintu-pinta langit.'D3s Dan hadits Anas, "Enpat rakaat

sebelum Zhuhar men1,)mai rakaat-rakaat setelah lya' dan empat rakaat setelah

Isla menlamai rakiat-rakaat malam lailatul padar." Dikeluarkan oleh Ath-

Thabtani dalam Al-Ausath. e36

Berdasarkan riwayat ini, maka sebelum Zhulnut ada enam takazt' Jwga

mungkin dipahami bahwa Rasulullah shatlallahu Alaihi wa sallam

t"rkrdrng shalat empat takaa,t dengan tingkas sebagaimana y^ng

ditiwayatkan oleh Aisyah Radhfialtahu Anha dan tetkadang dua rakaat

sebagaiman ^ 
y^rrg diriwayatkan oleh Ibnu Umat Radhiallahu Anhuma'

Dari Aisyah kadhiallahu Anba, ia betkata,

to t;,ltk'*l prrfu; y\t*U',5i"'fotL

iLl ,P rL-)

*.ill",#, &
'Tid.aklab Rasulullah Shaltaltaha Alaihi wa Sallarn sangat menjaga shalat-

shalat sunnah melebihi dua rakaat fajar. " (Muttafaq Alaih).e37

yang dimaksud dengan ta'ahud daiam hadits adalah rnefllaga.

Berdasarka fl rl\Nayatyangluat bahwa, beliau tidak pernah meninggalkan

drn rakzat fajar tni,baik dalam perialatat maupun tidak, dan dicedtakan

bahwa Al-Hasan Al-Basri mewaiibkannya'

Menurut riwayat Muslim, 'Dua rakaat fajar lebih baik daipada dania

dan seisin1ta." e38

Yaitu"pahala dua rakaat ini lebih baik daripada dunia sedangkan yang

<limaksuJ dengan dunia adalah bumi denga. segala isinya bark apz-apa

yang dikana"nl ai da6mrtya ataupun yang meniadi pethiasan di atasnya.

Hadits ini membedkan aniuran untuk melakukan dua rakaat faiar dan

dlra rakaat ini bukanlah suatu kewaiiban kuenz- tidak disebutkan sangsi

dalam meninggalkannya, tetapi hxtya menyebutkan gatiattn dalam

melakukannya.

lnr'J'-, & :UE ti,; llr'e:r'*'#t ?t * ?t Vt.rrr

ots (ib\ S hahih Abi Dawd (727 0)
ots (-ii*) D h aif Al-J ani' Q 55)
orz (iiryAl-Bukhari (1169), Muslim (724)

"'ti1|irl Muslim (725)
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t-?F,?tt ,f.t * It, a;t'€.i;. 1n {',4. y,
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,-,jjt ;>,-e 
"Et 

#,ttj ,t;;:,t U. ;srs q;ar -.
,.0. ...'o. ,oi. ^d 

', '.,.,' 
'/ 
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)gt J,;6 hr
333. Dai ummu Habibah ummul Mukninin -ibunla orang-,rang mukmin-

Radbilallabu Anba', ia berkata, 'Aku mendengar Rasulullah
sballallahu Alaihi wa sallam bersabda, 'Barangsiapalang sharat dua
belas rakaat pada siang hari dan malam barinlta, maka akan
dibangunkan baginla dengan duabelas rakaat ini rumah di sufga."
Diiwalatkan oleh Muslim.ee Dalam riwaltat lain, "shalat lunnah.'ea,
Menurat iwalat Tirmid{ sama dengan teks hadits ini namun beliau
menambahkan,'Empat rakaat sebe/um qhuhur, dua rakaat sete/ahn1a,

dua rakaat setelab maghib, daa rakaat setelah is1a, dua rakaat setelah
sbalatfajar.'ea/ Menurut iwalat lima, dai Aiyab Radhjallahu Anha,
'BarangsiapaJdng menjaga empat rakaat sebelum 7,ftuhur, empat rakaat
sete/ahn1a maka Al/ah akan mengharamkan atasnla neraka.,ra2

Penielasan Kalimat
"Dai ummu Habibah ummul Mukminin -iburyta ,rang-,railgmukmin- (terah

dijelaskan fl^tnar,ya dan rtwayat hidupnya) ia berkata, 'Aku mendengar
Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sal/am bersabda, 'BarangsiapaJalu shalat
dua belas rakaat pada siang hari dan malam hairyta (seakan yang dimaksud
adalah dilakukan setiap sehari semalam tidak hanya sehari darr hari-
harnya dan tidak hanya semalam da.-:, malam-malamnya) maka akan
dibangunkan bagiryta dengan daa belas rakaat ini rumah di surga (akan dijelaskan
sec^ra terperinci dalam fl'wayatAt-Tirmidzr) HR. Muslim dan dalan riwayat

lang lain (yaitu Riwayat Muslim dari ummu Habibah) sunnah (untuk
menjelaskan maksud dari dua belas rakaat, hal ini merupakan tambal:.an

n" <g&, Muslim (728)
n'o <g',brMuslim (728)
n" <g*blShahih Tirmidzi (415)
n" <Q&l Shahih At-Titmidzi (427)
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penielasan dan jikapun tidak maka hal ini sudah merupakan suatu yang

diketahui).DannwaytAt.Tirnid{(yaitudariUmmuHabibah)semisalnla
(yaitu sama deng^rihrdi,, Muslim) ia menambahkan (sebaqai rincian dari

yang disebutkan secaraglobal oleh riwayat Muslim) empat rakaat sebelum

Zbuhur(yaitu yr.g r"brgl trn nayang disebutkan oleh Aisyah Radhi1allahu

Anha dalam haditsnya irng telah lalu) dua rakaat setelahnla (dan ini yang

disebutkan dalam hrdrts lb-nu Umar) tlaa rakaat setelah hfaShrib (yaitu yang

telah dibatasi oleh hadits Ibnu umar dengan "yung beliau lakukan di

tumahnya.") dua rakaat setelab Iya (int iuga ytng dibatasi beliau dengan

"ditumahn ya-") dua rakaat sebelum shalat fajar (ini yang 
-disepakati 

oleh

hadits Ibnu Umar dan Aisyah pada hadits meteka yang telah lalu) dan bagi

iwalat lima (dal Ummu if'UiUutt; barangsiapa lang nenjaga empat rakaat

,rbitr* qhahar dan enpat rakaat setelahnla (bisa dipahami bahwa yang

dimaksud itu adalah ,"lui., dua takaatyang telah disebutkan sebelumnya'

Juga mungkin dipahami empat rakaat dari dua takat sebelumnya) maka

Attah akan mengharamkan neraka atasnla (yaitu mencegah manusia untuk

masuk ke dalam r,erzka, sebagaimafla tetcega'hnya sesuatu yang

dihatamkan dad seseot^rLgyerng diharamkan atas sesuatu tetsebut)'"

*\t .v it J':-,iG,'Ju i:; hr ,ft ; i) ,ft.Yrt
'_J!r;r-:*;i ;ti:, HJ\'# t-Li .u Ut ?tt j t|* )

tz /t z .',o.) I ,z t,4 " I ' o21,' zl,z
1;.;,.p) a^tf 411 ,*1 gJ,'1)11 tslr>

334.Darilbnu(JmarRadhilallahuAnhurna,iaberkata,,kasulallah
shallattahuAlaihiwasallambersabda,'Allahmengasibis€ftoran{

lang shalat empat rakaat sebelum Ashar'" (HR' Ahmad' Abu

Dawud,At-Titmidzimenghasankanhaditsini'danlbnu
Khuzaimah menshahihkannYa)'ea3

Tafsir Hadits
Empat rzkaat yang disebutkan dalam hadits -empat rakaat sebelum

A shar- tidak d is ebutki'n p ada hadits s eb elumny t. J tka digabungkan dengan

hadits ummu Habibah yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, maka shalat-

shalat sunnah sebelum ,irrtrt fardhu dan sesudahnya beriumlah enam belas

rakazt.
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Adapun shalat duznkaat sebeium Ashar, sudah termasuk dalam hadits,
'Di antara adTan dan iqamab ada shalat sunnah.'Daa

.YYo

;#'7ll
335. Dari Abdullah bin Mughafful Al-MuTani Radhjallahu Anha dari

I\abi Sballallabu Alaihi wa Sallam, beliau bersabda, "shalatlab kalian
sebelum Magbib, shalatlab kalian sebelam Maghib." Kemudian beliau
bersabda padalang ketiga kaliryta, 'Bagt-1tang ruau." Khawatir lrang-
orang akan menjadikannla sunnah. " (HR. Al-Bukhari)eas dan dalam
rtvrayat Ibnu Hibban, 'Babwasanla Nabi Shallallahu Alaihi I{/a
Sallam shalat dua rakaat sebelum Maghrib.'o+a

Biografi Perawi
Abdullah bin Mughaffat Al-Muzam,behatt adalah Abu Said. Menurut

riwayat yang paling masyhur Abduilah bin Mughaffal bin Ghanam.
Termasuk kelompok shahabat yang berbaiar. Menetap di Madinah
kemudian pindah ke Basrah dan membangun rumah di sana. Beliau adalah
salah seorang dari sepuluh orang yang diutus oleh umar ke Basrah untuk
mengajarkan fikih kepada orang-orang di sana. Beliau wafat pada tahun
60 H. Dikatakan iuga setahun sebelum tahun tersebut.

Tafsir Hadits
Maksud dad sabda Rasulullah, "kbawatir nrang-lrang akan menjadikannla

sxt n lt a h " yakni dikhawatitkan orang-orang akan menj adtkanny a sebagai
suatu amalan rutin yang tidak diperselisihkan, sehingga terkadang
menyebabkan hilangnyz awal waktu (shalat Maghrib).

nuu <Q,:"', Al-Bukhari (624) datt Muslim (83 8)

'45 1!i.l,y Al-Bukhari (1183) lafazhrya adatah 1*y,St ilO tp thl
sa6 

S babih lbnt Hibban (4 / 457)
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Haditsinimeniadidalilbahwadisunnahkanmelakukanshalatsunnah
sebelumshalatMaghdb.Inilahyangdipahaml-dartucapanbdrtau,gabla
A t - M agh i b", bukan-s eb elum waktu lilghtib' s eba gaimana diketahui b ahwa

shalat lebelum waktu Magdb terlaratg'

Menutut 
- 
.,itwayat tun", uiuu un i^r, hadits Abdullah yang telah

disebutkanbahwasesungguhnyaRasulu||ahshatlatlahuAlaihiwaSallam
shalatduzrakaztsebelumMaghrib.Jelaslahbahwashalatsunnahdua
rakaatsebelum shalat Maghrib telah ditetapkan dengan ucapan dan

perbuatan Rasulullah Shallallaha Ataihi wa Sallam'

J\g') ,,rJ3lr o'sr'* ,fft J; k ,,/t:* ,y) 'Yrl

'W-'{:6'}V *,61 et *ir'r j;-ilt'J;)
336.BerdasarkaniwalatMuslimdaiAnas,,Karniselalashalatduarakaat

setelah terbenamila matahai, sementara Rasulullah s hattallahu Alaihi

wa Sallam *,*1in*on kami' beliau tid'ak memerintah kami dan juga

tidak melarang kami'" eal

Berdasat hadits ini, shalat sunnah sebelum Magrib iuga ditetapkan

secatataqrir(diam"y^'R"ott'llahtethadapsebuahprilakuibadahyang
menunjukkrn keddhaan beliau terhadap'P'Ua,h t"tt-":,1:p^"nt)' sehingga

jadilahshalatsunnahduatakaatiniditetapkandenganljrgamacamsunnah.
Bisa saia Anas beium mendengar hadits Abdullah yang memerintahkan

shalat ini. Berdasarkan semua riwayat ini, maka shalat sunnah (rawatib)

ada dua puluh rakatt- Apabita digabungkan dengan shalat fardhu yang

tujuh bela s rakaat*,*i-aJi 
'..rp"rrr"utut brgi orrng yang 

-meniaga' 
shalzt

sunnah ini dalam sehari semalamny, i, -"Lk rkan tiga puluh tuiuh takaat'

Jika ditambah deng; tga rakaai witir, maka lengkaplah empat puluh

takaat sehari semalam'

Ibnul Qayyim betkata, "sesungguhnya beliau meniaga dalam

sehari semalam empat puluh rakuatiluiuh belas taka.at dnalat fatdhu'

dua belas rakaaty"g di'i* ay^tk^noleh Ummu Habibah' dan sebelas

rakaat shalat -"1'*] maka iengkaplah empat puluh rakaa't'"

Tidak diragukan bahwa hitungan ini mencapat ap^ yang telah

disebutkandatishalat-shalatsunnahselainwitit,yakniduapuluh
dua rakaat. Jika kita meniadikan emPat r*kaat sebelum Zhuhut dan

sesudahnya tidak masuk ke dalam dria takaat yang disebutkan dalam

nn, tiilirMuslim (837)



ttw^yat Ibnu Umar, dan ditambahkan dengan
yang sesudah Isya, maka semuanya terhitung
selain witir dan shalat fardhu.

q{nAB dHALAT t8 S7g

rtwayat Ummu Habibah
dua puluh empat rakaat

. rrv

^[L'O'l)
337- Dari Aiyab, ia berkata, "Nabi sbattallahu Aiaibi wa sarlam

selalu meringankan dua rakaat lang dilakukannla sebelum shalal
Sbubuh, sampai-sampai aku berkata, ,Apakah beliau membaca
Ummul Kitab (A/-Fatihah)?" (Muttafaq Alaih; o+a

Tafsir Hadits
Ungkapan, 'Apakab beliau membaca tJmmul Kitab

yakni apakah beliau membaca Al-Fatihah atau
ringannya beliau dalam melaksanakan dua rakaat
tersebut.

Meringankan shalat sunnah sebelum Subuh ini adalah mazhzb
mayoritas ulama. Akan dijelaskan 

^p^ 
y^rg beliau baca daram dua

rakaat ini. Al-Han afiyyah berpendapat, memanjangkan dua nkaat ini,
telah dinuqil dari An-Nakha'i, dan telah dibawakan oleh Al-Baihaqi
hadits Mursal dad Said bin Jabir. Dalam hadits ini ad.a rawi yang tida-k
disebutkan, jadt apz yang telah ditetapkan berdasarkan hadits yang
shahih tidak dapat disebandingkan dengan tiwayat seperti ini.

338. Dai Abu Hurairah Radhjallabu Anhu, sesungubnla Nabi s ballallahu
Alaihi wa sallam membaca pada dua rakaat fajar dengan 'eut ya

(Al-Fatihah)?",
tidak, karena
shalat sunnah

'ot @.;t1Al-Bukhari (1171) dan Muslim (724)
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AlluhalKafiruun'(surahAt-Kafrun)dan'palHuwallahuAhad'
(tirrt, Al-Ikhta:)." (HR' Muslim) eae

Tafsir Hadits
YaknisurahAl-KafirundibacapadarukaatpeftamasetelahSulatAl-

Fatihah, dan surah Al-Ikhlas dibaca pad* takaat kedua setelah sufat A1-

Fatihah.
Dalamrlwzy^tMus]imdatiAbuHutairahg5obeliaumembacapada

daa rakaat faiarbzcaat ayat (q\ J;t 6i *L..6 $V1 sampai akhir ayat di

surah AI-Baqarah ,.t'g'i 'ginti 3^rr surah AI-I(afirun dan

,- .tl* 
=*t 

*i [ -t 1 sampli ,Writ sutah AIi Imran sebagai ganti dari

surah Al-Ikhlas. Hadits inimt"'p'kan dalil bolehnya meringkas ayat datt

tengah surah.

?rt q-, ryG';,r1 .rrt
'erdt;0:, .e\t y ,p sa>r $t ;;rs; -r* $t,

33g. Dari Aislab Radh[tatlahu Anha ia berkata, 'Rasalullah shallallahu

Ataihi wa Sallam jika telah sehsai dai shalat daa rakaatfajar, beliau

tidurmiingpad,a"sisinlalangsebelabkanan.,,(HR.Bukhad).951

Tafsir Hadits
Dalam masalah tidur mitin g tflr, P^r^ ulama tetbagi meniadi beberapa

kelompok. Ada yang betpendap ^t saflgat keras @erlebihan)' ada yang

longgar, dan ada y^.tg p"t,"ngahar^' Goiongan yang berpendapat keras

adalzhAhlu Zhahit 1t.t-p"i y"g sangat berpegang pada zhahir nash

-tekstual-) sepetti Ibnu Hazrn dar_ ptapengikutnya' Mereka berpendapat

waiibnya tidur miring dan mengaflgg ap bat*l shalat Subuh t^npa

melakukan hal tersebu,. gd ini berdasarkan kepada petbuatan Rasulullah

yang disebutkan dalam hadits ini' Dan ittga zdatya hadits yang

memerintahkan tidur miring, sebagaimana diriwayztkan oleh Abu

Hurairah dad Nabi Muhammad sballaltahu Alaihi wa sallam,

*t * ?tt ,V'nlt otr l-)rs t4b

o/
t2 tst

non @.&l Muslim (726)
sso (r-*) Muslim (727) dzri Ibnu Abbas
*' tii{rl,tt-nukhari (626)
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'Jika salah sezrang di antara kalian sbalat dua rakaat sebelum shalat Subuh,
maka bendaklah ia tidur miing pada lambung kanannjtd." es2

At-Tirmidzi berkata, "Hadits ini hasan shahih gharib." Berkata Ibnu
Taimiyah, "Hadits ini tidak shahih, karena di dalamnya ada Abdut Wahid
bin Ziyad. Ia meriwayatkan hadits ini seorang diri, dan hafalannya
dipermasalahkan." Berkata pengarang kitab ini -Ibnu Hajar Al-Asqalani-,
"Yang benar hadits ini dapat dijadikan hujjah, akan tetapi memalingkan
perintah ini sebagai wajib tidak tepat karena Rasulullah Shaltattahu Alaihi
wa Sa/lam tidak terus menelus melakukannya."

Sebagian kelompok tedalu longgar memahaminya. N{ereka mengatakan
makruhnya tidur miring ini. Mereka berhujjah dengan hujlah bahwa
sesungguhnya Ibnu ljmar tidak pernah melakukannya danbeliau berkata,
"Cakuplalt dengan sa/am." (HR. Abdurnzaq)es3. Bahkan beliau melarang
orang untuk melakukannya. Ibnu Mas'ud berkata, "Apa yatg dilakukan
orang-orang itu ketika shalat dua rakaat turun (merunduk) seperti
merunduknya seekor keledai." esa

Sebagian kelompok lagi bersikap pertengahan, diantara mereka adarah
Imam Malik dan lain-lainr.ya. Menurut mereka, melakukan tidur miring
diperbolehkan jika dimaksudkan untuk mengistitah atkan badannya, dan
memakruhkan bagi orang yang melakukannya karena menganggap
sunnah. Di antara mereka zda yang mengaflgga;pnya sebagai amzlan
sunnah secara mutlak, entah dilakukan karena istirahat atau tidak.
Dikatakan bahwa hal ini disyariatkan bagi orang yang shalat tahajjud pada
malamnya, sebagaimana yang drriwayatkan oleh .Lbdutazaq dari Aisyah,
beliau pernah berkata, "sesungguhnya Nabi Shallallahu Ataihi wa Sallam
tidak pernah melakukan tidur miring karena termasuk amalan sunnah,
tetapi karena beliau menghidupkan malamnya (dengan shalat tahaljud)
sehingga beliau tidur miring untuk beristirahat dari kepenatan tersebut."
Di dalam hadits ini, ada rawi yang tidak disebutkan fl^rnaflya. Berkata
Imam Nawawi, "Pendapat yang terpilih dalam hal ini, bahwa tidur miring
adalah sunnah berdasarkan zhahirnya hadits Abu Hurairah. Aku (Ash-
Shanani) berkata, "Pendapat ini yang paling mendekati kebenaran." Jlka
hadits Aisyah ini shahih, maka hadits ini mengabarkan tentang pemahaman
Aisyah, dan tidak terus meflerusnya Rasulullah melakukannya
menunjukkan kesunnahannya, kemudian tidur miring ini disunnahkan
pada lambung kanan. Ibnu Hazm berkata, "Jika beliau udzur untuk

o" <Q,Al Shaltih At-Tirnid{ (420)
es3 Al-Mtrhannaf (3 / 42)
esa Ibnu Abi Syaibah dalam Musltannafnlta (2/55)
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melakukannyakesebelahkanan,makabeliauhanyaberisyaratsaildzn
tidak tidut miting ke sebelah kitinya'"

'^;3*,':, l u:ltr,;lrt;'ri t,'-r3l l rr.i^'-tr' *,*
340.DariAbuHurairahRadhilallahuAnhuiaberkata,,B,asulallah

sbattallahu Ataihi wa sallam bersabda, 'Jika salah $0ran8 di antara

kalian shalat dua rakaat sebelum Subuh, maka hendaklab ia tidur

m ii ng p a da rz s a k 1 a ng s e b e I a h kan a n'" (HR' e*19' Abu D awud'

At-Tirmidzid'antetahmenshahihkannya)ess

Tafsir Hadits
Pembicaraanterrtaflghaditsinitelahbetlalu.Haditsinimenunjukkan

bahwa Rasululiah mJakukan tidur miring ini' Inilah riwayat yang

menuniukkan perintah tentang hal tersebut' Telah dibahas iuga

sebelumnya, bahwa hadits ini hatus dipalingkan dari makna waiibnya

sebagaiman a y,I1lgAnda ketahui, dan Anda telah mengetahui pendapat-

pendapat ulama dzlalo;, hal tersebut'

^)L \t ,* lnt J'yr'Ju :'Js ^* ?nt ',tt ; it ,f't 'r t \

JJ $:r;?Li * (,V,&;{,Yti.){' ''$i
o

tz A , / -/ c / ttlA-r.2\*) a--^-DJ.

347. Dari Ibnu :Jmar Radhilallobu Anbu, ia berkata' 'Telah bersabda

RasulnllahshaltatlahuAtaibiwasallarrl,,,shalatnalanitudaa
rakaalduarakaat,jikasalahseoranTdiantarakaliankhawatirmasak
yaktu subab, heniaktah ia shalat satu rakaat sebagai witir bagi shalat-

shalat lang telah ia lakukan'" (Muttafaq Alaih) esi Menurut AL

t" gr;t1 S h ahi h At-Timrid7 $20) dan telah ditakhrii sebelumnya'

sss Qrfr1Al-Bukhari (472) dar, Muslim (749)

.Yt.
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Khamsah -Perawilang limalang dishabihkan oleh lbnu Hibban dengan
/rfod<, "Shalat malam dan siang dua rakat-tlua rakaat.'Ds7

Tafsir Hadits
Hadits ini sebagai daiil dtsyartatkannya shalat sunnah malam dua

rakaat-dua rakaat, dengan salam pada setiap rakaat keduanya. pendapat
ini telah didukung oleh mayoritas ulama.

Berkata Imam Malik, "Tidak boleh menambah lebih dari d.,z rzkaat,
karena hadits ini memberikan pemahaman pembata san lafad,z ini
menyamai kekuatan lafadz 'Tidaklah ada shalat malam ita kecuali dua rakaat-
dua rakaat".

Pendapat ini ditolak mayodtas ulama. Mereka menjawab pendapat ini,
"Hadits ini terjadi sebagai jawaban dari pertany^^t tentane shalat izlam,
maka tidak ada petunjuk adanya pembatasan. Sekiranya pendapat ini
diterima, maka akan bertolak belakang dengan perbuatan Rasulullah.
Yakni adanya nash yang menunjukkan witir beliau lima rakaat,
sebagaimana hadits Aisyah yang diriwayatkan oleh Al-Bukhad dan Mus-
lim. r5a Perbuatan Rasulullah ini menunjukkan idak adznya pembatasan.

Sabda beliau, 'Jika salah seorang di antara kalian khawatir masuk waktu
sbubub, maka bendaklah ia shalat satu rakaat" metupakan dalil yang
menunjukkan tidak bolehnya melakukan witir satu rakaat kecuali karenu
khawatir masuknya waktu Shubuh. Dan jika idak ada kekhawatiran iru,
maka berwitit dengan hma atau tujuh rakaat dan seterusnya. Dan tidak
dengan dga rukaat karena adanyalarangan ttga nkaatini. Ad-Daruquthni,
Ibnu Hibban dan Al-Hakim meriwayatkan darihadits Abu Huraitah secara
rzarfu',

i:p g.r-;!'l n:*'tf &".'ri u^24 f''l')i
' B e rw i t i r / a b k a l i a n a r r gn i t ; r o- rr * r:;,lr r ;,' i r *\r, r, i, rL, r r i r.1 o

Hakim menambahkan dalam riwayatnya,

,+-;;t;"Iq t;U v .,yi tJ]] \,J
'Janganlab kalian berwitir dengan tiga rakaat, janganlah kalian serupakan

de ngan s h alat Magri b. " ese Pengarang (Ibnu Hajar Al-Asqalani) mengatakan,
"Rawi hadits ini semuanya tsiqah (dapat dipercaya) tidak ada masalah
orang yaflg metawikan hadits ini secara mauquf.

"' <Q&l Shahih At-Tirmidzi (597)
ot' <Q+l Muslim (737)
ese Ad-Daruquthni (2/ 24,25)
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Hadits ini bettentangan dengan Hadits Abu Ayyub, 'Barangsiapa )a/18

menginginkan antuk b,rwi7i, drogoitrgo rakaat silahkan ia nelakukannla." $\k
Abu Dawud, An-Nasa'i, Ibnlr Malah dan lain-lainnya')e60

Para rtlamamenggabungkan antara dua pemahaman hadits ini' Bahwa

larangan*itit a"tgri ttgziakaatitu iika dil'kuk'n dengan duduk tasyahud

awal karena hai ini ttiyttop'i shalat Magtib' Namun iika tidak duduk

(untuk tasyahud) kecuali o"t"k tasyahud akhir maka witir ini tidak

menyeruPai shalat Magrib' Ini adalah penggabun g^nyzLngbaik' Pendapat

ini didukung oleh nriit' Aisyah dalam ti*"y"' Ahmad' An-Nasa'i' AI-

Baihaqi, Al-Hakim, ..Rasuluilah shatlaltahu Ataihi wa sallam berwitir

denganttgankaat,tiautUt'beliaududukkecualipadal.:aka*takhit'"e61
Menutut|afadzAhmad,..Beliauwitirdeng2.f|t|garakaat,dantidakiah
beriau memisahkan di 

^ntura 
keduanya.; Adapun lafadz Ai-Hakim

berbunyi "Tidak duduk"'"
Adapun pemahaman bahwa tidak boleh witir dengan satu rakaat

kecuali kateta khawatir masuknya waktu shubuh bertentangan dengan

hadits Abu Ayyub ini, di dalamnya disebutkan'
'liil ;:r--tr j'i'rt|';1 ntu - o ,',-r'

,BarangsiapdJafignenginginkanuntukberwitirdengansaturakaatsilahkan

ia rnelakukafinla'"
Haditsinilebihkuatdaripemahamanhad.itsdalamkitabini(Bulugh

Al-Maram) sekaligus hadits Abu Ayyub ini meniadi dalil sahnya

bertakbiratul ihtam dengan satu rakaat'

Menutut p.rr*i y^n{t"nu (Al-Khamsah)' hadits Abu Hurainh yatg

dishahihkan oieh Ibnu Hibban dengan lafzdz, "shalat malarn dan siang dua

rakaatduarakaat.,,An-Nasa,ibetkata,..Inisebuahkekeliruan.,,Hadits
j.ni dikeluarkan oleh tawi-tawi yang disebutkan dalam hadits Ali bin

Abdillah Al-Bariqi AI-Azdi arl iunri Umar sebagaimana hadits ini' Asal

hadits tm ,,da di kitab Ash_sbahibain tanpa menyebutkznltfadz "rdt"

(siang).
Hadits ini iuga ditiwayatkan dengan sanad dzri.Yzhya bin Ma'in'

Sesungguhny, diJbtrkata, ishalat'i"titmp' t ttka*tidak dipisah di a.,tar,'

keduanya." Kemudian d-ikatakan k"p''d^'y'' "sesungguhnya Ahmad bin

Hambal berkata, "shalat malam dan siang duz raktat.duz- lfllkaat'" Yahya

berkata, "Dengan hadits apa beliau berkata demikian?" Dikatakan

kepadanya, "Dengan hadits yaflg diriwayatkan oleh Al-A1ai Beliau betkata'

"siapakah Al-AzIi itu, sehing gL say^ hatus menerima riwayatnya?!

nuo <A1&, S hahih Abi D awad (1422)
*' Ah*rd (6 / 155,156) dan AI-Baiha qi (3 / 28)
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An-Nasa'i betkata, "Hadits ini menurut saya keliru." Demikian juga
Al-Hakim berkata dalam Ulum Al-Hadits, Ad-Daraquthni dalam Al-Ilal
bahwa penyebutan kata An-Nahar adalah sebuah kekelituan. Al-Khatabi
berkata, "Hadits ini diriwayatkan oleh Ath-Thawus, Nafi' dan lainnya
dad Ibnu Umar. Tidak ada salah seorang pun dad mereka menyebutkan
lafadz An-Nahar, kecuali tambahan ini tsiqah dan dapat diterima. AI-
Baihaqi berkata, "Hadits ini shahih." la nelanjutkan, "Al-Bariqi dipakai
hujjah oleh Muslim, dan tambahan dari tsiqah ditedma." Sampai di sini
ucapan pengarang (Ibnu Halar) dalam At-Talkhish.

Lihadah bagztmznz perbincanganularr.a tentang tambahan ini. Mereka
berselisih pendapat dengan perselisihan yang hebat, dan semoga dua
perkara ini boleh dua-duanya. Abu Hanifah berkata, "seseorang boleh
memilih pada siang hzl antara shalat dua rakaat dua rukaat atau empat
rakaat, dan tidak lebih dari itu." Al-Bukhari telah mengeluarkan delapan
hadits tentang shalat sunnah siang dua rakaat dta rakaat.

+ht * )t,S?', Jv:Jv ^*hr 'br;;7.grf *r.rry' ,r,rr,.l,i ,,,?,!i,. -.o..?...1-,r,'i.i, o.f *;i .,,plt;U z-;J--lt t-, ;Jirt Jfu( ,*)
342. Dari Abu Huralrah Raih4,ottnttn iut, brrkoto, 'Rasulullah

Sballallahu Alaibi wa Sallam bersabda, "Shalat lang paling utama
setelab shalat fardhu adalah shalat sunnah pada malam bari." (HR.
Muslim) e62

Penielasan Kalimat
Hadits Rasulullah, "S h alat l ang p a ling u tam a sete la b sba lat fardhu " Q<arena

shalat fardhu adalah yang paling utama) dan "shalat malam" @isa dipahami
bahwa yang dimaksud adalah pada larut malam). Hal ini sesuai dengan
hadits Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh jamaah kecuali Al-Bukhari,
ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam pernah ditanya, "shalat
apakah yang paling utama setelah shalat wajib? Beliau menjawab, "shalat
pada tengah rnnlam." e63

Dalam hadits Amr bin Abasah yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzr
dar ia menshahihkan hadits irri, "Saatlangpaling dekat antara seurang bamba

dengan Rabb adalah pada tengah malam lang terakhir, jika ia mampu untuk

nu' <Q.&lMuslim (1163)
nu' 

@&TMuslim (1163)
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menjadi vrang)dt18 berd{kir kepada Rabbrya pada saat itu 
-n-aka 

hendaklah

d.ilakakan.',sl4 D^larnriiayat At-Tirmidzi iuga didwayat oleh Abu Dawud,

"Aku betk ata, "Ya Rasulullah, (waktu) malam manakah yang paling

didengar? Beliau meniawab, '?ada pertengaban malam terakhir, shalatlah pada

waktu-itu jika kau max,t, sesanguhrya shalatpada saat ini disaksikan dan ditulis

(di sisi iurnl-" e65 Yang dil'ktrrd dengan pertengahan malam adalah

sepertiga terakhir, ."brg1i-r., a telah diriwayatkan beberapa hadits dalam

hal ini.

,'J\i':l ) y\t ,k lt'J';:rLl ,qrG\tt q'i: *j *'t.Ytr
'J;3 ,'W ,* }.i'oi'-;i'; ,#'lg * t* ';St

'Jil1 
,iti t.y- ot c-->t ;r.'1 ,'Jil7 Tbrli Ji l;i

,t;L-lt'J)') ,oti u.t l;L;s ,',s;,'-lt 'ly ar'itt'r,9,L
.ifr')

343. Dai Abu -4lrb Al-Anshari, sesanguhnla Rasulullah shallallahu

Alaihi ,o Siitr* bersabda, "shalat witir itu hak bagi setiap muslim,

siapalangmenlukaiuntakberwitirlimarakaatmakalakakanlah,
barangsiapa y)g srka untuk berwitir tiga rakaat rnaka lakukanlab,

dan barangsiapolnog menlukai antak benvitir dengan satu rakaat maka

lakukantah.'t (HR. Empat kecuali At-Titmidzi, dishahihkan

olehlbnuHibban,An.Nasa,imenguatkankemauqufan
hadits ini) e66

Penielasan Kalimat
"shalat witir itu hak bag setiap maslim (nash ini meniadi dalil bagi yang

mengatakan wajibnya ,hut^t wtttr) siapa )ang menJilkai untuk benvitir lima

rakaat naka lakukanlah, barangsiapalang suka untuk benvitir tiga rakaat maka

lakukanlah (telah kami jelaskan tentaflg kompromi ^flt^ta 
tiwayat ini

dengan flwayat yarlg menyelisihnya) dan barangsiapaJang menlakai antuk

benaitir dengan satu rikaat maka lakukanlah (tanpa menggabungkan rakaat

lain kepadanya, sebagatmata dzahrnya hadits ini)'

'u' <Q&l Shahib At-Tirnid{ (3579)
nut <61b., Shahib Abi Dawud (1277)
nuu (*) S hahih Abi Dawad (1422)
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Hadits ini dishahihkan oleh Abu Hatim , Adz-Dzablydan Ad-Dataquthni
dalam Al-Ilal. Al-Baihaqi dan selainnya memauqufkan hadits ini. pengarang

(Ibnu Hajar) mengatakan, "Pendapat terakhir inilah yangbenar.,,
Aku (Shan'ani) betkata, "Hadits ini menempati hukum marfu,, tidak

ada faidah mempetluas iitihad dalam hal ini, yakni dalam penentuan derajat
hadits.

Tafsir Hadits
Hadits ini meniadi dalil wajibnya shalat witir. Sebagaimana disebutkan

juga oleh hadits Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Ahmad,
"Barangsiapa Jang tidak berwitir, maka ia bukan dari kami.,D6i yang
berpendapat wajibnya shalat witit ini adalah Al-Hana{iyah.

Mayoritas urama berpendapat tidak wajtbnya shalat witir. Mereka
berdalilkan dengan hadits Ali Radhiltallahu Anhu, "'\x/itir bukanlah
kewajiban sebagaimana perihal shalat fardhu, akan tetapi merupakan
shalat sunnah yang dilakukan oleh Rasulullah Sballaltabu Alaihi wa Sallam."
Hadits ini akan dijelaskan belakangan. Sedangkan lafazhnyamenurut Ibnu
Maiah berbunyi, "Sesungguhnya witir itu tidaklah wajib dan tidak juga
seperti shalat kalian yang difardhukan, tetapi Rasulullah Shatlallaba Ataihi
wa Sallam selalu berwitir dan beliau bersabda,

;lt';"i, lr oLt b?'rf or;tt *f U

"lYahai abli pur'an berwitirlah'kotinu, ,rrnrggrhun etUt iiu witir (Sroj;0
menlukai witir." e68

Al-Majid Ibnu Taimiyah menyebutkan bahwa Ibnu Al-M und,zit
medwayatkan hadits Abu Alyub dengan lafazh, 'witir ita hak, tetapi bukan
kewajiban." Darx dengan badits, "Tiga perkara Jang bagiku merupakan
kefordhuan, tetapi bagi kalian hanla sunnah." geg

Beliau menyebutkan di 
^fltara 

y^flg tig itu adalah witir. walaupun
hadits ini dhaif tetapi hadits ini memiliki dwayat-tiwayat pendukung yang
menguatkaflnya. Dan hadits Abu Ayyub yang diiadikan dalil tentang
kewajiban witir telah Anda ketahui bahwa yangtepatbagi hadits ini adalah
hadits mauquf, kecuali ia menyamai hukum marfu'. Namun demikian
hadits ini tidak dapat disandingkan dengan dalil-dalil yaog menunjukkan

e61 (cfu1 D ltaif Al-Jani' (6i 50)
nu' <6qb, Shabib Al-Jani'(7860)
nun (etay, D baif Al-Jaai' (2567)
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tidak wa)ibnya witir. Dan makna waiib iuga tetkadang diucapkan untuk

perkarasunnah yaflg sangat dianiurkan. Sebagaim ana y aflgtelah lalu dalam

permasalahan mandi pada hati Jum'at.
Ucapan beliau 'bikhamsin' (llLna nkaat) atau 'bitsalatsin' (trga rukaat)

maksudnya ad.alah tidak duduk (untuk tasyahud) kecuali pada nkaat

terakhir. Akan datang hadits Aisyah untuk menjelaskan meflgenai shalat

witir lima t^k^at tnt.
Kemudian ucapzfl beliau, 'biwahidah' (satu rakaat), yakni hanya

melakukan satu rakaat. Dan telah diriwayztkzt pedlaku seperti ini dari

sekelompok shahabat. Muhammad bin Nasht dan lainnya mengeluarkan

hadits dengan sanad yang shahih dari As-Saib bin Yazid, "Sesungguhnya

Umar membaca AI-Qur'an pada satu malam dalam satu takaat dan tidak

shalat selainnya." Al-Bukhari medwayatkan bahwa Muawiyah berwitir

dengan satu rakaat dan Ibnu Abbas membeflarkannyz' e10

:"6 *iltA i,ssii; ir ,{r ly'sj i *,},t.rrr
I'il .'F) ^lLht ,t, inr [yrq- aL ryt ,airk--lt

4.fr'
344. Dari Ati bin Abi Thatib Radhiallahu Anhu, ia berkata, "l7itir itu

tid.ak wajib sebagainana peribal shalat maktilbab, akan tetapi ia sunnab

lang biasa dilakukan oleh Rasulutlah shallallahu Aliahi wa sallam."

(HR. An-Nasai dan Titmidzi menghasankannya dan Al-
Hakim menshahihkannYa) e71

Tafsir Hadits
Hadits ini telah dijadikan huijah oleh jumhuf tentang tidak wa)ibnya

shalat witir.
Dalam hadits AIi ini ada Ashim bin Dhamt aln. Ia' banyak diperbicarakan

oleh sebagian sedikit ulama. Al-Qadhi Al-Khaimi menyebutkanflya dalam

kitabnya Hayjah Balugh Al-Maram, dzn sz'ya tidak menemukannya dalam

At-Tatkhish. Akan tetapi yang disebutkan di sini, bahwa hadits ini
dishahihkan oleh Al-Hakim dan it tidak mengakhirinya. Saya tidak tahu

datma.nz Al-Qadhi menukilnya? Kemudian aku melihatnya dzlam At-

n' o <12''3, Al-Bukhari (3764)
n" <QOl Shahih At-Tirnid{ (454)
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Taqib yanglafazhnya, "Ashim bin Damrah As-Saluli Al-Kufi ora,'gy,,rrg
jujur termasuk genetasi yang ketiga. Meninggai pada tahun 74 H demikian
keterangan dalam At-Taqib]' Sedangkan daiam At-Talkbish hadits ini
diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dar. jalan Ashim bin Damrah yang
dishahihkan oleh Al-Hakim.

*ht ,* lt J?, ol 
^bht 

nrar {; u. le *s .rt"'-t lrdt TUr q ; r E i,torlr,_,' rV,"q' iu *,
oL ut i,r., i/ W'J? "of ry' jy,ie,r,"eH

345. Dari Jabir bin Abdullah Radhjallabu Anhuma bahwa Rasulullah
shallallahu Alaihi wa sallam shalat pada bulan Ramadban. Kemadian
para sbahabat menuftgil beliau pada malam beikutryta dan beliau tidak
keluar. Beliau bersabda, "sesungahnla aku khawatir sbarat witir akan
difardbukan atas kalian. " (HR. Ibnu Hibb arr)r2

Tafsir Hadits
Sedangkan dalamlafazh Al-Bukhad berbunyi, 'Diwajibkan atas kalian

sbalat malam.'D13

Abu Dawud mengeluarkan dari hadits Aisyah, dan lafazhnya adalah,
"sesungguhnya Nabi shallallabu Alaihi wa sallan shalat di masjid, maka
oraflg-olang pun shalat sebagaimana shalatbeliau. Kemudian beliau shalat
lag; pada malam berikutnya. Maka bertambah banyaklah orang-orang.
Kemudian mereka betkumpul pada malam ketiga. Tetapi terfly^ta
Rasuiullah Shallallahu Alaihi wa Sallam tidak menjumpai mereka, sampai
ketika Subuh beliau bersabda, "Aku telah melihat zpz- yaflg telah kalian
lakukan, dan tidak ada yangmencegahku untuk menjumpai kalian kecuali
aku khawatir akan difardhukan shalat ini atas kalian."s,a Hadits ini
mendekati lafazh yang ada dalam Al-Bukhad.

Ketahuilah, bahwa telah jelas alasan tidak keluarnya Rasulullah, yakni
beliau khawatir shalat tersebut akan difardhukan atas mereka, dan iuga
telah tetapnya hadits yang berbunyi,

e72 Ibnu Hibban (6/169)

'31fi;Al-Bukhari (729)

"n <6n:.1Abi Dawud (1373)



590 Q $usurus-sALAM JitdPerrana

itu J'ir J:'^ii o';* e3W e
'Ini lima dan ini lima puluh, tidaklah dirabah ilcaPan di sisi Ku.'e75

Dan ketika arrLar. dad perub ahan, kenapa khawatit dari tambahan?

Pengarang telah menukil jawzbat yang batyak dan memperluas
pembahasaflflya. Beliau menjawab dengan trga lawaban yang tetdapat
dalam Fath Al-Bai sebagaimafla yaflg telah diielaskannya dan bagusnya

penjelasan tersebut, "sesungguhnya kekha,watfiafi Rasulullah Shallallaha

Alaibi wa Sallam akan difardhukannya shalat malam. Yakni diiadikannya

tahajjud di masjid secata iarnaah menjaadi syzrat sahnya shalat sunnah

pada malar.rr hart." Beliau berkata, "Telah disyaratkan hal tetsebut daiam

hadits Zard bin Tsabit, "sehingga aku khawatir akan diwaiibkan atas

kalian. Jika difardhukan ata's kalian maka kalian tidak dapat
melakukannya. Oleh karena itu, shaladah kalian wahai para rr,afi:usia di
rumah-rum ah kaliar.." e1 6

Larangan Rasulullah kepada kaumnya untuk berkumpul di masiid
sebagai tasa kasih sayang beliau atas mereka, agat hal tersebut tidak
meniadi sylrztflya shalat sunnah -tahajiud- dengan berjamaah.

Saya berkata, "Tidak dipungkiri, bahwa pendapat ini tidak sesuai

dengan sabda Rasulullah, "Difardhukannla atas kalian shalat malaru."

Sebagaimana iuga yang tetdapt dzlam Al-Bukhati, bahwa secara ielas
yang dikhawatirkan oleh beliau a,dalaln kefardhuan sec ta. mutlak. Hal itu
terjadi pada Bulan Ramadhan yaflg menunjukkan bahwa beliau shalat

dengan ora;rlg-orarle di dua mtlzm. Hadits kitab iri medwayatkan bahwa

beliau shalat dengan oraflg-or^rtg tetsebut pada malarn pettama. Dalam
riwayztAhmad, "sesungguhnya beliau shalat dengan orang-orang tetsebut

selama tiga malam dan masjid dipenuhi oleh otang-orang pada malam

keempat." Dan ucapan beliau, "Aku khawatir difardhukannya atas kalian

witir." Ini menuniukkan bahwa witit tidak waiib.
Ketahuilah, sesungguhnya otang yang menetapkan shalat tatawih dan

menjadikannya sunnah pada bulan Ramadhan berdalil dengan hadits ini.
Yang rnarla dalam dalil ini tidak disebutkan tat^ car^ dan iumlahnya
sebagaiman^ ylng mereka lakukan. Sesungguhnya meteka shalat tatawih
secara beriamaah dua puluh rakaat dengan diselingi istitahat pada setiap

dua takart.
Adapun mengenahi pelaksaannya dengan berizmaa'h, sesungguhnya

Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam shalat betsama meteka secara berlamath

o" <Q&1Al-Bukhari (349) dar Muslim (163)
e76 Akan dijelaskan takhrijnya dalam waktu dekat, Insya Allah.
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kemudian meninggalkannya karena khawatir difardhukan atas mereka.
Kemudian orang yaflg pertama kali menjadikan mereka berjamaah dengan
satu imam adalah Umar, ia berkata, "sesungguhnya ini adalah bid'ah."
Sebagaiman^ yang dikeluarkan oieh Muslim dalam kita,b Shahiltnya.,' stt

Perawi lain -selain Muslim- mengeluarkan rv,rayat ini dari hadits Abu
Hutairah; Sesungguhnya Rasulullah Sballallahu Alaihi wa Sa/lam selalu
memotivasi shahabat-shahab atnya untuk menghidupkan malam
Ramadhan. Namun tidak ada,penekanan dalam perintah itu. Beliau
bersabda, 'Barangsiapa shalat rnalam pada bulan Ramadhan karerua keimanan
dan mengharapkan ganjaran, maka akan diampunkan apa lang telab /a/a dan
dosa-dosan1a." e78 Abu Hurairah berkata, "Ketika Rasulullah shallallahw
Alaibi wa Sallam telah wafat, kebiasaan pa:ir. shahabat melaksanakan shalat
pada malam Ramadhan tetap berlangsung. Mulai dad khilafah Abu Bakar
sampai umar bin Khaththab. Ada tambahan rr.wayat dari Ai-Bathaqle,e,
urwah telah berkata, "Telah mengabarkan kepadaku Abdurrahman Ar-
Qari bahwa umar keluar pada suatu maram di bulan Ramadhan. Beliau
berkeliling di masiid, sementara orang-orang yang berada di masjid
terpisah-pisah. Ada seseorang yang shalat sendirian, ada pala olz'ngyafig
shalat mengimamiyanglainnya. Maka umar berkata, "Demi Allah, saya
kita jika kami kumpulkan mereka dengan satu qari' (imam) maka akan
lebih baik, maka beliau berketetapan untuk mengumpulkan mereka
dengan satu qari'. Beliau memedntahkan Ubay bin Kaab untuk menjadi
imam mengimami mereka pada bulan Ramadhan itu. Maka keluarlah Umar
dan orang-orang untuk shalat dengan shalatnya ubay, kemudian beliau
berkata, "Inilah sebaik-baik bid'ah". A1-Baihaqi menurunkan banyak
riwayat serupa dengan makna hadits ini.

Jika Anda telah mengetahui hal ini, maka Anda akan mengetahui bahwa
Umarlah yang menjadikan manusia be\amaah. dan menamakannya
sebagai bid'ah.

Adapun ucapan beliau, "sebaik-baiknya bid'ah." Bukanlah yang
dimaksud adanya bid'ah yang dipuji, tetapi semua bid'ah itu sesat. Dan
ketahuilah, bahwa dapat dipastikan pemahaman ucapan bid'ah ini karena
beliau menjadikan mereka be{amah atas satu imam dan memerintahkan
mereka berbuat demikian. Bukan yang dimaksud bahwa lamaahnya yang
bid'ah katena Rasulullah Sballallahu Alaihi wa Sallam telah menjadikan
mereka be\amaah sebagaiman^ yar-g Anda ketahui.

e77 Aku tidak melihatnya di Muslim tetapi hadits ada di Al-Bukhad (2010)
n" 

@&yAl-Bukhari (37), dan Muslim (759)
e7e Al-Baihaqi (2/493)
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Adapun jumlah rakatt yang beliau iadikan dua puluh rakzzt tidak ada

hadits marfu yang menjelaskan demikian kecuali yang diriwayatkan oleh

Abdun bin Humaid dan Ath-Thabrzrlt dartjalur periway^t^fLAbu Syaibah

Ibrahim bin Utsman dalr Hakam dati Muqsim dati Ibnu Abbas,
"sesungguhnla Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallan selalu shalat di bulan

Ramadhan dua pulah rakaat disertai wilir." eso

Telah berkata di dalam SabalAr-Rasltad: Abrt Syaibah telah didhaifkan

oleh Ahmad, Ibnu Ma'in, Al-Bukhari, Muslim, Abu Dawud, At-Tirmidzi,
An-Nasai dan selain meteka. Mereka mendustakan Syu'bah. Ibnu Ma'in
berkata, "Dia bukanlah otang yang tsiqah." Beliau memasukkan hadits

ini ke dalam hadits mungkar. Berkata Al-Adzra't berkata dalzm AL
Mutawassith, "Lp^ yang dinukil tentang shalatnya Rasulullah Shallallahu

Alaihi wa Sallam pada dua malam yang beliau keluar malam itu dengan

mengetjakan dua puluh rakaat adalah riwayat yang mungkat." Berkata

Az-Zarkasyi di dalam Al-Khadim, "Klaim bahwa Rasulullah shalat
mengimami manusia padamalamitu dengan dua puluh rakaat adalah tidak

sah. Tetapi flwayat yang kokoh dalam hadits yang shahih adalah tidak

disebutkannya bilangan rakaat." Dalam sebuah flw^yat Jabir,
"sesunguhnla Rasulullah shalat bersama dengan manusia delapan rakaat dan

witir. Kemadian mereka meilnltgt/ beliau pada malan berikutnla, namun beliau

tidak keluar menemui mereka." (HR. Ibnu Khuzaimah, Ibnu Hibban
dalam kitab-kitab Shahih meteka) e81

Al-Baihaqi mengeluarkzn flw^y^t dari Ibnu Abbas dari ialan Abu
Syaibah. Kemudian beliau berkata, "sesungguhnya Abu Syaibah itu dhaif."
Beliau juga medwayatkzn, "sesungguhnya Umar memerintahkan kepada

IJbay dan Tamim Ad-Dari untuk mengimami manusia dengan dua puluh
takaat." Dalam riwayat yanglain, "sesungguhnya mereka melaksatakat
shalat Ramadhan pzdr zaman Umat dengan dua puluh rakaat." Dalam
riwayat yang lain, "Dua puluh trga rtkaat " Dalam riwayat yang lain,

"sesungguhnya Ali RadhjallabuAnhu petnah mengimami manusia dengan

dua puluh takaat dan berwitir dengan ttgz nkaat." Beliau berkata, "Dalam
hadits ini ada l,rstayat yang kuat." e82

Jika Anda mengetahui hal ini, maka Anda akan mengetahui bahwa

tidak ada rtway^t matfu' yang menielaskan bahwa shalat malam pada

bulan Ramadhan dua puluh rakaat. Bahkan ada risrayat Aisyah yang

disepakati keshahihanfiy^ frrcfiya;takan, "Sesunguhn-ya Rasulullah Sballallabu

"o (& i.ii3; ghalat Tarawih, Al-AlBani hal.19
e81 Ibnu Hibban (6/169), dan Ibnu Khuzaimah (2/138)
e82 Al-Baihaqi dalam Al-Ksbra (2 / 496)
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Alaibi wa Sallam tidak pernah menambah pada bulan Ramadban dan lainnla
lebih dari sebelas rakaat. " Dengan demikian dapat Anda ketahui, bahwa
shalat tarawih dengan t^ta c^r^ yang banyak dilakukan belakangan ini
adalah bid'ah.

Memang benar, shalat pada malam Ramadhat adalah sunnah dan
b erj amaah dalam melaks an ak anrry a j uga sunnah yang tidak dap at diingkari.
Ibnu Abbas dan shahabat yang lainnya telah bermakmum kepada
Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam pada shalat malam. Akan tetapi
menjadikan tatacara dan jumlah bilangan menjadi sunnah dan menlaga
perbuatan inilah yang kami katakan dengan bid'ah. Umar ketika keluar
pefiama kali mendapatkan manusia terpisah-pisah. Di 

^ntara 
mereka zda

yang shalat senditian. Ada juga ada yang shalat secara berlamaall
sebagaimana yang terjadi pada masa Rasulullah. Dan sebaik-baiknya
perkaru adalab yang te\adi pada masa beliau.

Adapun penamaannya dengan tarawih, maka pandangannya seperti
riwayat yang dikeluarkan oleh Al-Baihaqi dad hadits Aisyah, ia betkata,
"Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam shalat empat rakaat pada malam
hari kemudian beliau betistirahat, kemudian beliau memperpanjang
shalatnya sehingga aku merasa kasihan kepadanyz."es3

Al-Baihaqi berkata, 'Al-Mughirah bin Ziyad metiwayatkan hadits ini
dengan seorang diri. Ia bukanlah oraflg yang kuat. Jika hadits ini benar,
maka hadits ini menjadi dasar bagi istirahatnya imam di dalam shalat
tarawih."

Adapun hadits, "Hendaklah kalian mengikuti sunnabku dan sannah
khalifah yng dibei petunjuk setelahku, maka berpegang teguhlah dengannla dan

gigitlah sannah itu dengan gtgi gerahan "s4 Dikeluzrkan oleh Ahmad, Abu
Dawud, Ibnu Majah, At-Tirmrdzi dan dishahihkan oleh Al-Hakim. Ia
berkata, "Hadits ini sesuai dengan syaratAl-Bukhari dan Muslim. Serupa
dengan hadits ini hadits, 'Menirulah kalian dengan lrang-lrafig setelahku,

Abu Bakar dan Umar.''85 Dikeluarkan oleh At-Tirmtdzi dan ia berkata,
"Hadits ini hasan." Dikeluatkan oleh Ahmad, Ibnu Maiah dan Ibnu
Hibban. Hadits ini juga memiliki ialur periwzyata;rr latn yang menjadi
pembicataan, namun hadits ini saling menguatkan aflt^tayang satu dengan
yang larn. Sesungguhnya bukanlah yang dimaksud sunnah khulafaur
Rasyidin kecuali tatacar^ mereka yang sesuai dengan tatacata Rasulullah

e83 Al-Baihaqi (2/ 497)

"o <Q;tl Shahih Abt Dawd (4607)
n" @&y Sbaltib At-Tirnid{ Q662)
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Shatlattahu Alaihi wa Sallam dalam be{ihad melawan musuh menguatkan

syiar zgama dar. semisalnYa.

Hadits ini umum bagi selutuh khalifah yang dibeti petuniuk tidak

terkhusus pada Abu Bakat dan Umat saia. Sesuatu yang diketahui dalam

kaidah syariah bahwa tidaklah khatifah Ar-Rasyidin membuat sebuah

sy aiatyang b erten taflgafl dengan sy arrz;t N abi S h a I I a I I a h u A lai h i w a S a I I a m'

Umar Xadi4attahu Anhu sara yaflg dirinya termasuk Khulafaut Rasyidin

menamaka n 
^PL 

yafl1 L^ lihat dad beriamaahnyz otzrrg yang melakukan

shalat malam pada bulan Ramadhan sebagai bid'ah. Ia tidak mengatakan

bahwa itu sunnah. Maka pikirkanlah ini'
Dan sesungguhnya banyak shahabat Radhilallahu Anhum yang

bertentangan dengan Abu Bakar dan Umar dibetbagai temPat dan masalah'

Hal ini menuniukkan bahwa meteka ti.dak memahami hadits bahwa segala

^pa 
yzttg diucapkan dan diperbuat oleh mereka sebagai huiiah'

- 
Al-Barmawi telah meneliti tentang masalah ini di dalam kitabnya Slarah

Alfiltah dalam ilmu ushul fikih. Ia mengucapkan, "Adapun hadits yang

p ilr^^^menuni ukkan b ahwa j ika mereka -Khula faur Rasyidin- b ers ep akat

atas sebuah ucapafl, maka ucapan itu sebagai hujiah, kecuali iika ucapan

mereka itu tidak didukung oleh ucapan shahabat yanglztn." Yang benat

adalahbahwa At-Iqtida' (mengikut) bukanlah At-taqlid (meniru), tetapi

memiliki makna lain. Sebagaimanayang telah kami tahqiq di dalam syarah

Naqhm At-Kafl dalam pembahasan masalah iima'

.rt1

346. Dari Kharijab bin Hudqafah berkata, Rasulullah Shallallaha A/aihi

wa sallam bersabda, "sesungabnla Allah nemanjangkan kalian dengan

shalat, Jdng mana hal itu lebih baik daripada onta merah." Kami

berkata, "shalat apakah itu, wahai Rasulullah?" Beliau menjawab,

"shalat witir,laitu afltara sbalat Isla sarnpai terbitnla fajar'" (HR'
Al-Khamsah kecuali An-Nasai dishahihkan oleh Al-
Hakim)e86

e 86 (.*) D h a if A I -J a n i' (7 622)
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Biografi Perawi
Kharijah Ibnu Hudzafah adalah seorang Quraisy Adawi. Ia

mengimbangi kekuatan sedbu tentara. Diriwayatkan bahwa Amr bin Ash
meminta tambahan tiga ribu pasukan dati Umar. Kemudian Umar
menambahnya dengan tiga orang yaitu I(hariiah bin Hudzafah, Az-Zubair
bin Awwam, Al-Miqdad bin Ai-Aswad. Khariiah menjadi qadhi (hakim)
di Mesir pada pemerintahan Amr bin Ash. Dikatakan, ra meniadi taflg,,n
kanan Amr bin Ash dan tethitung sebagai penduduk N{esir. Ia dibunuh
oleh Khawarii yang menyangka bahwa ia adalah Amr bin Ash ketika or-
ang khawarij bersepakat untuk membunuh tiga tokoh, Ali bin Abi Thalib,
Muawiyah dan Amr bin Ash. Takdir Allah telah sempurna kepada Ali
Alaihissallam trdak kepada yang lain. Dan akibat salah bunuh terhadap
Kharijah ini, seorang penyair berkata,

ooo
Alarugkah malianla ketika Amr diganti oleh Khaijah

Ali telah diganti dengan siapa saja lang dikehendaki dari manasia
Peristiwa terbunuhnSta Khaijab itxi terJ'adi pada tahun 40 H.

oos
Penielasan Kalimat

"sesunguhnla Allah memanjangkan kalian dengan shalatlang itil hbih baik
danpada onta merah." Kami berkata, "shalat apakah itu, wahai Rasulullah?"
Beliau menjawab, "Shalat witir,laitu antara shalat lya sampai terbitnla fajar"

Saya katakan, "Setelah mengelu arkan hadits ini, At-Tirmi dzi b erkata,
"Hadits rGartjah bin Hudzafah ini gharib, tidak diketahui kecuali dari
hadits Yazid bin Abi Habib dan banyak paru muhaddits yang keliru
terhadap hadits ini." Kemudian beliau menjelaskan kesalahan itu, dan
j adlrah p en j eia s an p eringatan ini yang terb aik s eb agaiman 

^ 
y 

^ng 
diucap kan

oleh At-Tirmidzr.

Tafsir Hadits
Hadits ini memberikan faedah tentang tidak wajibnya witir. Karena

ucapan Amaddakum' (Allah memanjangkan kalian) merupakan tambahan
yang meflguatkan lafazh yang ditambahkan. Dikatakan, 'ditambahkan
pasukan maka bertambahlab ia' jlka ditambahkan sesuatu itu dan
disandingkan kepadanya maka sesuatu itu akan menjadi kuat dan banyak.
Dikatakan 'ditanbahkan obat maka bertambahlah ia' yaita bertambahnya
obat dan efek pengobatannya. Aku menambabkan larzpu dan bumi'yattu
ketika aku memperbaiki keduanya dengan minyak dan dempul. Telah
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berlalu pembahasan tentaflg perbedaan pendap at dzlam masalah

kewajiban witir dan tidaknYa.

Hikmah Disyariatkannya Shalat Sunnah
Dikeluarkan oleh Ahmad, Abu Dawud, Ibnu Maiah dan Al-Hakim dari

hadi.ts Tamim Ad-Dari secata marfu" '?erkara 1an8 Pertama kali dihisab

atas seorang hamba pada hari kianat adalah shalatnla, jika ia telah

menltempurinkorrli maka ia ditulis senpurna' dan jika ia belun

*ri1r*joroakannjta, maka Allah berfrmaru pada nalaikat-\11a, "l-ihatlah pada

lrrito-X, itu apakah ia melakukan shalat sunnah, lika ia melakukan shalat

sunnah- maka sempurnakanlah shalat wajibrya dengan shalat sunnah itu, begitu

pala qakat dan paasa. Selanjutnla setiap arnal diperlakukan seperti hal tersebut''t81

Dik.luurkan oleh AI-Hakim dalam Al-Kunnaa. Dari hadits Ibnu Umar

secafa marfa,, '?erkara pertama lang difardhakan oleh Allah kepada bamba-

N1a adalah shalat lima waktu. Perkara lang pertama diangkat dai manusia

adalah shalat lima waktu. Dan perkara pertama lang ditanlakan adalah shalat

lima waktu. Barangsiapa lang menlia-rryiakan salah satu darinla naka Allab

berfirman, "l-ihatiah-apakah kalian menemukan pada bamba-Ka ita shalat

,nooohlnog bisa kalian sernpurnakan dengannla pada bagian-bagianyng kurang

daA sl)bifardhunla. Libittah pad.a puasa hanba-Ka di bulan Rarzadhan, jika

ia meryiai.yiakan sesuatu dari puasanla itu maka lihatlah apakah ada pada

hanbi-Ku pua, sunnah lang bisa kalian sempurnakan dengannla lang kurang

dai puasa wajibrya. Lihatlah ke lakat hamba-Ku,jika ia menlia-nliakan sesuatu

dari)1a *oio tihnttoh apakah kalian menemukan dari hamba-Ku ini sedekah

,nur)h1nog dapat kalian sempurnakan dengannla apalang karang dari qakatnla.

Denikianlah diambit dari kewajiban-kewajiban Allah (atas hamba-N1a)'

Denikianlah kasih saJaltg dan keadilan Atlah. Jika didapatkan saatu keatamaan

padanla, naka diteiakkan pada tinbangan-N1a. Dikatakan kepada hanba
-terseb)t, 

'Masuklah ke sarga dalam keadaan bergenbira." Jika semua tadi tidak

ditemakan naka diperintaikanlah malaikat ATZabaniah untuk menleret kedua

tangan dan kakirya, kemudian dihnparkan ke dalan fieraka." e88

Hadits ini sebagai syarah dan penielzsart dafl hadits Tamim Ad-Dari'

,/o z ,, o/ oio, cz!- o o/ o/ l'olf;: - :L'* ,+i'* ,,-3 / )f '* ,'l;^l 6ili .Y t v

347. Diiwalatkan oleh Abnad dari Amr bin slaaib dai bapakrya dari

kakekryta, serapa dengan hadits di atas' eBe

,,' <Q,,:t1 S hahi h Al-J ani' (257 4)
e881L,il.1a; Dhaif ALJani (2136)
e8e Musnad Ahmad (2/208)
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Yakni serupa dengan hadits Kharijah, maka penjelasannya pun seperti
penjelasan hadits Kharijah.

4c\,ar;-; at J?, Js:Js,^if "*,i:,,:_j.crl ar *,s:ri.rr^
zJ.. c U r.., '':rt: _-l L?i ,,*l".jj.l .# 

,b, ;li ,*, y
'€ui ir34 ,$ "^

348. Dai Abdullab bin Baraidah dai bapaknla, i, brrkju,if,nrrnUon
shallallabu Alaibi wa sallam bersabda, 'rvitir itu haq, barangsiapalang
tidak beruitir maka bakanlab dai (gobngan) kami.,,(HP.. Abu Dawud
dengan sanad yang lain dishahihkan oleh Al-Hakim)ee0

Hadits ini memiliki riwayat pendukung yang iuga dhaif dari Abu
Huraitah yang diriwayatkan oleh Ahmad. eei

Biografi Perawi
Abdullah bin Buraidah adalah seorang tabiin yang tsiqah. Beliau

mendengar dari bapaknya, samurah bin Jundab d,an lain-rarnnya d.an
pernah menjadi qadhi di Marwa dan meninggal di sana. Sedangkan
bapaknya Buraidah bin Hasyib telah kita bicarakan sebelumnya.

Penielasan Kalimat
"IVitir itu haq" (yakni harus, ini adarah dalil bagi otang-orang yaflg

mewajibkan witir) barangsiapa lang tidak berwitir, maka bukanlah dari
(golongan) kami" (diriwayatkan oleh Abu Dawud dengan sanad yang lemah,
karena di dalamnya tetdapat Abdullah bin Abdullah Al-Attaki, ia telah
didhaifkan oleh Al-Bukhad, An-Nasai. Berkata Abu Hatim, "ra adalah
sbalibul hadits." Kemudian dishahihkan oleh Al-Hakim. Berkata Ibnu Ma,in,
"Hadits tni mauquf."

Hadits ini memiliki riwayat penunjang yang juga dhaif dari Abu
Hutairah dari riwayat Ahmad. Beliau meriwayatkan dengan lafazh,
'Barangsiapa Jang tidak berutitir, maka bukan termasuk golongan kami.,, Dt
dalam hadits ini ada Al-Khalil bin Murrah. Ia seoran g munkarul badits.

eeo 1iif,a1Dba{ At-Jani (6150)
eei Telah lalu takhrijny a, dan lafadznya adalah 'Barangtiapa jtang tidak witir naka bukanlalt

dai kami."



598 & $uaurus-sALAM JindPutana

Sanad haditsnya telputus sebagaimanl-yarrgdikatakan oleh Imam Ahmad.

Makna 'laisa minna' adalah bukan dari sunnah dan jalan kami'

Syatah Hadits
Hadits ini dipahami untuk menguatkan sunnahnya melaksanakan witir

sebagai bentuk kompromi antara hadits ini dan hadits-hadits yang

menuniukkan tidak waiibnya witit.

y\t ,k lt J';:, oL{ 6 :Uc WYht ,gt ^:s,a ;;j .r tt
,'^:k,;'* 6:L\&:f 'q\r06) €Ui*,
)c,t1,:)'t Jt;'"i,:1? r.,#',*'J* X,6ri Jt;
G- ,i)!" ,1*e Uu .6i ,U'";'od'*'t'"r4il'*'J*

' n , 
o..''

\j oriri 
,& 

of ,i^xc (- :Jv tj'j'oi'.P 16l ,ar'S-,

,yi ,4 ,;;. ok , t1L t:i) :.tr:'e, y';{ 4 ?6.

tt'a); ,;Ar';lsr 3';:t ih. t,t: ,7K, F
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349. Dai Aiyah Radhjallaha Anha ia berkata, 'Rasulullah Shallallahu

Alaibi wa Sallam tidak pernah menambab baik dalam bulan Ramadhan

maupun lainnlta lebih dari sebelas rakaat, beliau shalat empat rakaat,

dan jangan tanla tentang baiknla shalat tersebat dan panjangnla,

kemudian shalat tagi enpat rakaat dan jangan tanla tentang baik dan

panjangnla, kemudian beliau shalat tiga rakaat-" Aiyah berkata, 'Aku
berkata, 'Wahai Rasulullah, apakah E,ngkau tidur sebelum berwitir?"

Beliau menjawab, "[Yahai Aiyah, sesanguhnla kedua mataku tidur

tetapi batiku tidak tidar." (Muttafaq Alaih) ee? Dalam riwayt AL
Bukhai dan Muslim dari Aislah Radhltallahu Anha, 'kasulullah
pada suatu malam shalat sepuluh rakaat, shalat witir satu rakaat dan

shalat fEar dua rakaat, naka semuarya tiga belas rakaat-"ee3

'o' <Q&yAl-Bukhari (1147), dan Muslim (738)
no' <Q&lMuslim (738) dan aku tidak melihat hadits tetsebut pada Al-Bukhari.
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Penielasan Kalimat
'Rasulullah Shallallahu Alaibi wa Sallam tidakpernah menambab baik dalan

bulan Ramadhan naupun lainnlta kbih dai sebelas rakaat (kemudian dirinci
dengan ucapan) shalat empat rakaat (dapat dipahami shalat ini dilakukan
secatz- sambung dan ini yang zhahu, dapat pula dipah ami ia dipisah dan
rni yang tafsiran cukup jauh tetapi ia sesuai dengan riwayat, "shalat malam
iru dua rukaat dua nkaat.")

"Jangan taru1a tentang baik dan panjangnla" (ucapan ini merupakan
larangan untuk bertanya, dapat jadi karena sulitnya pembicara
menggambarkan shalat tersebut, maka tidak ada gunanya pefia;flya^fl atav
karena orang sudah mengetahui baiknya shalat beliau dan pan)angnya
karena masyhurnya hal tersebut, sehingga tidak periu ditanyakanlagr atau
ia tidak mampu mengukut sifat baik dan panlane tersebut).

'Keruudian shalat lagi empat rakaat dan jangan tanlta baik dan panjangnya
kemudian beliau shalat tiga rakaat." Aislah berkala, 'Aku berkata, 'lWahai

Rasulallah, apakah Engkau tidur sebelum benaitir?" (seakan-akan beliau tidur
setelah melaksanakan empat rakaat, kemudian bangun lagi untuk
menge{akan witir ttga nkaat, dan seakan-akan telah menetap di dalam
benak Aisyah bahwa tidur membatalkanwudhu, sehingga iabertanyahal
tetsebut dan Rasulullah meniawabnya dengan sabdanya) 'Ya Aisjtah,
sesunguhn1a kedua rnataku tidur tetapi hatiku tidak tidur."

Tafsir Hadits
Hadits ini menunjukkan bahwa yang menjadi pembatal wudhu adalah

tidurnya hati yang akan teriadi bita seseorang tettidur nyenyak. Maka
keistimewaan Rasulullah adalah tidur beliau tidak membatalkan
wudhunya. Ibnu Hajar telah menjelaskan hal tetsebut dalam At-Talkhish
berlandaskan kepada hadits ini, dan hadits Ibnu Abbas, "sesungguhnya
beliau Sballallahu Alaihi wa Sallam tertidur sampai terdengar suarrany^
(mendengkur), kemudian beliau bangun untuk shalat dan tidak
berwudhu." Di dalam iwayat Al-Bukhari disebutkan, "sesunguhryta para
nabi tertidur matanla, namxtlt hati mereka tidak tidur." (I{uttafaq Alaih) eea

Ketahuilah, sesungguhnya telah terjadi perselisihan tiwayat dari Aisyah
tentang tatacara shalat malam Rasululiah Sballallabu Alaibi wa Sallam dan
jumlah rakaatnya. Disebutkan tujuh, sembilan, dan sebelas rakaat selain
dua rakaat fz)at Diattara,nya, i'srzyzt yang dijelaskan oleh Al-Bukhari
dan Muslim dari Aisyah , 'Rasulullah sbalat malam sepuluh rakaat."zhahirnya

'' <fiirl at-nukhad (3570)
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hadits ini menunjukkan shalat itu dilakukan secara sambung t^npa- duduk

-tahtyat-, 'Kemudian beliau sha/at wilir dengan satu sujud', yaitu satu rakaat,
'kemudian beliau ruka' untuk dua rakaat fajar'. Dalam riwayat lain
disebutkan, "Sesunguhrya beliau selalu shalal malam tiga belas rakaat, dan

ketika mendengar adTan beliau shalat daa rakaat dengan ingan, naka jadilah
lima be/as rakaat."

Lafadz-lafadz hadits Aisyah juga terjadi perselisihan. Sehingga sebagian
menyangka hadits ini nudhthaib, namun sebenarnya tidak demikian, hadits-
hadits ini dapat drpahami pada waktu-waktu yang berlainan yang berbeda-
beda cara pelaksanaannya. Juga menunjukkan kebolehan setiap perbuatan
tersebut.

Ini tidak sesuai dengan ucapannya, 'tidak di lainnla', akan tetapi lebih
baik dikatakan, "Sesungguhnya Aisyah ingin mengabarkan tentang
perbuatan Rasulullah pada umumnya, tidak menafikan yang lainnya,karena
yang lainnya ini menceritakan tentang kejadian yang jarang dilakukan."

Maksud dari ungkapan, 'B,asa/u//ah Sha//a//ahu Alaihi wa Sal/am shalat
rnalam liga belas rakaat", ia tidak mednci dan menjelaskan pada rakaat ke
betapa beliau salam, sebagaimana tersebut dalam hadits sebelumnya. Tetapi
ia menjelaskan dalam rlwayat tni, "beliau beruitir dai shalat itu lima rakaat",
yaitu dad rakaat yang telah disebutkan, "tidak duduk (tahtlat) pada satupun

kecuali di rakaat akhir", seakan-akan ini salah satu witir yang dilakukan
Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sa//am. Ada juga iwayat tenrang witir beliau
dengan ;ga rakaat, sebagaimana y^ng telah ditunjukkan oleh hadits yang
lalu.

Dari Aisyah, ia berkata, 'Dari setiap malam Rasulullah selalu berwitir",
yaitu dari awalnya, tengahnya, dan akhirnya, "berakhir sampai waktu sahtrlr".

(TVIuttafaqun Alaih) ee5

Hadits ini menjelaskan tentang waktu pelaksanaan witir, yaitu pada
malam sepenuhnya setelah shalat Isya, sebagaimana yang drjelaskan oleh
hadits Kharijah bin Hudzafah, ketika Rasulullah bersabda, "Shalat witir itu
antara waktu Iya sampai terbitrya fEar.tt 

ee6 !(ltni telah menjelaskan macam-
macam witir sebagaimana yang terdapat pada Hasltiyah Dbau' An-Nahar.

n" <Q',:.yAl-Bukhari (951) dan Muslim (745)
ee6 Telah lalu takhrijnya.

.J-o.

-I
I
I



!

Atr,qadnlur @ 60l

350. Dai Abdullah bin Amr bin Ash, ia berkata, "Telab bersabda Rasulullah
Shallallabu Alaihi wa Sa//am, 'XVahai Abdullah, janganlah engkau

seperli Fulan, dulu ia melaksanakan shalat malam, kemudian ia
tingalkan shalat malam itu." (Muttafaq Alaih) ee7

Mengenahi kata 'Seperti falan', telah berkata pengarang dalam Fath Al-
Bai, "Aku tidak mend^patkan n^m^nyi- datt tiwayat manapun. Seakan-
akan ketidaktahuan ini yang dijadikan alasan untuk tidak menyebutkan
r,ama.nya."

Tafsir Hadits
Ibnul Arabi berkata, "Hadits ini memberikan faedah bahwa

melaksanakan shalat malam bukanlah kewajiban. Jika shalat malam ini
wajib maka orang yang meninggalkannya tidak akan disikapi seperu itu.
Akan tetapi akan dicela dengan seberat-betat cela,^n. Hadits ini juga
memberikan anjuran untuk beristiqamah dengan ap^ y^rrg menjadi
kebiasaan baik seseorz;flg t^npa berlebihan, demikian juga dapat diambil
hukum, makruhnya memutus sebuah ibadah.

* O, J';', js , 'ls i; ?nt ,{, 1." 
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351. Dai Ali bin Abi Thalib Radhjal/ahu Anha ia berkata, 'T-asu/u//ah

Shalla//ahu Alaihi wa Sallam bersabda, 'Benyitirlah kalian wahai
Abli pur'an, sesungultrya A//ah itu witir (runggal) menlakai ltang
witir." (HR. Al-Khamsah, dishahihkan oleh Ibnu
Khuzaimah) ee8

Penielasan Kalimat
'Berwitirlah kalian wahai ahli pxlr'an, sesungtr!bryta Al/ah itu witir -lungal-

menlukailang utitir (dalam An-Nihayl disebutkan, y^ng dimaksud dengan
witir yaitu tunggal dalam Dzat-Nya, tidak menerima pembagian dan
pengkotak-kotakan, esa dalam sifat, tidak zda yang serupa dengan-Nya
juga tidak ada yang sepadan dengan-Ny^, esa dalam perbuatan-Nya, tidak
ada sekutu bagi-Nya dan tidak adayang membantu-Ny").

no' <Q;n1Al-Bukhari (1152) dmMuslim (1159)
on'<Q&l Shahih Abi Dawud (7416) dan telah lalu takhriinya.

'j

-r'
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'Menltukai wilir" yaitu menetapkan witir bagi-Nya dan menerima amal

wiut dari yang melakukannya.
Yang dimaksud dengan Ahli Qur'an adalab orang-orang mukmin,

karena mereka membenarkan Al-Qut'an. Terkhusus bagi mereka yang

menghafalnya, selalu membaca dan menjaga batasan-batasannya.

Alasan bahwa Allah 'witir'seperti yang dijelaskan oleh Al-Qadhi Iyadh,

"Sesungguhnya setiap sesuatu yang dinisbatkan kepada sesuatu dengan

serendah-rendahnya nisbat, maka akan disukai-Nya. Dan Anda telah
mengetahui bahwa perintah ini menunjukkan sunnah, berdasarkan dalil-
dalil yang telah lalu yang menunjukkan tidak wajibnya witir.

.? .1,1, :. t c,, . to, \.. ,,,,: p]-;j44e ^t,* 4t *'ob,br qr n it *r.\.oy
4tW.,":Pt'& 7Itj;t

352. Dari lbnu U*o, Rattbjallahu'Anhu dai Nabi Sha//a//abu Alaihi
wa Sallam, 'Jadikanlab akhir shalat malam kalian dengan witir."
(Muttafaq Alaih) eee

Penjelasan Hadits
Dalam b-ath Al-Ban dijelaskan, bahwa ulama berbeda pendapat dalam

dua permasalahan,
Pertama; Dalam hal apakah disyariatkan dua rakaat setelah rvitir dengan

duduk?
Kedua; Orang yang telah melaksanakan witir kemudian ia ingin

rrrelaksanakan shalat sunnah malam lagr, apakah cukup baginya dengan

u'itit yang pett^m^, dan melaksanakan shalat sunnah sekehendaknya', 
^t^LL

ia menggenapkan witirnya dengan satu rakaat kemudian shalat sunnah?

Jrka ra melakukan hal tersebut apakah ia perlu berwitir atau tidak?
Adapun betkenaan dengan masalah yang pertama, tetdapat sebuah

rivtayat darr lalan Abu Salamah dari Aisyah,

.jc -*r ;;Jt''x Fi ktk'rL'r ^!t?rr ;; ^f;
"srroogoio1o p,orrtottolt Sttuttattattu Alaihi wa Sallarn ,ltnto, dua rakaal

setelah witir dengan dt/dx/k." looo

ooo <Q&1Al-Bukhari (988), dan Muslim (751)

'ooo ti4.3, Muslim (738)
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Sebagian ahlul ilmi berpendapat, dijadikannya perintah dalam
sabdanya, 'Jadikanlab akhir shalat kalian pada malarz hari dengan witir"
khusus bagi orang yang berwitit pada akhir malam. Pendapat ini dibantah
oleh golongan y^ng tidak sependapat, bahwa sesungguhnya dua rakaat
yang telah disebutkan adalah d:ua rakaat fajar. Imam An-Nawawi
memahami bahwa Rasulullah melakukan demikian untuk menjelaskan
bolehnya melakukan shalat sunnah setelah witir, dan bolehnya shalat
sunnah dilakukan sambil duduk.

Adapun yang kedua, sebagian besar berpendapat ia boleh shalat genap
sebanyak apapun yangia mau, dan witir pertama dia tidak akan berkurang.
Hal ini didasarkan pada hadits betikut ini.

,tV
, lzz 6

lz A z
a-^tar+a J , ir)jJl1

353. Dari Thalq bin A/i, 'Aku mendengar Rasulullah shallallahu Alaihi
aa Sa/lan bersabda, 'tidak ada dua witir dalam satu ma/am.,, (HR.
Ahmad dan Ats-Tsalats -perawi yang tiga-, dishahihkan
oleh Ibnu Hibban) lool

Tafsir Hadits
Hadits ini menunjukkan bahwa beliau tidak berwitir. Akan tetapi shalat

genap yang beliau mau. Ini adalah zhahr yang dilihat dad pdlaku beliau.
Apabila beliau shalat genap pada shalat witir yang pertam a, maka hanya
tinggal melakukan witir satu rakaat, inilah yang beliau lakukan sebagai
penutup witir. Telah diriwayatkan dad Ibnu Umar sesungguhnyaiaberkata
-ketika ditanya tentang masalah ini- 'Jika kamu khawatir masuk waktu
Subuh dan tertidur, maka shalatlah genap kemudian shalatlah setelah itu
kemudian berwitirlah."
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354. Dari Ubal bin Ka'ab ia berkata, 'Tasulullah Sballallabu Alaihi wa

Sallan selalu beruitir dengan Sabbihismarabikal AIa, Qn/lo ,lyluhal
Kaafraun dan pulHuwallahu Ahad." (HF.. Ahmad, Abu Dawud,
An-Nasa'i ia menambahkan, "Dan beliau tidak salam
kecuali pada akhirnya.") 1oo2

Penielasan Kalimat
"Rasulul/ab Shallallahu Alaihi wa Sallam selalu benyitir (yaknt membaca

pada shalat witir) dengan surah ALAla (yakni pada nkaat pertama setelah

membaca Al-Fatihah) dan surah Al-Kafrun (pada rakaat kedua setelah
Al-Fatihah) dan surah A/-Ikhlash (pada rakaat ketiga juga setelah Al-
Fatihah).

Tafsir Hadits
Hadits ini sebagai dalil witir dengan :dga rakazt, yang betolak belakang

dengan hadits, "Tidak bo/eh berwitir dengan tiga rakaat" 1003 Hadits ini dari
Abu Huraira}l' yang telah dishahihkan oleh Al-Flakim. Al-Hakim iuga
menshahihkan dwayat dari Ibnu Abbas dan Aisyah tentang makruhnya
witit dengan tiga rakaat. Dalam hal ini, kami telah menjelaskan kompromi
kedua hadits ini. Kemudian witir dengan tiga rakaat adalah asal macam-
m^c^m witir sebagarmana yang Anda ketahui, maka tidak masalah dalam
hal ini. Al-Hanafiyah dan Al-Hadawiyah berpendapat tentang penentuan
witir dengan tiga takaat dan dilakukan dengan bersambung. Mereka
mengatakan, "Karena p^r^ shahabat sepakat bahwa witir deng^n trga
rakaat yang bersambung adalah boleh." Mereka berbeda pendapat selain
ini. Mereka mengambil dalil dengan dalil ijma'. Dan pendapat ini tertolak
dengan tidak sahnya ljma' sebagaiman^ yang Anda ketahui.

",\i.roo
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355. Dari iwalat Abu Dawud dan ArTirnidqi, serapa dengan hadits di

atas, dan dan Aiyah, dalam badits ini disebutkan, "Seliap surah ini
di setiap rakaat, dan rakaat terakbir membaca surab Al-Ikhlash dan

A/-Muawidqatnin. " 1oo4

'oo'<44'b) Shahih Abi Dawud (7423)
1003 Al-Hakim daLamAl-Ma$adrak (1 /446)
'ooo <64a, Shahih Abi Dawad (7424)
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Penielasan Kalimat
"Serupa dengan hadits di atas (yaitu seperti hadits Ubay) dari Aisltah,

dalan hadits ini disebutkan, "Setiap surah ini (yaitu surah Al-A'la dan Al-
Kafirun) diseliap rakaat (yaitu rakaat pe(tama dan kedua, sebagaimana
yang telah kami jelaskan) dan rakaat terakhir rnembaca surah Al-Ikhlash dan

Al-Muawidiatain."

Tafsir Hadits
Hadits Aisyah ini la11in, karena di sanad hadits ini ada Khashif Al-

Jazari. Diriwayatlan oleh Ibnu Hibban dan Ad-Daraquthnir(x)s dari hadits
Yahya bin Said dari Umrah dari Aisyah, Al-Uqaili berkata, "Isnadnya baik."
Ibnul Jauzi, Ahmad dan Yahya bin Main mengingkari tambahan Al-
Muawwidzatain." Ibnu Sakan medwayatkanbagi hadits rni adalah yahid
(riwayat penguat) dari hadits Abdullah bin Sarjas dengan sanad yang
ghadb.
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356. Dai Abu Sairt Al-Khuctri sesunguhnlta Nabi Sltallallahu Alaihi aa
Sallarn bersabda, 'Benaitirlah kalian sebelam masuk waktu Shubuh."
(HR. Muslitn) rooc dan menurat iwalal lbnu Hibban, "l)arangsiapa

yng menjumpai waktu Subuh sedang ia belun berwitir, naka tidak
ada witir bagin1a." /oo7

Penjelasan Kalimat
'Benaitirlah kalian .rebelum masuk waktu Subuh (ini adalah dalil bahwa

shalat witir dilakukan sebelum shalat Subuh) barangsiapa lang menjumpai
waktu Subub sedang ia belam benyitir naka tidak ada witir baginlta (ini dalil
yang menunjukkan tidak disyariatkannya witir setelah keluar rvaktunya).

rms Ad-Daraquthni (2 / 24,25)

'*u tg;, Muslim (674)
tn1 Sbahib Ibru Hibban (6/ 168)
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Tafsir Hadits
Adapun jika yang dimaksud tidak boleh mengqadha, maka bukan itu yang

dimaksud. Akan tetapi yang dimaksud adalah orang yang meninggalkannya

secara sengaja. Sesungguhnya ta akan tetlewatkan sebuah sunnah yang mulia

sehingga ia tidak akan mungkin menemukannya. Telah diriwayatkan dari

Ibnul Mund zt dai sekelomp ok ulama salaf, "Sesungguhnya orang y^ng keluar

pada waktu fajar, maka waktunya ikhtjai (ada pilihan) dan tinggallah
waktunya idhthiran (mendesak) hingga melaksanakan shalat Subuh."

Adapun orang yang tenidur atau tedupa dengan witirnya, maka telah

diterangkan hukumnya pada hadits berikut.

o/ o i. ,,.,o, .i.. o.. ^n. :. \,',ot,',,j ',.1to,.-t'. 
,:jr.rt iU i,*: o.f" "rl JLp A\ J,r-t t,L,i:-\Li a':-s-q .YoY

3 . a. " 
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JL.l Y1 i-=i' i,t, . ?!',i'&i ti1"1-;i'^;
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s o / /o,
bersabda, "Barangsiapa Jang tertidur dari witir alau ia terlapa

melaksanakannJ)a, hendaknla ia shalat ketika bangun atau ketika ia
ingat. " (HR. Al-Khamsah kecuali An-Nasa'i)1008

Penielasan Kalimat
Yang dimaksud 'dainla' zdalah dari Abu Said Al-Khudri. Rasulullah

Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, 'Barangsiapa Jang tertidur dai witir
atau ia terlupa rnelaksanakannla maka hendaknla ia shalat kelika bangun alau

ketika ia ingat." (yaitu bangun dari tidutnya 
^ta:u 

teringat dari lupa).

Tafsir Hadits
Hadits ini menunjukkan bahw^ ot^ngyang tidut dari witirny^ 

^tav 
terlupa

melakukannya maka hukumnya seperti hukum orang yang tertidur dan

terlupa dari shalat fardhu. Dalam keadaan seperti ini, ia dapat melakukan

shalat itu ketika bangun atau ingat. Hal ini diqiyaskan melaksanakan shalat

pada waktunya. Sebagaimana yang Anda ketahui dalam masalah olu"ngyang

tertidur atau lupa dari shalat fardhu.

o/ O z A A . ,
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358. Dan Jabir ia berkata, 'Tasulullah Shallallabu Alaihi wa Sallam
bersabda, "Barangsiapa Jang khawatir tidak bisa bangun di akhir
malam, bendaklah ia berwitir di awal malam. Dan barangsiapa Jang
sangat menginginkan untuk bangun pada akhir malam, hendaklah ia
berwitir pada akhir malam. Karena sesungguhnla shalat pada akhir
malam itu disaksikan, dan itu lebih utama." (HR. Muslim)100e

Tafsir Hadits
Hadits ini menjadi dalil bahwa mengakhirkan witit itu lebih utama.

Akan tetapi jika khawatir tidak bisa bangun, hendaklah shalat witir
dilaksanakan sebelum tidur (didahulukan) supaya tidak kehilangan
pelaksanaanya. ulama-ulama salaf telah berpendapat seperti ini dan
mereka melaksanakan dengan dua keadaan ini.

Adapun makna bahwa shalat pada akhir malam itu maslhudah
(disaksikan), yakni disaksikan oleh malaikat malam dan malaikat siang.

JC &r *At ,k 4t G tliLlnt oe, ,"- c.r $j .rot
',y sr;,rU iit, ,ytttu p -t, Ji "';i n*\""tt' t;1,

tSu-it;,t:, 
4t f*

359. Dari Ibnu IJnar Radhtlallahu Anhuma dari Nabi Sha//a//ahu Alaibi
wa Sallam ia berkata, 'Jika falar telah terbit maka hilanglah waktu
setiap shalat malam dan witir, maka benaitirlab sebelun fEar.,' (HR.
At-Tirmidzi)tttto

Penielasan Kalimat
"Jika fajar te/ah terbit, rraka hilang/ah waktu setiap shalat malam (yakni

shalat-shalat sunnah yang disyariatkan pada malam hari) dan witir
(dihubungk an s ec^ta khusus dari lafazh-rafazh umum. Karena witrr adalah
bagian dari shalat malam penghubungan secara khusus ini menunjukkan
kemuliannya) maka berwitirlah sebelan fajar (pengkhususan perintah untuk
melaksanakan shalat witir menambah keagungan perbuatan ini. Dan
penjelasan bahwa wi:dr adalah shalat malam yang paling penting dan
hilangnya waktu witir dengan hilangnya waktu malam).

'ooo <Q&y Muslim (754)

'o'o ru4r, Shahih At-Tirnid{ (469)
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Tafsir Hadits
Telah terdahulu dalam hadits Abu Said, bahwa ofang tidur dan lupa

dapat melaksanakan witirnya pada saat bangunnya dan bagi yang lupa

saat ta ingat, ini sebagai pengkhususan bagi hadits ini. Maka penjelasan

bahwa yang dimaksud hilangnya waktu witir katena hilangnya waktu

malam adalzh bagi orang yang meninggalkan witir tanpa dua udzur ini.

Adapun meninggalkan ini katena tidut, maka seperti yang diriwayatkan

oleh At-Tirmidzlt?tt dari Aisyah, "Rasulullah Shallallabu Alaihi wa Sallarn

jika tidak shalat pada malam, disebabkan tertidur atau dikalahkan oleh

kedua m^t^nya, maka beliau shalat pada siang hari dua belas takaat."

Hasan berkata, "Hadits ini shahih, seakan yang dimaksud adalah untuk
mendapatkafl sesuatu yang tetlewatkan darinya."

Diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, aku berkata, "Dan' ta berkata setelah

hadits ini, "sulaiman bin Musa sendiri dalam meriwayatkan hadits ini
dengan lafadz seperti ini.

;nr J'y", Jk U$ ri; hr q, ^s.e
t,, ^- . to,, z.oi , t l. t
o\Js .alrl eL: l- +J-) tr-,rt *-;ll ,jta"

360. Dai Aiyah Radhjallahu Anha ia berkata, 'Rasulu/lah Shallallahu

Alaihi wa Sallam shalat dhuha empat rakaal, dan beliau menarnbah

sesuai dengan kehendak Al/ah." (HR. Muslim)1012

Tafsir Hadits
Hadits ini menjadi dalil disyariatkannya shalat dhuha dan sedikitnya

adalah empat rakaat. Ada yang mengatakan dua raka,at dan ini disebutkan

dalam kttab Ash-Shahihain dari riwayat hadits Abu Hurairah, "Dan dua

rakzat dhuha." 1013

Ibnu Daqiq Al-'Id betkata, "Sepettinya hadits ini menyebutkan
sedikitnya rakaat dhuha yang sangat dianjurkan untuk dikeriakan. Ia

berkata, "Hadits ini juga menjadi dalil disunnahkannya shalat dhuha dan

paling sedikit rakaatnya adalab dwa rakaat Tidak terus menerusnya
Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam melakukannya tidak berarti
menghapus kesunahannya. I(arena sunnah itu diketahui dengan ucapan.

'0" <ii'31 Shahih At-TimidTi (45)
'0" <ii'3, Muslim (719)

'0" <i2',37A1-Bukhari (1981) dan Muslim (721)
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Tidak menjadi sy^t t ditetapkannya hukum dengan adanya dalil ucapan

dan perbuatan. Akan tetapi yang rutin dilakukan oleh Rasulullah lebih
dikuatkan dari yang tidak rutin dilakukannya."

Adapun hukum shalat Dhuha, Ibnul Qayyim telah mengumpulkan
pendapat-pendapat yang mencapai enam pendapat yaitu;

1) Sesungguhnya shalat dhuha zdalah sunnah yang sangat dianjutkan.
2) Tidak disyariatkan kecuali katena ada suatu sebab.

3) Tidak disunnahkan sama sekali.

4) Disunnahkan untuk diketjakan sesekali dan diunggalkan sesekali.

5) Disunnahkan untuk dijadikan tutinitas di rumah.
6) Shalat dhuha adalah bid'ah.

Beliau telah menyebutkan pendapat-pendapat ini betdasarkan dalil-
dalil masrng-masing, dan pendapily^ngpaling kuat dari semua itu adalah

bahwa shalat Dhuha itu sunnah, sebagaima;n^ y^rlg telah ditetapkan oleh
Ibnu Daqiq Al-'Id. Benar, permasalahan ini telah dibantah oleh hadits
Aisyah dan inilah haditsnya,

,,
.G^AIti vr

J; l--':!t\t,k !'J';-,ok'b ''+'itw +
Y : 'cJu

"Diiwalatkan oleh Muslin dai Aiyab, ia ditanla, 'Apakah Rasulullah
Shallallahu A/aihi aa Sa/lant se/a/u shalat dhuha? Ia berkata, 'Tidak, kecuali

ketika beliau datang dan bepergiafl." 1011

Hadits peft^m^ menunjukkan bahwa beliau selalu melaksanakan shalat
dhuha, berdasarkan kata 'kaafla'yang berarti memberikan faedah selalu.
Hadits kedua menunjukkan bahwa tidak shalat dhuha, kecuali pada saat
kedatangan beliau dari bepergian.

Hadits ini dikompromikan sebagai berikut, kata 'kaana'tidak selalu
memberikan faedah perbuatan yang dilakukan berulang-ulang tapi pada
umumnya seperti itu. Jika ada petunjuk yang berbeda dari makna tersebut
maka harus mengalihkan maknanya, sebagaimana iwayat ini. Riwayat
kedua telah memalingkan maknanya dari perbuata'n y^ng selalu dilakukan.
Atau Aisyah menginginkan dengan ucapannya, "Tidak, kecuali ketika
beliau datang dari bepergian", untuk meniadakan penglihatannya pada
shalat dhuha, dan dia tidak melihat Rasulullah melakuk^nny^ kecuali pada

tor+ 1i4&) Muslim (717)

4
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waktu tersebut. Lafadz hadits y^ng pefi^ma mengabarkan tentang apa
yang sampai kepadanya bahwa Rasulullah tidak meninggalkan shalat
dhuha. Namun hal ini dilemahkan oleh riwayat berikut,

1.. r9, 1 l.t.i.. o1..?-- 
-.t'-f*j* t,q+:t j, o^Ltr

"Dan baginlta dainla, 'Aku tidak pernab melihal sama sekali Rasulu//ah
Shallallabu Alaihi wa sallam shalat sunnah dhuha, dan sesunguhnlta aku
me/akukan sunnah ini." tott

Penielasan Kalimat
"Dan baginla (yaitu bagi Muslim riwayat ini juga ada pada Al-Bukhari

dengan lafadznya, jika ia mengucapkan'dan bagi keduanya' maka akan
lebih baik) darinla (yaitu dari Aisyah) 'Aku tidak pernah melibat Rasulul/ah
Shallallahu Alaihi wa Sallam shalat sama sekali sunnah dhuha, dan sesunguhnla
aka melakukan sunnah ini (ia menafikan melihat Rasulullah Sha//a//ahu Alaihi
wa Sallam melakukan shalat dhuha dan ia mengkhabarkan bahwa ia
melakukannya, seakan landasan perbuatan ini dilakukannya karen a adanya
anjuran yang sampai kepadanya, dan dari perbuatan beliau kepadanya,
jadi lafadz-lafadz ini tidak saling berlawanan).

Al-Baihaqi berkata, "Yang dimaksud dengan ucapannya, "Aku lidak
pernah nelibat Rasulul/ah Shallallahu Alaihi wa Sallam sha/at sama sekali
sunnah dhuha" -yakni Rasulullah tidak merutinkannya-, sedangkan
ucapannya, "Sesungguhnla aku me/akukannlta" -yakni rutin untuk
melakukannya. Ibnu Abdil Bar berkata, "Yang dikuatkan oleh dwayat
yang disepakati Ay-Slaikhani adalah riwayat yang menetapkan adanya
siralat dhuha, bukan i:wayat Muslim yang senditi dalam periwayatannya
yaitu riway^t y^ng meniadakan. Kemudian beliau berkata, 'Tidak
methatnya Aisyah shalat Rasulullah, tidak mengharuskan tidak terjadinya
sesuatu yang telah ditetapkan oleh selainnya.

Inilah makna dar. ucapan Al-Baihaqi, "Aku berkata, "Riwayat yang
disepakati oleh As1-slaikhani adalah hadits Abu Hurairah dzlam Ash-
Shahibain, 1016

\t -U lnt J':-, di, c, ti:; Il:J
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'0" {i4i, Muslim (718)

'o'u {ii:r, Al-Bukhari (1178) dan Muslim (721)
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"S e s u ngu b n1 a Ra s u lu / I a h m e wasi a t ka n kep a da n1 a u n tu k ti da k n e n i nga / k a n

du a rakaat db u h a. " D alam At-Targhi b, terdapat hadits yang banyak tentang
dilakukannya shalat dhuha, begitu pula dalam bilangan rakaatnya,
diterangkan secara paniang lebar.

iu' *r- ;ur J'y, Jf ;Lh, *_,et\ ; .$ fl.rl\
'qu'-ir',U, .Jt2,att F'; e ,],:r'l,iv'* ,,Su

et*
361.. Dai Zaid bin Arqam Radhjallahu Anhu Sesangnbnla Rasulullah

Sha//a//ahu Alaihi aa Sallam bersabda, "Shalalu1a lrang-lrang
Awwabin (1ang seing berlaubat kepada A//ah) adalah ketika anak

ilnta mera:a kepanasan." (HR. At-Tirmidzi) tott

Penielasan Kalimat
"Shalat Aawabiin (al-awaab berarti kembali kepada Allah dengan

meninggalkan dosa, dan dengan melakukan kebaikan) kelika anak unta

merasa kepanasan Q<ata 'tarmadhu' dari kata kerja lampau 'tamidhat' yaitu
terbakat karena disebabkan oleh panas, yaitu sangat panasnya bumi
disebabkan oleh iatuhnya sinar matahaidi atasnya, yang demikian iru terjadi
ketika matahari meninggi dan akibatnya adalah panas terik, sedang kata
'al-fishal' yaitu anak unta, dinamakan demikian karena ia terpisah dari
induknya).

Tidak disebutkan berapa jumlah rakaatnya. Al-Bazx medwayatkan drri
hadits Tsauban, "Sesungguhnya Rasulullah Shallallaha Alaihi wa Sallam

selalu menyukai shalat setelah berlaiunya setengah hari." Aisyah berkata,

"Ya Rasulullah, sesungguhnya engkau menyukai shalat pada waktu ini?"
Beliau berkata, "Pintu-pintu langit akan dibuka pada saat itu, Allah Tabaraka

wa Ta'ala melihat pada saat itu dengan pandangan kasih sayang kepada
makhluk-Nya,, ialah shalat yang selalu diiaga oleh Adam, Nuh, Ibrahim,
Musa dan Isa." Di dalam hadits ini ada rawi yang matruk, adabanyak hadits

yang meriw^y^tkzn bahwa jumlahnya empat rakaat.

C6{
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to" <g,31Muslim (748), saya tidak melihat hadits ini diriwayatkan oleh At-Tirmidzi
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362. Dari Anas Radbjallahu Anhu ia berkata, 'Rasulullah Shallallahu
Alaibi wa Sallam bersabda, 'BarangsiapaJang sbalat dhuba dua belas

rakaat maka Allab akan membangunkan istana bagtrya di surga."
(HR. At-Tirmidzi dan ia mengatakan hadits ini gharib)1018

Tafsir Hadits
Pengarang mengatakan, "Hadits ini isnadnya dhaif."
Al-Bazar medwayatkanlole hadits Ibnu lJmar, taberkata, "lVahai paman,

berilah wasiat kepadaku." Ia berkata, 'Kamu bertanla kepadaku tentang hal

lang telah aku tanlakan kepada Rasulullah." Beliau bersabda, 'Jika kamu shalat

dhuha dua rakaal, maka kamu tidak akan ditulis dalam golongan zrang-zrang

lang lalai. Jika kanu sbalat empat rakaat, rnaka kamu akan ditulis sebagai

golongan ahli ibadab. Jika kanu shalat enan rakaat, maka kamu tidak akan
didatangi oleh dosa. Jika engkau shalat delapan rakaat maka akan ditulis sebagai

sezrangJlang isliqamab. Dan jika engkau shalat dua belas rakaat, maka akan
dibangunkan baginu rumah di surga."

Di dalam hadits ini ada Husain bin Atha', ia telah didhaifkan oleh
Abu Hatim dan lain-lainnya. Ibnu Hibban dalam Ats-Tsiqaat
menyebutk^nny;- sebagai seorang yang keliru dan mudallis, hadits-hadits
dalam masalah ini tidak luput dari pembicaraan.

i' .rr- :\ J'i, ';;t uGq; i'
Jt* Jt ;fil oK ) ql; *vLlt
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363. Dai Aiyah Radbjallahu Anha ia berkata, 'Rasulullah Shalla/lahu

Alaihi wa Sallam masuk ke rumahku kemudian beliau shalat dhuha
delapan rakaat." (HR. Ibnu Hibban dalam Shahihnya).1020

Tafsir Hadits
Tersebut pada hadits terdahulu dalam flw^yat Muslim dari Aisyah,

"Bahwa ia tidak pernah melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam

t0t8 (Li&) Dltaif Ar-Tirnida! 973)
tote Munad Al-Bagar (9 / 336)
to2o Shahih lbnu Hibban (6/272)
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shalat sunnah dhuha." Tetapi hadits ini menetapkan adanya shalat dan
dilakukan di rumahnya.

Kompromi 
^ntat^ 

dua hadits ini adalah, bahwa Aisyah tidak melihatnya,
sedang shalat beliau di rumahnya boleh jadi Aisyah tidak melih^tnyz,
akan tetapi hal ini ditetapkan dengan riwayat. Al-Qadhi Iyadh memilih
cara ini. Tidak jauh dari itu, jika Aisyah dirumahnya mungkin saja ia lupa
pada waktu itu. Ini tidak bisa dipungkiri. Sedangkan mengkompromikan
sebisa mungkin dua hadits ini adalah wajib.

Faedah:
Di antara faedah shalat dhuha, bahwa shalat dhuha dicatat sebagai

sedekah yang dilakukan oleh persendian manusia dalam setiap harinya
yang berjumlah tiga ratus enam puluh sendi. Sebagaimanl- y^ng
diriwayatkan oleh Muslim dari hadits Abu Dzar, ia berkata di dalamnya,
"Akan dicukupiyng demikian itu dengan dua rakaat dbtlba." 1021

, at . o o / o
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365. Bagi keduaryta, dai Abu
pu/ah /ima ba/asan." 1tt2r'

Hurairah Radhjallahu Anhu,'Dengan dua

'o" (Q&l Muslim (720)

'o" tii,b1Al-Bukhad (645) dan Muslim (650)

'o" <g,brAl-Bukhari (648) dan Muslim (649)

rc. @AB SHALAT JAMAAH DAN IMAM
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364. Dari Abdullah bin (Jnar Radhitallahu Anhuma, sesunggultnya
Rasulullah .fha//a//ahu Alaihi wa Sallam bersabda, "shalat jamaah
lebib utama daripada shalat sendirian dengan dua pulub taiuh
tingkatan. " (Muttafaq Alaih) 1022
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"Bagi keduanla (yartu bagi Al-Bukhari dan Muslim) dengan dua puluh

lima balasan (sebagai ganti dari sabda beliau, "Dua puluh tujuh tingkatan").

.,-.rt'Jij *h, *j *"c...i * q:A.L-rr, .rrr
366. Dan demikian juga bagz Al-Bukhai dai Abu Said Radhjallahu Anhu

ia berkata, 'Tingkatarx." 1024

Penielasan Kalimat
"Dan demikian juga (yaitu dengan teks hadits yang sama dengan di

atas yaitu dua puluh bma) bagt Al-Bukbai dai Abu Said Radhtlallahu Anhu
ia berkala, 'Tingkatan." (sebagai ganti dari Juq'an-balasan-)

Diriwayatkan juga dari sekelompok shahabat selain tiga yang telah
disebutkan, dt. antaranya; Anas, Aisyah, Shuhaib, Muadz, Abdullah bin
Zztd dzn Zaid btn Tsabit. At-Tirmidzi berkata, "Sebagian besar mereka
yang meriwayatkan hadits ini mengatakan, "dua puluh /ima", kecuali Ibnu
Umar ia berkata, "dua puluh tujuh."

Ia juga meriwayatk^n y^ng menyebutkan, "dua puluh /ima". Namun hal
ini tidak masalah karena pemahaman hitungan bukan yang dimaksud.
fuwayat dua puluh lima, masuk ke dalam riwayat dua puluh tujuh. Atau
bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam mengabarkan dengan
hitungan yang paling sedikit terlebih dahulu, kemudian mengabarkan
dengan iumlah yang lebih banyak. Dan jumlah bilangan ini sebagai
tambahan keutamaan dari Allah Ta'a/a.

Sebagian orang menyangka bahwa lafadz As-Sab'a (tuyuh) dipahamkan
bagi orang yang shalat berjamaah di masjid, sedangkan lafazh ALKhansah

Qima) bagi orang yang shalat selain di masjid. Dikatakan juga tujuh untuk
otang yang masjidnya jauh dati rumah, dan lima bagi yang dekat. Diantara
mereka ada luga yang mengatakan, "Orang yang sangat jauh kesempatan
dan alasannya." Pengatang Ibnu Hajar telah menjelaskan hal ini dalam
Fath Al-Bari bahwa pendapat-pendapat ini hanya tuangan pemikiran atau
penafsiran t^np^ ada nash syar'i.

S edang lafazh' a / -j u q' dan lafazh' a d - d aral a h' keduanya memiliki makna
yang sama, karena keduanya sahng menjelaskan bagi yang lainnya. Telah

ielas penafsiran keduanya dengan "sba/at", sesungguhnya shalat jamaah
menandingi dua puluh tujuh shalat yang dilakukan dengan sendirian.

to2o 1i!&1 Al-Bukhari (646)
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Tafsir Hadits
Hadits ini memberikan motivasi untuk melakukan shalat berjanaah.

Juga ada dalil tentang tidak wajibnya lamaah. Namun sebagian kelompok
ulama mengatakan kewa)ibannya, berdalilkan dengan hadits berikut,
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367. Dari Abu Hurairah Radhltallahu Anhu, sesunguhnla Rasalullab
Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, 'Demi Dqatyngjiwaku ada

di tangan-Irtr1a. Sungub aku ingin memerintabkan untuk mendatangkan

kalu bakar antuk dibakar. Kemudian aku perintabkan untak
mendirikan shalat dengan mengamandangkan ad7an. Lala aku
perintahkan fts€zrang antuk raengirnami maltusia, dan aku kenbali
kepada zrang-zrangJang tidak menltaksikan shalat ini. Se/anjutrya aku
bakar rumab-rumah mereka, deni Dqatlang jiwaku ada di tangan-

N1a jikalaa vlah seorang di anlara dai mereka mengetahui bahwa ia
akan mendapatkan lalanglang berisi dngtrg atau dua pangkal rusuk

kambing kebaikan maka nereka akan mengikuti shalat Irya -shalat

jatnaah-. " (Muttafaq Alaih danlafazh ini bagi Al-Bukhari).102s

Penielasan Kalimat
'Demi Dqatlangliwaku ada di tangan-N1a (yaitu dalam kerajaan-Nya

dan dalam pengaturan-Ny^) sanguh aku ingin (kalimat ini merupakan
jawaban dari sumpah. Dan sumpah Rasulullah tersebut menjelaskan
tentang besarnya perkara yang beliau sebutkan sebagai tekanan kepada
orang yang meninggalkan shalat jamaah) untuk memeintabkan mendatangkan

kala bakar untuk dibakar. Kemadian aku peintahkan untuk mendiikan shalat

'0" <Q',-1Al-Bukhari (644) datt Muslim (651)
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dengan mengumandangkan adqan. Lalu aku perintahkan reseorang untuk
mengimami manusia, dan aku kenbali (dalam kamus Ash-Shihhah kata-kata
khalafa ila fulanin itu artinya adalah mendatangi seseorang ketika ia tidak
zda) kepada zrang-zrang Jang tidak menlaksikan shalat (yaitu mereka tidak
menghadiri lamaah shalat) selanjutnla aku bakar runtah-rawah mereka, demi

D4atyngjiwaku ada di tangan-Irja jikalau salah seorang dari mereka mengetahui

bahwa ia akan mendapatkan tulanglang berisi daging (kata 'urqan' yaitu tulang
yang dipenuhi dengan daging) dua pangkal rusuk kambing (kata mirmah
yaitu sesuatu di antara dua tulang rusuk kambing yang paling banyak
dagingnya) yng baik keduanlta (dari kata husni yaitu baik) mereka akan

menlaksikan shalat lya (yaitu meteka ikut shalat betjamaah)."

Tafsir Hadits
Hadits ini sebagai dalil bahwa shalat larnaah itu hukumnya fardhu ain

bukan fardhu kifayah, yakni 11ka ada sebagian telah melaksanakannya
maka yang lain tidak akan tetkena arrcaman dosa. Ancaman dosa itu bisa

disebabkan meninggalkan kewajiban at^v melakukan yang diharamkan.
Yang berpendapat bahwa shalat lamaah zdalah fardhu ain datang dari
pendapat Atha', Auza'i, Ahmad, Abu Tsaut, Ibnu I{huzaimah, Ibnul
Mundzir dan Ibnu Hibban, dari Ahlul Bzrt ada Abul Abbas. Mazhab Adz-
Dzahiriyah juga berpendapat bahwa shalat lamaah hukumnya wajib ain.

Dawud berkata, "Sesungguhnya shalat latnaah adalah syatat sahnya shalat,
dengan dasar bahwa setiap yang wajib dalam shalat maka ia meniadi syarat
shalat. Pendapat ini tidak disetujui, karena sesuatu yang menjadi syarat
harus berdasatkan dalil, karenanya Ahmad dan lainnya mengatakan,
"Shalat lamaah itu wajib namun tidak merupakan syarat."

Abul Abbas berkata mewakili mazhab Al-Hadi, "Shalat lalr,aah wajib
ktfayah, pendapat ini didukung oleh mayotitas ulama dari ulama-ulama
Syafiiyah yang terdahulu, sebagian besat mazhab Al-Hanafiyah dan Al-
Malikiyah. Zaid bin Ali, Al-Muayyid Billah, Abu Hanifah dan dua orang
muridnya (Muhammad dan Abu Yusuf) serta An-Nashir (Asy-Syafn).
Mereka semua berpendapat bahwa shalat lamaah adalah sunnah muakkad.

Orang yang betkata bahwa shalat )amaah hukumnya wajib berdalilkan
dengan hadits bab ini, karena ?flc^m^fl dan siksaan tidak akan ada kecuali
jika meninggalkan petkara yang difardhukan. Dan dalil-dalil lain seperti
hadits Ibnu Ummi Maktum, sesungguhnya ia berkata, "Wahai Rasulullah,
engkau telah mengetahui apa y^ng menimpaku, sedang aku tidak memiliki
orang yang menuntunku, ant^ra rumahku dan masjid ada pepohonan, dan
pohon kutma, sedang aku tidak mampu mendapatkan orang yang
menuntunku s e tiap saat. Rasulullah bersab da, "Apakah engkau mendengar
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iqamah? Ia berkata, "yu," Beliau berkata, "Datangilah shalat jamaah
walaupun engkau merangkak pelan." 1026

Dan hadits-hadits semakna dengan ini banyak. Akan datang hadits
Ibnu Ummi Maktum dan hadits Ibnu Abbas.

Al-Bukhari juga telah mewajibkan shalat jamaah, dan membuat sebuah

bab dengan ucapannya, "Bab walibnya shalat )amaah." Mereka betkata,
"Shalat berlamaah itu hukumnya fardhu ain, jika hukumnya fardhu
kifayah maka dosa orang yang lain -yang tidak melaksanakan shalat
jamaah, edt- akan gugur dengan perbuatan Rasulullah dan orang-orang
yang berjamaah bersama beliau. Adapun 

^nca.man 
membakar dengan api,

jika telah ada pelarangan ancaman dengan cara tersebut, maka larangan
ini bersifat khusus.

Daiil-dalil orang yang mengztzkan shalat lamaah adalah fardhu krfayah
sama dengan dalil yang dipakai orang yang mewajibkannya. Hal ini
didasarkan adanya hal-hal yang memalingkan dalil-dalil tersebut dati
fardhu ain ke fardhu kifayah.

Orangyang mengatakan sunnahnya shalat lamaah telah membeberkan
pembicaraan tentang lawaban-lawaban hadits ini dengan sesuatu yang
tidak ada bantahan. Yang paling mendekatirya adalzh bahwa hadits ini
keluar sebagai ancamart tidak secara hakikat. Terbukti Rasulullah
Shallallahu Alaihi wa Sa//am tidak melakukannya. Orang yang mengatakan
sunnahnya shalat jamaah berdalilkan dengan hadits Abu Hurairah, "Sbalat
janaab lebih ulana dari sltalal sendirian", kedua shalat ini (baik yang
sendirian atau beriamaah) masing-masing memiliki keutamaan, jikalau
shalat sendirian tidak diperbolehkan maka tentu ia sama sekali tidak
memiliki keutamaan, kemudian hadits, 'Jika kalian berdua shalal di rumab-

rumab ka/ian... '] Nabi telah menetapkan shalat bagi keduanya di rumah-
rumah mereka dan tidak dijelaskan apakah mereka melakukannya dengan
beriamaah atau tidak, hadits ini akan dijelaskan pada temp^tnya-
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368. Dan dannla Radhilallahu Anhu berkata, 'B.asulullah Sha//a//ahu
Alaihi wa Sallam bersabda, "Sbalatlang paling berat bagi zrang-zraflg
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'o'u <ry, S hahih Abi Dawud (552, 553)
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munafik adalah shalat Isla dan shalat fajar (Subuh), lika mereka

mengetahui apa Jang terkandung di dalamnla, maka mereka akan
mendatanginla walaapun haras merangkak." (Mwttafaq Alaih) 102i

Penjelasan Kalimat
"Dan darinla (yattu dari Abu Hurairah) ia berkata, Rasulullah Shallallahu

Alaihi wa Sallam bersabda, "Shalatlangpaling berat bagi lrang-lrang nunafk
(sesungguhnya bagi orang munafik selutuh shalat adalah berat bagi
mereka, metekalah yang dikatakan dalam firman Allah, "Dan apabila

mereka berdii untuk sbalat mereka berdii dengan malas" (QS. An-Nisaa':
742) akan tetapi yang paling berat bagi mereka) shalat Iya (karena waktu
itu adalah waktu istirahat dan ketenangan) shalat fajat -Subuh- (karena
waktu ini adalah waktu tidur yang tidak ada bagi meteka motivasi 

^g 
m^,

mereka tidak mempercayai zdanya ganjaran bagi dua ibadah ini sehingga

mampu membangkitkan mereka untuk melaksanak^flny^ dan meringankan
mereka untuk mendatanginya. Juga katena kedua shalat ini dilakukan
pada malam hari yang gelap sehingga dotongan untuk riya' yang
karenanya meteka shalat, telah hilang karena tidak adanya ora"ng y^ng
menyaksikankeriyz'an mereka kecuali sedikit. Hilanglah dorongan ag ma

dari kedua shalat ini sebagarmana juga hilang dati selain keduanya,
ditambah hilangnya dorongan keduniawian dari kedua shalat ini.
Karenanya Rasulullah Sha/lallahu A/aihi wa Sallam bersabda -setelah
memandang hilangnya motivasi agama dari mereka -)1ika mereka mengetahui

apa Jang terkandang di dalamnla (dalam pelaksanaan dua shalat ini dari
pahala ganjaran) maka mereka akan mendatanginla (lamaah di masjid)
v-,a/auPun harus merangkak (betjalan dengan merangkak seperti
merangkaknya bayt dengan kedua tangan dan lututnya. Dikatakan juga

rrneraye-p dengan lutut. Ada iuga yaflg mengatakan, berlari dengan
pant^tny^, ngesot [w]). Dalam hadits Abu Umamab yang diriwayatkan

oleh Ath-Thabranil"", 1oiL1t i-T- &tr'{: ) "Walaupun dengan

merangkak di atas kedua tangan dan kakin1a."

Dalam iwayatJabir juga di Ath-Tabrani dengan lafadh, (*;'ri ,; !3)
'Wa/aupun merangkak atau mera1ap."

Tafsir Hadits
Dalam hadits ini ada anjuran yang sangat menekankan untuk

mendatangi kedua shalat ini. Jika seorang mukmin mengetahul 
^p^ 

y^ng

'0" <ryrAl-Bukhari (615) dan Muslim (651)
1028 Al-Mu'iam AI-Kabir (8/224)
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terkandung dalam keduanya, maka ia akan mendatanginya dalam keadaan
bagaimanapun, karena ttdak ada yang menghalangi orang munafik untuk
mendatangi shalat jamaah kedua shalat ini, kecuali tidak adanya keyakinan
mereka terhadap 

^p^ 
y^ng ada pada keduanya.

{^, i,t';r.".--*'rr, 'Jti 
,"e

369. Dan darinla Radbiltallahu Anhu ia berkata, 'irr,oU datang kepada
Rasulullah Sha//a//ahu Alaihi wa Sallam seorang lelaki buta, ia
berkata, "IVahai Rasulullah, sesunguhnla aku tidak neniliki seorang

penuntun Jang menantunku ke najid, kemudian beliau meringankan
bagiryta (untuk tidak berl'anaah), ketika orang ini akan berpaling beliau
memangilnla kembali dan bertanlta, 'Apakab kamu mendengar
pangilan untuk shalat?" Ia berkata, 'Ya", kemudian beliau bersabda,

'Kalau begitu, penuhilah pangi/anryta." (HR. Muslim) 102e

Penielasan Kalimat
"Dan dainla (yaitu dati Abu Hurairah) te/ah datang kepada Rasulullah

Shallallahu Alaihi wa Sallam sezrang lelaki bata (telah dijelaskan dalam tafsir
hadits ini sebuah rivrayat lain bahwa orang ini adalah Ibnu Urni Maktum)
wahai Rasulullab, sesungguhnla aku tidak memiliki seorang penuntun lang
menunlunku ke mayid', kemudian beliau meingankan bagtrya (untuk tidak
mendatangi masjid) apakah kamu mendengar pangilan untuk sbalat? (dalam
rrwayat Iain dikatakan Al-Iqamah) antuk shalat? Ia berkata, Ya' kemudian
beliau bersabda, 'Kalau begitu, penuhilab pangilann1a."

Pemberian rukhsah (keringanan) pada awalnya mutlak tidak dibatasi,
dengan mendengar panggllan maka diberikan keringanan kepadanya,
kemudian dra ditanya, 'Apakah kamu mendengar panggilan", ia menjawab,
"Y^", kemudian ia diperintahkan untuk memenuhi panggilan itu.
Pengertiannya adalah, jtka ia tidak mendengar panggilan -adzan- maka

'o'n <ii,b, Muslim (653)
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hal itu akan menjadi udzur baginya, dan jika ia mendengar adzan, mzka
tidak ada udzur baglnya untuk tidak hadir.

Tafsir Hadits
Hadits ini merupakan salah satu dalil yang menunjukkan wajibnya

jamaah secara fardhu ain. Akan tetapi kewajiban ini dibatasi dengan
mendengar panggilan, karena adanya pembatasan dad hadits orang buta
ini. Begitu juga hadits Ibnu Abbas yang diriwayatkan oleh Muslim. Apa
yang diriwayatkan secara mutlak dalam hadits harus dipahami dengan
taryid (pembatasan).

Jika engkau telah mengetahui hal ini, maka ketahuilah sesungguhnya
pengakuan wajibnya shalat jamaah baik fardhu ain atau fardhu kifayah,
berdasarkan dengan dalil hadits tahnq (ancaman pembakaran) dan hadits
A'ma (orang buta). I(edua hadits ini menunjukkan wajibnya menghadiri
shalat jamaah yang dilakukan Rasulullah Sha//a//ahu Alaihi wa Sallam di
masjidnya bagi yang mendengar panggilan. Ini lebih khusus dad sekedar
kewajiban lamaah. Jika shalat be\amaah zdalah kewajiban yang bersifat
mutlak, tentu Rasulullah akan menjelaskan kepada orang buta itu dan
beliau akan bersabda, "Lihatlah siapa yang shalat bersamamul." Dan
beliau juga akan bersabda kepada orang yang tidak menghadirr 1amaab.,
"Sesungguhnya mereka tidak menghadirt jamaah dan tidak boleh
berjamaah di rumah-rumah mereka." Penjelasan tidak boleh diakhirkan
dari waktu dibutuhkannya. Hadits-hadits ini sesungguhnya menunjukkan
wajibnya mcnghadiri shalat jamaah yang dilakukan Rasulullah bagi orang
yang mendengar panggilan, bukan kewajiban secara mutlak baik wajib
kifayah maupun wajib ain.

Dalam hadits ini juga dijelaskan trdak ada keringanan bagi orang yang
mendengar panggilan shalat untuk tidak menghadiri shalat lamaah
walaupun ia memiliki udzur lain, karenz- orang ini telah menyebutkan
udzurnya bahwa ia tidak menemukan orang yang bisa menuntunnya,tetapi
tidak diberi keringanan. Bisa juga dipahami bahwa keringanan karena
memang ada udzwr, tetapi diperintahk^nlya untuk memenuhi panggilan
itu secara sunnah bukan kewajiban, untuk menjaga pahala dari perbuatan
itu. I{esulitan akan menjadi ringan manakala ada dalamhattnya keinginan
untuk menghadirr jamaah.

Hadits berikut menunjukkan perintah untuk shalat berjamaah itu
sunnah llka ada udzur.
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370. Dai lbnu Abbas Radbjallahu Anbuma dan Nabi Shal/allaha Alaihi
wa Sa//am be/iau bertabda, 'Barangsiapd Jang mendengar panggilan

(sha/at) kemudian ia tidak mendatanginla, maka tidak ada shalat

bagiryta kecuali jika ada udqur. " (HR. Ibnu Majah, Ad-
Daraquthni, Ibnu Maiah dan Al-Hakim, sanad hadits ini
menufut syarat Muslim, sebagian meteka menguatkan
bahwa hadits ini Mauquf) 1('3')

Tafsir Hadits
Hadits ini dikeluarkan dad jalur Syu'bah secara mauqu-f dan marfu'. Dt

dalam rirvayat yang mauquf terdapat tambahan, 'Kecua/i karena ud7ur".

Sesungguhnya Al-Hakim meriway^tkanflya secat^ mauquf pada shahabat-
shahabat Syu'bah. Ath-Thabrani mengeluarkannya dalam A/-Kabir dari
hadits Abu Musa dari Rasulullah Shal/allabu Alaihi wa Sa//am, 'Barangsiapa

lang rnendengar pangt/an (nd<oo) kemudian ia tidak nery'awab (datang untuk shalat

jarnaalt) tanpa adanla penghalang dan ud7ur, naka tidak ada sltulat baginlta." A1-

Haitsami berkata, "Dalam hadits ini ada Qais bin Ar-Rabi', ia ditsiqahkan
oleh Syu'bah dan Sufyan Ats-Tsauri, tetapi didhaifkan oleh sekelompok
ulama. Telah dikeluarkan dari hadits Ibnu Abbas yang disebutkan Abu
Dawud dengan adanya tambahan, "P?ra shahabat berkata, 'Apakah udzut
itu?" Beliau berkata, 'Ketakutan atau sakil, Allah tidak akan menerina dannla
shalal-yang telab ia laksanakan. " Dengan sanad yang dhaif. t1'31

Hadits ini merupakan dalil sangat dianjurkannya shalat berjamaah, dan
sekaligus menjadi dalil bagi orang yang berpendapat bahrva shalat
berjamaah hukumnya rvajib ain. Bagi yang berpendapat bahwa hal ini
sunnah, mentakwilkan sabda beliau, "Tidak ada shalat baginla" yaitu tidak
ada shalat yang sempurna baginya. Dan sesungguhnya memposisikan
peniadaan kesempurn aan pada peniadaan dzat adalahhal yang berlebihan.

'o'o <ry', S h ah i h A / -J an i' (6300)
tort 1i4i1 Shahib Abi Dawud (551) Al-Albani berkata, "shahih tanpa kalimat udzur."
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Alasan dalam meninggalkan shalat iamaah, seperti yang disebutkan

dalam hadits Abu Dawud, yakni karena hujan, crt^ca yang sangat dingin,

karena sebab makan daun bawang atau semisalnya dari makan^1 y^rrg
menimbulkan bau yang tidak sedap, maka tidak boleh baginya untuk
mendekati masjid. Dikatakan, bisa jadi Tzranqan tersebut akan
mengharuskannya untuk meninggalkan perkat^ y^ng fardhu. Maka orang

yang memakannyaakan berdosa karena meninggalkanperkan yang fatdhu.

Tetapi semoga saia orangyang mengatakan fardhu ain mengatakan, "Gugur
kewajiban shalatnya secara be{amaah di masjid dengan adanya halangan

ini, tapi tidak gugur untuk dikerjakan di rumahnya, kemudian ia

melaksanak^nnya secara beriamaah di rumah."

J:. lt {;t't t* 'i*t '^L h, n, )'-*\t i "i ;p'1 .yv \
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377. Dai YaTid bin Al-Aswad Radhjallahu Anhu, sesungahnla ia shalat

bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam sbalat Sabub, ketika
Rasulullab telah shalat tiba-tiba ada dua lrangJang tidak shalat,

kemudian beliau memanggil keduanla, maka didatangkanlah keduanla

dengan rasa takut bergetarlah lutul mereka berdua, maka beliau berlanla

kepada keduanlta, 'Apa lang mencegab kalian unlak shalat bersama

karni? Mereka menjawab, 'Kami telah shalat di rumab-ramah kami",
kemadian beliaa berkata, 'Jangan berbuat seperli itu, jika kalian telalt

shalat di ramah-ramah kalian kemudian kalian menemukan imant belum

shalat maka shalatlah kalian bersamanla, sesunguhnla sbalat itu bagi

kalian berdua sebagai sebuah kesunnaban " (HR. Ahmad, laf.adz
ini baginya danAts-Tsalasah, dishahihkan oleh At-Tirmidzi
dan Ibnu Hibban)1032

'"t C{v sy>,;,.a:
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Biografi Perawi
Yazid bin Al-Aswzd, nama lengkapnya adalah Abu Jabir Yzzid bin Al-

Aswad As-Suwaiy, dikatakan juga Al-Khuzaiy atzu AI-Amiry. Anaknya -

Jabir- medwayatkan hadits darinya. Beliau tethitung sebagai penduduk
Thaif, dan hadits beliau bagi orang-orang Kufi.

Penjelasan Kalimat
"Sesunguhnla ia shalat hersama Rasulullah Shallal/aha Alaihi wa Sallam

shalat Subuh, ketika Rasulullah telah shalat (yakni telah menyelesaikan
shalatnya) tiba-tiba ada dua zraflgJang tidak shalat (betsama beliau) kemudian

beliau memanggil keduanla, maka didatangkanlah keduanla dengan ra:a takut
bergetarlah lutut mereka lterdua (Faraish bentuk jamak dari Farishah yaitu
daging di antara sisi hewan dan pundaknya, yakni betgetar karena takut,
demikian yang dikatakan dalam An-I\ihayb) naka beliau bertanlta kepada

keduanlta, 'Apa lang mencegah kalian untuk shalat bersama kami? Mereka
menjawab, 'Kami telah sbalat di runab kani (Nhal bentuk lamak dari Rahl
yaitu temp zt inggal bisa juga diucapkan untuk yang lainnya, akan tetapi
yang dimaksud di sini adalah rumah) kemudian beliau berkata, 'Jangan berbuat

seperti itu, jika kalian telah sbalat di rumah-runah kalian kemudian ka/ian
menemukan imam be/um sba/at maka sba/at/ah ka/ian bersamanla, sesungubnla

shalat itu (shalat bersama imam setelah mereka shalat fardhu di rumahnya)
bagi kalian berdua sebagai sebaah ke-runnahan (jadi shalat pertama yang
menjadi shalat fardhu apakah shalatnya berlamaah atau sendirtan, katena
mutlaknya khabar).

Pengarang Ibnu Hajar menambahkan dalam At-Talkhis1, hadits ini
diriwayatkan oleh Al-Hakim, dan Ad-Daraquthni, dishahihkan oleh Ibnu
As-Sakan, semuanya dari jalur Ya'la bin Atha', dari Jabir bin Yazid Al-
Aswad dad bapaknya. Asy-Syafii berkata dalam fatwa Qadimnya, "Sanad
hadits ini majhul", Al-Baihaqi berkata, "Karena Yazid bin Al-Asrvad tidak
mempunyai rawi selain dari anaknya, dan tidak ada bagi anaknya Jabit
kecuali Ya'la, aku betkata, "Ya'la termasuk rawi hadits yang dipakai
Muslim, sedang Jabit ditsiqahkan oleh An-Nasai dan larn-latnnya.

Tafsir Hadits
Hadits ini terjadi di masjid Al-Khiif pada waktu haji wada', yang

menunjukkan tentang di syariatk^nnyz- seseofang shalat bersama imam
jika rnendapatinya sedang shaiat ztau akan shalat, setelah o:angitu selesai

melaksanakan shalat baik secara berlamaah atau sendirian. Maka shalat
yang telah dilakukan -pertama- terhitung shalat fardhu bagrnya, sedang
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yang dilakukan kedua kalinya -bersama dengan imam- dianggap sunnah,

s ebagaiman 
^ 

y 
^ng 

dij elaskan dalam hadits rni. D zahrrnya hadits ini, bahwa

tidak perlu menolak shalat y^ng pert^ma -yakni shalat yang pettama
dianggap sebagai shalat fardhu-. Pendapat ini didukung oleh Zaid brn
Ali, Al-Muayyid Billah, dan sekelompok ulama ahiul bait, ini juga
merupakan pendapat Imam Asy-Syafii.

Al-Hadi dan Malik betpendapat, dan ini juga pendapat Asy-Syafii,
bahwa yang menjadi shalat fardhu adalah yang kedua (shalat bersama

imam). Berdasarkan dwayat yang dikeluarkan oleh Abu Dawudro33 dari
hadits Yaztd bin Amir, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi wa

Sa//am bersabda, 'Jika engkau mendatangi shalat dan menemukan orang-
orang sedang shalat, maka shalatlah bersama mereka. Jika engkau telah
shalat, maka -shalat yang pertama- itu menjadi shalat sunnah bagimu,
dan ini -shalat yang bersama imam- adalah yang wajib."

Pendapat ini dikomentari karena hadits ini dhaif, telah didhaifkan oleh
An-Nawawi. Al-Baihaqi berkata, "Hadits ini berbeda dengan hadits Yazid
bin AI-Aswad dan riwayatnya lebih shahih." Ad-Daraquthnil03a
medwayatkanny^ dengan lafadh, 'Dan hendaklah dl'adikan shalatlang telah

dilaksanakannla di rumah sebagai shalat sunnah." Ad-Daraquthni berkata,
"Riwayat ini dhaif dan Syadz."

Berdasarkan pendapat-pendapat ini, maka shalat yang pertama ditolak

-tidak dianggap shalat fardhu- setelah ia melakukan shalat yang kedua.

Dikatakan, dengan sy^t^t ia menyelesaikan shalat yang kedua dengan

sempurna (sah).

Asy-Syafii memiliki pendapat ketiga, "Sesungguhnya Allah-lah yang
akan mengganjar dari keduanya sesuai dengan kehendak-Nya, karena
ucapan Ibnu Umar ketika ra dttanya tentang hal ini, "Atau itu bagimu,
sesungguhnya itu bagi Allah, Dia-lah yang akan mengganjar keduanya

sesuai dengan kehendak-Nya." (HR. Malik dalam Al-Muwaththa) 103s

Hadits bab ini betolak belakang dengan hadits yang dikeluarkan oleh
Abu Dawud, An-Nasa't dan selain keduanya, dari Ibnu Umar dan ia
merafakannyz, "Jangan kalian mengerjakan satu shalat dengan dua kali
dalam sehari." io36

rots 1t*> DhaiJAbi Dawnd (577)
ro3a Ad-Daraquthil (7 /414)
to35 Al-Mt/aatb tlt a' (733)

'o'u <i4.b1Shahih Abi Dawud (579)
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Masalah ini dijawab, bahwa yang dilarang shalat dua kali adzlah
menjadikan keduanya shalat fardhu, namun tidak dilarang jika salah

satunya sunnah. Atau yang dimaksud adalah, "Jzngan kedua shalat ini
dilaksanakan dua kali secara sendiri."

Zhahrnya hadits bab ini mencakup semua shalat, demikian mazhab
Syafii. Abu Hanifah berkata, "Jangan dibiasakan kecuali untuk shalat
Zh'thur dan Isya. Adapun shalat Ashar dan Subuh maka tidak boleh katena
adalzrangan shalat setelah keduanya. Sedang Magrib maka ta adalah shalat

witit siang yang jika diulang akan menjadi genap." Malik berkata, "J\ka ia

telah melaksanakannya secara berjamaah maka tidak perlu diulang, dan

lrka ia melakukannya senduian maka ia boleh mengulangnya.
Hadits ini, zhahirnya menyelisihi apa yang dikatakan oleh Abu Hanifah

dan Malik. Tetapi dalam hadits Yazid bin Al-Aswad, bahwa yang demikian
itu terjadi pada waktu Subuh, maka jelaslah ini menolak pendapat Abu
Hanifah. Sekaligus ini menjadi pentakhsish (pengkhusus) keumuman hadits

yang melarang shalat dr kedua waktu itu.

^4t i' *r- i,r J'yr-J$ :J$*; ir ,r'rij-)'.j( ,f').yvy'e,ri* 
\:\-tK-;< \iy i.€A}"i,',* *r.,&,

^/A' i:- 
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r;1', €"; & t'K"; \'1 trk"rv'$;,;tr'K
\') b:r:,,-)t''Li t;1, !:;jt 'Ui t:1.: di t;*;:-t p

ezt,o

o' . ,l " f- , '.'o' '
6+ 4L4,3 ^A v-J, :'rt:'i uj, .';;3i r"r"y trl2i

372. Dari Abu Hurairah Radhiyallahu Anhu ia berkata, 'Tasu/ullah
Sltallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Sesangquhnya dl'adikan inan
itu untuk diikuti oleh nakmun. Jika ia bertakbir naka bertakbiilah
kalian,jangan bertakbir sanpai ia bertakbir, jika ia ruku' maka raku'/ab

ka/ian, danjangan rvku' sampai ia mku',jika ia mengucapkan 'samia/laha

liman ltantidalt' (Al/ah mendengar rrang Jdng nernry'i-N1a) maka
ucapkanlah, i1//a/tama Rabbana /akal harnda, lika ia sujud maka
sujadlah kalian,jangan kalian sujud sanpai ia salud,jika ia sba/at berdii

I
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maka shalatlah kalian dengan berdin,lika ia shalat sanbil duduk maka

shalallah kalian sambil duduk." (HR. Abu Dawud1037 lafazh ini
darinya, asal hadits ini ada di Ash'Sbabibainl\3q)

Penjelasan Ka[mat
"sesunguhnla dl'adikan imam itu untuk diikuti oleh makmum, jika ia

bertakbir (yaitu takbir untuk ihram, 
^tart 

secaf^ mutlak mencakup takbir

al-Intiqal -takbir berpindah dati tukun ke tukun yang lain-) naka

bertakbirlah, jangan bertakbir sampai ia bertakbir (hal ini menambahkan

pengokoha n ap:_ yang diberikan oleh pemahaman syafat, sebagimana

dalam kalimat selanjutnya) jika ia ruku' maka ruku'lab kalian dan jangan

kalian raka' sampai ia raku' (yaitu sampai ia mengambil posisi rukuk, tidak

sampai ia selesai darinya, sebagaiman^ y^fig terlintas dad lafadh) jika ia
mengacapkan 'samiallaht liman hamidah' -A//ah mendengar orangJaflS nenuji'

I{1a-, rnaka acapkanlah, Allabuna Rabbana lakal bamdu, jika ia sujud (mulai

mengambil posisi sujud) maka sujudlah kalian, jangan sajud sampai ia sujud,

jika ia shalat berdii maka shalatlah berdiri,jika ia shalat sambil duduk (karena

udzur) maka shalatlah kalian semila sambil duduk."

Tafsir Hadits
Hadits ini sebagai dalil disyariatkannya imamah dan perintah untuk

mengikuti imam. Di antara c^Ia 
^t^11 

atufafl bagt taabi' (orang yang

mengikuti) dan makmum adalah tidak mendahului olang yang diikutinya,

tidak juga menyamainy^, setta tidak berdiri lebih depan datrnya. Akan

tetapi makmum harus memperhatikan perb:u t^fi imam dan mengikuti

gerakanny a. Hal ini dimaksudkan agar makmum tidak menyelisihi

sedikitpun dari perbuatan dan gerakan imam, sebagaimana telah diulas

secara rinci dalam sabdanya, "Jika ia bertakbir..."

Gerakan yang lainnya -seperti salam- diqiyaskan dengan hal-hal yang

telah disebutkan. Barangsiap 
^ 

y^ngmenyelisihi imam sedikitpun dari yang

tclah disebutkan maka ra telah betdosa. Akan tetapi shalatnya tidak rusak

dengan hal tetsebut, kecuali 1lka ia menyelisihi dalam takbitatul ihtam

dengan mendahului imam, maka ta tidak terhitung shalat bersama imam.

I(arena ia tidak menjadikannya sebagai imam. Jika ia masuk -
mengetjakan- shalat setelah masuknya imam dalam shalat, itu adalah

pertanda bahwa ia mengikuti imam dan meniadikannya sebagai imam.

'0" <i2,3, S hahih Abi Dawud (603)

'0" {14:r, Al-Bukhari (734) dan Muslim (414)
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Tidak rusaknya shalat otang yang menyelisihi imam dilandaskan pada

hadits, bahwa Rasulullah Sha//a//ahu Alaihi wa Sallam mengancam or^ng
yang mendahului imam dalam ruku' dan sujudnya. Allah akan merubah
kepalanya dengan kepala keledai, akan tetapi Allah tidak memetintahkan
untuk mengulangi shalatnya. Dan Rasulullah tidak mengucapkan,
"Sesungahn-1a tidak ada sbalat bagtn1a."

Kemudian, hadits ini tidak mensyaratkan samanya nt^t. Hadits ini
menunjukkart jtkzt terjadi petbedaan 

^ntat^ 
niat imam dan makmun seperti

salah satunya bemiat fardhu yang lain sunnah, atau salah satunya berniat
shalat Zhuhut sedang yang lain berniat shalat Ashar, maka shalat
be\amaahny^ tetap sah, hal ini merupakan pendapat Asy-Syafiiyah, akan
dijelaskan kemudian dari hadits Jabir tentang shalatnya Muadz bin Jabal.

Sabdanya, "Jika ia mengucapkan 'samiallabu liman banidab' (Allab
me ndengar orangJangmenujila)" menunjukkan bahwa inilah yang diucapkan
imam, dan makmum mengucapkan, "Allabumma Rabbana /aka/ hamdu",
ada juga riwayat dengan tambahan huruf 'utautt' sebagaimana iuga ada
riwayat tanpa lafadh 'Allaltumma', semuanya boleh, yang paling kuat adalah

beramal dengan tambahan A/lahunma' dan tambahan'wawu' karena
keduanya memberikan tambahan makna.

Berdasarkan hadits inilah sebagian or^ng mengatakan tidak boleh
mengumpulkan imam dan makmvm a;ntal^ ucapan lasmi' (samiallahu
liman hamidah) dan tahmid (Rabbana lakalhamdu) mereka ini adalah Al-
Hadawiyah dan Al-Hanafiyah, rneteka betkata, "Disyariatkan bagi imam
dan orang yang shalat sendirian at-tasmi', dan telah berlalu pembahasan
masalah ini.

Abu Yusuf dan Muhammad berkata, "Boleh mengumpulkan at-lasmi'
dan at-tahrnid antata imam dan orang yang shalat sendirian, orang yang
menjadi makmun juga mengucapkan "Samiallahu Liman Hamidah",
berdasarkan hadits Abu Hurairah, "Sesungubryta Rasu/a//ab Sballallahu Alaibi
wa Sa/lam berbual seperti demikian. " Secara zhahtt, berlaku bagi orang yang
shalat sendirian atau sebagai imam, dengan pertimbangan shalat beliau juga

pernah menjadi makmum walaupun , rang.
Dikatakan pada pendapat ini, m^na dalil yang menunjukkan bahwa

makmum membaca tasmi'? I{arena beliau dalam hadits Abu Hurairah
membaca tahmid?

Yahya, Ats-Tsauri, dan Al-Auzaiberpendapat bahwa imam dan orang
yang shalat sendirian mengumpulkan antara tasmi' dan tahmid. Jadi
makmum pun membaca tahmid berdasarkan pemahaman hadits bab ini.
Difahami dati sabda beliau, "Maka ucapkanlah, A//ahumma..." bahwa
makmum tidak membaca kecuali hal tersebut.
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Asy-Syafii berpendapat bahwa kedua bacaan ini -tasmi' dan tahmid-
dibaca oleh orang yang shalat secara mutlak. Berdasarkan riwayat yang

dikeluarkan oleh Muslim dari hadits Ibnu Abi Aufa,

,j l' '* Jo L'i\, 4LY, t, t;t 's 
'p: io\, J- fi

3;ir'us t1..t'"6::r ;l;
"sesunguhnla Rasulullah Sha//a//ahu Alaibi wa Sallan jiko *rurouiUn,

kepalan1a dai ruku' beliau membaca, "Samiallahu Liman Hanidah Allahumma
rabbana /aka/ Handu." 1o3e Hadits ini secara zhahir, mencakup semua
keadaan, yaitu keadaan shalat Rasulullah Sballallabu Alaibi wa Sallambalk
secara betlamaah atau sendirian. Beliau telah bersabda, "Sha/atlah kalian
sebagaimana ka/ian me/ihalku sbalat." loa)

Tidak perlu lagi menyebutkan seluruh livayat secara ringkas. Ketika
tidak disebutkan dalam lafazh bukan betarti hal itu tidak disyariatkan.
Sabdanya, 'Jika imam mengucapkan, 'Samiallahu Liman Hanidah', tidak
menunjukkan penafian ucapan beliau, 'Rabbana /akal Iland'. Dan
sabdanya, "Ucapkanlah oleh kalian, 'Rabbana /akal Hamd" tidak
menuniukkan penafnn ucapan 'Samiallahu Liman Hanidah'. Hadits Ibnu
Abi Aufa dalam hikayatnya tentang perbuatan Rasulullah S hallallahu Alaihi
wa Sallam adalah tambahan, dan itu diterima karena ucapannya tidak
bertentangan dengan tambahan tersebut.

Ibnul Mundzit meriwayatkan ucapan ini dari Atha', Ibnu Sirin dan selain
keduanya, Asy-Syafii tidak sendiri dengan pendapat ini. Jadi ucapan
beliau, 'Samial/ahu liman hamidah', ketTka beliau mengangkat kepalanya,
dan sabdanya T.abbana lakal Hamd'ketika ia meluruskan kepalanya.

Sabdanya, 'Maka shalat/ah kalian dengan duduk'l sebagai dalil wajibnya
mengikuti imam ketika ia duduk dalam keadaan udzur, makmum duduk
walaupun meteka sanggup untuk berdiri. Adz rtwayaty^ngmenjadi alasan
perbuatan tersebut bahwa petbuatan orang-orang Persia dan otang-or trg
Ruum yaitu betdiri ketika imam mereka duduk. Sesungguhnya Rasulullah
Shallallahu A/aihi wa Sallam bersabda, "ITampir saja kalian tadi berbuat

sebagaimana perbaatan orang-zrangPersia dan Rzum, mereka berdiri menghormati

rEa mja merekalang duduk, janganlab kalian lakukan." 1041 Pendapat seperti
ini adalah madzhabnya Ahmad bin Hanbal, Ishaq, dan selain keduanya.

'o'n ti4i, Muslim (476)

'oto {64i, telah bedalu takhriinya

'oo' <64b) Muslim (413)
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Al-Hadawiyah, Malik dan lainnya berpendapat bahwa tidak sah shalat
berdfui dibelakang imam yang duduk, itgu duduk di belakang imam yang
berdiri, berdasarkan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam, 'tangan

berbeda dengan imam kalian, jangan kalian mengikuti4ta daduk", demikian
dalam S1'arb Al-padhi, ra trdak menyandarkan pada satu kitab pun, dan

aku tidak menemukan ucapan, 'Jangan kalian nengikutinla duduk", hadits
ini perlu diperhatikan.

Asy-Syafii berpendapat, tidak sah shalat orang yang betdiri di belakang
imam yang duduk, dan tidak mengikutinya dalam duduk. Meteka betkata,
"Berdasarkan shalatny^ p^r^ shahabat, bahwa mereka shalat dengan
berdiri ketika Rasulullah Sha//a//ahu Alaihi wa Sallam sakit menjelang
wafatnya. Ketika beliau keluar, Abu Bakat telah mendirikan shalat, maka
beliau duduk di samping kiri Abu Bakar.lqaz

Maka yang demikian ini menjadi penghapus bagi perintah Rasulullah
atas mereka untuk duduk dalam hadits Abu Hurairah. Hal itu terjadi dalam
shalat beliau ketika berada dalam peperangan dan kaki beliau sakit (pecah-

pecah). Sedang ini adalah akhir dari dua perkara, maka jelaslah untuk
mengamalk ztTny 

^, 
demikian seb agaiman 

^ 
y 
^ng 

ditetapkan oleh A sy-Syafri.

Hal ini dijawab, bahwa hadits-hadits yang memerintahkan mereka
untuk duduk tidak ada perbedaan dalam penshahihannya, dan juga tidak
pada susunan kata-katany^. Adapun shalat Rasulullah Sballallabu Alaihi
wa Sallam ketika sakit menjelang wafatnya telah terjadi petbedaan
pendapat. Apakah beliau menjadi imam ata:u menl^di makmum? Sedang
menjadikan dalil dengan shalat beliau saat menjelang wafat, tidak akan
semputna kecuali jika beliau menjadi imam pada saat itu.

Hadits ini dipahami bahwa perintah duduk sebagai perkara yang
disunnahkan, dan penetapan betdiri sebagai qarinah yang menunjukkan
hal itu. Maka jadllah ini sebagai komptomi 

^flt^tz 
dua iwayat, dan keluar

dari dua madzhab ini. Karena hal ini memberikan pilihan bagi makmum
untuk betdiri atau duduk.

Hadits ini juga menetapkan bahwa perbuatan demikian itu dari
sekelompok shahabat setelah wafatnya Rasululiah Sba//a//abu Alaibi wa

Sa//am. Sesungguhnya mereka mengimami dengan duduk danyangberada
dibelakangnya juga duduk. Mereka itu Usaid bin Hudhair, Jabir dan Abu
Hurairah telah berfatwa dengan hal ini. Ibnul Mundzir betkata, "Saya
tidak menemukan adznya perbedaan dart pan shahabat."

'oo' <Q&7 Al-Bukhari (664) dan Muslim (418)
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Adapun hadits 'Tidak boleh mengimami salab sezrang diantara kalian

setelahku dengan dudak sedang kaumnla berdiri" adalah hadits hadits.

Dikeluarkan oleh Al-Baihaqi dan Ad-Daraquthniloa3 dari hadits Jabir Al-

Ja'fi. dartNabi Sha//a//ahu Alaihi wa Sallan. Jabir seolang yang dhaif sekali

dan hadits ini mursal. Asy-Syafii berkata, "Telah diketahui bahwa orang

yang berhujjah dengannya maka tidak bisa diiadikan huiiah katena hadits

ini mursal. Dan dari riwayat seofang yang tidak disukai oleh ahlul Ilmi
meriwayatkan darinya yaitu Jabir Al-Ja'fi."

Ahmad bin Hambal berpendap at dalam mengkompromikan dua hadits,

bahwa jika imam rawatib memulai shalat dengan duduk karena sakit yang

diharapkan kesembuhannya, maka makmum shalat dibelakangnya shalat

dengan duduk pula. Dan jika imam memulai dengan berdiri maka

makmum dalam posisi betdid di belakang, entah setelah itu shalat imam

mereka dengan duduk atau tidak. Sebagaimana hadits tentafrg shalat nabi

ketika sakit menjelang wafatnya. Sesungguhnya beliau tidak
memerintahkan mereka untuk duduk, karena imam telah memulai
shalatnya dengan betdiri. Kemudian meteka diimami oleh Rasulullah

Shallallahu Alaihi wa Sallan di sisa shalatnya dengan posisi duduk. Berbeda

dengan shalat beliau dengan mereka di awal sakitnya, sesungguhnya

beliau memulai shalatnya dengan duduk, maka beliau perintahkan
makmumnya untuk duduk. Ini adalah bentuk kompromi riwayat yang

bagus.
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373. Dai Abi Said Al-Khudi Radh[tallahu Anhu, sesungahnla Rasulullab

S hallallahu Alaihi wa S allam melihat shahabat-sbahabatrrya terlambat.

Maka beliau berkata kepada mereka, "Majulah, bermakmumlah

denganku, dan berwakmumlah dengan kalian orangJang berada setelah

kalian." (HR. Muslim) 1oa

'u3 1iii.i; Al-Baihaqi (3/80) dan Ad-Dataquthni (1/398)

'*o ti;i, Muslim (438)
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Penielasan Kalimat
"Sesunguhnla Rasulullab Sballallabu Alaihi wa Sallam nelihat shababat-

sbababatnla terlambat. Maka beliau berkata kepada mereka, ,,Maju/ah,

ber' akmumlah denganku, dan berrnakmumlah dengan kaliar urangJang berada
setelab kalian."

seakan-akan mereka terlambat untuk mendekat dan berada di sisi
Rasulullah Shallallaha A/aihi wa sallam. ucapan beliau, "bermakmumlah
denganki' maksudnya ikutdah gerakan-gerakanku, dan supaya orang-orang
betada di belakang kalian mengikuti gerakan-gerakan kalian, berdasarkan
getakan-gerakan kalian yang mengikuti gerakanku.

Tafsir Hadits
Hadits ini sebagai dalil bolehnya mengikuti orang yang berada di

belakang imam dari otang yang ridak me[hat dan mende ngatnye'. seperti
orang yang berada di shaf kedua mengikuti orang yang berada di shaf
pertama. Begitu juga yang berada pada shaf ketiga mengikuti kepad 

^ 
y^ng

berada di shaf yang kedua. Begitu seterusnya sampai orang yang terakhir
dari imam.

Dalam hadits jugz ada motivasi untuk menempati shaf yang pettama,
dan tidak disukainya shaf yang jauh. Kelengkapan hadits ini berbunyi,

nt !?i & "':?g.tV Jti.\
"suatu kaum lang teras menerus berada di akhir -sbaf- maka Allah akan
menempatkan mereka di akhir."
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374. Dai Zaid bin Tsabit Radhjallahu Anhu ia berkata, 'Rasulullab
shallallahu Alaihi wa sallam membuat sebuab kamarlang dianltam,
kemudian beliau shalat di da/annya, maka ada orang-orang Jang
nemperhatikan shalatn1a dan *rriko datang antuk ,balot bersama
beliau. " (Al-Hadits), di dalamnya disebutkan, ,,Shalat 

lang pa/ing
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ulama adalab shalatn1a resezrang di rumahnla, kecuali shalat wajib."

(Muttafaq Alaih) loas

Penjelasan Kalimat
Ungkapan'ibtajara' berarti penghalang, yaitu membuat sesuatu seperti

ruangan yang terbuat darr tambalan seperti tikat. Dan dalam flw^y^t yaig
lain dengan huruf za' 'ihtaja7a' yaitu membuat pembatas ^fltala 

beliau

dengan yang lainnya, sebagai penghalang. Telah lalu penjelasannya dalam

penjelasan hadits Jabir dalam bab shalat sunnah.

Tafsir Hadits
Dalam hadits ini ada dalil bolehnya membuat pembatas di masjid -

sebagaimana y^ng disebutkan dalam hadits di atas-, jika tidak membuat

sempit orang-ofang yang shalat. Karena beliau membuatnya pada malam

hati, dan melepaskannya pada siang hati. Dalam riwayat Muslim
disebutkan, 'Dail beliau tidak memakai se/aman1ta."

Ucapan beliau, "maka ada orang-orangJafty memperhatikan" makrtanya

mencari tempat beliau dan berkumpul di sekelilingnya.

Dalam ri'wayatAl-Bukhad @t b:tl:i) "mereka mencari beliau-" Dan dalam

riwayatnya yang lain disebutkan,

d o tl\\y '€:A, iY,.* ;>,2r

'Maka be/iau shalal di dalamnla dalam beberapa malam, kemadian zrang

orang mengikali shalat beliau, ketika beliau mengetahui apa lang mereka

lakukan, beliaa duduk dan keluar menemui mereka dan bersabda, 'Aku lelah

mengetahui apa ltang telah aka lihat dari perbuatan kalian, oleh karena itu

shalatlah -wahai manusia- di rumah'rumah kalian, sesunguhnla sbalat lang
paling utama adalah shalatn1a leselrang di ramahnla, kecuali shalat wajib."

ini lafadh beliau, dan yang ada pzda Muslim mendekati ini.

'o'u {14:r, Al-Bukhari (737) dalr- Muslim (781)
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Penulis telah mengeluarkan hadits ini dalam bab Al-Imzmah untuk
menunjukkan faidah disyariatkannya shalat sunnah berjamazh. Telah
dijelaskan maknanya dalam pembahasan shalat sunnah.
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375. Dan dai Jabir bin Abdullalt Radhjallahu Anhuma ia berkata, Muadq

shalat Isla menginami shahabat-shahabatnla, dan ia memperpanjang

shalatnla atas mereka. kmudian Rasulullah Sballallahu Alaihi wa

Sallan bersabda kepadanlta, 'Apakab engkau mau menjadi rezrangJang

menimbulkan ftnab? Jika engkau mengimami manusia maka bacalah

dengan Ay-S1ansi wa Dhuhaha- (surat Aslr$nns), Sabbihis rza

rabbikal A'la (surah Al-A'/a), Iqra' bismirabbika (sarah A/-Alaq),
dan A//ai/i Idry \'ags1a (surah A/-lri\." (Muttafaq Alaih, dan
lafadh ini lafadh Muslim) 1oa6

Hadits ini dalam rw^yat Al-Bukhari lafazhnya sebagai berikut,

"Seorang lelaki nenghadap kedua ke bunnla (untak menliraminla) sedangkan

malam lelah larut, kemudian dia nenjunpai MuadT sedang shalat, naka dia
rueninggalkan penlirantan ter-rebut untuk mengikuli shalat Muad7, sedang

MuadT membaca surat Al-Baqarab dan surat An-Nisaa', kemudian lelaki
itu pergi setelah memutuskan untuk tidak mengikuti Muadq dan ia
meilJempilrnakan sbalaln1a sendirian."

'oou <g4", Al-Bukhari (705) dan Muslim (465)
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Tafsir Hadits
Berdasatkan hadits ini, Al-Bukhari membuat bab dengan judul'Jika

Imam memanjangkan shalatnya sedangkan seorang makmum mempunyai
keperluan, rr.zka dia boleh keluar dari 1amaah." Dan telah sampai

kepadanya bahwa Muadz memperoleh perkataan itu darinya. Ada
bebetapa riwayat yang merinci ucapan Muadz dengan lafazh, maka

sampailah hal tersebut kepada Muadz, kemudian ta berkata,
"sesungguhnya orang itu munafik." Maka orang itu mendatangi Rasulullah

Shallallahu A/aihi wa Sallam dan mengadukan perihal Muadz. Bersabdalah

Rasulullah Shallallabu Alaihi wa Sa//am, "Apakah engkau akan meniadi

otang yang menimbulkan fitnah ya Muadz?" atan beliau bersabda,
'Apakah engkau menjadi tukang fitnah?" Beliau ucapkan sebanyak tiga

kali, "Jika engkau shalat, maka bacalah 'Sabbihisma Rabbikal A'/a',
'IVasslamsi lVadhuhaha' dan 'lYallaili Idry Yagbsla'. Sesungguhnya y^ng
shalat dibelakangmu ada orang-orang yang sudah tua, lemah dan yang
memiliki keperluan." Dan hadits ini dalam flwayat Al-Bukhati memiliki
lafazh-lafazh yang betbeda.

Yang dimaksud dengan faltan' adalah, "Apakah engkau menyiksa
shahabat-shahabatmu dengan shalat yang paniang? Dan mengandung -
larangan- membuat pata makmum benci katena bacaan yang panjang.

Sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam membaca surat Al-
Nraf pada shalat Maghrib dan lain-lainnya. Ukuran lama beliau betdiri
pada shalat Zhuhur menyamai eflam puluh 

^yat. 
Terkadang beliau

membaca lebih pendek daripada itu. Walhasil, ini berbeda-beda sesuai

dengan perbedaan waktu bagi imam dan makmum.

Hadits ini menjadi dalil sahnya shalat fardhu di belakang ora.ng yar'g
shalat sunnah. Sesungguhnya Muadz shalat Isya betsama Rasulullah
Shallallahu Alaihi wa Sal/am.I(emudian setelah selesai ia pergi menjumpai
shahabat-shahabatnya dan shalat -fardhu- bersama meteka, sedang shalat

yang ra lakukan dianggap sunnah, karena ia telah shalat fardhu bersama

Rasulullah. Ab durrazaq, A sy-Syafri dan Ath-Thahawi mengeluarkan hadits

Jabir dengan sanad yang shahih dengan lafazh, "Dan shalat itu nenjadi

sunnah bagtn1a."

Pengarang telah memperpanjang pembicaraan mengenai pengambilan

hukum berdasarkan hadits ini dalam Fath Al-Bari. I{amt' telah menulis
berkenaan dengan hadits ini dalam sebuah risalah tersendiri dalam bentuk
soal iawab. Dan kami jelaskan di dalamnyabahwa tidak kokohnya hadits

yang menjelaskan sahnya shalat orang yang mengerjakan shalat fardhu di
belakang orang yang mengerlakan shalat sunnah.



I

<{rrla 6a,sur & 635

Hadits ini memberikan faedah bahwa seorang imam harus meringankan
bacaannya dalam shalatnya. Nabi .f ha//a//ahu Alaihi wa Sallan telah
menentukan ukuran bacazn. Dan akan datang hadits, 'Jika sa/ah Jezraftg

dai ka/ian mengirtami manusia, maka hendak/ab ia meringankannla."

,1t ^s,e ;e-9 'rvt
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376. Dari Ais1ab Radhjallahu Anba dalan kisah sbalat Rasulullab
Shallallahu Alaibi wa Sallam mengimami manusia sedangkan beliau
dalam keadaan sakit, ia berkata, 'Kemudian datanglah be/iau sehinga
duduk di sanping kii Abu Bakar. Beliau sbalat bersama manusia

dalam posisi duduk sedangkan Abu Bakar dalam posisi berdii. Abu
Bakar mengikuti shalat Nabi dan manusia mengikuti shalat Abu
Bakar. " (Muttafaq Alaih) 1oa7

Tafsir Hadits
Demikian yang terdapat dalam dwayat Al-Bukhari pada bab seseorang

mengikuti imamnya. Di sini dijelaskan tempat duduknya Rasulullah
Shallahu A/aihi wa Sallam yaitu disamping kid Abu Bakar dan inilah tempat
imam, dan terdapat dalam i:wayat r\l-Bukhari dalam bab 'Batasan orang
yang sakit untuk menghadiri iamaah' dengan lzfazh, "Beliau duduk di
sisi Abu Bakzf', tidak dijelaskan tempat duduknya. Akan tetapi pangarang
(Ibnu Hajat) betkata, "Sesungguhnya telah dipastikan tempat duduk
beliau di dalam riwayat dengan sanad yang hasan yaitu beliau duduk di
samping kiri Abu Bakat" Aku berkata, "Bahkan di dalam beberapa riwayat
telah sampai kepada denjat yang shahih yaitu penentuan dwayat-riwayat
yang saling membaguskan yang lainnya. Dengan demikian jelaslah bahwa
sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sal/am meniadi imam.

'on' t64brAl-Bukhari (687) dan Muslim (418)
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Hadits ini menuniukkan bolehnya seseorang berdiri sendirjan di samping imam

walaupun makmum yang lain hadir bersamanya. Mungkin jugz dipahaml, bahwa

beliau melalmkan hal tersebut agar Abu Bakar meniadi pef^ntafarrya, 
^tzlrkarcna

Abu Bakar meniadi imam diawal shalat, atau karena shaf shalat sudah penuh,

atau pertimbangan-pertimbangan lainnya. Karena tidak adanya dalil bahwa

perilaku ini dilakukan oleh satu orang,tetapizhahimya hal im boleh secara mutlak.

Ucapan Aisyah, 'Abu Bakar mengikuti" dipahami ia mengikuti katena

menjadi makmum. Maka Abu Bakar selain posisinya sebagai imam sekaligus

menjadi makmum. Dan mungkin juga dapat dipahami bahwa Abu Bakar

sebagai penyampai -suara Rasulullah- bukan meniadi imam.

Ketahuilah sesungguhnya telah terjadi perbedaan pendapat dalam hadits

Aisyah ini dan lainnya. Apakah Nabi shallallahu Alaihi wa sallam yang meniadi

rmam atau meniadi makmum. Ada beberapaiurayatyang menjelaskan tentang

hal ini, akan tetapi kami telah mengedepankan riwayat bahwa Rasulullah

Shallallahu Alaihi wa Sallam menjadi imam. Sebagian ulama berpendapat

dengan mentarjih (menguatkan) salah satu di antate- riwayat-tiwayat ini. Dan

telah jelas kekuatannya bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi aa Sallam menjadi

imam dengan cata-c t^ tarlth yang telah dijelaskan dalam kitab Fath Al-Bai,
dan di dalam Ay-S1arh sebagian dari hal tersebut. Pada penjelasan hadits

kesembilan telah dijelaskan sebagian c^r^-catz tariih tentang perbedaar'nya-

Di antara ulama luga ada yang berpendapat bahwa hal ini teriadi pada

kisah yang berbeda-beda. Sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Salam

terkadang menjadi imam dan terkadang menjadi makmum pada masa sakit

menj elang w afatnya beliau.

Dan drjadikan landasan dengan hadits Aisyah dalam ucapannya, 'Abu

Rakar mengikuti shalat Nabi dan manasia mengikuti sbalat Abu Bakar." Bahwa

Abu Bakar meniadi imam sekaligus meniadi makmum. Al-Bukhari telah

membuat bab atas hal ini dengan ucaLpanrrya, "Bab seseorang imam yang

mengikuti imam yang lain dan bermakmumnya manusia dengan makmum."

Ibnu Baththal berkata, "Pendapat ini sesuai dengan pendapat Masruq dan

Asy-Sya'bi, "sesungguhnya shaf-shaf sebagian bermakmum dengan sebagian

yanglatn." Hal ini berbeda dengan pendapat mayoritas ulama.

Pengarang berkata, "Telah betkata Asy-Sya'bi, "Barangstapa yang
bertakbiranrl ihram sebelum shaf di depannya mengangkat kepala dari ruku',
maka orang tersebut mendapatkan rakaat tersebut walaupun imam telah

mengangkat kepalanya sebelum shaf tetsebut. Karena sebagian mereka

menjadi imam atas sebagian y^ng lain. Hal ini menunjukkan bahwa ia

berpendapat, bahwa mereka -para makmum- menanggung atas sebagian yang

lain sebagaim^n^ y^ng ditanggung oleh imam.
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Pendapat ini dikuatkan oleh sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sal/am,

'Majulah kalian, bermakmunt/alt denganku, dan bermakmum dengan kalian orang

lang berada sesudah kalian." Sebagaim^fi^ y^ng telah ialu drbahas pada utaian
terdahulu.

*Dalam iwayzt Muslim, "Se-runguhnla Abu Bakar mernperdengarkan takbir
kepada rnereka. " Hal ini menjadi dalil bolehnya mengeraskan suara dalam
bertakbir untuk memperdengarkan kepada makmum agar mereka
mengikutinya, dan juga boleh bagi orang yang bermakmum untuk mengikuti
suara orang yang bertakbir. Ini adalah pendapat mayoritas ulama. Dan ini
berbeda dengan pendapatnya Malikiyah. Berkata Al-Qadhi Iyadh dari
Madzhab mereka, "Sesungguhnya sebagian mereka ada berpendapatbatal
bagi shalatnya orang yang mengikuti, dan sebagian dari meteka tidak
menganggapnya batal." Di antzr:- mereka luga ada yang mengatakan, "Jtka
imam membolehkan bagi orang yang mengikuti untuk memperdengarkan
(takbir) maka sah untuk mengikutinya, namun jika tidak -diizinkan- maka
ddak sah." Dalam madzhab ti ada penncian selain ini, tetapi ndak ada dalil
yang menguatkan. Seakan-akan mereka mengatakan atas hadits ini,
"Sesungguhnya Abu Bakar -padz waktu itu- menjadi imam, dan tidak ada

pembahasan bahwa ia mengeraskan suaranya untuk memperdengarkan
kepada orang yang berada di belakangnya."

6/
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377 . Dai Aba Hurairah Radhjallahu Anhu, "Sesnngubnla Nabi Shallallahu

Alaihi wa Sallam berkata, "Jika salah serrang d.i antara kalian
mengimami manusia, maka hendaklah ia meingankan, karena di antara

makmurz itu ada anak keci/, orang tua, zrangJang /emah dan zrangJang

berhajat, dan jika ia shalal sendiian maka shalatlah sebagaimana shalal

lang ia sukai." (Muttafaq Alaih; ttt+s

Penielasan Kalimat
'Jika salah sezrang di antara kalian mengimami manusia, naka hendaklah

ia meingankan, karena di antara makmum itu ada anak keci/, lraftg tila, lrang

l-o..t o / o ,.oJ-f G\ f )
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10'8 1!i1!; Al-Bukhari (703) dan N{uslim (467) tarpa meoyebutkan 'orang yang punya haiat.'
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lang lemah dan orangltang berhajat (mereka-mereka ini menginginkan shalat

yang ringan, maka hendaklah imam memperhatikan mereka) dan jika ia
shalat sendiian maka shalatlah sebagaimana shalat lang ia sukai. " (yakni,

apakah ia memendekkannya atau memanlangkannya)."

Tafsir Hadits
Hadits ini menunjukkan dibolehkanny^ ot^ng yang shalat sendiri

memaniangkan shalat di setiap rukunnya, walaupun ia khawatit akan

keluar dari waktunya. Pendapat ini didukung oleh sebagian Asy-Syafiiyah,

tetapi ini bertentangan dengan hadits Abu Qatadah, "Sesunguhnla termasuk

sikap yng berlebihan adalah mengakhirkan shalat sampai masuk waktu shalat

lang /ain." (HR. Muslim) loae

Jika teriadi pertentangan 
^flt^r^ 

kemaslahatan untuk menyempurnakan

shalat dengan memanjangkannya, dan timbulnya kerusakan dengan
jatuhnya shalat di luat waktunya maka menjaga untuk meninggalkan
kerusakan zdalah lebih utama. Dapat juga dipahami, sesungguhnya yang
diinginkan dengan mengakhirkan sampai keluarnya waktu, adalah bagi

orang yang tidak melaksanakan shalat sama sekali sampai keluar
waktunya. Adapun orang yang keluar waktunya sedangkan ia dalam
shalatnya, maka hal tersebut tidak tepat baginya.
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378. Dari Amr bin Salinah Radhjallahu Anhu, ia berkata, 'Bapakku
berkata, 'Aku datangkan kepada kalian dari sisi Rasulu/lah
Shallallahu Alaihi wa Sallam dengan sebzah kebenaran, ia berkata,

'Jika telah masuk waktu shalat, hendaklah salah seorang dai kalian
mengamandangkan adqan, dan bertindak sebagai imam salah sezrang

dai kalian lang paling barytak -hafalan- Al-pur'ann1a. Ia berkata,

'oon <ry, Muslim (681)
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'Maka mereka melihat -ke arah jamaab-, dan tidak adalang banlak
-hafalan- A/-pur'annlta ne/ebihi diriku, akhirrya mereka
mempersilahkanku untuk maju, sedangkan aka pada saal itu berusia
enant atau tujuh tahun. " (HR. Al-Bukhari, Abu Dawud dan An-
Nasai) loso

Biografi Perawi
Amru bin Salimah dikenal dengan n^m^ Abu Yazid sebagaiman a y^ng

dikatakan oleh Al-Bukhari dan lain-lainnya. Muslim dan lainnya
mengatakan bahwa nall...aflyl- adalah Buraidun. Beliau adalah Amr bin
Salimah Al-Jurmy. Ibnu Abdul Bar mengatakan, "Amr bin salimah
menjumpai zaman Nabi Sha//a//ahu Alaihi wa Sallam dan beliau menjadi
imam bagi kaumnya pada z^man Nabi, karena beliau orang yang paling
banyak hafalan Al-Qur'annya. Dikatakan, "sesungguhnya ia pernah
mendatangi Rasulullah Shallallahu Alaibi wa Sallam bersama bapaknya
dan tidak berbeda dengan kedatangan bapaknya juga.ra tinggal di Basrah.
Abu Qilabah, Amir Al-Ahwal dan Abu Az-zubzfuAl-Makki meriwayatkan
darinya.

Penielasan Kalimat
"Ia berkata, 'Bapakka berkata (yaitu Salimah bin Nufai,dengan adanya

petbedaan tentang namanya) 'Aku dalangkan kepada ka/ian dari sisi
Rasulu//ah sebttah kebenaran." Ia berkata, 'Jika te/ah masuk wakru sha/ar,
hendaklah u/ah seorang dai kalian mengumandangkan ad1an, dan bertindak
sebagai imam sa/uh setrang dari kalian lang paling banlak -hafalar- A/-
pur'ann1a. Ia berkata, (yaitu Amr bin salimah) 'Maka mereka me/ihat *ke
arab jamaah-, dan lidak adalang banlak hafa/an- Al pur'ann1a melebihi diiku,
(telah dijelaskan sebab banyak hafalan Al-eur'annya, karena ia selalu
menjumpai para pedagang yang menjadi duta Rasulullah yang selalu
melewati Amr dan keluarganya, maka ia bertalaqqi kepada salah seorang
di antara mereka 

^pa 
yang mereka baca dart Al-Qur'an. Hal itu terjadi

sebelum bapak dan kaumnya masuk Islam) akbirnla mereka
mempersi/ahkanku unluk maju, sedangkan aka pada saat itu berasia eftam alatl
tujuh tahun."

Tafsir Hadits
Hadits ini menunjukkan bahw^ ot^ngyang paling berhak untuk menjadi

imam adalah orang yang paling banyak hafalan Al-eur'annya. Hadits

'o'o ti;1:r; Al-Bukhari (4302),Abu Dawud (585) dan An-Nasai (2/9)
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tentang masalah ini akan dibahas pada

Hadits ini juga menunjukkan bahwa

yang adzan, karena ota:ng Yang adzan

bab mendatang.

imam lebih utama dattPadz orang

tidak disyaratkan baginya syarat-

syatat teftentu.
DipersilahkannyaAmtbinSalamahuntukmenjadiimamsedangkan

raadalahseofang anakyangberumur enam atau tujuh tahun -sebagaimana

yang dikatakan oleh Ai-Hasan Al-Basti, Asy-Syafii' dan Ishak-

men"unjukkan bahwa tidak dimakruhkan meniadikan anak kecil sebagai

imam.MalikdanAts_Tsaurimemakruhkannya.DartAhmaddanAbu
Hanifahadadlari.wayat,yangmasyhuradalahbahwadiperbolehkanbagi
anak kecil untuk m.niuii imam pada shalat sunnah tidak pada shalat

wajib. Al-Hadi dan An-Nasit juga yang lainnya mengatakan bahwa tidak

sah anak kecil meniadi imam, dalam hal ini anak kecil diqiyaskan dengan

orang gila. Mereka mengatakan, "Kisah Amr tidak dapat diiadikan huijah

kur.ii ru meriwayatkan ini tidak atas perintah Rasulullah atau penetapan

dari beliau."
Hal ini dijawab, "sesungguhnya dalil pembolehan ini terjadi pada masa

tutunnya wahyu sehingga tidak mungkin menetapkan sesuatu yang tidak

boleh apalagidalam shalat yang merupakan rukun Islam yang paling agung'

paclahai Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam diingatkan dengan wahyu

atas kotoran yang berada di bawah sandalnya'" 105r

Jikaiau imam anak kecil tidak sah, arlaka akan turun wahyu menjelaskan

hal tersebut. Abu Said dan Jabir betdalil bahwa meteka (shahabat)

melakukana{(mengel'uarkanSPefmadiluarfarlsaatmelakukanhubungan
badan dengan irt.ri) sedangkan Al-Qur'an tuf,un' Duta-duta yang datang

kepada A-, -.r.ka adalah sekelompok shahabat' Ibnu Hazm berkata'

"Tiduk diketahui dari mereka ada yang menentang hal tersebut'"

AdapunbahwaAmrmengimamimerekada|amshalatsunnah
-.rrrp"i^t kesimpulan yang s^ngat iauh dari susun^n cerlta' I{arena

Rasulullah S ha//a//iha Ala:ihi wa S allan mengaiarkan kepada mereka waktu-

waktu shalat fardhu dan beliau bersabda kepada mefeka, "sesunguhnla

nenjad.i imam atas mereka oranglang paling banlak -hafalan- Al-pur'ann1a di

anlara mereka." (HR. Abu Dawud) tosz

Di dalam sunannya, Amr berkata, "Tidaklah aku tufut sefta dalam

peftempufan kecuali aku meniadi imam mereka. Dan ini betarti mencakup

shalat fardhu dan shalat sunnah."

tosr 1ig3) S h a hi h Ab i D awud (650)

'0" <{7:'1 S hahih Aba Dawud (587)
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Aku betkata, "Orang yang mengaku adanya perbedaan shalat fatdhu
dan shalat sunnah membutuhkan adanya dalil. Dan sahnya anak kecil
mengimami shalat juga membutuhkan dalil. Kemudian hadits ini meniadi
dalil bagi or^flg yang mengatzkan sahnya orang yang melakukan shalat

fardhu di belakang otang yang melakukan shalat sunnah. Demikian yang

disebutkan di dalam As1-Slarah sebagai bahan renungan.

iJ 
^t'

379. Dai Ibnu Mas'ud Radhjallahu Anhu ia berkata, "Sesungguhnla

Rasulallah Shallallabu Alaibi wa Sallam bersabda, 'Yang menjadi inam
suatu kaum adalab oranglangpaling baik bacaannla terhadap kitalzullah.

Jika dalan bacaan mereka sana nzaka zranglangPalingmengelabui lentang

As-Sunnah. Jika mereka sama dalam masalab As-Sunnab, maka orang

yng paling daha/u h/rahn1a. Jika rzereka sama dalam bfi'rabn1a, maka
yng paling dabulu masuk Islamn1a, -dalam iwayt lain lang paling lua
umilrnJa-. Janganlah re:ezrang mengirzami orang lain lang berada da/am

kekuasaannla, dan langanlab seseorang duduk di ramah orang lain di
atas permadaninla kecuali dengan irynnjta." (HR. Muslim) 1''s3

Penielasan Kalimat
"Yang menjadi iman sualu kaum adalah oranglang paling baik bacaannla

terhadap kitabal/al) (secara zhahtr yang dimaksud adalah orang yang
paling banyak hafalannya, ada juga yang mengatakan onng yang paling
mengetahui tentang hukum-hukumnya. Hadits yang pefiama tadi sesuai

dengan pendapat y^ng pert^ma) jika dalam bacaan mereka sama maka orang

yngpaling mengetahui lenlangAs-Sunnah, dan jika mereka sana dalam masalah

'ot' <6;nrMuslim (673)
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As-Sunnah, maka orangJang paling dahulu hijrahnla, dan jika mereka sama

dalam hlrahnla, ruakalangpaling dahulu masuk Islamnla (masuk Islam) dalam

riwaltat lain lang paling taa umtlrnJa (sebagar ganti dati Islam) Janganlah
seseurang mengimami orang /ainlang berada da/an kekttasaannla, dan janganlab

se.teurang daduk di rumah orang lain di atas permadaxinla kecaa/i dengan i7inn1a."

(takarrumat yaitu permadani atau seruPanya sesuatu yang dihamparkan

untuk pemilik rumah dan dikhususkan baginya) kecaali dengan i1inn1ta."

Tafsir Hadits
Hadits ini merupakan dalil untuk mendahulukan ahli qiraah atas orang

yang faqih. Ini adalah mazhabnya Abu Hanifah dan Ahmad. Al-Hadawiyah
berpendapat sesungguhnya orang yang faqih didahulukan dad ahli qiraah

karena yang dibutuhkan dari membaca adalah memahami. Sedangkan or-
angy^ngfaqih tidak lagi diragukan pemahamannya. Sebab terkadang terjadi

dalam shalat perkara-perkarayangtidak mampu diketahui kecuali oleh orang

yang sempurna fikihnya. Mereka berkata, "Karena inilah Rasulullah
.9hallallahu Alaibi wa Sallam mendahulukan Abu Bakar sebagai imam atas

yang lainnya, padahal beliau pernah bersabda, "Orang yang paling baik

qraahnya di antara kalian adalah Ubay." Mereka betkata, "Hadits ini keluar

pada rnasa shahabat karena orang yang paling banyak baczannya mereka

pasti faqih."
Ibnu N{as'ud telah berkata, "Kami tidak pernah melampaui sepuluh

ayat sampai kami mengetahui hukum, pedntah dan laranganttya." Tidak
diragukan bahrva pendapat ini sangat jauh dengan sabda F.asulullah, 'Jika

ntereku sana dalam qiraah maka lrang Jang paling mengelaltui tentang '1s'
Sunnab. "Jelas ini menjadi dalil didahulukzflnya orang yang pandai
bacaannya sec^ra mutlak. Al-Aqra' jika ditafsirkan sebag^t or^ng yang
paling mengetahui tentang As-Sunnah maka dua bagian ini akan menjadi
bagian y^ng s^m^.

Sabda beliau, "Merekalangpaling dahula hlrahrya. "Ini mencakup semua

orang yang paling dahulu hijrahnya, baik di zarr.arr Rasulullah Shalla/lahu

A/aihi wa Sa//am atau scsudahnya, sepertr orang yang berhiirah dari negeri

kafir ke negeri Islam. Adapun hadits, '"Tidak ada hq'rah setelalt Falhu

Makkah"yang dimaksud adalah dari Makkah ke Madinah karena keduanya

telah menjadi negeti Islam. Mungkin dapat dikatakan, anak-anak orang

yang hijrah, mereka dihukumi dengan hukum bapak-bapak mereka dalam

masalah prioritas menjadi imam.
Sabda beliau, "silman Qslan)" yakni orang yang masuk Islam lebih

dahulu. Mereka didahulukan atas orang yang masuk Islam setelahnya.

Demikian pula riwaya t "rinnan (1ang paling tua). Telzh datang dalam hadits
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Malik bin Al-Huwaitits, "Hendak/ah lang menjadi imatn di antara ka/ian

urang)ang paling tua di antara kaf ian." 1054

Di antata orang-orang yang bethak didahulukan adalah suku Quraisy
berdasarkan hadits, 'Dahu/ukanlah saku puraislt." 1"5s

Berkata Al-Hafidz Ibnu Hajar, "Sesungguhnya telah terkumpul ialur-
jalur hadits ini di dalam juz besar." Di antan orang yang didahulukan
juga orang yang pairng baik wajahnya berdasarkan hadits tentang ini, akan

tetapi dalam rrwayat tni ada petawi yang dhaif. 1056

Adapun sabda beliau, 'Janganlah lesezrang mengtmami orang lainlang berada

dalam kekuasoannJa." Ini merupakan larangan mendahulukan or^Dg yang
tidak memiliki kekuasaan -untuk menjadi imam- . Yang dimaksud adalah

orang yang mempunyai wilayah, apakah ia seorang sultan yang agung atau

penggantinya. Secart zhzhu dapat dipahami, walaupun orang lain itu lebih
banyak -hzfala* Al-Qur'annya dan lebih faqih. Hal ini betsifat khusus,

sedangkan pada bagian awal hadits betsifat umum.

Disamakannya pemilik rumah dengan sultan karena ada hadits yang

secara khusus menerangkan tentang hal ini, bahwa pemilik rumah lebih
berhak. Ath-Thabrani telah mengeluarkan hadits dari Ibnu Mas'ud, "Aku
telah mengetahui, bahwa sesuai dengan As-Sunnah adalah mendahulukan

pemilik rumah." 10s7 Ibnu Hajat mengatakan,"Pata perawi hadits ini otang-
orang yang tsiqah."

Adapun irnam mas;id, jika ia berada di dalam kekuasaan seorang sul-

tat ztau para staf dan pekerj anya, maka ia masuk dalam hukum sultan.

Jrka ada kesepakatan dari penduduk masjid, maka ada kemungkinan ia

menjadi lebih berhak. Ini adalah kekuasaan khususnya. Demikian juga

lxanga.n untuk duduk di atas sesuatu yang dikhususkan untuk sultan di
rumahnya atau dikhususkan untuk seseotang di petmadani, tempat tidut
dan yang serupa, tidak boleh seseorang duduk di atasnya kecuali dengan

izin pemiliknya.

!i." a6t.a., t6, ^6trt'.;'t; \': & itr p', lw
l/

., ,t.,a . .t o J t
olr o:k_ly .Vy -flo

a-Y ,tY1 .Y /t,
I -,

;lrl Vr

'ot' <i4',b1Al-Bukhari (628)

'0" (!l:,) Shahih Al-Jani' (2966)
rost 1liP1 D haif A /-tani' (656)
1057 Ath-Thabrani di dalam Al-Kabir (9 / 89) , Al-Haitsami berkata di dalam Al-Majna (2 /

66), "Perawi hadits ini termasuk rawi-rawi yang shahih."

. t/
) _>J \:J-l> '.A

ttt ,4 ,'l)JrF|#
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380. Dan bagi Ibnu A[ajah dai hadits Jabir Radhjallahu Anhu, 'Janganlah

fflrangperempaan mengimami le/aki, sezraftg baduwi mengimami sezrang

muhajir, dan seorang yng fajir (pelaku dosa) mengimami seorang

mu'min". (Isnad hadits ini lemah) 10s8

Penielasan Kalimat
'Isnad hadits ini /emah", karena di dalamnya terdapat Abdullah bin

Muhammad Al-Aduwi dari Ali bin Zaid bin Jad'an, Al-Aduwi telah
dituduh pemalsu hadits oleh Al-rWaki', dan tu^fiy^ dia dalam keadaan
lemah. Hadits ini memiliki lalan lain di dalamnya tetdapat Abdullah bin
Habib dia dituduh sebagai sariqatul badits (pencuri hadits) dan
mencampuradukkan sanad-sanad.

Hadits ini menunjukkan bahwa perempuan tidak boleh mengimami
Iaki-laki. Ini adalah mazhab Al-Hadawiyah, Al-Han afry ah, Asy-Syafiiyah
dan lain-lainnya. Al-Mujani, Abu Tsaur telah membolehkan imam
perempuan. Ath-Thabari membolehkan imam perempuan dalam shalat
tarawih selagi tidak ada laki-lakr yanghafalAl-Qur'an hadir. Dalil mereka
dalam masalah ini adalah hadits Ummu \Waraqah yang akan disebutkan
kemudian. Meteka memahamt latangan ini sebagai larangan tanzlh
(larangzt untuk menjaga kesucian ibadah), atau merekaberkata, "Hadits
larangan ini dhaif."

Ini iuga menuniukkan bahwa fajfu (orang yang tenggelam dalam
kemaksiatan) tidak boleh mengimami orang mukmin, inilah pendapat Al-
Hadawiyah. Mereka mensyaratkan keadilan orang yang menjadi imam,
meteka betkata, "Tidak sah keimaman orang fasiq." Al-Hanafiyah dan
Asy-Syafiiyah berpendapat sahnya imam fasiq bedandaskan dengan hadits
Ibnu Umat dan lainnya. Banyak sekali hadits yang menunjukkan sahnya
shalat di belakang orang yang baik maupun fasiq, hal ini bertolak belakang
dengan hadits, Tidak bohh mengimami kalian zrangJang nemiliki keberanian
(nelawan) agamaft14 '10se dan hadits serupa ini, yang juga hadits dhaif, mereka
berkata, 'Jika hadits-hadits dari dua pendapat ini adalah dhaif maka kami
kembali kepada hukum asal, "barangsiapa lang sah sbalatn1a maka sah

keimamannla."
Menguatkan pendapat ini adalah perbuatan para shahabat, sesungguhnya

Al-Bukhari mengeluarkan rlwayat dalam At-Taikb dari Abdul Karim Al-
Bakaa'i, sesungguhny^ ta berkata, "Aku menjumpai sepuluh orang dari
shahabat shalat di belakang para pemimpin pelaku dosa."

rost 1ii&) Dhaif Ibnu Majah (1090)
tose LThat Atrn Al-Ma'bad (2/ 214) dar Nai/ Al-Autltar (3 / 199)
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Juga dikuatkan dengan hadits Muslim, "Bagatmana kamu lika ada di

^fit^r^ 
kamu seseorang yang mengakhirkan shalat atau bahkan mematikan

shalat dari waktunya? ra berkata, "Apayangengkau perintahkan kepadaku?
ra menlawab, "Shalatlah pada waktunya, jika engkau menjumpai shalat
bersama mereka maka shalatlah, karena shalat itu bagimu adalah shalat
sunnah." 1060 Beliau telah mengizinkan shalat di belakang mereka dan
menjadikan shalat itu sebagai shalat sunnah, karena mereka mengakhirkan
waktunya. Secara zhahir, sesungguhnya mereka telah shalat pada
waktunya, tetapi meteka diperintahkan shalat di belakan g para pelaku
dosa ini sebagai shalat fardhu.

t-i*) ,JG *; * h, J* 4t rt ^L h' *, ;t h.r^ \

'6.r:---:lr, t'rtt ;t itr, ..jt;;il rrie ,,g ,J;rG,r"rK1L
'.,,' , o. tz a z zdq- d,{l 4^.:-.4aJ

387. Dai Anas Radhjallahu Anbu dari Nabi Sballatlahu Alaihi wa Sallam,
beliau bersabda, 'r-uruskan dan rapatkanlah sbaf-shaf kalian dan
rapalkan bahu-bahu kalian." (HR. Abu Dawud dan An-Nasa'i
dan dishahihkan oleh Ibnu Hibban) 1061

Penielasan Kalimat
" Lu ra s k a n s h af- s h af k a I i a n" (dalam s halat b erjamaah d e ngan me rap atkan

^nt^r^ 
satu dengan yang lainnya) rapatkanlah :baf-sbaf kalian (yaitu shaf-

shaf tersebut) rapatkan bahu-bahu kalian (menyamak^n 
^fltara 

satu dengan
yang lain di dalam shaf). I{elengkapan hadits ini ada dalam sanan Abi
Dawud,

L-fk ,;1,:t,y 
i ;L't C6t 6 ):,j jl, :yj,* U !,,'

..01,;t
'Demi Dqatyngjiwaku ada di tangan-I\-1ta, sesunguhnla aku melihat setan-
setan masak disela-sela shaf seperti seekor anak domba." Al-hadzaf ad,alah
kambing yang masih kecil.

'ouo <6q3, Muslim (648)

'ou' 613, Shahih Abi Dawad (667)
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As1-Slaikhani (Al-Bukhati dan Muslim) dan Abu Dawud telah
meriwayatkan hadits An-Nu'man bin Bashiit ia berkata,

z/f&i:lG ^Ft c6r & &'r ^lt\t ,* tut S"-rjlf
'" tt

,iG ,',5.*,r i' '"""):.-1'rl'&'&'"t fi *t:r -6$-'et;t
* * t r-v #,'ry b,fi 

',y';t Ul1
'Rasulullab Shallallahu Alaihi wa Sallam nenghadapkan wajahnla kepada
manasia kemudian beliau berkata, 'T-uruskan shaf-shaJ'ka/ian"/062, -sebarytak

tiga kali- demi Allah, kalian luruskan shaf kalian atau Allah jadikan di
antara hati kalian saling berse/isih." t06) Ntr/'man berkata, 'Maka aku melihat
reselrang lang mendernpetkan bahunla dengan bahu temannla, dan
menempelkan mata kakinla dengan mata kaki temannl/a."

Abu Dawud juga metiwayatkan dari Nu'man, iaberkata, "Rasulullah
Shallallahu Alaihi wa Sallam meluruskan shaf seperti berdirinya anak
panah, sampai beliau menganggap kami telah melakukan dan memahami
hal tersebut. Pada suatu hari beliau melihat seseorang yang membusungkan
dadanya (ke depan), maka bel-iau bersabda, 'Kalian luruskan shaf kalian,
alau Allah menjadikan perselisihan di wajah-wa1ab kalian." 1')6a

Abu Dawud juga mengeluarkan hadits dari Al-Barta bin Azrb, ia
berkata, "Rasulullah Shallal/abu Alaihi wa Sa/lam menyela shaf dari ujung
ke ujung, memegang dada-dada dan pundak-pundak mereka dan berkata,
'tanganlah kalian berbeda, maka hati kalian akan berselisih." 7t)65

Tafsir Hadits
Hadits-hadits ini dan ancama;ny^ngterdapat di dalamnya menunjukkan

wajibnya meluruskan shaf, yang m^na hal ini sekarang diremehkan oleh
kebanyakan manusia. Sebagaimana mereka meremehkanhal yang menjadi
faedah hadits Anas berikut, "Sempurnakanlah shaf-shaf lerdepan, kemudian
shaf selanjutnla, jika sadah terpenuhi maka hendaklah di :haf paling akhir."
(HR. Abu Dawud) 1066

'ou'tii',31A1-Bukhari (719) dan Muslim (433)

'ou'<ry'rAl-Bukhari (717) dan Muslim (436)

'uu'<ry, Shahih Abi Dawad (662,663)

'ou' lry', Shahih Abi Dawud (664)

'ouu 17113, Shahih Abi Dawud (671)
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Sesungguhnya kamu melihat manusia di masiid mendirikan shalat

lamaalt, tetapi mereka tidak memenuhi shaf pertama walaupun mereka
berdiri di situ, dan ketika didirikan shalat mereka berpencar-pencar
shafnya, dengan dua orang. tiga orang dan semisalnya.

Abu Dawud mengcluarkan hadits dari Jabir bin Samurah, ta berkata,
"Rasulullah Sha/4a//ahu A/aihi wa Sallam bersabda,

lz / o

i*y^lt

-. r I
o ob;

, .d rr . -. ol o . t,t i,,
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t'J,rrx ,'ri.:'t:- L?tat t k J';Uti
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re)l € Jyl*9 a,.Ji^Jl e +;v)l rJ;i^:,- :Jt5 ,.ar; -t-r

"Hendak/ah krtlian meluntskan shal-511o1 kalian sebagaimana para rnalaikat
me/uraskan shaf mereka di sisi Tuban mereka." Kami berkala, 'Bagaimana

para ma/aikat mernbenlak :haf di sisi Tuban mereka?" Be/iau bersabda,

"Mereka ntenlempurnakan shaf yng paling depan dan meluruskan dalam

shaJ'-s haf terse but, " 1061

Tersebut di dalam kitab Sadd Al-Furaj beberapa hadits tentang masalah
shaf. Seperti hadits Ibnu Umar,

.6,
LaL.'- q\?i'&itb:-:6

.- a . I
LAJ*e

"Tidak ada /angkah 3,atg lebih besar pahalarrya daipada /angkah laug
dilakukan {etezrang untuk mengisi sbaflang lowong dan dia merapatkannla."
(HR. Ath-Thabrani dalam Al-Ausatb) r'o

Dikeluarkan juga dari hadits Aisyah, Rasulullah Sha//a//ahu Alaihi ua
Sa//an betsabda,

i:;t -t \a'j(p
,-. '-. .. ,. \r, t.1. I .. c ,

d) e-P \6{ olJl A's) r-p Gt
-. o . t z a /rlbu

'Barangsiapa Jang nengi.ri sbaf yng loriug,
derE'atn1a dan mernbangrnkan bagirya rumah di
di dalam hadits ini ada Musl-im bin Khahd

ruaka Allalt akan mengangkal

s tlrga. " Al-Haitsami berkata,
Az-Zanji dan dia ini dhaif,

ditsiqahkan oleh Ibnu Hibban. rt'6e

Al-Bazzar mengeluarkan hadits Abi Juhaifah dari Nabi Sha//a//ahu
A/aihi wa Sa//ant, 'Barangsiapa Jang nengisi shaf yng kosong, naka ia akan
dianpuni. " Al-Haitsami berkata, "Sanad haditsnya llasan."1"7"

'oo' <6q3,, -fhahih Abi Dawud (661)
to68 Al-Autath (5/251)

'noo (i#) Shahih A/-Jani' (1843)

'oto (,)- ctl';ly L4ajna'A7-Zawaid (2/91)
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hal ini dengan hadits, "l,uraskan shaf-shaf kalian." 1071

shaf menunjukkan tidak lurusnya shaf tersebut."

ht'J'r-r'JG :'Js & iur 'r-:r?|t o

G, .\"AY
t t-.br; ?rl

F'u'r;
382. Dai Abu Hurairah Radhjallahu Anhu, "Sebaik-baiknla shaf laki-

laki adalahlangpaling awal dan seburuk-burukryta sbaf laki-laki adalah

yng paling akhir, sebaik-baiknla shaf perempuan adalah lang paling
akhir dan seburak-burakrya yng paling awal. " (HR. Muslim) 1072

Penielasan Kalimat
"Sebaik-baikryta shaf laki-/aki adalah yng paling awal (yakni yang paling

b anyak p ahalany a, yaitu s ha f y a ng r.r,an^ rr'alatkat akan b ers h alaw at kep ada
orang yang shalat di shaf tersebut, akan datane haditsnya kernudian) dan

seburuk-burukryta shaf laki-laki adalah lang paling akhir (yaitu yang paling
sedikit pahalanya) sebaik-baikrya shaf perempuan adalah yng paling akhir
dan seburak-buruknla lang paling awa/." Hadits ini juga diriwayatkan oleh
Al-Bazar dan Ath-Thabrani dalam Al-Kabir dan ALAusailt. 1073 Dan hadits-
hadits yang menjelaskan keutamaan shaf pertama sangatlah banyak.

Ahmad dan Ath-Thabrani mengeluarkan hadits ini dalam Al-Kabir -
Al-Haitsami mengatakan Rijalnya hadits ini tsiqah-, dari hadits Abu
Umamah, ia berkata, "Rasulullah Sha//a//ahu Alaihi wa Sallam bersabda,

#r tt S, -, t tju )\\i',;Lst ;, i'k;:*ttr li,r 'ot

J';-, G- tjs ,J:r\i";-bAt JLt3/&trr},r lt':)s ,';6i
^ 6 : .,-'" ."u
'G,gt ,r4:Ju ;.ult .*: Itt

"Serunguhnlta Allah Ta'a/a dan malaikat-malaikat-N1a bershalawat pada
zraftgJang berada di :haf perfama." Para shahabal berlanla, 'Ya Rasulu/lah
bagaimana denganlang kedua?" Beliau menjawab, "sesungubnla Allah Ta'a/a
dan malaikal-malaikat-llta bersbalawat pada orang di shaf pertama." Para

'0" <ig&, ShahihALJani '(3505)

'0" {i9,b, Muslim (440)
1073 Ath-Thab :arri dzlam Al-Kabir (11 / 203), ALAtsath (1 / 157)
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shahabat bertanla /agt, 'Ya Rasalullab bagaimana denganlang kedua?" Be/iau

menjauab, 'Juga atas lang kedua." loia

Dikeluarkan oleh Ahmad dan Al-Bazzar -Berkata Al-Haitsami,
"Rijalnya tsiqah."- dari hadits An-Nu'man bin Basir, ia berkata, "Aku
mendengar Rasulullah Shallallabu Alaihi wa Sallam betsabda, 'A//ah
Tabaraka wa Ta'a/a dan malaikat-nalaikat-I\l1a bershalawat atas shaf pertama."
Atau shaf-shaf pertama.loTs

Dikeluarkan oleh Al-Bazzzr dari hadits Abu Hurairah, "Sesungguhnya
Rasulullah Sballallahu Alaihi wa Sallam memohonkan ampunan bagi shaf
yang pertama sebanyak tiga kali dan bagi yang kedua dua kali dan bagi
yang ketiga satu kali." Al-Haitsami berkata, "Dalam hadits ini terdapat
Ayyub bin Utbah, ia didhaiflian dari segi hafalanrrya." 1(t16 Kemudian telah
datang riwayat tentang shaf kanan yaflg pertam^y^ngsejalar dengan imam
lebih utama darrpada yang sebelah kiri, hadits-hadits yang banyak.

Ath-Thabrani mengeluatkan di dalam ALAusath dari hadits Abu
Burdah, ia berkata, "Rasulullah Shallallaha Alaihi wa Sallam bersabda,
"Jika engkau mampu hendaklah berada dr belakang imam, dan jika tidak
mampu hendaklah berada di sebelah kanannya."1077 Al-Haitsami berkata,
"Dalam hadits inr ada Ismail bin Muslim Al-Makki. Ia seorang yang
dhaif."1o78

I(etahuilah, sesungguhnyz-y^ngpaling bethak berada di shaf yang paling
pertama adalah orang-orang yang telah baligh dan memihki pengetahuan.
Telah diriwayatkan oleh Al-Bazzar dari Amir bin Rabiah, ia berkata,
"Rasulullah Shallallabu Alihi wa Sallam bersabda, "Yang betada
dibelakangku di ^nt^ta kalian adalah otang-orang yang memiliki
pengetahuan dan kecerdasan, kemudian diikuti oleh setelah mereka." Al-
Haitsami berkata, "Dalam hadits rntada Hasyim bin Ubaidillah Al-Umari,
mayotitas ulama mendhaifk^flnya dan diperselisihkan berhujjah dengan
hadits ini."107e

Muslim dan Al-Arba'ah (?erawi yang empat) meriwayatkan dari hadits
Ibnu Mas'ud dengan tambahan, 'Dan janganlah kalian berselisih, rnaka akan
berselisihlab hati kalian, dan jauhilah hingar-bingar pasar. "1080 Dalam bab ini
ada hadits-hadits yang lain.

'o'o {iry, S hahih Al-Jani' (1839)

"" <7ib,Takhrijnya sebagaimana yang telah lalu
1076 M4ma' ATZawaid (2/ 92)
1077 ALAuMth (6 /159) dari hadits Abi Barzah Al-Aslamy
to78 (ii&) Dhaif Al-Jani' (3767)
to7e Llhztlah A I -M aj n a (2 / 9 4)

'o'o <64&, Muslim (432)
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Tafsir Hadits
Hadits ini juga menunjukkan bahwa pefempuan boleh membuat shaf,

baik ketika mereka shalat bersama dengan laki-laki atau betsama

pefempuan. Alasan kebaikan akhir shaf mereka adalah karena mereka

lebih jauh dari laki-laki dan jauh dari penglihatan mereka, selta mendengar

pembicaraan mereka. Akan tetapi alasan itu tidak tetap, kecuali jika

mereka shalat betsama laki-laki. Adapun iika mereka shalat bersama

perempuan, maka shaf mereka adalah sama sepefti shaf laki-laki yaitu

shaf yang pertama.

,k :t {;t't 4:, :Js t4b\t *t ,-r& at ;p1 .rxr
i. ),',or.'..r, .,,6,t^r':^: 1 t' ^1,r,
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383. Dai Ibnu Abbas Radhilallahu Anhuma, ia berkata, 'Aku shalat

bersama Rasulullah Shallallahu Alaibi wa Sallam pada suatu malam,

aku berdiri di samping kii beliau, kemudian Rasulu//ah menarik

kepa/aku dai belakangdan menjadikanku berada di sebelah kanannla."

(Muttafaq Alaih) 1081

Penielasan Kalimat
"Aku shalat bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam pada saatu

malam (yaitu malam menginapnya di rumah Rasulullah) aku berdiri di

samping kiri beliau, kemudian Rasulullab menaik kepalaka dai belakang dan

nenjadikanku berada di sebelab kanannlla."

Tafsir Hadits
Hadits ini menunjukkan sahnya orang yang shalat sunnah di belakang

orang yang shalat sunnah, dan tempat berdiri makmum yang hanya satu

berada di samping kanan imam. Hal ini ditunjukkan dengan sikap

Rasulullah menarik Ibnu Abbas ke sebelah kanannya. Jika posistnya yang

benar di sebelah kiri imam, tentu Rasulullah tidak menanknya dari sebelah

kiti ke sebelah kanannya. Ini adalah pendapat mayoritas ulama. An-
Nakhai berbeda pendapat dengan meteka, raberkatz, "Jika imam dengan

'0" <i|4'rAl- Bukhari (76) dan Muslim (764)
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I r.o-rang makmum, maka makmum tersebut berdiri dr belakang imam, dan

I ttUa imam ruku' sebelum datang makmum -satu orang- tersebut, maka

I makmum berdiri di samping kanan imam." Dikeluarkan oleh Said bin
1 Uansyur. Hal ini dapat dipahami bahwa keimaman adalab tempat

berkumpul dan hal itu dipandang dari tempat imam (di depan) sampai

' i.las tidak adanya orang yang berkumpul.
Dikatakan, hadits ini menunjukkan sahnya shalat orang yang betdiri

di samping kiri imam, karena Nabt Shallallahu Alaihi wa Sallam tidak
menyuruh Ibnu Abbas untuk mengulangi shalatnya. Dan hadits ini juga

menunjukkan boleh seseorang tidak memerintahkan or^nglain disebabkan
uzur ketidaktahuannya akan hal ini. Atau sesungguhnya ia tidak sedang
bertakbiratul ihram untuk shalat.

Kemudian ucapannya, "Kemudian nenjadikanku berada di sebelah

kanannla. "Yakni ia shalat sejalar dengan Rasuluilah. Dan sebagianlafazh,
'Aku berdiri di sisi Rasulallab." Dari sebagian shahabat Asy-Syafii,
"Sesungguhnya ra mensunnahkan untuk berditinya makmum sedikit di
belakang imam." I(ecuaii telah dikeluarkan oleh Ibnu Juraid, ia berkara,
"Kami berkata kepada Atha, seseorang shalat bersama orang lain
dimanakah posisinya?" Beliau menjawab, "Disampin gnya." Aku berkata,
'Apakah ia menyatu dengan imam sehingga shaf mereka tidak berbeda
dt antata keduanya?" Ia berkata , "Yu." Aku berkata, "Posisinya tidak jauh,
sehingga tidak ada renggang di antara keduanya." Ia berkata, "Ya."

Demikian juga disebutkan dalam Al-Muwa/blba'.t\)82 Dari Umar dari
hadits Ibnu N{as'ud. 1"83 "Sesungguhnya iaberada satu shaf bersama Umar,
lalu merapatkan shafnya hingga pundak Umar berada (menempel) di
samping kanannya."

t .6 t o4
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384. Dari Anas Radhjallahu Anha, ia berkata, '\asulullah Shallallahu
Alaihi wa Sallam shalat, kemudian aku berdiri di belakang beliau
bersama dengan selrang anak latim dan Ummu Sulaim berdiri
dibelakang kami." (Muttafaq Alaih) 108a

to82 Al-Mawatbtha' (1 /54)
r083 Sepertiny^ y^ng benar adalah Ubaidillah bin Abdillah bin Utbah, sebagaimana yang

terdapat di Al-Mwaththa'

'o'n <ATbrAl- Bukhari (727) dan Muslim (660)
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Penielasan Kalimat
"Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam shalat, kemadian aku berdin

di be lakang beliau bersama dengan selrang anak latim (nama anak yatim itu
adalah Dhamirah. Ia adalah kakek Husain bin Abdullah bin Dhamirah.
Ummu Sulaim adalah Ibu Anas bin Malik, dan t^manya adalah
Mulaikah)."

Tafsir Hadits
Hadits ini menunjukkan sahnya berjamaah pada shalat sunnah, dan

sahnya shalat ini untuk alasan pengajaran dan tabarruk (mengambil berkah
kepada Rasulullah) sebagaim^n^ y^ng ditunjukkan oleh kisah ini. Dan
posisi makmun yang terdiri dua orang adalah di belakang imam, dan anak
kecilpun diperhitungkan keberadaan tempat duduknya, dan dapat
mempetkokoh sisi shaf. Dalam hadits disebutkan lzfazh yatim, ini
menunjukkan anak kecil, karena tidak disebut yatim setelah baligh. Dan
posisi perempuan tidak berada dalam satu shaf dengan laki-laki, tetapi
betada pada shaf tersendiri. Jika tidak ada perempuan lain yang bergabung
bersamanya dalam shaf, maka itu menjadi udzut baginya. Dan jrka ada
seorang perempuan bersama seorang laki-laki -berada dalzm satu shaf-
maka sah shalatnya, karena tidak ada penjelasan dalam hadits ini kecuali
penetapan Ummu Sulaim berada di shaf akhir, dan itu adalah posisinya.

Dan hadits ini tidak menunjukkan rusaknya shalat 11ka ia shalat tidak
bersama Rasulullah. Menurut Al-Hadawiyah petbuatan itu merusak
shalatnya dan bagi orang yang dibelakangnya dan bagi orang yang berada
di shaffnya jika mereka mengetahui hal tersebut. Abu Hanifah berpendapat
rusaknya shalat laki-laki tidak untuk perempuan dan tidak ada dalil kalau
kerusakan ada pada dua bentuk ini.
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385. Dari Abu Bakrab Radhjallabu Anhu bahwasanla ia terlambat datang

dalam sbalat Rasulullah Shallallabu Alaihi wa Sallam hinga beliau

dalam keadaan ntku', maka iapun raku' sebelum sampai di shaf, naka
Nabi Sballallabu Alaihi wa Sallam bersabda kepadanla, "Semoga
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Allah menambah penjagaan bagimu, dan jangan diulangi. " (HR. Al-
Bukhari) Abu Dawud menambahkan, "Ia sujud sebelum sampai ke

shaf kenudian berlalan sampai ke shaf."108s

Penielasan Kalimat
" Dari Abu Bakrah Radb jallaba Anhu bahwasanla ia lerlambat datang dalam

shalat Rasulu//ah Shallallabu Alaihi aa Sallam binga beliau dalan keadaan

raku', maka iapun ruku' sebelum sampai di shaf, maka Nabi Shallallahu Alaihi
wa Sallam bersabda kepadanla, "Semoga Allah menambah penjagaan bagimu

(yaitu menjaga untuk mencari kebaikan) dan jangan diulangi (betasal dari
kata 'Aud yangberarti puiang)."

Tafsir Hadits
Hadits ini menunjukkan bahwa seseorang yang menemukan imam

sedang ruku' maka janganlah masuk shalat sampai ia menjumpai shaf,
karena sabda Rasulullah, 'Jangan engkau ulangi. "Ada juga yang mengatakan
sahnya hadits ini menunjukkan sahnya shalat tersebut karena Rasulullah
Shallallahu Alaibi wa Sal/am tidak memerintahkannya untuk mengulangi
shalatnya. Hal ini menunjukkan sahnyz shalat tersebut.

Aku berkata, "Bisa jadi Rasulullah Sba//a//ahu Alaihi wa Sallam tidak
memerintahkannya karena or^ng tersebut melakukannya dalam keadaan
bodoh, dan kebodohan merupakan udzur."

Ath-Thabrani meriwavatkan dalam ALAasath dati iwayat Atha' dati
Ibnu Al-Zubair -betkata Al-Haitsamir('86, "Rijal hadits ini merupakan rijal
yang shahih- sesungguhnya ia berkata, "|ika salah seorang dj antara kamu
masuk masjid, dan orang-orang sedang ruku' maka hendaklah kalian
ruku', kemudian merangkaklah dalam keadaan ruku' sampai masuk ke

dalam shaf, sesungguhnya yang demikian itu adalah sunnah." Atha'
berkata, 'Aku telah melihatnya berbuat seperti demikian." Berkata Ibnu
Zuraid, "Aku telah melihat Atha' berbuat demikian."

Aku berkata, "Seakan-akan hal itu di dasarkan bahwa lafazh, "-fangan

diulangi." Dan lafazh, "Semoga Allah menambab penjagaan bagimu" (yaitu
ment^ga untuk mencari kebaikan, dan jangan ulangi shalat kamu kztenz
shalatnya shahih).

Diriwayatk^n t:ug dengan mensukunkan 'ain dari kata adua. Hal rni
dikuatkan dengan nw 

^y 
at Ibnu A s -Sak zn dan hadits Abi Bakrah dengan lafazh,

'o8s t$!yAl- Bukhari (783)

'086 Al-Majna (2/96)
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"Shalat telah dingakkan, maka aku pun peryi sambil merangkak hinga aku
masuk ke dalam shalf, ketika telah menlelesaikan shalat beliau bersabda,

"Siapa Jaftg m€raftgkak tadi? Berkata Abu Bakrab, "SA1a" Rasulul/ah
Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Semoga Allah menambahkan
penjagaan baginu dan jangan u/angi." 1081

Tetapi yang paling dekat adalah riwayat "l,a Ta'ud" dari kata Aud,
maksudnya adalah jangan mengulangi bet;alan sambil ruku' sebelum
sampainya kamu di shaf, maka sesungguhnya tidak ada di dalam ucapan
ini sesuatu yang memberikan pemahaman tentang rusaknya shalat sampai
Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam memberikan fatwa padanya untuk
tidak mengulangi shalatnya. Justru yang beliau ucapkan, "Semoga Allah
menambahkan penjagaan bagimu. "Hal ini memberikan faedah tentang cukup
shalatnya, atau kata /a laUu dart kata a/-aduw.

>c, si, *'r *4, .* at'J"y, oi * / *r0 $j .y/t\
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386. Dari lVabishab bin Mi'bad, "Sesunguhnla Ratulullab Sba//a//ahu

Alaihi wa Sallam melihat rerezrangJang shalat sendirian di belakang

shaf, naka Rasulullah memeintahkannla untuk nengulangi shalatnla."
(HR. Ahmad, Abu Dawud dan At-Tirmidzi, beliau
menghasankannya dan dishahihkan oleh Ibnu Hibban)1088

Biografi Perawi
Wabishah adalahAbu Qirshafah. Ibnu Mi'bad adalah Ibnu Malik dari Bani

Asad bin Huzaimah Al-Asady. S7abishah pernah tinggal di Kufah kemudian
pindah ke Al-Hirah kemudian wafat di Riqqah.

t087 Lihat Talkhish Al-Khabir (1/285)

'0" {i43, S hahih Al-Jani' (682)
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Tafsir Hadits
Dalam hadits ki ada daiil yang membatalkan orang yang shalat sendirian

di belakang shaf. Sebagalmana yang telah dikatakan oleh An-Nakhai dan
Ahmad, dan Syafri mendhaifkan hadrts ini dan beliau berkata, 'Jika hadrts

ini shahih, maka aku akan betfatwa dengannya." Al-Baihaqi berkata, "Yang
paling &pilih adalah mungkinnya te\adr hal tersebut karena sahnya hadits

yang telah disebutkan."
Orang yang mengatakan tidak batalnya shalatnya berdalilkan dengan hadits

Abu Bakrah, "Sesungguhnya Rasulullah Shallallabu Alaihi wa Sallan ttdak
memerintahkannya untuk mengulangi shalat padahal ia masuk dalam shalat di
belakang shaf sendirian." Mereka berkata, "Dapat dipahami bahwa perintah
untuk mengulangi dalam hadits ini menunjukkan kesunnahan." Ada |ugayang
mengatakan, 'Yang iebrh utama untuk memahami hadits Abi Bakrah sebagai

orang dalam kondisi uzur yang ia khawatir hilangnya kesempatan untuk
bergabung bersama Rasulullah Shallallaha Alaihi wa Sa/larn dengan segala

kemampuannya sedangkan yang ini bukan karena udzur di setiap shalatnya."

Aku berkata, "Yang lebih baik dari semua itu hendaklah dikatakan hadits
ini tidak bertentangan dengan hadits Abi Bakrah tetapi justru sesuai.

Sesungguhnya Rasuiullah Shallallabu Alaihi wa Salam tidak memerintahkan
Abu Bakrah karena ia udzur dengan kebodohannya, dan dipahami perintah
Rasulullah Sba/lallabu Alaihi wa Sallam untuk mengulangi shalat orangya;ng
shalat di belakang shaf karena ia orzngyans mengetahui hukum, menunjukkan
batalnya shalat, sesuai yang dikandung oleh hadits ini."

o , .t7.
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387. Wwayt lbnu Hibban dai Tha/q bin Ali, "Tidak ada shalat bagz orang

Jang menJendiri di belakang sbaf " Ath-Thabrani menambahkan dt
dalam hadits lWabishah Radhila/lahu Anha, 'Kenapa engkau tidak
masuk bersama mereka, atau engkau tarik sa/ah sezrang di antara
mer€ka?" 1089
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r08e Ibnu Hibban (5 /579), Ath-Thabranr dalarn Al-Kabir (2/ 145)
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Penielasan Kalimat
'Tidak ada shalat bagi oranglang menlendiri di belakang shaf." (Sesungguhnya

peniadaan shalat, zhzhrnya menunjukkan peniadaan sahnya shzlat) Ath-
Tbabrani rnenambahkan di dalan hadift lf/abishah Radhjallahu Anbu, 'Kenapa

engkau tidak masuk (wahai ofang yang shalat di belakang shaf sendirian)

bersama mereka (yang berada di dalam shaf) ataa engkau tarik salah seorang di

antara mereka?" (dari shaf supaya bergabung denganmu). Kelengkapan hadits

ini ada dalam Ath-Thabrznt, 'Jika tenpat senpit bagimu, maka ulangi shalatmu

sesunguhnla tidak ada shalat bagi kama."

Tafsir Hadits
Hadits ini sebagaimana yang terdapat dalam Majna Al-Zawaid dari

riwayat Ibnu Abbas berbunyi, 'tika salah seorang di antara kalian berada di

shaf paling akbir dan :haf telah sempurna, maka hendaknla ia menarik seseorang

dan ruenempalkan di sisiryta." Ia berkata, Hadits ini diriwayatkan oleh At-
Thabrani dalam ALAusatb dan ia betkata, 'Tidak diriwayatkan dad Nabi
Shallallahu Alaihi wa Sallam kecuali dengan sanad ini, di dalamrrya ada

As-Sitiy bin Ibrahim dan ia seorang yang dhaif. Pensyarah iuga
mengatakan bahwa As-Siriy ada diriwayat Ath-Thabrani yang tetdapat di
dalamnya tambahan, kecuali telah dikeluarkan oleh Abu Dawud dalam

Al-Marasil dart riwayat Muqatil bin Hayyan secara Marfu', 'fika salah

sezraftg di antara kalian mendalangi shaf dan lidak menemukan tempat, maka

hendaknla ia menaik ke arahn-ya sesezrang dan shaf supala berdii bersamanlta,

maka alangkah besar pahala oranglang melepaskan dii dari shaf " 10e0

Ath-Thabramluga mengeluarkan sebuah fl-s/ayat dalam Al-Ausath dari
hadits Ibnu Abbas "setungguhnla Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam

memeintahkan lrangJang datang sedang shaf sudah sempurna vlpaJa ia menaik

kepadanla seselrang antuk berdiri di sampingryta."Isnad hadits wahin Qemah).

, *'r qpil,r p ;, iG ,iG *; hr -t', ;"j'c( ?i.r^^
\ j :slr1 *At &; tfu, ;t rr*u 

^'G\t *tty
ffi,, ^)L'6"X f;.:"Att6:rtfu &rtf * tr;

"e'A

loeo Al-Marail (83)
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388. Dai Abu Hurairah Radhjallahu Anhu ia berkata, 'Nabi Shallallahu

Alaihi wa Sallam bersabda, 'Jika kalian telah nendengar iqamab maka

berjalanlah menuju shalal dengan tenang dan benaibawa, Jangail kalian
tergesa-g€ra, apa lang kalian dapatkan maka sbalatlah dan apa lang
tertingga/ maka sempurnakan|ah." (Muttafaq Alaih, lafazh hadits
ini dati Al-Bukhari) toer

Penielasan Kalimat
"Jika kalian telah mendengar iqamab (untuk menegakkan shalat) maka

berjalanlah menuju shalat dengan lenang (An-Nawawi berkata, "As-Sakinah

adalah tenang dalam getakan-gerakan dan meninggalkan sikap senda

gurau) benvibawa (yaitu daiam sikap seperti menundukan pandangan,
merendahkan suara, dan tidak tolah toleh. Dikatakan makna keduanya

sama, disebutkan yang kedua untuk menegaskan makna, dan Rasulullah
telah mempetingatkan dalam riwayat Muslim tentang hikmah
disyadatkannya adab ini dengan ucapan beliau dalam akhir hadits Abu
Hurairah ini, "Sesunguhnla salab J€lrangdi anlara kalianjika ia sedangmenaju

sba/at maka sesangguhnlta ia sedang dalam sha/a\." 10e2 Yaitu dia sama

hukumnya dengan orang yang sedang shalat maka hendzklah iz berprilaku
sebagaimana prilakunyl- or^ng yang shalat dan meninggalkan apa yang
ditinggalkan oleh otang yang shalat) langanlah kalian tergesa-gesa, apa Jang
kalian dapatkan (dari shalatnya imam) maka shalallah, dan apalang terlinga/
maka sempurnakan/ah."

Tafsir Hadits
Hadits ini memerintahkan agarberlalan tenang dan tidak terburu-buru

dalam mendatangi shalat. Hal ini disebabkan karena banyaknya langkah
akan memperoleh keutamaannya. Telah diriwayatkan oleh Muslim dari
hadits Jabr, "Sesanguhnla pada setiap derap langkah Jesezraltg menaju lempal

sha/at akan mendapatkan keutamaln." 10e3

Ditiwayatkan pula oleh Abu Dawud dengan natfu' "Jika seretra/tg

benaudhtt' dan ia membagaskan wudhunla kemadian ke/nar menuja may'id, lidaklah

ia nengangkat kakirya lang kanan keura/i Allah telah menuliskan baginla satu

kebaikan, dan tidaklah ia rne/etakan kaki kinrya kecua/i Allah telah menghapuskan

bagirya kq'elakan, jika ia telah sampai di nay'id kemudian shalal beryamaah, maka

'on'<Vi.b1Al- Bukhari (635) dan N{uslim (602)
too' 

<Q.,:"7 Muslim (602)
toot rgr, Muslim (654) dari hadits Ibnu Mas'ud.
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akan diampunkan dosa bagirya, jika mereka telah shalat sebagian dan tingal
sebagian kemadian ia sbalat apalangia dapalkan dan menlempurnakan shalatnla

lang tersisa, maka bagtryta demikian juga, dan jikapun ia mendatangi nay'id dan

mereka telah selesai shalat maka baginla demikian jaga." loea

Sabda beliau, 'Apa lang kalian dapatkan, maka sbalatlah", merupakan
bentuk dzri lawab syarat yang dibuang, yaitu jika kalian telah
melaksanak^n 

^pa 
yang telah dipedntahkan dart meninggalkan ketetgesa-

gesaan dan setupa.ny?, maka ape- y^ng kalian temukan dari shalat,
shalatlah.

Hadits ini juga sebagai dalil tentang keutamaan shalat jamaah.
Seseorang akan mendapatkan shalat lamaah walaupun ia mendapati imam
pada bagtan yang manapun darrbagian shalat walaupun juga kurang dart
satu rakaat, ini adalah pendapat mayoritas ulama. Yang lainnya
berpendapat bahwa seseorang yang tidak dikatakan menemukan shalat
imam kecuali ia menemui satu rakaat imam, karena sabda beliau,

,15,if 'u; ;.1,21 ,y *;'!t\l'J;
'Barangsiapa Jang mendapatkan satu rakaat irf ,lrotoi imam, berarti ia

telah mendapatkan sha/aln1a." 10es

Akan datang riwayat dalam shalatJum'at persyaratan menemukan satu
rakaat, yang lainnya diqiyaskan kepadanya. Pendapat ini dijawab bahwa
itu pada waktu-waktu tertentu tidak pada semua shalat lamaah, sedang

Jum'at merupakan waktu khusus tidak boleh diqiyaskan pada yang
Iainnya.

Hadits bab ini juga dijadikan dalil sahnya masuk bersama imam dalam
keadaan bagaimanapun imam berada, Abi Syaibah telah mengeluarkan
sebuah riwayat secara marifu',

'BarangsiapaJang menemukanku sedang 11/ku', berdii atau sajud, hendak/ah
ia mengikutiku sesuai aPaJang aku kery'akan."10e6

Aku berkata, "Tidak ada pada hadits ini dalil yang menunjukkan
terhitungnya dia deng^t). y^ng ia jumpai bersama imam, dan tidak juga

takbiratul ihramnya dalam keadaan bagaimana imam pun yang ia temukan,
tetapi di sini ada perintah bersama imam".

Ath-Thabrani meriwayatkan dalam Al-Kabir dengan rawi-tawi hadits
yang tsiqah (terpercaya) sebagaiman^ yang disebutkan oleh Al-Haitsami

'ooo <64,b, Shahilt Abi Dawud (563)

'on' <6qb', Shahih An-Nasa'i (552) dzn Shahih Al-Jani' (6000)
t0e6 Mathannaf Ibnx Abi Slaibah (1 /227)
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dati Ali Alaihissalam dan Ibnu Mas'ud, mereka betdua berkata,
"Batangsiapa tidak menemukan ruku' maka tidak terhitung dengan

suiud."torz

Ia juga mengeluatkan riwayat larn dalamAl'Kabir, Al-Haitsami berkata,
"Hadits ini dengan rijal (perawi) yang tsiqah dari hadits Znd brn \Wahb,

ia berkata, "Aku masuk masjid bersama Ibnu Mas'ud sedang imam sedang

tuku' maka kami pun ruku' kemudian kami betjalan sampai kami se)a)ar

dengan shaf, maka ketika imam telah merampungkan shalatnya aku betditi
untuk mengqhada', beliau berkata, 'Engkau telah menemukan shalat
'im211."lola

Atsar-atsar ini diriwayatkan secara marfu' dalam flway^t yang terakhir
merupakan dalil dad pendapat lbnu Az-Zubait dan telah lalu.

Dan hadits bab ini telah diriwayatkan dengan beberapa lafzzh seperti
lafazh faqdhu sebagai gantt lafazh atirnmu. I{ata qadba merupakan istilah
untuk melaksanakan sesuatu, jadi serupa dengan makna atimmu jadi tidak
ada perubahan.

Kemudian, ulama telah berbeda pendapat dalam hal yang dijumpai
oleh makmum pada imam apakah hal tersebut menjadi awal shalatnya

atau akhir shalat? Yang benar dalam hal ini zdalah ia awal shalat, kami
telah menjelaskan secara panjang lebar hal ini dalam c t^t^nkal<t Dhau'
An-Naltar.

Juga berbeda pendapat jika makmum menjumpai imam dalam keadaan
ruku' kemudian ia ruku' bersamanya. Apakah gugur kewajiban qiraah
pada nkazt itu bagi orang yang mewajibkan Al-Fatihah di dalam setiap

rakaat, apakah bacaan imam diperhitungkan atau tidak gugur
kewajibannya dan tidak diperhitungkan rakaat itu? Dikatakan rakaat itu
diperhitungkan karena ia telah mendapati imam sebelum ia menegakkan
tulang punggungnya. Dikatakan juga rakaat itu tidak diperhitungkan
karena ia telah kehilangan al-fatlhah, kami telah menjelaskan panjang
lebar masalah ini secara menyendiri dan telah kami kuatkan pendapat
yang mengatzkzn cukup baginya rakaat itu dan ds.antara dalilnya adalah

hadits Abi Bakrah dimana ia ruku' ketika mereka tuku' kemudian
Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam menetapkan hal tetsebut, namun
yang dilarang adalah kembali masuk sebelum sampai di shaf sebagaimana

yang telah Anda ketahui.

toe7 Llh^t A l-M aj n a' (2 / 7 6, 7 7)
t0e8 Ibid
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389. Dari (Jba1 bin Ka'ab XoanrloUonu Anhu lo brrpoto,, 'Xnrrtrlloh
Shallallabu Alaihi wa Sallam bersabda, "Shalatn1a sezrang bersama

orang lain itil lebih baik dai shalatn1a sendirian, dan shalatnla bersama

dua orang lebih baik dan shalatn1a bersama satu zrang, dan semakin

baryta,k maka semakin dicintai oleh A//ah." (HR. Abu Dawud dan
An-Nasa'i, dan dishahihkan oleh Ibnu Hibban) ttur

Penielasan Kalimat
"Shalatn1a :€zraftg bersama orang lain ita lebih baik dai shalatnla sendiian

(yaitu lebih banyak pahalanya dan shalatnya sendirian) dan shalatnlta

bersama dua orang lebih baik dan shalatn1a bersama Mtu zrang, dan semakin

banlak ruaka semakin dicintai oleh Allah."
Dan dikeluarkan juga oleh Ibnu Majah1100 dishahihkan juga oleh Ibnu

Sakan, Al-Uqaily dan Al-Hakim dan disebutkan ada perbedaan pendapat
di sini, Al-Bazzar dan Ath-Thabrani mengelurkan dengan lzfazh,

b;:f G* ;;L(?TlL')t;Y,*
6S

"Shalaln1a dua oranglang salah satunla mengimami temannJa ilil lebih marni

dari sha/at seralus rakaal lerus menentJ. " 1101

Tafsir Hadits
Hadits ini menunjukkan bahwa sedikitnya jamaah itu terdiri dari imam

dan satu makmum. Ini sesuai dengan apay^ngdikeluarkan oleh Ibnu Majah

dari hadits Abu Musa, "Dua orang dan seterusnya adalah 1amaah." Juga
dfuiwayatkan oleh Al-Baihaqi1llz dari hadits Anas, kedua hadits ini dhaif.

'oo' <9,3, Shahih Abi Dawad (554)

"oo (,#) Shahih Ibru Majah (797)

"o'<ry, Shahih Al-Jani' (3836)
tto2 (ti&) Dhaif Al-Jani'(137)

,̂St

[\,
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Al-Bukhari telah membuat bab "Bab Dua orang dan setetusnya adalah

iamaah", dan berdalil dengan hadits Malik Al-Huwairits,'Jika telah datang

waktu shalat, maka adzanlah, kemudian dfuikanlah shalat oleh kalian berdua

shalat kemudian yang paling besar di 
^ntata 

kalian berdua menjadi imam."
Ahmad telah meriwly^tkan dari hadits Abu Said,

"t+f, e3 ^)Lh, -V 
tC, * ^tr "tr3i.;jr 

'F fi
/l

t#,* o* u.:t; c,p: *\t J2U,i|sr-';L:t','&r 
-.\t ,k !, J';,i* ,{;?*iu * ,:Lt r+ fi

e,y, ?* A JA b ub'o:';i-,y,r rtf

"Sesunguhnla sezrang lelaki nasuk mayid sedang Nabi Shallallahu Alaihi
ua Sa/lam telab melaksanakan sbalat Zbuhur bersarza sbababat-shababalnlta,

maka Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda kepadanla, 'Ya fulan
apa jtang menaban engkau dai shalat?" Maka orang ilu menlebutkan sesuatu

yng dl'adikan alasan. Perawi berkata, 'Maka berdiilab orang itu untuk
shalal, lalu Rasulullah Sha/lallahu Alaihi wa Sallam bersabda, 'Tfendaklalt

seselrang bersedekah kepadan2a unluk shalal bersamanla. " 1103 Maka
betditilah seseorang bersamanya, Al-Haitsami berkata, "fujal hadits
ini adalah shahih."

'oi t^;( e-, *\, * ,;r "i W"i,, _*r Ltrr?f Vr.r1 .

i.,...t, , ", ,.1 , .#-'7 ;t ;tJtj :)t:: i ;,r;.6rr: 
"pi i'F

390. Dari lJmmu LVaraqah Radhilatlahu Anha, "sironguhula Nabi
Shallallabu Alaihi wa Sallam memeintabkannJa untuk mengimami

anggota ramahnla." (HR Abu Dawud dan dishahihkan oleh
Khuzaimah) tto+

Biografi Petawi
Ummu Waraqah, fl m^ lengkapnya adalah Ummu'Waraqa.h binti Naufal

Al-Anshari, dikatakan, binti Abduilah bin Al-Harits bin Uwaimir.

"o' <gQ, S ltahi h Al-Jani' (2652)

"on <?2'.b, Sbabih Abi Dawad (591)

l"l
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Rasulullah menziarahinya, dan menamakannya dengan Syahidah. Ia telah
mengumpulkan Al-Qur'an, dan mengimami anggota rumahnya. Ketika
Rasulullah S hallalllahu Alaihi wa Sallam betperang badar ia betkata, "lVahai
Rasulullah izrnkan saya berperang bersamamu..." (Al-Hadits). Rasulullah
juga memerintahkannya untuk mengimami anggota rumahnya, dan
menjadikan baginya seorang muadzin yangadzanuntuknya. Ia mempunyai
seorang budak lelaki dan seorang budak perempuan ia membelakangi
mereka berdua. Dalam sebuah hadits, sesungguhnya budak laki-laki dan
perempuan ini berdiri menuju kepadanya pada suatu malam, kemudian
keduanya membekapnya dengan sebuah kain beledru miliknya sampai ia
meninggal kemudian keduanya pergi. Hal ini membuat Umar berdiri
dihadapan manusia dan ia berkata, "Siapa yang mengetahui kedua budak
ini- atau siapa yang melihat mereka berdua- kemudian kedua budak itu
didatangkan maka kemudian ia memerintahkan untuk menyalib keduanya,

ladllah dua budak ini orang pertama yang disalib di Madinah.

Tafsir Hadits
Hadits ini menunjukkan sahnya seorang perempuan meniadi imam

^nggot^ 
rumahnya, walaupun di situ terdapat laki-laki. Katena dalam

hadits disebutkan bagi dia seorang muaddzin dan ia adalah seorang lelaki
tua sebagarmana yang disebutkan dalam beberapa riwayat. Dzzhirnya
bahwa Ummu Waraqah mengimamrnya jtga budak laki-laki dan
perempuannya. Pendapat ini didukung oleh Abu Tsaur, Al-Muzanni, dan
Ath-Tabari, sedang mayoritas ulama menentangnya.

Adapun yang menunjukkan keimaman hanyabagi laki-laki untuk wanita
maka telah diriwayatkan oleh Abdullah bin Ahmadll.s dati hadits ubay
bin Kaab,

i W' t); nt J:*, U Jt- *, qt; ir ,* at Jtiu. ^fr
I . I c '. ', o - ot

6 J:." G trli q 
,Ss ,t'-,st e',?i; ie 'p 6 j$1e

oi t-;-ii ,Jti'&r + ht J:"'A"d ;-)tr t3c I)23?'. '/ t
t^ lztv, x1s,-,

"sesunggzhnla ia mendatangi Rasulullah shallallahu Alaibi wa sallam
kemudian berkata, "lvahai Rasulullab, aku telah beramal pada silatu rzalam",

ttos Zan aid Al-Mrsnad (5 / 115)
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be/iau bertanla, 'Apa itu?" Ia berkata, '?ara perempuan bersamaku dan mereka

berkala, "Sesungahnla engkau bisa membaca sedang kani tidak bisa, maka

shalatlah bersama kami, maka aku sha/at delapan rakaat dan witir', kemudian

dianlab Rasulullab Shallallaltu Alaihi wa Sallam. Maka ia berkata, 'Maka
kami memandang bahwa diamnla beliaa sebagai sebuah keidhaan."
Al-Haitsami berkata, "Di dalam isnadnya terdapat tawi yang tidak

dikenal. Ia berkata, "Diriwayatkan oleh Abu Ya'la dan Ath-Thabrani di
dalam ALAusalh dengan sanad yang hasan."

,/...
tf : ,yl ;-cy .11\

lt. o.toz, 9l , o

a ! a uL,. el 'rl
\J- \J \ i,/'

391. Dai Anas Radhjallahu Anhu, sesunguhnla Rasulullah Sballallabu
Alaihi wa Sallam menlerabkan tltaian kepada lbnu Umni Maktum
untuk mengimami manusia sedang ia seoranglang buta matanJa. " (HR.
Ahmad dan Abu Dawud) 1106

Tafsir Hadits
"Sesunguhnla Rosu/allah Shallallahu Alaihi ua Sallarz menjterahkar urusalt

kepada Ibnu Untmi Maktum sebagai khalifuh", yakni beliau menyerahkan
urusan kepadanya dua kali. Hadits ini dalamALAusatb bagi Ath-Thabrani
dari hadits Aisyah, 'TJabi Shallal/ahu Alaihi wa Sallam menlerabkaft xtra:alt

kepada lbnu Unni Makturz untuk mengimami manusia di Madinah sebanlak

dua kali. "
Yang dimaksud adalah dengan menyetahkan urusan kepadanya yaitu

dalam shalat dan lainnya. Ath-Thabtani meriwayatkan dalam Al-Ausath
dengan lafazh "da/am shalat dan /ainn1a", sanad haditsnya hasan. Dan telah
terhitung penyetahan urusan ini berulang-ulang, mencapai tiga belas kali
telah disebutkannya dalam Al-Khulashah.

Hadits ini sebagai dalil sahnya imam seorang buta tanpa adanya
kemakruhan di dalam hal tersebut.

392. 'Dan semisaln1a bagi lbnu Hibban dai Aislah Radbjallahu Anba."t107

rrce ligt fr1 S hahih Abi D awrd (595)
tto7 Shahih lbw Hibban (5/506)

'-;r4-)r er *\t*'Cr ci *; hr
, t . o ti. t'>tt> "|it 1,3i Jj; .af"i p3 0"6l
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'Dan semisalnla (yartu seperti hadits Anas) bagi Ibnu Hibban dai Aislah
Radhjallahu Anha (telah lalu bahwa hadits ini juga dikeluarkan oleh Ath-
Thabrani dalam ALAusath).

+ il' & o' J";'.'JG:'Js tl[L\t .r'r}L rt jj .ye,y
:'otxe,

v 
' 

jr--; ;r'-il- \;*J iilr vt .l y , Jts u" ,G trr* rLJ

* )ur'$-,t:ut it r' .?ut \\ tI.

393. Dan dai Ibnu Umar Radhjallahu Anhuma ia berkata, 'Rasulullah

Shal/allahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Shalatlab kalian atas orang

Jang meftgucapkan La ilaha i//a//ab (idak ada tuhan selain A//ah) dan

sbalatlab di belakang zrangJang mengucapkan La ilaha illallah (idak
ada tuhan selain A//ah)." (HR. Ad-Daraquthni dengan sanad
yan,g dhaif) 11('8

Penjelasan Kalimat
"Sltalatlah kalian atas oranglang mengucapkan I-a ilaha illallah -tidak ada

tuhan selain Allah- (yaitu shalatlah ia shalat jenazah) shalatlah di belakang

zrangJ/aftg mengucapkan La ilaha illallah -tidak ada tuhan selain Al/ah-."Telah
berkata dalam Al-Badr Al-Munir, "Hadits ini di semua lalannya ttdak
kokoh."

Tafsir Hadits
Hadits ini menjadi dalil bahwa sesungguhflya or^ngyang mengucapkan

katmat syahadat dishalatkan lenazahnya walaupun ia tidak melaksanakan

kewajiban. Ini adalah pendapat Zatd btn Ali dan Ahmad bin Isa. Abu
Hanifah juga berpendapat seperti ini kecuali ia mengecualikan perompak
jalanan dan pelaku zina. Sedang Asy-Syafii dalam hal ini banyak pendapat
dalam petompak jalanan llka ra disalib.

Dal-il asalnya, bahwa setiap orang yang mengucapkan kaiimah l-tt llaha
Illallah maka baginya 

^p^ 
yang menjadt bagian orang-orang muslim. Di

antarzrfly^ shalat lenazah sebagaiman^ y^ng ditunjukkan oleh hadits otang
yang membunuh jiwanya dengan anak panah. Maka Rasulullah bersabda,
"Adapun saya, maka saya tidak menshalatkan atasnya", tapr beliau tidak
melarang shahabatnya untuk menshalatkan atasnya.110e Juga karena

ttos Sunan Ad-Daraqatni (2/56)

"on <6qb, Muslim (978)
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keumuman syariat shalat jenazalt yang tidak dikhususkan dengannya
seseorang dari orang yang mengucapkan kalimat syahadat kecuali dengan
dalil.

Adapun shalat di belakang orang yang mengucapkan I-,a ilaha l//a//ah
maka kami telah menjelaskan permasalahan ini. Sesungguhnya tidak ada

dalil yang mensyaratkan keadilan dan sesungguhny^ o:z'ng yang sah

shalatnya sah keimamannya.

t*r
.iu)'

394. Dai Ali Radbtlta//ahu Anha ia berkala, 'Rnsulullah Shallallabu Alaihi
wa Sallam bersabda, 'Jika salah selrang dai kalian mendatangi shalat
dan imam ada dalam keadaan tertentu, maka perbuat/ah sebagaimana

perbuatan imam." (HR. At-Tirmidzi dengan sanadyang dhaif)l110

Tafsir Hadits
Hadits ini dikeluarkan juga oleh At-Tirmidzi dari hadits Ali dan Muadz

di dalamny^ jug^ ada kedhaifzn dan inqitha'. Ia berkata, "Kami tidak
mengetahui seseorang yang menyandarkan hadits ini dari jalan ini."

Abu Dawud mengeluarkan hadits Abdurrahman bin Abi Laila ia
berkata, "Telah bercerita kepada kami shahabat-shahabat kami, di dalam
hadits ini disebutkan, "Sesungguhnya Muadz berkata, "Aku trdak melihat
beliau dalam suatu keadaan kecuali aku ada dalam keadaan itu juga."l11r

Dengan riwayat ini hilanglah inqitba'(terputusnya sanad hadits). Secara
zhahrt, s e sungguhn y 

^ 
y 
^ng 

meriwayatkan kepada Abdurrahman bukanlah
Muadz tetapi sekelompok shahabat, dan inqitha' dlklaim terjadi antar^
Abdurahman dan Muadz. Mereka berkata, "Katena Abdurrahman tidak
pernah mendengar dari Muadz, tetapi ia benar telah mendengar daripara
shahabat yang lainnya. Dan ia berkata di sini 'shahabat-shahabat kami',
yang dimaksud di sini adalah para shahabat nabi.

Dalam hadits iniada daltlyangmenunjukkan wajibnya bagi orang yang
menjumpai imam untuk bergabung kepadanya padabagian manapun dari

"'o 61b, Sbahih At-Tirmidai (591)

"" <643, Sl:ahib Abi Dawud (506)
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bagian shalatnya. Jika imam sedang ruku' atau berdiri maka ia
mengikutinya dengan 

^p^ 
yang ia temui bersama rmam sebagaiman 

^ 
y^ng

telah dijelaskan. Jika imam duduk atau sujud maka ia duduk seperti
duduknya imam dan sujud sebagaimana sujudnya imam. Dan telah lalu
ap^ y^ng menguatkan hadits ini dari hadits Ibnu Abi Syaibah, 'Barangsiapa

lang menjunpaiku sedang dalam keadaan berdii atau sujud, hendaknla ia
mengikutiku sebagaimana Jang sala lakukan.'^112 Ibnu Khuzaimah
meriwayatkz.fl sec^t^ marfu' dari Abu Hurairah, 'Jika kalian datang sedang

kami dalam keadaan sujud, maka wjudlah kalian dan jangan dihitung hal itu
sedikitpun, barangsiapalangmendapatkan rakaat maka mendapatkan sha/at.'\113

Ia juga meriwayatk^rr sec^t^ marfu' dari Abu Flurairah, 'Barangsiapa

lang rnendapatkan satu rakaat dai sha/at sebe/um irnam menegakkan talang
punggungn-1ta dari ruku, maka ia mendapatkan satu rakaat.'x114 l^
menerjemahkan hadits ini dengan "Bab menyebutkan waktu yang
nrakmum mendapatkan rakaat jika imam dalam keadan ruku,.',

Sabda beliau "maka perbuallah sebagaimana perbuatan imam,, tidak
menyebutk^tr seca.ta ielas bahwa sesungguhnya ia masuk bersama imam
dengan takbiratul ihram, tetapi bergabung dengannya. Bisa saia dengan
takbir jika imam ruku' atau berdirt, maka ia bertakbir untuk berdiri
kemudian langsung ruku'atau bisa jadi bersama imam saja kapan ia berdiri
dan takbit. Intinya dapat dipahami seperti itu, namun sesungguhnya
disyariatkannya takbiratul ihram dalam keadaan berdiri bagi orang yang
shalat sendirian atau imam menunjukkan shalat tidak mencukupi kecua[
dengannya. Inilah yang lebih jelas untuk dijadikan pertimbangan.IVallahu
Alam.

Faidah Udzur Dalam Meninggalkan Shalat lamarah
Asy-syaikhani (Al-Bukhari dan Muslim) mengeluarkan hadits1115 dan

Ibnu umar dari Nabi Shallallabu Alaihi wa sa//am, sesungguhnya beliau
memerintahkan seorang pemanggil shalat untuk menyeru,

,u t

€.c:€rk
"s halatlah kalian di rumab-rumah kalian" pada malamyang sangat dingin

dan pada malam hujan turun dalam perjalanan.
DariJabir, "I(ami keluat bersama Rasulullah Sha//a//ahu Alaibi wa Sallan

t1t2 Mathannaf Ibnu Abi Slaibah (1 /227)
"" <9,b, Shahih Al-Jani' (468)
ttta Sanan Al-Baihaqi (2/89)

""{i4i, Al- Bukhari (632) dan Muslim (697)
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dalam sebuah perjalanan, kemudian kami kehuianan maka beliau bersabda,

t, o, , 6" . od..- ,t, oE. t,o t t r '. o,9,- t'A;Ai €L'1\)irr':'$jp'ur, .i- i r<" ,AA H
"Shalatlah ii'ouroro kolian yang mau di ,rriobu1,o.; f"i Muslim, Abu

Dawud dan At-Tirmidzil116 dan ia menshahihkannya)
Asy-Syaikh^n|ltl1 juga mengeluarkan hadits dari Ibnu Abbas,

"Sesungguhnya ia berkata kepada muadzinnyz padz suatu hati saat
turun hujan, jika kamu telah mengucapkan Arybadu Anna Mubammadan
Rasulullab' jangan ucapkan, Ha11'a Alatb-Shalah (mai menegakkan
shalat) tapi ucapkan Shal/uu fi Rihalikum (shalatlah di rumah-rumah
kalian). Ia berkata, "Seakan-akan ot^ng-otang mengingkari hal
tersebut." Maka ia berkata, "Apakah kalian tetheran-heran melihat
ini padahal telah melakukan hal ini orang yang lebih baik dariku yakni
Nabi Shallal/ahu Alaihi wa Sallan. Menurut riwayat Muslimr118,
"Sesungguhnya Ibnu Abbas memerintahkan muadzrn -pada hariJum'at
yang sedang turun hujan- seperti hadits di atas."

Al-Bukhari11le mengeluatkan hadits dari Ibnu Umar ia berkata,
"Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sal/am bersabda, "Jika salah sezrang

di antara kalian sedang dihadapan makanan naka jangan tergesa-gesa sampai

ia menunaikan hajatrya dari makanan tersebut, wa/aupun shalal sudah
didirikan. "

Ahmad dan Muslim112('mengeluarkan hadits dari Aisyah, ia berkata,
"Aku mendengar Rasulullah Sha//a//ahu Alaihi wa Sallam bersabda,
"Jangan sha/al ketika ada dihadapan makanan, sungub hal itu dapat nenolak
dua keburukan."

Al-Bukhar11121 juga mengeluarkan hadits dari Abu Ad-Darda' ia
berkata, "Di a.ntara tanda kepahaman seseorang adalah ia mendatangi
hajatnya, sehinga ia menghadap shalatnya sedang hatinya dalam
keadaan kosong (dartha)at itu)."

tt'u (Q',:.1 Muslim (698)

"" <67brAl- Bukhari (901) dan Nfuslim (699) dengan lafazh"$a Qt-l*"
"" <6,73, Muslim (699)

"'o <Q,a1Al- Bukhari (673)

"'o{i11b, Muslim (560)

'r2tAl-Bukhari mengeluarkan hadits ini dengan muallaq sebagai "bab iika makanan telah
dihidangkan dan shalat telah didirikan."
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395. Dai Aislah Radbilallahu Anba ia berkata, "shalatlang pertama
kali lang difardbukan adalah dua rakaat, naka ditetapkan hal itu
untuk shalal dalam perlalanan dan disempurnakan untuk shalat badir

Qidak dalam pery'alanar). " (Muttafaq Alaih)1122 Dan /afaah bagi
Al-Bukhan, 'Kemudian Rasulul/ah h/rah, naka difurdhukan empat

rakaat dan ditetapkan untuk shalat da/am pery'alanan dengan lang
pertama.'1t2r Altmad menambahkan, 'Kecua/i Magnb, karena ia adalah
witir siang hai. Dan kecuali Sabuh, karena di shalat ini dipanjangkan
bacaan." l I 21

Penjelasan Kalimat
"Pertama kali lang difardhukan dai sha/at (selain shalat Magrtb) dua

rakaat (yaitu dalam keadaan hadir dan perlalanan) naka ditetapkan (yarttt
Allah menetapkan) shalat dalan peryalanan (dengan menetapkarrnyz dengan
dua rakaat) disempurnakan untuk tbalat hadir -tidak dalam pery'a/anan- (selain
shalat Maghrib dan ditambahkan dengan ttga rakaat dari dua, yang
dimaksud dengan atammat yaitu ditambahkan sampai menjadi sempurna
kalau dibandingkan dengan shalat dalam perjalanan) dan bagi A/-Bukhai
(sendiri dari Aisyah) kemudian hijrah (yaitu Nabi Sba//a//ahu A/aihi wa
Sa//am) naka difurdhukanlah empat rakaat (yaitu dengan ditambahkan dua
nkaat) dan ditetapkan untuk sha/at da/an perya/anan denganlangpertama (yaitu
difardhukan sebagaim ana aw alnya), A h n ad m e n am b a b kan,' Ke cu a li Magn b
(yaitu ia menambahkan dari riwayat Aisyah setelah ucapznny^ 'awwaluma

"" <?i,brAl- Bukhari (395) dan Muslim (685)

"" <Q,b,Al- Bukhari (3935)
r12a Ahmad (6/241)
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futidhat ash-shalat ilal maghtib) awalyng difardbakan dai shalat adalah

dua rakaat kecuali Maghnb (karena shalat Maghtib difatdhukan tiga takaat)

Sesungguhnla ia (yattu shalat Maghrib) witir di siang hai (ia difardhukan
secara ganjil tiga rakaat sejak awal perintah) dan kecaali Subuh, karena di
sbalat ini dipanlangkan bacaan."

Tafsir Hadits
Hadits ini merupakan dalil atas wajibnya mengqasat di dalam perlalanan

karena kata fuidhat semakna dengan ujibat. I(ewajiban mengqasar ini
adalah mazhab Al-Hadawiyah, Al-Hanafiah dan selain mereka. Asy-Syafii
dan sekelompok ulama berpendapat sesungguhya mengqasar itu adalah

rukhsah (keringanan) dan menyempurnakan lebih utama. Mereka betkata,
"Furidhat dimaknai dengan quddirat yaitu difardhukan bagi yang
menginginkan qasar." Mereka betdalilkan pada frrman Allah Ta'a/a,

-z\
ry ..-,i(A\ G\#i J A4"K{; ;{,

"Maka tidaklah mengapa kamu menqasar sba/at(mn)." (QS. An-Nisaa': 101)

Dan sesungguhnya shahabat-shahabat Rasulullah melakukan
perjalanan bersama beliau. Di antata mereka ada yartg mengqasar dan

ada jugz yang menyempurnakannya. Dan mereka tidak mencaci sebagian

atas sebagian yang lain. Sesungguhnya Utsman Radbja/laltu zLnhu adalah

orang yang menyempurnakan shalat begitu pula Aisyah Radhjallahu zlnha.
Riwayat ini dikeluarkan oleh Muslim.1l2s

Pendapat ini ditolak, karena hal itu merupakan perbuatan shahabat

yang tidak bisa dijadikan hujjah. Telah dikeluarkan oleh Ath-Thabrani di
dalam Ash-Shaghill26 darrhadits Ibnu Umar secata mauquf, "shalat dalam
perialanan itu dua rakaat yang diturunkan dari atas langit, jika kalian
mau maka tolaklah keduanya." Al-Haitsami betkata, "Rijal hadits ini
semuanya tsiqah dan hadits ini hadits mauquf, kzrenanya tidak ada tempat
untuk bedjtihad di dalamnya." Dikeluarkan juga oleh Ath-Thabrani dalam
Al-Kabiy't21 dengan rijal yang shahih, "shalat dalam perjalanan itu dua
takaat, batangsiap^ yang menentang sunnah maka ra kaft." Di dalam
sabda beliau "As-Sunnah" menunjukkan bahwa hadits ini marfu'
sebagaiman 

^ y^ng diketahui.

"" rt4r, Muslim (685)
tt26 Al-Mu'jam Ath-Shaghir (2/8a)
tt27 Maj m a' A7Z awai d (2 / 1 5 4)



-
670 & $unurus-sALAM JitrdPerrana

Ibnul Qayyim juga berkata dzlam Al-Had1u An-I\abawi, "Rasulullah

Shallal/ahu A/aihi wa Sa/lam mengqasaf shalat yang empat rakaat, beliau

melakukannya dengan dua rakaat ketika akan keluar dalam petlalanan

sampai beliau kembali ke Madinah dan tidak pernah ada riwayat yang

tetap bahwa beliau menyemPurnakan shalat empat rakaat dalam perlalanan

sama sekali."
Dan di dalam ucapan Aisyah 'illa/ maghrib' (kecuali Magrib),

menunjukkan disyariatkannya Maghrib pada asalnya ttga rakaat dan tidak

berubah. Dan ucapannya, "sesungguhnya ia adalah witir siang hari-"
Menunjukkan bahwa shalat siang itu dilakukan dengan genap, dan Maghrib

adalah shalat yang paling akhir karena ia tedetak di penghujung siang.

NIaka ia menjadi shalat witit di shalat siang. Sebagaimana disyariatkan

shalat witir untuk shalat malam dan witir itu dicintai oleh Allah
sebagaimanz-y^ng telah lalu di dalam hadits, "Sesunguhnla Allah itu wilir,

menlukai lang witir."
Ucapannya, "Kecua/i Subuh" katefla sesungguhnya shalat Subuh

dipanjangk^n b^c^annya. Ia menginginkan bahwa pada asalnya shalat

Subuh itu dua rakzat.Ia tidak berubah baik dalam waktu hadir maupun

dalam perjalanan karena disyariatkan di dalamnya memanjangkan bacaan

karenanya Al-Qur'an mengungkapkannya dalalr. ayat,

AAA# ..";3i o,:js'
'Dan (diikan/ah pula shalat) Sabuh." (QS. Al-Israa: 78)

Jadilah bacaan menjadi rukunnya yang terbesat karena panjangnya

bacaan tetsebut dalam shalat Subuh, maka jadikanlah itu ciri khasnya

untuk mengungkapkan bagian yang paling besar dari keseluruhan.

ijl-f Fr*atJ*
t '. tt.t- ? t.a,'t-,
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396. Dari Aislah Radbzlallabu Anha, Sesunguhnla Nabi Shallallabu Alaihi
wa Sallam mengqasbar sha/at dalam pery'alanan, menlempurnakan,
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berbuka dan berpuasa. " (HR. Ad-Daraquthnilr2s dan rawi-rawi
hadits ini semuanya tsiqah) kecuali ltadits ini ada i/latryta
(peryakit) yng dihafal dan Aiyah bahwa itu dari perbuatarnla. Ia
berkala, "Sesanguhnla beliau tidak nemberatkanku." (HR. Al-
Baihaqi)11'ze

Tafsir Hadits
Ad-Daraquthni iuga mengeluarkan riwayat dari Atha' -dan Al-Baihaqi-

dari Aisyah sesungguhnya ia betumtah bersama Rasulullah Shallallabu
Alaihi wa Sal/am dari Madinah menuju Makkah, sampai dr Makkah ia
berkata, "Wahai Rasulullah, demi bapakku dan ibuku untukmu, Anda
menyempurnakan shalat sedang aku mengqashar, engkau berbuka sedang
aku berpuasa? Maka beliau bersabda, "Engkau telah berbuat baik Aisyah',
dan beliau tidak mencaciku." 1130

Ibnul Qayryim mengatakan, "Telah diriwayatkan "beliau mengqashar
shalat sedang Aisyah menyempurnakannya" dan "beliau betbuka sedang
Aisyah betpuasa" yaitu Aisyah mengambil hukum awal pada dua keadaan
ini. Syaikh kami Ibnu Taimiyah berkata, "Ini adalah bathil tidak akan
teladi Ummul Mukminin berbeda dengan Rasulullah Sha//a//ahu Alaihi
wa Sallam begitu pula semua shahabat. Ia shalat betbeda dengan shalat
mereka. Di dalam Ash-Sbahih iwayat darinya adalah "Sesungguhnya
Allah memfatdhukan shalat dua takaat dua rakaat, ketika Rasululiah
Shallallahu Alaihi wa Sallam hijrah ke Madinah, maka ditambahkzn pada
shaiat hadir (menetap) dan ditetapkan untuk shalat dalam perjalanan."
Bagarmana mungkrn ini bisa disangkakan -bersama itu- ia bisa shalat
yang shalatnya berbeda dengan shalat orang-orang muslim yang bersama
beliau?

Aku berkata, 'Aisyah betul-betul menyempurnakan shalatnya setelah
Rasulullah Sba//a//abu Alaihi wa Sallam wafat. Ibnu Abbas dan lainnya
berkata, "S e sungguhny a ia bertakwil sebagaimana mentakwilnya U tsman.

Hadits bab ini telah diperselesihkan kemaashalannya,karena hadits ini
dati rtwayat Abdurrahman bin Al-Aswad dari Aisyah. Ad-Daraquthni
berkata, 'Abdurrahman berjumpa dengan Aisyah, sedang ia baru berusia
menjelang rema)^. Pengarang mengatakan, "Dia sebagaimana yaflg
dikatakan dalam Taikh Al-Bukhai dan lainnya menyaksikan hal demikian,

1128 Ad-Dataquthni (2/1 89)

'12e Al-Baihaqi (3 /"142)
1130 Ad-Daraquthni (2/189) dan Al-Baihaqi Q/M2)
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Abu Hatim berkata, "Ia masuk menjumpai Aisyah sedang ia masih kecil,
ia tidak mendengar darrnya." Ibnu Abi Syaibah dan Ath-Thahawy mengaku
bahwa betul ia mendengat dari Aisyah.

Terjadi perbedaan pendapat ucapan Ad-Daraquthni dalam hadits ini,
ia berkata dalam As-Sunan, "Isnad hadits ini hasan", ia berkata dalam AL
Ilal, "Leblh dekat kepada mursal."

Ini adalah ucapan pengarang yang dinukil oleh pensyarah. Telah aku
rujuk ke Sunan Ad-Daraquthni dan Ad-Daraquthni menuturkannya, ia
berkata, "Sesungguhnya hadits ini shahih."

Kemudian di hadits ini ada Al-Ala bin Zuhatt, Adz-Dzahabi berkata
dalam A/-I\4iqan, "Ia telah ditsiqahkan oleh Ibnu Main", Ibnu Hibban
berkata, "Ia termasuk orang yang meriwzyatkan dad Ats-Tsiqat sehingga
haditsnya menyerupai hadits yang ditetapkan (keshahihannya) , f ang m^fla
hadits dia ini tidak dijadikan hujjah jika tidak menyesuai dengan hadits
yang drtetapkan.

Dengan demikian batallah pengakuan Ibnu Hazm akan ketidaktahuannya,
sedang ia telah mengetahuiny^ secara nyata dan keadaannya.

Ibnul Qayyim berkata, -setelah meriwayatkan hadits ini yang lafazb-
"Aku mendengar Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah ia berkata, "Ini adalah
kebohongan atas Rasulullah Shallallahu Alaibi wa Sallam, beliau
menginginkan ri'wayat "menqashar di pery'a/anan dan menlempurnakan", dafl
menjadikan hal ini adalah petbuatan Rasulullah Sballallahu Alaihi wa

Sallam. Sesungguhnya telah tetap dari beliau, bahwa beliau tidak pernah
menyempurnakan shalat empat rakzat di dalam perlalanan dan tidak pula
berpuasa wajib.

Kami telah mendalamt masalah ini dalam pembahasannya pada sebuah
risalah tersendiri dan kami telah memilih untuk masalah ini bahwa qashar
shalat adalah rukbshah (keringanan syar'i) bukan aqinah (hukum asal).

+k,.C otJ';'rjL; 'ju Ci'-\,*, * ctlj.re,v'rr- 
o/ .oto / t,o-r ,', t,T ei ai i:,<"t;s 
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397. Dai Ibnu Umar Radhilallabu Anhuma, ia berkata, 'Kasulullah
Shallallabu Alaihi wa Sallam bersabda, "Sesungubnla Allab menltukai
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unluk didatangi rukhsahnla (keringanan) sebagaimana Dia membenci

untuk didatangi maksiatnlta." (HR. Ahmad dishahihkan oleh
Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Hibban) 1t)t dalam iwalatlang /ain,
"Sebagaimana Dia menlukai untuk didatangi a{nah-1,!ta (bukum asal

syariat-N1a)."

Tafsir Hadits
Mababbatullah ditafstrkan dengan ridha-Nya, dan kebencian-Nya

ditafsirkan dengan menentang ridha-Nya. Menurut ahli ushul, y^trg
dimaksud dengan rukhsah adalah sesuatu yang disyariatkan dad hukum-
hukum katena udzur tertentu sedangkan azimah adalah lawan katanyr

Sedangkan yang dimaksud tukhsah dalam hadits ini adalah 
^pa 

y^ng
dimudahkan Allah bagi hamba-Nya dan diluaskan dari masa-masa yang
sulit dari meninggalkan sebagian kewajiban dan membolehkan sebagian
yang dlharamkan. Hadits ini menunjukkan bahwa sesungguhnya rukhsah
adalah lebih utama datipada melakukan azimah. Demikian dikatakan dan
tidak ada dalil tentang hal itu. Bahkan yang dimaksud hadits ini adalah
samanya anta't^ rukhsah dengan azimah. Hadits ini sesuai dengan fuman
Allah Ta'a/a,

'A//ab menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran
baginu." (QS. Al-Baqarah: 185)

t/t. . . .l c 'zAx\ 6b) e\ f S .f 1A
t /

i,)'U ; '-^.o - -* 15\
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398. Dari Anas Rtdhjallabu Anha, ia berkata, 'Rasu/ullah Shallalllabu
Alaihi wa Sallan jika keluar da/amjarak tiga nil ataafarsakh, beliau

shalat dua rakaat." (HR. Muslim) 1132

Tafsir Hadits
Yang dimaksud dengan ucapan beliau jika ke/uar'adalah keluar dengan

larak yang telah ditentukan. Tidak beratti jika beliau ingin melakukan
safar yang p^ry^ng tidak mengqasar kecuali setelah larak ini.

"t' <Q&1 Shabih Al-Jani '(1885, 1886)

"t'(e11, Muslim (691)
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Ucapan behau 'mi/ atau farsakh' adalah keraguan dari rawi dan tidak
terjadi kebingungan ini pada asal hadits. Al-Khatabi mengatakan, "Bahwa
rawi yang ragu dalam hadits ini adalah Syu'bah."

Dikatakan batasan mil yaitu sejauh pandangan mata sescorang di alam
terbuka, ia tidak mengetahui apakah yang dilihatnya peiempuan atau laki-
laki atau selainnya. An-Nawawi berkata, "Satu mil itu sama dengan enam
ribu hasta dan satu hasta itu sama dengan dua puluh empat jar- yang
besar dan seimbang dan satu jari itu sama dengan enam biji gandum biasa
yang dihamparkan." Dikatakan, "Satu mil itu sama dengan dua belas ribu
kaki dengan kaki manusia." Dikatakan, "Satu mil sama dengan empat
puluh ribu hasta." Dikatakan iuga, "Sama dengan seribu langkah oflt^."
Dikatakan jwga, "tsga ribu hasta Bani Hasyim yaitu tiga puluh dua jari
dan hasta yang dimaksud adalah hastanya Nabi Sha//a//ahu Alaihi wa Sallam.
Inilah yang dimaksud dengan hasta a/-'umai yang diberlakukan di neged
Shan'a dan kota-kotany^.

Adapun 'farsakh' ' sama dengan trga mil. Ini merupakan bahasa Arab
serapan dari bahasa Persia.

I(etahuilah, sesungguhnya telah terjadi perbedaan pendapat tentang

lank yang diperbolehkan untuk mengqasar shalat mencapai dua puluh
pendapat. Ibnul Mundzir menceritak anny 

^, 
Azh-Zhzhiriyah b erp endapat

untuk mengamalkan hadits ini, mereka berkata, "Tiga mil jarak untuk
mengqasar." Pendapat ini dijawab bahwa hadits ini ada keraguan tidak
dapat dijadikan hujjah untuk pembatasan tiga mil. Betul, hadits ini dapat
dijadikan dalil untuk tiga farsakh dan mil masuk dalam farsakh, maka
untuk kehati-hatian diambillah yang terbanyak. Tetapi dikatakan,
sesungguhnya tidak ada seseorangpun yang berpendapat dengan
pembatasan tiga farsakh. Benarnya huyjah zhahkiydn ini dengan riwayat
yang dikeluarkan oleh Said bin Manshur, dari hadits Abi Said,
sesungguhnya ia berkata, "Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam apablla
melakukan perjalanan satu farsakh, maka beliau mengqasar shalatnya."
Sebagaimana yang Anda ketahui bahwa satu farsakh sama dengan tiga
mil. Paling sedikit jarak yang dikatakan untuk mengqasar adalah
sebagaimana rrwayat yang dikeluarkan oleh Ibnu Abi Syaibah dari Ibnu
umar secara mauquf, "Sesungguhnya ia berkata jika aku keluar satu mil,
aku mengqasar shalat." Isnad hadits ini shahih. Telah diriwayatkan hadits
ini di dalam Al-Bahru dari Dawud. Dua pendapat ini sama dengan ,capan
Al-Rakir, Ash-Shadiq, Ahmad bin Isa, Al-Hadi dan selain mcreka,
"Se sungguhnya mengqasar shalat dalam jarak satu baid dan di atasnya."
Meteka berdalilkan berdasarkan sabda Rasulullah Shalla//ahu tl/aihi wa
Sallan dari hadits Abu Hurairah secara marfu, "Tidak halal bagi seorang
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perempuan untuk melakukan perlzlznan satu baid kecuali bersamanya

seoiang muhrim." (HR. Attr lDawud)1133 Mereka berkata, "Hadits ini
menamakan jarak satu baid sebagai sebuah perjalanan " Aku berkata,
"Tidak dapat diragukan bahwa sesungguhnya tidak ada dalil yang
menunjukkan bahwa tidak disebutkannya jarak paling sedikit sebagai batas

perlalanan tetapi yang dimaksud adalah batas petjalanan yang walib bagi
seorang perempuan itu adanya seorang muhrim dan tidak ada kelzzrman
antara jarak mengqasar dengan lank bersama muhrim karena
dibolehkannya mempetluas kewajiban bersama muhrim sebagai
keringanan atas seorang hamba.

Zaidbin Ali, Muayyid Billah dan selain keduanya begitu jugaHanafiyah
mengatakan, "Bahkan jarak perjalanan itu adalah dua puluh empat
farsakh." Karena berdasarkan rrurayat Al-Bukhari dari hadits Ibnu Umar
secara marfu, "Tidak halal bagi seorang perempuan yang beriman kepada
Allah dan had akhir untuk melakukan perjalanan di atas tiga hari kecuali
bersama seotang mahram." 1134 Mereka berkata, "Perjalanan onta pada
satu hati sama dengan delapan farsakh." Asy-Syafii berkata, 'Justru
janknya adalah empat puluh barid berdasarkan hadits Ibnu Abbas secara

marfu, "Jangan kalian mengqasar shaiat kurang dari empat baid." Hadits
ini akan dibahas mendatang, dikeluarkan oleh Al-Baihaqi dengan sanad

yang shahih dari perbuatan Ibnu Abbas juga Ibnu l-lmar. Hadits ini juga
diriwayatkan oleh Al-Bukharr dari Ibnu Abbas secara muallaq dengan
shighat Al-Jazm. Sesungguhnya beliau ditanya, "Apakah shalat diqasar
dari Makkah ke Arafah?" Beliau meniawab, "Tidak, tetapi dari 'Usfan ke

Jeddah dan ke Thaif." 1135

Tempat-tempat ini 
^r.tata 

satu dengan yang larnnya dan antara Makkah
sama dengan empat barid atau lebih. Pendapat-pendapat saling
bertentangan sebagaimattz yang Anda baca dengan bermacam-macam
dalil.

Berkata Ibnul Qayyim dalam ZadAl-May' "Rasulullah Sha//allahaAlaihi
wa Sallam tidak pernah membatasi jarak tertentu untuk mengqasar dan
berbuka, tetapi beliau memutlakkan kepada mereka yang demikian itu
dengan kemutlakan perjalanan di bumi sebagaimana beliau memutlakkan
bagi mereka bertayammum pada setiap perjalanan Adapun riwayat-
riwayat yang disandarkan kepada beliau tentang pembatasan dengan

rttt 1L/&) Dhaif Abi Dawad (1725)

"3a {!if; Al-Bukhari (1 088)
rr35 Aku tidak melihat hadits ini di N{uslim dengan lafazh ini.



l- -

676 & $uautus,sALAM JitidPenama

sehari, dua hari atau ttga hari maka tidak ada yang sah sedikitpun hal itu
dari beliau. Wallahu'al/arn. Dan kebolehan mengqasar dan menjamak baik
dalam perlalanan yang panjang maupun yang pendek, ini adalah mazhab
mayoritas ulama salaf.

't;', * ?n, b a, )';, C t-'; :J$ ;L \t *, ^*j .r e,t\-J-U
: ' 
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399. Dan dainlta Radhjaltahn )rU, ia berkata, 'Kami keluar bersama

Rasulullab Sbal/a//ahu Alaihi wa Sallam dari Madinab menuju
Makkab. Beliau shalat dua rakaat dua rakaat sampai kani pulang
kenbali ke Madinah. " (Muttafaq AJailn'tt6 d,an lafazh ini bagi
Al-Bukhad)

Penielasan Kalimat
"Dan darinla (yaitu dari Anas) ia berkata, "Kami keluar bersama

Rasulu//ab Sha//a//ahu Alaibi wa Sallam dai Madinah menuju Makkah. Beliau
sbalat (yakni shalat yang empat rakaat) dua rakaat dua rakaat (yaitu setiap
shalat yang empat rakaat menjadi dua rakaat) sarupai kani pulang kembali
ke Madinah."

I{emungkinan perlalanan ini adalah perjalanan pada tahun penaklukan
kota Makkah, mungkin juga pada haji wada'. Tetapi hadits ini menurut
riwayat Abu Dawud ada tambahan, "Sesungahnla mereka berkata kepada
Anas, 'Apakah kalian bermukim di sana beberapa hai?" Ia berkata, 'Kami
bernukim di sana sepuluh hai.'^137 Akan datang rtstayatbahwa sesungguhnya
mereka bermukim- dt Al-Fath- tambahan yaitu lima belas hari, dan Abu
Dawud telah menjelaskan bahwa peristiwa ini yaitu lima belas hari dan
semisalnya adalah terjadi pada tahun penaklukan kota Makkah.

Tafsir Hadits
Hadits ini menunjukkan bahwa beliau tidak menyempurnakan shalat

selama mukim betau di Makkah begitu juga Anas, sebagaiman^ y^ng
ditunjukkan oleh hadits yang akan d^t^ng.

"'u <ry1Al-Bukhari (1081) dan Muslim (693)

"t' <Q.:.1 Shahib Abi Dawud (7233)
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Dalam hadits ini juga menunjukkan bahwa keluar dari negeri dengan

ntat pe\^I^nan telah dibolehkan mengqashar, walaupun tidak melampaui
satu mil dan tidak juga kutang. Dan sesungguhnya ia tetap mengqashar
shalatnya sampai ia masuk ke negednya, walaupun jika shalat rumahnya
tampak dalam pandangannya.
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"" {!i.!; Al-Bukhari (1080)

"'n ({'Cl SltabihAbi Dawud (7230)
r'r+o 1t-&) Dhaif Abi Dawad (7237)
rrtrliifuS Dhaif Abi Dawxd (1229)
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400. Dai lbnu Abbas Radhjal/abu Anbuma ia berkata, 'TJabi Sballallahu

Alaibi aa Sallam bermukim selama sembilan belas hai sedang beliau

tetap mengqasbar, -dalam lafaqh yng lain- di kota Makkah selama

sembilan belas hai." (HR. Al-Bukhati1138 dalam riwayat yang
lain bagi Abu Dawudll3e tuiuh belas hari dan dwayat yang
lainnya lima belas harilrao)

i.o....,.i,,to. \,, , c, t o'...o o. tl,o-p C.6 L..6je 
^t ,,p, f /. utt t d:. t . \

407. Dan bagirya dai Imran bin Husbain Radbja/labu Anhuma, 'Delapan
bela.f."ttal

Lafazh ini bagiAbu Dawud, "Aku menyaksikan bersamanyapada tahun
penaklukan, maka beliau bermukim delapan belas malam, tidak shalat
kecuali dua takaat. dan ia berkata, "Wahai penduduk negeri shalatlah
kalian empat rakaat, sesungguhnya kami dalam petjalanan."
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402. Dan bagtrya dan Jabir Radhjallahu Anhu bermukim di Tabuk dua
pulub hai dan ia mengqashar shalat. Rawi-rawi hadits ini rcmuanla
'fsiqab kecuali hadits ini diperselisihkan tentang kemaushulann1a. tta2

Tafsir Hadits
Hadits ini telah dimaushulkan oleh Ma'mar daiyahya bin Abi I{atsir

dari Muhammad bin r\bdurrahman bin Tsauban da:.:^ jabir, berkata Abu
Dawud, "Selain Ma'mar tidak ada yang menyandarkan kepadanya, dan
Ad-Dataquthni telah memberikan illah hadits ini dalam Al-I/a/ dengan
irsal munqathi'. Pengatang berkata, -semoga Allah merahmatinya- 'Al-
Baihaqi telah mengeluarkan hadits ini dengan rafazh, 'Bidh'a Asyrata' (di
atas sepuluh) tr+r

I{etahuilah, sesungguhnya Abu Dawud membuat judul dengan hadits-
hadits ini dengan, "Bab, Kapan seorang musafir menyempurnakan shalat?"
Kemudian ia memuat hadits-hadits ini dan di dalamnya disebutkan ucapan
Ibnu Abbas, "Barangsrapa yang bermukim selama tujuh belas hari, maka
ia mengqashar,barangsiapa yang lebih dad itu maka ia menyempurnakan
shalatnya."

Para Ulama betbeda pendapat dalam batasan masa men etap yang
apabla seorang musafr menginginkan untuk menetap yang mengharuskan
ia menyempurnakan shalat dalzm beberapa pendapat:

Ibnu Abbas berkata- juga merupakan mazhabnya Al-Hadawiyah-
sesungguhnya masa menetap adalah sepuluh had berdas arkan ucapan Ali
Alaihissalam, "Jtka kamu bermukim selama sepuluh hari maka
sempurnakanlah shalat." Dikeluarkan oleh Al-Muayyid Billah dalam Slarh
At-I'ajrid dart jalan yang di dalamnya terdapat Dhirar bin shuratl.
Pengarang mengatakan dalam ArTaqir, "sesungguhnya ia tidak tsiqah
ia berkata, dia ditauqifkan (ditangguhkan haditsnya)."

Al-Hanafiyah berkata, "Llma belas hari", mereka berdalilkan dengan
salah satu rtwayat Ibnu Abbas, dengan ucapannya dan ucapan Ibnu umar,
'Jika engkau sampai di suatu negeri sedang kamu seorang musafir, dan
dalam hatimu engkau ingin menetap selam a hma belas malam, maka
semputnakanlah shalat."

Al-Malikiyah dan Asy-Syafiiyah berpendapat bahwa waktu paling
sedikit untuk menetap adalah empat hari ini diriwayatkan dari LJtsman,
yang dimaksud adalah selain dua hari masuk dan keluar. Mereka berdalil

"" <61b, Sbaltih Abi Dawad (1235)

"43 Al-Baihaqi (3 / 152)
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dengan larangan Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam pada kaum
Muhajirin setelah menyelesaikan ibadah haji untuk menambah lebih dad
uga hari di Makkah, menunjukkan bahwa sesungguhnya empat hari akan
menjadikan mereka otang yang mukim.

Sedangkan pendapat-pendapat yang lain tidak ada dalil yang
menguatkannya. Ini bagi orang yang masuk suatu negeri dan berkeinginan
kuat untuk menetap di negeri tersebut. Adapun orang-orang yang ragu
untuk bermukim atau tidak, maka dalam hal ini luga terladi perbedaan
pendapat: Al-Hadawiyah berkata, "Ia mengqasar shalatnya sampai sebulan
berdasarkan ucapan Ab, Alaihissa//am, "Seswngguhnya orang yang berkata
dalam hatinya, "Hati ini aku keluar, besok aku keluar. Maka orang itu
mengqasar shalatnya sampai satu bulan."

Abu Hanifah dan shahabat-shahabatnya berpendap^t yang tlga
metupakan pendapat Asy-Syafii sebagaimanl- y.gz- diucapkan oleh Imam
Yahya, "Sesungguhnya ia mengqasar selamanya karena hukum asal adalah
dalam perlalanan berdasarkan perbuatan Ibnu Umar, sesungguhnya iz
bermukim di Azerbaijan selama enam bulan dan ia tetap mengqasar
shalatnya." Diriwayatkan dari Anas bin N{alik, sesungguhrrya t^ bermukim
di Naisabur selama setahun atau dua tahun dan ta mengqasar shalatnya.
Dan dari sekelompok shahabat mereka menetap di Ramahurmuz selama

sembilan bulan dan mereka mengqasar shalatnya. Di antata mereka ada
yang menetapkan waktu mukim dengan lima belas hari, tujuh belas hari
dan ada juga yang delapan belas hari berdasarkan riwayat tentang masa

menetapnya Rasulullah Shallal/ahu Alaihi wa Sallam di kota Makkah dan
Tabuk. Sesungguhnya beliau setelah melewati masa tersebut tidak pernah
diriwayatkan beliau pernah menyempurnakan shalatnya. Tidak samar,
sesunggunya tidak ada dalil yang menunjukkan masa untlrk mengqasat
shalat itu menafikan qasar jika waktunya telah lebih dimana tidak ada
dalil yang menunjukkan penetapan penentuafl masa, maka yang lebih
mendekari sesungguhnya tidak hen u-henunya seseorang mengqasar sepert-i

yang dilakukan shahabat, sesungguhnya mereka tidak menamakan
menetap jika teriadi keraguan pada setiap harinya ant^r^ menetap atau
bepergian walaupun panjang m^sanya. Hal ini dikuatkan oleh riwayat
yang dikcluarkan oleh Al-Baihaqi di dalarn As-Sunan dari Ibnu Abbas,
"Sesungguhnya Nabi Sha//a/lahu Alaihi wa Sallam menetap di'Iabuk selama

empat puluh hari dan beliau mengqasar shalat." Kemudian Al-Baihaqi
berkata, "Telah menycndirr dalam hadits ini Al-Hasan bin Amarah,
sedangkan ia orang yang tidak dapat dijadikan hujjah bila menyendiri."
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403. Dai Anas Radhilallahu Anht, 'Rasulullah Shallallaha Alaihi ua
Sallan jika hendak berangkat sebelum miingnla matahari beliau

mengakhirkan Zhaburnla sampai ke waktu Asha4 kemadian beliau

turun dan meiljama' kedaa shalat tersebut. Jika natahai nlab niing
sebelam beliau berangkat, beliau shalat Zhultur kemudian menaiki
tangangannlta." (Mwttafaq Alaih) ttaa Menurat Nwalat Al-Hakim
di dalam Al-Arbain dengan sanad lang shahih, 'Beliaa shalal Zhuhur
dan Ashar kemudian menaiki tungangannla." Sedangkan menurut

iwayt Abi Nn'aim di dalan Mustakhraj Muslim, 'tika beliau dalam

pery'alanan dan matahai miring, beliau shalat Zhuhur dan Ashar
bersamaan kemudian berangkat."

Penielasan Kalimat
'B.asulullah Sha//a//ahu Alaihi wa Sallam iika hendak berangkat sebelum

miingnla matahari (yaitu sebelum lengsernya matahati) beliaa mengakhirkan

Zhuharryta sampai ke wakta Ashsr kemudian beliau turun dan nenjama kedua

shalat tersebut, jika matahari telah niring sebelam beliaa berangkat, beliau sha/at

Zhuhur (yakni shalat Zhuhut saja tanpa menggabungkannya dengan
Ashar)."

Tafsir Hadits
Hadits ini merupakan dalil bolehnya menjamak ta'khir bagi orang yang

musafir dan dalil sesungguhnya tidak boleh menjamak taqdim anta,r^

"oo ig7b, Al-Bukhari (1111) dan Muslim (704)
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keduanya karena sabda beliau, "Shalat Zhuhur" jika boleh lamak taqdim,
tentu beliau menggabungkan kepadanva shalat Ashar. Inilah perbuatan
dari beliau yang mengkhususkan hadits-hadits tentang rvaktu shalat
sebagaimana y^ng telah lalu. Dalam hal ini ulama berbeda pendapat:

Al-Hadawiyah betpendapat, yang ini juga merupakan ucapan Ibnu
Abbas, Ibnu Umar dan sekelompok dan shahabat, diriwayatkan juga dari
Malik, Ahmad dan Asy-Syafii, "Bolehnya menjamak bagi seseorang yang

musafir baik secara taqdirn maupun secara la'kbir berdasarkan hadits
menjelaskan tentang ta'khir dan betdasarkan flway^t yang akan dijelaskan
kemudian dalam masalah taqdin.

Dari Al-Auzai, "Sesungguhnya boleh bagi orang yang musafir untuk
jamak ta'khir saja berdas arkan hadits ini." Ini juga dinwayatkan dari Malik,
Ahmad bin Hambal dan dipilih oleh Muhammad Ibnu Hazm.

An-Nakhai, Al-Hasan, Abu Hanifah berpendapat bolehnya menjamak
taqdim tapi tidak takhir bagi seorang musafir. Mereka mentakrvili hadits
yang menielaskan jamaknya Rasulullah Shallallabu Alaihi wa Sal/aru bahwa
yang dimaksud adalah jantak shuri (1amak dalam bentuknya saia) yaitu
beliau mengakhirkan shalat Zhuhur sampai akhir waktunya dan
mengawalkan Ashar pada waktunya. Demikian juga shalat Isya." Pendapat
ini ditolak, "Sesungguhnya jika meteka berjalan berdasarkan pendapat
ini, maka tidak sempurna bagi mereka dalam lamzk taqdim sebagaimana

diberikan faedah oleh ucapan, "Menurut fuwayat Al-Hakim di dalam A/-
Arbain dengan sanad yang shahih, "Beliau shalat Zhuhur dau Ashar."
Yaitu jika telah miring sebelum berangkat beliau shalat dua fardhu ini
bersamaan kemudian berangkat." Riwayat ini memberikan faedah tetapnya
jama taqdim dari perbuatan Rasulullah. Maka tidaklah mungkin tetgambar
bahwa yang dimaksud adalah janak shui.

Sama dengan rirvayat ini yaitu yang diriwayatkat oleh Abi Nu'aim
dalam Mustakhral Muslin yaitu takhrij beliau terhadap Shahih Muslim,"Jika
beliau dalam perlalanan dan matahari miring beliau shalat Zhuhur dan
Ashar bersamaan kemudian berangkat." Riwayat Al-Hakim dan Abi
Nu'aim ini juga telah memberikan faedah adanya lamak taqdim dan kedua
riwayat ini adalah shahih sebagaimanz y^ng dikatakan oleh pengarang,
kecuali Ibnul Qayyim berkata, "Sesungguhnya telah terjadi perbedaan
pendapat dalam riwayat Al-Hakim, di antara mereka ada yang
menshahihkan dan di zntara mereka ada yang menghasankan ada juga

yang mencela hadits ini dan menjadikannya hadits maudhu' dari Al-Hakim.
Sesungguhnya ilr menghukumi hadits ini sebagai maudhu." I{emudian
dijelaskan ucapan Al-Hakim tentang kemaudhuan hadits inr yang
kemudian ditolak oleh lbnul Qayyim dan ia memrlih bahwa hadits ini
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tidak maudhu'. Dan diamnya pengarang tentang hadits ini dan ia

menetapkan bahwa sesungguhnya sanad hadits ini shahih menunjukkan
penolakan kemaudhuan hadits Al-Hakim. I(eshahihan hadits ini
dikuatkan oleh riwayat berikut:

^
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404. Dan dari MuadiRadhjallahu Anbu ia berkata, 'Kami keluar berwma

Rasulullah Sha//a//abu Alaibi wa Sallam pada perang Tabak. Beliau
sbalat Zhuhur dan Ashar recara bersamaan, juga Maghnb dan Iya
bersamaan." (HR. Muslim) 11a5

Tafsir Hadits
At-Tirmidzi telah metiwal atkan dengan lafazh, "Jika beliau berangkat

sebelum miringnya matahari ftelum masuk waktu Zhuhur-peny.), beliau
mengakhitkan Zhuhur sampai pada waktu Ashar, kemudian
melaksanakannya dengan jamak ta'khir. Dan jika berangkat setelah
miringnya matahari (sudah masuk waktu Zhuhur-peny.) beliau
mempercepat shalat Ashar ke shalat Zhuhur dan melaksanakan shalat
Zhtthur dan Ashar dengan jamak taqdim." 1146

Hadits ini se1'rerti rincian global hadits riwayat IvIuslim, kecuali At-
Tirmrdzi bcrkata setelah meng;eluarkan hadits ini, "Hadits ini hadits hasan

gharib, Qutaibah tclah menyendiri dengan periwayatannya dan kami tidak
mengctahui seseorang pun yang meriwayatkanr'ya dari Al-Laits sclain

Qutaibah." I(emudian ia berkata, "Yang terkenal di kalangan Ahlul Ilmi,
haclits l\Iuadz dari hadits lbnu Az-Zubair dari Abi Ath-Thufail dari Muadz,
"Sesungguhnya Nabi ,fhal/a//ahu ,4/ailti wa Sa/lan dalam perang menjamak

^nt^r^ 
Zhuhut dan Ashar dan antara Maghrib dan Isya."

Jika Anda tclah mc-ngetahui ini, maka jamak taqdim dalam ketctapan
riwayatnya ada pcrnbicr'taa'n, kecuali riwayat dalam ,"1/-Mu.rtak/Lraj '1/a
.f hahih hIa.r/irn hadrtsnya tidak ada pembicaraan. Ibnu Hazm berpcndapat

"ot <g&, Muslim (706)

"'u <47'b't Shahih At-Tirnid11 Q53)
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bolehnya jamak ta'khir karena kokoh riwayatnya dan tidak untuk jamak
taqdim. Ini juga merupakan pendapat An-Nakha'i dan flw^yat dari Malik
dan Ahmad.

Kemudian sesungguhnya telah terjadi perbedaan pendapat dalam
keutamaan bagi orang yang musafit apakah meniamak atau menge rlakan
sesuai waktu? Asy-Syafiiyah berpendapat, "Meninggalkan jamak lebih
utama, sedangkan Malik mengatakan hal itu makruh." Drkatakan jamak
dikhususkan bagi orang yang berhalangan.

Ketahuilah, sebagaim^n^ yang dikatakan oleh Ibnul eayyim di dalam
ALHadlu An-Nabawz, "sesungguhnya Rasulullah sha//allahu Alaihi wa
Sallarn tidak mengumpulkan shalat rawatib di dalam perjalanannya
sebagaiman 

^ 
yang telah dilakukan oleh kebanyakan orang. Dan tidak pula

menjama ketika beliau turun da:':, perjalanan. Tetapi beliau menjamak
ketika perjalanan sangat melelahkan atau jika behau berpergian setelah
shalat seperti dalam hadits Tabuk. Adapun beliau menjamak ketika tidak
dalam perjalanan, tidak ada ri-wayat yang dinukil tentang itu kecuali ketika
beliau di Arafah dan di Muzdalifah. I{arena menyambung wukuf
sebagaimana yang dikatakan oleh Asy-Syafii dan guru kami (Ibnu
Taimiyah), dan Abu Hanifah menjadikannya bagran dari kesempurnaan
ibadah haji dan itulah yang menjadi sebabnya. Malik, Ahmad, dan Asy-
Syafii, mereka berkata, "sesungguhnya sebab menjamak di Arafah dan
Muzdalifah adalah karena perlalanan.

Semua ini adalah pembahasan tentang menjamak di perjalanan.
Adapun menjamak dalam waktu hadir (tidak dalam keadaan perjalanan)
telah berkata pensyarah- setelah menyebutkan dalil-dalil yang
membolehkan hal ters ebut- "S esungguhnya mayor itas paraimam rnadzhab
berpendapat tidak bolehnya menjamak pada waktu hadir berdasarkan
riwayat dari hadits-hadits yang telah menjelaskan tentang waktu-waktu
shalat dan juga berdasarkan riwayat mutawatir yang menerangkan
bagaimana Rasulullah Sha//a//ahu Alaihi wa Sallam menjaga waktu-waktu
tetsebut, sampai-sampai Ibnu Mas'ud berkata, "Aku tidak pernah melihat
Rasulullah Shallal/ahu Alaihi wa Sallam shalat satu shalat pun tidak pada
waktunya kecuali dua shalat yaitu menjamak antara Maghrib dan Isya
dengan sekah jamak dan shalat Subuh padahariini sebelum waktunya."rlaT

Adapun hadits Ibnu Abbas bagi Muslim, "sesungguhnya beliau
menjamak 

^nt^t^ 
shalat Zhuhur dan Ashar, Maghrib dengan Isya di

Madinah t^npa ada sebab ketakutan dan turunnya hujan." Dikatakan

"" <i17b,Al-Bukhari (1682) danMuslim (1289)
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kepada Ibnu Abbas, "Apa yang diinginkan beliau dengan hal itu?" Ia
berkata, "Beliau menginginkan untuk tidak memberatkan umatnya."11a8

Tidak sah berhujjah dengan hadits ini, karena tidak ditentukan apzkzh

lama' ta'khir ataw taqdim sebagaimana zhahirnya ri-wayat Muslim. Dan

penentuan dari kedua jamak ini adalah memaksakan hukum maka wajib

mengembalikan pada sesuatu yang wajib yaitu tetap pada keumuman hadits

tentang waktu-waktu shalat baik bagi yang berhalangan atauPun tidak,

dan pengkhususan para musafit karena memang ada daltl yang
mengkhususkan, dan ini adalah lawaban yang bagus.

Adapun yang dirirvayatkan dari Atsar shahabat dan tabiin, maka tidak

bisa dijadikan hujjah, karena tidak ada ijtihad dalam masalah ini, sebagian

mereka menta'wili hadits Ibnu Abbas sebagatjama'shui. Dan ini dianggap

baik oleh Al-Qurthubi, dan dikuatkan serta ditetapkan oleh Ibnu Al-
N{ajisyun dan Ath-Thahawi. Dikuatkan juga oleh Ibnu Sayyidin-Nas,
berdasarkan riwayat yang dikeluarkan oleh Asy-Syaikhani dati Amr bin
Dinar meriwayatkan hadits dari Abu Asy-Sya'tsa raberkata, "Aku berkata,

"S0ahai Abu Asy-Sya'tsa aku rnenyangka beliau mengakhirkan shalat

Zhuhur dan mengawalkan rvaktu Ashar, mengakhirkan waktu Magrib dan

mengawalkan waktu Isva'" Ia pun berkata, "Aku pun menyangka

demikian." 114e Ibnu Sa1ryiclin-Nas, "Perawi hadits lebih mengetahui dengan

apa yang dimaksud daripada yang lainnya walaupun Abu Asy-Sya'tsa tidak
memastikan hal tersebut.

r\ku berkata, "sesungguhnya itu hanya persangkaan dari rarvi dan apa

vang dikatakan "lebih tahu dengan apayar-.g diriwayatkan", sesungguhnya

itu berjalan bersama penafsirannya terhadap lafadz semisalnya, dan

pengakuan ini perlu diperhatikan, sesungguhnya Rasulullah .fha/lallahu

Alaihi wa Sallam bersabda, "Rerapa banyak pembawa pemahaman kepada

orang yang lebih paham darinya." 11si'

Pada umumnya benar, dan telah ditentukan takwil ini. Sesungguhnya

An-Nasa'i telah menjelaskan dalam asal hadits Ibnu Abbas dengan

lafazhnya, "Aku shalat bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam

di Madinah delapan sekaligus dan tuiuh sekaligus, beliau mengakhirkan

shalat dzuhut dan mengawalkan shalat Ashar, mengakhitkan shalat

Maghrib dan mengawalkan shalat Isya."

"" <g&, N.{uslim (705)

"oo <g',b1Al-Bukhari (1 174)

"'o <V4',2, S hahib Al-Jani' (67 65)
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Mengherankan dari An-Nawawi bagaimana ia bisa mendhaifkan takwil
ini, dan melupakan dari matan hadits yang ditiwayatkan? Lafazh yang
nathlaq (tidak dibatasi) dari. suatu riwayat dipahamkan dengan riwayat
y^ng muqa1Jad (yang dibatasi) jika kisah dalam rLw^y^t satu sepetti pada
tiwayat ini.

Ucapannya, 'Be/iaa nenginginkan untuk tidak menberalkan umatn1a", inr
melemahkan pemahaman jamak shuri karena adanya keberatan dalam hal
tersebut. Hal ini tertolak karena yang demikian itu lebih ringan daipada
shalat pada waktunya. Dan mungkrn mengerjakan dua shalat dengan satu
pelaksanaan, sekali menuju masjid, dengan satu kali wudhu berdasarkan
kebiasaanya. Ini berbeda dengan dua waktu, kesulitan dalam menjamak
ini tidak diragukan lebih ringan.

Adapun menqiyas orang hadir dengan musafir sebagaimar'a yang
dikatakan adalah kekeliruan. I(arena Illah (sebab) hukum adalah
perjalanan, dan ini tidak terdapat dalam waktu longgar, jika tidak maka
akan wajib juga mengqashar dan berbuka.

Aku berkata, "Ini adalah ucapan dengan pemahaman yang baik, kami
telah menjelaskan ap^ y^rrg seharusnya dalam risalah kami Al-Yawaqit f
Al-Mawaqit, sebelum meneliti ucapan pensyarah, semoga Allah merahmati
dan mengganjarnya dengan ganjann yang baik."

Kemudian ia berkata, "I{etahuilah bahwa lama' taqdim tetdapat
kekhawatiran y^ng besar, ia seperti orang yang shalat sebelum waktunya.
Maka jadilah keadaan orang yang melakukannya sebagaima n^ yang
difitmankan Allah Ta'a/a,

Sc'b#-'ii,I ;F-"f,
"Sedang mereka menlangka bahwa mereka berbuat sebaik-baikryta." (QS.

Al-Kahfi: 104) ayat ini dari permulaanya, dan ini shalat yang didahulukan
tidak ada dalil yang menunjukkannya secara mantuq (diucapkan secara
jelas), tidak juga sec^ta naJhun (pemahaman akan dalil), tidak juga secara
umum maupun secara khusus."

Jt & ^xt Jy:]u:'JGCi:th, n, q6 at *s.t,o
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405. Dari Ibnu Abbas Radhilta//abu Anhuna ia berkata, 'B.asula//ah

Shallallahu A/aihi ua Sallam bersabda, 'Jangan mengqashar shalat

da/an jarak karang dai enpat burad dai Makkah ke Asfun. " (HR.
Ad-Daraquthni dengan sanad yang dhaif, yang benar
bahwa hadits ini mauquf demikian yang dikeluatkan oleh
Ibnu Khuzairnah) 1151

Hadits ini dari ristayat Abdul \07ahhab bin Mujahid. Ia adalah seorang

yang matruk (ditinggalkan haditsnya). Ats-Tsauri mengelompokkannya
sebagai seorang pendusta. Al-Azdi berkata, "Tidak halal riwayat darrnya,
ia 1,a,ga seorang munqailti'karena tidak pernah mendengar dari bapaknya."

Hadits ini mauquf pada Ibnu Abbas, sanadnya shahih tetapi yang
tampak ini adalah ijtihad dari pendapatnya, dan telah dijelaskan tidak
ada hadits yang menunjukkan pembatasan.

'&'t & h' , J- at J'i,iG ,',SG & ii,r '*t -&'*s .t ,tl- J ,' t> , 4,

.frrw?, \';."t V;u" rs1, fr';;:-r rrici ril oli Ji ?
c / t' o t a . z I z o'. ,^ .+ 'P-t G -f s ,4* )ti-'! J":"ii'i ',J ,;(:h)l L?i

t , , t , , J- 9. V.t"
t. ^ t t .o.? a! o t?.lra:;.t *,ra?Jl t' .--*lt ,t

406. Dan dai Jabir Radhtlallahu Anhu ia berkata, 'Rasnlullah Shalla/laha

Alaihi wa Sa/lam bersabda, ".Sebaiknla umatka adalah mereka lang
apabi/a tterbuat kesalaltan, ntereka beisligfar dan jika melaktkun
pejalanar mereka mengqashar sltalat dar berbnka. " (HR. Ath-
Thabrani dalam Al-Ausath dengan sanad yang dhaif, hadits
ini tetdapat dalam mursal Said bin Al-Musayyab, kemudian
di Al-Baihaqi secara tingkas) 1152

Tafsir Hadits
Hadits ini merupakan dalil yang menunjukkan bahwa qashar dan

berbuka lebih utama bagi orang yang musafir daripada melakukan y^ng
sebaliknya. Asy-Syafiiyah berkata, "Meninggalkan jamak adalah lebih
utama. Meteka menganalogikan hal dalam perkataan mereka,

"5r Ad-Daraquthni (i /378)
tt52 (Lifu) Dhaif Al-Jani'(2901)

Ir.--
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"Menyemputnakan adalah lebih utama." Meteka telah menjelaskan secara

ielas tentang hal ini, dan sepertinya mereka tidak mengatakan dengan
hadits ini karena dhaifnya.

Ketahuilah bahwa pengarang kembali mengulang hadits Imran bin
Hushain dan hadits Jabit vaitu ucapan{ry^,

"Dai Imran bin Hasbain Radhilta/lahu Anbuma ia berkata, "Dulu aku
pernah terkena penlakit bawasir maka aku bertan-1a kepada Nabi Sballallahu
Alaibi wa Sa/lam tentang sbalat? Maka beliau bersabda, "Shalatlab dengan

berdii, jika tidak mampu shalat/ah sanbil duduk, dan jika tidak nanpu
shalatlah sanbil tidur niring." (HR. Al-Bukhari) tts't

"Dulu aku pernah berpenlakit bawasir maka aku bertanla kepada Nabi
Sba//a//abu Alaibi wa Sallam tentang shalat? (ini tidak disebutkan oleh
pengarang pada hadits sebelumnya dalam riwayat inr) shalatlah berdii jika
tidak nanpu maka sanbil duduk dan jika tidak nanpu sambil tidur miing."
Ini sebagaim^na yang ia katakan, yang sebelumnya tidak ia nisbahkan
pada seseorang pun, dan kami telah menjelaskan bahwa dari riwayat ini
selain Al-Bukhari dan tidak ada di dalamnya tambahan.

;r; 6: i'$'t +; ilr *'at tG :Jv, i; ?nt e: ,tG *sJ -J l' J . .,

\Ir 'ub-t oI e\\i Jtk t Jtsj 4 ,71 ;:>C, Jt k
-rl tt',#titr'+'4' o t '. r r,'ot t o,,ou 

' 
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6 uP;>t $:;'*-, J*lf eL.l! p-2Li
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| .-, _t,av9 q ,atl->Jl
t/

'Dan Jabir Radbjallahu Anhu ia berkata, 'Nabi Shal/allahu Alaihi wa

Sallam menjenguk lrangJatry sedang sakit. Beliau nelihatnla shalat di atas

bantal, maka be/ian melemparkannla rlan bersabda, "Sbalatlah di alas tanah,

jika tidak mampu beriyaratlah dengan islarat dan jadikan sujudnu lebih

0l

âljl

l/c

"" <6q3rAl'Bukhari (1117)
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rendah dai ruku'mu." (H'P*. Al-Baihaqi dan dishahihkan oleh Abu
Hatim kemauqufan hadits ini) trs+

Pengatang menambahkan dad flway^t ini sebelumnya' sesungguhnya

hadits ini diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dengan sanad yang kuat-

Kedua hadits ini telah lalu pada akhir bab sifat shalat sebelum bab

sujud sahwi dengan lafazh keduanya, dan kami telah mensyarahkan

keduanya pada tempatnya itu. Maka pada kesempat^nini kami tinggalkan

penielasannya karena. hal tetsebut. Kemudian ia menyebutkan hadits

Aisyah di sini yang juga telah lalu di bab Sifat shalat dengan lafazhnya.

Di sana beliau mengatakan dishahihkan oleh Ibnu Khuzaimah, namun di

sini disahihkan oleh Al-Hakim.

*t y\, -v'4,t;?-, :du 6; h'

€ut'^t3r:rU.fr,

qta-X.e ',.fS.t,V
tzz z2z.t l, t
olJ-l .l.u'tr-, P-

407. Dai Aiyah Radbjallahu Anha ia berkata,'Aka melihat Rasulullah

Shallallahu Alaihi wa Sallam shalat sanbil duduk bersila. " (HR.
An-Nasai dan dishahihkan oleh Al-Hakim) l1ss

Hadits ini dari hadits-hadits tentang shalatnya orang yang sakit, bukan

hadits bagi musafit, dan telah dibawakan oleh beliau pada temp^t y^trg
lalu.

Hadits ini mcnunjukkan cara duduk bagi orang yang memiliki udzur

untuk berdiri ketika melaksanakan shalat. Dan di sini ada perbedaan

pendapat sebagaiman^ yang telah lalu.

rz. @AB sHAr-ar JUM'AT
Hari Jum'at pada masa jahiliyah dinamakan dengan Al-Urubah. At-

Tirmidzi meriwayatkan dari hadits Abu Hurairah dan ia berkata, "Hasan

shahih." Sesungguhnya Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda,

"sebaik-baik hai lang terbit padarya matahai adalah hari Jam'at. Pada hai
itu diciPtakan Adam, pada hari ita dimasukkan Adam ke dalan surga dan pada

hari itu pu/a dikeluarkan dainla, dan tidaklah terladi hai kiamat kecuali hari

Jttm'at." 
1156

rr5a Al-Baiha qi (306 / 2)

"tt <Q',-1 S hahih An-I'Jasa'i (7660)
rtsr' q$3) Shahih At-Tirmidai (88)
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408. Dari Abdullah bin Unar dan Abu Hurairah Radhjallabu Anhum,
se.runggubnla mereka berdua telah mendengar Rasulullah Shallallabu
Alaihi wa Sallam bersabda di atas kalu mimbarnla, "Hendaklah benar-

benar berhenli suatu kaun dai meningga/kan shalat Jum'at atau Allah
akan menutup hati ruereka, kemudian benar-benar Dia jadikan mereka

ita orang-oraftgJang lupa." (HR. Muslim) ttsr

Penielasan Kalimat
"Mertka berdua te/ab mendengar Rasulullah Sbal/allahu ,4/aibi aa Sal/am

bersabda di atas kalu nimbarnla (yaitu mimbarnya yang terbuat dari kayu,
tidak yang terbuat dari tanah dan tidak juga di atas tiang -penahan- yang
biasa beliau bersandar kepadanya. Mrmbar ini dibuatkan untuk beliau pada
tahun kc tujuh -ada riwa\;at vaflB mcngatakan pada tahun ke delapan-,
dikerjakan oleh seorang anak laki-laki dari petempuan Anshar ia adalah
tukang ka1'u dan nxntan\-a mcnurut riwayat yang pahng shahih adalah
Nlaimun. N{imbar ini terdiri dari tiga tingkat dan tetap dalam bentuk itu
sampai kemudian ditambah oleh Marwan pada zamafl Muawiyah dengan
enam tingkat dari bawah dan dalarn penambahan tingkatnya ini ada krsah
tersendiri.

'TIendaklah benar-henar berltenti suatu kaurn dai neninggalkan sltalat Jum'al
atau A/lah akan menutup hati mereka (al-khatna adalah menguatkan sesuatu

dengan memberikan stempel -cap- di atasnya, sehingga membekas dan
membentuk cap agar sampai kepadanya dan tidak dapat dihilangkan
kesyubhatan hatrnya disebabkan berpalingnya mereka dad kebenaran, dan
kesombongan mereka dar.i menerimanya serta keengganan mereka
melaksanakan kebenaran tersebut. Digambarkan dengan sesuatu yang
dilengketkan ke hati mereka dengan stempel yang tidak mampu
dihilangkan oleh apapun. Ini merupakan ganjaran atas tidak

"" <if&l Muslim (865)
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c t^t^n pinggir Dba'u An-Nahar bahwa waktu shalatJum'at adalah ketika

miring matahari. Hal ini ditunjukkan juga oleh dalil berikut;

6'ri,1 t', ,ry

*'1^r.r
tK t1

2 G.,r

'1,i,.to. \,. to, o,,
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41,0. Dan dai Sahl bin Sa'ad Radhjallahu Anbuma ia berkata, 'Kami

tidak pernah tidur siang dan tidak pu/a makan siang kecuali setelah

s b a / a t J u m'a t. " (Muttafaq Alaih dan laf azhnya ba gi Muslim) / /6/

Dalam riwalatlang lain, '?ada <aman Rasulullah Sha/lallaha A/aihi
wa Sa//am."

Biogtafi Perawi
Sahl bin Sa'ad nama lengkapnya adalah Abul Abbas Sahl bin Sa'd bin

N{alik Al-Khazraji As-Saidi Al-Anshari. Dikatakan r'ama;ny^ adalah Hazan,
kemudian ia dinamakan Sahl oleh Rasulullah .9ba//a//ahu Alaihi wa Sa/lan.

ketika Rasulullah wafat ia berusia lima belas tahun. Ia meninggal di
Nfadinah pada tahun tujuh puluh satu, termasuk orang yang paling akhir
yang meniggal di Madinah dari kelompok sahahat.

Tafsir Hadits
Hadits ini mcnunjukkan dalil sebagatm^na yang ditunjukkan oleh

hadits yang pertal::'a, yzitu dari dalil yang dipakai oleh Ahmad.
Sesungguhnya pengarang -semoga Allah merahmatinya- mendatangkan
hadits ini dengan Iafazh rrwayat '?ada Zaman Rasnlullah Sltal/allahu,,llaihi
wa Sa//am", supaya orang tidak mengatakan, "Sesungguhnya rawi tidak
tegas pada riwayat yang pertama bahwa yang demikian itu dari perbuatan
Rasulullah dan juga tidak merupakan penetapan dari beliau. Ir{aka ia tolak
hal itu semua itu dengan rtwayatyang menetapkan bahwa semua itu te{adi
padz zaman Rasulullah Shallallahu Alaibi wa 5'allam. Dan menjadi sesuatu

yang makluln, sesuflgguhnya tidak ada yang shalat Jum'at di Madinah
pada masa beliau kecuali beliau sendiri, maka ini menjadi khabar tentang
shalat belrau. Tidak ada dalam hadits ini dalil bahwa shalat dilaksanakan
sebelum miringnya mataharr, karena mereka di Madinah dan Nfakkah tidak

"o' ti!&1Al-Bukhari (939) dan N{uslim (859)
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tidur siang dan tidak makan siang kecuali setelah shalat Zhuhur
sebagaiman^ y^ng tersebut dalam firman Allah,

l\_
ry "'#i'i&q-5;'1t4-)

'Ketika kama menangalkan pakaian (luar)na di tengah bai." (QS. An-
Nuut: 58).
Betul bahwa Rasulullah bersegera melaksanakan shalat Jum'at pada

awal waktu miringnya matahad berbeda dengan shalat Zhuhur terkadang
beliau mengakhirkannya sampai manusia telah berkumpul.

ouJ *'r*
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411. Dai Jabir Radhitallahu Anhu, sesunguhnla Rasulullah Shalla/lahu

Alaihi wa Sa/lam se/alu khutbah berdiri, kemudian datanglah

segerornbo/an onta membawa barang dagangan dai Slan sehingSa orang

pada babar menuju kepadanla sampai tak tersisa kecua/i dua be/as

orang /elaki." (HR. Muslim) 11t'2

Penielasan Kalimat
"Sesunguhnla Rasulu/lah Shalla//ahu Alaihi wa Sallam se/a/u khutl,talt

berdiri, kemudian dalang/ah segerombolan onta membawa barang dagangan

(dalam An-Nihayah lafazb a/-'Iiru yaitu onta-onta yang membawa
mu^tannya) dan Slan -rehinga orang pada bnbar (betmakna bubat) rnenuju

kepadanla sampai lak tersisa (yaitu dalam masjid) kecuali dua belas orang

lelaki. "

Tafsir Hadits
Hadits ini dalil disyariatkannya khutbah dan dilakukan dengan berdiri

dan tidak disvatatkan iumlah tertentu sebagaimana yang dikatakan
bahwa disyaratkan bagi shalat Jum'at empat puluh orang lelaki. Dan
juga tidak 

^p^ 
y^ng dikatakan, sesungguhnya jumlah paling sedikit

terlaksananya shalat ium'at adalah dua belas orang sebagaiman^ yang

"u, <9,,3, Nluslim (863)
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diriwayatkan dari Malik karena hadits ini tidak menunjukkan bahwa ia
tidak terlaksana kurang dati itu.

Berkenaan dengan kisah inilah turun ayat,

@ ..'i;G_(6 6{:
"Dan apabila mereka melihat perniagaan." (QS. Al-Jumuah: 11)

Qadhi Iyadh berkata, "Sesungguhnya Abu Dawud meriwayatkan dalam

Marasilnya,1163 "Sesungguhnya khutbah beliau Sballa/lahu Alaihi wa Sallan
yang mereka pada bubar adalah setelah shalat Jum'at. Mereka menyangka
sesungguhnya tidak ada sesuatu bagi mereka untuk terus mendengarkan
khutbah. Dan sesungguhnya beliau sebelum kisah ini shalat sebelum
khutbah." Al-Qadhi berkata, "Ini lebih sesuai dengan keadaan shahabat
dan orang- orang yang berprasangka di antara mereka yang tidak akan
meninggalkan shalat bersama Rasulullah Shallallabu Alaihi wa Sallam, akan
tetapi karena mereka menyangka bolehnya bubar setelah selesainya shalat.

;irr ,* d\ J';]'Js :'Js t:-1:t\, -ur'# u\
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412. Dai lbnu Umar Radhjallahu Anhuma ia berkata, "Telah bersabda

Rasu/ul/ah Sha//a//ahu Alaihi wa Sallam, "Barangria]>a lang
mendapatkan satu rakaat dari sbalat Jum'at dan lainn1a, bendaklah ia
menambahkan Jaftg lainnla maka sempurnalah shalaln1a. " tt0+ (HR.
An-Nasa'i, Ibnu Maiah, dan Ad-Daruquthni lafazh ini
baginya. Isnad hadits ini shahih tetapi Abu Hatim
menguatkan kemursalannya)

Penjelasan Kalimat
'Barangtiapa -yang mendapatkan salu rakaat dai shalat Jum'al dan lainnya

(yaitu semua shalat) hendaklah ia menambahkan yang lainnya (yaitu dalam

tt61 Al-Marasi/ (62)

"o' <613, Shahih Ibnu Majah (1,13L)
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shalatJum'at dan lainnya ia tambahkan rakaat yang tersisa bark satu rakaat
atau lebih) maka senpurnalah shalatn1a."

Hadits ini mereka keluarkan dari hadits Baqiyah dari Yunus bin Yazid
dari Salim dari Bapaknya Al-hadits. Abu Dawud dan Ad-Daraquthni
mengatakan, "Baqiyah telah menyendiri dengan periwayatan hadits ini
dari Yunus. Berkata Abu Hatim di dalam Al-Ilaldari bapaknya, "Ini adalah

kekeliruan dari matan dan Isnad tetapi yang benar adalah dan Az-Zuhrt
dari Abu Salamah dari Abu Hurairah secara marfu', 'Barangsiapd Jang
mendapatkan sala rakaat dai thalat maka berarti ia lelalt mendapatkailnl)a."

Adapun ucapan 'dari shalat jum'ah' z.dalah kekeliruan.
Hadits ini telah dikeluarkan dari tiga ialan dari Abu Hurairah dan tiga

lalan dad Ibnu Umat, semuanya ada pembicar^arr.

Tafsir Hadits
Hadits ini menunjukkan bahrva shalat Jum'ah sah bagi oran€l vang

menjumpainya rvalaupun ia hanya mendapatkan sebagian kecil saia dad
khutbah. Pendapat ini didukung oleh Zaidbin Ali, Al-Muayid , As-Syafi'i,
dan Abu Hanifah.

Al-Hadawiyah betpendapat mendapatr sebagian dari khutbah adalah
syatat tidak sah t^npz-nya. Hadrts ini menjadi hujjah yang mematahkan
pendapat mereka walaupun hadits ini ada perbincangan, akan tetapi
banyaknya jalan perirva)-atann)'a rnenguatkan sebagian pada sebagian yang
lain. Disamping itu juga Al-Hakim telah mengeluarkan hadits ini dari
trga lalan salalr satunya dart Hadits Abu IJurairah, dan ra berkata pada
rirvayat Abu Hurairah ini, "Sesuai dengan syarat Al-Bukhari dan Mus-
lim." Kemudian asal suatu hukum udak ada sy^rat kecuali ada dalil yarrg
menunjukkannya.
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413. Dai Jabir bin Samarah Radhjallalo Ao,ln, "sesunguhnlta Nabi
Sha/la/lahu Alailti wa Sallam biasa berkhutbah dengan berdii, kentudian

beliau dudak, keruudian be/iau berkhutbah dengan berdii, baratgsiapa

lang menceilakan kepadamr bahwa se-runguhnla biliaa khutbab dengan

duduk, maka ittr saalu kebobongan." (HR. Muslim) ttas

"ut <613', tvluslim (862)
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Tafsir Hadits
Hadits ini dalil disyariatkannya berdiri ketika melakukan dua khutbah,

dan duduk dt antara keduanya.

Para ulama telah berbeda pendapat apakah itu waiib atau sunnah? Abu
Hanifah berkata, "Sesungguhnya berditi dan duduk adalah sunnah." Malik
betpendapat bahwa berdiri adalah wajib dan meninggalkannya adalah

kejelekan tapi sah khutbahnya.
Asy-syafii dan lainnya berpendapat bahwa khutbah tidak ada kecuali

betdiri bagi yang mampu. Meteka berhuiiah dengan terus menerusnya

Rasulullah Shallallahu Alaibi wa Sallam dalam keadaan seperti itu sampai-

s ampai J abir meng ttakan, "S i ap a 1 ang m e ngk b a b ark a n... " B erdasarkan i uga

^pa 
yang diriwayatkan, sesuflgguhnya I(aab bin Ujrah masuk Masiid dan

menemukan Abdurrahman bin Umi Al-Hakam khutbah sambil duduk,

maka ia mengingkartnya dan membaca ftman Allah,1166 "dan mereka

tingga/kan kamu sedang berdii (berkhutbah)." (QS. Al-Jumuah: 1'L). Dalam

ri.wayat Ibnu I(huz airrrah, "Aku tidak melihat seperti hati ini sekalipun

imam yang mengimami martusia khutbah dengan duduk."1167 ia

mengucapkan itu sanrpai dua kali.
Ibnu Abi Syaibah mengeluarkan dai Thawus, "Rasulullah Shallal/ahu

,,l/aihi wa Sallam khutbah sambil berdiri begitu juga Abu Bakar, Umat,

dan Utsman, dan orang yang pertama kali yang duduk di mimbar adalah

N{uawiyah."1r68

Ibnu Abi Syaibah mengeluarkan dari Asy-Sya'bi, "Sesungguhnya

tr{uarviyah khutbah dengan duduk disebabkan banyaknya lemak yang ada

di perut dan dagingnyu."ttu'Ini jelas menuniukkan udzurnya,katena dalam

keadaan udzut dalam suatu hukum ada kesepakatan bolehnya duduk
dalam khutbah.

Adapun Hadits Abi Said yang dikeluarkan oleh Al-Bukhati,
"sesungguhnya Nabi Sballallahu Alaihi wa Sallam duduk pada suatu hari
di atas mimbar dan kami duduk di sekitar beliau."1170 Maka telah diiawab

oleh Asy-Syafii bahwa itu tidak saat shalat Jum'at.
Dalil-dalil ini menuniukkan terlaksananya syaiat berditi dan duduk

dalam khutbah.

ttuu <Q',-7 Muslim (864)
r167 Aku tidak menemukannya dalam Ibnu Khuzaimah.
1168 Al-M,tshannaf $ /a48)
t16e Al-Mushannaf (1 /449)
t 
" 

o <g',?'t Al-Bukhari (92 1 )
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Adapun kewajiban dan menjadi syarat dzlam sahnya khutbah, maka

tidak ada petunjuk atas hal tersebut kecuali terkadang digabungkannya
dalil wajib berasas dcngan Nabt Sha//a//ahu Alaihi wa Sa/lam dan beliau
teiah bersabda, "shalatlah kalian sebagaintana ka/ian me/ibatka shalat.'\111

Perbuatan beliau dalam shalat Jum'at dalam kedua khutbahnya dan
mendahulukannya sebelum shalat menjelaskan bagaiman^ t^t^ cara
pelaksanaan shalat Jum'at. Dan apa yang dilanggengkan oleh beliau, maka

itu adalah kewajiban, dan apa yang tidak dilanggengkannya kadang
ditinggalkan maka itu menunjukkan tidak adanya kervajiban. Jika sah

bahwa duduknya Rasulullah Sha/lallahu Alaihi wa Sal/am duduk seperti
dalam hadits Abu Said itu pada hari Jum'at, maka itu menjadi dalil yang

kuat untuk pendapat yang pertama, dan jika tidak maka pendapat vang
kedua.

Faedah:
Salam yang diucapkan oleh khatib di atas mimbar kepada manusia

ada hadits yang dikeluarkan oleh Al-Atstam dengan sanadnya dati -.\sv-

Sya'bi, "Rasulullah Shallal\afu Alaihi wa Sallam jika naik ke mimbar pada

hadJum'at beliau menghadap manusia dan berkata, "As-Salamu Alaikum",
...Hadits ini adalah Mursal. Ibnu Adi mengeluarkan, "Sesungguhnva Nabi
Sha//a//ultu A/aihi wa 5'a//am jika memanggil dati mimbar beliau
mengucapkan salam atas orang yangada di selirtar mimbar kemudian naik,
dan jika beliau menghadap kepada manusia dengan waiahnya beliau
mengucapkan salam kemudian duduk." I{ecuali hadits ini didhaiflian oleh
Ibnu Adi katena ada Isa bin Abdullah Al-Anshati dan iuga didharfkan
oleh Ibnu Hibban.
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41,4. Dai Jabir bin Abdullah Radhjallabu Anhu ia berkata, 'B.asulallab

Shallallahu Alaihi wa Sallam jika khutbab merahlah kedua matanla,
meninggi JuaraltJa, dan sangal marahnla sartpai seakan-akan be/iau

memperingatkan pasukanltJa dengan mengatakan, "lVaspadailah
musuh pada pagi kalian dan sore kalian, kemudian bersabda, 'Amma
Ba'du, sesungguhnla sebaik-baik penbicaraan adalah tentang
kitabullah dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Muhammad.
Dan sebaruk-buruk perkara adalah perbuatan lang dibuat-buat, dan

setiap bid'ab adalab kesesatan." (HR. Muslim)1172, da/am iwalat
lang lain baginla, "Khutbah Nabi Sballallahu Alaihi wa Sallam
pada han Jam'al dengan memuji Allab dan memuja-N1a, kemadian
sete/ah itu naiklah ruaralrya. Dalam riwalat lang lain baginla,
'Barangsiapa Jang diberi petunjak oleh Allab maka tidak ada lang
dapal merytesatkannla, dan barangsiapa Jarry disesatkan naka tidak
ada lang dapat membeinla petunjuk." Drtn bagi An-Ilasai, "Setiap

lang sesat itu di neraka." 1173

Tafsir Hadits
"Dan seburuk-buruk perkara ada/ah perbuatan lang dibaat-buat" (yurg

dimaksud dengan 'muhdasat' -perbuatan yang dibuat-buat- adalah segala
sesuatu yang tidak ditetapkan berdasarkan syariat Allah dan tidak juga
dari syariat rasul-Nya)

"Dan setiap bid'ab adalah kesesalan" (y^ng dimaksud dengan bid'ah
secara bahasa adalah apz- yar'g dikerjakan taflpl- contoh sebelumnya.
Sedangkan yang dimaksud di sini adalah segala sesuatu yang dikerjakan
t^npa didahului oleh contoh syariat dari Al-Qur'an maupun As-Sunnah.

Pzra ularr'a membagi bid'ah dalam lima bagian;
1) Bid'ah wajib, seperti menjaga ilmu pengetahuan dengan ditulis dan

menentang kaum ilhad Qtenentang syariat) dengan menegakkan hujjah.
2) Bid'ah mandubah (sunnah), sepeni membangun madrasah.
3) Bid'ah mubabah (boleh), sepeiti memperluas atau memberi keluasan

dalam pewarnaan makanan dan memperindah pakaian.

"" <i4,b> Muslim (867)

"" <ii',b, Shahib An-Nan'i (3277)
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4) Bid'ah Muharramab (haram)
5) Bid'ah Makruhah (makruh)

Untuk bid'ah yang muhanamah dan makruhah, keduanya sudah
jelas sebagaimana yang disabdakan bahwa setiap bid'ah itu sesat.

Lafazh umum y^ng tetmaktub dalam hadits dikhususkan.

Dalam hadits ini ada dahl yang menunjukkan disunnahkan bagi khatib
untuk mengeraskan suara, memperindah ucapannya dan membawakan
kumpulan-kumpulan kalimat yang mengandung motivasi dan ancaman,
sebagaimana juga membawakzn kata anma ba'du. Al-Bukhari telah
membuat bab tentang mengucapkan amma ba'du ini dan beliau telah
menurunkan sef umlah hadits tentang hal tersebut. Beliau juga
mengumpulkan riwayat-riwayat yang menyebutkan amma ba'du dart
sebagian muhaddits. Beliau keluarkan dari tiga puluh dua shahabat.
Zhahirnya, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sa/lam selalu
mengucapkan kalimat ini disetiap khutbahnya dan vang demikian itu
setelah ucapan alhamdulillah dan puji-pujian kepada Allah dan ucapan
syahadat sebagaimana riwal'at vang mengisyaratkan hal tersebut dengan
ucapan beliau.

Dan dalam rirvayat Muslim dariJabir bin Abduilah disebutkan bahwa,
"I{hutbah Nabi Shal/al/ahu Alaihi wa Sal/an pada hati Jum'at dimulai
dengan memuji Allah dan memuja-Nya kemudian mengeraskan suaranya,"
tanpa ucapan 'amma baAu _fainna khairal hadits'sampai akhir sebagaimana
telah dijelaskan terdahulu. Juga tidak disebutkan ftacaan) syahadat karena
untuk meringkas, disebabkan hal ini telah ditetapkan dalam rirvayat yang
lain. Dan telah ditetapkan bahwa Nabi Sballallaha Alaihi wa Sallam
bersabda, "Setiap kbutbah yng lidak ada (bacaan) sltahadatnla seperti sebaah

tangan lang terpztzng." 1174 D^n di daiam kitab Dalail An-Nubuwah karya
Baihaqi dalam hadits qudsi dari Abu Hurairah secata marfu menceritakan
bahwa Allah Ta'a/a betfirman, 'Aku nenjadikan umat-mu tidak boleh

berkhutbab sampai rzereka bersaksi babwa sesunguhnla engkau adalah hamba-

Ka dan Rasu/-Ku." 111s

Dan dalam riwayat Muslim dati Jabir,

{',5:t3 x'ptZ;';.t { l+: "*ht ,-+ ,y
'Barangsiapa Jang dilteri petunjuk oleh Allah, naka tida,k ada lang dapat

menlesatkannla. Dan barangsiapa lang disesalkan, maka tidak ada lang dapat

membeinla pefanjuk." Dan lafazh ini disebutkan setelah kata amma baUu.

"" <6ry3', Shahih Al-Jami'(4520)

'175 Ad-Dalail (7/63)
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keduanya karena sabda beliau, "Shalat Zbtrhur" jika boleh lamak taqdim,
tentu beliau menggabungkan kepadanva shalat Ashat. Inilah petbuatan
dari beliau yang mengkhususkan hadits-hadits tentang waktu shalat
sebagaiman^ y^ng telah lalu. Dalam hal ini ulama berbeda pendapat:

Al-Hadawiyah berpendapat, yang ini juga merupakan ucapan Ibnu
Abbas, Ibnu Umar dan sekelompok dari shahabat, diriwayatkan juga dati
Malik, Ahmad dan Asy-Syafii, "Bolehnya menjamak bagi seseorang yang
musafir baik secara laqdin maupun secara fa'khir berdasarkan hadits
menjelaskan tentang ta'kbir dan berdasarkan riwayat yang akan dijelaskan
kemudian dalam masalah taqdirn.

Dari Al-Auzai, "Sesungguhnya boleh bagi orang yang musaffu untuk
jamak ta'khir saja berdasarkan hadits ini." Ini juga diriwayatkan dari Malik,
Ahmad bin Hambal dan dipilih oleh Muhammad Ibnu Hazm.

An-Nakhai, Al-Hasan, Abu Hanifah berpendapat bolehnya menjamak
taqdim tapi tidak takhir bagi seorang musafir. Mereka mentakwili hadits
yang menielaskan jamaknya Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bahwa
yang dimaksud adalah jaruak shui (1zmak dalam bentuknya saia) yaitu
beliau mengakhirkan shalat Zhuhur sampai akhir waktunya dan
mengawalkan Ashar pada waktunya. Demikian juga shalat Isya." Pendapat

ini ditolak, "Sesungguhnya jika mereka berlalan berdasarkan pendapat
ini, maka tidak sempurna bagi mereka dalam lamak taqdim sebagaimana

diberikan faedah oleh ucapan, "Menurut Riwayat Al-Hakim di dalam z1/-

Arbain dengan sanad yang shahth, "Beliau shalat Zhuhut dan Ashar."
Yaitu iika telah mrring sebelum berangkat beliau shalat dua fardhu ini
bersamaan kemudian berangkat." Riwayat ini memberikan faedah tetapflya
jama taqdim dari perbuatan Rasulullah. Maka tidaklah mungkin tergambat
bahwa yang dimaksud adalah janak shui.

Sama dengan riwayat ini yaitu yang diriw^yatkan oleh Abi Nu'aim
dalam Muslakhral Musliru yaitu takhrij beliau terhadap Sbahih Maslim,"Jrka
beliau dalam perjalanan dan matahari miting beliau shalat Zhuhur dan
Ashar bersamaan kemudian berangkat." Riwayat Al-Hakim dan Abi
Nu'aim ini juga telah memberikan faedah adanya lamak taqdim dan kedua
riwayat ini adalah shahih sebagaimana y^ng dikatakan oleh pengarang,
kecuali Ibnul Qavyim berkata, "Sesungguhnya telah terjadi petbedaan
pendapat dalam riwayat Al-Hakim, dr antara mereka ada yang
menshahihkan dan di antara mereka ada yang menghasankan ada juga

yang mencela hadits ini dan menjadikannya hadits maudhu' dari Al-Hakim.
Sesungguhnya r^ nrenghukumi hadits ini sebagai maudhu." I{emudran
dijelaskan ucapan Al-Hakim tentang kemaudhuan hadits inr yang
kemudian ditolak oleh Ibnul Qayyim dan ia memrlih bahwa hadits ini
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keduanya karena sabda beliau, "Shalat Zhuhur" jika boleh jamak taqdim,
tentu bel-iau menggabungkan kepadanya shalat Ashar. Inilah perbuatan
dad beliau yang mengkhususkan hadits-hadits tentang waktu shalat
sebagaiman^y^ng telah lalu. Dalam hal ini ulama berbeda pendapat:

Al-Hadawiyah berpendapat, yang ini juga merupakan ucapan Ibnu
Abbas, Ibnu Umar dan sekelompok dari shahabat, dirirayatkan juga dati
Malik, Ahmad dan Asy-Syafii, "Bolehnya menjamak bagi seseorang yang
musafir baik secara tarldim maupun secara ta'khir berdasarkan hadits
menjelaskan tentang ta'khir dan berdasatkan riwayat yang akan dijelaskan
kemudian dalam masalah taqdin.

Dari Al-Auzai, "Sesungguhnya boleh bagi orang yang musafir untuk
jamak ta'khir saia berdasarkan hadits ini." Ini juga diriwayatkan dati Malik,
Ahmad bin Hambal dan dipiiih oleh Nluhamtnad Ibnu Hazm.

An-Nakhai, Al-Hasan, Abu Hanifah betpendapat bolehnya menjamak
taqdim tapi tidak takhir bagi seorang musafir. Mereka mentakwili hadits
yang menjelaskan jamaknya Rasulullah Shalla/lahu Alaihi wa Sallan bahwa
yang dimaksud adalah jamak shui (1amak dalam bentuknya saja) yaitu
beliau mengakhirkan shalat Zhuh:ur sampai akhir waktunya dan
mengawalkan Ashar pada waktunya. Demikian juga shalat Isya." Pendapat

ini ditolak, "Sesungguhnya jika mereka berlalan berdasarkan pendapat
ini, maka tidak sempurna bagi mereka dalam lamak taqdim sebagaimana
diberikan faedah oleh ucapan, "Menurut fuwayat Al-Hakim di dalam Al-
Arbain dengan sanad yang shahih, "Beliau shalat Zhuhur dan Ashar."
Yaitu jika telah miring sebelum berangkat beliau shalat dua fardhu ini
bersamaan kemudian berangkat." Riwayat ini memberikan faedah tetapnya
jama taqdim dari perbuatan Rasulullah. Maka tidaklah mungkin tergambar
bahwa yang dimaksud adalah jamak shuri.

Sama dengan rirvayat ini yaitu yang ditiwayatkan oleh Abi Nu'aim
dalam MuslakhrE'Muslin yaitu takhrij beliau tethadap Shahih LIuslin,"Jlka
beliau dalam pelalznan dan matahad miring beliau shalat Zhuhur dan

Ashar bersamaan kemudian berangkat." Riwayat Al-Hakim dan Abi
Nu'aim ini juga telah memberikan faedzh adanya jamak taqdim dan kedua
riwayat ini adalah shahih sebagaimana yang dikatakan oleh pengarang,
kecuali Ibnul Qayyim berkata, "Sesungguhnya telah terjadi perbedaan
pendapat dalarn riwayat Al-Hakim, di antara mereka ada yang
menshahihkan dan dr antara meteka ada yang menghasankan ada juga

yang mencela hadits ini dan menjadikannya hadits maudhu' dati Al-Hakim.
Sesungguhnya ia menghukumi hadits ini sebagai maudhu." Iiemudian
dijelaskan ucapan Al-Hakim tentang kemaudhuan hadits ini yang
kemudian ditolak oleh Ibnul Qayyim dan ia memrlih bahwa hadits ini



700 $ @unutus-sALAM JilidPenama

Dan dalam riwayat An-Nasai dari Jabir,

)8te'::ta ,F:
"Dan setiap lang sesat itil di neraka." yaitw diucapkan setelah ucapan

'kullu bid'atin dhalalalab' (setiap bid'ah adalah sesat), sebagaimana y^tg
disebutkan dalam rtwayat An-Nasai dan yang diringkas oleh pengarang.
Dan yang dimaksud adalah pelaku bid'ah.

Dan Rasulullah mengajarkan kepada para shahabat dalam khutbahnya
kaidah-kaidah Islam dan syartatnya. Behau memerintahkan dan melarang
mereka dalam khutbahnya jika ada perkata perintah atau larangan
sebagaimana beliau memerintahkan orang yang masuk ke mesjid sedangkan
bel-iau sedang khutbah untuk shalat dua rakaat. Beliau juga menyebutkan
p engajaran - p engajann syariat dalam khutb ahnya menyebutkan surga, ner aka

dan hari akhir. Beliau memerintahkan bertakwa kepada Allah dan
memperingatkan akan murka-Nya, memberikan motivasi untuk
mendapatkan ddha-Nya.

Telah datang pedhal pembacaan ayat Al-Qur'an di dalam hadits Mus-
lim, "Sesunguhnla bu,qi Ra.ru/u//ah dua khulbah, duduk di antara keduanla,

be/iau nembaca ALpar'an, mentpeingatkan manuia dan memberi ancaman bagi

manlria." 1176

Zhahirnya, bahwa Nabi Sha//a//abu Alaihi wa Sallam melanggengkan

^p^-^pa 
yang telah disebutkan dalam khutbah dan wajibnya hal tersebut,

karena perbuatan Nabi metupakan penjelasan bagt apa yang diglobalkan
di dalam ayat lum'at dan beliau telah bersabda, "Shalatlah kalian
sebagaimana ka/ian melihatku slta/at." 1177

Imam Syafi'i telah berpendapat seperti ini. Al-Hadawiyah berkata,
"Tidak wajib dalam khutbah kecuali hamdalah, shalawat atas Nabi di
dalam dua khutbah seluruhnya." Abu Hanifah berkata, "Cukup dengan
ucapan Subhanallah, Alhamdulillah, walailahaillallah wallahuakbar."
Imam Malik berkata, "Tidak cukup kecuali dengan sesuatu yang disebut
khutbah."
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415- Dai Ammar bin Yasir Radhtlallabu Anbu ia berkata, 'Aku mendengar
Rasulullah shallallahu Alaihi wa sal/am bersabda, "sesungahnla
panlangnla shalat tere,rang dan pendeknla khutbahnla merupakan
anugerah dai pemahaman -agamaltJ)a-Jang baik." (HR. Muslim)rtzs

Tafsir Hadits
Sesungguhnya pendeknya khutbah merupakan tanda kefakihan

seseorang, karena orang yang fakih adalah orang yang mampu
mengetahui hakikat-hakikat makna dan kumpulan-kump ulan lafazh,
sehingga memungkinkan baginya untuk mengungkapkan dengan bahasa
yang lugas dan bermanfaat. I(arena kesempurnaan hadits ini adalah,
"Panjangkanlah oleh ka/ian tha/at dan ringkaskan/ab khutbah, karena
sesung4uhnla dari penje/aran ilu ada sihir." Beliau menyamak^n uc^p^n
yang keluar dari iubuk hati yang menarik pethatian akal dengan sihir,
karena mengandung hal-hal yang menarik perhatian dan sesuainya hal
yang ditunjukkan serta manfa^tyang banyak yang ditimbulkan dainya.
Dan jatuhnya hal tersebut dalam bentuk majas, baik dalam bentuk
motivasi atau peringatan dan selainnya. lHal ini tidak akan mampu
dilakukan kecuali oleh orang yang paham betul akan makna-makna dan
keselarasan dalil. Sesungguhnya seseofang mampu mendatangkan
kumpulan-kumpulan kalimat, dan ini merupakan sesuatu yang
dikhususkan kepada Rasulullah Shalla//ahu Alaihi wa Sa//an bahwa beliau
mampu mendatangkan jawamiu/ kalim.

Yang dimaksud dengan panjangnya shalat adalah panjang yang tidak
sampai memasukkan pelakunya dalam larangan. Dan Rasulullah
Sballallahu Alaihi wa Sallam membaca surah Al-Jumuah dan Al-Munafiqun.
Ini panjang yika dihubungkan dengan khutbahnya dan tidak juga
memanjangkan khutbah itu dilarang.

V t';:,, . d6t'+t tit i; U3A

416. Dai umnu Hiyam binti Haritsah bin An-Nu'man Radbitallahu
Anba ia berkata, 'Aku tidak pernah mengambil ,paf wal
pur'anilnajid' kecaali dai lisan Rasulullah shallallahu Alaihi wa
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Sallam lang beliau baca- di setiap Junat di atas ninbar jika beliau

khutbah kepada manusia." (HR. Muslim) 117e

Biografi Petawi
Ummu Hisyam binti Haritsah bin An-Nu'man adalah seorang Anshar.

Meriwayatkan darinya Khabib bin Abdurrahman bin Yusaf. Ahmad bin
Zuhall, "Aku mendengar bapakku berkata, 'Ummu Hisyarn binti Hadtsah
telah berbaiat fudwan." Ibnu Abdiibar menyebutkannya dalam Al-Istiab
dan tidak disebutkan n rr'anya. Pengarang menyebutk^nr,y^ dalam At-
Taqrib, juga tidak disebutkan n^many^ tetapi beliau hanya mengucapkan
bahwa ta adalah seorang shahabiyah yang terkenal.

Tafsir Hadits
Di dalam hadits ini ada sy^tt^t membaca surah Qaf dalam khutbah di

setiap Jumat. Para ulama mengatakan sebab Rasulullah memilih surah ini
karena surah ini mencakup peringatan tentang hari berbangkit, kematian,
naselrat-nasehat yang keras dan aflca'm^rr-^flc rrran yang sangat besar.

Dalam hadits ini juga ada dalii yang membaca sesuatu dalam Al-Qur'an
di dalam khutbah, sebagaimanayangtelah lalu dan telah terjadi ijma untuk
membaca surah yang discbutkan, tidak juga di dalam khutbah. Dan
lazrrr'nya Rasulullah membaca surah ini adalah merupakan pilihan baginya,
karena di dalamnya terkandung nasehat yang baik dan peringatan. Dalam
hadits ini juga ada dalil yang menunjukkan diulang-ulangnya nasehat di
dalam khutbah.
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477. Dari Ibnu Abbas Radhjallabu Anhuma ia berkata, 'Rasulullah
Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, 'Barangsiapa Jaftg berbicara

pada bai Jum'at dan imam sedang berkhutbah, maka dia seperti khinar
(keledai) yng membawa kitab kuning, dan oranglang mengatakan diam

"'o lV2Q, Muslim (872)
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kepadanla naka tidak ada baginla Jum'at. " (HR. Ahmad dengan
sanad la ba'sa bih -tidak mengapa-)."80

Hadits ini memiliki syahid yang kuat di Jani' Hamad secara mursal,
yaitu hadits Ibnu abbas yang menafsirkan:
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418. Dan ini (hadits Ibnu Abbas) nenafsiri hadits Abu Hurairab Radhryallahu

Anbu dalam Ash-Shahihaini secara ma1fu, 'tika engkaa mengatakan

kepada lemanrnu "diam" pada hari Junat sedangkan imam berkhutbah,

maka engkau le/ah berbuat kesia-siaan.'n181

Tafsir Hadits
Dalam uc^parlfly 

^ Jt a u m a I j a m' a lt' merup akan p etunj uk b ahwa khutbah
selain hariJumat tidak sama larzngan dalam hal berbicara. Adapun ucapan

imam sedang khutbah merupakan dalil dikhususkannya larangan itu ketika
sedang khutbah. Ini merupakan bantahan bagi orang yang mengatakan,
"Sesungguhnya dilarang berbicara dart masuk masjid sampai keluarnya
imam."

Adapun berbicara ketika duduk di antarz dua khutbah berarti imam
tidak berkhutbah maka tidak dilarang berbicara ketika itu. Dikatakan
pula bahwa waktu itu adalah waktu pendek yang menyerupai diam untuk
mengambil nafas. Maka ini sama hukumnya dengan khutbah.
Sesungguhnya disetupakan dengan keledai yang membarva kitab kuning
disebabkan tidak adanya nilai manfaat sedikitpun darinya, sedang kitab
itu telah membebani dan merepotkan dirinya untuk hadir pada hadJumat.
Sedangkan hewan yang diserupakan iuga demilir^rr, t^ akan kehilangan
manfaat sebesar-besarnya, padahal ia telah memikul beban itu
dipundaknya.

Di dalam ucapan '/aisat /ahu jum'Ah' 't182, menunjukkan tidak ada

shalat baginya, karena kata Jumat betarti shalat, kecuali shalatnya
mencukupi secata ijma. Maka pentakwilan ini menghilangkan

ilao llii&1 Dhaif Ai-Jaml (5238)

"*' ti|;, Al-Bukhari (93a), N{uslim (851)
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keutamaan bagi orang yang memaksakan diri untuk mengatakan diam.
Hadits ini sama dengan hadits Ibnu Umar y^ng dikeluarkan oleh Abu
Dawud dan Ibnu Huzaimah dengan lafazh, 'Barang siapa lang berbual

sia-sia dan me/angkahi pundak-pandak manusia, maka bagirya sha/at
Zhuhur, " 1183 Berkata Ibnu Wahab, salah seorang rawinya, "Makna hadits
ini mencukupkan baginya shalat, namun diharamkan baginya
keutamaan Jumat."

Telah berhujjah dengan hadits ini orang yang mengatakan haramnya
berbicara ketika khutbah. Mereka itu adalah Al-Hadawiyah, Abu Hanifah,
Malik dan salah satu riwayat dari Asy-Syafii. Karena penyerupa^nnyl-
dengan hewan yang menjadi perump^ma^n yang diingkari dan
memperhatikan bentuk persamaannya. Ini menunjukkan jeleknya hal
tersebut. Demikian juga dihubungkannya dengan hilangnya keutamaan
yang dihasilkan dari Jumat. Yang mana semua itu menunjukkan bahwa
orang yang berbicara mendapatkan dosa yang menghilangkan keutamaan,
maka hal ini menjadikan penghapus Jum'atnya.

Al-Qasim, anak-anak Al-Hadi dan salah satu dad dua pendapat Ahmad
dan Asy-Syafii betpendapat pada pemisahar' antata orang yang mendengar
khutbah dengan orang yang tidak mendengarkannya. Dinukil dari Ibnu
;\bdilbar adanva kesepakatan (i1ma) wajibnya diam bagi orang yang
mendengar khutbah kccuaU. ada sebagian kecil persclisihan di kalangan
Tabrin.

Ucapan beliau, 'Jika engkau mengucapkan kepada temanxnt, 'Diam! Maka
engkaa telalL berbuat sevala lang -ria-sia. " Ini merupakan penegasan larangan
berbicara, karena jika hal tersebut, dianggap sebagai pcrbuatan sia-sia,
padahal untuk menyeru kepada kebaikan, maka ucapan yang lain lebih
dilatang lagi. Berdasarkan hal ini, maka wajib untuk memerintahkan orang
yang berbicara dengan isyarat sala llka memungkinkan.

Yang dimaksud dengan Al-Inshaf adalah berbicara kepada manusia.
Dalam hal ini dibolehkan berdzikir dan membaca Al-Qur'an. Yang jelas

ba.hwa larangan ini mencakup semuanya dan barangsiapa yang membeda-
bedakannya, maka ia harus menunjukkan dalil seperti menjawab salam,
shalawat atas Nabi ketika disebutkan bagi orang yang mewajibkannya. Hal
ini berarti telah terjadr perbedaan antata keumuman larangan dalam hadits
im dengan keumuman kewajiban pada dua hal tersebut. Mengkhususkan
di antan keduanya, yakni zntatz- keumuman larangzn dan keumuman
kewajiban karena menganggap yang lain lebih baik adalah sebuah klaim
hukum t^np^ adanya murajjih (penguat).

"" {i;1i, Shahih Abi Dawad (347)
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I Uereka berbeda pendapat dalam makna '/aghauta',yang paling mendekati

I adalah apa yang dikatakan oleh Ibnul Munir bahwa ap^ y^ng drsebut laghu

I adalah segala sesuatu yang tidak dianggap baik. Dikatakan juga batal

I keut^m^^nJumat kamu, sehingga menjadi shalat Zhuhur.
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419. Dai Jabir Radhjallahu Anbu ia herkata, "seseorang lelaki nasuk -

nayid- pada hai Junat dan Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam sedang

berkhatbah kemudian beliau bersabda padanlta, 'Apakah Kamu sudah
shalal?' Ia berkata, 'Be/um." Kemudian beliau bersabda. 'tserdiilah
dan shalatlah dua rakaat." (Muttafaq Alaih)118a

Penielasan Kalimat
Laki-laki yang dimaksud adalah Sulaik Al-Ghathfani Demikian

dinamakan dalam riwayat Muslim. Dikatakan juga selainnya. Dibuang
hamzah istfhan (hamzah yang berfungsi sebagai kata tanya) pada sabda
beliau thallaita asalnya adalah Ashallaita, sebagaimana diriwayat Muslim
beliau mengatakan padanya Ashalaita? Dan telah tetap pada sebagian jalan
Al-Bukhari.

Ucapan beliau, "Shalatlah dua rakaat" menurut iwayat Al-Bukhari
disifati keduanya dengan "ringan keduanya" dan menurut riwayat Mus-
lim "Dibolehkan dalam keduanya".1185 Al-Bukhari membuat bab
berdasarkan hadits ini dengan ucapannya, "Bab orang yang datanq dan
imam sedang berkhutbah, ia shalat dua nkaat trngan."

Tafsir Hadits
Dalam hadits tni ada dalil yang menunjukkan bahwa tahiyyatul masjid

boleh dilakukan ketika imam sedang khutbah. Berpendapat seperti ini
sekelompok dari golongan Ahlul Bait, para fakih dan Muhaddits dan
hendaklah ini diringankan agar cepat selesai untuk mendengarkan khutbah.

Sekelompok ulama dari salaf (ulama terdahulu) dan khalaf (ulama
sekarang) betpendapat, "Tidak disyariatkannya dua rakaat ini ketika

"" <ryrAl-Bukhari (931), Muslim (875)

"" <613, Muslim (875)
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khutbah." Hadits ini menjadi hujjah yang membantah mereka. Mereka
mentakwili hadits ini dengan dua belas takwilan dan semuanya tertolak.
Ini telah dipaparkan oleh Al-Hafidz dalam Al-Fathu dan disertai
bantahannya sebagaim^n^ y^ng dinukil oleh Asy-Syarih. Mereka berdalil
dengan firman Ailah, "Dan apabila dibacakan Al-pur'an, ruaka dengarkanlah

baik-baik, dan perbatikanlah dengan tenang;' (QS. Al-,{naf:204) tidak ada

dalil pada ayat ini, katena hal ini adalah khusus. Sedangkan ayat tersebut
umum dan juga khutbah bukanlah Al-Qur'an. Mereka juga berdalil karena

Nabt Shallallahu Alaihi wa Sallan telah melarang seseotang untuk
mengucapkan kepada temannya pada saat khatib sedang berkhutbah
ucapan "dirtm" padahal ini merupakan pedntah kebaikan. Bantahannya
adalah, "Sesungguhnya ini adalah perintah Ag-S1ai' (Allah) dan itu juga

perintahnya, tidak mungkin dua perintah ini saling bertentangan, tetapi
perintahnya rdalah yang duduk diam, yang masuk rnasjid tuku untuk
tahiyyatul masiid." Mereka juga betdalilkan dengan perbuatan Ahlul
l\{adinah yang sekarang sampai yang terdahulu yang melarang untuk
mclakukan shalat sunnah ketika khutbah dan ini merupakan dalil Al-
N{alikrvah. Bantahannya adalah sebagai berikut, "Sesungguhnya ijma
rnereka tidak menjadihujjah walaupun mereka telah berijma, dan ini sudah

clikenal di dalam Ushurl Fikih juga tidak sempurna pengakuan ijma dalam
hal ini." l)ikeluatkan oleh r\t-Tirmidzi dan Ibnu Huzaimah beliau
menshahihkzrnnl'a, "Sesungguhnya Abu Said rnasuk ke maslid sedangkan
Nlarwan berkhutbah dan beliau shalat dua rakaat, penjaga Marwan berniat
untuk mencegahnya tetapi be[au menolaknya sampai beliau
menyelesaikan dua rakaatnya dan beliau berkata, 'A.ku tidak akan
meninggalkan dua rakaat ini setelah aku mendengar Rasulullah Shallallahu
A/aihi wa Sallam memetintahkan keduaiya."

Adapun hadits Ibnu Umar dari Ath-Thabrani dalam Al-Kabir secara

marfu dengan lafazh, 'Jika vlah seorang di antara kalian masuk nayid dan

imam sedang berkhutbah, maka lidak ada shalat dan tidak ada pembicaraan

sampai imam selesai." tt86 Di dalam hadits ini ada Ayyub bin Nuhaik ia
adalah rawi yang ditinggalkan dan didhaifkan oleh sekelompok ulama.
Ibnu Hibban menyebutkannya dalam Ats-Tsiqat dan ia berkata, "Orang
ini sering keliru."

Dipahami juga dari hadits bab, seotang khatib boleh memutus
khutbahnya dengan pembicaraan ringan. Hal ini dijawab bahwa ap^ y^ng
keluar dari Nabi Shallallahu A/ihi wa Sallam merupakan jumlah perintah
yang disvariatkan di dalam khutbah. Perintah beliau ini merupakan daiil

tt86 1i)fu1A/-A.,lajna' (2/ 184)
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wajibnya hal tersebut, dan ini yang dijadikan pendapat oleh sebagian
ulama. Adapun ot^ng yang memasuki Masjidil Hatam tidak pada saat

khatib berkhutbah, maka disyariatkan baginya thawaf dan itu merupakan
penghotmatan, atau karena sesungguhnya menurut kebiasaan beliau tidak
duduk kecuali setelah shalat dua rakaat thawaf. Adapun shalatnya sebelum
shalat Ied, jika shalatnya itu di lapangan yang tidak dibatasi, maka trdak
disyariatkan untuk tahiyyat secara mutlak, tetapi apabrla di masiid maka
disyariatkan. Adapun keadaan Rasulullah Shallallabu Alaihi wa 5'allam

keluar menuju shalat dan tidak melaksanakan shalat sedikitpun karena
disibukkan masuk ke shalat Ied. Karena Nabi biasa melakukan shalat
Ied di lapangan dan tidak melakukannya kecuali satu kali di masjid. Tidak
ada dalll di sini yang menunjukkan tahiyyat. Tidak disyariatkan selain
shalat Jumat walaupun shalat Ied di masjid.

ot{'{j9t\, ,P 4t r( qLh,'*', {* q, ,;': .tr .
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+zO. n)r, Ibrn Zbb',), Radbilallat n Zrt,n.n, ':rrrnuOrrrya Nabi
Shallallahu Alaibi wa Sallan se/a/u membaca dalam sha/at Jumat dengan

surab Al-Jumaah dan Al-Munafqun." (}{R. Muslim) 1187

Penielasan Kalimat
"Sesunguhnla Nabi Shdllallahu Alaihi wa Sallam selalu nembaca dalam

sltalat Jum'at dengan surah A/-Junuab (pada rakaat pertama) sarab A/-
Munafqun (pada rtkaat kedua setelah Al-Fatihah, sebagaimana yang telah
diketahui dari shalat lainnya).

Tafsir Hadits
Sesungguhnya beliau mengkhususkan kedua surah ini karena dalam surah

Al-Jumuah terdapat anjuran untuk menghadiri shalatJumat dan melangkah
menuju kepadanya. Terdapat pula penjelasan tentang keutamaan diutusnya
beliau Shallal/aha -,1/aihi wa Sa//am, menyebutkan empat hukum dengan
diutusnya beliau, dan anjuran untuk mengingat Allah. Sedang dalam surah
Al-Munafiqun ada pcnjelasan tcntang buruknya sifat orang-orang munafiq,
menganjurkan mereka untuk bertaubat, dan permintaan mereka untuk
diampuni dari Rasulullah Sha//a//ahu Alaihi wa Sallam, juga karena surah
Al-Munafiqun rnembuat mereka bertambzh banyak berkumpul dalam

"u' <i11'-1 N{uslim (879)
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shalatnya, disebabkan 
^p^ 

y^ng terdapat pada akhir surah ini dari nasehat

dan anjutan untuk betsedekah.
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421. Dan bagirya dai An-Nu'man bin Bayir Radhzlallahu Anhu bahwa

beliau membaca dalam dua shalat led dan shalat Jamat dengan 'Sabbihisna

Rabbika a/-A/a' dan 'Ha/ Ataaka lfadiitsul' Ghasilah. 1188

Penielasan Kalimat
"Dan baginla (yaitu bagi Muslim) dari An-Nu'man bin Basltir Radhjallahu

Anhu bahwa beliau membaca (yakm Rasulullah Sballallahu Alaibi wa Sa//an)
da/am dua sbalat Ied (yzitu Iedul Fitri dan Iedul Adhz di shalat keduanya)
pada hai Janat (yaitu pada shalatnya) dengan 'Sabbihisma Rabbika al-A'la'
(pada rakaat pertama setelah Al-F-atihah) dan 'Ha/ Ataaka Hadiitsu/
Chasiyah' (pada rakaat kedua setelah Al-Fatihah)."

Terkadang beliau membaca ap^ y^ng disebutkan oleh Ibnu Abbas dan
terkadang beliau membaca 

^p^ 
y^ng disebutkan oleh An-Nu'man. Dalam

surah Al-Ghasitah ada peringatan tentang keadaan hari akhir, janji dan
ancaman yang sesuai bacaan keduanya dengan shalat betjarnaah tni. Dan
ada :iurayat yang menyebutkan bel-iau membaca surah Qaaf dan Iqtatabat.
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422. Dari Zaid bin Arqam OrOrrrr,,"U,, Oor, ;o Urrporn, "Nabi
Shal/a/lahu A/aihi wa Sallam shalat led, dan be/iau memberikan
keinganan unluk sha/at Jum'at kemudian be/iau bersabda, 'Barangsiapa

lang menginginkan untuk shalat maka .rhalatlah." (HR. Khamsah
kecuali At-Titmidzi, hadits ini dishahihkan oleh Ibnu
Khuzaimah) tts'r

"*' {64i, Muslim (878)

"'o {6ii, ShahihAbiDawud (I070)



<{rran @nttqr 6 7og

Penjelasan Kalimat
'Nabi sballallahu Alaihi wa sallam shalat led (yaitu bertepatan dengan

hari Jumat) dan beliau memberikan keringanan untuk Jumat (yaitu dalam
melaksanakan shalatnya) kenudian beliau bersabda, "Barangsiapa Jang
nenginginkan untuk shalat (yaitu shalat Jumat) maka shalatlah (ucapan rni
sebagai penjelasan bagi ucapan 'rakhkhasha' _kering fl^n- dan hal ini
metupakan bentuk pengungkapan kedng 

^nan 
y 
^ng 

dikenal).',
Abu Dawud juga mengeluarkan riwayat dati Abu Huraftah

sesungguhnya Nabi sha//a//abuAlaihi wa sallan bersabda, "Telah terkunpu/
pada hai ini dua hari ra1a, barangsiapalang nengingtnkan untuk mencukupkan
dii dengan shalat Ied dan tidak sbalat Jumat maka sudah cukup bagznla, tlan
kita akan melakukan sha/at Jumat." 

11et)

Dikeluarkan juga oleh Ibnu Majah dan Al-Hakim dari hadits Abu Shalih
di dalam sanadnya terdapat Baqiyah. Ad-Daraquthni dan lainnya
menshahihkan kemursalan hadits ini. Pada bab ini ada riwayat dari Ibnu
Zubatr dari hadits Atha', "sesungguhnya ia meninggalkan Jum'at dan
sesungguhnya Ibnu Abbas ditanya tentang hal itu, maka ia menjawab,
"Ia telzh sesuai As-Sunnah." 1le1

Tafsir Hadits
Hadits ini dalil bahwa shalat Jumat setelah melaksanakan shalat ied

menjadi rukhsah, boleh dikerjakan boleh ditinggalkan. Ini terkhusus bagi
orang yang melaksanakan shalat ied, tidak bagi orang yang tidak
melaksanakannva, pendapat ini didukung oleh Al-Hadi dan sekelompok
ulama, kecuali pada hak imam shalat dan tiga orang yang bersam^ny^.
Asy-Svafi'i dan sekelompok ulama berpendapat melaksanakan shalat
Jum'at tidak diringankan. Mereka berpendapat bahwa dalil wajibnya shalat

Jum'at umum untuk setiap hart.'ya, dan apa yang disebutkan dalam
bebetapa hadits dan atsar tidak kuat untuk menjadi takhsis (pengkhusus
hukum) karena dalam beberapa sanadnya ada pembic^taan.

Saya berkata, "Hadits zaid bin Arqam telah dishahihkan olch Ibnu
I(huzaimah, dan tidak ada yang mencela hadits ini selainnya, maka jelas
hadits ini bisa menjadi takhsish (pengkhusus). Hadits ini mengkhususkan
dalil umum dengan hadits ahad.

Atha' berpendapat sesungguhnya kewajiban shalat Jumat telah jatuh
secara keseluruh^nflya, karena zhahjr sabdanya, "Barangsiapa Jaltg
menginginkan antuk shalat, maka shalarlah" dan karena perbuatan Zubau

"ou <gqb, Shahih Abi Dawad (1073)

"o' <6q3, Sbahih An-lJasa'i (1591)
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sesungguhnya ra shalat bersama manusia pada hati r^ya yatrg bettepatan

dengan hari Jumat. Atha' berkata, "Kemudian kami datang untuk shalat

Jumat dan ternyata ia tidak hadir bersama kami, maka kami pun shalat

tanpa beliau." Atha' iuga berkata, "Ketika Ibnu Abbas mendatangi Thaif
kami ceritakan hal itu, maka beliau menjawab, "Ia telah sesuai dengan

As-Sunnah."

Juga menur:utZuba:r., sesungguhnya kefardhuan shalat Zhuhur iuga iatuh,
tidak dilaksanakan kecuali Ashar. Abu Dawud mengeluarkan tiwayat da^i

Ibnu Az-Zubair sesungguhnya ia berkata, "Dua had raya telah terkumpul

pada satu hari, maka dikumpulkanlah keduanya. Kemudian dishalatkanlah

dua lrari raya tnt dengan dua rakaat sekah dan tidak ditambahi dua ini sampai

shalat Ashar."l1e2 Bagi yang mengatakan bahwaJum'at adalzh asal di hainya
dan Zhuhur adalah sebagai ganti, maka pendapat mr mensahkanpendapat Az'
Zubair ini. I(arena kewajiban asal yang memungkinkan pelaksanaannya

digugurkan, maka penggandnya pun gugur.

Dzahrr hadrts juga menjelaskan hal ini, dimana keringanan bagi mereka

pada hanJum'at dan tidak mernemrtahkan mereka untuk shalat 7.hu,hur disertai

;atuhnya shalat Jum'at untuk shalat Zhuhur sebagaimana yang dikatakan

perrsi'ar:ah. l)alarn hal iru pensyarah mendukung madzhab Az-7'ubau.

Saya berkata, "'fidak ditagukan bahwa Atha' mcngkhabarkan,
sesungguhn),a Ibnu Az-Zubair tidak keluat untuk melaksanakarr shalat

Jum'at, tetapi ini ticlak rncnjadr nash yang menjelaskan balrrva ia trdak shalat

Zlrulrur tli rumahn),a. Penetapan bahwa mazhab lbnu Az-Zubait
menggugurkan shalat Zhuhur pada hari,|umat yang meniadi hari ied bagi

crang yang melaksanakan shalat ied dengan riwayat ini tidaklah benar. Karena

adanva kemungkinan ia shalat Zhuhur_ di rumahnya. Bahkan di dalam ucapan

Atha' 'sesungguhnya mcreka shalat senrliri-sendir:i' yakni shalat Zhuhut ru
memberikan is;'arat tidak adanya ucapan yang mengatakan gugurn\'a shalat

Zhuhur. Tidak juga yang drmaksud mereka shalatJumat sendir-i-sendiri, karena

tidak sah shalat Jumat kecuali beriamaah menurut pendapat ijma'.

Kemudian ucapan yang menyebutkan bahwa shalatJumat adalah asal dan

shalat Zhuhur adalah sebagai gana adalah pendapat yang marjuh (pendapat

lemah). I{arena shalat Zhuhuir telah difardhukan pada malam isra', sedang

kervajiban shalat Jum'at batu datang belakangan.

.i,r j-, )u :,SG ^-

V lt',, .r?ri t^t-;W'a;:*Lit !;;i ,*,;t{*t

\",. . '-.o. I IAt'rrr,, i,t-'.p ,gi gpj .t\y4;\, -u

ttsz (gf) Shahih Abi Dawud (7072)
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423. Dari Abu Harairah Radhilallabu Anha, ia berkala, 'Rasalullah
Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, 'APabila :€lrang dari kamu
sudah selesai shalat Jumat, maka hendaklah dia shalat sannah empat

rakaat sesudahnlta." fI{R. Muslim)11e3

Tafsir Hadits
Hadits ini menjadi dalil disyatiatkannya empat takaat setelah shalat

Jumat. Petintah ini pada zhahirnya menunjukkan kewajiban kecuali ada

riwayat yang diriwayatkan dari Ibnu Ash-Shalah, "Barangsiapa )/ailg
nenginginkan shalat setelah Jum'at, maka shalatlab empat rakaat. " (HR. Mus-
lim)ttg+ berati menunjukkan tidak wajibnya hal ini.

Empat rakaat lebih utama dart dua karena adanya perintah tersebut,
dan seringnya Rasulullah Shallallaha Alaihi wa Sallam melaksanakannya'
Dan telah berkata pengarang ALHadlt AtNabawi, "Rasulullah Shallallahu
Alaihi wa Sallam jika shalatJumat kemudian ia masuk ke dalam rumahnya,
maka ia shalat dua rakaat sunnah Jumat dan memerintahkan orarrg y^ng
melakukannya untuk shalat setelah Jumat empat r^k^at." Ibnu Taimiyah
berkata, 'Jika beliau shalat di masjid ia shalat empat raka'at dan jika
shalat di tumah beliau shalat dua rakaat."

Saya berkata, "Atas pendapat ini ada bebetapa hadits yang menjadi
dalilnya, telah dikeluarkan oleh Abu Dawud dari Ibnu Umar,
"Sesungguhnya beliau jika shalat di masjid, shalat empat raka'at dan jika
shalat di rumah beliau shalat dua rakaat.')11es D^n dalam Ash-Shahihain
dad Ibnu lJmar, "Sesungguhnya Rasulullah Shallallaha Alaihi wa Sallam

selalu shalat setelah Jum'at dua takaat di tumah beliau."11e6

i; ^* ?nr q, ure"oi tz ?nt u.., f, i t',ilt sr1 .t\ t
i\t a'.H "rf'rtg,1 G,- 6r\4, ,A; >t';:lJt'.)'r;1 : il

iL'J|t

6; ;>r2 l;t';:i'n).*rrrr,tr.:.:, * 
i., ,':."i:.

* otss .e* Jl dsi

"" <74,b, Shahih Mrclin (887)

"on {ii'), Shahilt Muilin (881)

"n' <ry, Shahih Abi Dawad (1130)

"nu <613, Shahih Al-Bakhari (937) dan Muslim (882)
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424. Dari Sa'ib bin Ya{d Radhilallaba Anbu bahwa Mtawilab
Radhjallahu Anhu berkata kepadanla, 'Apabila kamu sudah shalat

Jumat, naka janganlah engkau menlambungnla dengan suatu shalat

hinga engkau berbicara atau kelaar, karena Rasulullab Sballallahu

Alaihi wa Sallam menluruh karui demikian,laitu kani tidak ho/eh

menlambung sbalat dengan shalat lain binga kami berbicara atau ke/uar

dahulu." (HR. Muslim)1re7

Biografi Perawi
As-Saib bin Yazid, menurut riwayat yang terkenal namanya adalah

Abu Yazid As-Saib bin Yazid Al-Kindi. Ia lahit pada tahun kedua hijriyah.
Menghadiri haji wada' yung ketika itu behau berusia tujuh tahun.

Tafsir Hadits
Hadits ini menjelaskan disyadatkannya untuk memisah shalat sunnah

dengan shalat fardhu, dan tidak menyambungnya langsung. Zhahir
larangan ini untuk penghataman dan tidak terkhusus untuk shalat Jumat.
Iiarena rawi telah mengambil dalil atas pengkhususannya dengan shalat

Jumat dengan hadits yang umLrm yang mencakup shalatJumat dan lainnya.
Dikatakan bahwa hikmah dibalik semua itu adalah supaya tidak
terserupak^n antat^ yang fardhu dengan yang sunnah, dan telah ada

riu'ayat yang telah menegaskan bahwa itu adalah kehancuran.
Para ulama telah menyebutkan dianjurkannya untuk berpindah tempat

ketika mengerjakan shalat sunnah dan tempat shalat fardhu. Dan yang
paling utama aclalah pindah ke rumahnya. Karena mengeriakan shalat
sunnah di rumah lebih utama, 1lka tidak maka pindah ke bagian lain dari
rnasjid atau lainnya, ini juga memperbanyak tempat sujud. Abu l)awud
telah mengeluarkan iwayat dad hadits Abu Hurairah secara marfu', "Apa
yang membuat kalian lemah untuk sedikit maju atau mundur atau ke kanan
atau ke kiri dalam shalat kalian."l1e8 Yakni shalat sunnah, Abu Dawud
tidak mendhaifkan hadits ini, Al-Bukhari mengatakan dalam Shaltihnya,

hadits ini disebutkan dari Abu Hurainh, ia memarfu'k^nnya, "Janganlah
imam shalat sunnah ditempatnya" tidak shahih.l'ee

"o'<61b> Shahih Mutlin (882)

"" (*) Shahih Abi Dawd (7006)
1'ee Al-Bukhari (848)
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425. Dari Abu Hurairab Radhilallahu Anhu, ia berkata, 'Tasulallah

Sballallabu Alaihi wa Sallam bersabda, 'Barangsiapa Jang mandt
kemudian mendatangz Jumat, /a/u ia shalat beberapa rakaat lang ia
mampa, kemudian ia diam sampai imam selesai dai kbutbahnla, kemudian

sha/at bersama imam, niscala ia diampuni dosanla antara Jurz'at dan

Jun'atlang akan datang dan kbih tiga hari." (HR. Muslim)1200

Penielasan Hadits
'Barangsiapa lang mandi (untuk shalat Jumat berdasarkan hadits, 'Jika

salah seorang di antarakaltan mendatangi shalatJumat maka mandilah",
atau sekedar mandi mutlak saja) kemudian mendatangi Jumat (yaitu tempat
di mana dilaksanakan shalat jum'at sebagaiman^ y^ng ditunjukkan
sabdanya) /alu ia slta/at (dari shalat-shalat sunnah) beberapa rakaat yang ia
mampa kemudian ia didm nmpai imam selesai dai khutbahnla kemudian tltalat
bersama imam niscala ia diampuni dosanla anlara Jumal dan Jumat lang akan
datang dan lebih (yakni mendapat tambahan) ttga hai."

Tafsir Hadits
Hadits ini menunjukkan kepada seorang muslim agar senantiasa

menjaga mandi Jumat, karena adanya pahala dari mandi ini, kecuali ada
riwayat dari Muslim, "Barangsiapa Jaftg berwudha dan memperbaiki
wudhunla kemudian mendatangi sbalat Junat." Riwayat ini menunjukkan
bahwa mandi Jumat itu tidak wajib, dan sesungguhnya ia shalat sunnah
sebanyak yangr^ mampu lakukan karena shalat ini tidak dibatasi dengan
batasan tertentu, dan sempu rna pahalanya walaupu t ta hany a melakukan
tahiyatul masjid.

IJ cap an A n s h a I a dari lafazh i n s h a t y ang b erarti dram, ini bukan mendengar
tapi ia adalah berdiam penuh perhatian untuk mendengarkan sesuatu,
karenanya difrmanka tr, " D aft apa b i la di b acakan a /-pur'an, m a ka dengarkan la h

\, t,o t .at dy_t
It ,
dJ J-lre t

I ^, 

t. 
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"oo {g',2, Muslim (857)
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haik-baik, dan perbatikan/alt dengan t€nang." (QS. Al-,{'raf: 204) dan telah
berlalu pembicaraan tentang inshat apakah ia wajib atau tidak?

Dalam hadits ini juga ada dalil yang menunjukkan latangan berbicara
ketika khutbah berlangsung, tidak setelah selesai walaupun sebelum shalat.
Sesungguhnya tidak adalarangan hal itu sebagaiman'_ y^ng ditunjukkan
oleh lafzzh hatta (sampai). ucapafl, "niscalta ia diampuni dosanlta anlara
Jumaf", yaitu antara shalat dan khutbahnya samp ai pada had yang sama
dari Jumat kedua sampai tujuh hari t^np^ tambahan dan pengurangan.
Yakni diampunkan kesalahannya. y^ng terjadi di antata dua Jumat itu,
dan ucapan "wa fadb/ tsalatsata aJJam" (dan lebih tiga hari) yakni
diampunkan dosanya :J'ga hari setelah tujuh had sampai genap sepuluh
hari. Apakah yang diampuni dosa kecil atau dosa besar? Mayodtas ulama
mengatakan dosa kecil, karena dosa besar tidak terampuni kecuali dengan
taubat.

t; Tt &r # ir & a' J';', o( ;ht'**'r liLj .trt
i, t'-, I,:

G-e-; CLi *r V * q,; "t bt; 9 iSw 
^;.*,ir

,A ,itte "+ ,;?s itl ita,f \1.6 ,p: ? li,' jt;
!'..., :.,. 1c t p _z,z o .
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426. Dan dannla Radhtltal/ahu Anhu babwasanla Rasulullah Shallallahu

Alaihi wa sa/lam selelah menlebut hai Jun'at /a/u beliau bersabda,
'?ada ltan ita ada suatu waktu, jika bertepatan seorang hanba lang
mus/im berdii untuk shalat memobon kepada Allab sesuatl,t, maka pasti
Allah memberinla dan beliau mengislaratkan dengan tangannla bahwa
waktu sangat sedikit." (Muttafaq Alaih)1r'l Dan menural iwalat
Mus/im, 'Ta ada/ah waktulang sangat pendek.,^zo2

Penielasan Kalimat
'Dan dainla (yakni dari Abu Hurairah) menltebut bari Junat lalu beliau

bersabda, "Pada bai itu ada suatu waktu, jika bertepatan seorang hamba lang
muslim berdiri (kalimat yang menunjukkan keadaan atau menjadi sifat bagi
hamba, sedang huruf wawu sebagai penguat sifat) untuk shalat (sebagai
keadaan kedua) memohon kepada Al/ah (sebagai keadaan ketiga) sesuatu

<$?> Shahih Al-Brkhai (935) dan Muslim (852)

1$i; Ivluslim (852)
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Tafsir Hadits
Hadits ini ada kesamaran tefltang penentuan waktunya dan nanti akan

datang riwayat yang menjelaskan penentuannya. Adapun makna al-qain
yakni bertempat mengerjakan shalat dan menjaga rukun-rukunnya tidak
sekedar berdiri saia, kalimat ini juga ditetapkan dalam iwayat sekelompok
para penghafal hadrts dan trdak ditemukan dalam iwayat yang lain.Telah
diceritakan oleh seb agi an ulama s esungguhnya meteka memerintahkan untuk
membuang lafazh shalat dari hadrts, seakan-akan mereka merasa musykil
dengan shalat, yakni ketika waktunya setelah Ashar maka itu waktu yang
terlarang untuk melaksanakan shalat, demikian jika waktunyt dalJ. duduknya
imam di mimbar sampai keluarnya.

Kalimat ini telah dita'wil dengan maksud, menunggu shalat, menunggu
shalat sama dengan melaksanakan shalat, sebagaimana hal itu telah ditetapkan
dalam hadits.

Tetapi semestinya kami katakan, sesungguhnya yang memberi isyarat
dengan tang nnya adalah Rasulullah Sha//a//ahu alaihi wa Sa//am, sebagaimana
yang disebutkan dalam riwayat Malik, "Maka Nabi Sha//a//ahu Alaihi wa Sallam
memberi isyarat" dikatakan juga bahwa yang memberi isyarat adalah sebagian
dari perawi.

Adapun cara memberi isyarat ini adalah meletakan ujung-ujung jari di
atas perut jari tengah atau kelingkrng menjelaskan tentang sedikitnya.

Ada riwayat vang memudakan untuk meminta dan dibatasi sebagaimana
yang disebutkan dalam nwayat Ibnu Majah, "Siapa yang tidak memrnta kepada
Allah maka ia berdosa." 1203 Dan menurut tiwayatAhmad, "Barangsiap 

^ 
y^ng

tidak memint^ 7a berdosa dan memutus silaturrahim."12oa

l,ot
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<i#> Sttol,th Ibnu Majah (1093)
Ahmad (5/284)
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427. Dai Abu Bardab dai bapakrya Radhjallahu Anhuma, ia berkata, "Sa1a

pernah mendengar Rasulullab Shallallahu A/aihi wa Sallam bersabda,
'lVaktu itu adalah antara imam duduk hinga selesai shalat." (HR.
Muslim dan Ad-Daraquthni menguatkan bahwa riwayat ini
merupakan ucapan dad Abu Burdah).1205

Biografi Perawi
'Abu BurdahadalahAmir bin Abdullah bin Qais. Dan Abdullah adalah

Abu Musa Al-Asy'ari. Abu Burdah adalah seorang tabiin yang termasyhur
ia mendcng ar dan bapaknya, Ali A I ai b i s s a / am, rbnu Umar dan lain-lainnya.

Penjelasan Kalimat
"Dai bapaknla (yaknt Abu Musa Al-Asy'ari) ia berkata, "Sa1ta pernab

mendengar Rasa/ullah shal/al/abu Alaibi wa sallam bersabda, "Ihaktu itu
(waktu yang baik pada hari Jumat) antara imam duduk (di atas mimbar)
hingga selesai sbalat."

Para ulama telah berbeda pendapat tentang waktu ini. pengatang telah
menyebutkan dalam f-ath Al-Bari da:^r ulama empat puluh tiga pendapat
dan kami akan memberikan isyarat beberapa pendapat itu. Dituturkan
oleh Pensyarah- semoga Allah merahmatinya- di dalam syarahnya. Ini
juga diriwayztkan dari Abu Musa salah satunya, yang dikuatkan oleh
Muslim atas yang diriwayatkan oleh Al-Baihaqi ia berkata, "Hadits ini
riwayat yang paling baik dalam bab ini dan paling shahih, Berkata Al-
Baihaqi, Ibnul Arabi dan sekelompok ulama Al-Qurthubi berkata, Hadits
ini menjadi nash ditengah perbedaan pendapat maka janganlah berpaling
kep ada s elainnya. An-Nawaw r b erkata, "Hadits ini shahih dan )uga b enar."

Pengarang mengatakan, "Bukan yang dimaksud bahwa sesungguhnya
waktu itu mencakup kesemua waktu yang telah ditentukan, tetapi
mungkin ditengahnya, hal ini sebagaimana yang diisyal.atkan dengan
sabdanya, "Beliau mengisyaratkan dengan tangannya bahwa waktu sangat
sedikit", dan sabdanya, "sedikit waktunya", Adapun faidah penyebutan
u'aktunya adarah bahwa waktu ini berpindah-pindah yang menurut
prasangka yang paling kuat misalnya dimulai dari khutbah dan akhirnya
adalah berakhirnya shalat.

Adapun ucapan yang mengatakan, sesungguhnya Ad-Daraquthni telah
menguatkan bahwa ucapan ini dari Abu Burdah maka telah dijawab bahwa
tidak mungkin hal tersebut kecuali khabar yang nafu'katena tidak ada
tempat bagi ijtihad untuk penentuan waktu ibadah, akan dijelaskan
kemudian 

^p^ 
y^ng menjadi penyebab ucapan Ad-Daraquthni.

"\A:,D4,trlt- (853)
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bin Sa/an Radhjallahu

Biogtafi Perawi
Abdullah bin Salam adalah Abu Yusuf bin Salam dari bani Qainuqa'

seorang Israel dari keturunan Yusuf bin Ya'qub Alaihiralam behau
seorang pendeta dan salah seorang yang disaksikan oleh Nabr Sha//a//ahu
Alaihi wa Sallam sebagai penghuni surga. Telah merir.vayatkan darinya
anaknya Yusuf, Muhammad, Anas bin Mahk dan selain mereka. Meninggal
di Madinah pada tahun 43 H. Lafazb. Salam diucapkan dengan
meringankan (tanpa tasydid) huruf Laam, berkata Al-Mubarrid, "Tidak
ada di suku Arab lafazh Sa/am dibaca t^npa tasydid selain beliau".

Menurut Ibnu Majah lzfazhnya sebagai berikut,
"Dati Abdullah bin Salam ia berkata, "Aku berkata dan Rasulullah

,fhallal/aha Alaihi wa Sallam sedang duduk, "sesungguhnya kami
menemukan di dalam ICtab Allah yakni At-Taurat, di hari Jum'at ada
waktu yang m^n^ tidaklah seorang hamba muslim menepatinya sedang ia
shalat dan mcminta sesuatu kepada Allah A<<a wa Ja/la pada saat itu,
kecuali Allah akan memenuhi hajatnya." Berkata Abdullah, "Maka beliau
memberi isyarat - yakni Rasulullah Shalla/lahu Alaihi wa Sal/am dengan
sebagian waktu saja.

Aku berkata, "Engkau benat, wahai Rasulullah." Aku berkata, "\Waktu
itu kapan?" Beliau menjarvab, "$Zaktu terakhir dari siang". Aku berkata,
"Apakah waktu itu bukan dalam shalat? Beliau menjawab, "seorang hamba
mukmin jika shalat, kemudian duduk yang tidak membuatnya duduk
kecuali untuk melaksanakan shalat, maka ia seperti dalam shalat."

/,C Cat Y 1
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429 . Dari Jabir Radh jallahu Anhu *irorot iwalat Abu Dawud dan menurut
nwalat An-Nasa'i sesunguhnla waktu itu antara shalat Ashar sampai
tengelamnla matahan. Dan telah teryadi perbedaan pendapat dalan

a.>\i jt\ J-e

428. Dalam hadits Abdullah
oleh Ibna Mafah. 1206
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masa/ah ini lebih dai empat puluh pendapat. Aku telah rnenuliskannla

dalam Slarh Al-Bukhai (Fath Al-Bai).tzot

Tafsir Hadits
Imam Ahmad bin Hambal mengatakan pendapat ini, At-Tirmidzi

meriwayatkan darrnya, berkata Ahmad, "Inilah hadits yang paling banyak
dalam masalah ini." Berkata Ibnu Abdil Bar, "Hadits lni paling kokoh
dalam masalah ini."

Said bin Manshur meriwayatkan dengan sanad yang shahih sampai
kepada Abu Salamah bin Abdurrahman, "Sesungguhnya sekelompok
shahabat berkumpul dan mereka membicarakan tentang waktu (yang baik)
pada hari Jum'at, kemudian mereka berpisah dan tidak berbeda perrdapat
bahrva waktu itu adalah akhit waktu dari hari Jum'at." Dikuatkan oleh
Ishaq dan lainnya, dan diceritakan bahwa ini adalah pendapat Asy-Syafii.

Ini menjadi musykil, terjadi ta{ih (menguatkan satu pendapat) hadits
yang tidak terdapat di Ash-Shahih atas hadits yang terdapat di dalamnya.
Sedang yang dikenal dalam iknu hadits dan lain:nyz, bahrva 

^p^ 
y^ng

terdapat di Ash-Shahihain atau salah satunya, akan didahulukan dari yang
lainnya. Jawaban dari masalah ini adalah yang demikian ini terjadi di mana
tidak ada hadits yang terdapat di Ash-Shahihain atau salah satunya
termasuk hadits yang dikritik para penghafal hadits seperti hadits Abu
N{usa ini yang terdapat di Muslim. Sesungguhnya telah dikritik adanya
Al-Inqitha' (terputusnya sanad) dan Al-Idhtbirab (goncangan pzda mztan
hadits):

Yang pertamz, al-Inqitha' (terputusnya sanad): Sesungguhnya hadits ini
dari riwai'at Makhramah bin Bakir. Ia secara tegas mengatakan bahwa ia

tidak mendengar dari bapaknya, maka ini tidak termasuk syarat Muslim.
Adapun yang kedua, a/-Idbthirab : Karena penduduk I{ufah

mengeluarkan riwayat ini dad Abu Burdah tidak secata marfil,' sedang
Abu Burdah seorang penduduk kufah dan penduduk negeri itu lebih
mengetahui tentang haditsnya daripada Bakir. Jikalau hadits tni marfa'
menurut Abu Burdah, mereka tidak akan memauqufkan hadits ini
kepadanya, karena Ad-Daraquthni menetapkan bahwa hadits rnt mauqaJ
adalah benar.

Ibnul Qayyim mengumpulkan antara hadits Abu l\{usa dan Abdullah
bin Salam dengan pemahaman bahwa waktu itu terangkum salah satu
dari dua waktu, dan penggabungan semacam ini telah didahului oleh
Ahmad bin Hambal.

"o' <973, Shahib Abu Dawud (1048)
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Ungkapan, "dan telah teryadi perbedaan pendapat dalam masalah ini lebih

dai empat puluh pendapal, aku telah menuliskanryta dalam $tarh Al-Bukhai
(Fath Al-Bai)" telah lalu isyatat seperti ini. Al-Khathabi berkata,'.'Dalarn
masalah ini telah terjadi perbedaan dua pendapzt, ada yang mengatakan,
bahwa waktu ini sudah di hapus." Pendapat ini diriwayatkan dari sebagian
shahabat, dan sebagian lagi mengatakan waktu ini masih tetap berlaku
tetapi meteka berbeda pendapat tentang penentuan waktunya. Kemudian
ia menuturkan pendapat-pendapat ini tapi tidak mencapai hitung^n yang
telah dicapai oleh pengarang. Dan di sini beliau hanya meringkas dua
pendapat ini, seakan-akan dua pendapat inilah yang paling ia unggulkan
secara dalilnya.

Kemudian hadits ini menjelaskan tentang keutamaan hadJumat dengan
dikhususkannya had ini dengan waktu yang berkah ini.

l.l
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430. Dari Jabir nlat4,"U"n, Zui, ;n berkata, 'Berlaku itn, Sunnah
bahwa setiap empat pu/ah orang atau lebih didiikan shalat Jum'at."
(HR. Ad-Daraquthni dengan sanad yang dhai| 1208

Tafsir Hadits
Hal ini karena da:'i riwayat Abdul Aziz btn Abdurrahman, Abdul Aziz,

Ahmad berkata, "Aku mcmbuang hadits-hadits ini karena hadits-hadits
ini adalah kcbohongan atau palsu." An-Nasa'i berkata, "Bukan orang lsiqalt
(bukan orang yang terpcrcaya)." Ad-Daraquthni mengomentarinya
dengan, "I{adits mungkar", Ibnu Hibban berkata, "Tidak boleh dijadikan
hujjah."

Dalam masalah batasan jumlah orang untuk mendirikan shalat Jumat
ada beberapa hadits yang tidak ada asalnya. Berkata Abdulhaq, "Tidak
ada hadits yang kuat dalam bilangan jamaah shalat Jumat." Para ulama
berbcda pendapat tentang jumlah jamaah shalat Jumat, dt antaranyt ada

1'ang berpendapat wajib shalat Jumat atas empar puluh orang, dan ttdak
wajib kurang dari itu. A.{creka itu adalah Umar bin Abdul Aziz, Asy Syafii
dan imam termasuk diantara empat puluh itu. Ini salah satu di antzra dua
pendapat Asy-Syafii. Abu Hanifah, Al-Muayyid Billah dan Abu Thalib
berpendapat bahwa shalat Jumat dapat terlaksana dengan tiga jamaah

, t 6/

,-5'€Ji

1208 Ad-Daraq udnri (2 / 3,4)
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termasuk imam, dan ini adarah jumlah paling sedikit dalam pelaksanaan
shalat Jumat, dan tidak wajib jika tidak sempurna hitungan ini. Mereka
berdalilkan berdasatkan firman Allah, "maka bersegeralah kamu." (QS. Al-
Jumuah: 9) Mereka berkata, "Panggilan kepada iamaah setelah panggilan
shalat Jum'at, dan sedikitnya jamaah itu adalah tiga orang.,, Maka
menunjukkan kewajiban untuk menunaikan shalat Jumat setelah ada
panggilan untuk mereka dan kata panggilan menunjukkan adanya orang
yang dipanggil dan mereka itu tiga orang bersama imam. Dan trdak ada
dalil yang menunjukkan persyaratan lebih dari itu.

Hal ini b ertentang an, karena s esungguhnya tidak razrm p anggilan untuk
berjamaah dilaksanakan secara berlamaah juga dan ini telah dijelaskan
dalam Al-Bahru berarti dengan ini tertolaklzh mazhzb ini dengan daiil
yang mereka gunakan sebagaimana ftman Allah, "Dan diikan/ab shalat,
lunaikanlah qakat. " (QS. Al-Baqarah: 43) dan "Dan beriihadlab klmu."
(QS. Al-Hai: 78) berdasarkan ay^t ini tidak laztm mengeluarkan zakat
itu secara berjamaah.

Saya berkata, "Yang benar, sesungguhnya persyaratan bagi ibadah
manapun tidak dibolehkan kecuali adanya dalil, dan tidak ada dalil
satupun yang menunjukkan bilangan baik dalam Al-Krtab maupun As-
sunnah. Dan telah diketahui bahwa shalat Jumat tidak mungkin
dilakukan kecuali dengan b erjamaah seb agaiman 

^ 
y ang telah cliriw ay atkan

dad hadits Abu N{usa menurur riwayat Ibnu Majah dan Ibnu Adirz"e, dan
hadits Umamah menurut riwayatAhmadrzl. dan Ath-Thabrani. Dua aclalah
bilangan paling sedikit terbentuknya jamaah berdasarkan hadits, "Dua
orang adalah jamaah" , maka berarti sempurnalah dengan dua orang shalat
Jumat ini yang paling dzahir.

Pensyarah telah menuturkan perbedaan pendapat tentang berapa
jumlah yang dianggap untuk melaksanakan shalat Jumat. perbedaan ini
mencapai empat belas pendapzt, dan beliau juga menuturkan sandaran
mereka dengan dalil yang telah diklaim, dan semuanya tidaklah d,apat
dijadikan dalil atas pensyaratan jumlah tersebut. Kemudian pensyarah
mengatakan, 'Adapun yang dinukil dari keadaan Rasulullah Shalla/lahu
Alaihi wa sallam adalah beliau shalatJumat dengan jamaah yang banyak
yang tidak dibatasi oleh hitungan tertentu, hal ini menunjukkan bahwa
yangmenjadi pertimbangan adalah banyaknya jamaahyang hadir itu dapat
menjadi syiar Islam. Dan hal itu tidak akan ada kecuali dalam jumlah
yang banyak yang membuat sakit hati ot^ng-ot^ng munafik clan
menyedihkanpar^ penentang Islam yang juga membuat senang orang yang

12oo 1ti#21 telah lalu pen j ela sannya.
1210 Ahmad (5/254)
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jujur imannya. Ayat yang mulia telah menunjukkan perintah untuk
berjamaah, yang jika tethenti pada bilang^n y^ng kecil maka jauhlah itu
dan harapan.

Saya berkata, "Kami telah menulis sebuah risalah tentang syarat-syat^t

shalat Jum'at yang telah mereka sebutkan. Dan kami telah meluaskan
pembahasannya baik dalam beberapa pendapat dan dalil-dalil dan kami
namakan risalah ini dengan "A/-Lum'ah f Tahqiiqi Slaraithil Jum'ah" .

er *ht -u'Cr,:f & ir ,t"r 7e / {;t ;,o1 .trt

I )*Ur'rrlt t6, *,F :9'F\ )'t'N.'#-tk
431. Dan dari Samurah bin Jundab Radhjallabu Anhu sesunguhnla Nabi

Shallallahu Alaihi wa Sa//am selalu memintakan ampun (kepada Allah)
bagi orang-orang mukmin dan mukminat pada setiap Jum'ar. " (HR. Al-
Bazzat dengan sanad yang layyin -lemah-)1211

Tafsir Hadits
Saya berkata,"Telah berkata Al-Bazzar, "Kami tidak mengetahui hadits

ini dari Rasulullah Shallallahu Alaihi pa Sallam kecuali dengan sanad ini",
Sedang dalam sanad Al-Bazzar ada Yusuf bin Khalid Al-Basti, ia seorang

yang dhaif. Ath-Thabrani meriwayatkan dalam Al-Kabiy'21z kecuali hadits

tnr ada tambahan t :6F\t J'l'?t ) Qrang muslim laki-laki dan

perempuan) dalam hadits ini ada dalil tentang disyatiatkar'rrya bagi seorang
khatib untuk mengucapkan doa ini, katena kalimat 'al-mukminin dan al-

mukminat' termasuk orang-orang y^ng didoakan.
Abu Thalib dan Al-Imam Yahya telah berpendapat wajibnya do'a bagi

khatib untuk dirinya dan bagi orang-or^ng mukmin laki-laki dan
perempuan, seakan mereka berkata, "Sesungguhnya melazttnkannya
Rasulullah Sha//a//abu Alaihi wa Sallam menuniukan kewajiban hal
tersebut, seperti 

^p^ 
y^ng dipetik dari sabdanyz, 'Beliau selalu memintakan

amp/nan..."
Yang lainnya betpendapat, "Disunnahkan dan tidak diwajibkan karena

tidak ada dalil yang menunjukkan kewajiban. Pensyatah berkata, "Yang
pertama lebih Jelas."

t2tt Ka$ Al-Astar (641)
t2t2 ALMtJam Al-Kabir (7 / 26a)
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432. Dan dari Jabir bin Samurah Radhltallaha Anhuma, sesunguhnla Nabi

Shallallahu Alailti wa Sallan selalu di setiap khutbah membaca alat-
ayt dan Al-pur'an dan mengingalkan manasia. " (HR. Abu Dawud
asal hadits ini ada di Muslim)1213

Tafsir Hadits
Seakan yang dimaksud beliau adalah hadits yang telah lalu dari hadits

Umi Hisyam binti Hatitsah. Sesungguhnya ra betkata, 'Aku tidak
mengambll paaf wal pur'anil Majid kecuali dati lisan Rasulullah
Sha/lallahu Alaihi wa Sallam )rang membacanya setiap Jum'at di atas

mimbar."
Ath-Thabrani meriwayatkan dalam Al-Ausath dari hadits Ali

Alaihissallam, "Sesuneguhnya Rasulullah Shallallahu Alaibi wa Sallan
membaca pul Ya -lytuhal Kafruun dan pul Huwallabu Ahad." Dalarr' hadits
ini terdapat perawi yang tidak dikenal dan yang larnnya tsiqab (dipercaya).
Ath-Thabrani )uga meriwayatkan dari Hadits Jabrr, "Sesungguhnya
Rasulullah pernah berkhutbah kemudian beliau membaca pada khutbah
terakhir surah Az-Zumat, maka bergeraklah mimbat dua kali."121a Di
dalam riwayat hadits ini ada dua rawi yang dhaif.
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433. Dai Thaiq bin Slihab Radhjallahu Anha sesanguhnla Rasulullah

Shal/a//abu Alaihi wa Sallam beliaa bersabda, "Shalat lum'at itu
diwajibkan atas setiap muslim dan dilaksanakan dengan bejamaah,

kecuali ernpat orang budak yng dimiliki, perempuan, anak kecil dan

urangJang sakit." (HR. Abu Dawudr1215 beliau berkata, "Thariq
tidak mendengarnya dari Rasulullah Sballallabw Alaihi wa
Sallam, dikeluarkan oleh Al-Hakim fiwayat Thariq
sebagaimana yang disebutkan dari Abu Musa).

Biografi Perawi
Thariq bin Syihab bin Abdu Asy-Syamsi Al-Ahmasi Al-Bajaly Al-Kufr. Ia

hidup pada masa jahiliyah, dan sempat melihat Nabi. Namun tidak adaiwayat
yangia, dengar dari beliau. Petnah berpetang pada masa khilafah Abu Bakar

dan Umat sebanyak tiga puluh ttga atau empat puluh tiga peperangan dan
expedisi. Meninggal pada tahun 82 H.

Kecuali di dalam Sunan Abi Dawudiz meriwayatkan, "Hamba szhayayang

dimiliki, perempuan, anak kecil, atau orang sakit." Abu Dawud berkata,

"Thariq telah melihat Nabi S halla/lahu Alaihi wa Sallam.Ia termasuk shahabat,

tetapi ia tidak pemah mendengar sesuatu dari Rasulullah."

Tafsir Hadits
Dalam bab ini, diriwayatkan dari Tamim Ad-Dari, Ibnu Umar dan budak

yang dimerdekakan oleh Ibnu Zubzu yang diriwayatkan oleh Al-Baihaqi.12t6

Di dalam hadits Tamim ini terdapat empat orang yang dhaif untuk dijadikan
wali sebagaiman y^ng dikatakan oleh Ibnu Al-Qaththan dan hadits Ibnu
Umar yang dikeluarkan oleh A th-Thabra nt dt dalam Al -Au s a t h dengan lafazh,
'Tidak ada Jumat bagt oranglang musafr. " 1217 Hadits ini juga tetdapat di dalam
nurayat dari Abu Hurafuah secara marfu, 'Uma zrang)ang tidak wajib atasnla

shalat Jumat: perempuan, musafr budak, baj atau anak kecil dan orang dusun." 1218

/^aot/ t
4^l-e "lJl )*o !, ,:';'r'Js,iu C#Lht *r"j c\ jj .trt

"" (g4J;1 S hahih Abr Dand (1067)
1216 Al-Baihaqi (3 / 184)

"t' <Q.:.y 5 6 o O, O A / -J a n i' (5 40 5)
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724 & $usuLUS-sALAM JilidPerrama

434. Dari Ibnu Umar Radhilallaba Anhu ia berkata, "Rasulu//ah
Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, 'Tidak ada bagi musafir

kewajiban shalat Jum'at." (HR. Ath-Thabrani dengan sanad
yang dhaif). 121e

Pengarang tidak menyebutkan dhaif hadits ini di dalam Al-Talkhish
dan dia luga tidak menyebutkan sebab kedhaifannya.

Jika telah engkau ketahui hal ini, berarti telah terkumpul di dalam
hadits-hadits bahwa sesungguhnya tidak ada Jumat bagi enam orang.

Pertama; Anak kecil. Telah disepakati bahwa tidak wajib Jumat baginya.
Kedua; Budak. Hal ini juga telah disepakati kecuali menurut Dawud

Az-Zhahti. Beliau mengatakan wajibnya budak katena masuk ke dalam
konteks keumuman ayat,"Hai zrang-orangJang beiman, apabi/a diseru untuk

menunaikan sbalat pada hari Jum'at." (QS. Al-Jumuah: 9) Sesungguhnya

ia telah menetapkan di dalam ushulnya, masuknya budak ke dalam kbitab
syar'i. Hal ini dibantah bahwa sesungguhnya budak telah dikhususkan
oleh hadits-hadits walaupun dalam hadits ini ada kritik tetapi ant^r^
sebagian dengan sebagian yang lain saling menguatkan.

Ketiga; Perempuan. Ini juga telah disepakati mengenai tidak wajibnya
petempuan melakukan shalat Jumat. Asy-Syafii berkata, "Disunnahkan
bagi perempuan-perempuan yang sudah tua untuk menghaditi Jumat
dengan izin suamrnya." Disebutkan di dalam riwayat Al-Bahri,
"Sesungguhnya beliau mengatakan wajib atas mereka ini, dan ini berbeda
dengan apa yang telah dikenal dalam kitab-kitab Asy-Syafiiyah."

Ke e np a ; O ra ng1 a ng s a ki t. Ia tidak wajib menghadiri shalat Jum' at karena
terhalang oleh sakit.

Kelina; Musafr. Tidak wajib bagi musafit untuk menghadiri Jum'at.
Ini dapat dipahami bahwa yang dimaksud adalah orang yang betul-betul
dalam perjalanan. Adapun otang yang berhenti dalam perlalanan maka
wajib baginya shalat Jum'at walaupun ia hanya berhenti dalam ukuran
satu shalat. Pendapat ini telah didukung oleh sekelompok ulama dari
Ahlul Bait dan selain mereka. Dikatakan juga tidak wajib 

^t^sny^ 
karena

ia masih termasuk dalam lafazh musafh dan pendapat ini didukung oleh
ulama ahlul bait juga dan selain mereka. Dan ini yang paling mendekati
kebenaran karena hukum-hukum perjalanan masih tetap baginya seperti
mengqasar shalat dan semisalnya, karenanya tidak dinukil bahwa
sesungguhnya Rasulullah Shallallabu Alaihi wa Sallam shalat Jumat di
Arafahpad,ahajiwada', karena beliau sedang musafr demikian juga shalat

t2'e 
<Q.&1 T elah dijelaskan takhrijnya
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Ied digugurkan atas orang yang musafir. Karenanya tidak diriwayatkan
bahwa Rasulullah Shallallabu Alaihi wa Sallam tidak melaksanakan shalat
Ied ketika menunaikan haji. Telah keliru Ibnu Hazm Rahimahulla} ketika
ia berkata, "Sesungguhnya beliau shalat Ied ketika berhaji." Dan para
ulama menegurnya dengan keras.

kenam, penduduk dusun. Di dalam An-Nihayl, "sesungguhnya orang
dusun dikhususkan bagi penduduk gunung dan perkemahan bukan
penduduk desa atau kota. Di dalam syarah Al-Unda| "sesungguhnya
hukum penduduk desa sama dengan hukum penduduk dusun." Demikian
yang disebutkan dalam syarah hadits, 'Tidak boleh orang kota menjaalpada
orang dusun."

d\t/a
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435. Dai AOauU"n U'lo Uorra'XoanrlaUnno no',Un, O, ,r*"ri,"Rasu/a//ab
Sballallahu Alaihi wa Sallan jika telah berdiri tegak di atas mimbar,
ntaka kami nenghadap beliau dengan wajab-wajah kani." (HR. At-
Tirmidzi dengan sanad yang dhaif) w0 Hadits ini mempunltai

yahid dai badits Barra menurut riwalat lbnu Khuqaimab. 1221

Penielasan Kalimat
Hadits ini sanadnya dhaif karena terdapat Muhammad bin Fadhal bin

Athiyah di dalamnya. la dhaif jika medwayatkan hadits sorang diri, dan
juga didhaifkan oleh Al-Daraquthni dan Ibnu Adi dan selain mereka
berdua.

Hadits ini mempunyai syahid dari hadits Bana menurut riwayat Ibnu
Khuzaimah. Hal ini tidak disebutkan oleh pensyarah Rahimahullab dan
saya juga tidak melihatnya di dalam Al-Talkhish.

Tafsir Hadits
Hadits ini menunjukkan, bahwa menghadap ke arah khatib adalah

suatu petkara y^ng terus berlangsung dan seakan-akan sudah menjadi
kesepakatan. Abu At-Thayib dati Asy-Syafiiya,h telah menetapkan

"'o <i2'b, Shahih At-TirniQ! Q09)
1 22' Al-Baihaqi (3 / l9 8) dan'I la I A d-D a ra q il h ni (5 / 1 39)
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kewajibannya. Al-Hadawiyah membetikan dua kemungkinan. Jika
sebagian pata pendengar berada di depan dan tidak mungkin menatap
kepada khatib, rlraka sah bagi mereka atau tidak sah. Pengarangkitab A/-
Atsmartelah menuliskan wajib bagi beberapa kelompok orang menghadap
kepada khatib dan tidak semuanya.

J"r-, ;'a;I.lir uW :J$ iL ht',?', ii u'\- : - 9_ . ,'i ,t':, t"_f 
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436. Dai Al-Hakan bin Haqn Radbjallabu Anbu, aku menlaksikan Jumat
bersama Nabi Sballallahu Alaihi wa Sa//am, beliau berdii sambil
bersandar pada tongkat atau kalu panjang." (HR. Abu Dawudl tzzz

Penjelasan Kalimat
Al-Hakam Ibnu Abdil Bar berkata, "Sesungguhnyaiamasuk Islam pada

tahun penaklukan kota Makkah." Dikatakan juga pada hati peperangan
Al-Yamamah. Bapaknya adalah Hazn bin Abi tVahbi Al-Mahzumi.

Kesempurnaan hadits ini ada dalam As-Sunan, "...kemudian beliau
memuji Allah dan memuia atasnya dengan kata-kata ringan nan baik, serta
penuh berkah kemudian beliau bersabda, 'XY/ahai manusia sesungguhnla

kalian tidak akan marnpu dan tidak akan berbuat setiap apalang dipeintahkan
pada kalian, akan tetapi bersunguh-sunguh dan permudahlah." Dalam iwayat
yanglain, 'Aku beikan kabargembira pada ka/ian..." sanad hadits ini hasan
dan dishahihkan oleh Ibnu Sakan dan Ibnu Khuzaimah hadits ini juga
ada syahid darr itvayat Abu Dawud1223 dari hadits Al-Barra', "sesungahnla
Rasulullab Sballallahu Alaibi wa Sallan dibeikan kepada beliau tongkat panjang
pada bari led kemudian khutbab dengannla. " Ahmad dan Ath-Thabrani
medwayatk^nny^ secara paniang dan dishahihkan oleh Ibnu As-Sakan
dan dikeluarkan oleh Asy-Syafi'i, "Sesungguhnya Beliau Sballallabu Alaibi
wa Sallam jika berkhutbah berpegangan pada pada ana7ah.122a An-Nazah
sepetti sepatoh anakpanah atau lebih besar, pada ujungnya runcing sepetti
m^ta ana'k panah.

"" (i#>Abu Dawud (1096)
lzzt ffi) S babih Atu Dawd (1145)
lna Musnad Ay-S1af i @al-77)
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Tafsir Hadits
Hadits ini menunjukkan disunnahk^nnyl- bagi khatib untuk

berpegangan pada pedang atau yang semisal waktu betkhutbah. Hikmah
dalam hal ini adarah untuk mengokohkan hati dan menghindarkan
t^ng nnya melakukan sesuatu yang sia-sia. Jlka ia tidak menemukan
sesuatu yang bisa dipegang, maka ia melepask^n tangan ke bawah. Atau
meletakan t^ngan kanan di atas t^ng n kiri atau di samping mimbar, dan
dimakruhkan menghentakkan pedang pada mimbar. Karena tidak
disebutkan dalam riwayat, maka hal itu termasuk bid'ah.

B. @AB SHALAT KHAUF

& ht & yt{;, ( .L- 'p ?t? i /.G';,o .trv
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437 Dari sbalib bin Khawwat dari seseorang)ang shalat kbauf bersama
Rnsulullab shallal/abu Alaihi wa sallam pada hai pertempuran Dqata
Ar-Riqa'. Sesunguhn1a ada sekelompok sbahabat bershaf bersama
Rasulul/ah sedangkan lang lainnla nenghadap musuh. Kemudian beliau
sbalat bersama mereka jtang bersamanla satu rakaat. Kemudian beliau
dian berdii tegak dan mereka menlempurnakan shalatnlta masing-masing.

Kemudian mereka bubar dan berbais nengbadap musuh. Kemudian datang
lagi kelonpoklang lain dan Rasuldlah shalat bersama mereka satu rakaat

langtertingalbagi beliau. kmudian beliau diam untuk dudtk dan mereka
menJempilrnakan masing-masing sbalatnla. Kemudian Rasulullab
sballallahu Alaibi aa sallam mengucapkan salam bersama mereka.
(Muttafaq Alaih122s danlafazh hadits ini bagi Muslim) Hadits

'ry)^)L

rzzs Q!f1 Shahih Al-B*hari 9129)dan Muslim (842)
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ini juga terdapat di dalan Al-Ma ifah lang dikarang oleh Ibnu Mandah

dari Shalib bin Khawwat dai bapaknla.

Biogtafi Perawi
Shalih bin Khawwat adalah seotang Anshati Al-Madani. Seorang tabiin

yang terkenal. la mendengar hadits dari sekelompok shahabat.

Penielasan Kalimat
'Dari oranglang sbalat bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallan

(di dalam Shahih Muslim dati Shalih bin Khawwat bin Jabir dari Sahal bin
Abi Hatsmah, beliau menyebutkan dengan tegas orang yang meriwayatkan
hadits kepadanya. Dalam riwayat yang lain beliau menyamarkannya
sebagaiman^ yang terdapat di sini) pada hai perlempuran DTatu Ar-Nqa'
(yaitu sebuah tempat di Nejed di tanah Ghathafan dinarnakan peperangan
ini dengan tempat tersebut karena telapak-telapak kaki mereka berlobang
(karena luka), kemudian mereka membalutnya dengan kain kasar demikian
yang disebutkan di dalam Sbahih Bukhai.tz26 Dari hadits Abi Musa.
Peperangan ini terjadi pada bulanJumadil Ula tahun keempat hijtah) sha/at

khattf, sesungguhnla ada sekelompok sbahabat bershaf bersama Rasulullah
sedangkanlang lainnla menghadap (lafa,zh wifab dengan kasrah wau kemudian
jim yaitu diambil darr lafazh muwE'ahah -menghadapkan waiah-) nusuh
kemudian be/iau .rbalat bersama mereka lang bersamanla satu rakaat kemudian

beliau diam berdii legak dan mereka meftJeflzpilrnakan shalatnlta nasing-masing

kemudian mereka bubar dan berbais (di dalam rrwayat Muslim dengam lafazh

Jasbffi dengan huruf J'a') nenghadap ntusuh kemudian datang lagi kelonpok
yng lain dan Rasulullah sha/at bersama mereka satu rakaat yng tertinggal hagi

beliau kemadian beliau diam untuk duduk dan mereka menlempurnakan masing-

r;zasing sha/atryra kenudian Rastlu//ab Sha//a//ahu A/aihi aa Sa//am
mengucapkan salam bersama mereka. Muttafaq Alaih dan lafaqh hadit.r ini bagi

Muslim. Hadits ini juga terdapat di dalam Al-Ma rifab (yartu kitab yang
dikarang oleh Ibnu Mandah seorang imam besar dari imam-imam Ahlul
Hadits) dari Sha/ih bin Kaawat dari bapakrya (yattu Khawwat bin Jabir, ia
seorang shahabat. Muslim menyebutk^nny^ dengan menyamarkan rawi
tetakhir yaitu bapaknya Shalih dan di dalam Muslim juga disebutkannya
secata jelas)

Ketahuilah bahwa peperangan ini telah terjadi pada tahun keempat
sebagaimanz- y^ng telah kami sebutkan, inilah yang disebutkan oleh Ibnu
Ishaq dan lain-lainnya dari ahli sejarah dan orang-orang yang banyak

"'u <6ryb> Shahih Al-Btkhan (728)
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belajar dari mereka. Ibnul Qayyim berkata, "Ini rumit sekali, padahal
telah shahih bahwa orang-orang musyrik menahan Rasulullah Shal/allahu
Alaihi wa sallam padahari I(handaq dari shalat zhuhut, Ashar, Maghrib,
Isya. Beliau menunaikan shalat-shalat tersebut dalam satu waktu, dan ini
sebelum turunnya perintah shalat khauf. Sedangkan peristiwa Dzatu Ar-
fuqa ini setelah I(handaq yangterjadipada tahun kelima, kemudian Ibnul
Qayyim melanjutkan, "Yang jelas sesungguhnya shalat khauf pett'.ma
kali dilaksanakan oleh Rasulullah Sha//a//ahu Alaihi wa Sallam adalah di
usfan, dan tidak ada perbedaan dr anta'ta mereka bahwa Usfan terjadi
setelah Khandaq dan menurut riwayat yang shahih dari Rasulullah
Shal/allahu A/aihi wa Sa//am sesungguhnya beliau shalat khauf di Dzatu
Ar-Riqa', dan diketahui bahwa Dzatu Ar-Riqa' terjadi setelah Khandaq
dan setelah Usfan. Dari sini jelaslah kekeliruan ahli seiarah itu.

sebagian ada yang menjadikan hujjah terjadrnya syariat shalat khauf
lebih dahulu dari peristiwa Khandak sebagaimana tiwayat ahli seiarah.
Mereka mengatakan, "shalat khauf tidak dilaksanakan dalam keadaan
bermukim (tidak dalam perjalanan) karenanyaNabi Shaltallahu Alaihi wa
Sallam tidak melaksanakannya pada perang khandaq."

Inilah sifat shalat khauf yang disebutkan dalam hadits ini yang
menjelaskan tentang tat^c^ta pelaksanaannya secara jelas. Dan ini
merupakan madzhab kebanyakan shahabat dan ahlul bait serta orang-
orang setelah mereka. Asy-Syaf i mensyaratkan musuh tidak di arah qiblat
dan ini jika terjadi pada shalat yang dua rakaat. Dan jika i.ga takaat maka
imam menunggu pada tasyahud awal dan satu kelompok menyelesaikan
rakaat yang ketiga, demikian juga pada shalat yang empat rzkaat. JIka
kami katakan, "Ini adalah shalat khauf yang diadakan pada masa hadir,
juga menunggu pada tasyahud, dan dzahu Al-Qur,an sesuai dengan yang
ditunjukkan oleh hadits yang muha ini, sebagarmana dalam firman-Nya,

Ary 6fr \LAt ik i :;3 tr";s +6i
"Dan bendaklab datang golongan ltang kedua lang belum bershalat, laru
bersbalatlah mereka denganma." (QS. An-Nisaa': 102)
Tata cara ini lebih dekat dengan kesesuaian amalrah shalat dalam

mempersedikit gerakan yang membatalkan shalat dan mengikuti imam.
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435. Dari Ibnu (Jmar Radhiallahu Anbuma ia berkata, 'Aku ikut perang

bersama Rasulallah Shallallahu Alaihi wa Sallam di arah N/d dan

kami berhadapan dengan musuh maka kami berbais nenghadap mereka,

kemudian Rasulullah Sha//a//abu Alaihi wa Sallam shalat mengimami

kami, maka shalatlab salu kelompok bersama beliau dan sebagian

kelonpok lagi nenghadap ke arah musuh, beliau ruku' bersama lrang-

orangJang bersamanla, dan beliaa sujud dengan dua sujud, kemudian

mereka bubar menuju tempat kelonpok lang belum shalat, kemudian

mereka datang dan beliau ruku bersama mereka dengan satu rakaal

dan sujud dengan dua sujud, kemudian beliau salam, dan setiap mereka

berdiri dan raku' masing-masing untuk diirya satu rakaat dan dua

sujud." (Muttafaq Alaih, dan lafazh ini bagi Al-Bukhari)l227

Penielasan Kalimat
"Aku ikat perang bersama Rasalallah Shallallahu Alaihi wa Sallam di arah

Nejd (yaitu setiap daerah yang menanjak -dataran tinggi- di negeri-negeri

Arab) berhadapan dengan musah, kami berhadapan dengan musuh ruaka kami

berbaris ntenghadap mereka, kemudian Rasalul/ah Sballallahu Alaihi wa Sal/am

s h a / a t n e ngi n a m i ka m i (di dalam A I -M agh a 7y dati A1-B ukhari, se sungguhnya
shalat itu shalat Ashar) maka rhalatlah satu kelompok bertama beliau dan

sebagian kelonpok lagi menghadap ke arab musah, beliau raku' bersama zraftg-

zrangJang bersdrnanla, dan be/iau sujud dengan dua sujud kemudian mereka

bubar (yaitu dengan orang yang shalat bersama beliau dan mereka tidak
mengetjakan rakaat yang kedua dan tidak juga salam atas shalat mereka)

menuju lempat kelorupok yng be/um shalal, kemudian mereka dalang dan beliau

ruku bersama mereka dengan ntu rakaat dan vjud dengan dua sajud kenudian

beliau .rdlant, dan setiap mereka berdiri dan ruku' masing-masing anluk diirya
salu rakaal dan dua sujud"

Penyusun br,rku ini berkata, "Tidak ada perbedaan dalam jalur riwayat

dari Ibnu Umar dalam masalah ini. I(emungkinan bisa dipahami, meteka

"" <[4Q', Shahih Al-Bukhai Qa2) dan Nfuslim (839)
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menyempurnakan (shalat meteka) dalam satu keadaan. Mungkin juga

mereka menyempurnakannya setelah itu, dan ini adalah yang paling kuat
dari segi makna. Jika tidak demikian, maka penjagazn dari musuh akan

lowong yang seharusnya dljaga ketat, sedang imam satu saja. Hal ini
dikuatkan oleh riwayat Abu Dawud dari hadits Ibnu Mas'ud dengan
lafazh,

'Kemudian beliau salam, kemudian berdii/ah kelonpok kedua, mereka shalat

unlak dii mereka masing-ntasing rakaat lang /ain, kemudian mereka sa/am,

kemudian mereka pergi, kenudian mereka (kelompok pertarza) kembali ke tempat

mereka dan sha/at untuk dii mereka masing-masing satu rakaat (1ang ter.risa)

kemudian -ra/am-" t228

Lafazh ath-thaifuh bisa diucapkan untuk jumlah yang sedikit juga
banyak, rvalupun hanya untuk satu orang. Sampai juga walau hanya uga
orang, boleh bagi imam shalat dengan satu orang dan tiga orang menlaga
kemudian shalat bersama imam, ini adalah jumlah yang paling sedikit
yang mungkin terjadi shalat khauf.

Secara zhahir hadits, bahwa kelompok yang ke dua menyela-nyela di
ant^ta dwa ra.kaat, kemudian kelompok yang pertama setelah rtu.Tatacan
ini merupakzn madzhab Abu Hanifah dan Muhammad.
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439. Dan JabirRadhjallahu Anhu ia berkata, 'Aku menlaksikan bertama

Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam shalat khauf. Maka kami
membuat dua sbaf, satu shaf di belakangRasu/ullah Shallallahu Alaihi
aa Sallam sedang musuh berada di antara kami dan Qiblal, kemudian

Nabi Sha/la/labu Alaihi wa Sa//an bertakbir dan kami .remua

bertakbir, kemudian beliau ruku' maka kami pun ruku', kemudian
beliau mengangkat kepala dai raku'maka kamipun mengangkat kepala,

kemudian beliau turun untuk sajud dan shaflang berada setelah beliau,

dan shaflang terakhir tetap berdii ke arah musuh, maka ketika be/iaa

menlelesaikan sujud berdinlah sha.f yng berada sete/ah beliaa itu,
denikian hadits disebutkan. Dalam riwalat lang lain, "...kernudian

beliau sujud dan sajadlah bersamanla shaf lang pertama, dan ketika
mereka berdiri rzaka bersujudlah shaf lang kedua, dan demikian
disebatkan serupanla, dan pada akhirnla Nabi Sha//a//ahu A/aihi
wa Sallam sa/am dan kani juga salam semuanla." (HFt. Muslim)122e

Penielasan Kalimat
'Aku menlak.rikan bersama Rasulullah Shallal/aha Alaihi wa Sallam sha/at

Khauf. Maka kami membuat dua sha.f, .ratu shaf dibelakang Rasulu//ah
Shallal/ohu Alaihi wa Sallant sedang muvh berada diantara kami dan pib/at,
kemudian llabi Sha//a/lahu Alaihi wa Sal/am bertakbir dan kami semlra

bertakbir, kemudian beliau ruku' maka kami pun ruku', kemudian be/iau
mengangkal kepala dai ruku' maka kami pan mengangkat kepala remtlanJa,

kentudian beliau turun untuk sujud dan shaf yng berada disetelah lte/iau (yakni
shaf yang setelah beliau juga sujud ini adalah bentuk rnengathaJkan -
menyambungkan- kepada kata ganti langsung ta,npz- ta'kid (penguat),
karena telah terjadi pemisahan)

"dan shaflang terakbir letap berdii ke arah masub, maka ketika beliau
menlelesaikan swjud berdiilah sbaflang berada setelah beliau ita, demikian hadits
disebutkan (kelengkapan hadits ini adalah, "...kemudian sbaf terakhir tarun
urtuk sujud dan mereka berdin, kemudian maju/ah shaf lang terakhir dan

mundur/ah shaf yng di depan, kemudian Nabi Sha//a//aha Alaihi wa Sallam
ruka maka kani pun ruku' semuanlta, kemudian be/iau mengangkal kepa/arya
dari raka' maka kami pun mengangkat kepala kami semua, kemudian beliau
turun untuk sujud dan shaf lang setelah beliau lang tadinla berada di belakang
pada rakaat pertama, dan shaf .yang terakhir berdiri mengbadap musuh, ketika
Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam menle/esaikan sujud begitu juga shaf yng
setelah beliau naka shaf yng di belakang turan untuk sujud dan mereka sujud

"" <ii&, Shahih Mn:lin (840)
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kemadian Nabi Sballa/laha Alaihi ua Sallam mengucapkan .ra/am, maka kami
pun semuanla salam. Berkata Jabir, 'Apalang kalian lakukan ini seperli mereka

nenjaga peminpin-penimpin mereka." Lzfazh hadits dari Muslim.
"l,oft\h dalan iwalat ltang lain", yaknt rtwayat di ]vluslim dari Jabir

Radhjal/ahu Anhu yang dalam riwayat ini ada penentuan tentang orang-
orang yang menyerang mereka, lafazhnya sebagai berikut,

"Kami bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallan memerangi kaum
dari Juhainah. Mereka memerangi kami dengan pertempunn yang hebat.

Ketika kami shalat Zhuhur, berkatalah orang-orang musytik, 'Jika kita
dapatkan kesempatan atas mereka dengan satu kelengahan, maka kita
akan potong-potong mereka", kemudian Jibril mengabarkan hal itu kepada

Rasulullah Sha/lal/ahu Alaihi wa Sallaru maka beliau mencetitakan itu
kepada kami, behau bersabda, "Mereka berkata, Sesungguhnya mereka
akan datang rvaktu shalat yang lebih mereka cintai dari dunia, maka ketika
datang shalat Ashar..." sampai pada ucapan tawi, "kemudian beliau sujud
dan sujudlah bersamanya shaf y^ng pefi^ma, dan ketika mereka berdiri
maka betsuiudlah shaf yang kedua, dan demikain disebutkan serupanya",
kemudian ia berkata, kemudian meteka betdiri pada posisi pertama maka

bertakbitlah Rasulullah Sha/lallaltu Alaihi wa Sa//am dan kami pun
bertakbir, beliau ruku' tnaka kami pun tuku' kemudian beliau sujud dan

sujudlah bersama beliau shaf yang pertama, dan ketika shaf yang kedua

sujud mereka duduk semuanya." f)an pada akhirnya kemudian Nabi
Shallal/altu A/oihi wa Sallaru mengucapkan salam, maka kami pun salam

semuany,a." (HR. N{uslim)

Tafsir Hadits
Hadits ini menunjukkan bahwa jika musuh berada dt arah kiblat, maka

aturan shalat khauf berbeda ketika posisi musuh berada selain atah kiblat.
Karena jika posisi musuh ada di arah kiblat maka penjagaan dapat
dilakukan dengan keikutsertaan mereka semua dalam shalat. Hal ini
disebabkan karena penjagaan itu hanya dibutuhkan ketika sedang sujud
saja. N{aka meteka mengikuti imam dalam berdiri dan ruku', shaf yang
lain menjaga ketika dalam keadaan dua sujud dengan tidak mengikuti
imam, kemudian mereka sujud ketika shaf pefiama telah betdiri dan shaf
belakang maju ke posisr shaf pertama, dan shaf pertama mundur ke shaf
belakang, supaya shaf belakang bisa mengikuti imam dalam dua sujud
yang terakhir, sehingga memungkinkan setiap kelompok mengikuti imam
dalam dua sujud.

Hadits ini juga menunjukkan bahwa penjagaan tidak diperlukan kecuali
ketika sujud saja tidak pada keadaan ruku', karena dalam keadaan sujud
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tidak dapat mengetahui keadaan musuh. Tatacara ini tidak sesuai dengan

dzahir 
^y^t 

d^n tidak sesuai dengan nwayat Pertama dati Shalih bin
Khawwat juga riwayat Ibnu Umar. Namun sudah dikatakan bahwa tat^c^r^

shalat khauf ini berbeda-beda sesuai dengan kondisi.
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440. Dan bagt Abu Dawud dai Abu.lylay ATZuraqi semisalnla, dengan

tambahan, "sesunguhnla shalat kbauf itu di Usfun.'\23o

Penjelasan Kalimat
'Dan bagi Abu Dawud dai Aba ,4log ATZuraqi semisaln1a (yaitu sepetti

iwayatJabi int) dengan tambahan (yaitu penentuan temPat shalat) "Sesungahnla

shalat khauf itu di U{an." (yutt tempat yang terletak sekitar dua marhalah dai
kota Makkah, demikian yang disebutkan dalam "Al-pamus')

1 i. 3 6,. n'+ to.
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441. Dan dari An-Nasai dari jalur peiwalatan Jang lain, dari Jabir
Radhjallabu Anhu sesungguhnla Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam

shalat mengimami sekelompok dai shahabalnla daa rakaat, kemudian

shalat dengan lang lainnla dua rakaat kemudian sA/dm.'1231

Fenjelasan Kalimat
'Dan dai An-Nasai dai jalur peiwalatan lang lain (udak seperti ap^ y^ng

dikeluarkan oleh Muslirn) dan Jabir Radhjallahu Anhu sesunguhnla Nabi
Shallallahu A/aihi wa Sallam shalat nengimami sekelompok dai shahabatnla daa

rakaat kemudian shalat dengan lang lainnla 0"g") dua rakaat kemadian salam

(maka beliau shalat dengan salah satu shalat fatdhu dan yang lainnya sunnah)."

Tafsir Hadits
Al-Hasan Al-Bashri mengamalkan hadits ini. Ath-Thahawi mengklaim

bahwa ini sudah dinaskh (dihapus) berdasarkan tidak sahnya shalat fardhu di

"'o {6qb, Shahih Aba Dawud (7236)
tttt <6n?, Shahih An-Nasa'i (1551)
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belakang orang yang shalat sunnah, tetapi tidak ada dalil yang menunjukkan
adanya nasakh.

!.o.2. o I o . . t . ', t7o .t" .lr' ;e :11: €,.\es . t t \
442. Dan semisa/ hadit: ini bagi Abi Dawud dai Abi Bakrah.1212

Penjelasan Kalimat
'Dan semisal hadits ini l)a,gt Abi Dawud dai Abi Bakrah (berkata Abu Dawud,

"Yang demikian itu pada shalat Maghrib, sesungguhnya beliau shalat enam
nkaat bersama kaum dengan dga-tiga)."

-'"'+, €&} *ht J-* Ct ii i;.h, oi, A; ;'1 .tLy
,r." ;,, ,',
:'rr> "r-f(, L"Li Jr, .f*i & a,t, "\yj *, ,,lx

,1. o, , '.o-t o, ,o ,lo , '.r" ,rr r.. ". , t 
"'r. ltrj_rF .-,ll _p i*t-y-;,ll -uc e; if,- jll -A;;p'a -gw.*r1

r& h'

443. Dai HudrytJah Radhiltallahu Anha sestnggubnla I\abi Shal/a/lahu
,,I/aihi wa .fa//ant .rhalal kltauf nengimanti nzercka dengan satu rakaat
danlang /ainnla lagt salu rakaal dan mereka tidak rnengqadha." (HR.
Ahmad, Abu Dawud dan An-Nasa'i, hadits ini dishahihkan
oleh Ibnu Hibban)1233 dan serapa hadits ini nennrut iwalat Ibntt
Khaiainalt dai Ibna Abbu Radhtlal/abu Anhuma.12'o

Penjelasan Kalimat
Shalat ini dengan tata cata ini telah dilaksanakan oleh Hudzaifah di

Thrbristan dan gubetnurnya pada saat itu adalah Said bin Al-Ash, ia
berkata, "Siapa di antara kalian yang shalat khauf bersama Rasulullah?"
Berkata Hudzai{ah, "Saya." N{aka Hudzatfah mengimami mereka dengan
shalat ini." Dikeluarkan oleh Abu Darvud dari Ibnu Umar dan Zaid bin
Tsabit, ia berkata, "Bagi kaum satu rakaat satu rakaat dan bagi Nabi dua
raka^t."123s Dikeluarkan dari Ibnu Abbas, ia berkata, 'iAllah

"" <i2',3, Shahih Abi Dauud (1248) serupa haditsnya, dan dalam Shahih An-lJara'i (1550)
semisalnya.

"" <Ai.b, Shahih Abi Dawud (7246)
t23o Shahih Ibna KltaTainah Q3a4)

"" <9,p, Sltahih Abi Dauud (1243)
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memfardhukan shalat atas lisan Nabi kalian di saat hadir dengan empat

rakaat dan di saat safar dua rakaat dan di saat ketakutan satu rakaat.1236

Atha, Thawus, Al-Hasan dan selain mereka mengambil hadits ini, mereka

berkata, "Sha/at dalam kelakutanlaftg sangat rutu rakaat dengan iyarat saja."

Ishaq berkata, "Cukuplah bagi kamu ketika ketakutan yang sangat shalat

satu rakaat berisyatat dengannya, dan jika tidak mampu dengan hal itu
maka cukup dengan satu sujud, dan jika juga tidak mampu maka dengan

satu takbit, karena shalat adalah mengingat Allah Ta'a/a."

^d\,qF ar .F a' J"it ,Sv
')L.UrJ:lt 

Ir, .ots ^*,

:Js C& \, *r'n q, ;,,j .ttt
d a / $ o o t/ O

Al ,b &, *"i;l ;)\-, ,&)
.o .,

r4u'P
l/

444. Dai Ibnu Umarkadhja/lahu Anba, ia berkata, Rasulu//ah Shallallabu

Alaihi wa Sal/am bersabda, "Shalat kbauf itu satu rakaat dengan

cara bagaimanapun." (HR. Al-Bazzar dengan sanad yarlg
dhaif)1237

Tafsir Hadits
An-Nasa'i mengeluarkan riwayat, "Sesungguhnya beliau Shalla/laha

Alailti wa Sa/lam melaksanakan shalat ini di Dziqard dengan cata irti."1218

Pengatang berkata, "Hadits ini telah dishahihkan oleh Ibnu Hibban
dan lainnya, tetapi Imam Asy-Syafii berkata bahwa hadits ini tidak shahih."

Hadits ini menunjukkan bahwa shalat khauf itu satu rakaat baik bagi
imam maupun makmum. Pendapat ini sebagaimarra yang dikatakan Ats-
Tsauri dan sekelompok ulama. Demikian juga seperti yang dikatakan
beberapa shahabat sepetti Abu Hurairah dan Abu Musa.

Ketahuilah, bahwa sesungguhnya pengarang telah menyebutkan di
daiam krtab ini bma tata cara shalat khauf dan dalam Sanan Abi Dawud

ada dclapan tata cara dt ant^t^ny^ lima ini dan tambahan tiga. Pengarang

berkata di dalam P-ath Al-Bai, "Telah diriwayatkan dalam shalat khauf
tata c^r^ yang banyak." Ibnu Abdilbar telah menguatkan tat^ c^r^ yar'g
diriwayatkan dari hadits Ibnu Umar karena kuat sanadnya dan bersesuaian

dengan ushul, yakni orang yang bermakmum trdak boleh menyempurnakan

"'u (*) Shahib Abi Dawad (1247)
t237 Kaslf Al-Astar (678)

"tt {;12, S hahib An-I'Jasai (1532)
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shalatnya sebelum imam. Ibnu Hazm berkata, "Telah shahih dt. antara
cara shalat khauf itu empat belas cara." Berkata Ibnul Arabi, "Di dalam
masalah shalat khauf terdapat fl\rn^yat yang banyak dan yang paling shahih
adalah enam belas riwaya:ty^ngbetbeda." An-Nawawi juga berkata seperti
itu di dalam Slarah Muslim dan ia tidak menjelaskannya.

Berkata Al-Hafidz, "Telah menjelaskan tefltang shalat khauf itu guru
kami, Abu Al-Fadhli di dalam Slarab ,4t-TirznidTi dzn ia menambahkan
sltv c^t^, maka jadllah tujuh belas cara tetapi mungkin saling berkolerasi."
Berkata pengarang Al-Had1u An-Nabawi, "Nabi Shallallahu Alaihi wa

Sallan shalat khauf sebanyak sepuluh kali." Ibnul Arabi mengatakan,
"Beliau melaksanakan shalat khauf sebanyak dua puluh empat kali."
Berkata Al-I(hatabi, "Nabi Shallallahu Alaibi pa Sa/lam shalat khauf pada
hari yang berbeda-beda dengan care- y^ng jelas, dengan selalu menJag^
kesempurnaan shalat dan apa yang lebih pantas untuk peryagaa,n pasukan,
dan ini berbeda-beda caratya."

L?i ';- -t'ra, :* € ; ,G',*'; i! ir ,b, &j. r r o
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445. Dan dannla Radbtjta/lahu Anltu secara marfu, 'l[idak ada dalam shalat

khaaf itu kelupaaa. " (Dikeluarkan oleh Ad-Daraquthni dengan
sanad yang dhaif)123e

Penielasan Kalimat
"Dan darinla (yarttt dari Ibnu Umar) secara marfu, "Tidak ada da/am shalat

khanf ita kelupaar. " (Dikeluarkan oleh Ad-Daraquthni dengan sanad yang
dhaif) hadits rni dengan begini adalah nauquf dikatakan, "Tidak pernah
ada satu ulama pun yang mengucapkanfiya."

Tafsir Hadits
Ketahuilah, sesungguhnya disyaratkan dalam shalat khauf itu beberapa

syatat;
1. Dalam perjalanan.

Disyatatkan oleh sebagian ulama berdasarkan firman Allah Ta'a/a,

'Dan apabila kanu bepergian di muka bami...

"' o;Si a fs* vt5

" (QS. An-Nisaa': 101)

tzt't 1ii&) Dhaif Al Jani 9911)
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Juga berdasarkan dalil bahwa Rasulullah Sballallahu Alaihi wa

Sallam udak pernah melaksanakannya ketika hadir. Berkata Zaidbin
AIi, An-Nashir, Imam Yahya,Hanaftyah dan Asy-Syaftiyah, "Hal ini
tidak disyaratkan berdasarkan fuman Allah Ta'a/a,

A
ry ..e.LK$5

"Dan apabi/a kamu berada di tengah-tengah mereka (sababatnr)..."
(QS. An-Nisaa': L02) betdasarkan alasan bahwa ayat ini diatha{kan

(disambungkan) dengan ayat sebelumnya, 'Dan apabila kanu bepergian di

maka buni..." (QS. An-Nisaa': 10L), maka hal ini menunjukkan bahwa

ayat tetsebut tidak masuk dalam pembatasan (taqpd) ayat sebelumnya

yakri "bepergian di muka bumi"- Mungkin saja -golong^npertama- mereka

meniadrkannya ay^t 702 dttaqytd (dibatasi) oleh ayat 101 yakni "bepergian

di muka bumi", dengan asumsi susunan kalimatnya, 'tika kanu bersama

mereka dengan keadaan ini laitu perlalanan di buni " Pembicaraan ini telah

dibahas secara panjang lebar dalam kitab-kitab tafsir.

2. Shalat ini dilakukan pada akhir waktu.

Karena khauf adalah shalat pengganti dari shalat yang dikerjakan

dalam waktu 
^m^n, 

sehingga tidak boleh dilaksanakan kecuali ketika

shalat yang diganti -shalat dalam keadaan 
^man- 

memang tidak dapat

dilakukan. Ini adalah kaidah bagi yang berpendapat seperti ini, mereka

itu adalah Al-Hadawiyah. Dan selain meteka berkata, "Boleh dilakukan

pada awal waktu karena umumnya dalil ."

3. Membawa seniata dalam keadaan shalat.

Ini disyaratkan oleh Dawud, tidak sah shalat kecuali dengan
membawanya, tidak ada dalil dalam syarat ini. Asy-Syafii dan An-
Nashir mewajibkannya karena adanya perintah yang adz dalam ayat,

dan bagi mereka ada perincian dalam senjata yang dikenal.

4. Tidak terjadi peperangan ini pada bulan haram, baik itu wajib ain atau

kifayah.

5. Hendaklah orang yang shalat khauf adalah orang yang diintimidasi
oleh musuh, bukan ia yang mengintimidasi, karena llka ia yang
mengintimidasi maka memungkinkan baginya untuk melaksanakan

shalat dengan sempurna. Atau karena adanya ketakutan serangan

musuh kepadanya.
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Syarat-syarat ini telah ditututkan dalam Al-Faru' y^ng diambil dari
keadaan-keadaan pensyariatanny^, tapi tidak ada yang ielas dalam
pensyaratan. Dan ketahuilah sesungguhnya pensyariatan shalat ini datang

dari dalil yang paling agung yang menunjukkan besarnya petkata shalat,

demikian juga shaiat lamaah.

M. @AB sHALAT IED (HARI RAYA)

ttl

446. Dai Aiyah Radhjallahu Anha ia berkata, 'Rasulullab Shallallahu

Alaihi wa Sallam bersabda, 'Fitrilaitu bari dimana manusia berbuka,

dan Adha adalab hai di mana manusia nenlenbe/ih kurban. " (HR.
At-Titmidzi) tz+o

Tafsir Hadits
At-Tirmidzi berkata setelah menyebutkan susunan hadits ini, "Hadits

ini adalah hadits hasan gbaib, sebagian ahlul ilmi menafsirkan hadits ini
dengan tafsiran sebagai berikut, "Sesungguhnya makna betbuka, dan

betpuasa itu sesuai dengan kesepakatan jamaah dan kebanyakan manusia."
Hadits ini menunjukkan bahwa dalam penetapan tanggal dua hari raya

ini harus dengan kesepakatan manusia. Dan apabila seseorang melihat
ru'yah (hilal) sebagai penetapan jatuhnya hari raya dengan seorang diri,
maka wajib baginva untuk mendapatkan kesepakatan dari yang lainnya.
Dan wajib baginya untuk mengikuti keputusan mereka dalam
melaksanakan shalat, berbuka dan berkurban. At-Tirmrdzi telah
meriwayatkan setupa dengan hadits ini dari Abu Hurairah Radhjallahu
Anbu dan ia berkata, "Hadits Hasan."r2ot

Maknanya hadits ini sesuai dengan hadits Ibnu Abbas Radlti,a/labu
Anba yang pada saat itu I(uraib telah berkata kepadanya, "Sesungguhnya
telah berpuasa penduduk Syam dan Muawiyah dengan melihat hilal pada

hari Jum'at di Syam, kemudian ia datang ke Madinah pada akhir bulan

"'o (*) Shahlb At-Tirnid71 $02)
"" <6qb, Shahih At-TirnidV $97)
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dan mengkhabarkan kepada Ibnu Abbas tentang hal itu, maka berkatalah
Ibnu Abbas, "Akan tetapi kami melihatnya pada malam Sabtu, maka kami
tetap berpuasa sampai kami menyemputnakannya tiga puluh atau kami
melihat hilal." Kuraib berkata, "Aku betkata, "Apakah Anda tidak
mencukupkan dengan ru'yahnya Muawiyah dan umat manusia? Ia berkata,
'Tidak, demikianlah Rasulullah S ha/lallahu Alaihi wa S allam
memerintahkan kami." 1242

Secara zhaht hadits, bahwa Kutaib termasuk orang yang melihat hilal.
Namun demikian Ibnu Abbas memerintahkan untuk menyempurnakan
puasanya, walaupun ia yakin bahwa hariraya telah jatuh jika dihitung dengan

waktu awal puasanya. Pendapat ini didukung oleh Muhammad bin Al-
Hasan. Ia berkata, "Wajib menyesuaikan dengan orang-orang -drmana ia
berada- walaupun hal itu berbeda dengan keyakinannya. Begitu juga dengan

haji, karena telah datang rrwayat, 'Arafah kalian adalah hai yng kalian
kenal.'^243 Ifli berbeda dengan Jumhur ulama, mereka betkata,
"Sesungguhnya yang wajib adalah ia mengamalkan apa yang diyakini

)rwany^, dan mereka memahami hadits ini untuk ota.ng yang tidak
mengetahui apa yang betbeda dengan orang-orang, maka jika telah
terungkap setelah kesalahan, cukuplah bagnya dengan 

"pa 
y^ng telah ia

iakukan. Mereka berkata, "Mengakhirkan hari-hari adalah hak bagi orang
yang ragu dan mengamalkan dengan hukum asal. Mereka menta'wil hadits
Ibnu Abbas Radbtlallahu Anhu bahwa kemungkinan ia tidak mengatakan
untuk mengikuti ru'yahnya penduduk Syam karena perbedaan malla'(tempat
melihat htlal) di Syam dan Hljaz, dan karena yang mengkhabarkan hanya

satu orang maka tidak diamalkan persaksiannya. Bukan berarti di sini Ibnu
Abbas memerintahkan Kuraib untuk betbuat sesuatu yang bertentangari
dengan keyakinannya, karena Ibnu Abbas hanya mengkhabarkan tentang
penduduk Madinah bahwa mereka tidak mengamalkan yang demikian
karena salah satu dari dua perkara."

o t. (- /ott oz r.Joz \,. :( o o,t o 1o..j-. A-) 4-.) _e f W at)t Vf ).r-l .l F"s Gl ;p1 .tty

,p 4,'Arr:GkrLi et *i" Jt"'4t .,ti.ri"ii'J';Jr-.lr, iy-r' rrir'6t J'rW- *: ir'irt

"" <ry, Muslim (1087)

"" <*) S hahih Al-Jani' (4224)
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447. Dan dari Abu [,Jnair bin Ana: Radhjallaha Anhuma dai panan-
pamannlta dari ka/angan shahabat Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallarn.

Sesunguhnla seke/ompok penungang datang kepada Nabi Shallallahu

Alaihi wa Sa//am. Mereka bersaksi bahaa mereka telah nelihat hilal
kemarin. Maka be/iau memeintabkan mereka untuk berbuka, dan jika
telah masuk waktu pagi hendaklah mereka pergi ke tanah lapang tempdt

shalat mereka. " (HR. Ahmad dan Abu Dawud dan ini adalah
lafazhbaginya, isnad hadits ini shahih)1244

Penielasan Kalimat
"Aba Umair bin Anas bin Malik (Al-Anshati drkatakan bahwa nam^ny^

adalah Abdullah dan ia termasuk dari shigar tabiin -tabiin kecil-, ia
meriwayatkan darr sekelompok shahabat, ia dikaruniai umur yang panlang
setelah bapaknya) dari paman-pamanlrya dari kalangan shababat Nabi
Shalla/lalLu Alaihi wa Sallam, sesunggultnla sekelonpok penangang datang kepada

l{abi Shallallahu Alaihi wa Sallan mereka bersaksi bahwa mereka ntelibat hilal
kemain, maka beliau rnenteintaltkan nereka untuk berbuka dan jika lelah masuk

waktu pagi hendaklah mereka pergi ke lanah /apang lempat sbalat mereka."

Hadits ini dikeluarkan oieh An-Nasa'i dan Ibnu Majah dan dishahihkan
oleh Ibnul Mundzir, Ibnu As-Sakan dan Ibnu Hazm. Berkata Ibnu Abdil
Bar, "Sesungguhnya Abu Urnair tidak dikenai dan tertolak, dan
sesungguhnya telah diketahui siapa yang menshahihkan baginya."

Tafsir Hadits
Hadits ini menunjukkan bahwa Shalat Ied dilaksanakan pada hari

kedua yang jika diketahui d^t^ngny^ hari raya setelah keluarnya waktu
shalat. Secara zhahu hadits, mutlak hukumnya untuk melihat waktu shalat
walaupun rvaktu shalatnya masih tersisa, karena hal itu tidak diketahui
di arval hari. pendapat ini diikuti oleh Al-Hadi, Al-Qasim, dan Abu
Hanifah, akan tetapi dengan sy^r^t hal itu tidak diketahui kecuali setelah

keluar waktunya, maka shalat ied dilaksanakan pada hari kedua, yaitu
pada rvaktu yang sama jika dilakukan hari pertama. Abu Thalib berkata,
"Dengan syatat shalat ditinggalkan karena ada keraguan sebagaima'n^ y^ng
terdapat dalam hadits. Ada juga yang menjadikan halangan (udzur) lebih

"oo <6t3, Shahih Abi Dawud (1157)
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bersifat umum. Entah katena ada keraguan 
^t^u 

karena sebab hujan. Hal
ini dijelaskan dalam kitab-kitab Hanafryah karena menganalogikan
halangan-h alangan tersebut dengan keraguan.

Secara zhahrr hadits, bahwa pelaksanaan shalat Ied adalah bersifat
adaa'an (dikerjakan pada waktu yang telah ditentukan pelaksanaannya)

bukan qadhaa'an (melaksanakan tidak pada waktunya). Malik betpendapat
bahwa shalat Ied mutlak tidak di qadha' sebagaimana tidak di qadha pada

harinya. Bagi Asy-Syafityah ada perincian hal ini disebutkan di dalam
As1-51arah.

Hadits ini terdapat pada Iedul Fitri, dan diqiyaskan kepadanya shalat

Iedul Adha, dar. dalam meninggalkan keraguan. Dan juga diqiyaskan
at^snya semua udzur (halangan). Dan dalam masalah qiyas ini ada

pembicaraan, karena tidak memungkinkannya mengetahui secata
keseluruha n. IYal la h u Alan.

et *\, .V At J'y, oti :Jti,"-?nt qt il $1 .Ltx
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448. Dai Anas Radhjallahu Anhu, ia berkata, 'T.asulullab Shallallahu

Alaihi u,a Sallam tidak peryi pada hari iedul Fitri sehinga beliau

makan beberapa byi kurrna." (HR. Bukhari)r2as Dan dalam iwalat
lain tecara muallaq (tidak dircbatkan sanadryta) lang dimaasbulkan

o/eh Ahnad, 'Bahwa beliaa memakannla sebl'i-sebl'i (tidak sekaligus

banlak.pen).'1246

Penielasan Kalimat
"Rasu/ullah Shallallahu Alaihi wa Sallam tidak pergi (yakni keluar pada

waktu pagt) pada hari ledul P-itri (yakni untuk melaksanakan shalat Ied di
tanah lapang) sehinga beliau makan beberapa b/i kurma."

Dan dalam riwayat lain secara muallaq -tidak disebutkan sanadnya-
(yakni Al-Bukharr memuallaqkan hadits ini) dari Anas yang dimaashakan
oleh Ahmad, "Bahwa beliau memakannya sebiji- sebiji. Dikeluarkan oleh
Al-Bukhari dalam Taikhrya Ibnu Hibban danAl-Hakim dar.rrvrayztUtbah

"" <AlbrAl-Bukhari (953)
t2a6 ALMutnad (126/3)
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bin Humaid dengan rafazh, "sampai beliau makan kurrna tiga b/i atau lima
atau tujah atau lebih sedikit dari itu atau lebih banlak secara ganjil.'\2a1

Tafsir Hadits
Hadits ini menunjukkan kebiasaan Rasuiullah shallaltahu Alaibi wa

Sallan dengan hal ini. Al-Muhlab berkata, "Hikmah dengan makan tedebih
dahulu sebelum shalat, agar tidak ada sangkaan terusnya puasa sampai
shalat Ied, maka seakan-akan beliau menutup pintu kerusakan ini."
Dikatakan juga, "Ketika terjadi kewajiban berbuka setelah kewajiban
berpuasa, maka disunnahkan untuk menyegerakan berbuka sebagai
pelaksanaan perintah Allah." Berkata Ibnu Qudamah, "Kami tidak
mengetahui adanya perbedaan dalam menyegerakan makan pada hari ini
sebelum shalat." Pengarang mengatakan dalam Al-Fatb,',Hikmah
disunnahkan makan kurma adalah karena adanya sifat manis yang
menguatkan pandangan yang telah dilemahkan oleh puasa, lebih sesuai
dengan iman, dan dapat menetralisir hati. Karenahal-halinilah, sebagian
tabiin selalu berbuka dengan kurma secara mutlak." Berkata Al-Muhlab,
"Adapun menjadikanny^ sec r^ ganjil, membedkan isyarat pada keesaan
Allah. Cara seperti inilah yang selalu dilakukan Rasulullah Shallallabu
Alaihi wa Sallam dalam setiap perkara dan urusannya untuk mengambil
berkah dengannya.

^dA\ ob
&\i

t2a7 At-Taikh Al-Kabir (6/526)

"n' <?4'a, Shahih At-Tirnid{ (542)
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449. Dai Aba Buraidab dan bapaknla Radbjallaha Anhama, ia berkata,
'TJabi .fhallallahu alaihi wa sallan tidak kelaar pada hari raya Iedul
Fitri sehingga beliau makan, dan beliau tidak makan pada hai rala
Iedul Adha sampai selesai shalat." (HR. Ahmad dan At-Tirmidzi
dan dishahihkan oleh Ibnu Hibban) 12a8

Biografi Perawi
Ibnu Buraidah nama lengkapnya adalah Abdullah bin Buraidah bin

Al-Husaib Al-Aslamy Abu Sahl Al-Matwazi seorang qadhi (hakim) yang
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tetperc^y^ dan ttga orang sebagaiman^ y^ng dikatakan oleh pengarang
dalam At-Taqrib.

Tafsir Hadits
Hadits ini juga dikeluarkan oleh Ibnu Majah, Ad-Daraquthni, Al-

Hakim dan Al-Baihaq|lzae dan dishahihkan oleh Ibnu Al-Qaththan dalam
rtwayat Al-Baihaqi ada tambahan, "...dan jika beliau pulang, beliau makan

lantung ltewan kurbannla."I2so At-^rirmtdzi berkata, "Dalam masalah ini dari
Ali dan Anas." At-Tirmidzt juga meriwayatkan dari Ibnu Umar di
dzlamnya ada l,zwi yang dhaif.

Hadits ini dalil disyariatkannya makan padahari raya iedul fitri sebelum
shalat dan mengakhirkannya pada iedul Adha sampai setelah shalat.
Hikmah pensyariatannya ini adalah ketika menampakkan kemuliaan Allah
atas hamba-hamba-Nya dengan mensyariatkan penyembelihan kurban,
maka yang terpenting adalah dengan memakannya sebagai ungkapan rasa
syukur kepada Allah atas nikmat yang telah dianugerahkan-Nya. Dan juga
sebagai bentuk disyariatkannya ibadah yang bersifat umum untuk
menggapai kebaikan dunia dan pahala akhirat.

c-,.:'yJ\'a+'t. ,-:7(:Uu q,o h' .dr ry ?i V'r. r o .

l;;t';oJ*-,Jl\ 6?'r pJt o:tli-"i--r."Jt 
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450. Dan UmmiAthElah RadhjallabuAnha, ia berkata, 'Kami diperintabkan

m e ngajak ke /uar anak-ana k perempu an, peremp uan-p€remp uan Jang se dang

baidh 1>ada saat dua hai rala itu untuk menlaksikan kebaikan dan doa

kaum muslimin, tetapi perempuan-perempuan haidh itu terpisah dai tenpat
sbalat." (Muttafaq Alaih) 1251

Biografi Perawi
Ummu Athiyyah adalah seorang shahabiyah Anshar. Nama lengkapnya

adalah Nusaibah binti Al-Harits, dikatakan juga Nusaibah binti Ka'ab.
Ia pernah berperang bersama Rasulullah Sha//a//ahu Alaihi wa Sallam dalam
banyak peperangan, mengobati orang yang terluk^) mer?w^t yang sakit.

"'o <613, Shahih Ibni Majah (1783)
t25o 

S anan Al-Baihaqi (3 / 283)

"" <6r9'rAl-Bukhari (974), N{uslim (980)
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ra adalah penduduk Bashrah. Sekelompok shahabat dan ulama tabiin di
Bashrah mengambil ilmu darrnya tentang carl- memandikan jenazah,
karena ta pernah menyaksikan proses pemandian jenazah putri Rasulullah
Sha//al/ahu Alaihi wa Sa//am. Ia menceritakan hal tersebut dan
menguasainya. Haditsnya menjadi hukum dasar dalam memandikan

lenazah. Haditsnya akan dibahas dalam kitab A/-Janai1.

Penielasan Kalimat
'Ia berkata, 'Kami diperintahkan mengajak keluar (ke tempat-tempat

shalat) anak-anak perempuan (anak-anak perawan yang sudah baligh dan
yang mendekati umur baligh) dan perempuan-perempuan haidb (ini lebih
umum dan yang pertama dad beberapa segi) pada saat daa hai ralta ita
untak menlaksikan kebaikan (yaitu masuk dalam keutamaan shalat bagi
selain haidh) doa kaum muslimin (ini lebih umum) tetapi perempuan-perempuan

baidh itu terpisah dai tempat shalat."
Tetapi dalam lafazh Al-Bukhari, 'Kami dipeintabkan untuk mengajak

anak-anak perempilaftJtang meniliki kain-kain penatup. " 
^t^w 

iaberkata, 'Anak-
anak perempuan dan perempuan-perempaanJtang memiliki penalap, dan perempuan-
perempuan haidh menjauhi tempat-tempat shalat." sedang untuk lafazh Mus-
hm, 'Telah memeintahkan kami -ltakni Nabi Sballallahu Alaihi wa Sallam-
anluk ntengajak kelaar anak-anak perempuan dan perempaan-perempuan Jaftg
memiliki penutup, dan memeintahkan perempuan haidh untuk menfauhi tempat
shalal orang Is/am." Lafazh yang dibawakan pengz't^ng ini bukan lafazh
salah satu dari keduanya.

Tafsir Hadits
Hadits ini menunjukkan wajibnya mengajak keluar mereka. Namun

tentang masalah hukum ini ada tiga pendapat:
Pertama; Hukumnya wajib. Pendapat ini dikatakan oleh I{hahfah yang

tiga Ali, Abu Bakar, dan Umat. Wajibnya hal ini dikuatkan oleh riwayat
yang dikeluarkan oleh Ibnu Majah, Al-Baihaqi dati Hadits Ibnu Abbas,
"Sesungguhnla Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sa/lan nengajak keluar isti-
isti dan anak-anak perempuannlta da/am dua hai rA1a.'\252 Secara zhahir
hadits menunjukkan terus menerusnya hal tersebut dilakukan Rasulullah
Shallal/ahu Alaihi wa sa//anz, dan inr umum bagi orang yang memiliki
kedudukan atau lainnya, jelas bagi wanita muda dan bagi yang tua lebih
utama.

Kedua, Huk'mnya sunnah. Perintah mengajak mereka untuk keluar
dipahami sebagai anjuran. Ini adalah pendapat mayoritas ulama. Dan juga

t252 (ii*) Dhaif Ibnu Majah (1325)
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dikuatkan oleh pensyatah dengan berdalilkan bahwa sebab keluarnya
perempuan-petempuan ini untuk menyakstkan kebaikan dan doa-do^ or^ng
muslim, raberkzta, 'Jika ini waiib, maka tidak akan disebutkan sebab seperti

ini. Maka mestinya keluarnya mereka hanya untuk melaksanakan kewajiban

atas mereka dan melaksanakan pedntah.

Saya katakan, "Dalam pendapat ini perlu dipikirkan, karena terkadang
wajib juga disebutkan dalam pelaksanaanny^ ada sebabny^ yar'g
mengandung faidah dan tidak disebutkan sebab untuk pelaksanaannya.
Menurut ucapan Asy-Syafi'i dalam Al-Urtn ada pemisahan antara
perempuan-perempuan muda dengan perempuan-perempuan tua. Ia
berkata, "Aku lebih menyukai perempuan-perempuan tua menyaksikan
shalat ied trdak untuk perempuan-perempuan muda, saya menyaksikannya
mereka lebih menyukai shalat ied."

Ketiga: Sesungguhnya haI itu telah dinasakh (dihapus hukumnya). Ath-
Thahawi berkata, "Sesungguhnya yang demikian itu terjadi pada awil
Islam, karena pada saat itu sangat membutuhkan keluarnya mereka untuk
memperbanyak jumlah umat Islam sehingga dapat menimbulkan
kegentaran di hati musuh-musuh Islam, kemudian hal itu di hapus. Jelas
ini adalah nasakh hanya klaim saja, dan tertolak oleh persaksian Ibnu
Abbas dengan keluarnya para perempuan ketika ia masih kecil, itu terjadi
setelah penaklukan kota N{akkah, dan saat itu tidak perlu lagi untuk
keluar, karena posisi Islam kuat saat itu. Dan iuga tertolak dengan
pcnjclasan hadits Ummu Athiyah tentang kehadiran mereka untuk
mcnyaksikan kebaikan dan doa otang-orang muslim. Dcmikian juga

tertolak dengan farwa Ummu Athiyah setelah wafatnya Shalla/laha Alaiht
uta Sallam beberapa waktu dan tidak ada seorangpun yang menyelisihinya
dart para shahabat. Adapun ucapan Aisyah Radhjallahu Anha 'Jika Nabi
Sha/lallahu Alaihi wa Sa/lom melihat ap^ y^ng telah diperbuat oleh
perempuan-perempuan, niscaya beliau cegah mereka dari masjid."1253 Maka
ini tidak menunjukkan keharaman mereka untuk keluar dan tidak juga

ada penghapusan hukum, akan tetapi di sini ada dalil bahu'a kita tidak
mencegah mereka karena Nabi tidak mencegah mereka, bahkan
memerintahkan untuk mengajak keluar mereka. Maka tidaklah boleh bagi
kita untuk mencegah sesuatu yang diperintahkan.

aulg \t -V at J'y, css :J6t4_-\t *, # q,;,c3.to\

^It3":x tu,jt|p i"4,tfu ;, f ";t 
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"" <gQ1Al-Bukhari (8659), Muslim (445)
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451. Dai Ibnu umar Radhiltallahu Anbuma, 'Tasulullah shallallahu
Alaihi wa sa//am, Abu Bakar dan umar menunaikan shalat dua hai
rala itu sebelum khutbah." (Muttafaq Alaih).125a

Tafsir Hadits
Dalam hadits ini menunjukkan bahwa ini adalah petkara yang

dibiasakan oleh Rasulullah Sbal/allahu Alaibi wa Sallam beserta kedua
khalifahnya, dan mereka terus menefus melaksanakan hal tersebut. Secara
zhahfu hadits ini menunjukkan wajibnya mendahulukan shalat dari
khutbah. Telah dinukil secara ijma' tidak wajibnya khutbah pada dua
hari raya. Sandarannya adalah riwayat yang dikeluarkan oleh An-Nasa'i,
Ibnu Majah, Abu Dawud dari hadits Abduliah bin As-saib ia berkata,
"Aku hadir bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam shalat ied,
ketika selesai dari shalatnya beliau berkata, "sesungubnla kami akan
berkhutbah, bagiyng suka untuk duduk mendengarkan kbutbab maka duduklah,
dan baglangmenginginkan pergx, maka boleh iapergt.'/t25s Halini menunjukkan
bahwa khutbah ini tidak wajib. Jika khutbah didahulukan -dari shalat-
maka tidak disyariatkan untuk mengulanginya, jika dilakukan maka akan
menyelisihi sunnah."

Telah terjadi perbedaan pendapat tentang siapa yang pertama kali
berkhutbah sebelum shalat. Disebutkan dalam iwayat Muslim orang itu
adalah Marwan. Dikatakan juga ta telah didahului oleh Utsman,
sebagaimana yafig diriwayatkan oleh Ibnul Mundzir dengan sanad yang
shahih samp ai kepada Al-Hasan Al-B ashd ra b erkata, " orang y 

^ng 
p ertz,m^

kali khutbah sebelum shalat adalah lJtsman, yakni pada shalat ied."12s6
Adapun alasan Marwan mendahulukan khutbah ketika diingkari oleh

Abu Said, ia berkata, "sesungguhnya manusia tidak lagi duduk
mendengarkan kami setelah shalat." Dikatakan, "sesungguhnya mereka
sengaja meninggalkan untuk mendengar khutbah karena di dalamnya ada
cacjan kepada orang yang tidak pantas untuk di caci dan berlebihan dalam
memuji sebagian manusia." Telah diriwayatkan oleh Abdur Razaq dzri
Ibnu Juraij dan Az-zv,hri, ra berkata, "orang yang pertama kali membuat
petkara baru dalam khutbah sebelum shalat ied adalah Muawiyah."1257
Sesungguhnya semua itu adalah bid'ah yang menyelisihi petunjuk beliau

"to <V4., Al-Bukhari (963), N{uslim (888)

"" <iy.&1Sltahih Abi Dawad (1155)
1256 Mushannaf Ibnn Abi Slaibah (7 /247)
t2s7 Munnnaf AbdirRagaq (3/284)



748 & $uauLus IALAM 'JitdPertana

Shallall/ahu Alaihi wa Sallam. Adapun alasan Utsman adalah banyaknya
manusia di Madinah dan jauh-jauhnya rumah, maka mendahulukan
khutbah supaya orang yang jauh rumahnya bisa mend^p^tkan lamaah
shalat ied, dan ini adalah pendapat yang menyelisihi petunjuk Rasulullah
.fha//a//ahu Alaihi wa .fallam.

,rD {-r*h,,G Ct
l,o3 , l. -o /di.-'t G?i.!6r+ yr

oi C-el"lnr *r, /& q, ;p1 .tot
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452. Dai lbnu zlbbas Radhjallabu Anhuma, 'T'Jabi Sba//a//ahu Alaihi
wa Sa/lam shalat pada hai rala Ied dua rakaal, beliau tidak shalat

(sebe/unryta) maupun sesudahnla." (HR. As-Sab'ah)1258

Tafsir Hadits
Hadits ini menunjukkan bahwa shalat ied itu dua rakaat. Ini merupakan

ijmz'bagi orang yang shalat bcrsama imam di tanah lapang. Adapun orang
yang ketrng galan dari shalat Imam dan shalat sendirian, ia juga dua rakaat
menurut mayoritas ulama. r\hmad dan Ats-T'sauri berpendapat ia harus
shalat empat rakazt. Said bin Manshur mengeluarkan rrw^y^t dari Ibnu
N{as'ud, ",liapa lang ler/anbat sba/al ied bersama imanz, ntaka ia sha/al ernpat

rakaat. " Ini sanadnya shahih. Ishaq berkata, "Jlka ia shalat di tanah iapang
maka shalat dua rakaat, tapi jika tidak -di tanah lapang- maka shalat empat
rakaat." Abu Hanifah berkata, "Jlka ia mengqadha shalat Ied, ia boleh
memilih 

^ntar^ 
dua atau empat rakaat."

Shalat Ied telah discpakati secara ijma' atas pensyariatannya, namun
para ulama berbeda pendapat dalam hal ini atas tiga pendapat;

Pertuma; Wayib Ain. Ini adalah pendapat Al-Hadi dan Abu Hanifah
berdasarkan kebiasaan Rasulullah Sha//a/laltu Alaihi wa ,Sa/lam dan
khalifah-khalifah setelah beliau, dan iuga perintah beliau mcngaf ak keluat
para perempuan. Demilcan juga riwayat-riwayat yang telah lalu tentang
hadits perintah pergi ke tempat-tempat shalat asalnya adalah wajib. Di
Ant^r^ dalil mereka adalah fitman Allah 'fa'a/a,

o,/tztz _/ t/j\) 4,L
"Maka diikanlah shalat knena Rabbnu; dan berkorban/alt." (QS. A1-

Kautsar: 2) bagi orang yang mengatakan bahwa yang dirnaksud adalah

Jr"4,

"'u <71,b, Al-Bukhari (964), Muslim (2094)
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shalat iedul Adha. Demikian juga firman Allah Ta'a/a,

"Sesunguhnla berunlunglah zrang Jang nenbersihkan din (dengan beriman),

dan dia ingal nama Rabbnla, /a/u dia shalat." (QS. Al-.,{.'la: 14-15) Telah
ditafsirkan oleh sebagian besar ulama dengan zakat frtrr dan shalat lednya.

Kedua: Fardhu kifayah. Iiarena shalat Ied merupakan syiar, dan
kewajibannya akan gugur jika telah didirikan oleh sebagian orang seperti
halnya 1ihad. Pendapat ini didukung oleh Abu Thalib dan lain-lainnya.

Ketiga; Sunnah Muakkadah. Hal ini didasarkan kepada kebiasaan
Rasulullah Sha//a//ahu Alaihi wa Sal/am selalu melaksanak^nnya yang dapat
dijadikan dalil disunnahkannya amalan tersebut. Ini adalah pendapatZaid
bin Ali dan sekelompok ulama, mereka betkata, "Betdasarkan sabda beliau
Sha/lallahu 21./ailti wa Sallam, "l,ima waktu shalat te/ah dituliskan oleh Allah
alas hamba-N1a.'nzsc Dalil ini dibantah berdalil dengan mafhum bilangan,
dan kemungkinan kesempurn a,an lafazny a,'D iwaji b kan ini te bari sem a/am. "

Dan dalam lafazh, 'Be/iau tidak sha/at sebelumn1a maupillt sesudahnla. "Dalil
ini yang menunjukkan tidak disyariatkannya shalat sunnah sebelum dan

sesudahnya, karena beliau tidak melakukan dan tidak memerintahkannya.
Maka tidak ada hak pensyadatan atas beliau, dan tidak hak pensyariatan
atas kita. Akan datang hadits Abi Said yang menunjukkan bahwa Nabi
meninggalkannya. Dan juga dari hadits Abu Said, ".fesunguhnla Rasu/ullalt

Shallallahu Alailti wa Sallan sha/at setelab Ied dua rakaat di rumabnla. " Telah
dishahihkan oleh Al-Hakim, maka yang dimaksud dengan sabdanya disini
"tidak sesudaltnla", adalah di ternpat shalat.

@e;;3
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453. Dan tlari Ibnu Abbas Radhijtallatru Zolrr, ,o,,*irnoyo Nabi
Shallal/altu Alaihi aa Sallam menunaikan sha/at Ied tanpa adqan dan

iqantah." (HR. Abu Dawud yang berasal dalam Shabih Al-
Bukbari)12"')

"to ti4',-l Shahih Abi Dawud (425)

"uo <ry, Shahih Abi Dawud (1747)
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Tafsir Hadits
Ini adalah dal,rl tentang tidak disyariatkannya adzan dan iqamah dalam

shalat ied dan keduanya adalah bid'ah. Ibnu Abi Syaibah meriwayatkan
dengan sanad yang shahih dati Ibnul Musayyib, "Sesungguhnya orang
pertama yang mengada-adakan adzan untuk shalat ied adalah
Muawiyah.>'1261 D^n serupa dengan ini diriwayatkan oleh Asy-Syafii darr
rawi-tawi yang tsiqah dan ia menambahkan, "Dan para hujai mengambil
darinya ketika ia memerintah Madinah." Ibnul Mundzir medwayatkan,
" S e sungguhnya orang yang p ertama kali meng ada-adakanny a adalah J iy ad
di Bashrah." Dikatakan, "Orang yang pertama kali mengada-adakannya
adalah Marwan." Ibnu Abi Hubaib mengatakan, "Orang pefiama- y^ng
mengadakannya adalah Abdullah bin Az-Zubair dan ia juga beri.qamah."

Asy-Syafii telah meriwayatkan dari nwi-rawi tsiqah dari Az-Zuhri,
"Sesungguhnya Nabi Sha//a//ahu Alaihi wa Sallam selalu memerintahkan
muadzin untuk mengatakan, 'Ash-Shalatu Janiah" (mari shalat berjamaah).
Ia berkata dalam Ay-S1arh, "Int ada hadits mursalyang dikuatkan dengan
qiyas kepada shalat khusuf, karena tetapnya hal tersebut -adzan dan
iqamah- di dalamnya." Aku berkata, "Ini perlu dicermati."

'J-1 * \, ,* Ut ots : JG )L ht *, -A- "qti ;,,1 . t o t
! rz 'rr.; ..,*-jK ) & l/ ,)\5r';u di #' F -C-'t
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454. Dari Abu Said Radhila/lahu Anbu, ia berkata, 'T.Vabi Sha//a//ahu
Alaibi wa Sallam tidak shalat apapun sebelum shalat led, tetapi apabila
telab kembali ke rumahnlta maka beliau sbalat dua rakaat." (HR.
Ibnu Maiah dengan sanad hasan).1262

Tafsir Hadits
Hadits ini dikeluarkan oleh Al-Hakim dan Ahmad1263, At-Tirmidziterah

meriwayatkan dan Ibnu umar serupa hadits ini dan ia telah
menshahihkannya,l26a ini menurut Ahmad dan Al-Hakim.126s Hadits ini

1261 Ibnu Abi Syaibah (1/ 491)
tztz (;r-i'1 Shahih Ibna Majab (1309)
1263 Ahmad (2/28)

"un <6rbfr1Shahih At-Tirnid{ (538)
126s Ahmad (2/57)



<{rraa $Hanqr & z5l

juga mempunyai jalur periw^y^tan yang lain menurut tirvayat Ath-
Thabrani di dalam ALAusath, akan tetapi di dalamnya zda Jabh Al-Ja'fi,
ia adalah rawi yang matruk.

Hadits ini menunjukkan bahwa shalat dua rakaat setelah ied di rumah.
Hal ini telah bertolak belakang dengan hadits Ibnu Umat menurut riwayat
Ahmad secara marfa', "Tidak ada shalat pada hari rala sebelumn1a dan

sesudahnla.'tzee llka dikompromikan dua hadits ini, maka yang dimaksud
adzlah "Tidak ada shalat di lapangan terbaka."

o/-(
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455. Dan dari Abu Said ia berkata, 'Rasulullah Shallallabu Alaihi wa

Sal/am ke/uar pada hai rala idul Fiti dan idul Adha ke tempat sha/at,

lang pertama ka/i be/iau keryakan adalah sha/at, kemudian beliaa peryi
dan berdiri menghadap manusia, sedang rzanusia berada pada :haf-shaf
mereka, be/iau memberi nasehat dan perintah kepada mereka."
(Muttafaq Alaih).1261

Tafsir Hadits
Hadits ini mcnunjukkan disyariatkannya keluar ke tempat shalat. Yang

terbayang dari hadits ini adalah kcluar ke tempat selain masjid beliau
Sha//a//ahu ,,llaihi wa Sa//an, karena tempat shalat beliau adalah tempat
sudah dikenal, yaitu antara tempat itu dengan pintu masjid sekitar seribu
hasta sebagaimana yang dikatakan oleh Umar bin Syubah di dalam Akhbar
Al-Madinah.

Hadits ini mcnunjukkan didahulukannya shalat atas khutbah, hal ini
telah dibahas pada bab terdahulu, dan tidak ada shalat sunnah scbelumnya.

Dalam laftzh "lterdiri netghadap manusia" menun;ukkan bahrva di
mushallanya ticlak ada mimbar. Ibnu Hibban telah mengcluarkan riu'ayat,
'?,asulu//alt Sha//a//ahu .-1/aihi wa Sallan berkbutbah pudtt bai rala di alas

kendaraann1t."t268 .\l-Br"rkhari menyebutkan dalam riwayatnya yang lengkap

"oo <{;1&, telah lalu takhriinya.

"u' <67brAl-Bukhari (956) dan Nfuslim (889)
t268 

S hahih Ibna Hibban (9 / 186)
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dari Abu Satd, "sesangahnla Jang perlama kali membuat mimbar adalah

Manwan. "'Walaupun Umar bin Syubbah telah meriwayatkan, "Sesunguhn1a

orangltang pertanza kali berkhutbah kepada manusia di terzpat sbalat (lapangan)

di atas mimbar adalah Utsman, ia melakakannla sekali kemudian

meningalkannlta sampai diulangi lagi o/eh Manaan." Seakan-akan Abu Said

belum mengetahui hadits ini.
Iladits ini iuga menunjukkan disyariatkannva khutbah shalat ied yang

berisi perintah dan nasehat. Dalam khutbah ied tidak dengan dua khutbah
yang dipisah dengan duduk di antata keduanya sepetti halnya khutbah

Jum'at. Semua itu tidak pernah dilakukan oleh Rasul.ullah Sballallahu

Alaihi wa Sallan, namun ini dilakukan oleh manusia katena diqiyaskan

dengan khutbah Jum'at.

. ',,1 'r,'- ,. o z oi o. o" o , / o ,/
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456. Dai Amru bin Sltu'aib dai bapaknl" O:, kakeknla, io brrknto,

Rasu/ul/ah Shallallabu Alaihi wa Sallam telah berkata, 'Membaca

takbirpada sbalat ledul Fitn tujuh kali pada rakaatlangpertama dan

lina kali pada rakaat Jang kedua, serta membaca Al-pur'an -A/-
Fatibah dan snral lang lain- di antara keduanla laitu kedua rakaat
tersebut." (HR. Abu Dawud, At-Titmidzi telah menukil dari
Al-Bukhari pentashihan hadits ini)126e

Biografi Perawi
Amru bin Syuaib, 

^am^ 
lengkapnya adalah Abu Ibrahim Amru bin

Syu'aib bin Muhammad bin Abdillah bin Amr bin Ash. Ia mendengar
tiwayat dari bapaknya, Ibnu Ai-Musayib dan Thawus, dan meriwayatkan
darinya Az-Zuhri dan sekelompok ulama.

o^t i , to t
-Lr 4lll ,l*(5 vJ
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Tafsir Hadits
Hadits ini dikeluarkan oleh Ahmad dan Ali bin Al-Madini, mereka

berdua menshahihkan hadits int.1270

Meteka telah meriwayatkan dad hadits 'Aisyah, Sa'ad Al-Qatazh, Ibnu
Abbas, Ibnu Umar dan Katsir bin Abdillah, semuanya adz rawiyang dhaif
dan telah diriwayatkan dari Ali Alaihissallam dan Ibnu Abbas secara
mauquf.

Aku berkata, "Telah medwayatkan Al-Uqaili dari Ahmad bin Hambal
sesungguhnya ia berkata, 'Tidak ada riwayat yang shahih di dalam masalah
takbir pada dua hari raya." Ibnu Rusyd betkata, "Sesungguhnya mereka
mengambil dengan pendapat pata shahabat dalam masalah ini, karena
tidak ada satu haditspun yang shahih dati Nabi Sballallahu Alaihi wa Sallan

-tentang masalah ini-."
Hadits ini menjadi dalil bahrva bertakbir pada rakaat pertama di antan

dua rakaat shalat Ied dengan tujuh takbir. Ada kemungkinan bahwa tujuh
takbir tersebut termasuk takbir pembuka dan juga yang lainnya. Tetapi
yang paling jelas tujuh itu selain takbir pembuka, dan dalam masalah ini
ada perbedaan pendapat. Berkata dr dalam Al-Had1u An-Nabawi,
"Sesungguhnya takbit pembuka termasuk di dalamnya, akzn tetapi ia tidak
membawakan satupun dalil tentangnya. Dan pada rakaat kedua dengan
lima takbir. Ini adalah pendapat dad sekelompok shahabat dan juga yang
lain, namun ada kelompok yang lar.n berbeda pendapat, mereka
mengatakan, "Lima takbir pada rakaat yang pertama, dan empat takbir
pada rakaat y^ng kedua." Ada juga yang mengatakzn, "Tiga takbir pada
rakaat yang pertama dan tiga takbir pada nkaat yang kedua." Ada juga

yang mengztakan,"Lima takbir padatakaatyangpertama dan enam takbir
pada rakaat yang kedua."

Saya katakan, "Yzng paling dekat untuk diamalkan adalah pada hadits
ini, walaupun pada setiap jalur hadits ini ada catatan, namun masing-
masing menguatkafi 

^\tara satu dengan yang lainnya, dan juga selain
pendapat-pendapat itu tidak ada sunnah yang dapat dijadikan sandaran."

Dalam hadits ini juga menunjukkan bahwa ada bacaan Al-Qur'an
setelah takbir di dalam duz ra.kaatnya. Demikian yang dikatakan oleh
Asy-Syafii dan Malik. Al-Hadi berpendapat bahwa bacaan Al-Qur'an
sebelum takbit di dalam dua rakaat ini, ia telah mengeluarkan dalil di
dalam Al-Babr dengan sesuatu yang tidak sempurna dijadikan dalil. Al-
Baqir dan Abu Hanifah berpendapat, "Sesungguhnya didahulukan takbir

r27o Ahmad (2/I80)
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pada rakaat pertama dan diakhirkan pada rakaat kedua untuk membedakan

^rrtzra 
fatdhu-fardhu. "

Ketahuilah sesungguhnya petkat^an penga.rang bahwa At-Tirmidzi
telah menukil dari Al-Bukhad tentang penshahihah hadits ini sebagaimana

yang dikatakan dalam Talkhis Al-Kbabir, "Sesungguhnya telah betkata
Al-Bukhari dan At-Tirmidzi, "Hadits ini adalah iwayatyang paling shahih

dalam masalah takbir pada shalat Ied." Aku tidak mengetahii darimzna
At-Tirmidzi menukil ini karena At-Titmidzi udak pernah sama sekali
mengeluatkan hadits Amr bin Syu'aib ini, tetapi ia mengeluarkan ttwayat
dati Katsit bin Abdillah dad bapaknya dad kakeknya. la betkata,"Hadits
kakek Katsir adalah tiwayat terbaik yang diriwayatkan dari Nabi
Shallallahu Alaihi wa Sallam dalam masalah ini." Ia betkata, "Dalam bab

ada riwayat dari Aisyah, Ibnu Umar, Abdullah bin Amr, dan tidak
disebutkan sesuatupun yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari.

Telah terdapat dalam As-Sunan Al-Kubra karya Al-Baihaqi kesalahan

ini, kecuali ia menyebutkannya setelah ia medwayatkan hadits Kastir bin
Abdillah, ia berkata, "Telah berkata Abu Isa, 'Aku bertanya kepada

Muhammad yakni Al-Bukhari tentang hadits ini, maka ta berkata,'Tidak
ada dalam masalah ini satu riwayat yang lebih shahih dari ini", Ia berkata,
"Hadits Abdullah bin Abdur Rahman Ath-Thaifi dati Amt bin Syuaib,

dari bapaknya, dari kakeknya dalam bab ini iuga metupakan riwayat yang
shahih, selesai ucapan Al-Baihaqi. Tetapi aku tidak menemukan di At-
Trrmidzi sesuatu pun yang disebutkan.1271

Pengarang Tanqih Al-AndTar telah memperingatkan semua ini, ia
berkata, "Yang menghetankan bahwa Ibnu An-Nahawy telah menyebutkan
dalam Kbulasbalnya dari Al-Baihaqi dari At-Tirmidzi, ia berkata, "Aku
bettanya kepada Muhammad tentang hal ini...sampai akhir. Dengan ini
diketahuilah bahwa pengarang telah mengikuti Al-Hafidz Al-Baihaqi
dalam pe.nukilan ini dad At-Tirmidzi dati Al-Bukhad. Krtenanya ia tidak
menasabkan hadits Amtu bin Syu'aib kecuali pada Abu Dawud. Yang
lebih utama untuk beramal berdasarkan hadits Amru katena telah Anda
ketahui bahwa hadits ini lebih bersih dari semua riwayat dalam bab ini,
dan Rasulwllah Shallatlahu Alaihi wa Sallam diam dalam setiap dua takbir
dengan diam yang sebentar, namun tidak diriwayatkan dari beliau sebuah

dzikir tertentu ar.t^ra dua takbir tersebut, akan tetapi Al-Khalah telah
menyebutkan dari Ibnu Mas'ud sesungguhnya ia berkata, "Beliau memuji
Allah dan betshalawat atas Nabi Shallallabu Alaihi wa Sallam;'

1271 Bahkan ucapan At-Tirmidzi ini seperti yang ada di llalAt-Tirnid{ yang ditulis oleh Al-
Qadhi (1/e3)
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Ath-Thabrani telah mengeluarkan dalam AI-Kabir dari Ibnu Mas'ud,
"Sesungguhny^ 

^nt^t^ 
setiap dua takbir ada diam seukutan satu kata."

Hadits ini mauquf dan di dalamnya ada Sulaiman bin Arqam, ia adalah

dhaif. Dan Ibnu Umat untuk selalu menlaga dan mengikuti Rasulullah, ia

mengangkat kedua tanganny^ di setiap dua takbit.

?nt *, 61:t
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457. Dai Abu lVaqid Al-Laytsi Radhjallahu Anbu berkata, 'Illabi
Shallallahu Alaihi wa Sallam membaca di dalan sbalat Iedul Fiti dan

IedulAdba dengan surat paf dan Surat lqtarabat." (HR. Muslim)l2i2

Biografi Perawi
Abu Waqid n ma lengkapnya adalah Al-Harits bin Auf Al-Laytsi. Ia

tetmasuk or^ngyang pertama masuk Islam. Dikatakan bahwa ia mengikuti
perang Bzdar dan dikatakan juga ia termasuk orang yang masuk Islam
pada Fathu Makkah, tetapi pendapat yang pertama lebih shahih. Termasuk
penduduk Madinah kemudian ia berpindah ke Makkah dan wafat di sana

pada tahun 68 H.

Penielasan Kalimat
"A/-l-^a1tsi Radhitallahu Anbu berkata, 'I'Jabi Shallallahu Alaibi wa Sallan

membaca di dalan shalat ledul Fitri dan ledul Adha dengan surat paf (yakni
pada nkaat pertama setelah Al-Fatihah) dan saral Iqtarabat (yakni pada

takzat kedua setelah Al-Fatihah).

Tafsir Hadits
Hadits ini menuniukkan bahwa bacaan surat Qaf dan surat Iqtarabat

di dalam shalat Ied adalah sunnah. Dan telah disebutkan dalam hadits
terdahulu, bahwa beliau telah membacz dalam dua r.akaat itu dengan
'Sabbibis' (sutat Al-Ala) dan ALGhasjah (sutat Al-Ghasyiyah). Secata

zha,hr hadits dapat diketahui bahwa beliau tetkadang membaca ini dan

terkadang membaca itu. Asy-Syafti dzn Malik berpendapat tentang
sunnahnya hal tersebut.

l.ili ii ;pj .t ov
t. o. ll -/ / t, /
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458. Dai Jabir Radbjallahu Anbu, ia berkata, 'Rasulullah Sha//a//ahu

Alaihi wa Sallam ketika hari ra-1a beliau memhedakan jalan lang
dilewati." (HR. Al-Bukhari).t"'

Penielasan Kalimat
"Rasulu//ah Shallallahu Alaibi wa Sa//am ketika bari rala beliau

membedakan jalanlang dilewati" (yakni, jika pulang dari tempat shalat, beliau
lewat arah -jalur- yang berbeda dengan arah ketika beliau berangkat).

At-Tfumidzi berkata, "Ahlul ilmi telah melakukan sunnah ini dan
mereka sangat menganjurkannya bagi imam." Demikian yang dikatakan
oleh Asy-Syafii. Ini juga yang dikatakan oleh sebagian besar Ahlul Ilmi,
dan ini disyadatkan bagi imam dan makmum.

t;o /t.)o. li,,
dr>e irtLlr *, *bS

459. Bagi Abu Dawu/274 dai lbnu UmarRndhjallahu Anhuma dan serupa

hadits di atas.

Lzfazh hadits ini ada dalam As-Sunan. Dari Ibnu lJmar, 'Bahwa
Rasulullah Sha//a//ahu Alaihi wa Sallam pada bai rala melewati jalan tertentu
kemudian kembali dengan jalan lang lain."

Tafsir Hadits
Hadits ini menunjukkan sebagaimana yang ditunjukkan oleh hadits

Jabt, dan terjadi perbedaan pendapat tentang hikmah di balik peristiwa
ini. Dikatakan, agar beliau dapat mengucapkan salam kepada penduduk
di dua jalan tersebut. Dikatakan, agar kedua kelompok tersebut
memperoleh keberkahanrry^. Dikatakan juga, agar orang yang memiliki
kepetluan dapat menunaikan keperlu^nnya di dua jalan tersebut.
Dikatakan juga untuk menampakkan cahayajalan di seluruh penjuru gang
dan jalan. Dikatakan juga, untuk menakut-nakuti orang munafik dengan

"" ,t4r, Al-Bukhari (986)
t27a 1QC1 S hahib Abi Dawud (7156)
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penglihatan meteka terhadap kemuliaan Islam, penduduknya, dan
kedudukan syiarnya.

Dikatakan juga untuk mempetbanyak persaksian penduduk negeri,
katena orang yang petgi ke masjid atau tempat shalat, maka salah satu

langkahnya akan mengangkat denlatnyz dan salah satu yang lain akan
menghapus kesalahannya sampai ia kembali ke rumahnya. Dikatakan )uga
-dan ini yang paling shahih- sesungguhnya perbuatan ini semua memiliki
hikma h- hikm ah y ang tidak lep a s p erbuatann y a dan hal ters ebu t, karenany a
ibnu Umat selalu menjaga tethadap sunnah ini, dan selalu bettakbir dari
rumahnya sampai ke tempat shalat.

rLii-L
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460. Dai Anas Radhjallahu Anhu ia berkata, 'Rasulullah Shallallabu
Alaihi wa Sallam tiba ke Madinah dan bagt penduduk negei itu dua

hari lang mereka bermain pada keduafll/a." Kemudian Rasulu/lab
Sballallahu Alaihi wa Sallam bersabda, 'Allah telah menggantikan

kepada kalian dai dua hai itu sesaatu lang lebih baik dai kedaanla

laitu bai ledulAdha dan hari ray ledul Fiti. " (HR. Abu Dawud,
An-Nasai dengan sanad yang shahih).'21s

Tafsir Hadits
Hadits ini menunjukkan bahwa Rasulullah Sballallahu Alaibi wa Sallarn

mengucapkan hal itu setelah tlbanya di Madinah, sebagaimana yang
ditunjukkan oleh buruf fa dan yang tetdapat dalam kitab sejarah,
"Sesungguhnya Ied yang pettam y^ng disyariatkan dalam syadat Islam
adalah Iedul Fitri yang te\adi pada tahun kedua hijriyah."

Hadits ini juga menunjukkan bahwa menampakkan kebahaglaan pada
dua hati :ayzitu disunnahkan. Ini adalah syariat yang telah Allah syadatkan
kepada hamba-Nya untuk mengganti harr raya jahiliyah dengan dua hari

rzts 
@r&1 Shahih Abi Dawud (7734)
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raya tersebut. Hal ini ditunjukkan bahwa beliau melakukan pada dua hari
ny^ y^ng disyariatkan itu seperti 

^p^ 
yangdilakukan orang-orang j ahiliyah

pada hari raya mereka, namun beliau berbeda dengan mereka dalam hal
penentuan waktu.

Aku berkata, "Demikianlah yang dijelaskan dalam As1-S1arah, yang
dimaksud dengan perbuatan-perbuatan jahiliyah adarah perbuatan yang
tidak diharamkan dan tidak memalingkan dan ketaatan."

Adapun memperluas berkunjung keluarga pada hari raya, yang dapat
menyegarkan fisik dan pikiran mereka dari beban ibadah, maka itu
disyariatkan. Sebagian ulama beristimbat tentang makruhnya berbahagia
pada hali r^y^ onng-orang musydk dan menyerupai mereka. Syaikh Al-
I{abir Abu Hafsh Al-Busti dad ulama Hanafryah, ia berkata, "Barangsiapa
yang menghadiahkan sebutir telur kepada orang musyrik karena
mengagungkan hati raya mereka, maka ia telah kaf:r.."

\., . ,.. o /At g+) q* ,;fu,o:J$ib
t.3.. I on,, t,,
ae'--> 3 q;.5., jl ol 
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461. Dari Ali Radhtltallabu Anhu, ia berkata, 'nfermasuk perkara sunnah
ada/ah keluar menuju sbalat Ied dengan 1alan kaki." (HR. At-
Tirmidzi dan ia menghasankannya).1276

Tafsir Hadits
Kelengkapan hadits ini dari At-Tirmidzi adalah, 'Agar engkau memakan

sesuata sebelum engkau ke/uar." At-Tirmidzi berkata, "Mengamalkan hadits
ini menurut mayoitas Ahlul ilmi disunnahkan, yaitu seseorang keluar
menuju shalat Ied dengan berjalan kaki dan memakan sesuatu sebelum ia
berangkat." Abu Isa berkata, "Disunnahkan untuk tidak naik kendaraan
kecuali karena udzur."

saya tidak menemukan di dalam hadits ini bahwa At-Tirmidzi
menghasankan hadits ini, dan saya juga tidak menyangka kalau At-
Tirmidzi menghasankannya. Karena hadits ini diriwayatkan dai lalur
riurayat Al-Hadts Al-1r.'war, ia adalah salah seorang perawi yang banyak
dibicarakan oleh para muhaddits. said bin Mansyur telah mengeluarkan
darj Az-zuhri secata mursal, "sesunguhnla Rasulullab tidak pernab menaiki

t1\

tzts ffi1 Shahib At-Timid{ (530)
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kendaraan pada hai rala dan pada waktu nengiringi jenaqah." Ibnu Umar
keluar menuju shalat Ied dengan be{alan kaki, begitu pula ia kembali
dengan berjalan kaki. Adanya taqyid @atasan) dengan makan -terlebih
dahulu- sebelum keluar menuju shalat Ied berdasarkan tiwayat yang telah
lalu, yakni hadits Abdullah bin Buraidah dari bapaknya.

Ibnu Majah meriwayatkan hadits Abu Rafiq dan lainnya, "sesunguhnlta
Rasulu/lah Shallallaha Alaihi wa Sallam selalu keluar menaju shalat Ied dengan

jalan kaki dan juga kembali dengan jalan kaki.'^277
Tetapi Al-Bukhari telah membuat bab di dalam klta,b Shahihnya tentang

orang yang belalan dan naik kendaraan menuju shalat Ied. Ia berkata,
"Bab Al-Mudhiy wa Ar-Rukuub ila Al-Iid" (Bab orang yang be{alan dan
naik kendaraan menulu Ied). Ia menyamakan antara keduanya, seakan-
akan setelah ia melihat tidak shahihnya hadits ini, ia kembali kepada asal
dan pemah^man awal serta penjelasannya.

"b*o G t..
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462. Dai Abu Hurairah Radhjallahu Anhu, "Sesunguhnla mereka telah

ditinpa hajan pada hai ra1a, dan Nabi Shallallahu Alaibi wa Sallam
mengimami mereka shalat led di May'id. "(HR. Abu Dawud dengan
sanad yang layyin).1278

Hal ini disebabkan karena di dalam sanadnya ada seorang rawi yang
majbul(tidak diketahui) juga diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Al-Hakim
dengan sanad yang dhaif.lz1e

Tafsir Hadits
Ulama berbeda pendapat dalam masalah ini dengan dua pendapat,

apakah yang utama shalat Ied di lapangan atau shalat Ied di masjid kota
yang luas.

Pertama; Menurut pendapat Al-Hadawiyah dan Malik bahwa keluar ke
tanah lapang lebih utama walaupun masjid dapat menampung manusia.

1271 G;-i) Shahih Ibw Majah (1373)
rztt 1@l Dhaif Abi Dawud (7160)
rztv 1t-*> Dbaif Ibni Majah (1330)
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Hujjah meteka adalah bahwa Rasulullah selalu melakukan shalat ied di
lapangan tersebut dan tidak pernah shalat ied di masjid kecuali katena
udzut hujan, dan tidaklah mungkin Rasulullah melakukan sesuatu kecuali
yang lebih utama. Dan juga karena ucapan Ali Alaihissalam,
"Sesungguhnya ditiwayatkan darinya bahwa ia keluar ke tanah lapang
untuk shalat Ied kemudian ia berkata, "Sekiranya itu sunnah, maka aku
akan shalat di masjid, dan akan bertambah banyaklah orang yang shalat
dan penuhlah masjid dengan banyaknya manusia."1280 Mereka berkata,
'Jika di tanah lapang tempat untuk shalat terbuka luas, maka ini lebih
utama. Namun jika ini dibatasi (sempit), rnaka ada keraguan di dalamnya."

Kedua; Ucapan Asy-Syafii, "Sesungguhnya iika masiid di kota luas,
maka orang Islam harus shalat di situ dan tidak keluar." Maka alasan
keluar pada saat ini adalah memperbanyak keluarnya manusia.
Karenanya Rasulullah Sballallahu Alaihi wa Sallam mengajak anak-anak
perempuan dan perempuan-perempuan yang memiliki penutup kepala
jika ini sudah mampu ditampung masiid, rnaka ini lebih utama.
Sesungguhnya penduduk Makkah tidak keluar ke lapangan karena
luasnya masjid mereka dan sempitnya tanah lapang. Berpendapat seperti
ini Imam Yzhya dan juga ulama yang lain, meteka berkata, "Shalat di
masjid itu lebih utama."

Waktu Takbir
Adapun berkenaan dengan waktu takbir, para ulama berbeda dalam

dua pendapat,
Perlama; Menurut mayoritas ulama, takbit dimulai dari keluatnya imam

untuk shalat sampai dimulainya khutbah. Ai-Baihaqi menyebutkan dalam
hal ini dua hadits yang didhaifkan olehnya. Tetapi Al-Hakim berkata,
"Ini sunnah yang biasa dilakukan oleh Imam-Imam Ahlul Hadits." Telah
shahih sebuah riwayat dad Ibnu Umar tentang hal ini dan lain-lainnya
dari shahabat.

Kedua; Menurut An-Nashir, "Sesungguhnya takbir dimulai dati Maghdb
pada malam pert^m^ di bulan Syawal sampai Ashar hari tersebut di setiap
selesai shalat fardhu." Menurut Asy-Syafri, "sampai keluarnya imam, atau
sampai imam mengerjakan shalat, atau sampai menyelesaikan khutbahnya."
Ada beberapa pendapat dari Asy-Syafri tentang masalah ini.

Sifat Takbir
Adapun sifat takbir, sebagaim^n^ yang disebutkan dalam kttab Fadhail

Al-Aaqatkrrya. Al-Baihaqi dengan sanad sampai kepada Salman, "Bahwa
1280 Mssbannaf Ibm Abi Syaibab (2/5)



<{rrandnat,sr & loL

ia mengalarkan takbir kepada mereka. Ia berkata, "Bertakbirlah kalian
dengan membaca,

'q,Ft;zf uf ;;ri,,Iitt'rf ,tkli'i;Ai'i3f i'i
,cJiIr €Ui u o,rti ,f dru ok'r( +c u rSLf

.raLrr'#tit'+,'#i ,(kif'r ,l;,bst nUu tt'6\f
'Allabu Akbar Allabu Akbar Allabu Akbar Kabiira" atau ia berkata,
'Katsira", Ya A//ah, Engkau Maha Luhur dan Maha Agung dan menjadikan

bagi Mu selrang teman, alau menjadikan bagi-Mu fizraftg anak, alau menjadikan

bagi Mu norang sekutu di dalan kerEaan, atau menjadikan bagi-Ma wali dai
kehinaan, dan kami membesarkan-Mu dengan takbiran. Ya Allah anpanilah
dosa kami, Ya Allab kasib sayngilah kami."
Adapun takbir pada hari taya Idul Adha, telah diwajibkan juga oleh An-

Nashir berdasarkan ftman Allah Ta'a/a,

A-
W ";'i'L-3 /6 46i\;'L\\5

'Dan beryikirlah (dengan menlebut)Allah da/an beberapa hailang berbi/ang."

(QS. Al-Baqarah: 203).

mengagungkan Allah terhadap bidayh-I\fua kepada kama." (QS. Al-Haj: 37).
Pendapat ini disepakati oleh Al-Manshur Billah. Mayoritas ulama
berpendapat bahwa takbir ini sunnah muakkad bagi laki-laki dan perempuan.
Dan di 

^ntat^ 
mereka adayang mengkhususkan bagi laki-laki saja.

Adapun mengenai waktunya, maka menurut zhahir 
^y^ty^ng 

mulia dan
atsat dari para shahabat tidak ada pengkhususan tertentu. Dalam hal ini
para ulama berbeda pendapat. Diantara mereka adayang mengkhususkan
setelah shalat fardhu secara mutlak. Ada juga yang mengkhususkannya
seteiah shalat fardhu dan tidak seteiah shalat sunnah. Ada yang
mengkhususkannya secara betkelompok dan tidak sendiri.an, dilakukan pada

shalat ada'an (dilakukan pada waktunya) bukan pada shalat yang dikerjakan
secata qadba' (dikerjakan diluar waktunya). Dan zdz iugz yang
mengkhususkannya bagi orang yang mukim bukan orang yang musafir, dan
dilakukan di kota bukan di desa.

Adapun mengenai waktu dimulainya takbir dan juga akhir takbir pada
hatitzya Iedul Adha terjadi perbedaan pendapat. Dikatakan, takbir diawali
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dari Subuh hari Arafah. Ada yang mengatakan dari Zhuhur di hari Arafah.
Ada juga yang mengatakan dari Asharnya,, pada had kedua sampai ke

Zhuhur hari ketiganya. Dikatakzn juga sampai akhir hari Tasyrik.
Dikatakan juga sampai Zhuhur hari Tasyrik. Dikatakan juga sampai Ashar
hari Tasyrik. Semua ini tidak ada satupun yang ditetapkan oleh Rasulullah
dengan hadits yang jelas. Riwayat yang paling shahih dalam hal ini adalah
dari shahabat yakni ucapan Ali dan Ibnu Mas'ud bahwa membaca takbir
itu dari Subuh hari Arafah sampai akhit had-hzriMina." Kedua pendapat
ini dikeluarkan oleh Ibnu Mundzir.

Adapun sifat takbirnyz- y^ng paling shahih dalam hal ini adalah yang
ditiwayatkan oleh Abdsrrazaq dari Salman dengan sanad yang shahih ia

berkata, "Bertakbitlah kalian; Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar
Kabiira."1281 Dan didwayatkan dari Said bin Zubar, Mujahid dan Ibnu
Abi Laila juga metupakan pendapat dari Imam Asy-Syafii dan beliau
menambahkan di dalamnya, "walillahilham". DL dalam kitab As1-S1arah,

banyak beberapa sifat -bentuk- takbir y^ng dianggap baik oleh
sekelompok ulama. Ini menunjukkan adanya keluasan dalam hal ini,
sebagaimana dimutlakkan dalam 

^y"t yang menunjukkan keluasan
tersebut.

Ketahuilah, bahwa tidak ada perbedaan ant^r^ takbir Iedul Fitri dengan
takbir Iedul Adha. Karena dalam pensyadatan takbir, mengacu pada dalil
yang sama. Walaupun yang ma'ruf di masyarakat bahwa takbir itu adalah
takbir Iedul Adha. Telah disebutkan di dalam ayat adanya penyebutan
pada hari-hari yang terhitung dan hari-hai yang diketahui. Bagi ulama
dalam hal in ada dua pendapat; Di antarz mereka ada yang mengatakan
bahwa keduanya berbeda, yang dimaksud dengan had-hari yang terhitung
adalahhzi-hari Tasytik sedangkan had-hari yang diketahui adalah tanggal
sepuluh. Disebutkan oleh Al-Bukhad dad Ibnu Abbas secara muallaq
yang dimaushulkan oleh selainnya. Ibnu Mardawaih dari Ibnu Abbas
Radhjallahu Anhuma, "Sesungguhnya yang diketahui itu adalah had Iedul
Adha dan tiga hari sesudahnya." Dikuatkan oleh Ath-Thahawi berdasarkan
frman Allah Ta'ala

t1 ;);,ri,ja 
't4

e;'l 4'9PX3
S;<v'

'Dan supala mereka menlebut nama Allah pada hari yng telah ditentukan
atas reqekilangAllab telah berikan kepada mereka bentpa binatang ternak."

):"1jU6,

128' Al-Jami Ii Ma'nar (77 /295)
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(QS. Al-Hai: 28). Jesungguhnya zyat ini memberikan isyarat bahwa
yang dimaksud adalah aJJamu an-nahr (hari-hari penyembelihan atau
kurban).
Hal ini tidak mencegah penam^^n a11am al-'usy ma'lumat (hari-hari

sepuluh yang dikenal) dan juga a11am at-tayriq ma4udat (had-hari tasydk
yang dihitung), tetapi pena;m^an hari-harr tasydk yang terhitung adalah
disepakati para uLama berdasarkan firman Allah Ta'a/a,

@ ';':r!-3 jq -J.6\\;bti5
"Dan berdqikirlah (dengan menlebut) Allah dalam beberapa hari lang

berbilang." (QS. Al-Baqarah: 203)
Al-Bukhari telah menyebutkan dari Ibnu Umai secara muallaq,

"Sesungguhnya kedua or^ngini keluar menuju pasar pada hart-hari sepuluh
mereka bertakbir dan orang-orang pun bertakbir bersama keduanya." Al-
Baghawi dan Al-Baihaqi juga menyebutkan seperti ini. Ath-Thahawi
berkata, "Guru-guru kami juga menyebutkan demikian, yakni bertakbir
pada hari-hari sepuluh semuanya."

Manfaat Takbir
Pertama; Takbir di dalam dua hari raya drsyariatkan menurut jumhur

ulama. Adapun takbir pada waktu Iedul Fitri diwajibkan oleh An-Nashir
berdasarkan firman Allah Ta'a/a,

@ . f,r \7 -:E'fii\GL4f:
'Dan hendaklah kamu mengagungkan A//ah atas petunjak-N1a1ang diberikan

kepadamu." (QS. Al-Baqarah: 185). Sedangkan mayoritas ulama
mengatakan bahwa takbir pada waktu hari nya hukumnya sunnah.

Kedua; Disunnahkan memakai pakaian yang terbaik dan memakai
minyak wangi yang terbaik pada hari raya tersebut. Ditambahkan pada
hari raya itu adalah kurban yang paling gemuk yang ditemukan
sebagaiman^ flwayat Al-Hakim1282 dati hadits Al-Hasan Al-Bashti, ia
berkata, "Rasulullah Shallallabu A/aihi wa Sallam memerintahkan kepada
kami pada dua hari raya untuk memakai sesuatu yang terbaik yang kami
punyai dan berminyak wangi dengan sebaik-baik minyak wangi yang kami
punyai dan berkurban dengan kurban yang paling gemuk yang kami temui,
yaitu sapi untuk tujuh orang dan onta untuk sepuluh orang. Dan juga
untuk menampakkan takbir sedangkan kami dalam posisi yang tenang

1282 Al-Mutadrak (4 / 256)
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dan berwib^w^." Al-Hakim berkata setelah mengeluarkan hadits ini dad
jalan Ishaq bin Bazurj, "Kalau bukan karena Ishaq irri najbul (tidak
dikenal), maka saya akan menghukumi hadits ini dengan hadits shahih."

Saya katakai, "Iz bukanlah seseorang yang majhul, ia telah didhaifkan
oleh Al-Azdi dan ditsiqahkan oleh Ibnu Hibban, sebagaiman^ y^ng t^
sebutkan di dalam Al-Talkhish;'

$. @AB sHALAT KUSUF

j ,"*ilr.;3:t:|'ueh, ,r,_,aX j; ;*it ;,, .tv
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463. DaiAl-Mugbirab bin S1u'bab, ia berkata, 'Telah nry'adi geThana matahari
pada qaman Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam laitu pada hai
meningaln1a lbrahin." Berkatalab manusia, 'Telah teryadi gerbana

matabai karena kematian lbrahin." Maka bersabdalah Rasulullah
Shallallahu Alaihi wa Sallam, "Sesungubnla matahai dan bulan adalah

tanda dai tanda-tanda kekuasaan A//ab, tidaklah tery'adi gerhana pada
keduanla disebabkan karena kemalian sesezrang alau kehidupan se.tezrang,

jika kalian melibat gerhana keduanla maka berdoalah kalian dan

shalatlab sampai gerbana selesai. " (Muttafaq Alaih)1283 Dalam riwalat
lain bagi Al-Bukban, 'Sampai nenjadi terang."

Penielasan Kalimat
'Telab terjadi gerhana matahari pada qaman Rasulullah Shallallahu Alaibi

wa Sallam laitu pada hari rzeningalnlta lbrahin" (yaitu anak Rasulullah
Sballallahu Alaihi wa Sallam dan kematia;nny^ tetjadi pada 10 H. Abu

'"' {i4i, Al-Bukhari (1043) dan Muslim (915)
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Dawud berkata, "Yaitu pada bulan Rabiul Awwal hari Selasa pada tahun
ke-10 H." Dikatakan pada tahun ke-4.

'Berkata/ah manusia, "Telah teryadi gerhana matahari karena kemalian
Ibrahirz." Maka bersabdalab Rasulullah Shallallabu Alaihi wa Sallam (yakni
membantah 

^p^ 
y^ng telah mereka ucapkan).

"Sesangguhnla matahan dan bulan adalab tanda-tanda kekuasaan Allah,
tidaklah terladi gerhana pada keduanla di:ebabkan karena kematian :er(uraflg
atau kehidupan rerezrang, jika kalian melihal gerhana keduanla maka berdoalah
kalian dan shalatlab (inilafazh bagi Muslim, sedangkan lafazh Al-Bukhad,
"Shalatlah kalian dan berdoalah kepada Allah.")

"Sampai tersingkap" lafazh ini tidak ada pada Al-Bukhart, tetapi ada
pada Muslim.

Dikatakan 'kasafat as1-sltamsu', Inkasafat dan Kbasafal begitu juga
Inkbasafat. Para ulama berbeda pendapat dalam pengunaan dua lafazh
ini, apakah keduanya digunakan untuk matahari dan bulan, atau masing-
masing lafazh tersebut mempunyai pasangan tersendiri dari keduanya?
Tersebut di dalam Al-Qur'an penisbatan kata khusuf kepada bulan, namun
dalam hadits terdapat penisbatan khusuf kepda matallan, "Khasafat Ay-
Slamsa'^28a, sebagaima'fl^ kata kusuf pun dinisbatkan kapadanya -
matahaari-. Telah terjadi penggunaan kedua lafazhini dinisbatkan kepada
matzharr dan bulan maka dikatakan, AgrSlamsu wal pamai ynkhasifuni
wa lankasifuni,' tetapt yang terjadr adalah tidak ditemukannya kusuf
dinisbatkan kepada bulan dengan cara menyendiri, dengan alasan ini para
ulama mengkhususkan kata kusuf untuk rl;'atahan dan kata khusuf untrtk
bulan, dan inilah yang dipilih oleh Tsa'lab. Al-Jauhad berkata, 'Ini lebih
fashih." Dan dikatakan, "Kedua istilah itu (kusuf dan khusuf) digunakan
pada keduanya (matahari dan bulan)."

Al-Kusuf menurut bahasa artinya berubah ke warna hitam dan al-
Khusuf berarti kurang. Mengenahi makna ini ada pendapat-pendapat yang
lain. Dan yang pasti mereka berkata, "sesungguhnya gerhana matahati
terjadi karena kematian Ibrahim, karena gerhana ini terjadi tidak pada
hali hari yang biasa terjadi gerhana. Biasanya terjadi gerhana pada hari
ke sepuluh atau ke empat, dan gerhan'- y^trg terjadi ini tidak seperti
biasanya, maka mereka berkata, "sesungguhnya gethana ini terjadi karena
terjadi peristiwa besar." Maka Rasulullah Sha//a//ahu A/aihi wa Sallam
membantah dan mengabarkan kepada mereka bahwa kedua gerhana ini
adalah tanda datt tanda-tanda keesaan dan kekuas aan Al7ah, dan untuk

"'o <ii,b'tAl-Bukhari (184) dan Muslim (905)
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menakut-nakuti hamba-Nya. Hadits ini diambil dari firman Allah Ta'a/a,

6;t $.-tS\, bj (o
'Dan Kami lidak nembei tanda-tanda ita, melainkan untuk menakuti." (QS.
Al-Israa': 59).
Dan ucapan "Karefta kehidupannla", padahal mereka tidak

mengungkapkan itu. Ini adalah penegasan bahwa tidak ada perbedaan

^nt^t^ 
dua perkata ini. Jika kahan tidak mengatakan terjadi gerhanakarena

kehidupan seseorang, maka jangan pula katakan gerhana terjadi karena
kematian seseorang. Atau yang dimaksud dari hidupnya adalah sehatnya
dari sakrt dan seterusnya.

Kemudian beliau juga menyebutkan bulan, padahal pembicaraan
khusus mengenai gerhana matahar| lnt adalah tambahan penjelasan dan
keterangan bahwa hukum kedua cahaya ini adalah sama dalam kasus ini.
Kemudian beliau memberikan petunjuk untuk beribadah dengan sesuatu
yang disyariatkan ketika melihat gerhana ini dengan melakukan shalat
dan doa. Pembahasan tentang sifat shalat ini akan dijelaskan kemudian.

Perintah shalat gerhana dalam hadits ini menunjukkan perintah wajib,
namun mayoritas ulama memahaminya bahwa hal itu zdalah sunnah
muakkad, karena shalat wajib hanyalah lima waktu. Abu Awanah secara
tegas menjelaskan di dalam shahihnya kewajiban tersebut. Dinukii dari
Abu Hanifah bahwasanya ia mewajibkan shalat gerhana. Dan Rasulullah
menjadikan akhir dari waktu shalat dengan tersingkapnya gethana
menunjukkan hilang waktu shalat dengan tersingkapnyz matahati. Dan
jika mttahari sudah terang sedangkan beliau masih dalam keadaan shalat,
maka beliau menyempurnakan shalatnya, 

^kan 
tet^pi cukup dengan apa

yang telah diperbuat saja. Tetapi tersebut dalam dwayat Muslim,
'T,asu/u//ab salam sedangkan matahai telah jelas tersingkap.'128s

Tafsir Hadits
Hadits ini menunjukkan bahwa beliau menyempurnakan shalat

walaupun matahari telah tersingkap. Hal ini dikuatkan dengan qiyas
terhadap seluruh shalat, sesungguhnya shalat-shalat ini dibatasi oleh
takaat sebagaiman^ y^ng telah lalu, yaitu jika ia telah melakukan satu
rakaatrnakaia harus menyemputnakannya. Dan dalam hadits ini ada dalil
yang menunjukkan bahwa melaksanakan shalat gerhana dibatasi oleh
te\adrnya sebuah sebab dalam waktu kapan saja dari waktu-waktu yang

"" tp,&l Muslim (907)



e{treB $naLAr g 767

ada. Ini merupakan pendapat mayoritas ulama. Sedangkan menurut
pendapat Ahmad dan Al-Hanaftyah selain pada waktu-waktu yang dilarang.

o to /
l_f tlS

.to. \,,'.aE dJl 6"b)
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ctl gr-J- ,_f €t43 .2\2

;( 6 
"-rlK.464. Dan bagi At-Bukbari dari badits Abi Bakrab Radhjatlabu Anhu,

'Maka shalatlab dan berdoalah sampai tersingkap apa lang terjadi
pada kalian.'^286

Ini adalah hadits pertama yang diletakkan oleh Al-Bukhad pada bab
gethana, dengan lafazh Yaksyfu (tersingkap) yakni terangkat 

^p^ 
yang

menghalangp antan kalian dan gerhana matahart dan bulan.
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465. Dai Aiyah Radhjattahu anba, ,rrnuggnhoy Nabi Sha//a,//ahu Alaibi
wa Sallam mengeraskan dengan bacaannla pada shalat gerbana, ia shalal
emPat rakaat, dalam dua ruku' dan empat sujud." (Muttafaq Alaih
d,an lafazh ini bagi Muslim)rzez Dan dalam riwalatnla Jang,
'Beliaa telab mengutus seorang mudqin untak mengumandangkan
ashshalatu jami'ah (mari shalat bejamaah).lzgg

Tafsir Hadits
Hadits ini menunjukkan, bahwa mengeraskan bacaan di dalam shalat

gerhana yang dimaksud adalah gerhana matahati sesuai dengan riurayat
yang dikeluatkan oleh Ahmad dengan Iafazh, 'Gerbana matahai.'^28e I^

""u (gq'31A1-Bukhari (1 040)
1287 6!&)Al-Bukhari (1046), Muslim (901)
tztt 

@by Muslim (901)
t28e Al-Munad (6/65)

\"-J4j
a,

.;->
I->



768 & $unurus-sALAM JitidPenama

berkata, "Kemudian ia membaca dan mengeraskan bacaannjta." Tentang
mengeraskan bacaan ini At-Tirmtdzi, At-Thahawi, Ad-Daraquthni
mengeluarkan ri-waya{2e0 dan Ibnu Khuzaimah dan lain-lainnya juga
mengeluarkan dari AIi Alaihissa/am secara rr'arfu tentang mengeraskan
bacazn shalat di dalam shalat gerhanz.12e1

Dalam hal ini terdapat empat pendapat;
Pertama; Mengeraskan bacaan secara mutlak baik di dalam gerhana

matahan maupun gerhana bulan berdasarkan hadits ini dan Tainnya. Hadits
ini walaupun terjadi pada saat gethana matahart, maka gerhana bulan
pun disamakan seperti hal tersebut karena beliau Shalallahu Alaihi wa

Sallam telah mengumpulkan kedua gerhana ini di dalam hukumnya di
mana beliau bersabda, 'Jika kalian nelihat keduan1a..." yaitu dua gerhana
matahari dan bulan, "mak^ shalatlah dan berdoalah". Hukum asal kedua
shalat ini sama dalam t^t^c^r^nya. Ini adalah mazhzb Ahmad, Ishaq, Abu
Hanifah, Ibnu Khuzarmah,Ibnul Mundzir dan lain-lainnya.

Kedua; Bacaan shalat dibaca pelan secara mutlak berdasarkan hadits
Ibnu Abbas, "Sesunf?uhnla beliau berdii lama sepanjang surat Al-Baqaralt."
Jikalau sekiranya bacaan dikeraskan maka ia tidak perlu mengukurnya
dengan 

^p^ yang disebut. Asy-Syafii telah menurunkan hadits secara
muallaq dari Ibnu Abbas Radhjallahu Anbuma, "sesunguhnla ia berdii
disanping Nabi Sha//a//ahu Alaihi wa Sallan ketika melaksanakan shalat
gerhana dan ia lidak mendengar dari beliau satu lturufpun." Hadits ini
dimaushulkan oleh Al-Baihaqi dari tiga jalan yang pada semua sanadnya
terdapat wahjah (lemah), ini menjadikan hadits ini dhaif. Ucapan ini
menjadi lemah karena mungkin saja drpahami bahwa Ibnu Abbas betada
jauh dari Rasulullah Sha//a//ahu Alaihi wa Sallam sehingga ia tidak
mendengar bacaan Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam.

Ketzga; Dibolehkan memilih ant^ra mengeraskan at^w meiirihkan suara,
karena kedua petkara ini sama berasal dari Rasulullah Sbal/allabu Alaib
wa Sallam sebagaiman^ y^ng telah Anda ketahui dari dalil-dalil kedua
pendapat ini.

Keempat; Dipelankan pada gerhana matahari dan dikeraskan pada
gerhana bulan. Ini adalah pendapat seiain dad Abu Hanifah dan imam
mazhab yang empat berdasarkan hadits Ibnu Abbas diqiyaskan terhadap
shalat lima waktu dan apa-apa y^ng disebutkan dad dalil orang yang
mengeraskafl sec ta mutlak.

"n 
o <Q,:.1 S h a h i h A t -T i rn i dqi (5 63)

"ot <Q,:ty Sbabih Ibnu Khttqaimah (2/320)
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Hadits ini memberikan manfaat tentang t^t^ car^ dan sifat shalat kusuf
dengan dua takaat, dimana disetiap rakaat ada dua ruku dan setiap rakaat
ada dua sujud, dan akan dijelaskan dalam syarah hadits yang keempat
ada perbedaan pendapat.

Ungkapan "Dalam riwalat ltang lain (yakm bagi Muslim dari Aisyah
Radbjallahu Anha) telah mengutur (yakni Nabi Sha//a//ahu Alaihi wa Sa//an)
s€lrafig nudqin untuk mengumandangkan ashshalalu jami'ah -Mari shalat
berjamaah-.

Hadits ini menunjukkan disyariatkannya mengumumkan shalat kusuf
dengan lafazh ini untuk mengumpulkan orang dalam melaksanakannya,
dan tidak terdapat satu riwayarpun yang datang dari Rasulullah kecuali
hanya untuk shalat gethana.

o, 1, t or. \,. , .r. o ,,W Jt.-.f:ir ._;,*;Jl:Jtj Li; A, g, _,{o J.t;.c;.111
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466. Dai Ibnu Abbas Radbjallahu Anbuma, nlab n4adi gerhana matabai
pada masa Rasulullah shallallahu Alaibi wa sallam, kemtdian beliau
sbalat dengan berdiri lama seukuran membaca surah A/-Baqarab,
kemudian beliau ruku' dengan ruku'1tang lama, kemudian bangun berdii
dengan lama namun hbib pendek dai berdii lang pertama, kemudian
beliau ruku' dengan ruku'1tang lana hbib pendek dai lang pertama,
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kemudian sujud, kemudian bangun berdii dengan lama namun lebih
pendek dari berdiri lang pertama, kemudian ruku' dengan ruku'1ang
lama namun lebih pendek dai ruku'1ang pertama, kemudian berdii
dengan lama namun lebib pendek dai lang perlama, kemudian raku'
dengan raku'langpertama namun lebih pendek dai ruku'1angpertama,
kemudian sujud, setelab itu selesai dan matabari telah lerlibat cerah,

kemudian beliau berkbutbab kepada manusia." (Muttafaq Alaih dan
lafazh bagi Al-Bukhati)12e2 Dan iwalat lain bagi Muslim, 'Beliau
sbalat ketika teryadi gerbana matahari delapan rakaat dalam empat
sujud''tzez

Tafsir Hadits
Ketahuilah sesungguhnya pad,a shalat kusuf (gerhana mataharl)

tetdapat banyak tat^c^tanya sebagaim^n^ y^ng disebutkan oleh Asy-
Syaikhani, Abu Dawud, dan selain mereka, dan ini adalah sunnah dengan
kesepakatan ulama. Dalam klaim sepakat ini perlu diperhatikan, karena
Abu A'*'anah secara tegas mengatakan dalam Shabibrya wajibnya shalat
kusuf. Dan diceritakan dari Malik bahwa ia mempedakukan shalat kusuf
ini seperti shalat Jum'at, dan telah lalu dari Abu Hanifah wajibnya shalat
kusuf. Madzhab Asy-Syaf i dan sekelompok ulama shalat ini disunnahkan
berjamaah, dan yang lainnya mengatakan dikerjakan sendirian, hujjah
pendapat pertama adalah beberapa hadits shahih yang menielaskan
perbuatan Rasulullah sballallabu Alaihi wa Sallam yang mengerjakannyz
dengan berjamaah.

Kemudian mereka berbeda pendapat tentang sifat shalat kusuf ini.
Jumhur ulama mengatakan dua rakaat dalam satu rakaat dua kali berdiri
dengan dua kali bacaan, dua kali ruku' dan dua kali sujud seperti shaiat
yang lain. Tatacara ini merupakan mazhab Malik, Asy-Syafi'i, Al-Laits
dan lain-lain.

Dalam ucapannya, "...seukuran membaca surah a/-Baqarab...,, dalil yang
menunjukkan bahwa beliau membaca Al-Qur'an di dalam shalat ini. An-
Nawawi berkata, "ljlama telah bersepakat sesungguhnya beiiau pada
berdiri pertama membaca Al-Fatihah, dan berbeda pendapat pada berdiri
kedua, maka rnadzhab Malik mengatakan tidak sah shalat tanpa
membacanya.

Dalam ucapan, "...rzku'1ang lana lebih pendek darilangpertama kemudian
beliau bangun mengangkat kepalan1a kemudian su1ud..-" ini dalil yang

"n' <ry'rAl-Bukhari (1052), Muslim (907)

"n' ,ry, Muslim (908)
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menunjukkan bahwa berdiri yang dilanjutkan dengan sujud tidaklah
panjang, dan tidak seperti yang pertama, walaupun telah disebutkan dalam
riwayat Muslim dari hadits Jabir, "Bahwa beliau memanjangkan lang
demikian"l2ea, akan tetapi An-Nawawi mengatakan, "sesungguhnya ini
adalah iwayat yang sladq (menyelisihi iwayat yang lebih shahih darinya)
tidak diamalkan." Al-Qadhi telah menukil kesepakatanulama bahwa tidak
dipanjangkan i'tidal yang dilanjutkan dengan sujud dan ra mentakwil
nwayat ini bahwa yang dimaksud panjang adalah tambahan dari
thuma'ninah. Tidak disebutkan dalamiwayat ini panjangnya sujud, akan
tetapi telah ditetapkan panjangnya sujud dalam nwayat Abu Musa di Al-
Bukhadl2es dan hadits Ibnu Umar di Muslim. An-Nawawi berkata, "Telah
berkata ulama peneliti dari shahabat-shahabat kami dan ini merupakan
nash dari Asy-Syafi'i sesungguhnya sujud ini dipanjangkan karena adanya
hadits-hadits shahih dalam hal tersebut. Abu Dawud, dan An-Nasa'i, dad
hadits Samrah, "...seperti panjang sujudnla di da/an shalat saja...'12e6 dalam
riwayat Muslim dari hadits Jabfu,"Sajudnla seperti rtlku'n1tA."12e7Dengan ini
Ahlul ilmi menetapkan.

Mengucapkan setelah setiap selesai ruku' "Samiallahu Liman Hanidah
(Allah mendengar orang yang memuji-Nya) kemudian mengucapkan
setelahnya, Rabbana laka Alhaml (Rabb kami hanya bagimu kami memuii)
sampai akhirnya, duduk dtantan dua sujud juga dipanjangkan. Telah
disebutkan dalam ri:wayat Muslim pada hadits Jabit memanjangkan i'tidal
diantara dua sujud. Pengarang betkata, "Saya tidak menemukan dalam
masalah ini sesuatu iwayat yang menguatkannya kecuali hadits ini, dan

^pz y^rrg dinukil dari Al-Ghazali tentang kesepakatan tidak
memanj angkannya adalah tertolak.

Dan dalam ucapan, 'Bangan berdiri dengan lama namun hbih pendek dai
b erdii y ng p e rt am a " dahl yang menunjukkan dipanj angkannya berdfui pada
taktat yang kedua, tetapi tidak sepertt takaat yang pertama. Telah datang
dalam dwayat Abu Dawud dad Urwah, "sesunguhnla beliau menbaca surab
Ali Imran.'^2eB

Ibnu Baththal berkata, "Tidak ada perbedaan pendapat bahwa rzkaat
yang pertama dengan berdiri dan ruku'nya lebih panjang dainkaatkedua

"no @q.b, Muslim (904)

''' <Q&1Al-Bukhari (1059) dan Muslim (912)

'2e6 (i-Ui) Dbaif Abi Dawrd (1184)
1'7 Telah lalu takhrijnya.

''" 6q'3, S ltabib Abi D awd (1187)
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dengan berdiri dan ruku'n y 
^, 

y 
^ngterj 

adi perbedaan pendapat adalah pada
betdiri pertama pada rukaat y^ng kedua dan ruku'nya, apakah keduanya
lebih pendek dari berdiri kedua dari nkaat pertama dan ruku'nya, 

^t^ukeduanya sama? Dikatakan sebab perbedaan ini adalah pemahaman makna
sabda Rasulullah, "dan ini tidak sepanjangltang perlame", apakah yang
dimaksud adalah berdiri yang pertama dari rakaat pertama atau setiap
berdiri tidak sama dengan sebelumnya.

Dan dalam ucapan, "kemudian be/iau berkbutbah kepada manusia,' lni
adalah dalil disyariatkannya khutbah setelah shalat kusuf. yang
berpendapat disunahk^nnya hal ini adalahAsy-Syaf i dan mayoritas imam
ahlul hadits. Diriwayatkan dari Al-Hanafiyah, "Tidak ada khutbah setelah
shalat gerhana, karena hal ini tidak pernah dinukil. Dan diserai dengan
adanya hadits-hadits yang secara jelas menerangkan khutbah. Dan ucapan
yang mengatakan bahwa 

^pa 
y^ng dilakukan oleh Rasulull,ah Shallallabu

Alaihi wa sallam tidak dimaksudkan khutbah tapi hanya sekedat
membantah kepercayaan bahwa gerhana terjadi karena kematian
seseorang, hal ini juga dibarengi dengan nwayat Al-Bukhari, 'Kemudian
beliau membaca hamdalab dan nemuji A//ab..." dan dalam nwayat yzng rain,
"Beliau bersaksi bahwa beliau adalah hamba Allab dan Rasu/-N1a..." dan
dalam riwayat yang lain bagi Al-Bukhari, "sesunguhnla beliau menltebutkan
tentang keadaan surga dan neraka dan /ain-/ainn1a."Dan ini adalah maksud-
maksud dari sebuah khutbah, lafazh iwayat dalam Muslim dari hadits
Fatimah dari Asma' ia berkata, "Rasulullah berkhutbah kepada manusia
beliau membaca hamdalah dan memuji kepada Allah kemudian beliau
betkata, Amma Bauu (adapun setelah ini) tidak ada sesuatupun yang belum
aku lihat kecuat telah aku lihat di tempatku ini sampai surga dan neraka,
dan sesungguhnya aku dibed wahyu bahwa kalian akan terfitnah nanti di
dalam kubur kalian.'", atau "seperti fitnah sang pengeln,,ba.*Dajjal,,,*aku
tidak tahu siapa itu," berkata rawi, Asma' berkata, "Maka didatangkanlah
seseorang di antara kalian, "Apa yang kamu ketahui tentang orang ini?
Apakah ia seorang mu'min at^u or^ngyang diikuti. Aku tidak tahu tentang

^p^ 
y^ng ia katakan, Maka berkatalah Asma', "Dia adalah Muhammad

Rasulullah telah datang dengan Al-BaljtinaD fteteranga,n yang jelas) dan
A I -H u d a (p etunj uk), kami s elalu memenuhi panggilann y a dan mentaatinya
-tiga kali-, kemudian dikatakan, "Tidurlah, kami telah mengetahui
sesungguhnya engkau beriman dengannya maka tidurlah dengan balk."12ee
Dan dwayat Muslim ada riwayat lain dalam khutbah dengan lafazh-lafzh
tambahan.

"no <417b, Muslim (905)
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"Dalam riwalat Muslim (dad Ibnu Abbas) sbalat (yakni Nabi sbatlallabu
Alaihi wa Sa//an) ketika teryadi gerhana mataltai delapan rakaat (yakni ruku,)
dalam empat sujud (dalam dua rakaat, karena disetiap rakaat ada empat
sujud)."

Yang dimaksud adalah, "sesungguhnya beliau ruku' disetiap rakaat
dengan empat ruku', maka jadllah dalam setiap dua nkaat delapan ruku',
ini adalah pendapat satu kelompok.

467. Dai Ali Radhtlallahu Anhu, ada badits seperti hadits di atar.l3o{)

Penielasan Kalimat
'Dari Ali Radhjallahu Anhu (menutut rtwayat Muslim) ada hadits seperti

badits di atas (yaitu seperti hadits yang diriwayatkan dad Ibnu Abbas itu).,,

'^.t e ^-itt ,{, * ;,,j .ttv

o . t7.
,fdS.tIAot1L7 ;',i, ok' o ?' to- \

o v-, o ;t 7 J4 4:c ;t:t-o'>: $
468. Dan bagiryta dai Jabir Radhjallahu Anbu babwasanya beliau shalat

gerbana enam kali ruku dengan empat kali sujud. tzot 
-

Penielasan Kalimat
"Dan baginla (menurut rrwayat Muslim) dai Jabir (bin Abdillah) beliau

sbalat (yaitu Nabi Sba//a//ahu Alaihi wa sa//an) enam kali ruku dengan empat
kali sujud (yakni shalat dua nkaat dimana dalam setiap nkaat tiga ruku
dan dua sujud)."

z o...2.: i, to.\,,... o.7 ot.fo,,r,, ,*.> ,e,5 -g 'Lg r d : {,e 4rrl qt f / ;i rr"'>rt:>,r,.yj . t1q
'c[i .1, u6r ^t'lli' o//,c /

-.- tt-. :,* 6-. U'o:i ;;'i'-- 3;J oK)

469. Dan menurut iwalat Abu Dawud dai uba-\t bin Ka'ab Radbjallabu
Anhu, 'Beliau shalat, beliau raku dengan lina kali ruku dan sufud
dengan dua kali sujud dan beliau mengery'akan demikian itu pada rakaat
kedila. '^302

1300 Muslim berkata -setelah hadits Ibnu Abbas : Dari Ali ada hadits seperti hadits di atas,
danlafazh ini baginya.

"o' <ii,b, Muslim (904)
rsoz (Sb) Dbaif Abi Dawad (1182)
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Penielasan Kalimat
"Dan menurut iwalat Abu Dawud dai lJbal bin Ka'ab Radbjellabu Anhu,

'Beliau shalat (yaitu Nabi Shallallahu Alaihi wa Sa//an) beliau raku dengan
lima kali ruku (yaitu ruku di setiap nkaat) dan sujud dengan dua kali sujud
dan be/iau mengeryakan demikian ita pada rakaat kedua (yaitu beliau ruku
dengan lima kali ruku dan sujud dengan dua kali sujud).,'

Tafsir Hadits
Jika Anda telah mengetahui hadits-hadits ini, maka sekumpulan hadits

ini menunjukkan bahwa salat kusuf dilakukan dua rakaat dan ini telah
disepakati. Tetapi yang terjadi adalah perbedaan dalam seriap rakaat.
Berdasarkan kumpulan-kumpulan riwayat yang telah dituturkan oleh
pengarang terdapat emp^t cara.

Pertama; Dua rakaat. Pada setiap rakaat dua kali ruku. pend ap,,t rni
menurut Asy-Syafii, Malik, Al-Laits, Ahmad dan lainnya. pendapat
tersebut berdasarkan hadits Aisyah, Jabir, Ibnu Abbas dan Ibnu umar.
Ibnu Abdilbar mengatakan, "Inilah dwayat-riway^t y^ng paling shahih
tentang masalah ini." Sedangkan riwayat-riw^yat y^ng lain termasuk
hadits muallaq dan semuanya lemah.

Kedua; Dua rakaat. Pada setiap rakaat empat kali ruku. cara ini
berdasarkan hadits yang diriwayatkan Muslim dari Ibnu Abbas Radhjallattu
Anltu dad Ali Alaibissallam.

Ketiga; Dua rakaat. Pada setiap rakaat tiga kali tuku. cara ini
berdasarkan hadits yang diriwayatkan dari Jab::..

Keempat; Dua rakaat. Pada setiap rakaat lima kali tuku.
Dan ketika terjadi perbedaan ulama dalam riwayat-riwayat int, maka

jumhur ulama mengambil tiwayat yang pertama berdasarkan yang Anda
ketahui dari ucapan Ibnu Abdilbar. An-Nawawi berkata daiam S,ltarab
Muslim, "sesungguhnya sebagian shahabat mengambil setiap macam ini."
Sekelompok ulama muhaqqiq (peneliti) mengatakan, ..Sesungguhnya

boieh memilih di antara macam-macam ini dengan cat'_ ap^pun yang
dilaksanakan, maka itu baik."

Ini berdasarkan alasan karena gerhana itu terjadi berkaii-kali, terkadang
dilakukan seperti ini dan terkadang seperti itu." Tetapi berdasarkan
penelitian bahwa, setiap riwayat-riw^y^t ini berdasarkan satu kejadian
yaitu shalatnya Nabi pada saat wafatnya Ibrahim. Katenanya para u,lama
yanglain memberikan kritik dengan adanya problem dalam hadits-hadits
yang menceritakan tiga bentuk ini. Ibnul Q"yyi- berkata, "Ijlama-ulama
besat tidak menshahihkan bermacam-macam cata dalam pelaksanaan
shalat ini seperti Imam Ahmad, Al-Bukhari dan Asy-Syafii. Mereka

I
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berpendapat bahwa hal ini adalah kekeliruan. Al-Hanafiyah berpendapat
bahwa shalat gerhana dilakukan dengan dua rakaat sepeni shalat-shalat
sunnah lainnya.

L-* \\, e)t - 
6 ;Jc Gi:t \t *, t& c\ t') .Ly ,

l/t-;')qb' "#,,Js's 6'r,* *3+;h' -a dt, .i:., ,
'G,,;+tt, ,tAt Ir:, .(tG r*t;; "tj

470. Dari Ibnu Abbas Radhjallahu Anhama, ia berkata, 'Tidak sekali-
kali angin bertiup kecuali Nabi Sha//a//ahu Alaihi wa Sallan
membungkuk di atas kedua lututryta ftraJa berdoa, 'Ya Allahjadikanlah
ia sebagai rahmat dan jangan Engkau menjadikanryta siksaan." (HR.
Asy-Syafii dan Ath-Thabrani).1303

Penjelasan Kalimat
"Dati Ibnu Abbas Radhja//ahu Anbuma, ia berkata, 'Tidak sekali-kali

angin bertiup kecuali I'Jabi Shallallahu Alaihi wa Sallam membungkuk di atas

kedua lututnla (yakni beliau membungkuk di atas keduanya yaitu duduk
dengan perasaan khawatir yang tidak dilakukan oleh beliau seperti
biasanya kecuali karena khawatir) s€raJa berdoa, 'Ya Allah, jadikanlah ia
sebagai rahmat dan jangan Engkau nenjadikanryta siksaan."

Lafazh Ar-rih arrtnya angin, dapat berarti angin yang dat^fiE karena
rahmat, dan juga angin y^ng d^tans karena adzab. Telah diriwayatkan
dati hadits Abu Hurairah secara marfu, 'Angin adalah dai kasih raJang

Allah, terkadang datang karena rahmat dan datang karena adqab, nakajanganlah
kalian mencacinla.'n'no Jug telah diriwayatkan dalam kelengkapan hadits
Ibnu Abbas, 'YA Allah, jadikanlah angin ini sebagai rjah (angzn rabmat), dan

jangan jadikan sebagai rih (angn adryb)" Ini menunjukkan bahwa lafazh
mufradnya itu khusus untuk adzab, dan lafzzh jamaknya untuk rahmat.

Ibnu Abbas berkata dalam menafsiri firman Allah Ta'a/a,

S "r.;-6t"&rt:i-6,
"sesunguhnla Kani nlah mengbenbaskan kepada *rrrko'nugin Jang sangat

kencang." (QS. Al-Qamar: 19)

"o' (4 i.*> D barf A/-Jani' (4461)

"on ti4;, S ltabih Al-Jani (3564)
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O3;' .di$66
'Kami kiinkan kepada mereka angin lang ruembinasakan." (QS. Adz-
Dzariat: 41)

./-\ry 'et dli\Yft
'Dan Kami telah meniupkan angin antuk mengawinkan (tumbuh-tumbahan)."

(QS. Al-Hiir: 22)

/'/t /,/,,/ / '' i.-.)+ {}t ,f2 ot

'Dia mergiinkan angin sebagai pembawa beita gembira." (QS. Ar-Rum: 46)

Asy-Syafii dan Al-Baihaqi medwtyatkan dalam Ad-Da'awat Al-Kabir,
di situ dijelaskan bahwa, "Jlkalafazh ini dibentuk dengan plural fiamak),
maksudnya angin rahmat, dan jika dibentuk dengan tunggal (mufrad),
maksudnya angin adzab. Maka 

^p^ 
y^ng di dalam hadits ini menjadi

musykil katena adanya doa untuk menjadikannya rahmat." Hal ini difawab,

bahwa maksud dari "langan hancutkan kam7" adalah jangzn binasakan
kami dengan ih (angpn) ini. Sesungguhnya jika mereka dihancurkan dengan

angin ini, maka tidak akan bertiup atas mereka setelahnya angin lain.
Sehingga menggunakankata ih (tunggzl) tidak dengan kata ilab fiamak).

..>tsL- o','(,,>kt"u 
^yj: C JC,*; ir e, *j.tv\,o e.t o , t

*VUA,Ttj . ii#ta, ..>c)i;^,G sk'Su',

o -\'o'):) i}X '^X \, ,rnt, J\b ei ;
471. Dan dairyta Xo'anr1oUonu Anbu, 'rrrnrnrUro'belia'u ,Uor, poOn

keadaan genPa enam rakaat dan empat sujud, dan beliau berkala,
'Beginilab sbalat untuk tanda-tanda kekuasaan Allah." fHR. Al-
Baihaqi)'30s As1-$afi menlebutkan dari Ali bin Abi Thalib hadits

Jaftg serapa tanpa menjtebutkan akhirn1a.t3o6

Penielasan Kalimat
"Dan dainla Radbjallabu Anhu (yakni dati Ibnu Abbas) sesungahnla

beliau sbalat pada keadaan gempa enam rakaar (maksudnya adzlah enam ruku)

'3os Al-Baiha qi (3 / 343)
t3o6 As-S unan ALMa' tnrah (hal: 148)
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dan empat sulud (yaitu beliau shalat dua rakaat, dimana pada setiap rakaat
tiga tuku' dan dua sujud) dan beliau berkata, 'tseginilah shalat untzk tanda-

tanda kekuasaan Allah."

Tafsir Hadits
Asy-Syafii menyebutkan dari Ali bin Abi Thalib serupa dengan hadits

tni tanpa menyebutkan akhirnya, yzitu ucapan, 'tseginilah sbalat untuk
tanda-tanda kekuasaan Al/ab." HR. Al-Baihaqi dati jalan Abdullah bin
Al-Harits, bahwa hal itu dilakukan saat teriadi gempa di Basrah."

Ibnu Abi Syaibah meriwayatkannya dari lalan lain secara ringkas,
"Sesunguhnla Ibnu Abbas sbalat mengirnarzi mereka dengan enpat sujud dan

enam kali ruku.'n307 Zhzhirlafa.zh hadits ini bahwa beliau shalat bersama
mereka dengan berlamaah. Betdasatkan inilah Al-Qasim dari Ahlul Bait
berpendapat, mereka berkata, "Dilaksanakan shalat karena sesuatu yang
mengagetkan seperti shalat kusuf, jika mau dilakukan dengan dua
rakaat." Ini juga disepakati oleh Ahmad bin Hambal, akan tetapi beliau
berkata seperti shalat gerhanz.

Saya katakan, "Tetapi yang disebutkan dalam kitab-kitab Al-
Hanabilah, "Sesungguhnya ia shalat gerhana dua rakaat jlka ia mau."
Asy-Syafii dan lainnya berpendapat bahwa shalat ini tidak disunnahkan
berlamaah dan jika dilakukan sendirian maka itu lebih baik. Ia berkata,
"Sesungguhnya tidak diriwayatkan bahwa Nabi Sballallahu Alaihi wa

Sallam memerintahkan untuk berjamaah kecuali pada shalat dua
gerhana."

16. @nn sHALAT rsrrseA (sHALAT MrNTA
HUJAN)

Al-Istisqa berarti permohonan turun hujan kepada Allah Ta'a/a saat

keadaan paceklik (kekeringan). Ibnu Majah meriwayatkan hadits dari
Ibnu Umar Radhjallahu Anha dari Nabi Sltallallahu Alaihi wa Sallam,
beliau bersabda, "Tidak/ab suatu kaam mengurangi takaran dan timbangan

kecuali akan terjadi pada mereka musim kennglang panjang, kurangnla baban

pailgan dan keqbalinan pemerintab kepada mereka. Dan tidaklab mereka

eflggat mengeluorkan qakal dari harta-harta mereka, kecuali tidak akon
dituntnkan atas mereka bajan dai langit." 1308

t3o7 Al-Murbanrcf (2 / 220)

"ot <Q&1Shahib Al-Jani' (7978)
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472. Dari Ibnu Abbas Radbita//alrn Zrlrn, ia berkata, 'Rasulu//ah
Shall/al/ahu Alaihi wa Sal/am keluar dalam keadaan merendahkan

dii, memakai pakaian usang dan penuh kbuEu, perlahan-laban, dengan

penuh pengharapan. Kemudian beliau shalat dua rakaat sebagaimana

shalat led dan be/iau lidak melakukan kbutbah sebagaimana khutbah

kalian ini." (HR. Al-Khamsah dan dishahihkan oleh At-
Tirmidzi dan Abu Awanah dan Ibnu Hibban)13oe

Penielasan Kalimat
'Dari Ibnu Abbas Radhjallabu Anbu, ia berkata, 'Rasulullab Sba///a//ahu

alaihi aa Sallan keluar (yaitu dari Madinah) dalan keadaan merendahkan

dii, memakai pakaian usang (yakni meninggalkan perhiasan dan berdandan
sebagai bentuk sikap tawadhu' dan menuniukkan adanyz halat) dan penuh

kbuyu' (khusyu' dalam suara dan pandangan seperti merendahkan badan)
perlahan-/ahan (pterlahan dan tidak terburu-buru dalam berjalan) dengan

penuh pengbarapan (lafazh yang terdapat dalam rtwayat Abu Dawud
"MataadqbdTilan, Mulawaadhi'an, matadbarri'an. At-tadharru' adalah
merendahkan diti disertai dengan permintaan yang sungguh-sungguh dan
penuh pengharapan, sebagim^fla yang disebutkan dalam An-Niha.yah)
kmadian beliaa shalat dua rakaat sebagaimana shalat Ied dan beliau tidak
melakukan kbutbah sebagaimana kbutbab kalian ini (lengkapnya hadits ini
daiam lafazh Abu Dawud, "Akan tetapi beliau tak henti-hentinya dalam
do'a, merendahkan diri dan bertakbir, kemudian beliau shalat dua rakaat
sebagaimana shalat led."

Tafsir Hadits
Hadits ini memberikan faidah bahwa shalat dilakukan setelah berdo'a,

sedang la,fazh yang dibawakan oleh pengal^ng tidak secara jelas
menyebutkan hal itu.

rtos (;fr1 Sbaltitt Abi Daurd. (7165)
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Hadits ini diriwayatkan oleh Al-Khamsah dan dishahihkan oleh At-
Titmidzi, Abu Awanah dan Ibnu Hibban. Dikeluarkan oleh Al-Hakim,
Ad-Daraquthni dan Al-Baihaqi.1310

Hadits ini menunjukkan disyariatkannya shalat untuk meminta hujan
sebagaimana pendapat Ahlul Bait. Abu Hanifah berkata, "Tidak
dilaksanakan shalat istisqa, tetapi yang disyariatkan hanyz do,a sajz.,,

Kemudian mereka berbeda pendapat tenrang pensyariatan shalat ini.
sekelompok ulama mengatakan, "shalat istisqa seperti shalat ied dalam
takbit dan bacaannya." Ini nash dari Asy-Syaf i berdasarka n pada zhahir
rafazh Ibnu Abbas. Yang lain berkata,"Hanya shalat dua rakaat saja, tidak
ada tambahan tentang t^tacar^nya lebih dad itu." pendapat ini didukung
oleh sekelompok ulama dari Ahlul bait dan juga diriwayatkan dari Ali
Alaihissalam. Pendapat ini juga dikatakan oleh Malik, mereka semua
berdalil dengan iwayat yang dikeluarkan oleh Al-Bukhari dari hadits
ubadah bin Tamim, "Sesungguhnya beliau Shallallahu Alaihi wa Sallam
shalat mengimami mereka dua takaat"1311 Sebagaimana yang akan
dijelaskan pada hadits Aisyah mendatang. Mereka mentakwili hadits Ibnu
Abbas, bahwa yang dimaksud adalah persamaan dalam rakaattidak dalam
sifat.

Takwil ini menjadi sangat tidak relevan karena Ad-Daraquthni
mengeluarkan hadits dari Ibnu Abbas, "sesungguhnya beliau bertakbir
di dalam shalat istisqa sebanyak tujuh kali dan lima kali sebagaimana
shalat dua had raya, beliau membaca sabbihis dan HalAtaka.'^312 walaupun
dalam sanadnya ada pembicar^an, tapi yang jelas ini menguatkan hadits
bab ini.

Adapun Abu Hanifah, beliau berdalilkan dengan iwayat yang
dikeluarkan oleh Abu Dawud dan At-Tirmidzi, "sesungguhnya beliau
Shallallahu Alaihi wa Sallam melakukan istisqa di Ahjat Al-Zait dengan
befdo'a."1313

Abu Awanah mengeluarkan di dalam Sbabibnya, "sesungguhnya
sekelompok kaum melapor kepada Rasulullah Shatlallahu Alaihi wa Sallan
tentang paceklik, kemudian beliau bersabda, "Berditilah di atas kendaraan
dan ucapkanlah, "Ya Rabb, Ya Rabb."1314 Halini dijawab bahwa Rasulullah

1310 Al-Baihaqi (3 / 344)
131' {$i; Al-Bukhari (1012)
t3t2 Slnan Ad-Daraqfihri (2/66)

"" {i17b, Shaltih At-Tirnid{ (557)

"'o (4 i.*> D baif Al-Jani' (146)
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Sha//a//ahu Alaihi wa Sallam telah melaksanakan shalat dua rakaat,
terkadang ia tinggalkan pada kesempatan lain. Hal ini menunjukkan
tentang kebolehannya.

Telah disebutkan dalam Al-Had1u An-Nabawi macam-m^cam c^ra
istisqa Rasulullah Sha//a//abu Alaihi wa Sa//am:
1) Keluarnya beliau Shallallabu Alaibi wa Sallarz ke tempat shalat dan

berkhutbah.
Pada hali Jum'at di atas mimbar pada saat berkhutbah.
Istisqa beliau di atas mimbar Madinah, hanyalah istisqa saja tidak
pada hart Jumat, dan tidak disebutkan di sini beliau shalat.
Beliau istisqa dengan duduk di masjid dengan mengangkat kedua
tang nny^ dan berdo'a kepada Allah Ta'a/a.
Sesungguhnya beliau istisqa dt sisiAhjarATZait dekat dengan menara
Aq-Zaura, ini di luar pintu masjid.

6) Sesungguhnya beliau istisqa dalam sebagian peperangannya, karena telah
di dahului oleh orang musyrik dalam menguasai tempat-temp^t 

^1r.Dan setiap petmohon^ny^ngbeliau lakukan selalu memohon turunnya
hujan.

Terjadi perbedaan pendapat dalam khutbah istisqa. Al-Hadi
berpendapat bahwa tidak ada khutbah di istisqa berdasarkan ucapan Ibnu
Abbas, "Dan beliau tidak berkhutbah", kecuali tidak diragukan bahwa
beliau meniadakan khutbah yang menyerupai khutbah mereka, d,an ra
menyebutkan 

^pa 
yang dikatakan oleh Rasulullah Sballallahz Alaibi wa

sa//am, dan ada tambahan dalam rtwzyat Abu Dawud1315, "sesungguhnya
beliau Sha//a//abu Alaibi ua Sallam menaiki mimbar," Secara zhaht, beliau
tidak akan menaiki mimbar kecuali untuk khutbah. ulama yang lain
mengatakan bahwa beliau khutbah seperti khutbahJum'at, ini berdasarkan
hadits Aisyah yangakan datang dan hadits Ibnu Abbas. Kemudian mereka
berbeda pendapat apakah khutbah sebelum shalat atau sesudahnya. An-
Nashir berpendapat dengan pendapat yang pertama (sebelum shalat), dan
Asy-Syafi'i berpend,,p^t pad^ yang kedua (sesudah shalat). Mereka
berdalilkan dengan hadits Abu HurairahiwayatAhmad,Ibnu Majah, Abu
Awanah dan Al-Baihaqi, "sesungguhnya beliau Shallallahu Alaibi wa Sallam
keluar untuk istisqa kemudian beliau shalat dan setelah itu beliau
khutbah."136 sedangkan kelompok yang pertama berdalil dengan hadits
Ibnu Abbas, dan telah kami sebutkan lafazhnya. Kedua hadits ini mungkin

"" <ry, S bahih Abi Dawil (1t65)
rtts 1liib1 Dhaif Ibru Majah (1284)
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dikompromikan, bahwa yang dimulai dengan khutbah adalah do'a, maka
sebagian rawi mengibatatkannya do'z dengan khutbah dan mereka
mencukupkan atas itu dan tidak medwayatkan khutbah setelahnya. Rawi
yang mendahulukan shalat atas khutbah mencukupkan atas riwayat itu
dan tidak medwayatkan do'a sebelum shalat. Ini adalah bentuk kompromi

^nt^t^ 
dua riwayat. Adapun do'a yang biasa dipanjatkan adalah riwayat

yang datane dari beliau sha//a//abu Alaihi wa sallan yang menjelaskan hal
itu dan telah jelas lafazh-lafazhnya yang dijadikan do'a oleh beliau.

,k !t, );t ,)y""Ar tK3, :LlvW h' gt a:se ;,,j .tvr
G.r:r,*ILr'j e;, *.;b,F it ti *:' e ?r,
. .'-: c6,..t3--t&,r.^3r i_^*f a,.:.> ;'rJ + u'i'i- t1,L uttrr
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473. Dari Aiyah Radbjallabu Anha, ia berkata, ,,Orang-orang pernah

mengadukan kepada Rasulullah sha//a//ahu Alaibi wa sallam peibal
tidak turun hujan, maka Rasu/allah shaltallahu alaihi wa sallam
memerintabkan untuk membawa mimbar dan meletakkannla di tenpat
shalat (tanah lapang) kemudian beliau nenjanjikan kepada manusia
antuk keluar pada suatu bai di tenpat itu maka keluarlah Rasulullah
ketika nampak balang-balang matabari kemudian beliau duduk di atas
mimbar kemudian bertakbir dan membaca bandalah kemudian beliaz
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bersabda, "Sesunguhnla kalian telah nelaporkan kekeingan di rumah-

rumah kalian dan Allah telah memerintahkan kalian untuk berdoa

kepada-N1a dan Dia telah nenjanjikan kepada kalian untuk
nengabulkan doa kalian kemudian beliau bersabda, "Segala puji bagz

Allah Tuhan Semesta alam, Yang Maha Pengasib lagi Maha Penlalang,

Yang menguasai hari pembalasan, Tidak ada Tuhan Selain Allah, Yang

berbuat apa Jtang Dia inginkan, Ya Allah Engkaulah Allah tidak ada

tuhan selain Engkau, Engkau Maha Kala sedangkan kami fakir
turunkanlah kepada kani hujan dan jadikanlah air hujan turun dengan

kuat dan sampai kemana pun." Kemadian beliau mengangkat tangannla

dan lidak henti sampai mereka nelihat putihnla ketiak beliau, kemudian

beliau memalingkan paftggtlngn1a kepada manusia dan membalik

se le n dangnl a, se dangkan b e liau m asi h m e ngangkat tanga n n1a kerz u di a n

beliau nenghadap ke manusia dan turun dai mimbar kemudian beliau

sha/at dua rakaat naka Allah mengting awan maka muncullah petir
dan kilat kemudian terjadilah hujan." (HR. Abu Dawud, ia
berkata, "Fladits ini ghadb dan sanadnya bagus)1317

Syarah Kalimat
"Orang-orang pernah mengadukan kepada Rasulullah Shallallabu Alaihi wa

Sallam peihal tidak turan hujan (lafazh qubuth adalah bentuk mashdar -

kata dasar- sepetti juga lafazh pahth) maka Rasulullah Shallallabu Alaihi
wa Sallam memeinlabkan untuk membaaa mimbar dan meletakkannla di tenpat

shalat -tanab lapang- kemudian beliau menjanjikan kepada manusia untuk keluar
pada suatu hai di tempat ita (y^kni beliau menentukanhannya bagi meteka
untuk keluat) maka keluarlah Rasu/u//ah ketika nampak bayng-bayngmatahai
kemudian beliau duduk di atas mimbar (Ibnul Qayyim berkata, 'Jika ini
shahih, kecuali ada yang terbolak-balik sedikit dari hadits inr) kemudian

bertakbir dan membaca hamdalah kemudian beliau bersabda, "Sesungguhnla

kalian telah nelaporkan kekeingan di rumah-rumah kalian dan Alhb telah

menerintahkan kalian untuk berdoa kepada-N1a."
Allah Ta'a/a berfitman,

S k;;:"Io-;r
'Berdo'alah kepada-Ku, niscala akan Ku-perkenankan baginu." (QS. Al-
Mukmin: 60)

tttt (t-i,1 S hahih Abi Daa,il (177 3)
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'Dan Dia telah nenjanjikan kepada kalian untak mengabulkan doa kalian,,
sebagaimana tersebut dalam ayat pertama, dan juga dalam frman-Nya,

ic; rty e_^i 
.,G3 4;7r* jV ,* ts:(e 1i\7, ri{:

6
"Dan apabila hamba-hamba-Ku berranla kepadamu tenrang Aka, maka
(lawablah), bahwasanla Aku adalah dekat. Aku mengabulkan perrnohonan
orangJang mendoa apabi/a ia berdoa kepada-Ku." (es. Al-Baqarah: 1g6)
'Kemudian beliau membaca, "segala puji bagx Allah ruhan semesta alam,

Yang Maba Pengasib lagi Maha Penlaltang" ini adalah dalil memulai khutbah
dengan basmalah, bahkan dengan hamdalah, tidak ada riwayat yang
menjelaskan bahwa beliau membuka khutbahnya selain dengan tahmid.

'Yang menguasai hai penbalasan, Tidak ada Tuban selain A//ab, yang
berbuat apa lang Dia inginkan, Ya Allab Engkaulah Allah ticlak ada tuhan
selain Engkau, Engkau Maha Kala sedangkan karni fakir tarunkanlah kepada
kani bujan dan jadikanlah air bujan turan dengan kuat dan sampai kemanapun.,,
Kemudian beliau mengangkar tangannla dan ticlak henti" (dalam riwayat jnooo
Abi Dawud "dalam posisi mengangkat tangan)

"sampai mereka melihatputibnla ketiak beliau, kemudian beliau mema/ingkan
pilnggungnJa kepada manu'ia" (dan beliau menghadap qiblat) membalik dan
m eni n da h kan se len dangnla se dangkan b e liau m asi h rzt e ngangkat tangan n1a
kemudian beliau menghadap ke manusia (yakni menghadapkan wafahnya
kepada mereka setelah memalingkan punggun gnya darrmereka) kemudian
turun (dari mimbar) kemudian beliau shalat dua rakaat, maka Aliah
menggiring awan, maka muncullah petir dan kilat, kemudan terjadiiah
hujan (sempurnanya hadits jni ada dr sunan Abi Dawud, "Dengan tzin
Allah tidak pernah beliau mendatangi pintu masjidnya sehingga
mengalirlah air hujan, ketika beliau melihat cepatnya mereka berlindung
dari hujan, maka tertawalah beliau sampai terhhat gigi gerahamnya. Beliau
bersabada, "Aku bersaksi bahwa sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas
segala sesuatu dan aku hanyalah Hamba Allah dan Rasul-Ny^."

Hadits ini sempurnanya ucapan Abu Dawud, kemudian Abu Dawud
betkata, "Penduduk Madinah membacan ya' m aaliki launiddiin, jadi hadits
ini adalah hujjah bagi mereka.

Di dalam ucapan, 'wa'adannar' (menjanjikan kepada manusia),
menunjukkan bahwa lebih baik segera menjelaskan tentang had kepada
manusia agar mereka merasa takut dan melepaskan diti dad kezhaliman
dan serupanya, sehingga mereka mau bertobat. perkara -perkan ini wajib
secara mudak kecuali sesungguhnya disertai dengan te\zdinya kesulitan
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dan permintaan melapangkannya dari Allah, maka ini mempersempit yang

demikian. Telah datang dalam rLw^yat Israiliyat, "Sesungguhnya Allah
mengharamkan hujan bagi sebuah kaum, setelah mereka keluar meminta
istisqa karena di antxa mereka ada seseot^ngy^ng betmaksiat."

Lafazh An-Nas mencakup selutuh orang muslim dan selainnya.
Dikatakan, disyariatkan untuk mengajak ahlu dzimmah (orang ka{u yang

dilindungi di negeti Islam) dan mereka dijauhkan dari temPat-tempat
shalat.

Tafsir Hadits
Dalam hadits ini ada dalil pensyariatan mengangkat tangan ketika

berdoa, namun di dalam istisqa mengangkatta;ngan ini lebih dianiurkan
sehingga kedua tangan ini sejajar dengan waiah, tapi tidak melampaui

kepala. Mengenahi aturan mengangkat ke dua tangan ketika berdoa telah

disebutkan dalam beberapa hadits. Al-Mundziti telah mengarang dalam

masalah ini dalam satu juz kitab. An-Nawawi berkata, "Aku telah
mengumpulkan dalam masalah ini tiga puluh hadits dali Ash-Shabihain

atau salah satu di afit^ra keduanya. Kemudian beliau menyebutkan di
akhir bab tentang sifat shalat dari Slarah Al-Muhad7dryl. Adapun hadits

Anas yang meniadakan mengangkat kedu^ tanga.n selain di istisqa,
maksudnya meniadakan berlebih-lebihan tidak meniadakan seluruhnya'
Adapun cara membalikan selendang, maka telah datangiwayat dari Al-
Bukhari1318, "Menjadikannya dari kanan ke kiri." Ibnu Majah dan Ibnu
Khuzaimah menambahkan, "Menjadikanny^ dari kiti ke kanan."131e

Dalam riwayat lain bagi Abi Dawud, "Sesungguhnya beliau mengenakan
sclendang hitam, beliau hendak mengambil ujung bawahnya dan

menjadikannya di atas, dan ketika itu sulit bagi beliau, maka beliau
memb alikk 

^nfiy ̂  
dari pundakfiy a." I tzo D an disyar iatkan j uga b agi manusia

untuk memindahkan apa yang bersama meteka berdasatkan riwayat yang

dikeluarkan oleh Ahmad dengan lafazh, "Dan manusiapun memindahkan

^p^ 
y^rg ada bersamznya."13zl Al-Laits dan Abu Yusuf berkata,

"sesungguhnya memindahkan selendang itu hanya dikhususkan bagi imam
dan sebagian lain mengatakan hanya perempuan sala yang tidak
memindahkan." Adapun waktu memindahkan adalah ketika menghadap

1318 Akan dijelaskan takhrijnya dalam waktu dekat, Insya Allah.
ttto <Q.:t1 Shabilt Abi Dawrd (1763)

"to <g'b, SbabihAbi Davd (7764)
t32t Murad Abnad (4/ 4l)
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kiblat. Dalam riwayat Muslim disebutkan, "Sesungguhnya ketika beliau
mengginginkan untuk berdoa beliau menghadap kiblat dan memindahkan
selendangnya."1322

Semisal dwayat ini juga terdapat di Al-Bukhad.
Hadits ini iuga menjadi dalil bahwa shalat istisqa ini dua rakaat, dan

ini pendapat mayoritas ulama. Al-Hadi mengatakan, "Empat rakaat
dengan dua salam." Ia menghadapkan \rcapanfly^ dengan dalil bahwa
sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam istisqa pada hari
Jumat sebagaimana certt^ Arab badui, dan Jumat itu dilakukan dengan
dua khutbah, dan khutbah ini menempati empat rakaat sama dengan empat
rakaat shalat dan tidak ada keraguan dalam hal ini. Bahwa Rasulullah
Shallallabu Alaibi wa Sal/am telah melakukannya dua takaat sebagaimana

yang Anda ketahui dari hadits ini dan juga hadits-hadits sebelumnya.
Ketika Al-Hanafiyah berpendapat tentang tidak disyanatkannyz

memindahkan selendang, padahal hadits ini telah membedkan manfaat
tetsebut, maka pengarang memperkuat dalil tentang memindahkan
selendang ini dengan hadits berikut.

.a..t o./ ol o ), ol o / o o 't ,. o . ,o o t,. 
lt 

,,4>P PS 4: d/ olrl -Ire e-rJ- ,y Pl ,; .-};Fl a-ai3 .tYt
' t 'o ' 'o-' , -;' ' , o

.;,\-l\ t:4+';t F, ,rb n,ii at-l[r ;1
474. Dan kisah memindah selendang dalam Ash-Shahih dai hadits Abdullah

bin Zaid dan di dalamnla disebutkan, 'Maka beliaa nengbadap ke

arah qiblat untuk berdo'a, kemudian shalat dua rakaat dengan bacaan

lang nlaing" 1323

Penielasan Kalimat
"Dan kisab memindah selendang dalam Asb-Sbabih (yakni Shabib A/-

Bukhan) dai hadits Abdullah bin Zaid (yakni Al-Majini, ia bukanlah perawi
hadits tentang adzan sebagaimana kekeliruan sebagian para penghafal
hadits, lafazhnya di Al-Bukhati adalah, "Kemudian beliau menghadap
qiblat dan memindahkan selendangnya.") dan di dalanryta (yakni dalam
hadits Abdullah bin Zaid) Maka beliau nenghadap ke arah qiblat berdo'a

(dalam iwayat Al-Bukhati setelah lafazhlad'u tertulis, "kemudian beliau
memalingkan selendangnya" dan dalam lafazh yang lain tertulis,
"membalik selendangnya") keruudian shalal dua rakaal dan be/iau membaca

"" <617b, Muslim (894)
13'?3 {ii{r; Al-Bukhari (1 024)
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dengan suaraJang nlaing (Al-Bukhari betkata, "Sufyan berkata, "Al-Mas'udi
mengabarkan kepadaku dari Abu Bakar ia betkata, "Beliau menjadikan

yang kiri ke arah kanan) Ibnu Khuqaimah menambahkan, 'Yang kii ke kanan."

Tentang hikmah dari pemindahan selendang ini pun teriadi petbedaan

pendapat, pengarang memberikan isyatat dengan mengeluarkan dwayat

berikut;

J'+1 iit;rj!;': .lqr F'Gi f-'.) t"'*t"r,,.rlJ; .tvo
, 1.

-b!;Jt
475. Bagt Ad-Daraquthni dari iwalat mnrsal Abu Jafar Al-Baqir, 'Beliau

memindahkan selendangnla agar keadaan paceklik (kurang bajan)

berubah.'x r2a

Biografi Perawi
Abu Ja'far Al-Baqir, n ma lengkap beliau adalah Muhammad bin Ali

bin Al-Husain bin Ali bin Abu Thalib Radbjallahu Anhum.Ia mendengat

dari bapaknya Zarnal Abidin dan Jabir bin Abdullah. Metiwayatkan
darinya anaknyaJa'far Ash-shadiq dan selainnya. Beliau dilahirkan pada

tahun 56 H dan meninggal di Madinah pada tahun 119 H dalam usia

enam puluh tiga tahun. Dimakamkan di Baqi' dalam kubbah yang iuga
dikuburkan bapaknya dan pamannya Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib
Radhjal/ahu Anhum. Ia dikenal dengan Al-Baqir, karena ra Tabaqqara fl
Ilni (sangat mendalami dalam iimu) yakni mempeduas pengetahuannya,
tersebut dalam Jani' A/-Ushul.

Tafsir Hadits
'Beliau merzindahkan selendangnlta agar keadaan paceklik (kurang hujan)

berabah. "Ibnul Arabi mengatakan, "Ini adalah tanda 
^ntata 

beliau dengan

Rabbnya. Dikatakan kepadanya, "Pindahkan selendangmu supaya berubah
keadaanmu." Ucapan ini telah dijadikan hujlah yang dinukil darinya.Ibnul
Atabi menolak ucapan yang menyatakan bahwa pemindahan selendang

ini sebagai sikap optimisme, ia berkata, "Karefla sebagai syarat optimisme,
agar hal itu tidak dijadikan tuiuan". Pengarang mengatakan,
"Sesungguhnya telah datang nwayat yang menjelaskan keoptimisan
pemindahan selendang ini dengan rawt-tzwi yang tsiqab." Pengarang

ttzt lliijry Dhaif Ad-Daraquthni (2/66)
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berkata dalam krtab Al-Fal, "Sesungguhnya telah dikeluatkan oleh Ad-
Daraquthni dan Al-Hakim dari jalanJa'fat bin Muhammad, dari bapaknya,
dari Jabir dan ia rnemaushakan (menyambung sanad) hadits ini, karena
Muhammad bin Ali telah bettemu dengan Jabir dan memeriwayatkzn
dainyz, kecuali sesungguhnya ta telah betkata, "Ad-Daraquthni
menguatkan kemutsalan hadits ini, kemudizn ia berkata, "Yang jelas ini
lebih baik dadpada berkata dengan prasangka."

Ucapan dad hadits pertama, "kemudian beliau shalat dua rakaat dengan

bacaanlang n1aring." dalam sebagian riwayat Al-Bukhari, Yajharu (dengan
bentukfil Mudbai).Ibnu Baththal menukilkan bahwa perkara ini adalah
ijma'ulama, yakni mengeraskanbacaan dalam shalat istisqa, dan sebagian
mereka memahami bahrva shalat ini tidak dilakukan kecuali pada siang
hari. Dan seandainya dilaksanakan pada mzlam hari, maka bacaannyz
akan dilirihkan pada siang had dan diketaskan pada malam had. Tidak
diragukan bahwa p'emahaman ini sangat jauh sekali.

?tr f* af, a*jr t;'r,-.*l\'F .c', ui ,"Ji'*'r.ivl
a

lrr-:\ri + lr'J'*i"rc- iiw'.+x- €,C *r *
S, 'i"'; in ti q. ,yr ? A, L\u'Jr\ .;b;:()

^1;W qbrrricl'tr ^Jr ..;-t-.i' 
';iVi'A,+i

476. Dan dai Anas, sesanguhnla seseorailg lelaki masuk ke Ma$id pada
ban Jum'at sedang Nabi Shallallahu Alihi wa Sallam da/am keadaan

berdii berkhutbah, maka ia berkata, 'Ya Rasulullah nlab hancur harta
benda dan telah terpatas jalan1alan, maka berdo'alah kepada Allah Arya
lYa Jalla untuk mengiimkan hujan kepada kami," selanjutnla Rasulullah
nengangkat kedua tangannla kemudian berdo'a, 'Ya Allab to/onglah kami,
y Al/ah tolonglab kani, demikian hadits disebutkan di dalannla ada

do'a antuk menaban hujan." (Muttafaq Alaih).132s

Al-Bukhari menambahkan dalam rirvayat yang lain, 'Dan manusia pan
mengangkat tangan mereka", kemudian berkala, 'Ya A/lah tolonglab kami."
Dalam Al-Bukhari dengan lafazh, "turunkanlah hujan kepada kami."

"" te1brAl-Bukhari (1014) dan Muslim (897)



?88 Q $uaurus-sALAM JilitPertoza

"Ya Allah tolonglah kami, demikian badits disebutkan di dalannla ada do'a

untuk menahannla (yakni menahan awan dari hujan)."

Tafsir Hadits
Kelengkapan hadits ini dalam riwayat Muslim, '1{'nas berkata,

"Sungguh, demi Allah! Aku tidak melihat di langit ada mendung dan

awan, dan tidak juga ada anta:ra kami dan retak-retak kecuali terdapat

di rumah-rumah', kemudian ia berkata, "Maka datanglah dari belakang

beliau 
^wafl 

seperti perisai (tameng), dan ketika awan itu berada di
tengah langit maka 

^w^rr 
itu berpencar kemudian turunlah hujan',

kemudian ia betkata, "Maka tidak, demi Allah kami tidak melihat
matahari selama satu minggu, kemudian datanglah lelaki itu dati pintu
itu juga pada lnal:. Jum'at yang betikutnya dan Rasulullah Shallallahu

Alaihi wa Sallam berdiri berkhutbah, ia menghadap beliau sambil berdiri
dan berkata,"Wahar Rasulullah, telah binasa hatta benda dan terputus

lalan-1alan, maka betdoalah kepada Allah untuk menahannya dari
kami." Anas berkata, "Kemudian Rasulullah mengangkat kedua

t^flg nnya berdo'a, 'Ya Allah lurunkanlah di sekitar kani tidak atas kami,

tanah ltang dibajak, atas tanah lang menempel, atas perut-perut lembah dan

tenpat tumbuhnla pepohonan. " Anas berkata, "Maka berhentilah huian

dan kami berialan sementara matahatt terlihat." Syuraik berkata, "Aku
bertanya kepada Anas bin Malik apakah yang datznq kedua kalinya lelaki

yang sama? Ia berkata, "Aku tidak tahu." Pengatang mengatakan, "Aku
tidak mendapatkan name- orang itu di iwayzt Anas."

Hancur harta benda mencakup hewan tetnak dan tanah ladang.

Putusnya jalan-1alan adalah ungkapan yang menuniukkan tidak adanya

perlalanan karena lemahnya onta disebabkan tidak adanya rerumputan
dan makananlarnnya, atau karena manusia tidak mendaPatk^n hasil dari
makanan yang meteka bisa bawa ke Pasar-pasar.

Ucapan Yughitsuna mungkin dari, fathah huruf Mudharaah yaitu dad

lafazh Ghatsa, bisa jadi dzri Al-Ghaits (afu hujan) atau Al-Ghauts (ar-ait
hujan) bisa juga dengan dhammah hutuf Mudharaah dali lafazh Ighatsah

(memohon pertolongan),lafzzh-Iafazh ini bisa kembali kepada ucapan

Allahumma Agitsna.

Dalam hadits ini menunjukkan, sesungguhnya dihentikan jika
kebanyakan hujan. Al-Bukhari membuat sebuah bab berjudul 'Bab berdo'a

jika hujan terlampau /ebat", dan beliau menyebutkan hadits ini. Asy-Syafi'i
mengeluarkan hadits ini dalam Musnadnya dan ini adalah hadits Mursal
dari Al-Muthallib bin Hanthab, "sesungguhnya Nzbi Shallallabz Alaihi
wa Sallam selalu betdo'a ketika hujan turun, 'Ya Allab siramilab dengan
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siraman rahmat, jangan dengan siraman ad7ab, bala, kehancuran, dan banjir, Ya

Allah turunkan hujan di telaga-telaga, dan tempat tumbub pepohonan, Ya Allab
di sekitar kani tidak di atas kami.'^326
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477. Dan dari Anas Radhjallahu Anbu, sesungahn1a Umar Radhjallahu
Anhu jika tedadi Pacek/ik beliaa beistisqa dengan ALAbbas bin A/-
Mutballib seraJa berdo'a, 'Ya A//ah, du/u kani bertawasul dengan

Nabi kani maka engkau menurankan hujan kepada kami, dan kami
sekarang bertawasu/ dengan paman Nabi kami, maka turunkan/ah hujan

kepada kami, maka mereka diberi hujan " (HR. Al-Bukhari)l327

Dan Abbas sendiri petnah berdoa, "Ya Allah, sesungguhnya tidak akan
ditutunkan bencana dad langit kecuali karena dosa, dan tidaklah bencana
itu dihilangkan kecuali dengan taubat. Kaum telah mendatangiku untuk
memohon kepada-Mu katena kedudukanku di sisi nabi-Mu. Inilah tangan-
tangan kami yang memohon pada-Mu, tangan yang berlumuran dosa, kami
mohon ampunan-Mu dengan bertobat, turunkanlah hujan untuk kami.
Lalu langitpun narnpak mengumpulkan a'wan seperti gunung-gunung
sehingga turunlah hujan yang menyuburkan bumi." Diriwayatkan oleh
Az-Z',tbak bin Bakt dalam klta,b Al-Ansab. Dan diriwayatkan juga dari
hadits Ibnu Umar, "Sesungguhnya Umar meminta hujan dengan
perantataan Abbas pada masa yang sangat panas dan ia menuturkan hadits
ini. Al-Barizy mengataftan, "Masa sangat panas itu te{adi pada tahun 18

H. Lzfazh Ar-Ramadah (sangat berdebu) disebut demikian karena sangat
kedngnya bumi, sehingga diumpamakan dernikian pada saat hujan tidak
ada yang turun.

Dalam kisah ini terdapat dalil yang menunjukkan permintaan huian dengan

pera;ntat^ (tawasul) orang-orang yang lebih baik, shaleh dan keluarga Nabi

1326 (ai&> Munad Ay-S1af i (hal. S0)
rtzt 1if1Al-Bukhari (1010)
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Shaltallabu Alaihi wa Sallam. Dan dalam hadits ini terkandung pengertian

tentang kemuliaan Abbas serta sifat rendah diri Umar, dan pengetahuan beliau

tentang hak-hak keluarga Nabi Sballallahu Alaihi aa Sa//am.

ht .U at J'y, e ;',6Gi :J.i"'*ht n, ,fi tj. rvA
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478. Dai Anas Radhiallahu Anha, ia berkata, "Karni pernah bersama

Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam saat kehujanan, /a/u beliaa

membuka sebagian kain bajurya sehingga hujan itu membasahi

badannlta." Beliau bersabda, "sesunguhnla hujan ini saatulang datang

dai Al/ah." (HR. Muslim).1328

Penielasan Kalimat
"Dari Anas Radhilallahu Anhu, ia berkata, "Karni pernah bersama

Rasulullah Sha//a//ahu Alaihi wa Sallam saat kehujanan /a/u beliau membuka

sebagian kain bE'urya (yakm beliau membuka sebagian dari badannya)

"sehinga hujan itu membasahi badannla." Beliau bersabda, "Sesungahnla

hujan ini suatulang datang dai A//ah." (Al-Bukhari membuat bab berjudul'
"Bab orang yang ditimpa huian sampai membasahi jenggotnya", ia

membawakan hadits Anas ini dengan sepanjangnya)

Ucapan, "Suatu lang datang dai Allah" (yakni yang diadakan oleh

Rabbnya, yakni bahwa sesungguhnya hujan itu adalah rahmat, dan ini
dekat masanya dengan penciptaan tahmat oleh Allah, kemudian Allah
membetkahi hujan dengan tahmat-Nya. Dan hadits ini metupakan dalil
di sukainya hal demikian (membiarkan sebagian badan terbasahi oleh
hujan, pen.)

'' ''- 't" 'i' lrt *& i,r J';'-, J( q'\t ,ru; akG rpj .tvtdL5 J4 | a-)J> 4\_r.-

;G?( .2t *'";jtr:,:v j:)t 6irr;1

479. Dai Aislah Radbjatlaba Anba, 'B.asalullah Shattaltabu Ataibi wa

Sallam bila nelibat bujan maka beliaa berdoa, 'Ya Allah, curahkanlab

"tt <i4,b, Muslim (898)
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hujan yng berrnanfaat." Dikeluarkan oleh keduanla. 132e

79t

Penielasan Kalimat
Yakni, hadits ini dikeluarkan oleh Al-Bukhati dan Muslim. Ini berbeda

dengan kebiasaan pengarang, ia menggunakan kata 'keduanya' untuk
menunjukkan Muttafaqun Alaih. Lzfazh Ash-Sha11ib dai Shaaba Al-
Matbaru (jika hujan turun). Naafian ini sifat yang membatasi dan
mengecualikan dari hujan yang membawa bencana.
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480. Dai Saad Radbjallabu Anhu sesunguhnla Nabi Shallallabu Alaihi
wa Sallam te/ah berdo'a dalam istisqa, 'Ya Allah liputi kani dengan

awan lang tebal bertunpuk-tanpuk dengan buryi petir gemuruh,lang
menga/ir deras di-rertai ki/at,lang nengbujani kami dengan telesan lang
banlak, juga dengan tetesan lang sedikit, lang terus mengalir, wahai
Rabb yng nemiliki keagungan dan kedermawanan. " (HR. Abu
Awanah dalam Shahihnya) 1330

Penielasan Kalimat
'Dai Saad Radhzlallahn Anhu sesunguhnla Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam

telab berdo'a dalam istisqa, 'Ya Alkh kputi kani dengan awan (meratanya awan di
b"^i) awan Jang tebal bertumpuk-tunpak (y"kri tebal dan bertumpuk-tumpuk)
berburyi petir gemurah (yaitu awan yang disertai dengan suara petir yang keras

sebagai pertanda akan tutun hujan yang deras) lang mengalir deras dtseftai kilat,
banlir mengalir deras pada sebuah kaan (yaknt yang menghancurkan) deras disertai

kilat (yaJrri yang memiliki kilat) yng nenghty'ani kami dengan tetesan lang banlak
(yaitu hujan yang tidak terlalu lebat) juga dengan tetesanlang sedikit (hujan yang
kectl) yng terus mengalir, aku menurnpahkan air dengan mengalirkannla (yakni jika

rtzs ir!f1 Al-Bukhari (1032), dan saya tidak melihatnya pada riwayat Muslim.
rtto 7iifu1L;rhat, Talkltish Al-Khabir (2/99)
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aku menumpahkannya dengan tumpahan yang besar, disifati dengan ini awan

yang meil.runkan hujan yang sangat deras sehingga seakan-akan berasal dari
satu masdar -sumber) l%ahai Rnbblang memiliki keagungan dan kedrrmawanan."

Dua sifat bagr Aliah ini telah disebutlan dalam Al-Qut'an dan di dalam At-
Tafsir, maknanya adalah sangat tidak membutuhkan secara mutlak dan
keagungan yang sempuma. Dikatakan, Dzat yang memiliki keagungan dan
kedetmawanan bagi orang-oraflg yang penuh ikhlas dari hamba-hamba-Nya.
Keduanya merupakan sebagian dad sifat-sifat Allah yang paling agung, karena

Rasulullah Shallalkhu Alaihi wa Sallam bersabda, 'Tetapilah oleh kalian dengan

Dqat lang nemiliki keagangan dan kedermawanan.'4331 D^n diriwayatkan
sesungguhnya beliau ShalklkhuAkihi wa Sallan melewad seseorangyang shalat

dan ia. betkata, "Ya Dqalalali wal Ikraam (wahai DzatYang Maha Ag*g l"g
Maha Detmawan). Maka beliau betsabda, "Sungguh engkau telah
dikabr lkan."1332
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487. Dan dai Abu Hurairab Radbjallaha Anhu sesrnguhnlta Rasulullab
Sballallabu Alaihi aa Sallam bersabda, "Salaiman Alaibi As-Salam
pernah keluar untuk beri$isqa kemudian ia melihat seekor semut turtidur
di atas pundaknla mengangkat kaki-kakirya ke atas langit dan ia
berkata, 'lYahai Allah, sesungubnla kami adalah nakhluk dari
makhluk-Mu, maka kami tidak nungkin berlepas dai siraman-Mil."
Kemudian beliau berkata, '?ulanglalt, Allah akan menarunkan hujan
dengan do'a selain kalian." (HR. Ahmad dan dishahihkan oleh
Al-Hakim).1333

"t' <ii,b, S habih Al-Jani' (1250)
tttz (ii&) Dhaif At-Tirnid{ (3527)
1333 1W1Al-Irwa'(670)
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Tafsir Hadits
Dalam hadits ini menunjukkan bahwa istisqa adalah syariat yanglarlra

dan keluar untuk melakukannya juga demikian, di sini dianggap baik
untuk mengeluarkan hewan-hewan ternak dalam istisqa, dan hewan-hewan
ini juga memiliki pengetahuan untuk mengenal Allah, mengetahui
bagaimana cara berdzlkir dan memohon hajat dari-Nya. DzIam kisah ini
ada kisah y^ng p^n')ang, dan ada ayat-ayat Al-Qur'an y^ng menunjukkan
hal yang demikian, dan ta'wilnyv otang yang mencoba menta'wil tidaklah
perlu dihiraukan.

,,,z t *r *\, &'"1r,tf & hr 'q,r f(;pj.txt
&e;f ."At lt*<.e'j:rtt

482. Dai Anas Radb,1nttot,, Anbu,'rrrnrgrhrlo Nnb SU^,,"llabu A/aibi
wa Sallam beistisqa kemudian beliau beislarat dengan pungung kedua

telapak tangannla ke langit." (HR. Muslim).l33a

Tafsir Hadits
Dalam hadits ini menunjukkan, jika beliau menginginkan doa untuk

mengangkat bala', maka beliau mengangkat tangannya, dan menjadikan
punggung telapaknya ke langit, dan jika ia berdoa untuk meminta sesuatu

dan mengharapkan hasilnya maka beliau menjadikan perut -bagian dalam-
t^ng nnya ke langit, dan telah datang riwayat dengan sangat jelas dalam
hadits Khallad bin As-Saib dari bapaknya, "Sesunguhrya I\abi Sha//a//abu

A/aihi wa Sal/an, jika meminta beliaa nenjadikan perat -bagian dalam- lelapak

tangannla ke langit dan jika beliaa berlindung beliau nenjadikan paftgung kedua

te/apak tangannla ke /angit.'n335 Walaupun juga ada hadits Ibnu Abbas
Radbja//aha Anhuma, "Mintalah kalian kepada Allah dengan perut -bagian
dalam- telapak tangan kalian izngan dengan punggung-punggungnf a,."132e

walaupun hadits ini dhaif. Kompromi dari kedua hadits ini adalah bahwa
hadits Ibnu Abbas khusus untuk permintaan yang dlhajatkan hasilnya
tidak untuk menolak bala', dan telah ditafsiri firman Allah Ta'a/a,

-/\e .\3t4)"r-;;uGr6;,tu

"to id4t, Muslim (896)
1335 Ahmad (4/56)

"'u <9,b1 Shaltib At-Jani'(3634),dari Abu Bakrah dan hadits Ibnu Abbas sanadnya dhaif.
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'Dan mereka berdo'a kepada Kami dengan harap dan cemas." (QS. Al-
Anbiya: 90) bahwa pengharapan dengan perut -bagian dalam- telapak
tangan, sedang untuk sesuatu yang dikhawatirkan dengan punggung
telapak tangan.

17. @AB PAKAIAN

Bab ini membahas tentang pakaian yang dlhzlalkan dan dihatamkan.

\t -u at ;yr','s,js ^--ht'€.'r",st*\t,c e-i7.tAr
o.6 t.. .o . ?. r'o ' -t ";' 
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483. Dai Abu Amir Al-As1ai, ia berkata, Rasulullah Shallallabu Alaihi

ua Sallam bersabda, 'Akan benar-benar ada nanti dari umatku
sekelompok kaum lang nenghalalkan qina dan sutera." (HR. Abu
Dawud, asal hadits ini terdapat di Al-Bukhari)Bnr

Biografi Perawi
Abu Amir Al-Asyari, n^m^ lengkapnya diperselisihkan. Dikatakan

i^rnanya adalah Abdullah bin Hani', Abdullah bin Wahb, dan dikatakan
juga Ubaid bin Wahb. Ia hidup sampai dengan pemerintahan Abdul Malik
bin Marwan, beliau tinggal di Syam. Ia bukan paman Abu Musa Al-As'ari
yang terbunuh pada perang Hunain dtzarnan Rasulullah. Namanya adalah
Ubaid bin Sulaim.

Tafsir Hadits
Hadits ini adalah dalil pengharaman memakai sutera. karena ucapan

" M e re k a n e ngb a / a / k a n" makfiaray a adalah menj adikan s e suatu y ang hatam
menjadi halal. Akan datang hadits kedua yang di drlzmnya secara tegas
melarang hal tersebut. Hadits ini juga sebagai dalil bahwa menghalalkan
yang haram tidak mengeluarkan pelakunya dari sebutan umat, demikian
yang dikatakan.

Aku berkata, "Tidak diragukan kelemahan dari pendapat ini, karena
orang yang menghalalkan y ang ha;:zm b erarti mengi'tikadkan kehalal 

^nny ^,

t337 
@.&y S baltih Abi D aud (4039)
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maka sesungguhnya ia telah berdusta atas Rasulullah Shallallahu Alaihi
ua Sallam yang telah mengabarkan bahwa hal tetsebut adalzh haram."
Maka ucapan menghalalkan adalah penolakan bagi ucapan tersebut dan

pendustaannya. Dan pendustaan tethadap Rasul ini adalah kafir, maka

perlu ada pentakwilan hadits ini. Di 
^nt^r^flya 

bahwa yang dimaksud
dengan umat adalah sebelum ia menghalalkan hal tersebut jadi jlka ia
telah menghalalkan maka ia telah keluar dai sebutan umat. Tidak juga

benar bahwa yang disebut umat di sini adalah ummatul dakwah, katena
sesungguhnya ia telah menghalalkafl ap^ yang diharamkan tidak karena

hal-hal yang disebutkan secara khusus.
Ibnul Atsir berkata di dalam An-Nihayah, "Yang termasyhur dalam

hadits ini berdasarkan perbe daan jalur-jalur periw^y^t^n adalah pendapat
yang pertarr,a, jadi yang dimaksud adalah suteta yang murni." Ada
perbedaan pendapat ulama pada lafzzh 'a/-hir', apakah dengan huruf ha'
at^tr ra'yang berartd zina. Atau al-kbiry dengan huruf kba' dan <aJ yang
berarti kain wol.

Berdasarkan inilah difahami rtw^y^t yang dikeluarkan oleh Abu Dawud
dari Sa'ad Ad-Dusytuki dari bapaknya Sa'ad, ia berkata, "Aku melihat di
negeri Bukhara seorang laki-laki yang mengendarai keledai putih, ia
memakai sorban datt biryang berwatna hitam dan ta berkata, "Rasulullah
Shallallaba Alaihi aa Sallan telah memakarkannya padaku."1338 HR. At-
Tirmidzi dan An-Nasai, juga telah disebutkan oleh Al-Bukhari. Akan
datang dari hadits Umar yang menjelaskan sesuatu yanghalal dari sutera

mutni.

rf rJ-r f h' *U,6+:Jti ^-hr q:rALft1 .t/tt
t/\ / *'t ry.kU'o\i a3irr:-i' y) '€|+,:;
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484. Dan dai hudqaifah Radbjallahu Anhu, ia berkata, 'Rasulullah
Sballallaha Alaihi wa Sallam melarang untuk minum dari wadahlang
terbuat dai emas dan perak dan makan dai keduanla, juga menakai

sutera dan dibaj (sutera balus) dan duduk di atasnlta. " (HR. Al-
Bukhati).133e

1338 (lil&) Dbaif Abi Dawud (4038)

'lre tii.3y Al-Bukhari (5837)
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Penielasan Kalimat
"Dan dari Hudryifub Radhjallahu Anhu, ia berkata, "Ratulullah

Shallallahu Alaihi wa Sallam melarang untuk minum dari wadah lang terbuat
dan emas dan perak dan makan dai keduanla" (telah lalu hadits danHuzaifah
dengan lafazh, Rasulullah Sha//a//ahu Alaihi wa Sallam bersabda, 'Janganlah

kalian meminum dai wadah lang terbuat dari emas dan perak.')
'Juga memakai sutera dan dibal (sutera balus) serta duduk di alasnlta."Yakni

melarang mengenakan sutefa. Pengharaman sutera adalah pendapat
mayotitas ulama, yakni haram bagi laki-laki dan tidak haram untuk
perempuan. Al-Qadi Iyadh menceritakan dart kaum yang menghalalkan-
nya dinisbatkan dalam k1t"b ALBahi bahwa yang menghalalkan sutera
adalah Ibnu Aliyah. Ia berkata, "Telah terjadi kesepakatan (ijma)
setelahnya atas penghal^matr." Akan tetapi pengarang mengatakan dalam
Falh ALBai, "Telah ada iwayat yang menyebutkan pemakaian sutera
dari sekelompok shahabat dan selainnya." Abu Dawud berkata, "Telah
memakai sutera dua puluh ota,ng atau lebih dari shahabat." Ibnu Abi
Syaibah meriwayatkan dari sekelompok mereka dan ra berkata, "Ibnu Abi
Syaibah telah mengeluarkan dari Ammar bin Abi Ammar, ia berkata,
"T'elah datang kepada Marwan bin Hakam sehelai kain sutera yang dipakai
oleh shahabat-shahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam dan ta
berkata, "Yang paling shahih dari penafsiran al-khiqqialah pakaian yang
sudut-sudutnya datt sutera sedangkan bagian dalzmnya dad selain sutera,
dikatakan juga kain yang disulam bercamp.ut 

^flt^ra 
sutera, wol atau

latnnya."
Dikatakan, kata al-khiTqberasal dannama seekor binatang, dinamakan

a/-birqu sebagai sebutan baju yang terbuat dari kulit hiz, kemudian
disebutkan juga untuk kain yang bercampur dengan sutera karena
lembutnya. Jika engkau telah mengetahui ini, maka mungkin dipahami
bahwa yang dipakai oleh shahabat sebagaiman^ yang tersebut dalam
i'wayat Abu Dawud adalah al-kbiry, walaupun zhahrr ungkapan hadits
menolak hal tetsebut.

Adapun Al-qaq7u Ar-Rafi'i berkata, "Ini menurut para imam termasuk
dari sutert- yang diharamkan atas laki-laki." Adapun ucapan yang
mengatakan halal bagi perempuan ini adalah pendapat jumhur ulama
kecuali Ibnu Zubair. Sesungguhnya Musiim telah mengeluarkan dannya,
sesungguhnya beliau pernah berkhutbah dan berkata dalam khutbahnya,
"Janganlah kalian memberi pakaian perempuan dengan sutera, karena
sesungguhnya aku mendengar umar Ibnu Khaththab berkata, 'Telah
bersabda Rasulullah sballallahu Alaihi wa sa//am, "Janganlah kalian
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memakai sutera."1340 Ia memahami dengan keumuman hadits ini, kecuali
telah tetjadi rlma' yang menghalalkan sutera bagi wanita.

Adapun anak kecil dati laki-laki diharamkan juga menurut mayoritas
ulama, karena keumuman sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sa//am,

"Diharamkar 
^tas 

laki-laki dari umatku."134r Muhammad bin Hasan
berkata, "Boleh bagi mereka untuk memakainy^." PLr^ pengikut Asy-
Syaf i berkata, "Dibolehkan bagi mereka memakai perhiasan dan sutera

pada hati raya,karena meteka belum tetkena beban syar'i, dan bagi mereka
di luat hart r.ayr ada ldga pendapat yang paling shahih adalah bolehnya."

Adapun Ad-Dibaj adalah kain sutet^ y^ng tebal, athafnya kepada
lafzzh sebelumnya adalah alhaf khas (perkara khusus) kepada An
(perkara umum). Sedang duduk di atas sutera hadits telah membedkan
faidah pelatangan hal tersebut, kecuali pengatang betkata dalam AL
Fath "Sesungguhnya Al-Bukhari dan Muslim telah mengeluarkan riwayat
dari hadits Hudzaifah dari jalan yang lain dan tidak ada tambahan ini
yaitu ucapan, "Dan duduk di atasnya". Ia berkata, int adalz'h huijah
y^flg slngat kuat bagi orang yang melarang duduk di atas sutera dan ini
adalah pendapat mayoritas ulama, betbeda dengan pendapatnya Ibnu
Al-Majisyun, orang-orang kufah dan sebagian Asy-Syaftiyah. Betkata
sebagian dari Al-Hanzfiyah -mengomentari dalil yang meniadakan
pengharaman duduk di atas sutera- "ucapan melatang tidak tegas
menunjukkan keharaman", Sebagian yang lain mengatakan, "Ini
dipahami bahwa yang dilartng adalah mengumpulkan sutera untuk
dijadikan baju dan duduk di atasnya, bukan duduk saja."

Aku berkata, "Tidak diragukan pendapat ini berlebihan dan keluar
dati kontek dzahr tanpa ada kepetluan. Sebagian pengikut Al-Hanafiyah
berkata, "Berkisar 

^r't^t^ 
boleh dan hatam memakainya,karena sahnya

khabar dalam masalah ini, dan duduk tidaklah memakai." Mayoritas
ulama berhujjah bahwa duduk di atas sutera juga dikatagorikan memakai
berdasatkan hadits Anas dalam Ash-Shahihain "Maka aku berditi pada
tikar yang telah menghitam karena lama dipakat",1342 Karena memakai
bisa digunakan untuk sesuatu yang dipergunakan. Adapun duduknya
wanita pada suteta asalnya boleh, karena telah dihalalkan bagi mereka
memakainya. Dan di antara makna memakai adalah mendudukinya,
ot^ngyang mencegah mereka mendudukinya maka tidak ada hujjah bagi

"oo 16ry3, Mustim (2067)

"o' <g,ay S hahih Al-Jani' (227 4)
t3o2 {Q,-&1Ll-Bukhari (380) dan Muslim (608)
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mereka. Ada petbedaan pendapat tentang illah (sebab) diharamkannya
sutera dalam dua pendapat:
1) Karena sombong.
2) Karena memakainya a.dalah bentuk kemewahan, sedangkan

perhiasan hznyalayakbagi perempuan tidak cocok bagi sifat kesatria
laki-laki.

o

frJ*) q
lJ

ot'
a--,)-t'

-m'ffi,,
a/

485. Dan dai Unar Radhjallabu Anhu ia berkata, "l\abi Shallallahu
Alaihi wa Sallam ,elah melarang dai memakai sutera, kecuali sekedar

dua jai atau tiga atau empat. " (Muttafaq Alaih lafazh ini bagi
Muslim) 130'

Tafsir Hadits
Ibnu Abi Syaibah mengeluarkan hadits dalam permasalahan ini dengan

Iafazh, "Sesunggahnla sutera tidak pantas kecuali begni begttu. " lraa Yakni dua

lari ztau tiga atau empat. Kalau ada yang mengatakan, yang dimaksud
adalah bahrva di setiap besarnya ada dua iari, pendapat ini di tolak dengan
riwayat dari An-Nasa'i, ''I-idak dibeikan keinganan dalam memakai ad-dibaj
(sutera leba/) kecua/i seukuran empat jan.' r34s Keringan^n seukuran empat
jari ini adalah madzhab mayoritas ulama. Dari Malik ada riwayat yang
melarangnya, apakah ia dirajut atau ditempelkan, diqiyaskan iuga dengan
duduk. Al-Hadawiyah memberikan ketinganan seukuran ttga jzi, zkan
tetapi hadits ini adalah nash yang menuniukkan empat iafl.

o'. z a. .1.,4-F:*s
6/

- / o -/n-\> H -p

"ot rgt Al-Bukhari (5829) dan Muslim (2069)
t3aa Musannaf lbni Abi $taibah (5/t51)
"ot <9,b1Shahih An-Nasa'i (5328)

*\, * 4, oi -i, *, ;f Vr.r^l
1 o . ?, o 1 o.11,, .:. 
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486. Dan dai Anas Radhjallabu Anhu sesungubn1a Nabi Sballallahu

Alaihi wa Sallam rneingankan bagi Abdunahman bin Aaf dan 47
Zubair untuk memakai baju dari sutera dalam pery'alanan karena
peryakit hikkah (peryakit kulit) lang menimpa mereka berdua."
(Muttafaq Alaih; t:er'

Penielasan Kalimat
"Sesunggahryta I,labi Shal/allahu Alaihi wa Sallam meringankan bagi

Abdurrahman bin Auf dan A7-Zubair untuk memakai ltEu dari sutera dalam

pejalanan dari hikkah (hikkah adalzh, semacam penyakit kudis disebutkan
bikkah karena illah -sebab- bukan taqyid -pembatas-, yakni karena
penyakit hikkah) yng terjadi pada mereka berdua."

Dalam rtwayat yang lain, "Mereka berdua melapor kepada Rasulullah
Shallallahu Alaihi wa Sallan tentang kutu, kemudian beliau meringankan
bagi mereka berdua memakai baju dad sutera dalzm peperangan mereka."
Pengarang berkata dalam Al-Fatb kedua riwayat ini bisa dikompromikan
bahwa hikkah terjadi katena adanya kutu, maka terkadang penyakit
dinisbatkan kepada penyebabnya, dan terkadang juga dinisbatkannya
sebab di zntara sebab.

Tafsir Hadits
Para ulzma berbeda pendapat tentang bolehnya sutera untuk penderita

bikkah atau sejenisnya. Ath-Thabati berkata, "Keringanan ini
menunjukkan memakai sutera karena penyakit kulit, yaitu or^ng yang
bertujuan memakainya, karena menghindari sesuatu yang memberatkan
dalam tasa sakit yang ditimbulkan oleh penyakit kulit tersebut, berarti
untuk mencegah senjata dan sejenisnya maka juga dibolehkan. Orang
yang membolehkan tidak mengkhususkannya dengan perlalanan, berkata
sebagian Asy-Syafiiyah,'Dikhususkan untuk peryfalanan."

Al-Qurthubi berkata, "Hadits ini menjadi hujjah bagi orang yang
melarang, kecuali jika mengklaim bahwa ini adalah kekhususan bagi Az-
Zubar dan Abdurrahman, dan klaim ini tidak benar." Malik dan Abu
Hanifah berkata, "Tidak boleh secara mutlak." Asy-Syafii berkata, "Boleh
dalam keadaan dharurat, dan telah teriadi dalam ucapan pensyarah
mengikuti pendapat An-Nawawi, "Sesungguhnya hikmah dalam memakai
sutera karena penyakit kulit. Karena kain ini adem untuk dipakai dan

"o'{41&rAl-Bukhari (2919) dm Muslim (2076)
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lembut. Maka yang benar, tentang hikmah diperbolehkannya
menggunakan sutera adalah, adany a keistimewa an y 

^ngmampu 
mencegah

-sakit- yang disebabkan oleh penyakit kulit yang disebabkan oleh kutu.

f'r *k, * U, 4* :'Ju 
^:Lh, 

*rV ,*j. r^v
, o . r.7"-'-,,: o , o . z z ,1. ! o(. 1 ,.o. t o zz'. '1?t

;-t k# +J.rr ,--a;Jl .>.'-lf k+ .:*F ,tl'*, A);

-f- -bA tr^r ^f;i"g .Gt;

487. Dan dari Ali RadhjaUonn a*o lo Orr*otn, Nrbi Sho;o'llaha Alaihi
wa Sallam memakaikan pakaian kepadaku dai bahan sutera campuran,

kemudian aku keluar memakainla, maka aku melihal kemarahan di
wajabnla, maka aku bagi-bagikan kain itu kepada perempuan-
perempuan di ramahku. " (Muttafaqun Alaih danlafazh ini bagi
Muslim).1307

Tafsir Hadits
Abu Ubaidah berkata, "Al-Hulah bisa untuk sarung bisa juga selendang

(syal). Ibnul Atsir berkata, "Jika keduanya dari jenis yang sama."
Dikatakan, "Yaitu kain yang dicampur dengan sutera kasar." Dikatakan,
"Sutera murni dan ini yang lebih dekat."

Kalimat, 'Aku nelihat kernarahan di wajahn1ta..." sesudahnya dalam
rtutayzt Muslim ada penambahan bahwa beliau (l.Jabi) bersabda, "sungguh

aku tidak nengiim pakaian itu kepadamu untuk dipakai. Aku harya nengiimkan
unluk dl'adikan penutup kepala kaum wanita di rumabmu.'\3a9

Maka ia membagikan kain itu kepada empat orang wanita y^ngr'aimanya
semuanya Fatimah. Ucapan aku membagikannya, yakni aku potong-potong
dan kujadikan khumur (kerudung-kerudung). Lafazh khumur yairu sesuatu
yang dijadikan penutup kepala perempuan.

Yang dimaksud dengan Fawathim (fatimah-fatimah) adalah Fatimah
binti Muhammad Shallallahu Alaihi wa Sallam, Fathimah binti Asad Ummu
Ah Alaihissalam, dan yang ketiga dikatakan Fatimah binti Hamzah,
disebutkan pula yang keempat yaitu Fatimah isteri Uqail bin Abi Thalib.
Hadits ini juga dijadikan dalil bolehnya mengakhirkan keterangan dari

"o' <ry'rAl-Bukhari (261 4) dm Muslim (2071)

"n'<6qb, Muslim (2071)
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waktu pembicaraan. Karena beliau Sha//a//ahu Alaihi wa Sallam
mengirimk 

^nny 
a kepada Alt A / ai h i s s a / /am, maka ia mengira bahwa maksud

mengirimkan kain tersebut untuk ia manfaztkan, dan yang paling
memungkinkan adalah memakainya sebagai baju, kemudian Rasulullah
Shallallahu Alaihi wa Sallam menjelaskan bahwa sesungguhnyahalitu tidak
boleh dipakai olehnya.

^ 
,- 

\,.1o.t.".ito. \,. ,c, 1o.,*t * 41rl ,rl.r itr J'yt Ji)'p At -ur;'; C-.,i't3 .tAA

i,j, .u,'f! * i;;'ql :61,;l4ljirr ,rf ,it
;rJr:) rgi_ jt r,e-lO ili

488. Dan dai Abu Musa Radbilallahu A'nhu ,rriogAnlrrJ,a Rasalullab
Sba//a//abu A/aihi wa Sallam bersabda, 'Dilta/alkan emas dan sutera
bagi kaum perempuan dari umatku dan diltaramkan bagi kaum
hlakiryta." (HR. Ahmad, An-Nasa'i dan At-Titmidzi dan ia
m e n s h ahi hkanny a) .1 

3 ae

Penielasan Kalimat
"sesungguhnlta Rasu/u/lab sha/lallabu A/aihi wa sal/arn bersabda,

'Dibalalkan emas dan sulera (yakni memakainya) bag kaum perempuan dari
umatku dan diharamkan (yakni memakainya, dan mendudukinya
sebagaiman^ yang telah dijelaskan) bagi kaum /e/akin1a."

Tafsir Hadits
Namun At-Tirmidzi telah mengeluarkan hadits dad Hadits Said bin

Abu Hindun dari Abu Musa. Abu Hatim mengatakan dalam masalah hadits
ini adalah bahwa Said tidak bertemu dengan Abu Musa, demikian juga
yang dikatakan oleh Ibnu Hibban dalam Shahihnya "said bin Abi Hindun
dari Abu Musa, bermasalah dan tidak shahih." Adapun Ibnu Majah ia
menshahihkannya.

Telah diriwayatkan dati delapan jalan selain jalan int dari delapan
shahabat dan semuanya tidak lepas dari pembicaraan. Akan tetapi trwayat
ini saling mendukung dan menguatkan ant^ta satu dengan yang lainnya.
Dalam hadits ini ada dalil diharamkannya sutera dan emas untuk dipakai
oleh laki-laki dan dibolehkannya untuk perempuan. Akan tetapi ada juga

i

lr
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yang mengatakan sesungguhnya kehalalan emas bagi perempuan mansukh
(telah dihapus).

J:" i, J';', ol ib hr uy, ,f .r ;,tt 6j .u,t
,s1'ot t-.* JL';J( ttll llr lt ,ju &:

t
ot4lt 

^J, 
.^1t

.^
d*lr dJl

/ o .:la;*rj ;l

489. Dari Imran bin Hushain Radhjallabu Anhu sesunguhnla Rasulullah
Sballallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Sesunguhnla Allah menlukai
jika Dia memberi nikmat kepada hamba, Dia nelihat bekas-bekas

nikmat itu padaryta." (HR. Al-Baihaqi).13s0

Tafsir Hadits
An-Nasa'i mengelurkan riwayat dad hadits Abu Al-Ahwash, dan At-

Tirmidzi, Al-Hakim mengeluarkan dad hadits Ibnu Amr, "sesunguhnla
A//ah suka melihat bekas nikmatlang ada pada hanba-N1a. " Sedang ritvayat
bagi An-Nasa'i darr Abu Al-Ahwash dari bapaknya, di dalamnya
disebutkan, 'Jika Allah membenmu harta, maka Dia nelibat bekas nikmat-
N1a atasmu dan kemurahan-N1a."

Dalam hadits ini ada dalil yang menuniukkan bahwa Allah Ta'ala
menyukai dari hamba-Nya untuk menampakan nikmat-Nya dalam
makanan dan pakaianny^. Sebagai bukti syukur kepada Allah dengan
perbuatan.

.5.4

:$ttr,.;Arr'gjr tV
490. Dan dari Ali Radhja//ahu Anhu, "Sesungubnla Rasulullah

Sballallahu Alaihi wa Sallam melarang untuk memakai sutera kasar
dan kain lang dicelup dengan warna kuning." (HR. Muslim).1351

Tafsir Hadits
Larangan yang pertama untuk keharaman jika suteranya lebih banyak,

namun jika suteranya sedikit larangznitu untuk tanqih ftesucian). Adapun

"to <ry1 S habih At-Jani' (17 72)

"t' tii,SlMuslim (2078)

/1o!. n.i to. \,, . | ,. c..
J_r_s dr {,p 
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pelarangan yang kedua pada dasarnya adalah untuk keharaman, inilah
pendapat Al-Hadawiyah. Pendapat Mayoritas shahabat dan tabiin adalah
memb olehkan memak ai p akaian yang dicelup dengan p eu/arna y 

^ng 
w arna

kuning. Inilah yang dikatakan oleh pal:a ahh fikih selain Ahmad.
Dikatakan, "Hukumyz makrub littan{h (makruh untuk meniaga

kesucian)." Mereka berkata, "K^rena Rasulullah Sballallahu Alaihi wa

Sallan petnah memakai kain berwarna merah." Dalam A:h-Shahibaiftl'3s2

dari Ibnu Umar Radhjal/ahu Anhuma,'Aku melihat Rasulullah mencelup
dengan :\/^rna kuning." Ibnu Al-Qag'im membantah bahwa itu kain merah
saja, beliau berkata, "Sesungguhnya Al-Hullah Al-HctmrA'adalah dua
burdab (kain baju jubah yang tetbuka depannya) dar. Yaman, yang
keduannya di tenun dari benang merah betcampur hitam. I{ain ini sangat
dikenal dengan nama ini, berdasarkan benang-benang yang ada di
dalamnya. Adapun merah murni maka sangat dilarang. Dalarr. Ash-
Shahihain disebutkan, "Sesunguhnla Rasu/u//ah Sha//a//ahu Alaihi wa Sallam

rue/arang dai kain-kain merah.'\353

J:" U,'"Jc cl ils rnz ht *t r* u..:u, ,o ;i .ttt
J'r', .;i14'Lt:;i'clf ,,Sra ,r:;>:l ;:; &:'e rtt

497. Dan dari Abdullab bin Amru Radbilallaha Anhuma ia berkata,
'Rasulullab Sba//a//abu Alaihi wa Sallam melihatku memakai dua

bajuyng keduanla dicelup dengan aarna kuning, maka beliau bersabda,

'Apakah Ibzmu lang telab memeintahkan kamu dengan ini?" (HR.
Muslim)135a

Tafsir Hadits
Ini adalah dalil diharamkannya kain yang dicelup dengan warna kuning

yang menguatkan pelarangan pada hadits pertama. Untuk menambahkan
kekuatan dalil dengan melengkapi kesempurnaan hadits dalam ri'wayat
Muslim, "Aku berkata, "Apakah aku mencuci keduanya, wahai
Rasulullah? Beliau menjawab, "lebih dari itu, bakatlah keduanya".

rtsz ($b1Al-Bukhari (166) dan Muslim (1187)
13s3 tii.3;Al-Bukhari (5175) dan Muslim (2066)

"'n <ryrMuslim (2077)

I
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Dalam iwayat yang lain, "Sesungubnla ini adalah pakaian zrang-zrang

kafr, janganlab engkau memakai keduan-ya." (HR. Abu Dawud dan An-
Nasa'i)1355 Ucapan, "Apakah Ibumu yang telah memedntahkan kamu
dengan ini." Menunjukkan bahwa pakaian ini adalah pakaian wanita,
perhiasan, dan prilaku mereka.

Dalam hadits ini juga ada dalil yang menunjukkan hukuman dengan
melenyapkan harta. Hal ini bertentangan dengan hadits .NE Alaihissalam,
"Beliau memerintahkannya untuk dibagi-bagikan di anta;r^ para wanita
di rumahnya." Sebagaimana riwayat yang telah lalu, dan di sini Ibnu Umar
diperintahkan untuk membakarny^. Mungkinkah dua riwayat ini
dikompromikan? Kecuali dalam rtwayat Sunan Abu Dawud dari Abdullah
bin Amr sesungguhnya Rasulullah Sha//a//abu Alaihi wa Sallam melihatku
memakai rithab (kain penutup punggung) yang ditenun dengan warna
kuning, maka beliau bersabda,"Ap^ ini dthah yang kamu pakai? Abdullah
berkata, "Maka aku mengetahui ketidaksenangan beliau, maka aku pulang
menemui keluargaku dan meteka sedang membuat apt yang menerangi
mereka, maka aku lemparkan kain itu ke dalamnya, kemudian pada hari
berikutnya aku menemui beliau dan beliau bertanya, "\Wahai Abdullah,

^p^ 
y^ng kamu lakukan dengan rithah? Maka aku mengkhabarkannya,

Beliau bersabda, "Sebaiknya tidak demikian, engkau bedkan saja kepada
keluargamu, sesungguhnya itu tidak mengapabagi perempuan." 13s6

Hadits ini menunjukkan, bahwa Abdullah bin Amr membakar kain itu
bukan atas perintah Rasulullah. Jika rtwayat ini shahih, maka hilanglah
pertentang^r ant^ra hadits ini dan hadits Ah Alaibissalam. Yang ada
hanyalah pertentangan 

^rrtlra- 
dua riwayat Ibnu Amr senditi. Telah

dikatakan, "Sesungguhnya beliau Sballallabu Alaibi wa Sallam pertama
kali memerintahkan untuk membakarnya sebagai kesunnahan. Maka ketika
ia membakat kainnya, Rasulullah berkata, "Sebaiknla tidak demikian,
engkau berikan saja kepada keluargamu." }{al ini menunjukkan bahwa
membagikan kepada keluarganya sudah cukup tidak perlu membakarnya,
sekiranya ia melakuk^nnya. Berkata Al-Qadhi Iyadh, dalam Slarah Mas-
lim, "Perintah beliau untuk membakar hanya merupakan tekanan dalam

"tt {i111,1 ShahibAbiDanwd (4068)

"uo (#> S babih Abi Dan'd (4066)
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492. Dan dai Asma' binti Abu Bakar Radh/allaha Anhuma sesunguhnla

ia mengeluarkan jubbah Rasulullab Shallallahu Alaihi wa Sallam lang
mana kantong, ujung lengan dan ujung bagian bawabnla d/ahid dengan

sutera diibaj. (HR. Abu Dawud)1357 Asa/ hadits ini ada di Muslin
dan ia menambahkan, Jubbab ini ada di Aislab sampai ia meningal,
Aku mengambilkanryta dan Rasulullab Shallallabu Alaihi wa Sallam

memakainla dan kani jtang mencucikannla untuk mengobati orang sakit
de ngan n1 a. " 13s8 Af-Bu kbai me nam b ab kan dalan ALAdab Al-Mafmd
Be/iau biasa memakainla unluk menlambat utasan dan shalat JuntaL"l3se

Penielasan Kalimat
'Dan dari Asma' binti Abu Bakar Radhjal/abu Anhuma sesungubnla ia

mengeluarkan jabbab Rasulul/ah S ha//a//ahu Alaihi wa S allam yng mana kantong,

ulung lengan dan ajung bagian bawahnla d/abid dengan sutera diibaj (Al-N{akfuf
yaitu kantong baju beliau dibuat dari sutera, yang juga ujung lengan dan
ujung barvahnya dibuat dari sutera. sutera diibaj yaitu kain sutera yang
tebal sebag^rmzna telah dijelaskan). Asal badits ini ada di Muslin dan ia
menambahkan (dart riwayat Asma') adalah (yakni jubbah) ada di Ais1ah sanpai
ia meningal Qafzzh pubidhat adalah bentuk penghalusan dari kata meninggal)
mengarzbilkannlta dar Rasulullah Shalla/lahu Alaihi wa Sallam memakainla dan

kamilang mencucikannla antuk mengobali orang sakit dengannla."

Tafsir Hadits
Hadits ini di dalam flw^yzt Muslim ada sebabnya, yaitu bahwa Asma'

mengirimkan utusan kepada Ibnu Umar karena telah sampai kepadanya
pengharam^n czp yang di baju,makalbnu Umar menjawab bahwa ia mendengat
umat berkata, "Aku mendengat Rasulullah S ballallabu Alaihi wa S allan bersabda,

"" {44b, SbabihAbi Dawad (4054)

"t'(blr) Muslim (2069)
t3se ALAdab Al-Mafrad (348)
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"Tidaklah orang yang memakai sutera itu kecuali orang yang tidak betakhlak",

maka aku khawatir cap termasuk di dalamnya, maka Asma' mengeluatkan

Jubbah.
Al-Bukhari menambahkan dalam ALAdab Al Mufrad, yakni dalam iwayat

Asma'.
'Be/iau biasa memakainla untuk menltambut utusan dan sha/al Jum'a|", berkata

dalam Slarah Muslim karangan An-Nawawi menjelaskan ucapan makfufah yakn
menjadikan baju berujung lafazh kufnh dengan dhamah huruf paaf yaitw

sesuatu yang ditutupi pinggt-pingir baju dan ditambahkan padanya, dan

biasanya untuk ujung-ujung baju, ujung bawah dan lengan, selesai. Dan rni

dimungkinkan sekitar lebih kurang empat jan jtka tidak ada rongga-rongganya,

ini sebagai pengumpulan dalil-dalil.

Dalam hadits iri i"g" ada dalil bolehnya yang demikian itu dari sutera,

bolehnya memakai jubbah yang ada tempelan diuiungnya tanpa ada

kemakruhan. Juga dalam hadits int ada dalil bolehnya berobat dengan

peninggalan-peninggalan Shallallahu Alaibi wa Sallam dan dengan sesuatu yang

pemah dipegang oleh jasad beliau yang mulia. Demikian yang dikatakan kecuali

tidak diragukan ini adalah perbuatan dari shabiyah yang tidak ada dalilnya,

dan dalam uc p^nnya, "Beliau biasa memakainya untuk menyambut utusan

dan shalat jum'at", dalil di5ntrtrahkan berhiasan untuk menyambut duta dan

semisalnya.

Adapun menjahit baju dengan benang dari sutera dan memaknnya, dan

meniadikan tali tasbih dari sutera, benang bak tinta, dan kantong untuk mushaf,

dan kulit pembungkus kitab-kitab, maka tidak seyogy^nya mengatakan tidak

boleh karena tidak adanyz pelanngat yang menyeluruh.

Dalam berpakaian ada adabnya, di antatanya; dalam bersurban hendaknya

memendekkan ujungny 
^, r^ngan tedalu memanjangk 

^nnya, 
melepaskannya di

antatz- dua pundak, dan boleh meninggalkannya. Dan dalam baju, hendaknya

memendekan lengannya, karena ada hadits dari Abu Dawud dari Asma',

"Lengan baju Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam sampai dipetgelangan." 1360

Ibnu Abdus Salam, "Berlebihan dalam memperlebar ukutan pada uiung
lengan baju dan pakaran adalah bid'ah dan berlebih-lebihan. Dan dalam

masalah sarung sama seperti halnya baju, agar memakainya tidak melebihi
sepatoh betis (antata lutut dan mata kaki) dan diharamkan melebihi dua

mata kaki.

ffi

ttso 1i-*) DhaifAbi Dawd (4028)
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493. Dai Abu Hurairah Radhita/tahu Anha, *rr,,r,^, Sha/latlahu Alaihi
wa Sallam bersabda, "Perbanlaklah nengingat pengbancur segala

keleqatan lakni kematiaz. " (FIR. At-Titmidzi, An-Nasaa'i dan
dishahihkan oleh Ibnu Hibban)ttut

Tafsir Hadits
Hadits ini juga diriwayatkan oleh Al-Hakim, Ibnu As-Sakan dan Ibnu

Thahir. Ad-Daraquthni mengatakan bahwa hadits rm mursal. Dan dalam
hadits yang sama dari Ibnu Umar dan Anas, tapi semuanya ada
pembiczraan.ts62

Pengarang menukil dari As-Suhaili, "Sesungguhnya riwayat dengan kata
'haadqim' maknanya memutus. Sedangkan iwayat yang tidak memakai
itsk 'haadin ' maka maknanya adalah yang menghilangkan sesuatu, dan
makna ini bukan yang dimaksud di sini. Pengarang berkata, "Dalam
penafian iv,rzyat ini perlu diperhatikan."

Aku berkata, "Sesungguhnya jika makna dengan 'dal' yang tidak
bertitik -haadim- adalah shahih, karena kematian menghilangkan kelezatan
sebagaimana ia memutuskannya. Akan tetapi yang dipegangadalah hadits
riwayat ini."

"u' <6tbfr1 Shahih At-Tirnid{ (2307)
1362 Shahib Al-Jani' (1210)
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Hadits ini menunjukkan bahwa seyogyanya bagi manusia tidak
melupakan mengingat nasehat yang terbesar yaitu kematian.

Di dalam rrway,t bagi Ad-Dailami dari Abu Hurairah, '?erbanlaklah
mengingal kematian, maka tidak ada seorang banba lang mengingatnla kecuali
Allah akan menghidupkan hatinla dan meringankan bagirya kematian.,,

Di dalam lafazh bagi Ibnu Hibban dan Al-Baihaqi di dalam s1u'ab Al-
Iman1363 "Perbanyaklah mengingat pemutus kelezatan, sesungguhnya jika
seorang hamba tidak mengingatnya sedikitpun dalam kesempitan kecuali
ia akan meluaskannya dan tidaklah dalam kelapangan kecuali ia
menyempitkannya."l36a Dalam hadits Anas dalam iwayar Ibnu Lari dalam
Makainil Akhlaq, "Perbanyaklah mengingat kematran, karena yang
demikian itu akan menghapus dosa-dosa dan menjadikan zuhud terhadap
dunia."

Dan bagi Al-Bazzar, "Perbanyaklah mengingat pemutus segala
kenikmatan, sesungguhnya tidaklah seorang hamba mengingatnya dalam
kesempitan hidup kecuali akan melapangkannya, dan tidak ia
mengingatnya dalam keadaan lapang kecuali akan mempersempit
kelezatan itu".

Dan menurut riwayat Ibnu Abi Lalla, "Perbanyaklah dari mengingat
kematian, karena kematian akan menghapus dosa-dosa dan menjadikan
zuhud terhadap dunia, jika kalian mengingatnya ketika kaya maka ra akan
menghancurkannya, dan jika kalian mengingatnya ketika dalam kefakiran
maka kalian akan lebih ridha dengan kehidupan kanan."136s

oz^d.,
ot' ; - to.l z,l"S AIp ollt uL, dtjl J.y-,

:M \33 T ,t';,k tp *
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494. Dan dari Anas Radbjallahu Anhu ia berkata, Rasulu//ah
Sballallahui Alaihi wa Sallam bersabda, 'Janganlah salab seorang
di antara kalian menginginkan kematian karena nusibah lang
menimpa dirinla dan jika ia barus nenginginkan kematian maka

1363 S1a'ab Al-Inan (7 /354)
1364 (ii&) Dhaif Al-Jani'(1112)

"u' (4 ii&y D haif Al-Jani' (1 I 10)
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ucapkanlah, 'Ya Allah hidupkanlah aku jika kehidupan itu lebih

baik bagiku, dan wafatkanlah aku jika kematian itu lebih baik

bagiku." (Muttafaq Alaih).1366

Tafsit Hadits
Hadits ini dalil yang melarang orang untuk mengharapkan

kematian disebabkanbala'dan fitnah yang menirr,pany^, atau karena

ketakutan terhadap musuh, sakit atau kehilangan harta benda dan

semacamny^ y^ng meliputi problema kehidupan, karena hal itu
menunjukkan tidak sabar terhadap qadha, serta tidak ridha atas

keputusan Allah.
Dalam ucapan, " Musibah 1ang rnenimpanlta..." memberikan petunjuk

bahwa jika bukan karena hal tersebut seperti karena khawatir fitnah
dalam "g m^, maka tidak mengapa ra menginginkan kematian. Hal
ini ditunjukkan oleh hadits berikut, 'Jika Engkau menginginkan pada

hamba-Mu fitnah, maka ambillah aku kehadirat-Mu tanpa
tetfitnah."1367 Atau karena mengharapkan mati syahid sebagaimana

yang te\adi pada Abdullah bin Rawahah dan lainnya dari shahabat

terdahulu sebagaimana juga ucapan Maryam dalam ayat betikut,

H" Ji c+
'Aduhai, alangkab baikrya aku mati sebelum ini." (QS. Maryam:
23)
Sesungguhnya ia menghatapkan kematian ini katena takut dari

kekufuran dari orang yang kafir dan permusuhan dari orang yang
bermusuhan karenanya.

Ucapan, "Dan jika ia harus menginginkan kematian..." yaknt 11ka

sempit dadanya dan hilang kesabarannya, rr'aka ia harus kembali
kepada doa ini dan jika tidak maka lebih baik baginya untuk tidak
melakukan hal tersebut.

tlo

"uu <g,b1Al-Bukhari (6351), Muslim (2680)

"u' <64,3, Shahih At-Tiruidd Q235)
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495. Dai Buraidah -Ibnu Hashib- dari Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallan
ia berkata, "Orang mukmin lang meninggal itu dengan keringat di
dahiryta." (HR. Ats-Tsalatsah dan dishahihkan oleh Ibnu
Hibban).1368

Tafsir Hadits
Hadits ini juga dikeluarkan oleh Ahmad, Ibnu Majah dan sekelompok

ulama hadits. Dikeluarkan juga oleh Ath-Thabrani dad hadits Ibnu Mas'ud.
Kata Arraqul jabin mempunyai dua pengertian;
1,. Sebuah ungkapan tentang sesuatu yang menyusahkannya, sehingga

dahinya berkeringat, yakni untuk menghapus sisa-sisa dosanya.
2. Sebuah kinayb (pedbahasa) dari usaha seorang mukmin untuk mencad

yang halal dan melatih dirinya untuk berpuasa dan shalat sampai ia
bertemu dengan Allah.

Makna yang pertama; Sesungguhnya keadaan matsnya, dan diambilnya
ruh sangat berat baginya ini adalah sifat tentang c^t^ meninggal, dan
berutnya bagi seorang mukmin.

Makna yang kedua; Sesungguhnya kematian mendekatinyz dalam
keadaan ini, dalam keadaan yang sangat keras sampai betkeringat
dahinya." Dan ini adzlah sifat dari keadaan orang yang dikagetkan akan
kematian.

;rt 3'Frj6 ,\,6 Gi:Llnr ueri;-.i ,.?, * 
"_ri 

rs .to,t

V !r, .?nt \r. -.ltt ir; r-fi ,*r' yh, Jt,

";r\it496. Dari Abu .f aid dan Abu Hurairab Radhltallahu Anhu kedaanlta
berkata, "Rasulu/lah Sballa/labu Alaihi wa Sallam bersabda,
'Talqinkanlah orang-orangJang akan meningal dai kalian dengan

kalinat I-a ilah i//a/lah." (HR. Muslim dan Al-Arba,ah)r:oo

Penielasan Kalimat
'Rasulullah shallallahu A/aibi wa sallam bersabda, "Talqinkanlah orang-

zrangJang akan meningal dai kalian (afazh mautakum yakni orang-orang

"u' {ry, Sbahih At-TirnidTi Q82)

"u' {ii'31Muslim (916)
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yang menghadapi kematian. Ini adalah bentuk majas) dengan kalimat 'La

ilah itlallah'." Ini adalah lafazh Muslim. Ibnu Hibbarr juga medwayatkan

dengan lafazh ini disertai tambahan, 'Barangsiapa Jang akhir ucapannla,

"La ilaha illallah" maka ia akan masak sarga. Suatu hari dari tahun-lahun

wa/aupun ia melakukan sesuata lang ia lakukan sebe/am ini-"t37o

Telah keliru ofang yang menisbatkan hadits ini kepada Asy-Syaikhani

atau kepada Al-Bukhad. Ibnu Abi Dunya meriwayatk^nnya dariHuzaifah
dengan lafazh, "Talqinkanlah otang yang menielang kematizn darr kalian

dengan '/a ilaha illallah', karena sesungguhnya kalimat ini menghancufkan

dosa-dosa yang diperbuat sebelumnya." Dalarrr masalah ini semua

haditsnya shahih.

Ucapan'Ta/qin kan/aD " maksudnya, mengingatkan seseorang menielang

kematiannya dengan lafazh yang mulia ini agat ia dapat mengucapk^nny^

dan sebagai akhir dad ucapannya, sehingga ia masuk sufga seperti hal

yang telah dijelaskan. Perintah untuk mentalqinkan dalarn hadits ini
umum bagi setiap muslim yang menghadiri orang yang menjelang kematian

dan perintah ini adalah sunnah. Paraulama memakruhkan memperbanyak

ucapan ini dan melakukannya tetus menerus agar ttdak menekan dan

mempefsempit keadaan ofang yang mati dan memberatkan kesulitannya,

maka hal ini akan menjadikan hatinya menolak sehingga taberkatz dengan

sesuatu yang tidak layak. Jika ia mengucapkan sekali kemudian olang

yang menjelang ajal tadi mengikutinya, maka ini akan meniadi akhir dari

otang yang sekarat tersebut.
Yang dimaksud dengan ucapan la ilaba i//a//ab yaitu disettai dengan

ucapan Muhammadurrasulullah katena ucapan ini tidak akan diterima ilka
meninggalkan salah satu dad keduanya, sebagaiman^ y^ngtelah diketahui.

Yang dimaksud dengan mautakum adalah orang-orang muslim yang

menjelang kematiannya. Adapun jika ia non muslim maka ditawarkan

kepadanya untuk memeluk agam^ Islam, sebagaimana Rasulullah
Shallatlahu alaihi wa Sallam menawalkan kepada Pam^nflya dalam keadaan

sekarat dan juga kepada seorang zimmt yang meniadi pelayan beliau yang

ia kunjungi ketika sakit, dan Rasulullah Sballallahu Alaihi wa Sallam

menawatkan Islam kepadanya sehingga orang tersebut masuk Islam.

Hadits ini seakan-akan mengkhususkan bagi orang yang meninggal

dalamkeadaan memeluk Islam. Karena merekalah yang menerima ucapan

ini dan iuga karena otang-ofang Islam yang hadir di sisinya lebih mayoritas.

Berbeda dengan orang-orang kafit, biasanya pada otans-orang yang

menielang kematiannya tidak dihadiri kecuali oleh orang-otangkaft iuga.

tsto 1igb7 Shahih Al-Jani'(5150)
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Faedah
Seyogyanya mengingatkan otang yang sakit mengenai luasnya rahmat,

kasih sayang dan kebaikan Allah, sehingga membuatnya berptasangka
baik kepada-Nya. Hal ini sesuai dengan yang dikeluarkan oleh Muslim
dari hadits Jabt, "Aku mendeng t Rasulullah Sballallahu Alaihi wa Sallam

bersabda sebelum wafatnya, "Janganlah salah seorang di antara kalian
meningal kecuali ia berbaik sangka kepada Allah.'4371 Di dalam Ash-S hahihaini
hadits marfu dari Abu Hutairah, Allah berfitman, 'Aku berada dalam

prasangkaan hamba-Ku kepada-Ku.'4372

Ibnu Abi Dunya meriwayatkan dad lbrahim, ia berkata, "Mereka
menyukai untuk mentalqinkan s eorang hamba keb aikan-kebaikan amalny a

ketika menj elang kema tian ny 
^ ^gar 

ia memb aguskan prasangkany a kepada
Rabbnya."rttz Jrka seorang hamba bettambah khawatit dengan
p engharap 

^nny 
a ke tika men j elang kematianny a maka ia o rang yang terpu j i.

At-Tirmidzi merrway^tk"n dengan sanad yang baik dari hadits Anas,
"Sesungguhnya Nabi Sballallahu Alaihi wa Sallam masuk ke seorang
pemuda dalam keadaan menjelang kematian maka dikatakan kepadanya,
"Bagaimana kamu menemukan ditimu?" i.a berkata, "Aku sangat
menghatapkan Allah dan aku khawatir terhadap dosa-dosaku." Maka Nabi
Sba//a//ahu Alaihi wa Sal/am bersabda, "Tidaklab berkumpul daa perkara ini
dalam hati seorang bamba dalam keadaan seperti ini kecuali Allah akan
memberikan kepadanla apa Jang ia harapkan dan nemberikan keamanan
kepadaryta dai apa lang ia khawatirkan.'1374

Manfaat yang lain:
Seyogyanya orzng yang dalam keadaan seperti ini dihadapkan ke arah

kiblat berdasarkan riwayat yang dikeluarkan oleh Hakim yang
dishahihkannya dad hadits Abi Qatadzh, "Sesungahrya Nabi Shallallaba
Alaibi wa Sal/an ketika tiba di Madinah beliaa bertanla tentang Al-Barra bin

Ma'rur. "Mereka berkata, "Dia meninggal dan ia berwasiat dengan sepertiga
bagi engkau wahai Rasulullah dan ia berwasiat untuk menghadapkannya
ke kiblat )lka ia dalam keadaan menjelang kematian." Rasululah
Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Ia telah sesuai dengan fitrah dan
aku kembalikan sepertiga ini kepada anaknya." Kemudian Rasulullah pergi

"" <ii,b> Muslim (2877)

"" <ryrAl-Bukhari (7 4}s),Muslim (2675)
1373 Al-Baihaqi di dalam I ry-S1u'ab (2/ 4)

"'o (,#) Shahih At-Tirnid{ (983)



Bl4 & $usutus-sALAM JitdPenama

dan menyalatkannya dan beliau betdoa, "Ya Allah ampunilah ia,
masukkanlah ia ke surga-Mu dan aku telah berbu^t." 1375

Dan betkata Al-Hakim, 'Aku tidak mengetahui hadits tentang keadaan
orang dalam menjelang kematiaannya selain hadits ini."

'Fr^+h, 
_V'olt oi&i,r f: ta. "Wft .ttvt,a .'., 

t / 
'/aa-,--ci €-dtJ'raJ6';) 

^j, 
.?, St:; I, rrr;r iSs

497. Dari Ma'qil bin Yasar Radhjallahu Anhu, 'I\abi Shallallahu Alaihi
wa Sallam bersabda, 'Bacakanlah kepada lrangJang akan meningal
di antara kamu surat Yasin." (HR. Abu Dawud dan An-Nasai
setta dishahihkan oleh Ibnu Hibban)1376

Tafsir Hadits
Ibnu Hibban berkata, "Yang dimaksud dengan mautakum di sini adalah

orang yang sedang sakaratul maut bukan orang yang telah menjadi m^yat
(sudah meninggal) dibacakan surat Yasin."

Dan diriwayatkan juga oleh Ahmad dan Ibnu Majah dad Sulaiman At-
Taimiy dari Abu Utsman dad bapaknya dari Ma'qil bin Yasar. An-Nasai
dan Ibnu Majah tidak meriwayatkan dad bapaknya. Tetapi hadits tersebut
dinilai cacat oleh Ibnu Qaththan karena termasuk hadits muththarrib dan
nauquf, karena tidak diketahui identitas Abu Utsman dan bapaknya itu.
Ad-Daraquthni meriwayatkan bahwa iz pernzh berkata, "Hadits ini
rnuththarrib sanadnya, tidak dikenal matannya dan tidak shahih." Ahmad
mengatakan dalam Musnadnya, bahwa Shafwan pernah menceritakan
kepada kami, ia mengatakan bahwa guru-guiunya pernah berkata,
"Apabila surat Yasin dibacakan pada orang yang telah mati, maka akan
diringankan siksaan dan dedtanfa."lztt

Pengarang kit^b Al-Firdaus meriwayatkan dati Abu Darda dan Abu
Dzar, keduanya berkata, "Rasulullah Sballallahu Alaihi wa Sallam bersabda,
'Tidaklah orang yang sakaratul maut itu dibacakan surat Yasin baginya
melainkan Allah akan meringankan siksaannya." Hadits ini menguatkan

ttt s 7ii&)Al-Hakim (1 /505)
rtte 1ti*l Dhaif Abu Dawud (3121)
1377 Ahmad (4/105)

JIi U,I
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ucapan Ibnu Hibban bahwa maksudnya ialah orang yang menjelang
kematian. Dan kedua hadits ini lebih jelas dijadikan dalil dalam masalah
ini dad yang lainnya.

Abu Syaikh dalam Fadha'ilAl-par'an datAbu Bakat Al-Marwazi dalam

JanaiTmeriwayatkan pendapat Abu Sya'tsa, shahabat Ibnu Abbas, bahwa
ia menganggap sunnah membaca surat Ar-Ra'du, dan bacaan itu
menurutnya dapat meringankan siksaan bagi orang yang sedang sakaratul
maut. Dalam kitab itu juga dikutip dari As-Sya'bi, bahwa kaum Anshar
suka sekali membaca surat Al-Baqarah pada orang yang hampir mati.

*\t,rv ot J";', F,,Uur*Irr uer'*.?i;t:.tqt,
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498. Dai (Jmmu Salamah Radhjallahu Anha, ia berkata, 'Rasalullab
Sballallahu Alaibi wa Sallam masuk ke tenpat Aba Salamah sewaktu
terbuka matanla (memandang kepergian ruhnla), lalu beliau menutupnla,
kemudian beliau bersabda, "Sesunguhn-ya rub ittl bila telah dicabut maka
p a n d a nga n n-y a m e ngi ku tinl a, la lu ke I a a rga n1a b e rte i a k m e n angi si n1 a. "
Dan beliau bersabda, 'tanganlah kamu ucapkan atas dii kalian kecuali
yng baik-baik, karena sesunguhnla malaikat mengaminkan apa 1ang
kalian ucapkan." Kemudian beliau berdol, 'Ya Allah ampunilah Abu
Salamab dan tingikan derQatryta ketingkat urang-nraftgJtang mendapat
petunluk Allah, serta lapangkanlah ia da/am kuburnla, terangilah ia
dalam kuburnla, dan berilah penganti dalam keturanannla Jang
ditingalkan " (HR. Muslim)1378

"" <i|q&, Mustim (920)
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Tafsir Hadits
Dikatakan, bahwa mata m^yit akan terbelalak jika kematian

menghadirinya dan jadilah ia memandang pada sesuatu yang tidak akan

berkedip kelopak m^tanya.
Menutup n^t^ y^ng dilakukan Rasulullah Shallallaha Alaihi wa Sallan

merupakan dalil yang menunjukan disunnahkannya hal tersebut, dan ulama

telah bersepakat tentang hal ini. Mereka berlandaskan kepada hadits yang

menyatakan bahwa mata mengikuti tuh, yakni memandangnya kemana ta

pergi.
Hadits ini juga merupakan dalil orang yang menyatakan, bahwa ruh

adalah jisim yang halus yang betedar dalam tubuh yang akzn hilang
kehidupannya jika ruh pergi, bukan bentuk kasar sebagaiman^ y^ng
drkatakan oleh sebagian orang.

Dalam hadits ini juga ada dalarl bahwa sesungguhnya didoakan kepada

orang yang sekarat dalam kematiannya,bagp keluarganya dan orang-orang
sepeninggalnya dengan perkara-perkara akhirat dan dunia. Dalamnya juga

terdapat daiil yang menunjukkan bahwa mayit diberi nikmat dan dradzab

di dalam kubutnya.

- o -i- -€ts *\t -uh, J;, rf qy,?nt qrekc cri .tq\
oi, a'.dt ot.) t .ltt4+9 jl:.. .oF )1.- r €i

499 Dai Aisjtah Rndhjallahu Anha, 'Ketika Rasulullab Shallallabu Alaibi
wa Sallam wafat, beliau ditutup dengan kain bercorak lang ada

lam bangn1a." (Muttafaq Alaih).137e

Tafsir Hadits
Hibarah yaitu kain yang ada di dalamnya corak gambar-gambar, jenis

ini merupakan pakaian yang disukai Rasulullah Shallallaha Alaibi wa Sallam

dan dipakai sebelum beliau mandi. Inilah yang nampak dalam hadits.

An-Nawawi berkata di dalam Slarab Muslim, "Sesungguhnya hal ini
disepakati oleh para ulama." Hikmahnya adalah ment^g m^yat agar tdak
tersingkap dan menutup auratnya y^ng tidak dibolehkan tetlihat dari
pandangan." Mereka berkata, "Tasjiah (menutupi badannya) itu setelah

mencopot pakaiannya, ketika ia meninggzl agar badannya tidak berubah
disebabkan hal tersebut."

"'n <ii,3rAl-Bukhari (1241), Muslim (942)
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"Dan darinla Airyah Radhilallaho )oho, 'Abn Bokor Asb-Shiddiq
Radhjallahu Anhu mencium Nabi Shallabu Alaibi wa Sa/larn ytelah beliau
wafat. " (HR. Al-Bukhad)t:eo

Hadits ini dijadikan dalil bolehnya mencium may^t serelah wafatnya,
dan juga disunnahkan untuk menutupinya. Ini adalah perilaku pata
shahabat setelah wafatnya beliau dan tidak ada dalil dalam hal ini karena
terbatasnya dalil pada empat perkara. Betul, perbuatan-perbuatan ini boleh
berdasarkan dalil dasar bahwa boleh. At-Tirmidzi mengeluarkan riwayat
dari hadits Aisyah, "Sesungguhnya Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam
mencium lJtsman bin Mazh'un ketika ia meninggal dan beliau menangis
atau dikatakan kedua m^tanya mengalirkan 

^rt." 
At-Tirmidzt betkata,

"Hadits Aisyah ini adalah hadits hasan shahih." 138i

:JL;'&', * \, Jt" "',;, ;f ^b ?rt qr t;r "ej Us .o , ,

, c9,- t."'t s,., to, . o-, 6, o,. !.-i., otc,. I o.
€L-,|l) L>.1 ol9_1 .4;r, ;.b;;- & *-+ "4a* J,3lt F

.tL,
500. Dai Abu Hurairah Radhjallahu Anhu dai Nabi Shaltallahu Alaihi

wa Sallam, beliau bersabda, 'Rah orang beriman itu lergantung dengan

hutangnla, hinga dilunasi hatangnlta itu." (}{F.. Ahmad dan
dihasankan oleh At-Tirmid ri).t,t

Tafsir Hadits
Tersebut dalam rrvtz-y^t, bahwa permasalahan hutang ini sangat

ditekankan, sehingga Nabr Sba//a//ahu Alaihi wa Sallam tidak mau
menyalati m^yat yang mempunyai hutang sampai sebagian shahabat
menanggungrrya. Rasulullah mengabarkan iuga, bahwa orang yang mati
syahid itu diampuni dosa-dosanya kecuali hutangnya.l3s3

"'o {6;1i, Al-Bukhari (5709)

"u' <613', Shahih At-Tirnidqi (989)

"" <41&, Shahih At-Tirnidqj (078)
"" <67b',Muslim (1885)
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Hadits ini menunjukkan bahwa mayat masih sibuk dengan hutang-
hutangnya setelah kematiannya. Maka di sini ada aniuran untuk
membebaskan diri dad hutang sebelum kematian datang, dan ini adalah
hak yang paling penting. Jika hutang itu diambil dengan ridha pemiliknya,
lalu bagaimana dengan sesuatu yang diambil tanpa izin pemiliknya atau
dengan cara merampas?

:jG p, *h, e dt ol ,:+z?rt *y, {6 qt ts .o,t

.rb i:k', ,L': ,L;. i:j*,et, :'.>i *uti'ottf,tt 6$ ev. J t to .' o v,

4t"6"L #;
501. Dai lbnu Abbas Radhjallahu Anhuma, 't'loO, Sl,nttottoln Alaihi

wa Sallam bersabda tenlang lrangJang jatub dari kendaraannJa
kemudian meningal, 'Mandikanlab ia dengan air dan daun bidara
dan kafanilah ia dalam dua pakaian " (Muttafaq Alaih).1384

Penielasan Kalimat
"Dai Ibnu Abbas Radhjallahu Anhuma, "I'{abi Shallallahu Alaibi wa

Sa/lam bersabda tentang oranglangjatuh dai kendaraannla (hal itu teriadi
ketika ia sedang wukuf di Arafah di atas kendaraannya sebagaimana
tersebut dalam hadits Al-Bukharl) kenudian ia meninggal, "Mandikanlah
oleh kalian dengan air dan daun bidara dan kafani ia dalam dua pakaian."
Kelengkapan teks hadits ini adalah, 'Janganlah kalian mengawetkannla dan

jangan/ab jaga di tutup kepalan1a."Dan setelah itu dalam lafazh Al-Bukhari
disebutkan, "Sesunguhryta ia akan dibangkitkan pada bai kiamal dalam

keadaan bertalbltab."

Tafsir Hadits
Hadits ini dalil wajibnya memandikan rrray^t. An-Nawawi berkata bahwa

memandika n m^y at adalah fardhu l<tfayah. Pengarang berkata setelah menukil
pendapat An-Nawawi di dalam Al-Fatbu, "Ini adalah kekeiiruan yang besat
karena perbedaan pendapat dalam masalah ini sangatlah terkenal di kalangan

Malikiyah sampai sesungguhnya Al-Qurthubi menguatkan pendapat di dalam
Slarah Muslin bahwa memandik^n m^yat itu sunnah, namun yang jelas

mayorltas ulama mewajibkannya." Ibnul Arabi menolak pendapat orang yang

"'o <i2',b7 Al-Bukhari (1265), Muslim (1 206)
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mengatakan demikian. Ia betkata, "Telah jelas riwayat baik secara ucapan
maupun amal tentang hal ini, dan orang yang suci dan disucikan (R.asulullah,

pen) pun dimandikan. Lalu bagaimana dengan orang yang selain beliau? Akan
dijelaskan iurnlah hitungan mandi dr hadrts ururru Athiyah yang akan datang.

Ucapan "dengan air dan daun bidara", secara zhahirnya adalzh
dicampurnya daun bidara dan air pada setiap kali ait siraman mandi.
Dikatakan pula, ini memberikan pengertian bahwa dimandikan mayat
untuk dibersihkan tidak untuk disucikan, karena air yang telah dicampur
tidak dapat mensucikan. Dikatakan pula, telah ada yang berpendapat
kemungkinan daun bidara tidak rnerubah sifat air, maka tidak dapat
dikatakan akyangtelah dicampu yang demikian itu dengan digosokkannya
daun bidara kemudian disiram dengan ait disetiap kalinya. Al-Qurthubi
berkata, "Daun bidara dicampur dengan air kemudian diaduk-aduk sampai
keluar aromaflya,lalu digosok-gosokkan di tubuh mayit setelah itu disiram
dengan air yang jernih." Dan ini terhitung satu kali mandi. Dikatakan
pula, daun bidara tidak dicamput dengan air agat tidak metubah sifat air
yang mutlak.

Berpegang dengan hadits ini sebagian Malikiyah berkata, "Memandikan
m y^t adalah untuk membetsihkan, maka cukup dengan airyangdicampur
seperti air bunga dan sebagainya." Meteka berkata, "Akan tetapi hal ini
dimakruhk an karena berlebih-lebihan." Mayoritas ulama berpendapat
bahwa memandik^n m^y^t adalah bersifat ibadah, disyatatkan di dalamnya
ap^ y^ng disyaratkan untuk mandi wajib dan mandi sunnah. Di dalam
hadits ini ada larangan untuk mengawetkan mayat, dan ini tidak
disebutkan oleh pengat^ng sebagaimana yang telah Anda ketahui.
Alasannya adzlah bahwa ia akan dibangkitkan pada hari kiamat dalam
keadaan bettalbiyah. Ini menunjukkan bahwa alasan larangan adalah
karena ia meninggal dalam keadaan ihram dan jika alasan ini telah hilang
maka larangan pun hilang.

Ini juga menunjukkan bahwa memberikan ramuan pengawet padamayat
adalah perkara yang ditetapkan di kalangan mereka. Dalam hadits ini
jrtga ada larangan memakaikan kerudung bagi m^y^t yakni menutup
kepalanya dikarenakan ia sedang ihram. Barang siapa tidak dalam keadaan
ihtam maka ia dapat diberikan tamuan pengav/et dan ditutup kepalanya.

Pendapat yang mengatakzn terputus hukum ihram dan kematian
sebagairnana y^ng dikatakan oleh sebagian Hana{tyah dan Malikiyah itu
berbeda dengan zhahir hadits. Telah disebutkan di dalam As1-S1arh,
perselisihan dan dalil-dalil mereka tidak mampu menegakkan dalam
membantah zhzhr hadits, maka tidaklah pedu dijelaskan di sini.
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Ucapan, 'Kafanilah ia di dalam dua pakaian. " Meflufljukkan waiibnya
mengkafani dan tidak disyadatkan di dalam kafan untuk berjumlah ganjil.

Dikatakan pula, "Dapatsaja penguranga;n^t^s dua ini karena ia meninggal

atas keduanyz, dania memakainya dalam melaksanakan ibadah yang mulia.

Mungkin juga tidak ditemukan selain kedua baju tersebui dan baiu tersebut

merupakan harta pokoknya. Karena ketika Rasulullah memerintahkan
dengannya, beliau tidak merinci apakah orang tersebut memiliki hutang

atau tidak.
Lafazh "dua baju" disebutkan secata umum dan mutlak, sedangkan di

dalam riwayat Al-Bukhari disebutkan dengan lafazh f tsaubaihi (dengan

kedua pakaiannya). Sedangkan dalam nwayat An-Nasai disebutkan "Di
dalam dua pakaiarrrry^ y^ng dipakai ihtam dengan keduanya."r3ss

Pengarang berkata bahwa dalam hadits ini menunjukkan
disunnahkannya untuk mengkafanimayat dengan pakaian ihramnya. Dan
juga menunjukkan bahwa ihramnya masih betlaku dan ia tidak dikafani
dengan kain yang terjahit.

Di dalam ucapan "Ia akan dibangkitkan dengan bertalbi1ah" int
menunjukkan bahwa orang yang melaksanakan suatu ketaatan, kemudian
ia dipisah 

^ntara 
sempurnanya ibadah dengan kematian, maka diharapkan

bagtnya dituliskan di akhirat termasuk kelompok orang yang telah
melakukan amal tetsebut.

c\

u{* itl
.;

4.le  tJl

{;tJ-; ftltrf a :as
?. ). -,or, tr, t oz z

.,Lr dlll J_f S t-rat €-y:u V

.t"rtt'$r3Al Jj, 4jAt .\

q; l' o1: ^z'.e a:
lori t'Sv *: +irt

il r:e; t:,;i t;t &i

.o.Y

502. Dari Aiyab Radhjallahu Anba, ia berkata, 'Ketika mereka ingin
memandikan Rasulullah Shallallahu Alaibi wa Sallam mereka berkata,

'Demi Allah, kami tidak mengerti apakah kami melepas semua pakaian
Rasu/ullah seperti melepas pakaian mayat selainnla atau tidak?" (HR.
Ahmad dan Abu Dawud).1386

Tafsir Hadits
Hadits itu selengkzpny^ menurut

"Ketika mereka berselisih pendapat

"" {i4:r, ShahihAn-Nani (7903)
ttto (si1 Shahih Abi Dawud (3741)

Abu Dawud adalah sebagai berikut,
itu, lalu Allah menghendaki mereka
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tertidur (ketiduran) sehingga tidak seorangpun dari mereka melainkan
terdengar getat^n di dadanya, kemudian kepada mereka adayzngbetbicara
dan arah rumah itu tanpa mereka ketahui siapa itu. "Mandikanlah
Rasulullah sha//a//ahu Alaibi wa Sallam dengan pakaiannya." Lalu mereka
memandikan m^yat beliau dalam keadaan memakai pakaian. Mereka
menyiramkan air di atas pakarannya dan mereka menggosoknya dengan
pakaiannya bukan dengan tangan langsung. Aisyah berkata, "seandainya
aku menghadapi urusanku, maka aku tidak meninggalkan tugasku karena
tidaklah dimandikan Rasulullah Shallallahu Alaibi wa Sallam oleh
perempuan kecuali dengan istri-istrinya." Dalam rtwayat Ibnu Hibban
dijelaskan bahwa orang yang memangku Rasulullah Sha//a//ahu Alaibi wa
sallam sewaktu dimandikat adalah Ali Radhtlal/ahu Anhu. Al-Hakim
meriwayatkan bahwa sewaktu Nabi sballallabu Alaihi wa sallam
dimandikan oleh Ali dan ditang^nny^ ada kain kasar dan j.a memasukkan
t^ng nnyz- di bawah beliau dan baju beliau beradadi atasnya. Diriwayatkan
demikian juga oleh Asy-Syafii dari Malik dati Jafar bin Muhammad dari
bapaknya.1387 Kisah ini menunjukkan bahwa mayat Rasulullah sballallahu
Alaihi wa sallam tidak diperlakukan seperti m^y^t-m^yat yang lain.

* \t J;',"5, q4 F :'ds Wht et ry?( Vr.o . \,
',4'Fi "rf * "rf tK eL;t :Jt-il ^;.t p';;: *:
t*'rf 6";s it\t €'Jr.*tr )Lr ,ti3ri ,if , otUs
-iJt q*i,j* t+ Ay C' ik'a; *,ik o
€t-V:*jte,;,rU?il*;r '!tr: e, *f*

,iat Ulult,ri'6; s:p: f;zrto rF, y
503. Dari untmu Atbigtab, ia berkata, 'B,asulullah sha//a//ahu Alaibi wa

sallarn masuk kepada kamilang ketika itu sedang memandikan putinla,
beliau bersabda, 'Mandikanlah ia dengan tiga ka/i mandi, rima kali
atau lebih banlak dai itu. Jika kalian rlengangap ita perlu dengan air
dan daun bidara, jadikanlah siraman air mandi ltang terakhir tlengan
kapur atau lang syenis dengan kapur." Dan ketika kani re/ah selesai
kani dekatkan kepada Rasulullah, maka beliau membeikan kepada

1387 MunadAsl-S1afi hal. 356
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kami sarungnla, beliau bersabda, "Bungkuslah ia dengan itu."
(Muttafaq Alaih).1388 Di dalan iwalatlang lain, 'Mulailah kalian
dengan bagian kanannlta dan tempat-tempat wudhu darinla."t)8e Daft
/"ft<h bagi Al-Bukhai, 'Maka kami meilganJam rambutnla dengan

tiga kepangan dan kami julurkan di belakangryta."tre]

Penielasan Kalimat
'Dai Ummu Athiyah" (telah disebutkan fl^m^ny^, dan di dalamnya

ada perselisihan. Ia adalah seorang wanita Anshat)
'Ta berkata, 'Rasulullab Shallallahu Alaibi wa Sallam masuk kepada kami

lang ketika itu sedang memandikan putrinla" (tidak disebutkan sesuatupun
di dalam rrwayat Al-Bukhart nama putrinya tapi yang masyhur yaitu
Zainab, istrinya Abul Ash. Meninggal pada tahun kedelapan Hijriyah.
Tetapi terdapat beberapa riwayat lain yang mengatakan bahwa yang
meninggal adalah Ummu Kultsum. Dalam Shabih Al-Bukhari, "Saya tidak
mengetahui anaknya yang mana yang meninggal.")

'Beliau bersabda, 'Mandikanlab ia dengan tiga kali mandi atau lima alau
lebib baryak dan ilujika kalian mengangap ituperlu dengan airdan daun bidara

dan.fadikanlah siraman air mandi lang lerkahir dengan kapur ataa lang seJenis

dengan kapur. " (Ini menunjukkan keraguan perawi mengenai duz lafazh,
apakah air kapur batus atau air yang dicampur dengan sedikit kapur barus.
Ia mengatakan, "Kemungkinan yang dimaksud adalah yang kedua yaitu
bukan afu kaput barus murni.")

'Dan ketika kani telah selesai kami dekatkan kepada Rasulullah" (dalam
lafazh Al-Bukhari, "Beliau Shallallabu Alaihi wa Sallan bersabda kepada
mereka -para wanita-, "Jlka kamu telah selesai memandikannya maka
beritahu aku." Dalam riwayat Al-Bukhari dengan lafazh falanrna faraghna
-setelah mereka selesai- bukan faragbnaa -kami selesai-.) maka beliau
membeikan kepada karni sarungrya (Al-Bukhari melafazhkan fa a'thana-hu

hiqwahu -maka beliau membedkan kami sarungnya- yang dimaksud adalah
kain atau sarungnya. Makna sarung untuk hikwab adalah sebagai majaz,
karena makna aslinya adalah tempat sarung, ini termasuk menamakan
keadaan dengan tempatnya) beliau bersabda, 'Bungkuslah ia dengan ilu."

"" <i4'b, Al-Bukhari (1 253), Muslim (93 9)
t38e 1Q&l Muslim (939)

"oo <ii,:'1 Al-Bukhari (1 263)
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(yaitu jadikanlah ia penutupnya, yaitu penutup setelah baju yang langsung
menempel di badannya). Muttafaq Alaih dan di dalaru riwalatlang lain (yaitu
riwayat As1-Slaikhani dart Ummu Athiyyah).

Dzn lafazh bagi Al-Bukhari, "Mulailah kalian dengan bagian kanannla
dan tempat-tempat wudhu dariryta." (dzrr Ummu Athiyyah) 'Maka kami
menganJam rambutnlta dengan tiga kepangan dan kami julurkan di belakangn1a."

Tafsir Hadits
Perintah beliau, "Mandikanlah ia tiga kali" itrt menunjukkan wajibnya

hitungan tersebut. Yang jelas zhahrnyz telah disepakati sahnya mandi
sekali saja. Oleh karena itu meteka meng^takan bahwa perintah
memandikanttga kaliitu harrya dipahami hukum sunnah. Mengenai hukum
asal memandikan mayat adalah sebagaimafla y^ng telah diketahui
kewajibannya dalam tempat yzng lain. Ada yang mengatakan wajib
memandikanny^ tiga kali. Sedangkan sabdanya, 'aw khamsab' Qtma kah)
itu hanya menunjukkan dibolehkannya untuk memilih, dan inilah makna
yang jelas. Kemudian sabdanya, 'aw aktasra' (atau lebih dari itu) ditafsirkan
dalam suatu riwzyat dengan tujuh kali, sebagai ganti 'aw aktasr'a (atau
lebih banyak) dari yang demikian. Inilah yang dikatakan oleh Ahmad dan

ia memakruhkan lebih dari tujuh. Ibnu Abdilbar berkata, "Aku tidak
mengetahui ada seseorz:ngyang mengatakan boleh memandikan mayat
lebih dari tujuh kali." Selain yang terdapat dalam iwayat Abu Daurud
dengan lafazh, "...alat/ tujuh kali atau lebih dari itu." Zhahirnya hadits
tersebut membolehkan mandi lebih dad tujuh kali.

Telah diielaskan sebelumnya tentang car^ memandikannya sekali
dengan daun bidara. Manfaatnya merlurutpara ulama adalah katena datrn
bidara dapat melemaskan jasad mayat tersebut. Adapun memandikannya
dengan air kapur barus, maka menutut zhahir adalah dengan melatutkan
kapur barus itu ke dalam air dengan tidak merubah sifat aknya.Manfaatnya
adalah agar dapat mengharumkan ruangan supaya tidak menganggu orang
yang hadir baik dari malaikat dan selainnya, disamping dapat
mengetingkannya, mendinginkannya dan yang paling utama sekali dapat
mengeraskan 

^tau 
mengesatkan jasad m?yat, menghindarkannya dari

binatang, mencegah dan membetsihkan sesuatu yang berlebihan yang

keluat dad tubuh, dan mencegah cepat tusak dan busuknya 1zsad. Kapur
barus itu lebih kuat dari wewangian lain bagi may^t. Hal tetsebut
merupakan rahasia anjuran Nabt Shallallahu Alaihi aa Sallan rnenyuam
atau memandikan m^yat dengan air kapur barus pada kali yang terakhir.

Jikalau air kapur barus didahulukan maka akan dihilangkan oleh air.
Dalam hadits tersebut menunjukkan untuk memulai memandikan m^yat
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pada bagian kanan. Maksudnya ialah semua bagran kanan itu. Perintah

mencucikan anggota wudhu tidaklah bertentangan dengan perintah
membetsihkan bagian kanan itu. Karena kemungkinan memandikan

bagian kanan adalah merupakan anggota wudhu yang kanan bersamaan

dengan siraman yang kanan itu. Ada juga yang berpendapat bahwa

pefintah memulai dengan yang kanan itu adalah selain dad anggota wudhu.

Manfaat perintah untuk mewudhukan m^y^t adalah untuk
memperbaharui tanda sebagai olang yang berimat dalam hal nampak putih

mengkilat 
^nggota 

badannya pada hari kiamat sebagai bekas wudhu,

termasuk bekas betkumur dan dimasukkan air ke hidung.

Lafazh 'dhffirnaa slaTaha' (kami pintal rambutnya) dapat diiadikan

dalil yang menunjukkan bolehnya memintal rambut mayat. Ulama

pengikut mazhab Hanafiyah berkata, "Rambut perempuan dilepaskan ke

belakang dan biasa juga ke depan dengan terpisah." Al-Qurthubi berkata,

"Adanya perbedaan pendapat tentang hal ini seakan-akan disebabkan

adanya arrgg p^n bahwa perbuatan Ummu Athiyyah memintal rambut
m^y^t bukan atas perintah Nabi Shallallahu alaihi wa Sallam." Akan tetaPi

Pengarang berkata, "Bahwa perbuatan iu telah diriwayatkan oleh Sa'id

bin Manshur dengan lafazh sebagai berikut, "lJmmu Athiyyah berkata,

"Rasulullah Sballallahu Alaihi wa Sallam betsabda, 'Mandikan ta secat^

ganjil dan jadikan rambutnya beberapa pintalan."
Dalam Shahih Ibnu Hibban Rasulullah Sballallahu alaibi wa Sallam

bersabda kepada Ummu Athiyah, "Mandikan ra ld'ga kali atau lima kali
atau tujuh kali dan buatkan baginya tiga qurun." Dan yang dimaksud

dengan qurun di hadits ini adalah :d.gz anyaman. Dalam sebagian lafazh
Al-Bukhati, berbunyi Nashjathiha wa parnaiha (ujung rambut dikedua

pipinya dan dua 
^fiy^m^i 

rambutnya)." Dan dalam lafazh, "tiga anlaman"
ini menjadi ucapan umum (tidak dirinci), semuanya menjadi hujjah untuk
membantah pendapat Ulama pengikut mazhab Hanafryah. Penganyaman

rambutnya itu setelah pencucian rambutnya dan memandikannya.
Keterangan semacam ini jelas dalam shahih Al-Bukhad.

Dalam hadits tersebut menuniukkan untuk melepaskan tambutnya ke

belakang. Ibnu Daqiq Al-'Id tidak mengetahui adanya lafazh-Iafazh itu
yaitu dari Al-Bukhari, kemudian ia menganggap itu merupakan pendapat
sebagian ulama pengikut Asy-Syafii dan pendapatny^ didasarkan atas

hadits gbaib.
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504. Dari Aislah Radhryattahu Anha, ia berkata, 'Rasulullah Shaltatlaha

A/aihi wa Sallam dikafani dengan ttga kpis kain putih lang terbuat

dai kapas, tanpa memakai baju dan sorban." (Muttafaq Alaih).13e1

Tafsir Hadits
Hadits ini menuniukkan bahwa, yang terbaik dalam mengkafani mayat

adalzh dengan tiga lapis kain putih, katena Allah Ta'a/a tidak akan
memilihkan untuk Nabi-Nya kecuali yang terbaik. Pengarang As-Sunan

telah meriwayatkan dari hadits Ibnu Abbas Radhjallaha Anhu, '?akailah
pakaian putih, karena pakaian putih adalab sebaik-baik dan sesud-suci pakaian,

dan kafanilah maltal-ma1al kalian dengannla." Telah dishahihkan oleh At-
Tirmidzi dan Al-Hakim13e2 hadits ini juga ada syahid penguat dad riwayat
Amrah yang mereka keluatkanl3e3 sanadnyz juga shahih.

Adapun flw^yat yang telah lalu dari hadits Aisyah, "Sesungubnla beliau

Shallallahu Alaihi wa Sallam diselinuti dengan kain burdah dai ltibrab", yaitu
kain burdah buatan Yaman yang dijahit dan mahalhargtnya. Hal ini sama

sekali tidak bertentangan dengan 
^p^ 

y^ng ada di sini, karena Nabi
Shallallahu Alaihi wa Sallan tidaklah dikafani dengan kain itu tetapi hanya
diselimuti unruk mengeringkan beliau. Kemudian mereka melepaskannya

dari beliau sebagaimana riwayat yang disebutkan dalam Muslim. Secara

zhahu hadits dzpat diketahui bahwa, menyelimuti Rasulullah dengan kain
tets ebut s ebelum diman dikan. A t-Tirmid zi b erkata, "P engafanan Ra sulullah
dengan tiga helai kain kafan putih adalah riwayat yang paling shahih yang

menj elaskan pengafan arrny a."
Adapun rl\tlayat yang dikeluarkan oleh Ahmad, Ibnu Abi Syaibah, Al-

Bazzar dari hadits ALi. Alaihissalam, "Sesunguhnla beliau Sha//a//ahu Alaihi
wa Sa/lam dikafani dengan tujub helai baju.'\3ea adalah iwayat dari Abdullah
bin Muhammad bin Uqail. Ia tetmasuk rawi yang jeiek hafalannya. Haditsnya

"n' {34!, Al-Bukhari (t264), \{uslim (941)
13e2 Akan dijelaskan takhrijnya kemudian.

"o' <ry, S hahi h At-Timi d{ (2810)
13ea Ahmad (1/94)
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bisa diikuti jtka yzng meriwayatk^nnya beberapa orang tidak sendirian.
Maka bagaimana bisa ia menyelisihi apa yang ada di sini? Hal ini tidak
akan mungkin diterim a. P engatang berkata,'Al-Hakim telah meriw ay atkan
dari hadits Aiyrb dari Nafi' dari Ibnu Umat ap^ y^ng menguatkan hadits

Ibnu Uqail. Jika hadits ini shahih, maka hadits ini dan hadits Aisyah bisa

dikompromikan bahwa Aisyah meriwayatk^n 
^pa 

yang mungkin ia lihat
yaitu tiga helai, dan selainnya yang dilihat oleh orang lain. Jika sah riwayat
dari Ali, maka sesungguhnya dialah yang langsung memandikan beliau.

Ketahuilah, sesungguhnya y^ng wajib dari kzfan adalah apa yang dapat
menutupi jasad mayat. Jika kainnya kutang untuk menutupi semuanya, maka

yang didahulukan adalah mefiutup aurat. Dan a;pa yang tersisa, maka yang
ditutupi adalah bagian kepala dan pada kedua kakinya diberi jeramr,
sebagaiman^ yang telah dilakukan oleh Rasulullah Shallallabu Alaihi wa

Sallam kepada p^m^fllnyl- Harr'zah dan Mushab bin Umar. Jika ingin
menambahkan kain, maka yang disunnahkan adalzh menjadikannya ganjil.
Namun dapat juga untuk mencukupkan dengan dua helai. Sebagaimana

yang telah lalu dalam hadits tentang orang ihram yang meninggal.
Anda telah mengetahui dan rivrayat Asy-Sya'bi mengenai tiga helai kain

yaitu sarung, selendang dan lipatan kepala. Dikatakan juga, sarung dan
dua helai baju. Dikatakan juga hendaklah pada kain kafan baju yang tidak
dijahit dan sarung yang menurupi pusarnya sampai ke lututnya dan kain
lipatan yang dapat menutupi dari atas kepalanya sampai ke kakinya.

Pendapat ini ditakwilkan dalr ucapan Aisyah, bahwa tidak ada di dalam
kain kafan baju maupun sorban, bahwa yang dimaksud adalah meniadakan
adanya dua benda ini secara bersamaan tidak untuk baju sa1a. Dan ttga
helai yang telah di maksud tidak tetmasuk baju dan sorban. Jadi maksudnya
adalab bahwa tiga helai tadi adalah selain keduanya, walaupun keduanya
terwakili. Ini adalah takwil yang sangat jauh sekali. Dikatakan yang lebih
utama untuk diucapkan adalah, "Sesunguhnla mengafani dengan baju atau tidak
adalah sama, karena kedaanla disukai. Sesungahnla beliau Sballallahu Alaihi
wa Sallan pernah mengkafani Abdullah bin Ubry dengan bajun1a." (HR. Al-
Bukhari)13e5 Dan tidaklah Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam berbuat
sesuatu kecuali yang terbaik.

Dalam hadits ini disebutkan, bahwa baju orang yang telah meninggal
seperti baju otang yang hidup yaitu tertutup dan diberi sarung. Ini
disunnahkan dan disukai oleh Muhammad bin Sirin sebagaiman^ yang
disebutkan oleh Al-Baihaqi dalam Al-Khilaflat. Ia berkata dt dalam As1-

"nt <g2&,, Al-Bukhari (1 269)
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Slarah, "Ini menolak pendapat otang yang mengztakan sesungguhnya tidak
disyariatkan baju kecuali ujungnya tidak dikan.itg." Aku berkata bahwa
pendapat ini sesuai, katena mengancingkan ujung-ujung baju adalah
kebiasaan penduduk pada masa itu.

'; i' 1' u e? tl i)u 6ib ?nt ue', n l, *3 .o,o
'4'&1 :Jra';-,, * \,,k y, )";, dI ":t ;c

oi. ,, '.at t,i ' fi ,. , /-'-f

s0s. Dai rbnu Llnar Radbjaltar, ^:,x ;:;,'f;,fu),r0,,,"n
bin Ubal meningal, datanglab anaknla kepada Rasulullah Shallallahu

Alaibi aa Sallam sambil berkata kepada beliau, 'Beikan bEumu kepadaku

akan aku gunakan untuk mengafaninla -ayhku-." kmudian Rasu/ullah

membeikan bEu beliau kepadanla." (Muttafaq Alaih)13e6

Penielasan Kalimat
"Dai Ibnu (Jmar Radhltallabu Anhuma, ia berkata, 'Ketika Abttullah bin

Ubal meningal, datang/ah anaknla (ra adalah Abdullah bin Abdillah) kepada

Rasulu//ah Shal/allahu A/aibi wa Sallam sanbil berkata kepada beliau, 'Beikan
bEunu kepadaku akan aku gunakan untuk mengafaninlta -alahku-." Kemudian

Rasulullah membeikan bE-u beliau kepadanla."

Tafsir Hadits
Hadits ini menjadi dalil disyariatkannya mengkafani mayat dengan baju

sebagaiman^ y^ng telah dijelaskan dimuka.
Secara zhzhu hadits, bahwa sesungguhnya ia - Abdullah bin Abdillah-

datang meminta baju kepada Nabi Shalla/lahu Alaihi wa Sallam sebelum
ayahnya dikafankan. Namun riwayat ini bertent^ngan dengan 

^p^ 
yaflg

ada pada Al-Bukhari darr Jabir, "Sesunguhnla Nabi Sha//a//ahu A/aihi wa

Sallam mendatangi Abdullah bin Ubajt setelah selesai dikabarkan (tanpa
dikafani), kemudian beliau mengeluarkannjta lagi dan membersihkannla dari
tanah lalu rzengkafanirya dengan menggunakan balu beliau. " Riwayat tersebut
jelas menunjukkan bahr.va pemberian dan pemakaian bajunya setelah
dikuburkan, dan ini bertentangan dengan hadits Ibnu Umar.

Cata menggabungkan pengertian kedua hadits yang bertentangan itu
adalah, bahwa yang dimaksud dengan ucapan Ibnu Umar, "maka Rasulu/lah

"ou <9,,37 Al-Bukhari (1269), Muslim (2400)
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memberikan baju beliau kepadaryta" yaitu beliau mengiyakan untuk
memberikannya (belum diberikan). Pemutlakan pengivaan ini sebagai
pemberian adalah bentuk majas, karena jelas akan te{adrnya pemberian
itu. Demikian juga ucapan yang terdapat dalam hadits dari Jabir "setelah

p e ngu b u ra n" yaitu tunjukkan kepadaku kuburanny a. B ahst a yang dimaksud
hadits darir Jabrr itu adalah bahwa peristiwa yang terjadi setelah
pengeluaran mayat dari lubang kubutnya adalah bahwa beliau meludahinya
sedangkan balunya telah dipakaikan sebelumnya. Penggabungan
pengertian kedua hadits itu trdak menunjukkan bahwa kedua peristiwa
tersebut tetjadi dalam waktu yang bersamaan karena penggunaan huruf
waw itu tidak selamanya menunjukkan peristiwa yang berurutan dan tidak
pula menunjukkan terjadi bersamaan. Maka seakan-akan bahwa maksud
penyebutan Nabi Shal/allahu Alaihi wa Sallam dalam semua kalimat
hanyalah menunjukkan penghormatan Nabi dan tidak menunjukkan
berurutan. Dikatakan bahwa Nabi memberikan sehelai bajunya tedebih
dahulu, kemudian m^y^t itu dikuburkan, lalu beliau memberikan lagi
sehelai baju yang kedua karena permintaan anaknya. Di dalam A/-Ik/i/
yang dikatang oleh Al-Hakim terdapat riwayat yang menguatkan hal ini.
I(etahuilah sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaibi wa Sallam
memberikan kepada Abdullah bin Abdillah bin Ubay karena ia adalah
seorang yang shaleh tidak pernah menolak olang yang meminta
kepadanya. Namun bapaknya yang dibeti pakaian oleh Rasulullah dan
dikafankan olehnya adalah seorang tokoh munafik. Ia meninggal dalam
keadaan nifuq. Dalam hal ini Allah menurunkan ayat,

S ..\-rj 3v & i rf" Vs;
'Dan janganlah sekali-kali kama rnenlalati (lenaTah) s€s€zrangJtang mati di
antara mereka." (QS. At-Taubah: 84)
Dikatakan pula bahwa Nabi Sha//a//aha Alaihi wa Sallam memberikan

pakaian kepadanya dengan baju beliau disebabkan ia pernah memberikan
baju kepada Abbas ketika ia menjadi tawanan di Perang Badzr, maka
Rasulullah ingin untuk membalas hal tersebut.

:iLr {j *\t * ltit;; }rr oi-r y,.& ,;\ ,br.o.",
r -.o:r" Iri. "?, ,i ". " ,(,: .,-.o.,ti.,--" .,.i,'^-+: rJ-*{ J 'f\:- f o l+,P g4' -a:Y j:\frl

Uu']t'&'r ;;3t vi l""Aj, ;r\ Afr;



'1-
I

I

l

<{nqs 
1/tN,tz,tn & B2g

506. Dari lbnu Abbas Radhjallahu Anhu, 'T\abi Shallallabu Alaihi wa

Sallan bersabda, "Pakai/ah baju-bajuna Jang putih, karena
sesunguhnla itu lermasuk sebaik-baiknla pakaianmu, dan kafanilab
malat-ma1at kalian dengannla." (HR. Al-Khamsah kecuali An-
Nasai dan dishahihkan oleh At-Tirmidzi)13e7

Tafsir Hadits
f elah dijelaskan di muka, hadits yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari

dari Aisyah bahwa sesungguhnya Nabi Sha/lallahu Alaibi wa Sallam
dikafani dengan tiga helai kain putih. Zhahirnya perintah dalam hadits
itu, menunjukkan wajib mengkafanimayat dengan kain putih dan walibnya
memakai kain putih tersebut (oleh orang yang masih hidup). Kecuali
perintah ini dipalingkan dari wajib dalam masalah berpakaian, yaitu zdanya

penjelasan bahwa Nabt Shallallahu A/aihi aa Sallam pernah memakai kain
yang bukan warna putih. Sedangkan untuk dijadikan kain kafan tidak
boleh diahhkan kepada hukum lain kecuali tidak dapat ditemukan kain
putih sebagarmana saat terjadi pengkafanan p^r^ syuhada pada petang
Uhud. Nabt Sballallahu Alaihi wa Sallam mengkafani semuanya dengan
warna yang sama (selain putih) karena dalam keadaan darurat.

Adapun hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Adiy dad hadits Ibnu Abbas
yang menyatakan bahwa "Sesungguhnya Nabi Sha//a//ahu alaihi wa Sallam

drkafani dengan potongan kain merah" dalam sanadnya itu terdapat Qais
Ibnu Ar-Rabl', dan dia adalah seorang yang dhaif. Rupanya terdapat
kesamaran dengan hadits yang menyatzktn bahwa sesungguhnya dijadikan
di makam Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam potongan kain merah. Begitu
juga pendap^tyaLng mengatakan beliau dikafani dengan kain burdab bibrab

sebagaimana telah dijelaskan di atas, adalah tidak benar karena kain tersebut
hanya sebagai penutup sementara untuk kemudian diambil setelah itu.

/t,^6
erz i l.l)l :#L* c 4-lt all |te'.\ - 
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507. Dai Jab;r Rodhilallabu Anbu, ia berkoto, Rasulullab Shallallahu

alaihi aa Sallan bersabda, 'tika salah sezrang dai kalian nengkafani
maJat saudaranlta, maka hendaklah ia nengkafanirya dengan baik."
(HR. Muslim)13e8

"o' <ry, Sltaltih At-Timid{ (994)

"o'{5hel Muslim (943)
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Tafsir Hadits
Dan diriwayatkan oleh At-Ti:'midzil3ee juga dari Abu Qatadzh, ia

berkata bahwa hadits ini hasan gharib. la juga berkata, "Dan Ibnul Mubarak
mengatakan bahwa Sallam bin Abu Muthi'berkata, "Hendaklah kalian
betbuat baik dalam mengkafanrnya" yait:o yang luas dan mencukupi.

Dalam perintah berbuat baik dalam mengkafani itu terdapat petunjuk
untuk memilih materi kain yang paling baik. Juga dalam sifat kainnya
dan tata cara mengkafantyang baik pula. Mengenai materi kain yang baik,
maka seyogyanya dalam bentuk yang tidak berlebihan dalam harga
sebagaimana hal tersebut akan dijelaskan kemudian. Akan dijelaskan
h adits y ang melar 

^ngny 
a. M enge nai sifat b a j uny a adalah s eb a gaima n 

^ 
y 
^t1gtelah dijelaskan oleh hadits Ibnu Abbas sebelum ini. Mengenai tata cara

meletakkan kain kafan terhadap m^y^t telah dijelaskan di muka. Telah
dikemukakan beberapa hadits tentang melakukan hal yang terbaik dalam
mengkafani dan disebutkan di dalamnya tentang alasannya.

Ad-Dailamy telah meriwayatkan hadits dari Jabr secara marfu,
"Perbaikilah kafan oraflg-oraflg yang meninggal di antara kalian, karena
mereka akan saling membanggakan diri dan saling berziarah dr antata
mereka dalam kuburnya."14o0 Dan ia juga meriwayatkan hadits dari Ummu
Salamah, "Lakukanlah hal yang terbaik dalam mengkafani, dan janganlah
kalian menyakiti orang-orang mati di antara kamu dengan jeritzn, dengan
penyuciannya, dengan menunda pelaksanaan wasiatrrya dan dengan
pemutusan silatutahmi, segerakanlah pembayaran hutangnya, berbuat
adillah terhadap tetangga yang jelek, galilah yang dalam dan luaskan liang
kuburnya."laol

Di antata cara berbuat baik terhadap m^yat, telah dijelaskan dalam
hadits yang ditiwayatkan oleh Ahmad dad Aisyah Radhjallahu Anha da:r
beliau Shallallahu Alaihi wa Sallam, 'Barangsiapa memandikan maltat kemudian
ia menunaikail amanat dalam memandikannla dan tidak menlebarkan apa lang
ada pada malat itu, maka keluarlah dia dai dosanlta seperti pada hari dia
dilahirkan oleh ibunla.'n4o2 D^n Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallan
bersabda, 'Ada suatu malam dimana ia lebih dekat kepada fitezrang di antara
kamu sekiranla ia mengetahuinla, jika tidak diketahui maka ada oranglang
melihat di sisinla sifat wara' dan amanat." (HR. Ahmad)143 Dan diriwayatkan

"oo <i4',b> Shahih At-Tirnid<! (995)
ta00 Al-Firdarc Bina'tur Al-Khitab (317)
ta0t A/-F irdaat Bima'trur A/- khitab (318)
ttoz 

4lr* i.fu1 Dhatf Ibna Majah (7484)
1ao3 Ahmad (6/119, 122)
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oleh Asy-Syaikhanilaoa dari hadits ibnu Umar, ia betkata, Rasulullah
Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, 'Barangsiapa Jang nenatupi -aib-
selrang maslim, niscala Allah menutupi rahasianla pada hari kianat." D^n
diriwayatkan oleh Abdullah bin Ahmad dari hadits Ubay bin Ka'ab,
"Sesungultnla sele/ah ntalaikat nenganbil ruh Adam Alaihissallam, mereka

m e m a n di ka n n1 a, m e ngkafa n i n1a, m e m b e ri we wa ngi a n kep a da n1a, m e nga I i ka n

liang kubur untuknla. Kemudian mereka menlalatinlta, /a/u memasukkannla ke

dalam kabur dan meletakkan bata di atasnla. Kemudian mereka keluar dai
kabur ita dan menimbuni tanah di atasnla. Kenudian mereka berkala, 'Wahai

anak Adaru, ini/ab sunnah ka/ian.'^a0s

,):r C ,F'5,';'",*"- *t *\t * oult 
ots :i|j .o,11

€[:"t5 yr4.*f 'g('# ,i"rt|'"i j,, 7"] €yi
ard, \:, .#'H'{, tW- I, p,

508. Dan dariryta Radhjallahu Anhu, ia berkata, Rasulullah Shallallahu

Alaihi wa Sallam pernab mengunpulkan dua malat saat perang Uhud

dalam satu kain kofoo, kemudian beliaa bersabda, "Mana di antara

m e re k a 1 a ng b a n1 a k n e ngh afa I A l -pu r'a n ? M a ka di m a s u k k a n ryt a / e b i h

dahulu dalan liang labat, mereka tidak dimandikan dan beliau lidak
m e n1 a la t kan n1 a. " (HR. Al-Bukh ati).1406

Tafsir Hadits
"Dan dainla (yaitu Jabir) Rasulullah Sballallahu alaihi wa Sallam pernab

mengumpnlkan dua ma1at saat perang Uhad dalan satu kain kofou, kemudian

beliau bersabda, "Mana di antara mereka lang banlak nenghafal Al-pur'an?
maka dintasukkannjta lebih dahalu dalam liang labat (lubang tempat m^yat
itu disebut lahat, yaitu lubang yang digali di bagian samping kubur yang
agak condong dari tengah kuburan itu. Lafazh ilbad menuiut pengertian
bahasa adalah condong atau miring) mereka tidak dinandikan dan beliau

ti dak m e n1a latka n n1a. "
Hadits ini mengandung berapa hukum:
Pertama; Boleh digabung dua mayat dalam satu kain kafar dalam

keadaan darurat. Itu salah satu dari dua kemungkinan. Kemungkinan

'oon <girAl-Bukhari (2442), Muslim (2580)

'405 (Lihi) Dbaif A/-Jan '(1350)

'ao6 {!lf; Al-Bukhari (1 343)
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kedua, dengan tanpe- memotong kain, tetapi mayat itu dikafani masing-
masing dengan satu kain tersebut, dengan pembatas atau lapisan kain

^nt^r^ 
keduanya. Demikian pendapat mayoritas ulama. Bahkan ada yang

mengatakan bahwa menurut kenyataannya tidak ada ulama yang
berpendapat sesuai dengan kemungkin 

^n 
y 
^ng 

p ertam^, karena dengan cata

itu berarti berhubungan langsung kedua kulit dari dua mayat itu. Jelas dzlam
hadits Jabir bahwa dalam sambungan itu terdapat keterangan, ia
mengatakan, 'Dikafani alabku dan pamanku dalam satu kain kafan tanpa /a-

pis.'t+ot Ini sebagai dalil yang menjadi landasan kemungkina;ny^ngpertama.
Menurut penyarah, kenyataan yang pernah dipraktekkan sesuai dengan

kemungkinan kedua ialah tethadap diri Hamzah Radbjallahu Anhu.
Menurut pendapat saya (Ash-Shan'ani), hadits dad Jabir itu menjelaskan
tanpa pemotongan untuk keduanya. Jadi masuk salah satu dari dua
kemungkinan yang dibolehkan itu, sedangkan pemotongan kain itu menjadi
dua, hukumny^ ) rz (boleh) meflurut hukum asal.

Kedaa; Hadits tersebut menunjukkan keharusan mendahulukan yang
paling banyak menghafal Al-Qur'an untuk dimasukkan dadpada lainnya.
Dan hukum itu dapat diqiyaskan semua sisi keutamaan bila m^yzt-rnayat
itu dikuburkan dalam satu liang kubur.

Ketiga; Boleh dikuburkan semuanya dalam satu kubur dalam keadaan
darurat. Al-Bukhari menetapkan c t^ semacam itu dalam satu bab tetsendiri
dengan lafazh, "Bab Penguburan dua dan tiga orang dalam satu lubang
kubur." Di dalamnya beliau menulis hadits Jabir tersebut. Sekalipun riwayar

Jabir itu hanya dua orang tetapi terdapat sebutan tiga orang itu dalam riwayat
Abdunazaq yang mengatakan, "Pernah dikuburkan dua orang dan tiga
orang dalam satu lubang kubur."laO8 Dalam As-Sunan dari Hisyam bin
Amir Al-Anshari, ia berkata, "Orang-orang Anshat d^t^ng melaporkan
kepada Nzbi Shallallabu Alaihi wa Sallam sewaktu perang Uhud." Mereka
mengatakan kepada beliau, "Pihak kami banyak ditimpa mati syahid,
sehingga kami payah mengurusnya." Kemudian beliau bersabda, 'Galilab
kubarnla, perluas kuburan ilu dan jad.ikan alau masukkan dua orang dan tiga
orang dalam sala kubar. " Dishahihkan oleh At-Tirmidzi.lse Dalam masalah
ini adalah sama untuk dua dan :J.ga mayat perempuan.

Mengenai pengubutan laki-laki dan perempuan dalam satu kubui terdapat
hadits yang diriwayatkan oleh Abdurraz^q dengan sanad hasan. \Wa'ilah

bin Asqa yang menjelaskan bahwa Nrbi Shallallahu Alaihi wa Sallam pernah

'io7 {p..i; Al-Bukhari (1 348)
taos Al-Muhnaf (3/474)
rtos liqb'fr5 Sbahib at-Tirnid{ (1713)
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menguburkan seorang lak-laki dan perempuan dalam satu kubur, beliau
memasukkan laki-laki terlebih dahulu dan yang perempuan
dibelakangn y ?,t oto dengan dibatasi tanah ant^t^ keduanya.

Keenpat; Orang-orang y^ng mati syahid tidak dimandikan. Demikian
pendapat mayoritas ulama. Di kalangan ulama terdapat beberapa pendapat
mengenai hal ini. Diriwayatkan dari Sa'id bin Musa11'ab, Al-Hasan dan
Ibnu Syuraih bahwa menurut mereka orang yang mati syahid wajib
dimandikan. Tetapi hadits berikut ini menolak pendapat mereka yaitu hadits
yang diriwayatkan oleh Ahmad dari Jab:r Radhlal/ahu Anhu bahwa Nabi
Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda tentang orang-orang yang mati syahid
dalam perang Uhud sebagai berikut, "Janganlah, kamu mandikan mereka
karena setiap luka dan tetesan datahnya akan memancarkan kesturi pada
had kiamat kelak."1411 Di dalamnya terdapat hikmah latangan tersebut.

Ke/ima; Tidak boleh dishalati otang yang mati syahid. Terdapat
perbedaan pendapat dalam hal ini dt antara ulama, yaitu wajib dimandikan
berdasarkan keumuman shalat bagi orang yang malJ. Juga berdasarkan
hadits yang diriwayztkan dari Nabi Shallallaha Alaihi wa Sallam bahwa
beliau menyalati orang-orang yang mari syahid padaperang Uhud. Bahkan
beliau membaca takbir sewaktu menyalatkan m^y^t Harrrzah sebanyak
tujuh puluh kali. Dan berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Al-
Bukhad dari Uqbah bin Amit, "sesungguhnya Nabi Shallallahu Alaihi wa

S allam menyalatkan mayat-mayat syuhada perang lJhud."1412 Sekelompok
ulama lain mengatakan untuk tidak dishalati, berdasatkan hadits dariJabtr
di atas. Asy-Syafii mengatakan, "Terdapat bebetapa hadits yang seakan-
akan hadits mutawatir bahwa Nabi Shallallabu Alaihi wa Sallam tsdak
menyalatkan orang yang mati syahid pada perang Uhud." Ia berkata bahwa
hadits yang menjelaskan tentang Nabi Shallallaltu Alaihi wa Sallan yang
menyalatkan mereka dan bertakbir tujuh puluh kali itu tidaklah benar,
katena haditsnya tidak shahih. Dan sepantasnyalah orang-,o::;ng yang
mengeluarkan pendap^t yang bertentangan dengan hadits-hadits shahih
merasa malu.

Adapun mengenai hadits dari Uqbah bin Amir, berdasarkan keterangan
hadits itu sendrri bahwa peristiwa itu terjadi setelah delapan tahun dari
peristiwa itu. Yakni, yang bertenta;ngan berkata, "Tidak dishalatkan dalam
kubur jika masanya sudah lama, maka tidak sempuma istidhlal dengannya.
Seakan-akan beliau berdoa dan memohonkan ampunan bagi mereka kepada

talo Al-Mashnaf Q/a7a)
"" <6TbrAhmad (3/299)

"" <6qb, Al-Bukhari (40 42), lv{uslim (229 6)
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Ailah, sewaktu beliau sudah merasa dekat ajalnya, sebagai ucapan selamat

tinggal dan doa terakhir bagi meteka. Pernyataan Nabi Shallallahu Alailti
wa Sallam tidak menunjukkan batalnya hukum yang sudah jelas itu.

Yang menguatkan pendapat bahu/a beliau hanya mendoakan saja bagi
mereka, karena Nabi Shallallaha Alaihi wa Sallam tidak melakukannya secara

berjamaah dengan para shahab^t,k^rena seandainya beliau melakukan shalat
jenazah maka pasti tersebar berita itu di kalangan shahab^t d^n pasti beliau
melakukannya dengan berjamadh sebagaimana y^ng pernah dilakukannya
saat menyalatkan Najasyi, karena berjamaah lebih utama dalam shalat
jenazah. Dan syuhada perang Uhud adalah termasuk yang paling utama
untuk mendapatkan keutamaan itu. Lagi pula tidak terdapat satu
riwayatpun yang menerangkan bahwa beliau pernah menziaraht kubur
sendirian. Begitupula hadits dari Uqbah vang dirirvayatkan oleh Al-Bukhari,
"Nabi Shallallafu Alaihi wa Sallam menyalatkan orang-or^flg y^ng gugur
pada perang, terjadi setelah delapan tahun peristiwa." Dalam riwayat Ibnu
Hibban, "Nabi Sballallaha Alaihi wa Sallan tidak pernah lagi keluar
menziarahi kubur hingga beliau waf^t."141'

 ,-*ht & lt J:;'r'+:J$'AEht qr,* *,r.o.q
:sit; ,i !r, .\1;i eL:.{i ,F €U,t'o-, ,iU-*,,,

509. Dai zt, n)anr1allabu iri, ia berkata, 'Aku mendengar Rasulullah

Sballallabu Alaihi wa Sallam bersabda, 'Janganlah kalian terlala mabal

dalan menganakan kain kofon, karena ia akan rasak dengafl segera."

(HR. Abu Dawud)14la

Tafsir Hadits
Diriwayatkan dari Asy-Sya'bi dari Ali Alaihissallant dan dalam sanadnya

terdapat Amr bin Hisyam Al-Janbi,v yang masih diperselisihkan ulama.
Sanad hadits ini terputus antata Asy-Sya'bi dan Ali karcna menurut Ad-
Daraquthni ia tidak mendengar dari Ali kecuali satu hadits. Dalam hadits
ini adanya Larangan untuk berlebihan dalam kain kafan, yaitu dalam hal
hargznyd..

Ucapan "Karena ia akan cepat rusak" merupakan isyarat bahwa kain
kafan akan cepat rusak dan hilang, seperti pada hadits Aisyah,

ta13 .9hahih Ibna Hibban (475/7)
t414 (Li*) Dbaif Abi Dauad (3154)
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"Sesungguhnya Abu Bakar melihat bajuyang dipakainya ketika ia sedang
sakit, di dalamnya ada bekas minyak ja'faran. Maka ia berkzta, "Cucilah
pakaianku ini dan tambahkanlah oleh kalian menjadi dua baju dan
kafanilah mayatku dengannya nanti." Maka aku berkata, "sesungguhnya
ini sudah lapuk?" Iaberkata, "Sesungguhnya orangyang hidup lebih layak
untuk memakai yang baru darrpada mayat, sesungguhnya kain kafan itu
akan hancur secara perlahan." Telah disebutkan oleh Al-Bukhari secara
ringkas. lals

l'lj,G Vs .ot ,

,o1 I oi,P u-)
'ari'ur

510. Dari Aiyah Radhjallahu Anha, 'T'{abi Shallallahu alaihi wa Sallan
bersabda, "Seandainla engkau meninga/ sebe/umku, maka sungah aku
akan memandikanmu." (Hadits ini diriwayatkan oleh Ahmad,
Ibnu Maiah dan dishahihkan oleh Ibnu Hibban).,otu

Tafsir Hadits
Dalam hadrts ini ada petunjuk bahwa bagi suami boleh memandikan

istrinya, ini adalah pendapat mayodtas ulama. Abu Hanifah berkata, "suami
tidak boleh memandikan istrinya, namun berbeda jika sebaliknya, karena
telah terangkatnya hukum pernikahan dan tidak ada iddah bagi suami. Tapi
hadits ini jelas membantah pendapat ini pada kedua pasangan suami istri.

Adapun perempuan selain istri, maka Abu Dawud telah mengeluarkan
rtwayat dalam Marasilnya dari hadits Abu Bakar bin Ayyasy dati
Muhammad bin Abu Sahl, dari Makhul ia berkata, "Rasulullah Shallal/ahu
Alaihi aa Sallan bersabda, 'Jika seorang perempuan meninggal di sekitar
laki-laki sedangkan tidak ada perempuan selain dia bersama mereka, begitu
pula jika seorang laki-laki meninggal di sekelompok perempuan dan tidak
ada bersama mereka laki-laki selainnya, maka keduanya dttayamumkan
kemudian dimakamkan, keduanya diposisikan orang yang tidak
menemukan a;ir.."1417

lars Al-Bukhari (1387)

'n'u {g4i;, Sbabih At-Jani (1487)
tatT Al-Marasil (414)
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Muhammad bin Abu Sahl disebutkan oieh Ibnu Hibban dalam Ats-
Tsiqat, Al-Bukhari berkata, "Haditsnya tidak diikuti.', Dati Ali
Alaihissalam berkata, "Rasulullah Sha//a//abu Alaibi wa Sallam bersabda,
"Janganlah kamu tampakkan pahamu, dan jangan pula kamu melihat paha orang
yng hidup maupunlang mati." (HR. Abu Dawud dan Ibnu Maiah, dalam
sanadnya ada perselisihan ulama).la18

./o/ \,.l-t;e Al ;,,
" \J'J ^futt 
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577. Dai Asma binti umais, 'Fatimab Radhjallahu Anha berwasiat agar
ia dimandikan oleh A/i." (HR. Ad-Daraquthni).1a1e

Tafsir Hadits
Hadits ini menunjukkan tentang masalah suami memandikan isterinya,

sebagaiman^y^ngditunjukan oleh hadits yang pertama. Adapun istri yang
memandikan suaminya, maka dalil yang menunjukkan hal ini adalah
riwayat yang dikeluarkan oleh Abu Dawud dati riwayat Aisyah
RadhtJa/lahu Anha sesungguhnya ia berkata, 'Jika aku menghadapkan
perkaraku, maka aku tidak akan berpaling darinya, tidaklah memandikan
Rasulullah Sha//a//ahu Alaihi wa Sallam selain istri-istrinya." Telah
dishahihkan oleh Al-Hakim1a2. walaupun ini adalah ucapan seorang
shahabiyyah. Demikian juga hadits Fatimah, menunjukan bahwa hal ini
telah dikenal pada masa hidup Rasulullah. Hal ini dikuatkan juga oleh
riwayat yang dikeluarkan oleh Al-B alhaqi bahwa Abu Bakar telah
berwasiat kepada istnnya Asma' binti Umais untuk memandikannya dan
meminta bantuan kepada Abdurrahman bin Auf karena lemahnya ta d,ari
hal itu, dan tidak ada yang mengingkannya.la2t Ini adalah pendapat
mayoritas ulama. Ada perbedaan pendapzt dari Ahmad bin Hambal ia
berkata, "Karena terangkatnya hukum pernikahan, demikian yang
disebutkan dalam Ay-slarah dan Dalil Ath-Talib dari kitab-kitab Al-
Hanabilah, yang lafazhnya demikian, "Dan bagi seorang suami untuk
memandikan istrinya, budak perempuannya, dan anak perempuan yang

'0" (4'ci&e> D haif At-Jani' (6787)
tate Sanan Ad-Daruqntbni (2/79)
'o'o <64t, Shahilt Abi Dawtd (3741)
1a2r Al-Baihaqi (3 /397)
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betumur di bawah tujuh tahun,
suaminya, tuannya dan anak lelaki

e{nu --!rrvn,cH lg 837/
dan bagi perempuan memandikan
yang belum sampai tujuh tahun."

W;,t'
51.2. Dan dari Buraidah Rad.hjallahu Anbu dalarn krrab, pennpuan A/-

Chanidjab lang lelah diperintahkan oleh Nabi Shallallabu Alaihi
aa Sallam antak dirajan karena melakukan qina, Buraidab berkala,
'Kemudian diperintahkan bagirya unluk dishalali dan dimakamkan."
(HR. Muslim).t+zz

Tafsir Hadits
Hadits ini menunjukkan bahwa orang yang dibunuh karena

pelaksanaan hukum had (seperti perzinahan, pen.) maka dishalatkan.
Tidak disebutkan di sini bahwa Rasulullah menyalatkannya. Dalam hal
ini Malik betkata, "Sesungguhnya imam tidak menyzlatr orang yang
tetbunuh karena pelaksanaan had, karena orang yang memiliki
kemuliaan tidak menyalati oiang yang fasik sebagai ancaman bagi
mereka."

S aya b erkata, " D emiki an y ang dis ebutkan dalam A s1 - 51 a ra b, akan te tapi
telah berkata Rasulullzh Sltallallabu Alaibi wa Sallam tentang perempuan
Al-Ghamidiyah ini, 'Sesungguhnla ia telah bertobat dengan tobatyng jika
dibagikan kepada pendudak Madinab, nisca_1a akan mencukupi mereka. " Atau
seperti la,fazh ini. Bagi ulama ada perbedaan dalam hal menyalati otang
yang fasik dan otang yang dibunuh atas pelaksanaan had (hukuman), juga

bagi otang yang terbunuh karena melawan di medan perang, serta anak
zina. Ibnu Al-Arabi berkata, "Madzhab pata ulama cukup untuk tidak
menyalati atas setiap muslim baik ia terbunuh karena had atau katena ta

ditalam atau karena ia bunuh diri atau anak zina." Telah datang ristayat
tentang otang yang bunuh did.

e
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513. Dari Jabir bin Samurah, ia berkata, 'T'rlabi Sballallabu Alaihi wa

Sallam didatangkan dengan seoranglang bunuh dii dengan mata
tombak, dan beliau tidak menshalatkannla." (HR. Muslim).1a23

Tafsir Fladits
Al-Muslaqisb adalah bentuk jamak dari tunggal nuytqish, yattu mata

tombak yang talam. Al-Khaththabi berkata, "Rasulullah meninggalkan
shalat atasnya" maknanya, sebagai ganjal,z;n dosa baginya dan sebagai

^lacaman 
bagi orang yang melakukan sebagaiman^ y^ng ia lakukan.

Para ulama berbeda pendapat dalam hal ini. Umar bin Abdul Aziz
tidak memandang untuk menyalati orang yang bunuh diri, demikan
juga yang dikatakan oleh Al-Auza'i. Mayoritas fuqaha yang lain
mengatakan untuk dishalatkan. Mereka berkata dalam hadits ini bahwa
sesungguhnya ot^ng ini dishalatkan oleh para shahabat, mereka
betkata, "Ini sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam
meninggalkan untuk menshalati orang yang meninggal dzn ia memiliki
hutang pada awal peristiwa dan beliau memetintahkan para shahabat
untuk menyalatinya. Aku berkata, 'Jika memang ada riwayat y^ng
menunjukkan bahwa Rasulullah sba//al/ahu Alaibi wa sa//am
memerintahkan para shahabatnya untuk menyalati orang yang bunuh
diri, maka pendapat ini adalzh lebih sempurna, dan jika tidak maka
pendapat umat bin Abdul Aziz adalah lebih sesuai untuk hadits ini
kecuali di dalam iwayat An-Nasai disebutkan, 'Adapun aku tidak akan
menlalatkanltjta." ta2a Bisa jadi yang lainnya memahami bahwa selain
beliau menyalatk 

^nny^.
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514. Dai Abu Hurairah Radhtlallahu Anhu dalam kisah perempltan Jaftg
telah menjadi penJapil untuk nasjid dan Nabi bertanla tentangnla, para
sbahabat menjawab babwa ia telab meningal, beliau bersabda, 'Kenapa
kalian lidak memangi/ku?" seakan-akan mereka mengecilkan llrusall
ini. Beliau bersabda, "Tunjukkan aku di mana kuburnla." Maka
mereka menunjukkan kuburannla, kemudian Rasulullah shalat di atas
kuburnla." (Muttafaq Alaih). Muslim menambahkan, kemudian
beliau bersabda, "Sesunguhnla kubur ini telah dipenuhi ohh kegelapan
atas pengbuninla, dan Allah te/ab membeikan cahalta kepadanla dengan

sba/atku atas mereka.''a2s

Penielasan Kalimat
"Yangmenjadi tukang sapu di nay'id (ia mengeluarkan sampah dari masiid,

ia seotang tukang sapu) Nabi bertanla tentangnla, para shahabat menjawab
bahwa ia telah meningal, beliau bersabda, 'Kenapa kalian tidak memangilku?"
Seakan-akan mereka mengecilkan tlrasan ini. Be/iau bersabda, 'Tunjukkan aku
di mana kuburnla." (yakni perintah ini setelah jawaban mereka atas
pettany^^n beliau bahwa ia mening gal) Maka mereka menunjukkan
kuburannla, kemudian Rasulullab shalat di atas kuburnla."

Muslim menambahkan dari iwayat Abu Hurairah, kemudian ia
bersabda (yakni Nabi shallallabu Alaihi wa sa//an) "sesungahnla kubur
ini nlah dipenuhi oleh kegelapan atas pengbuniryta dan Allah telah memberikan
cabala kepadanla dengna shalatku atas mereka." (tambahan ini tidak
dikeluarkan oleh Al-Bukhad karena ini merupakan bagian dari Marasil
yang baik sanadnya sebagaiman^ yang dikatakan oleh Ahmad)

Tafsir Hadits
Dalam hal ini, pengarang menetapkan bahwa perkara ini terjadi pada

seotang perempuan, di dalam Al-Bukhari disebutkan "sesungguhnya
seorang iaki-laki hitam atau perempuan hitam, keraguan ada pada perawi,
akan tetapi Al-Bukhari secara tegas menyebutkan dalam riwayat yang
lain dari rsabit ia berkata, "Aku tidak memandangnya kecuali seorang
petempuan", Ibnu Khuzaimah menetapkan ini dari lalan yang lain dari
Abu Hurairah ia berkata, "Perempuan hitam" Al-Baihaqi juga
medwayatkan dengan sanad yang hasan yang ia namakan perempuan itu
dengan umu Mihjan dan hadits ini juga memberikan faedah bahwa yang
menjawab Rasulullah Sballallahu Alaibi wa Sallam adalah Abu Bakar1a26

'o'u <9,2, Al-Bukhari (1 337), Muslim (95 6)
ta26 Al-Baibaqi (4/48)
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dalam Al-Bukhari ada pergantian dari pertanyaan 'rnaka ta bertanya
tentangnya' menjadi 'apakah yang telah dilakukan oleh dia'? Kemudian
mereka menjawab, "Ia telah meninggal, wahai Rasululah."

Hadits ini adalah dalil sahnya shalat at^s m^y^t setelah dikuburkannya
secara mutlak. Entah ia dishalatkan sebelum dikubur atau sesudahnya.
Ini adalah pendapat Asy-Syafii. Hal ini ditunjukkan oleh shalatnya
Rasulullah Sballallahu Alaihi wa Sallam atas Barra bin Ma'rur ketika ia
meninggal sedangkan ra berada di Makkah dan ketika beliau tiba maka
beliau shalat di atas kuburnya dan itu tetjadi setelah sebulan wafatnya.1a21

Juga ditunjukkan oleh shalatnya Rasulullah Sballallabu Alaihi wa Sallan
atas seorang anak laki-laki dari Anshar yang dikuburkan pada malarr't,an
dan beliau tidak mengetahui kematiannya. (HR. Al-Bukhari) Juga
ditunjukkan oleh beberapa hadits dalam permasalahan ini dari sembilan
orang shahabat, sebagaiman^ y^ng telah disyaratkan dalam As1-S1arah.

Abu Thalib berpendapat mewaklb mazhab Al-Hadi bahwa tidak boleh
shalat di atas kubur sebagaiman^ y^ng disebutkannya dalam Al-Bahi
dengan hadits yang tidak kuar untuk menolak hadits-hadits yang telah
ditetapkan dalam hal ini sebagaimana yang telah Anda ketahui dari
keshahihan dan banyaknya rtwayat. Telah terjadi perbedaan pendapat dari
orang yang shalat di atas kubur dalam masa disyartatkannya shalat.
Sebagian mereka mengatakan sampai sebulan setelah dikubur. Ada juga
yang mengatakan sampai rusaknya mayat karena 1lka ia telah rusak maka
tidak ada gunanya untuk dishalati. Dikatakan selama-lam any a karena yang
dimaksud dengan shalat di sini adalahberdoa dan itu boleh disetiap waktu.

Saya berkata, "InL adalah yang haq, karena tidak ada dalil yang
menunjukkan tentang pembatasan waktu." Adapun dalil yang mengatakan
bahwa shalat di atas kubur merupakan kekhususan dari Nabi Shallallahu
Alaibi wa Sallam ini tidak dapat diterima karena klaim kekhususan telah
menyelisihi asal syar'i.

**, ds et y\, -+'"olt uf ii?nt c1a'L Us ..t o
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515. Dai Huryrfub Radbjallabn Zrtn, "sesunguhnla Nabi Sha//a//ahu

Alaihi wa Sallam telab melarang untuk mengabarkan kematian. " (HR.
Ahmad dan dkhasankan oleh At-Tirmidzi).1a28

1427 Al-Baihaqi (4 / 49)

'0" (,ib) Shahih At-Tirnid{ (986)
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Penielasan Kalimat
"Dai Hudryifah Radhjallahu Anhu, "Sesunggubnla Nabi Shallallahu

Alaihi wa Sallam telab melarangdai mengabarkan kematian" (dalzmAl-pamus,
lafazh an-na'i maknanya adalah merintih atas kemati^nnya yaitu dengan
mengabatkan kematiannya)

Seakan-akan seperti bentuk laranga;n sebagaimana y^rrg dikeluarkan
oleh At-Titmidzi dari Abdullah dati Nabi Shallallaba Alaibi wa Sallam,
"Takutlah kalian dari meratap, karena meratap itu bagian dari perbuatan
jahlliyah."lo2e Karena sesungguhnya bentuk 

^ttca;mat:' 
sama dengan

Iatangan.
Dikeluarkrn dari hadits Huzatfzh, dan di sini ada kisah bahwa

sesungguhnya sanad hadits ini dihubungkan dengan Huzaifah karena ia
telah berkata kepada orang yang menghadfuinya, 'Jika aku mati, maka
janganlah dikhabarkan pada seorangpun karena aku khawatir ini akan
menjadi an-naju (meratap). Kzrena aku mendengar Rasulullah Sha//a//ahz
Alaibi wa Sallam melarang dart an-naju ini." Inilah lafrzhnya dan ia tidak
menghasankan hadits ini. Kemudian At-Tirmidzi menafsl,u:i kata an-na)tu
yakni mereka memanggil orang-orang bahwa si fulan telah meninggal,
agar mereka dzpat menyaksikat jenazahnya. Berkata sebagian Ahlul Ilmu,
"Tidak mengapa seorang laki-laki mengabarkan kepada kerabat dan
saudara-sau daranya." Dari Ibrahin An-Nakhai sesungguhnya ia berkata,
"Tidak mengapa seseofang mengabarkan kerabatnya."

Dikatakan bahwa y rng drlarang adalah seperti ap^ y^ng dilakukan oleh
orang jahiliyah, yaitu mengirimkan orang untuk mengabarkan kematian
m^yat di pintu-pintu rumah dan pasar-pasar. Di dalam An-Nihayb
disebutkan bahwa yang berlaku di negara-negara Arrb adalah, jlka
meninggal seseorang yang mulia di kalangan mereka atau terbunuh, maka
diutuslah seorang penunggang kuda ke kabilah-kabilah untuk
mengabarkan kematiannya kepada mereka dengan mengatakan, "Na'aa-

fulanan (telah meninggal si fulan)" ttau'jta na'aa' al-arab, halaka fulanun
(Wahai bangsa Arab telah meninggal seseotang)" Lta:u halakat al-arabu
binauti fulanin (teIah binasalah bangsa Arab karena kematian si fulan).

Inilah yang paling mendekati kebenaran dalam hal pelarangan ini.
Saya berkata, "Di 

^rLt^ta 
na'yu adalzh bersuata kencang di menara-

metlara yang tinggi sebagaimanay^ngbedaku di masa sekarang ini karena
kematian orang yang mulia." Ibnul Al-Arabi berkata, "Diambil dari
kumpulan hadits-hadits ini tiga keadzaan,

uze 1i-*) Dhaif At-TimidTipSa)
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Pertama; Memberitahukan kepada keluarga, shahabat-shahabat dan
or^ng-orane shaleh maka ini adalah sunnah.

Kedua; Mengundang orang banyak untuk bermegah-megahan dan ini
adalah dimakruhkan

Keliga; Memberitahukan dengan cata mer^tap dan yang serupa adalah
dllarang."

Seakan-akan dia mengambil kesunnahan yang peftam^. yakni
seharusnya ada dari sekelompok manusia yang dipanggil untuk
memandikan, menyalati dan menguburk^n m^y^t.

Dan ini telah ditunjukkan oleh sabda Rasulullah Shallallabu Alaihi wa
Sa|lam, "Mengapa kalian tidak memanggilku?" Dan ritxrayat-riwayat yang
serupa ini dad beliau.

*-" *t * ht -u ott'o( & hr 'qr., 6;r'dj f:). o \ 1

LrA,;Ar jyee"r,gt6 tst)r 1|r eedt
^&W.qf y.F.r.*,

516. Dai Abu Hurairah Radbjallabu Anhu, 'rr'Jabi sba//a//abu Alaihi
wa Sallam pernah mengabarkan berita kematian Najasli pada hai
kematiannla, beliau keluar bersam a me re ka (s hahaba r)'menuju mus halla
/a/u berbaris dengan mereka dan beliau bertakbir ernpat kali."
(Muttafaq Alaih).1a30

Penielasan Kalimat
"Dari Abu Hurairah Radhltallahu Anhu, 'r'Vabi shallallabu Alaihi wa

Sallam pernab mengabarkan berita kematian Najayi (itu adalah gelar bagi
setiap raja Habasyah, dan namanya adalah Ashhamah) pada hari
kematiannla, be/iau keluar bersama mereka -shahabat- menuju mashalla (y^rg
dimaksudkan adalah tempat shalat hari raya atau mungkin juga tempat
khusus yang biasa dijadikan tempat shalat jenazah) /a/u berbaris dengan
mereka dan beliau bertakbir empat kali."

Tafsir Hadits
Di dalamnya zda dalil bahwa lafazh an-na'1u adalah istilah

pemberitahuan kematizn, dan kalau hanya sekedar pemberitaan kepada

'n" <44&) Al-Bukhari (1245), Muslim (951)
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orang (untuk menyalati dan menguburkannya) itu boleh. Dalam hadis
terdapat petunjuk atas ajaran tentang shalat ghaib. Mengenai masalah ini
terdapat beberapa pendapat:

Pertama; Shalat ghaib disyariatkan secara mutlak. Ini menurut pendapat
Asy-Syafii, Ahmad dan selainnya. Menurut Ibnu Hazm, "Tidak terdapat
seorang pun yang menentang pendapat tersebut."

Kedua; Shalat ghaib itu dilarang secara mutiak. Ini merupakan pendapat
Ulama Al-Hadawiyah (Syiah), Al-Hanafiyah dan Malik.

Ketiga; Boleh shalat ghaib itu pada hari kematiannya atau hari yang
dekat dengan hari kemati^nnya itu, tetapi tidak boleh bila sudah lama
masa kematiannyz.

Keempat; Boleh shalat jenzzah bila orang yang mati berada di atah
kiblat. Kedua pendapat (ketiga dan keempat) itu berdasarkan kisah
kematian Najasyi tersebut. Bagi ulama yang melatangnya secara mutlak,
mengemukakan alasan bahwa shalat ghaib Nabi Shallallabu A/aihi wa
sallan atas kematian Najasyi itu, hanya khusus bagi beliau, padahal
menurut hukum asal, tidak ada pengkhususan itu.

Kelina; Shalat ghaib itu boleh dilakukan bila yang dishalati itu
meninggal di suatu negeri, dimana tidak ada orang yang menyzlatkan
m^y^tny^ sepetti Najasyi itu, karena dia meninggal di suatu negeri yang
penghuni atau penduduknya belum adzyang menganut 

^g 
ma Islam.

Ibnu Taimiyah memilih pendapat im, dan pendap^tnya dikutip oleh
penyusun dalam Fath Bai dari Al-Khathabi, dan pendapat itulah yang
dianggap baik oleh Ar-Rauyani. Kemudian ia berkata, "Itu suatu
kemungkinan." Hanya saja saya, Ash-shan'ani belum mengetahui dengan
pasti tentang berita-berita yang mengatakan bahwa Najasyi iu tidak
dishalati oleh seorangpun di negeri tempat ia meninggal.

Hadits ini dapat dijadikan dalil tentang makruhnya shalat )enazah dt
dalam masjid karena kenyataannya Nabi Sha/lallahu Alaihi wa Sallam
keluar untuk melakukan shalat jenazah. Di antata ulama yang meng atakan
makruh shalat jenazah di dalam masjid adalah para pengikut mazhab Al-
Hana{ryah dan Al-Malikiyah. Tetapi pendapat mereka itu dibantah dengan
alasan bahwa tidak ada sama sekali dalam hadits yang melarang shalat
jenazah dalam masjid. Keluarnya Nabi Shallallahu Alaihi wa sallam
hanyalah untuk menghormati Najasyi, raja Habasyah itu, dan karena
banyaknya jamaah yang mengikuti shalat jenzzah sehingga masjid tidak
dapat menampungnya.

Hadits tersebut mengandung tuntunan untuk menyusun beberapa shaf
(dua atau tiga lebih baik) dalam shalat jenazah itu. Ini sesuai dengan
hadits yang diriwayatkan oleh Al-Bukhad dari Jabir yang menjelaskan
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tentang shalat jenazah pada waktu itu bahwaJabit senditi betdiri di shaf

kedua atau ketiga. Sesuai dengan kisah itu Al-Bukhari menetapkan judul
babnya dengan, "Bab Tentang otang yang menyusun shaf menjadi dua

shaf, tiga shaf sewaktu sahalat jenazah, di belakang imam."
Dalam hadits terkandung tanda-tanda kenabian Nabr Shallallahu Alaihi

wa Sallam tepat pada hari kematiannya itu tanpa ada orang yang
memberitahukannya, padahal jarakantara Madinah dan Habasyah itu jauh

sekali.

h' .;r |nt Jy, ry :Jti t:-&?nr oy, {6 ;t *j .otv

a__,.:v j i:,# t'r:i *,ht i:, 11,i'_fr e, *'o.i , ,,., o. 1,. r r,"-. :.1 .',. 
or. 

',i, t!.1.t z'ota(
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517. Dari Ibnu Abbas Radhjallaba Anhuma, ia berkata, 'Aku mendengar

Rasulallah Shallallahu zllaibi wa Sallam bersabda, '"Tidak ada

reftzranglang meninga/, /a/u jena4ahnla dishalatkan oleh enpat puluh

zraltgJat?g tidak znenpersekutukan Allah dengan sesuatu, kecuali Allab
rnemberikan slfiaal kepada mereka da/am pemtohonan ampun bagin1a."

(HR. Muslim).1431

Tafsir Hadits
Hadits ini meniadi dali.l yang menunjukkan keutamaan memperbanyak

lamaah shalat lenazah. Dan juga menunjukkan bahwa syafaat orang yang
benar-benar beriman itu diterima di sisi Allah. Dalam suatu riwayat Rasuluilah

Sha/lallahu Alaihi wa Sallam bersabda, 'Tidak ada seorang muslim lang disha/ati

jenaiahnla o/eh umat Is/an lang semuanJa mencapai jum/ah seratus zrang, Jang
memohonkan sJafaat (anpanan) baginya, kecuali mereka dibei sltafaat dalam hal
iht."'t432

Dalam rrway^t lain mencapai jumlah tiga shaf. Hadits tersebut diriwayatkan

dalam As-Sunanla33 (yaitu Abi Dawud, At-Titmidzi, An-Nasai dan Ibnu
Malah).

Al-Qadii berkata, 'Ada orang yang mengztakan bahwa hadits-hadrts ini
beliau ucapkan sebagai jawaban pefianya; n orang yang menanyakan tentang
hal itu, lalu beliau menjawab masing-masing pertanyaan itu." Dan mungkin

'n" <Q+l Muslim (948)
tntt lg&', Muslim (947)
tttt ('* i*&> n U;f et-Jani' (5087)



-7

<{rnn -hNezts & B4s/
Nabi Shallallabu Alaibi wa Sallam memberitahukan tentang maqbul (diterima)
nya syafaat setiap orang dalam sekian jumlah itu, bukan menunjukkan adanya

saling pertentangan 
^fitata 

kedua hadits itu. Karena pemahamannya boleh
dihilangkan berdasarkan nash Al-Qur' 

^n 
atal hadits. Penggabungan pengertian

kedua hadits tersebut dapat diamalkan, bahwa syafaat itu dapat diterima.

"'o^lt it,
\e-)
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518. Dai Samurah bin Jundab Radhjallabu Anhuma, ia berkata, "Sa1a

pernah shalat di belakang I\abi Shallallahu Alaihi wa Sallam pada
sbalat jenaqa h seora ng peremp a an lang m e ninggal dalam keadaan ke /u ar
darah nifasnla. Beliau berdiri di tengahnla. " (Muttafaq Alaih).1434

Tafsir Hadits
Hadits ini merupakan dalil yang menunjukkan adanya tuntunan

berdirinya imam tepat di tengah m^y^t perempuan jika sedang melakukan
shalat lenazah dan hukumnya sunnah. Yang wajib hanyalah berdiri
menghadap ke arah bagtan dari mayat itu (pada bagian kepala, tengah,
atau kakinya, pen.) baik pada m^yat laki-laki maupun perempuan.

Para ulama berselisih pendapat tentang hukum menghadap arah mayat
sewaktu shalat lenazah laki-laki dan perempuan itu. Abu Hanifah berkata
bahwa keduanya sama saja. Al-Hadawiyah berkata bahwa imam
menghadap tepat pada pusar laki-laki dan bagian dada perempuan,
berdasarkan riwayat ahlul bait (ulama syiah) dari Ali Radhja/labu Anhu.
Al-Qasim berkata bahwa imam berdiri tepat menghadap dada perempuan
dan antara dada dan pusat pzda jenazah laki-laki.

Asy-Syafii berkata, "Imam berdiri tepat pada bagian kepala mayat laki-
laki dan tepat pada bagtan iututnya bagi jenazah perempuan." Pendapat
tersebut berdasarkan hadits yang diriw^y^tk^n oleh Abu Dawud dan At-
Titmidzi dad Anas Radbjallahu Anhu, "Beliau pernah menyalati lenazah
laki-laki, beliau berdiri tepat pada kepalanya dan beliau menyalat lenazah
perempuan, beliau betdiri padabagtan lututnya." Lalu Al-Ala bin Ziyad

'n'o <i14b, Al-Bukhari (133 1), Muslim (9 64)
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bettanya kepadanya, 'A.pakah demikan c^t^ y^ng biasa Rasulullah
Shallallaha Alaihi wa Sallam lakukan?" Anas menjawab, <'Ya."143s Hanya
saja, menurut penyusun kitab Fath Al-Baibzhwa Al-Bukhari menjelaskan
kuatnya hadits Samurah, sedangkan hadits dari Anas ini lemah.

€t 'P 
p:r !t\t
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519. Dai Ais1ab Radhjallahu Anba, ia berkata, 'Demi Allah, sesunguhnlta

Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam pernah menlalatkan malat
dua anak Baidha' dalam nay'id." (HR. Muslim) 1436

Penielasan Kalimat
'Dai Aislah Radbtlallaha Anha, ia berkata, 'Demi Allah, sesanguhnla

Ra.rulullah Shallallaha Alaihi ua 5'allam pernah menlalatkan malat dua anak
flaidha' (mereka adalah Sahal dan Suhail. Bapaknya bernama Wahab bin
ldasi'ah dan ibunya bernama Da'dun. Yang dijuluki Baidha' yang beratti
yang putih, karena sifat dan watna kulitnya yang putih) dalam maiid."

Aisyah berkata demikian sebagai bantahan atas orang orang yang
menentangnya ketika menyalatkan Sa'ad bin Abi Waqqash dalam masjid.
Ia (Aisyah) berkata, "Sungguh cep^tny^ orang-orang lupa bahwa Nabi
Sballallahu A/aihi wa Sallam pernah menyalati jenazah dalam masjid."

Tafsir Hadits
Hadits ini dijadikan dalil jumhur ulama tentang tidak makruhnya

rnelaksanakan shalat jenazah di dalam masjid. Abu Hanifah dan imam
Ivialik betpendapat bahwa shalat jenazah di dalam masjid tidak sah. Dalam
l<ttab Al-Qaduri yang dijadikan rujukan bagi pengikut madzhab Hanz{r
disebutkan, "Bahwa jenazah tidak dishalatkan di masjid jaml'. Imam
Hanifah dan Malik berhujah atas pend^patny^ dengan keluarnya
Rasulullah ke tanah lapang untuk melaksanakan shalat ghaib bagi An-
Najasyi, dan jawaban 

^t^s pendapat ini telah diuraikan di atas.
Sebagaimana riwayat Abu Abu Dawud, 'Barangsiapa sbalat jenaqah di
nay'id, naka tidak apa-apa.'1a37

'ott <Q.:.1Shahih Abi Dawzd (3794)

'o'u <ry, Muslim (973)
r+zt (;r.Ll Sltabih Abi Dawrd (319I)
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Pendapat ini dijawab, bahwa nash tersebut telah didhaifkan oleh imam
Ahmad, karena di dalamnya ada sanad Shalih Maula At-Tauamah yang
meriwayatkan hadits sendirian, sedang ia adalah seorang yang dhaif. Dan
adapun nash yang masyhur dalam Sunan Abu Daaud denganlafazh, ,Fa

Laa Sltai'a Alaihi" bukan 'Fa Laa Slai-a l-ahu".
Dan telah diriwayatkan bahwasanya l)mar Al-Khaththab menyalatkan

Abu Bakar di masjid, dan Shuhaib menyalatkan umar di Masjid. Dan
menurut Al-Hadawiyah memasukkan mayit ke dalam masjid hukumnya
makruh rr tanzlh. Mereka dan Al-Hanafiyah mentakwil hadits Aisyah,
bahwa yang dimaksud adalah Rasulullah menyalatkan dua anak Baidha'
di dalam masjid, sedang jenazah keduanya di luar masjid. penakwilan ini
tidak sesuai dengan hujjah Aisyah.

o zo 6.. ol o 'j F)t lb ri.oy.
k rr:6J e y,t*
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520. Dan dari Abdurrabanan bin Abu Laila ia berkata, "Zaid bin Arqam
bertakbir atas jenaqah-jenaqah kami dengan empat kali takbir, dan
sesunggahnla ia jaga bertakbir atas jenaqah dengan lima takbir,
kemudian aku bertanla kepadanla, ia menjawab, ,,Rasulu//ah

Shallallahu Alaihi wa Sallam bertakbir dengann1a.,,(HR. Muslim
dan Al-Arba'ah).1a38

Biografi Perawi
Abdurrahman bin Abi Laila, beliau adalahAbu Isya Abdurrahman bin

Abi Laila. Lahir pada enam tahun dari sisa kekhalifahan IJmar. Ia
mendengar dari bapaknya, Ali bin Abi rhalib dan sekelompok shahabat
yang lain. Meninggal pada tahun 82 H. sebab-sebab kematiannya ada
beberapa pendapat; dikatakan ra htlang, terbunuh, dan ada juga yang
mengatakan ia tenggelam di sungai Bashrah.

Tafsir Hadits
Telah lalu pada hadits Abu Hurairah, "sesungguhnya Rasulullah

Sba//a//ahu Alaibi wa Sallam bertakbir dalam shalatnya untuk An-Najasy
dengan empat kali takbir." Dan diriwayatkan juga empat kali takbir ini

i, t/7t
. )-e *!t> -,/.

J?, ors

"'u <6q3, Muslim (957)
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dari Mas'ud, Abu Hurairah, Uqbah bin Amit, Al-Barca bin Azib, danZard
bin Tsabit.la3e Dalam Ash-Shahihain dari Ibni Abbas disebutkan flw^yat
sebagai berikut, 'Beliau shalat pada kuburan dengan empat kali takbir'\44(l

Ibnu Majah mengeluarkan riwayat dari Abu Hurairah, "Sesungguhnya
Rasulullah Sha//a//ahu Alaihi wa Sallam menyalati jenazah dan bertakbir
dengan empat kali takbir."1441 Ibnu Abu Dawud berkata, "Tidak zda dalam
bab ini yang lebih shahih darinya." Mayoritas ulama berpendapat dengan
empat kali takbir tidak yang lainnya, baik dari ulama khalaf maupun salaf.
Di antara mereka adalah imam Mazhab yang empa t dan rt-w ay at datt Zatd
bin Ali. Al-Hadawiyah berpendapat, bahwa shalat ini dilakukan dengan
lima takbir dan mereka berhujiah dengan riurayat dari AIi Alaihissalam ia
bertakbir untuk Fatimah dengan lima kali takbir, dan dari Ibnu Al-
Hanafiyah sesungguhnya ia bertakbir atas Ibnu Abbas dengan lima
takbiran. Mereka mentakwil rr-wayat dengan empat takbir, bahwa yang
dimaksud adalah selain dari takbir iftitah dan ini sangat jauh.

:JGJ ,L *i.* o tc / i. .d- tfi to.
JJPeP ilta:e
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521. Dan Ali Radhjallaha Anbu sesunguhnla ia bertakbir untuk Sahl bin
Hanif dengan enam kali takbir, dan ia berkata, "Sesungubnla ia
selraftg badr." (HR. Said bin Manshur asalnya hadits ini
adalah di Al-Bukhati)l aa2

Menurut riwayat dalam Al-Bukhari adalah, "Sesungguhnya Ali
Alaihissalam bertakbir untuk Sahl bin Hanif." Dan Al-B arqani
menambahkan dalam Mustakhr@nya dengan lafazh Sittan (enam), demikian
yang disebutkan oleh Al-Bukhari dalam Taiklnyzlaa3

Tafsir Hadits
Telah terjadi perbedaan riwayat dalam jumlah takbir pada shalat

lenazah. Al-Baihaqi telah mengeluarkan i'wayat dari Said bin Al-Mus ayyab,
"Sesungguhnya Umar berkata, "Semua itu pernah dilakukan apakah

1a3e Disebutkan hadits-hadits ini oleh Ibnu Abi Syaibah dalam Mushannafnya (2/ 492,494)

"'o <61brAl-Bukhari (1319) dan Muslim (954)

'oo' <64t, Shahih Ibnu Majab (7556)

"o' <6qb, Al-Baihaqi (4/36)
taa3 At-Tarikh Al-Kabir (4/97)
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empat, lima, dan kami sepakat atas empat-"1444 Ibnu Al-Mundzir
meriwayatk an dari lalan y ang lain dari Said, Al-Baihaqi juga meriwayatkan
dari Abi Wail ia betkata, "Mereka bertakbir pada zaman Rasulullah
Shallallahu Alaibi wa Sallan dengan empat, lima, enam, dan tujuh.
Kemudian Umar mengumpulkan shahabat-shahabat Rasulullah semuanya
mengkhabarkan apa yang telah mereka riwayatkan dan apa yang telah
meteka lihat, kemudian Umar mengumpulkan mereka dengan empat kali
takbir."1445 Ibnu Abdil Bar meriwayatkan dalam Al-IstidTkar dengan
sanadnya, "Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam bertakbir dalam shalat

lenazah dengan empat, lima, enam, tuiuh dan delapan sampai datang
kematian An-Najasy, maka keluarlah beliau ke mushalla dan manusia
bershaf di belakang, kemudian beliau bertakbir atasnyl- dengan empat,
dan tetaplah Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam bertakbir dengan empat
kali takbir sampai Allah mewafatkan beliau," jika sah riurayat ini maka
Umar dan orang yang bersam^ny^ tidak mengetahui ketetapan perkara
atas empat sampai beliau harus mengumpulkan mereka untuk
bermusyawatah dalam hal itu.
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522. Dan dai Jabir Radhjallahu Anhu ia berkata, 'kasulullah Sha//a//ahu

Alaihi wa Sallam bertakbir untuk jenaqah kani dengan empat takbiran,
beliau membaca surat Al-Fatibab pada takbir yng pertama. " (HR.
As-Syafii dengan sanad yang dhai8.1e6

Tafsir Hadits
Hadits ini tidak disebutkan dalamAy-Slarah dan pensyarah -semoga Allah

merahmadnya- tidak berkoment^r 
^t^s 

hadits ini. Pengarang berkata dalam
Al-Fatb, "Sesungguhnya syaikh beliau telah memberikan faidah dalam Slarah
AtTimtidTi bahwa sanadnya dhaif. Di dalam At-Talkhisb bahwa hadits ini
diriwayatkan oleh Asy-Syafii dari Ibrahim bin Muhammad dan Muhammad
bin Abdullah bin Uqail dadJabir. Mereka mendhaifkan Ibnu Uqail.

'aaa Al-Baihaql (4/37)
'aa5 Al-Baihaqi (4/37)
rtte 1i-&) Munad As1-S1afii (Hal. 358)
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Ketahuilah, sesuflgguhnya ulama telah berbeda pendapat dalam
masalah membaca Al-Fatihah dalam shalat jenazah. Ibnu Al-Mundzir
menukil dari Ibnu Mas'ud, Al-Hasan bin Ali, lbnu Az-Zubair tentang
disyadatkannya Al-Fatihah. Ini adalah pendapat Asy-Syafi'i, Ahmad, dan
Ishaq. Dan dinukil dad Abu Hurairah dan Ibnu Umar, tidak ada dalam
shalat lenazah bacaan Al-Qur'an, ini adalah pendapat Malik dan orang-
orang Kuffah. Pendapat pertama melandaskan dengan flwayat yang telah
lalu. Walaupun hadits ini dhaif, tzpi ia memiliki syahid (hadits lain yang
serupa).

r* Jrt -iii 4:, iSv u'y r..lt l? ; * fj.oYr"
idt3t^U.:tu 

=4, 
y'.orri t't* p r;* i,t oy,

6 .. f t.. o4,

€)4t otY '\*
523. Dan dai Thalbab bin Abdul/ah bin Auf ia berkata, 'Aku shalat

jenaTah di belakanglbnu Abbas Radbjallahu Anhuma beliau membaca

Fatibalul Kitab." Beliau berkata, "Supala rzereka tahu bahwa ini adalab
sunnah. " (HR. Al-Bukha ri).t*'

Tafsir Hadits
Ibnu Khuzaimah mengeluarkan dalam Shahihnya dan An-Nasa'i dengan

lafazh, "Maka aku menarik tangannya, kemudian aku bertanya tentang
hal itu, maka ia betkata, "Benat wahai anak saudaraku, sesungguhnya ini
adalah haq @enar) dan sunnah."1448 Dan An-Nasa'i meriwayatkan datt
lalanyang lain dengan lafazh, "Ia membaca Fatihatul-Kitab (Al-Fatihah)
dan surah yang lain dengan suara yang kencang sampai kami mendengarnya,
maka ketika beliau menyelesaikan shalatnya aku tarik tangannya, kemudian
aku bettanya kepadanya, ra menjawab, "sunnah dan haq."lee

At-Tirmidzi meriwayatkan dari Ibnu Abbas, "sesungguhnya Beliau
Shallallahu Alaihi wa Sallan membaca Al-Fatihah pada shalat ienazah."tas}
Kemudian ia berkata, "Tidak shahih, yang shahih adalah dari Ibnu Abbas
dengan ucapannya, "Dati Sunnah." Al-Hakim betkata, "Mereka
bersepakat bahwa ucapan shahabat "Dat!. Sunnah" merupakan hadits yang

'no' <i173, Al-Bukhari (i 335)

'oo' <64t, S hahih An-Nasa'i (1987)

'ooo <ry, Sbaltih An-Nasa'i (1986)

'nuo <67b) Sltabih At-Timidqi (1026)
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betsandar. Berkata pengatang, "Demikian yang dinukil Ijma, sedangkan
perbedaan pendapat ini sudah masyhur di kalangan Ahlul Hadits dan
Ushul."

Hadits ini dalil yang menunjukkan wajibnya membaca Al-Fatihah
dalam shalat 1enaza.h, karena yang dimaksud dengan "Dari sunnah" yaitu
jzlan yang disandarkan kepada Rasulullah Shallallahu A/aihi wa Sa//am,

karena yang dimaksud di sini adalah lawan dad fardhu. Ini merupakan
istilah yang dikenal dan ditambah dengan kewajiban dari penegasan
ucapan "Ha1" yakni tetap. Ibnu Majah telah mengeluarkan hadits dari
Ummu Syarik ia berkata, "Rasululla,h Shallallaha ,4/aihi wa Sallam
memetintahkan kami untuk membaca Al-Fatihah dalam shalat

lerraza}r-'."t4sl
Dalam sanadnya ada kelemahan dan hadits ini selaras dengan hadits

Ibnu Abbas dan perintah menunjukkan dalil wajib. Kewajiban membaca
Al-Fatihah inilah pendapat Asy-Syaf i, Ahmad dan selain keduanya dari
ulama salaf dan khalaf. Yang lain berpendapat tidak disyariatkannya
berdasarkan ucapan Ibnu Mas'ud, "Rasulullah Shallallabu Alaihi wa Sallam

tidak menentukan kepada kami bacaan dalam shalat jenazzh, bahkan ia
betkata, "Bertakbirlah jlka imam bertakbir dan pilihlah ucapan yang baik
yang kalian sukai." Kecuali ucapan ini tidak dihubungkan da.Iam A/-
Intisbar kepada kitab hadits untuk diketahui shahih dan tidaknya dan
hadits ini menafikan sedang hadits Ibnu Abbas menetapkan jadi ra

didahulukan.
Dari Al-Hadi dan sekelompok ulama dari ahlul Bait bahwa membaca

bacaan adalah sunnah mengamalkan hadits Ibnu Abbas "sunnah" dan
Anda telah mengetahui maksudnya dari lafazhnya. Dan berdalil dengan
kewajibannya bahwa mereka bersepakat bahwa itu adalah shalat dan telah
tetap dalam hadits, "Tidak ada shalat kecuali dengan Fatihatul Kit^b."14s2

Ini masuk dalam kategori keumuman hadits dan mengeluarkannya
dari keumuman ini memerlukan dalil adapun tempat bacaan fatihah itu
setelah takbir y^ng pefiama kemudian ta befiakbir dan bershalawat atas
Nabr Shallallabu Aloihi wa Sallam kemudian bettakbir mendoakan m^yat
dan cara berdoa sebagaiman^y^ig ditunjukkan hadits berikut:

h, ,U ]nr J'i1, J:" ,iu & lr ,f , etc
iL1j i"ry,'r<t;t :^sG!'q I-L* ti*

o .0 /

U O.f
/O
t'^'1"sfJ

"*j 'o\ t
o7'de

tlst (L1&) Dhaif Ibru Majalt (1518)

"t' <i2',-1Al-Bukhari (756) dan Muslim (394)
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524. Dan dari Auf bin Malik Radhjallahu Anhu ia berkata, 'Kasulullah
Shallallahu Alaihi wa Sallam shalat jenaqah dan aku telah hafal dan
do'a beliau, 'Ya Allah ampunilah ia, rahmati ia, ampunilah dia,
anpunilab dainla, muliakanlah tempat kembalin1a, luaskanlab tempat

masaknla, mandikanlah ia dengan atr, salju, dan air dingin, bercihkanlah

ia dai kesalahan sebagaimana baju putih yng dibersihkan dai kotoran,

gantikanlah bagiryta rumablang hbib baik dai ramahnla, keluargalang
lebib baik dari keluarganJa, marukkanlah ia dalarz surga dan
hindarkanlab ftnah kubur dan aqab neraka." (HR. Muslim).1as3

Tafsir Hadits
Bisa dipahami, bahwa Nabt Sha//a//ahu Alaihi wa Sallam membaca doa

ini dengan keras sehingga bisa dihafal. Mungkin juga beliau ditanya apa
yang beliau baca kemudian beliau menyebutka;nnya, maka kemudian ini
dihafal. Dan Para ahli fikih mengatakan, "Disunnahkan untuk membaca
sec^ra pelan. Di antara mereka mengatakan, "Boleh dipilih." Di antarz
mereka ada yang mengatakan, "Dibaca pelan pada siang hari dan dibaca
keras pada malam hatt." Berdo'a untuk mayat harus dengan penuh
keikhlasan sebagaimana sabda Rasulullah,'T kb laskan lah doa u n tu krJo.'nouo

Dan apa yang datane dari beliau Sba//a//ahu Alaihi wa Sallam adalah lebih
utama. Hadits-hadits yang lebih shahih dalam masalah ini adalah hadits
berikut,

^:t; ?rt -f* lt ;;| oL{ :Ju ir}nr e:r;;} €j *t.oyo
t:o,, qt U. ryt "nat,i'A i)G Jt J:",!t &',
*L 9;+l A -.llt6tib 6fi3 s.X':6,tu) t*vr

'nt' <i|,b, Muslim (963)
rts+ 1fr1 S babih Abi Dawud (3799)
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525. Dari Abu Hurairah Radbjallahu Anhu, ia berkata, 'Rasulullah
Shallallahu Alaihi wa Sallan jika menlalatkan jenaTah naka beliau
mengucapkan doa, 'Ya Allah, ampunilah zraftgJang hidup, dan lang
mati di antara kami,lang menlaksikan dan lang ghaib,lang kecil dan

lang besar,ltang laki-laki dan yng per€mpuan. Ya A//ah, barangsiapa

lang Engkau hidupkan ia da/am keadaan Islam dan barangsiapa ltang
Engkau malikan, maka matikanlah ia dalam keadaan beiman; Ya
Allah, janganlab Engkaa jauhkan kani dai pahalan1ta dan janganlah
Engkau membiarkan kami tersesat sesudahnla." (HR. Muslim dan
Al-Atba'ah;.t+ss

Tafsir Hadits
Hadits-hadits yang menjeiaskan mengenai doa bagi mayat ini banyak

sekali. Misalnya dalam Sunan Abi Dawud darr Abu Hurairzh, "Nabi
sballallahu Alaihi wa sallam berdoa dalan shalat jenaTah, 'Ya Allah, hanya
Engkaulah tuhannla, Engkaulahlang telab nenciptakannla, Engkaulabyng telah
membeinla petunjuk kepada Islan, Engkaalah lang telah mencabut rubnla, dan
hanla E ngkaulah lang hbib nengetahui Stang rahasia dan lang nampak padanla,
kami datang memobonkan pertolongan bagirya maka anpznilah dosanlta.'^as6

Dan Ibnu Majah dad Hadits \Watsilah bin Asqa', ta berkata, ,Rasulullab

Shallallahu Alaihi wa Sallan pernab bersama kami menlalati jenaTah laki-laki
dai orang Islam, aku mendengar beliaa berdoa, 'Ya Allab sesunguhnla si Fulan
dan anak si Fulan ini dalam langungan Engkaa, dalam pertalian dengan tetanga-
Mu, jauhkanlah ia dai fitnah kubur dan dai siksa neraka, haryta E ngkaulab

ltang menepati janli dan tempat pajian. Ya Allah ampanilab ia, rahmatilah ia,
karena sesungguhnla hanla E ngkaulah ltang Maha Pengampun lagi Maha
Penlayang.'\a51

Adanya perbedaan riwzyat danlafazh doa menunjukkan kebebasan kita
memilih doa-doa tersebut dalam shalat jenazah. Jadi bukan hanya suatu
doa tertentu. Al-Hadawiyah memilih doa-doa yang lain dan Asy-syafri
demikian juga, semua ini tertera dalam l<ttab As1t,Slarh. Mengenahibacaan
suatu surat sesudah membaca surat Al-Fatihah jelas ada tuntunannya

1455

1156

r457

<&.;.> Sttottltt Abi Dawud (3201) d,ar tidak saya lihat dalam Muslim
1L&1 D haiJ Abi D awrd (3200)
(&.&) Shalr'h Ibm Majab (1521)
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sebagaimana sudah dikemukakan dalam dwayat An-Nasai dimuka, tetapi
tidak ada kewajiban dibaca dalam shalat ienazah. Yang penting adalah ikhlas
berdoa bagi orang yang mati itu, karena keikhlasan dipetintahkzn dalam
menegakkan shalat, sebagaimana yaflg dijelaskan dalam hadits berikut.

/ . tol /
,*ta:-Pr.oY1v

do

(LJl .lt

526. Dan dainla -Abu Hurairah- Rndbtlallahu Anhu, 'Nabi Shallallahu
Alaibi wa Sallam bersabda, 'Apabila kamu menlalalkan malat maka
ikhlaskan doamu bagtryta." (HR. Abu Dawud dan dishahihkan
oleh Ibnu Hibban).1458

Tafsir Hadits
Hadits ini menunjukkan keharusan berdoa dengan ikhlas bagr mayat,

karena mereka hanyalah orang-otangya;ng memohonkan syafaat kepada
Allah untuk si mayat, dan orang yang memohon itu harus sungguh-
sungguh dalam permohonanny^ dengan disertai harzpan terkabulnya
syafaat bagi si m^y^t.

Dan diriwayatkan dari Ath-Thabtani, "Ibnu Umar jika melihat jenazah,
maka beliau membaca, "Inilah yang telah dijanjikan oleh Allah dan Rasul-
Nya, "Ya Allah tambahkanlah bagi kami keimanan dan penyerahan diri
kepada Allah.>'l45e Juga dihubungkan dengan ucapan Nabi Shallallahu
Alaihi wa Sallam, Sesungguhnya beliau bersabda, "Barangsiapa yang
rnelihat lenzzah lalu ia rnengucapkan, "Allah Maha Besar, Maha benar
Allah dan Rasul-Nya, inilah yang pernah dijanjikan oleh Allah dan Rasul-
Nya. Ya Allah tambahkan bagi kami keimanan dan penyerahan diri, maka
dituliskan baginya dua puluh kebaikan."1a6''

'&6y:ss *t*?tr;; olt
oL i;t l;3+r ''itt'rl irr,, .ieftst

:J6 &J
t ,o
JJ-j ,J!J

14s8 (Z;;) Shabih Abi Dawad (3199)
t15e Di dalarn Ad-Dt'a (1160)
1460 Di dalam Ad-Du'a (1161)

"oi A ?nt

{ 1p*G

.OYV



-7

<={.nAB 
llrNnzm & 855

527. Dai Abu Hurairah Radhtlallahu Anhu dai I'iabi Shaltallahu Alaihi
wa Sa//am, beliau bersabda, "Segeralah nengurus jenaqah, jika jenaTah
ita baik maka ilu suatu kehaikanJaftg kamu serabkan kepadanlta, dan
jika jenaTah itu tidak baik, maka itu suatu keburukan lang kamu
letakkan di atas pandakmu." (Muttafaq Alaih).1a61

Ibnu Qudamah mengutip pendapat ulama bahwa perintah segera
mengruus jenazahitu hanya menunjukkan kesunnahan, tanpa ada perbedaan
pendapat tentang hukumnya. Akan tetapi Ibnu Hazm setelah ditanya
mengenai hal itu, beliau menjawab, "Wajib." Dan yang dimaksudkan ad,alah
mempercepat jalan sewaktu memikul mayat. Demikian menurut pengertian
sebagian ulama salaf. Menurut Asy-syafri dan mayoritas ulama bahwa yang
dimaksudkan segera mengurus adalah mempercep at jalan saat memikul
m^yat, melebihi dari kecepatan jalan biasa dan makruh tedalu cepat, iadi
disunnahkan mempercepat jalan ketika membaw^ may^t itu, dengan
kecepatan yang tidak mencapai batas tedalu cepat yang dikawatirkan terjadi
suatu bahaya bagi m^yat atau kesusahan bagi yang memikul dan orang-
orang yang mengiringi jenazahnya itu.

Al-Qurthubi berkata, "Maksud hadits tersebut adalah tidak sengaja
memp erlambat p engub uran m^y at, karena memp erlambat p enguburannya
tetkadang mengakibatkan timbulnya rasa saling membanggakan diri dan
rasa sombong keluarganya." Pendapat ini berdasarkan atas perintah untuk
menyegerakan mengurus kematian dalam ar'jan segera membawanya ke
kuburan untuk dikuburkan. Ada yang mengatakan bahwa maksudnya
adalah segera mempersiapkan lenazah itu. Ini lebih umum dari pendapat
pertama di atas. Tetapi An-Nawawi membantah pendapat tersebut, beliau
mengatakan pendapat itu batil, dan tertolak dengan sendirinya oleh
sabdanya, "Kamxl meletakkannlta di atas pundakmxl.', An-Nawawi
menjelaskan bahvra memikul di atas pundak itu mengandung beberapa
pengertian. Misainya orang biasa mengatakan, "si fulan memikul hutang
yang banyak di atas pundaknya." Dra mengatakan, "yang menguatkan
pengertian semacam itu adalah kenyataannya tidak semua pengiring
jenazah itu memikulnya."

Penyusun kttab Al-Fath setelah mengutip pendapat itu berkata bahwa
yang menguatkan pendapat agar segera dikuburkan adalah hadits yang
diriwayatkan dari Ibnu Umar, "Aku mendengar Rasulullah Sha//a//ahu
Alaihi wa sa/lam bersabda, 'Apabila reselraftg di antara kalian meningal
dunia, maka janganlah k'.arua rahan malatnla dan segeralah dikulturkan " (HR.

"o' t}y&rAl-Bukhari (1315) dan X{uslim (944)
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Ath-Thabrani dengan sanad yang hasan)la62DariAbu Dawud secara matfu,

"Tidak sepantasnla bagi malat selrang muslim tinggal lama di tengah

keluarganla." 1463

Hadits tersebut sebagai dalil yang menunjukkan keharusan
menyegerakan mengurus mayat dan penguburannya.

,-* ,*t f I' ,k !, J";'r'lu,ls i; ii'r ,bt e,r.oY^
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528. Dan darinla Radhtlallahu Anhu, ia berkata, Rasulallah Sballallahu

Alaibi wa Sallam bersabda, 'Barangsiapa rnenlaksikan jenaTah bingga

menlalatkannla, maka bagirya .ratu qirath, darc barangsiapa lang
menlaksikannla hinga dikuburkan, maka bagirya dua qirath." Mereka

berlanlta, 'Apakah dua qiratb itil?" Beliau menjawab, "Seperti daa

gunungJang besar." (Muttafaq Alaih)1464 Dan bagi Muslim, "Hinga
diletakkan dalam liang /abat."t46s DAn bagi Al-Bukhai juga dari hadits

Abu Hurairah, 'BarangsiapaJang menghantar jenaqah ftzrang muslim

dengan keimanan dan mengbarapkan ganJaran dan ia tetap bersama

jenaqah itu hingajenaTah itu disbalatkan dan selesai dikuburkan, maka

sunguh ia pulang dengan ganjaran dua qiralh, setiap qiratb sama dengan

gililung Uhud.'\466

ta62 Al-Mn'jam Al-Kabir (12/ 4aa)
rut 1Li&) Dhaif Abi Dawad (3759)

'ou' <g,2rAl-Bukhari (1325) dan Muslim (945)
t'ut <64:t, Muslim (945)
ta66 1fr1Al-Bukhari (47)
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Penielasan Kalimat
"Dan darinla (yaitu Abu Hurauah) ia berkata, Rarulullah Shallal/ahu

Alaihi wa Sallam bersabda, "Barangsiapa menlaksikan jena4ah hingga
menlalatkannlta, maka bagtrya satu qirath, dan barangsiapalangmenlaksikannla
hinga dikuburkan, maka bagtryta daa qirath." Mereka bertanla (Abu Awanah
menjelaskan bahwa yang bertanya tentang dua qirath itu adalah Abu
Hurairah sendiri) 'Apakah daa qirath itil?" Beliau menjawab, "seperti daa
gtlnungJang besar."

Dalam Muslim, 'TJinga jenaqah itu diletakkan dalan liang lahat." Dan
bagi Al-Bukhari dad Abu Hurairah, 'BarangsiapaJlang mengbantar jenaTah

ftzrang muslim dengan keimanan dan mengbarapkan ganjaran dan ia tetap bersama

jenaqah itu hinga ia shalati dan selesai dari penguburanlt)/a, maka sungub ia
pulang dengan ganJaran dua qiratb, setiap qirath sebesar guftaftg (Jhud."

Keduanya bersepakat dalam kalimat yang pertama di hadits, kemudian
masing-masing menurut redaksinya sendiri. Dan hadits ini diriwayatkan
oleh dua belas orang sahabat.

Ucapan, "dengan keimanan dan mengharapkan ganjaran", pembatasan
adanya keimanan dan mengharap ganiarankarena hal tersebut merupakan
sebuah keharusan. Amal yang mendapatkan ganjann zdalah amal yang
didahului oleh niat, jadi tidak termasuk dalam hal ini orang yang
melakukan hal tetsebuthanya karena ingin mendapatkan bayaran semata
atau hany a katena mencintainy a, sebagaimana dij elaskan oleh pengarang
dalam Al-Fathu.

Ucapan, "Sebesar gunilng Uhud. " Di dalam flwayat An-Nasai teksnya
adalah, 'Dia mendapat dua qirath pahala, masing-masing dari keduaryta /ebih
besar dari GunangUhud.'4467 Sedangkan dalam rrwayat Muslim, '?a/ing kecil
dari keduanla sebesar Gunung Uhx/d."r468 Dan menurut riwayat Ibnu Adiy
dari rWatsilah dengan lafazh, 'Dituliskan bagirya daa qirath ganJaran Jang
paling ingan di antara keduanla dalam tirnbangan amal pada hai kiamat kelak,
hbih berat dai Gunung Uhud.'\46e

Tafsir Hadits
Pengertian menyaksikan dalam hadits tersebut adalah menghadiri

takziah kematiannya. Dan zhahrnya adalah hadit bersama jenazah sejak
mulai dikeluarkannya. Telah terdapat dalam lafazh Muslim, 'Barangsiapa

lang keluar menlertai jenaqah dari rumabnla, kemudian ia menghantarnla hinga
jenaqab itu dikubarkan, maka bagirya dua qirath dari pahala, masing-masing

'ou' <ry, Shattib An-Nasai (7996)

'out 64brMuslim (945)
ra6e Al-Kamil (6/326)
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qirath seperli Ganung Ubud, dan barangsiapa menlalatkannla kemudian ia

kenbali naka baginla satu qirath.'\410

Riwayat-riwayat ini jika dikembalikan afit^t^ satu dengan yang lainnya

dapat dipahami bahwa sesungguhnya tidak bethak untuk mendapatkan

pahalayang telah disebutkan kecuali bagi orang yang menyalatkan lenazah
dan meng^flt^rnya. Pengarang berkata, "Yang jelas bagiku pahala
didapatkan bagi orang yang shalat walaupun ia tidak mengantarnya."
Karena yang demikian itu adalah sarafl^ untuk shalat, akan tetapi qitath
orang yang shalat saja tidak seperti qitath orang yang mengikuti jenazah.

Said bin Mansyur mengeluatkan riwayat dari Urwah dari Zaidbtn Tsabit,
'Jika kamu menyalatkan ienazah berarti engkau telah menunaikan apa

yang menjadi kewajibanmu." Ibnu Abi Syaibah juga mengeluarkan dengan

Iafzzh,'Jika kalian menyalatinfa."l+1t Dan ia menambahkan diakhirnya,
"Maka terlepaslah atas kalian hak jenazah dan keluarganya." Maknanya,
bahwa kamu telah menunaikan hak mayat dan jika kamu tambahkan
dengan mengantarnya, mzka bagimu pahala. Al-Bukhati mengeluatkan
ucapan Humaid bin Hilal secata muallaq, "Kami tidak mengetahui adanya

kewaiiban untuk mrnta tztn atas keluarga lenazah, akan tetapi bagi orang
yang shalat (tidak mengikuti jenazah) maka baginya satu qi.rath." Adapun
cialam hadits Abu Hurairah, "Dua orang pemimpin tapi keduanya bukan
p emimpin yaitu s es eo :-ar.g y ar'g bersama yenazah kemudian ia menyalatkan
jenazah tersebut maka tidak ada baginya untuk kembali sampai ia minta
izin kepada wali 1enazah."

Dikeluarkan oleh ,Lbdurnzagto" , d^n sesungguhnya rnL adalah hadits
munqathi dan mauquf. Telah diriwayatkan bebetapa hadits yang semakna

dan marfu tetapi semuanya dhaif. Mengenai timbangan amal diakhirzt,
tidak ada jalan bagi kita untuk mengetahui hakikatnya dan yang
mengetahuinya hanya Allah. Pengetahuan kita tentang hal itu hanya
dengan jalan permisalan dengan ukuran-ukur^n yang kita ketahui. Oleh
karena itu, ganjaran yang didapat dari menyalatkan ornag mati misalnya
disamakan dengan qirath (gunung), agar dapat dimengerti oleh akal dengan
jelas, sesuai dengan bentuk yang diamati oleh indera. Oleh karena qitath
itu biasanya ukuran yang hina dibandingkan dengan ukuran mulia dan
tinggi lainnya maka Nabi Shalla/lahu Alaihi wa Sallam mengingatkan kita
untuk mengetahui ukurannya,yaitu seperti besar dan berat Gunung Uhud
yang tetkenal di Madinah. Kalimat "Hingga dikuburkan", ielas
menunjukkan hingga dimasukkan kedalam lubang kubur sekalipun belum

tt'o <Q.&y N,{uslim (945)
1471 Mathannaf Ibna Abi Slaibab (3 / 5)

"12 Muthannaf Abdnraqaq (3 /514)
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selesai penimbunan seluruhnya. Uca;pa;n "Hingga diletakkan di liang
lahat", juga demikian maksudnya. Hanya saja dalam riwayat lain dari
Muslim, diterangkan, "Hingga selesai penguburantrya." Ucapan tetsebut

sebagai penjelasan dan penafsitan dari riwayat-riwayat latnnya.
Hadits ini memotivasi untuk datang bertakziah atas kematian seseorang,

kemudian menyalatkan dan mengubutkannya. Hal ini menunjukkan
besarnya kemurahan Allah dan pemuliannya tethadap orangyang telah mati,

seta menunjukkan banyaknya ganjannpahalz bagi orang yang berbuat baik
tethadap oraflg setelah kematiannya.

Hal-hal yang harus diperhatikan ketika memikul jenazah:

Diriwayatkan dari Al-Baihaqi dalam As-Sunan AL Kubra dengan sanad

dari Abdullah bin Mas'ud, sesungguhnya ia betkata, "Jtka seseorang di
ant^ta kamu mengantarkat jenazah,maka hendaklah ia memikulnyapada
empat bagian samping usungan (tandu), kemudian boleh menambah lebih
dari itu, karena semacam itu termasuk sunnah rasul."

Dan diriwayztkan dengan sanad yang sama, "Sesungguhnya Utsman
bin Affan memikul ^nt^t dua pikulan tandu ibunya dan beliau tidak
melepaskannya hingga may^tnyz- diletakkan." Driwayatkan juga, 'Abu
Hurairah memikul ant^ta dua pikulan tandu m^y^t Sa'ad bin Abi
!7aqqash." Diriwayatkan juga, "Ibnu Zuba:r memikul 

^nt^ra 
dua pikulan

tandu m^y^t Musawwir bin Makhramah." Telah diriwayatkan dari Yusuf
bin Mahik, ia berkata, "Aku pernah bertakziah pada lenazah Rafi' bin
I(hudaij dan pada saat itu ada Ibnu Umat dan Ibnu Abbas. Lalu
berangkatlah Ibnu Umat dengan memegang ujung pikulan tandu m^y^t,

"nt^r^ dua orang yang berdiri, lalu ia letakkan pikulan itu di atas

pundaknya lalu ia berlalan sambil memikulny^." 1473
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529. Dan dari Salin dari bapaknl/a, "Sesungguhnla ia nelihat Nabi
Shallallabu Alaihi wa Sallam dan Abu Bakar serta Urnar mereka

beryalan di depan jenaqah." (HR. Al-Khamsah dan dishahihkan
oleh Ibnu Hibban dan dianggap clcat oleh An-Nasa'i dan
sekelompok ulama dengan kemutsalan).t+t+

1473 Al-Baiha qi g / 19)

"'o <i4.3, Shahih At-Tirnid{ (1007)
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Biografi Perawi
Salim nama Iengkapnya adalah Abu Abdillah atau Abu Amt, Salim bin

Abdullah bin Umar bin I(haththab. Ia tetmasuk salah seorang fuqaha di
Madinah. Pemimpin pata tabiin dan termasuk ulama masyarakat Madinah.
Ia meriwayatkan hadits dari ayahnya dan juga yang lainnya. Wafat pada
tahun 106 H.

Diperselisihkan mengenai kemutsalan dan tidaknya hadits tersebut.
Menutut Ahmad, yang mursal adalah yang diriwayatkan melalui sanad

Az-Zuhrr, sedangkan hadits dati Salim hanya sampai pada ayahnya
Abdullah bin Umar saja, berdasarkan perbuatannya.

Tafsir Hadits
At-Tirmidzi berkata, "Pat^ muhaddits berpendapat bahwa yang paling

benat adalah bahwa hadits itu mutsal." Ditiwayatkan dari Ibnu Hibban
dalam Shahihnya dari Az-Zuhriy dari Salim, bahwa Abdullah bin Umar,
"Beliau berjalan di depan jenazah bersama Abu Bakar,lJmat dan Utsman."
Az-Zulnli betkata, "Yang demikian itu sunnah."l47s Ad-Daraquthni dalam
A / -I I a / menyebutkan p erb e daan p endap at y ang b any ak tentang m^t^n hadits
itu dari Lz-Zuhri. Ad-Dataquthni berkata, "Yang benar adalah kata orang
dari Salim dari ayahnya bahwa Nabi Sballallahu Alaihi wa Sallam pernah
berlalan." Bzpzknya betkata, "Bahwa Rasulullah ShallallahuAlaihi an Sallan
be{alan betsama Abu Bakat dan Umar di depan jenazah." Dan ini adalah
mursal. Al-Baihaqi berkata, "Hadits itu bersambung sanadnya, lebih kuat
dan lebih benar, karena hadits itu dari nvrayat Ibnu Uyainah, dan ia adalah
penghafal hadits yang terpercaya. Dari Ali bin Al-Madini, ia berkata, "Aku
berkata kepada Ibnu Uyainah, "lVahai Abu Muhammad, orang-orang
mefl entangmu mengenai hadits ini." Lalu ra b erkata, " Az -Zuhn menyatakan
keyakinannya terhadzp haditsnya itu berkali-kali sehingga tidak dapat aku
hitung." Katanya, "Aku mendengarnya dari mulut Salim dari bapaknya."
Berkata pengarang, "Dalam hal ini seyogyanya tidak ada lagi keraguan
karena hadits ini benat-benar r^ dengar dari Salim, dari bapaknya, dan
memang benar demikian. Hanya saja dalam hadits ini terdapat ucapan
perawi dan hadits ini dishahihkan oleh Az-Zuhrt dan diriwayatkan oleh
Ibnu Uyainah." Karena ada perbedaan penilaian terhadap hadits ini,
mengakibatkan terjadi perbedaan pendapat ulama atas lima pendapat:

Pertama; Bahwa berjalan di depan ienazah itu lebih baik berdasarkan
petbuatan Nabi Sballallahu Alaihi wa Sallam dan khalifahnya. Ini merupakan
pendapat mayoritas ulama dan Asy-Syafii.

t41s Shabib Ibnu Hibban (7 /320)
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Kedua; Al-Hadawiyah dan Al-Hanafiyah mengatakan bahwa be{alan di
belakang jenazah adalah lebih baik, berdasarkan rrwayat dari Ibnu Thawus,
dari bapaknya, "Rasulullah Sha//a//ahu Alaihi wa Sallam tidak berjalan
mengantar jenazah hingga wafatnya kecuali di belakang jenazah.la76

Berdasarkan hadits yang diriw^y^tkan dari Said bin Manshur dari hadits

Ali, ia berkata, "Berjalan di belakang jenazah itu lebih utama dzripada
berialan di depannya, sebagaimana keutamzan shalat betltmazh dzrtpada
shalat sendirian." Sanadnya hasan dan mauquf tetapi sama dengan hukum
hadits marfu. Akan tetapi Al-Atsram betkata bahwa Ahmad mempersoalkan

sanadnya.
krtgo, Boleh berjalan di depannya, di belak^Dgny^, di samping kanan

dan kirinya. Menurut pendapatitu ada kebebasan bagi orungy^flgmengiringi

lenazah dan itu sesuai dengan anjuran untuk mempercepat penguburan
mayat. Dan meteka tidak menghatuskan tempat berjalan bagi seseorang

agar tidak meny'ulitkan mereka semua atau sebagiannya.

kernpal; Menurut Ats-Tsauri bahwa orang yang berjalan mengiringi

ienazah dapat berialan sesuai kehendaknya, hanya saja bila ia naik
kendaraan, sebaiknya di belak^ng )en^zah. Betdasatkan hadits yang
diriwayatkan dalam As-Sanan dan dishahihkan oleh Ibnu Hibban dan Al-
Hakim dati Al-Mughirah secar^ marfu, "Orang yang naik kendataan
dibelakang lentza.h dan orang yang berjalan kaki, m^n sajayangia sukai.'r1477

Ke/ima; Menurut An-Nakhai, jika betsama lenazah itu ada oraflg
perempuan maka berjalan di depannya dan jika tidak, maka berjalan
dibelakangnya.

Jgl tunw .o\-.\,. ..i..,, t| .,.
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530. Dan dai Unma Athjah Radbiallahu Anba ia berkata, 'Kani dilarang

unluk nengikuti jenaTah dan tidak ditekankan (pelarangan tersebut)

atas kani." (Muttafaq Alaih).1a78

Tafsir Hadits
Mayoritas ulama ushul danpara muhaddits mengatakan bahwa ucapan

shahabat "Kami dilarang atau kami dipetintahk^rr" t^np^ menyebutkan

ta16 Mtuhannaf Abduraqaq (3/445)

"" <g,al Shahih Abi Dawad (3180)

"'* t6rbrAl-Bukhari ('1278) dar N{uslim (938)
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pelakunya maka hadits ini dihukumi hadits marfu karena zhahirnya.
Orang yang menyuruh dan yang melarang itu adalah Nabi S hallallahu
Alaibi wa Sallam. Adapun hadits ini telah ditetapkan kemarfuannya, Al-
Bukhari meriwayatkan hadits ini dalam bab Haidh dari Ummu Athiyyah
dengan Iafazh, "Rasulullah Sballallahu Alaibi wa Sallam telah melarang
kami..."1a7e I(ecuali hadits ini mursal, karena Ummi Athiyyah tidak
mendengarnya langsung dari Nabr Shalla/labu Alaihi wa Sallam. J.rgu
dengan dwayat Ath-Thabrani dari Ummi Athiyyah, ia berkata, "Ketika
Nabi Sha//allahu Alaihi wa Sa/lant tiba di Madinah lalu beliau
mengumpulkan kaum wanita dalam suatu rumah, kemudian beliau
mengutus Umar kepada kami, kemudian Umar berkata, "Sesungguhnya
Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam telah mengutusku untuk datang
kepada kalian untuk mengambil bai'at bahwa kalian tidak boleh
mencuri..." Di dalamny^ lug disebutkan bahwa kami tidak boleh keluar
mengantar jenazah.las')

Ucapan Ummu Athiyyah "Dan beliau tidak menekankan (pelarangan
tersebut) atas kami", menurut zhahfunya bahwa pelarangan itu untuk
kemakruhan, bukan menunjukkan kehata'm^n. Seakan-aka'n t^
memahaminya darr qarinah (suatu petunjuk), jika tidak maka asal dari
pelarangan ini adalah haram. Kemakruhan ini adalah pendapat mayoritas
Ahlul Ilmu. Hal ini juga ditunjukkan oleh riwayat yang dikeluarkan Ibnu
Abi Syaibah dati Abu Huraitah, "Sesungguhnya Rasulullah Shal/allahu
Alaihi wa Sallam selalu mengikuti jenazah maka Umar melihat seorang
wanita lalu Umar berteriak ke arah wanita itu, lalu beliau bersabda,
"Biarkan dia wahai ljmar..." Al-Hadits.1a81 Hadits ini dikeluarkan oleh
An-Nasai, Ibnu Majah dari jalan yang lain dengan perawi-perawi yang
tsiqah.

*t y\, 'u at J:"rLl , ,* ?nr
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531,. Dai Abu Sa'id Radhzlallahu Anha, 'T.asulullah Shallallahu A/aihi
wa Sallam bersabda, "Jika kalian nelihat jenaqah, naka berdinlah

r +t't lilb) Al-Bukhari (53 4 1 )
t'80 Al-Mu'jam Al-Kabir (25 /45)
1{81 Ibnu Abi Syaibah (2/482)
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dan oranglang mengikutinla maka janganlah duduk sampai jenaqah

diletakkan (dalan kuburryta)." (Muttafaq Alaih).ta82

Tafsir Hadits
Perintah ini, secata zhahir menuniukkan wajibnya berdiri untuk

jenazah, jlka jenazah itu melewati otang-orang mukallaf walaupun tidak
dimaksudkan untuk meflgantarkannya, balk lenazah yang mukmin dan

bukan. Hal ini juga dikuatkan oleh riwayat yang dikeluarkan oleh Al-
Bukhari, "Berdfuinya Nabi Sha//a//ahu Alaihi wa Sallam untuk lenazah orang
Yahudi yang melewatinya." Sebabnya adalah, bahwa kematian itu sesuatu

yang mengagetkan. Dan dalam tiwayat lain dikatakan, "Bukankah lenazah
itu juga memiliki jiwa?"ra83 Diriwzyatkan oleh Al-Hakim juga,
"Sesungguhnya kami berdiri hanyalah untuk malaikat."1484 Dan
diriwayatkan oleh Al-Hakim dan Ahmad juga, "Sesungguhnya kami
b etdiri untuk memuliaka n D zat yang mencabut nyawa." 1 485 Menu rut lafazh
Ibnu Hibban, "LJntuk mengagungkan Allah."ra86 Alasan ini tidaklah saling
menafikan satu dengan yang lain.

Perintah ini bertentangan dengan hadits yang diriwayatkz.n dari Ali
Alaihissalam dalam tiwayat Muslim, "Sesungguhnya Nabi Sballa/lahu Alaihi
wa Sallam berditi untuk lenazah kemudian duduk."1487 Ucapan itu dapat
dipahami bahwa maksudnya beliau betdiri kemudian beliau duduk setelah
jenazah itu jauh darinya. Tetapi ucapan ini tettolak, bahrva Ali
mengisyaratkan kepada suatu kaum untuk duduk kemudian menceritakan
hadits ini kepada mereka. I{etika terjadi perbedaan dua hadits ini maka
ulama berselisih pendapat tentang masalah itu.

Asy-Syafri betpendapat bahwa hadits dari Ali tersebut sebagai nasikh
(penghapus) perintah berdid. I)isebutkan juga bahwa sesungguhnva hadits
Ali tidak menjadi nash untuk penghapusan karena. ada kemungkinan
dipahami bahwa duduknva Nabi Shallallahu A/aihi wa Sal/am sebagai
penjelasan bolehnya kedua hal tersebut. I{arenanya An-Narvawi berkata,
"Pendapat yang terpilih adalah yang mengatakan bahwa berdiri itu sunnah."

Adapun hadtts Ubadah bin Shamit, "sesungguhnya Nabi Shallallahu
Alaihi wa Sa//am selalu berdiri untuk jenazah, kemudian ada seorang pendeta
Yahudi yang melewatinya dan ia berkata, "Seperti inilah kami berbuat."

'0" <Qi"y Al-Bukhari (1310) dan Muslim (959)

't" <1;1QrAl-Bukhari (1312) dan Muslim (961)
ta8a Al-Mustadrak (1 / 509)
t485 Al-Matnad (2/165) dan AlMusradrak (1/509)
1a86 Ibnu Hibban (7 /324), dengan lafazh, "N{engagungkan Dzat-Nya.

'a8? Muslim (962)



864 & $uauLUS-sALAM JitidPenama

Kemudian Nabt Shallallahu Alaihi wa Sallam betsabda, "Duduklah kalian
dan betbedalah dengan mereka." Dirirvayatkan oleh Ahmad dan Ashhab

As-Sunan -kecuali An-Nasai dan Ibnu Maiah- dan diriwayatkan juga oleh
.Ll-Bazzzr dan Al-Baihaqi.1a88 Hadits ini adalah hadits dhaif. Karena di
dalamnya terdapat Basyar bin Rafi'. .Ll-Bazzar betkata, "Basyar bin Rafi
hanya seorang diti dalam riwayat ini, sedangkan ia seoraflg yang lemah
dalam meriwayatkan hadits." Dan Ucapan "Batangsiapa yang mengikuti
jenazah,maka jangan duduk sampai lenazahitu diletakk^n" tni memberikan
manfaat dilarangnya orang yang mengrringr jenazah sampai lenazah itu
diletakkan. Dapat dipahami bahwa yang dimaksud diletakkan di tanah atau

diletakkan di liang lahat. Dan telah diriwayatkan hadits dengan dua lafazh
ini (di tanah dan di lahat) kecuali sesungguhnya Al-Bukhari dan selainnva

menguatkan riwayat di letakkan di tanah. Sebagian ulama salaf berpendapat
diwajibkannya berdiri sampai lenazah dilctakkan sebagaiman^ yang
ditunjukkan oleh hadits ini. Juga karena riwavat yang ada pada An-Nasai
dari hadits Abu Huraitah dan Abu Said, "Iiami tidak pemah melihat
Rasulullah Shal/allabu Alaihi wa Sallam ketika menyaksikan lenazah
sekalipun beliau duduk sampai jenazah diletakkan."la8e Mayoritas ulama

berkata bahwa ini disunnahkan. Telah diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dari
hadits Abu Hutairah dan lain-lainnya bahwa orang yang berditi (sampai

lenazah diletakkan) itu seperti pcrempuan hamil dalam palnalanya.laeo

,h: Ei'&it F\( r.i i yt:* r( r*I oJ *t.orY
',jtt ; L?( .a%r ,y t- Jvi .-,al

532. Dan dai Abu Ishaq, "Srrnoggrhrl,) Abdnllnh bin Yaqid)r*orrkkou
maJ/at dai arah kedua kakinla ke dalam kubur, dan ia berkata, 'Ini
dai sunnah." (HR. Abu Daw.rd).t4"

Biogtafi Perawi
Abu Ishaq, beliau adalah As-Sabi'i Al-Hamdani Al-Kufi. Ia melihat

AE Alaihissalam dan selainnya dari shahabat Nabi. Beliau seorang tabiin
yang terkenal dengan banyak riwayat. Dilahirkan pada tahun kedua dari
pemerintahan Utsman. Vlafat pada tahun 129 H.

uaa (i-i'1 S hahih Abi Dawud (377 6)

'0" <6rb'ft1 S hahih An-I'{asa'i (7977)
raeo Al-Baihaql (4/27)
taet 1i4&l Shahih Abi Dawud (3271)
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Abdullah bin Yazid, beliau zdabh Abdullah bin Yazid Al-Khathmi. Ia
berkebangsaan Kufah. Beliau menyaksikan Perjanjian Hudaibiyah dan

ketika itu berusia tujuh belas tahun. Beliau seotang pemimpin di Kufah,
ikut perang bersama Ali dalam Petang Shiffrn dan Perang Jamal, disebutkan
oleh Ibnu Abdilbar dalam Al-Isti'ab.

Penielasan Kalimat
'Memasukan malat dai arah kedua kakinla ke dalan kubur" yakni dari

arah tempat yang diletakkan di dalamnya kaki m^y^t Ini adalah bentuk
pengungkapan keadaan yang menujukkan tempat.

Tafsir Hadits
Diriwayatkan dari AE Alaihissalan ia betkata, "Rasulullah Shallallabu

Alaihi wa Sallam shalat jenazah seorang laki-iaki dari anak Abdul Muthalib,
beliau memerintahkan dengan tempat tidut dan diletakkan darial.ah kedua

kaki lahat, kemudian beliau memetintahkannya untuk dimitingkan." Ini
disebutkan oleh pensyarah tetapi ia tidak mengeluarkan hadits ini. Daiam
masalah ini ada tiga pendapat.

Pertama; Sebagaimana yang disebutkan. Ini adalah pendapat Ai-
Hadawiyah, Asy-Syafii dan Ahmad.

Kedua; Diturunkan danzrah kepalanya. Berdasarkan riwayat Asy-Syafi
dari rawi yang tsiqah secara matfu dari hadits Ibnu Abbas, "Sesungguhnya
Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam menurunkan rr.ay^t dari arah
kepalanya."tlez Dan ini adalah salah satu dari pendapat Asy-Syafii.

Ketiga; Bagi Abu Hanifah, sesungguhny^ may^t ditutunkan dari zrah
kiblat secara miring dan ini lebih gampang.

Saya berkata, "Bahkan ada nash -y^rLg akan datang- y^ng menjelaskan
hadits Jabit dalam hal larangzn menguburkan mayat pada malam hait."
Sesungguhnya dikeluarkan oleh At-Tirmidzi dad Ibnu Abbasrae3 yang teksnya

menunjukkan tentang memasukkan mayat dari atah kiblat. Dan hadits ini
hasan, maka memberikan faidah bahwa inilah perbu^t^n yang dipilih.

Faidah
Telah terjadi perbedaan pendapat tentang menutupi kubur dengan baju

ketika menurunkan mayat. Dikatakan, ditutupi apakah itu mayat
perempuan ztau lal<t-laki berdasatkan hadits yang ditiwayatkan oleh Al-
Baihaqi dati Ibnu Abbas, ia berkata, "Rasulullah Shallallahu Alaihi wa

t1e2 <iiif,\ Munad As1-S1afi @a1.360)
11e3 HR. At-Tirmidzi (1057)
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Sallan menutupi kubur Said dengan kainnya.Dl4e4 AIB^ihaqi berkata,

"Yang sayahafalhanya dari hadits Yahya bin Ishaq bin Abul Arzar dan ia

adalah orang yang lemah."
Ada juga yang mengatakan, "Yang boleh dan perlu ditutup hanyalah

may 
^t 

p erempuafl . " B erdasatkan hadits yang diriwa y 
^tk^n 

oleh Al-B aihaqi
juga dari Abu Ishaq bahwa ia pernah menghadirttzkziah jenzzah Al-Harits
1fwar, saat itu Abdullah btn Zard tidak mau membentangkan kain di atas

may^t, set^ya betkata, "Dia otang laki-laki."14e5 Al-Baihaqi berkata,
"sanadnya shahih sekalipun mauquf." Tetapi menutut saya hadits itu
diperkuat oleh riwayat Al-Baihaqi luga dari seorang laki-laki penduduk
Kufah yang menjelaskan bahwa Ali bin Abi Thalib menghadiri orang yang
sedang menguburk^n mayat, pada saat itu kain dikembangkan di atas

kuburannya, lalu Ali menarik kain itu dari kuburan seraya berkata, "Yang
diberlakukan sepetti ini hanya pada mayat Perempuatr."14e6

:Jv'&) y\, J:""'";t, f t1i:Llnt *y, n q,,;:.,rr
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533. Dan dari Ibnu Umar Radhja/lahu Anhuma dan Nabi Sballallaba

Alaihi wa Sallam beliau bersabda, 'Jika kalian meletakkan malat-
malat kalian dalarz kabur maka acapkanlah Bismillah wa ala Millati
Rasulillah (dengan nama Allah dan atas agama Rasalullab)." (HR.
Ahmad, Abu Dawud dan An-Nasa'i dishahihkan oleh Ibnu
Hibban dan Ad-Daraquthni mengangg^p c^c^t hadits ini
dengan mauquf)1ae7

Tafsir Hadits
An-Nasai menguatkan kemauqufan hadits itu yang ia dwayatkan dai

Ibnu Umar saja. Hanya saja hadits tetsebut memiliki bebetapa Penguat
atau pendukung yang matfu yang dimuat dalam Ary-S1arah.

laeaAl-Baihaqi (4/54)
raes Al-Baihaqi (4/54)
1ae6 Al-Baihaqt (4/ 54)

'nn' <67b, Shahih Abi Dawttd (3273)
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Al-Hakim dan Al-Baihaqi meriwayarktn dengan sanad yang lemah pula
bahwa ketika diletakkan rn y^t Ummu Kultsum puui Rasuld)ah Shallallahu
Alaibi wa Sa/lam dalam kuburannya, Rasulullah Sha//a//ahn Alaibi wa Sallam
berkata, "Dai buni (tanab) itulab Kani menjadikan kamu dan kepadarya Kani
akan mengembalikan kamu dan daipadanla Kami akan mengeluarkan kamu pada
kali yng lain. (QS. Thaha: 55) Dengan Nama A//ab, di jalan Allah dan atas

agama Rasulul/ah. "ae8 Dalam iwayatAsy-Sya{ii terdapat doa lain yang beliau
anggap baik. Berdasaarkan ucapan Asy-Syafri (dan hadits-hadits tersebut),
maka dapat diambil pengertian bahwa omng yang menguburkan m^y^tboleh
memilih bacaan bagi orang yang mati, mana yang dianggap baik tanpa ada

pembatasan atau penentuan satu bacaan tertentu saja.

* t i,Sv e] *\,rAlut J"y, oi a;:;.G'*r.oYt

^tt.(?,#k
534. Dan dai Aislah sesanguhnla Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam

berkata, 'Memecahkan talang malat sama dengan memecahkanryta kelika
ia hidup." (HR. Abu Dawud dengan sanad menurut syarat
Muslim).1aee

#i ,C G; ilr ',tr*'rf **'C f6 ir,r;tjj
Dan Ibnu Majah menambahkan dari hadits Ummu Salanah Radbjallahu
Anba ykni dalam dosanla.'l5lo

Tafsir Hadits
Hal ini menunjukkan kewajiban menghotmati m^yat sebagaimana

kewajiban menghormattnya semasa hidup. Hanya tambahan keterangan
(persamaan dosa) di sini ada penetapan perbedaan bah-wa orang yang
memecah tulang m^y^t tidak wajib menanggung ketugian tersebut. Dari
hadits ini juga bisa dipahami bahwa ot^ng yang mati itu merasa sakir,
sebagaimana orang hidup. Dan ada hadits yang menjelaskan hal tersebut.

lljiiy fi[x1. Ah kan At-Janae Qt al.l 53)
(A*) Sbahih Abi Dawud (3207)
(.i*1 bhat: A h kan il J an ai1 ft al. 1 53)

't. i- ltto J t o/ 1. 4 ,t. os/
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535. Dan dari Saad bin Abi lWaqas Radhjallahu Anhu ia berkata, 'Buatkan

bagtku lahad dan tegakkan di atasnla papan yng tegak sebagaimana

lang telah dilakukan untuk Rasulallah Sha//a//ahu Alaihi wa Sa//am."

(HR. Muslim).150t

Penielasan Kalimat
Ini ucapannya ketika ditanyakan kepadanya, "Bolehkah kami jadikan

untuk tempat mayatmu sesuatu seperti peti dad kayu?" Kemudian ia

me n j awab, "Tetapi buatkanlah . .." Lahat ialah lub an g y 
^rrg 

digali p ada b agtan

samping arah kiblat dari kubut. Dalam hadits itu terkandung petunjuk bahwa

makam Nabr Sha//a//aha Alaihi wa Sallam dibuatkan liang lahat dahulu.
Ahmad dan Ibnu Majah dengan sanad hasan, "Bahwa pernah ada dua

orang Madinah yang satu menggali liang lahat dan satu lagi menggali
Slaqqun (lubang kecil tengah kubur) Kemudian shahabat mencari keduanya.

Mereka bettanya, "Mana di antara keduanya yang melakukannya untuk
makam Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sa//am. Maka datanglah orangyang
membuat lahat kemudian ia membuatkanlahat bagi Rasulullah Shallallahu

Alaihi wa Sallamlso2 Serupa dengan hadits itu terdapat dalam hadits dari
Ibnu Abbas dari riwayat Ahmad, dan At-Tirmidztyangmenjelaskan bahwa

orang yang biasa menggali lahat itu adalah Abu Thalhah Al-Anshari.1so3

Tetapi terdapat sanad yang lemah. Dalam hadits tersebut terdapat petunjuk
liang lahat lebih utama dan lebih baik.

f ,\t ,f l:; $r tt)r i':i; ht q, /rGV$).orl
'.,6 lo, tz 6. z o ,o.l
dq- dll a^>.i-.P) P S8

536. Dan Bagi Al-Baihaqi dari Jablr Radhtlallahu Anhu ,r.ir"t hadits ini

-hadits Sa'ad- 1504 dan ia menambahkan, dan kuburnla ditingikan

tto'<9.b, Muslim (966)

"o'<6qb'fr1Shahih Ibm Majah (1579)
1503 (L&) Dltaif Ibw Majah (1651)
r5oa Al-Baihaqi (3 / 410)

I oz
Ar-v



<{tr,qa 
1leNtztn & 869

dai tanah seukuran hasta." (Disahihkan oleh Ibnu Hibban).ttou

Tafsir Hadits
Hadits ini diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dan Ibnu Hibban da:i:. hadits

Ja'far bin Mahmud, dari bapaknya, dariJabir berdasarkan hadits dari Qasim
bin Muhammad, ta betkata, "Aku pernah masuk ke tempat Aisyah
kemudian aku katakan padanya, "Wahai Ibu jelaskan kepadaku tentang
keadaan kubur Rasulullah Sha//a//ahu Alaihi wa Sallam dan kubut kedua
shahabatnya, kemudian beliau menjelaskan kepadanya tentang keadaan
tiga kubur, tidak terlalu baik, dan tidak terlalu ielek dikelilingi pagar
halaman yang merah." Diriwayatkan oleh Abu Dawud.ls06

Dan Al-Hakim menambahkan, "Aku melihat (yasad) Rasulullah
Shallallahu Alaihi wa Sa/lan diangkat, kepala Abu Bakar berada di antara
kedua pundak Rasulullah,lsoT dan kepala Umar berada di antara kedua
kaki Rasulullah Shallallabu Alaihi wa Sallan " Diriwayatkan oleh Abu
Dawud dalam Al-Marasil dad hadits Shaleh bin Abu Shaleh, ia berkata,
"Aku melihat kubur Rasulullah Shallallabu Alaihi wa Sallam sejengkal atau
kita-kira sejengkal tingginya dari tanah."lso8

Hadits ini bettentangafl dengan rivrayat Al-Bukhari dari Sufyan At-
Tamari, "Ia melihat kubur Nabt Sba//a//ahu Alaihi wa Sallam ditinggikan
sepetti ponok unta." Yakni setinggi ponok unta. Al-Baihaqi
menggabungkan kedua iwayat ini dengan betkata, "Bahwa pertama
kuburan Nabi Shalla//ahu Alaihi wa Sallam tt:u r^ta dengan tanah, kemudian
tatkalajatuh atau longsor pada masa kekuasaan Al-Walib bin Abdul Malik,
kemudian ia memperbaiki dan menjadikannya tinggi seperti punuk unta.

Faedah:
V af atny a N abt S h a / / a / / a h u A / a i h i wa S a / / a m p ada har:, Senin sazt matahari

terbenam, tep^tnya tanggal dua belas Rabiul Awai dan dikuburkan pada
hari Selasa sebagaimana keterangan dalam kitab Al-Muwaththals\e,
sekelompok ulama mengatakan bahwa penguburannya hari Rabu
sebagaimana tersebut dalam l<lta,b Al-Mawaththa'. Yang mengurus mandi
dan pengubutannya adalzh Ali, Al-Abbas, dan Usamah Radhitallabu
Anhum. Diriwayatkan oleh Abu Dawud dari Asy-Sya'bi dengan

t5o5 Shahib Ibnu Hibban (2/35)
t5o6 (tifu) Dhaif Abi Dawad (3220)
1so7 Al-Hakim (1/524)
lsoE Al-Marail (427)
tsoe ALM a aa t h t h a (1 59)
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p enambahan, "Murhib menceritakan kep adaku.'r 1 51 0 D emikian dalam Ay -

S1arh. Sedangkan dalam At-Talkhish adalah Murhib atau Abu Murhib,
dengan terdapzt keraguan, bahwa mereka memasukkan Abdurrahman bin
Auf sebagai orang yang ikut mengutus m^yat Nabi Shallallahu Alaihi wa

Sallam. Sedangkan dalam riwayat Al-Baihaqi dijeiaskan bahwa bersama

Ali dan Al-Abbas adalah Al-Fadhlu bin Al-Abbas dan Shaleh.1511 Ia adala.h

Syaqran dan ia tidak menyebutkan Abdurrahman bin Auf. Dan dalam

riwayat lain darinya dan Ibnu Majah, "Bahwa yang mengurus mayat Nabi
Shalla//ahu Alaihi wa Sallam adalah Ali, Al-Fadhu, Qitsam, dan Syuqran."
Dan ia menambahkan, "Seorang laki-laki dari Anshar membuatkan lahat
kubut beliau.1s12 Semua tiwayat itu dapat digabungkan bahwa perawi yang
meriwayatkan itu berdasarkan 

^p^ 
yang dilihatnya pertama kali dan yang

ada tambahan betarti menurut penglihatannya padz akhir pengurusan
m^y^t.

dl fist'eLtJ- ol'{-- ) {'\, ,p }nr Jr., ,r+ ,'& F:
^lL',;'o?t , ^iL'rH-

'Dan bagi Muslim dai Jabir, 'R\asz/u//ah Stottottotrn Alaihi ,o So//o,
me/arang menembok kuburan, duduk di atasnlta dan membangun di atasnlta.'^s13

Hadits tersebut sebagai dalil yang menunjukkan haramny^ tig
perbuatan yang disebutkan dalam hadits itu, karena keharaman itulah
pada dasarrryt- y^ng terkandung dalam kalimat larangzn itu. Mayotitas
ulama betpendapat bahwa lzrangan menembok bagian lubang kubutan
dan membangun bagian atasnya hanyzlzh makruh, sedangkan duduk di
Atasny^hzram.Itu sebagai jalan kompromi pengertian hakekat dan maias.

Hanya saja tidak diketahui sesuatu alasan yang mengalihkannya dad
pengertian hakikat yang merupakan asal hukum dari larangan.

Terdapat beberapa hadits yang menjelaskan tentang larangan
membangun di atas kuburan, Iarangan memberi tulisan pada batu nisan

daa memperindah kubutan, larangan menambah atau melebihkan dari
sejengkal dan menginjak di atasr'ya. Abu Dawud dan At-Tirmidzi
meriwayatkan hadits dari Ibnu Mas'ud secara matfu, "Allah mengutuk
perempuan-perempuan y^ng menztaraht kubur, orang yang mendfuikan
masjid-masiid di kubutan dan memperindahnya."lsl4 Dalam lafazh bagi

"'u {i3;1;, Shahih Abi Dawd (3209)

's'1 Al-Baihaql (4/53)
lsl2Ibnu Majah (1628)

"" <ry, Muslim (970)
t5t4 (ii;&) Dhaif Abi Dawad (3236)
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An-Nasa'i, Rasulullzh sba//a//abu Alaibi wa sallam melarang dari
membangun di atas kubur, atau meninggikan tanahnyal atau
menemboknya atau menuliskan frama di ai"snya.rsts Al-Bukhari
mengeluatkan dad hadits Aisyah iaberkata, Rasulullah Sballallahu Alaihi
wa sallam bersabda -ketika beriau sakit dan tidak mampu berdiri_, ..Allah
melaknatYahudiyangmenjadikan kuburan nabi-nabim.r"k"-r"bugaimasjicl.,,rsro
At-Tirmidzi juga meriwayatkan sesungguhnya Ari Alaihissalam berkata
kepada Abu Al-Hiyaj Al-Asadi, "Aku mengutus kamu atas ap^yang terah
diutus kepadaku oleh Rasulullah Shalta//abu Alaibi wa Sallam untuk tidak
rneninggalkan kuburan yang berlebihan, kecuali engkau ratakan dan tidak
ada berhala kecuali engkau hancurkan."1517 At-Tir iiari berkata, ..Hadits
ini hasan." dan sebagian ahlul ilmi mengamalkan hadits ini, mereka
mernakruhkan rneninggikan kubut melebihi tanahnya.

Pensyarah -semoga AIah merahmatinya- meng ut^k^n,..Kabar-kabar
yang berkaitan dengan raknat dan tasyabbuh (penyerupaan) dengan
berhala sebagaiman^ uc^pan beliau, 'Janganlah *)no ioa;nan kuburanku
sebagai berhala lang disembah selain A//a6.'utt Membeiikan pemahaman
makna atas penghar^m^n untuk membangun, menghiasi, menembok dan
rneletakkan kotak-kotak yang dihiasi, serta meletakkan kain-kain penutup
di kubur dan di atas-atasnya, serra mengusap-usap tembok kubur. Hal ini
seiring dengan jauhnya masa dan tersebarriya t 

"1ulrit"., 
di antara um2t-

umat yang akan datang akan menyebabkan pada penyembahan berhala,
maka sefnua ini sangat dicegah. Dan mencegah sebelurn tetjadinya
bencana yang lebih besat yang akan menimp" ,rL",, lebih sesuai dengan
hikmah yang diperoleh dad disyariatkannya hukum-hukum yaitu untuk
mengambil manfaat dan menolak bencana baik itu da' zatbenda tersebut
atau dari akibat yang akan ditimbulkannya.

Ini adalah ucapan yang baik, dan karni telah menjelaskan secara tuntas
tentang masalah ini dalam tulisan yang tersendiri.

o'J 
""fJ

.>L$
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"'u {i1!, Sbahib An-Nav'i (7026)

"'u (gq3rAl-Bukhari (437), Mustim (530)

"" <6qbrAt-Tirmidzi (104g),Muslim (969)
rs18 Aku tidak menemukan dengan lafazh ini.
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537. Dan dari Amir bin Rabiah Radhjallahu Anhu sesunguhnla Nabi
Shallallahu Alaihi wa Sallam menyalati Utsman bin Maqb'un dan

beliau mendatangi kuburnla, lalu beliau ruenaburkan tanah tiga kali
di atasnla dalam keadaan berdii." (HR. Ad-Daraquthni).151e

Diriwayatkan dad Al-Bazzar, sesudah kalimat, "uahtrtwa qa'imun" (sedang

beliau berdiri) dengan penambahan, 'inda ralihi' (pada bagSan kepalanya).

Dan ia juga menambahkan 'wa amara farasJsJa a/-ma'a alaihi' (dan beliau

memerintahkan untuk memercikkan ait di atasnya). Abu Syaikh
meriwayatkan dalam Makaim Al-Akh/aq dari Abu Hurairah secara matfu,
'Tidak/ah ada oranglangmenaburkan-lanah- atas orargrnukmin karena m€ngharap

pahala kecaali akan dituliskan bagiryta di dalan setiap butiran tanalt kebaikan."

Sanad hadits ini dhaif.1s20 Ibnu Majah meriwayatkan dari hadits Abu
Hurairah, "Sesunguhnla Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam telah

menaburkan -tanah- di arah kepala dengan liga kali taburan.'l521 l(ecuali
sesungguhnya Abu Hatim berkata, "Hadits ini batil."

Al-Baihaqi meriwayatkan daijalan Muhammad bin Abu Ziyad dari Abi
Umamah, ia berkata, "Seotang laki-laki meninggal, ia tidak mendapat satu

kebaikan kecuali tiga taburan yang ditaburkan di atas kuburnya maka

diampunkanlah dosa-dosanya dengan itu.D1522 Tetapi hadits ini saling
menguatkan dari sebagian yang lain sehingga menjadi dalil disyariztkannya
untuk menaburkan tanah di atas kuburan dengan tiga kali tabutan, dan ini
dilakukan dengan tarrg n secara bersamaan. Karena tet^pnya riwayat darr

Amir bin Rabi'ah yang di dalamnya disebutkan halstsa btladaibi (beliau
menaburkan -tanah- dengan kedua t^ng nnya). Pengikut Asy-Syafii
mensunnahkan dalam penaburan tersebut untuk mengucapk an ay at bedkut,

'Dari bumi (tanah) itulah Kami menjadikan kamu dan kepadanla Kami akan

mengembalikan kamu." (QS. Thaha: 55).

^JL -JJt Ji lnr J"y-,,ttt :)ts& i,r e:r|*p', .oy/t

's;trrl.,*L,r ,'J$i * G3 /t ft 7 7; tiy-l-:

€at ^;3t:r 
t'rtt'r5 

^:, 
.,St"ili lif '&r x: rrL-t,

'5'n 611;1Al-Irua (743)
t52o (ti&> lihat di dalamAl-Talkhith (2/131)
tt" {9,3, b,hat A h ka n A l -J a n a i q Qtal.7 5 3)
1s22 Al-Baihaqi (3 /410)
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538. Dan dari Utsman Radhilallahu Anhu ia berkata, "Rasulullah
Sballallahu Alaihi wa Sallam jika telah selesai menguburkan ma1at,

beliau berdii di atasnla dan bersabda, 'Mintakanlah anpunan bagi

saudara kalian dan mohonlah bagirya ketetapan hati, karena sekarang

ia sedang ditan1a." (HR. Abu Dawud dan dishahihkan oleh
Al-Hakim)1s23

Hadits tersebut menunjukkan bahwa may^t mendapat manfaat datt
istighfat orang yang hidup untuknya. Ini berdas arkan dengan firman
Allah Ta'a/a,

-/-\
ry.. +aj! L6" <'-4i G:;1;t3 ;4a ej

'Ya Rabb kami, bei ampunlab kami dan saudara-saudara kami lang telah

beriman lebih dahulu dai kani." (QS. Al-Hasyr: 10).

. . .'*';i\*4fl; 1; :l &"5
'Dan mobonlah ampana, bagt dosamu dan bagi (dosa) orang-zrang mukmin,
laki-laki dan perernpuan." (QS. Muhammad: 19) dan alat-a1tat lain serapa

dengan kedua ayat ini.
Sesungguhnya orang yang meninggal ditanya dalam kuburnya. Telah

datang beberapa riwayat tentang hal ini dalam beberapa hadits shahih
lainnya, sebagaimana hadits yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Mus-
lim di antar^rry^ hadits Anas, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi
wa Sallam bersabda, "Sesungguhnya orang y^ng mati apabila sudah
diletakkan dalam kuburannya dan teman-temanny^ telah berpaling
dartpadanya, maka sesungguhnya ia mendengar bunyi terompah mefeka."
Dalam riwayat Muslim terdapat penambahan, "Dan zpablla mereka bubar,
maka datanglah kepadanya dua malaikat.>''t524 Ibnu Hibban dan At-
Tirmidzi menambahkan dari hadits Abu Hurairah, "Keduanya biru-biru
kehitaman yang dinamakan salah satunya dengan Al-Munkar dan lainnya
An-Nakir."1s25 Ath-Thabrani menambahkan di dalam Al-Aunth, "I{edua
matany^ seperti periuk-periuk tembikar dan taring keduanya seperti dua
tanduk sapi dan suara-suaranya seperti pety."rsza

Abdurrazaq menambahkan, "I{edu^ t^flngnya dapat menggali lubang,
dan ta dap at mera takannya dengan rambutnya b ers ama ke duanya ada b atang
besi yang berat yang jika berkumpul penduduk Mina untuk mengangkatnya

"" <44., Shahih Abu Dawud (3221)

"" <gC, Al-Bukhari (1 337), Muslim (2 870)

"" <ry1 S hahih At-Tirmi dd (07 1)
1s26 Al-MaJan Al-Aunrh (5/44)
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niscaya tidak akan mampu."1527 Al-Bukhari menambahkan dari hadits Bana,
"Maka dikembalikanlah ruh mayat tersebut ke jasadnya."ls2q

Kumpulan hadits-hadits ini memberikan manfaat bahwa keduanya
bertanya kepada m^y^t dan keduanya berkata kepadanya, "Siapa Tuhan
yang kamu sembah?" Dan jika Allah memberi petunjuk kepadanya maka
ra akan menjawab, "Aku menyembah Allah." Maka kedua malaikat itu
bertanya lagi, "Apa yang kau katakan kepada laki-laki ini?" Yakni kepada
Nabi Nluhammad Shalla/lahu Alaihi wa Sallam. Adapun orang-orang
mukmin mereka berkata, "Kami menyaksikan sesungguhnya ia hamba
Allah dan Rasul-Nyu." Dalam rlwayat lain disebutkan, "Aku bersaksi
bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah hamba dan
utusan-Nya." Maka dikatakan kepadanya, "Engkau telah betul, maka
tidak lagi ditanya yang lain-lainnya." Kemudian dikatakan kepadanya,
"Engkau telah berada dalam keyakinan, dalam keyakinan itulah engkau
meninggal, dan atas inilah engkau akan dibangkitkan insya Allah." Dalam
lafazh lain, "Maka memanggilIah Sang Penyeru dari atas langit, 'Telah
benat Hamba-Ku maka luruskanlah jalannya ke surga, bukakanlah pintu
ke surga, dan berilah pakaian kepzdanya dengan pakaian surga." Ia
berkata, "Maka didatangkan kepadanya y^ng terbaik dan yang terindah
dan diluaskan sepanjang matanya memandang." Dikatakan kepadanya,
"Lihatlah tempat dudukmu dari neraka, Allah telah gantikan dengan
tempat duduk di surga." Kemudian ia melihat keduanya secara bersamaan
selanjutnya ia berkata, "Tinggalkanlah aku sehingga aku pergi melihat
keluargaku." Maka dikatakan kepadanya, "Maka dibukakanlah baginya
kuburnya sepanjang tujuh puluh hasta yang dipenuhi oleh permadani hijau
sampai hari kiamat." Dalam lafazh yang lain dikatakan kepadanya,
"Tidurlah." Kemudian ia tidur seperti tidurnya pengantin baru yang tidak
dibangunkan kecuali oleh istri y^rtg L^ cintai." Adapun orang kafr dan
ot^ng munafik, maka kedua malaikat itu berkata kepadanya, "Siapa
Tuhanmu?" Maka ia berkata, "Ha' ha', aku tidak tahu." Kemudian
ditanyakan lagi oleh keduanya, "Apa agamamu?" la berkata, "Ha 'ha',
aku tidak tahu." Maka ditanyakan lagi oleh keduanya, "Siapa orang ini
yang diutus kepada kalian?" Maka ia berkata, "Ha' ha', aku tidak tahu."
Maka dikatakan kepadanya, "Kamu tidak paham dan tidak mengikuti
orang yang dapat memberikan kefahaman kepadamu." Maka dipukullah
ia dengan palu dari besi dengan pukulan yang jika dipukulkan kepada
gunung, maka gunung itu akan runtuh menjadi pasir. Kemudian orang

1527 Al-Muhannaf Q / 582, 583)
tt" <Q&1 S hahib Abi Dawud (3212) dan menghubungkan hadits ini ke Al-Bukhari adalah

kekeliruan dari pensyarah.
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itu berteriak dengan tedakan yang dapat didengar oleh makhluk-makhluk
yang ada disekitarnya kecuali ats-tsaqalaiaa (manusia dan jin).

Ketahuilah, sesungguhnya telah datang hadits-hadits yang
menunjukkan pengkhususan umat ini dengan pertanyaan di dalam kubur,
bukan untuk umat sebelumnya. Para ulama berkata, "Hikmah dibalik
semua ini adalah bahwa telah datang kepada umat-umat tetdahulu pata
rasul kepada mereka, jika mereka menaatinya itulah yang dimaksud, dan
jika meteka betmaksizt dan tidak mentaainya, maka mereka diasingkan
dan dipercepat adzabnya. Ketika Allah mengutus Nabi Muhammad
sebagai tahmat bagi zlam semesta, maka ditahanlah adzab tethadap
mereka dan sebelum Islam dari orang yang menampakkan keburukan baik
disengaja maupun tidak, dan mengutus bagi mereka malaikt yang menanya

kepada mereka dikubur agat Allah mengeluarkan tahasia-rahasia meteka
dengan pert^rrya?fi tersebut drn agx Allah memisahkan ant^r^ yang butuk
dan yang baik. Ibnul Qayyim berpendap^t, at^s umumnya pertanyaan ini
dan beliau telah membebetkan masalah ini dalam kitabnya Ar-Ruh.

'e- ttt r'&- f;tt ;Jc ,F6t fi * ; i:;e ,r: ."rt
o it, r' , /
"Jiitfi 
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539. Dan dai Dhamrah bin Habib -seorang tabiin- ia berkala, 'Mereka
nenlukai jika rua1at telah dibujurkan di kuburnla dan manusia sudah

bubar dainla, antuk dikatakan di sisi kubur, 'Wahaifulan katakan/ah

La ilaha illallah -sebanlak tiga kali- wahai fulan acapkanlalt tuhanku

Allah agamaku Islan dan l\abiku Muhammad." Diriwalatkan oleh

Said bin |vlanshur secara MauquJ'dan bagi Ath-Thabrani serupa badits

ini dan hadits Abu Umamah secara narfr' dan lekslangpanlang.lsze

Penielasan Kalimat
"Dan dai Dhamrah bin Habib seorang tabiin (inggal di Himsha, ia adalah

orang yang tsiqah, ia meriwayatkan dari Syadad bin Aus dan selainnyz) ia

's 
zt 1W) -u' rhat A lt k a n A / -J a n a i I St al. 7 5 5)
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berkata, 'Mereka (yakni para shahabatyang ia jumpai) neryukai jika malal
telah dibujurkan di kubarnla dan manusia sudah bubar dainla, untuk dikatakan
di sisi kubur, "lVahai fulan, katakanlah "l-a ilaha i//a//ah" -sebanlak tiga kali-
aahai fulan ucapkanlah, 'Tuhanku A//ah, agamaku Islam dan Nabiku
Mubammad. " Hadits ini mauquf pada Dhamrah bin Habib.

Tafsir Hadits
Dan bagi Ath-Thabrani serupa hadits ini dari hadits Abu Umamah

sec^ta marfu' dan teks yangpa;nlang (lafazh hadits ini dari Abu Umamah,
"Jika aku meninggal maka buatlah bagiku sebagaimana- y^rtg
dipetintahkan kepada kami dari Rasulullah Sba//a//ahu Alaihi wa Sallam
atas mayat-may^t kami. Rasulullah memerintahkan kepada kami, beliau
bersabda, 'Jika meninggal salah seorang saudara kalian dan telah kalian
rattkan tanah di atas kuburnya, maka hendaklah salah seorang di antata,
kalian berdiri di atas kepala kuburnya kemudian mengucapkzn,'V/a}r,ai
Fulan bin Fulanah, sesungguhnya ia mendengarkannya tetapi ia tidak
menjawab." Kemudian dikatan tagt, "Ya Fulan bin Fulanah,
sesungguhnya ia kini telah duduk tegak." Kemudian ia berkata lagi,
"Wahai Fulan bin Fulanah, sesungguhnya ia berkata, "Kamu telah diberi
petunjuk, semoga Allah merahmati kamu." Akan tetapi mereka tidak
merasa. Maka ucapkanlah, "Ingatlah ap^ y^ng telah kamu lakukan di
dunia dari ucapan syahadat La ilaba illallab wa anna Mubammad Abdubu
warasuluhu, dan sesungguhnya engkau telah tidha Allah sebagai
Tuhanmu, Islam sebagai agamamu, Nabi Muhammad sebagai Nabimu,
setta Al-Qut'an sebagai imammu, maka sesungguhnya Munkzr da,n

Nakir setiap otang dari mereka mengambil tangan temannya dan berkata,
"Petgilah betsama kami, tidak ada yang mendudukkan kami bagi orang
yang telah ditalqinkan hajatnya." Betkata seorang laki-laki, "Ya
Rasulullah, sesungguhnya ia tidak diketahui siapa ibunya." Beliau
bersabda, "Ia dinasabkan kepada ibunya Hawa, maka katakan, "Ya Fulan
Ibnu Hawa."

Pengarang betkata, "Sanad hadits ini sbalih (baik)." Telah dikuatkan
oleh Adh-Dhiya di dalam ALAhkan Aku berkata, "Al-Haitsami berkata
setelah menuturkan hadits ini yang lafzzhnya seperti yang dikeluatkan
Ath-Thabrani dalam Al-Kabir, "Di dalam sanad ini terdapat orang-orang
yang tidak aku kenal siapa mereka." Dan di dalam c^tltafl kakinya ia
menulis, "Dalam hadits ini ada Ashim bin Abdullah dan ta adalah seorang
yang dhaif." Kemudian ia berkata, "Rawi yang meriwryatkan dad Abu
Umamah adalah Said bin Al-Azdi, ia drarggtp putih oleh Abu Hatim.
Al-Atsram berkata, 'Aku berkata kepada Ahmad bin Hambal, inilah yang
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mereka lakukan jrka mayat dikubur, seorang laki-laki berdiri disamping

kuburnya dan berkata,"Yx Fulan bin Fulanah. Ahmad berkomentar, "Aku
tidak melihat seseorang pun yang melakukan ini kecua[ orang Svam ketika

Abu Mughirah meningg^\." Ini diriwayatkan dari Abu Bakzr bin Abi
Maryam dari guru-gurunya. Mereka melakukan ini, dan perbuatan ini
metupakan pendapat kelompok Asy-Syafiiyah. Betkat^ pengarang AL
Manar, "sesungguhnya hadits talqin ini, hadits yang tidak diragukan oleh

orang yang mengerti ilmu hadits tentang kepalsuannya, bahwa hadits ini
ditiwayatkan oleh Said bin Manshur dalam Sunannya dari Dhamrah bin
Habib dari guru-gurunya dari penduduk-penduduk Himsh dan masalah

ini adalah masalah penduduk Himsh.
Adapun menj adikan kata-kata,' Mi n ta k a n k ep a d a m e re k a ke te tap a n ka re n a

mereka sekarang ditarya." sebagai penguat dalil, maka tidak dapat meniadi
penguat dalam hal ini. Ibnul Qayyim menegaskan di dalam ALHuda
sebagaimana ucapannya dalam Al-Manar. Adapun di dalam kitzbnyz Ar-
Rrll, sesungguhnya beliau menjadikan hadits talqin sebagai dalil bahwa
maya-t mendengar ucapan orang yang hidup, dan menjadikan
bersambungnya amal dengan hadits talqin tanp^ memungkiri beramal

dengan hadits ini. Tetapi beliau juga tidak menghukumi bahwa hadits ini
shahih bahkan ta mengatakan dalam kitabnya Ar-Ruh bahwa hadits ini
dhaif yang telah diteliti oleh ulama-ulama peneliti bahwa hadits ini dhaif.
Dan beramal dengannya adalah bid'ah dan tidak akan menjadi baik dengan

banyaknya ota;ng yang meiakukannya.

J';', i$ ,iLt ^,' ir tr'*\i ett /;:i.;'r: .o t.
.(^\:r\i ;ii, 6'ru_: ,r';g-t * ,'&, ^It i-r *t" "i,'
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;;vr ';i qy s:i.; ?: iai eu';rtt\) # i0)

54;. Dan dari Buraidah ,,r, n, rrrnaib Al-Aslanl Radhjallahu Anbu ia
berkata, 'Kasalullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, 'Dula
aku pernah melarang kalian untuk menqiarahi kuburan, maka
(sekarang) {arahi/ab." (HR. Musliml530, dan At-Titmidzi
menambahkan yakni dari hadits Butaidah "Karena itu
mengingatkan kalian dengan kematian.")r531

"'o {i4i, Muslim (977)

"" <g'b, Shahih At-Tirnid{ (1054)
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Ibnu Majah menambahkan dari hadits Ibnu Mas'ud, sebagai berikut:

,^l ,, . t9.t. o r. / o.

6rrr C r;ir ;y; it 
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54'1.. Ibna Majab menambahkan dai hadits Ibnu Mas'ud, "Dan lebih

menfadikan kalian ryhud terhadap dunia.'^532

Hadits ini sama dengan hadits di atas dengan tambahan kalimat,

Gfu' C JL:it) "(bahwa qiarah kubur itu) nenjadikan qubud dunia."

Tafsir Hadits
Mengenai bab ini terdapat beberapa hadits dari Abu Hutairah dalam

riwayat Muslim, dad Ibnu Mas'ud yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah
dan Al-Hakim. Hadits dati Abu Said yang diriwayatkan oleh Ahmad dan

Al-Hakim, hadits dari Ali Alaihissalam yang diriwayatkan oleh Ahmad
dari Aisyah yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Kesemua hadits tersebut
menunjukkan adanya tuntunan ztatah kubur dan keterangan tentang
lrikmahnya, bahwa zianh kubur itu dapat menjadi pelalaran bagi yang
menziarahinya, seba5;aimana dalam hadits dari Ibnu Mas'ud,
""...9esungahn1a qiarah kubur itu sebagai .ruatu pelajaran dan peingatan akan

akhirat dan menjadikan quhad terbadap dunia."r533 Apabila kosong dari
hikmah itu maka ziarah kubur tidak dikehendaki dalam alata'n agam^.

Hadits ini menghimpun dua macam kalimat yaitu y^ng perta'ma
mengingatkan kita bahwa Nabr Shallallabu Alaihi wa Sallan pernah
melarang zrarah kubur kemudian beliau mengizinkal,nya kembali.
Perintahnya, "Ziarahilab kubur." Metupakan pedntah kepada orang laki-
laki dan perintah itu hanya menunjukkan hukum sunnah, lebih-lebih
menzrarahr kuburan kedua orang tua. Ini sudah disepakati patz ularr'a.

Adapun ucapan, "Semoga selahtera bagi kamu semua wabai kaum abli kubur,
zrang-lraftg beiman dan semoga rahmat Allah dan rahmat-N1a (di/inpahkan
baginu)" yaitu ucapan yang berkunjung ketika tiba di kubur.

Dan beliau betdoa memohonkan ampunan bagi mereka dan
semacamnya. Akan diielaskan kemudian dalam hadits yang diriwayatkan
oleh Muslim. Dan mengenai bacaan Al-Qur'an dan semacamnya di sisi
kubur akan diielaskan kemudian.

rstz ltiitz) Dhaif Ibru Majah (1593)
1533 Saya tidak menemukan hadits dengan lzfadz inl
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542. Dan aori Ztn Hurairah Xoinrloaotn Aohn ,rrnrgnlrol,oi,nrnlrllob
Shallallahu Alaihi wa Salkn melaknat perempaanJang menqiarabi kubun"
(HR, At-Tirmidzi dan dishahihkan oleh Ibnu Hibban) 1s34

Tafsir Hadits
Dan berkata At-Tirmidzi setelah meriwayatkan hadits ini, "Hadits ini

hasan." Mengenai masalah ini terdapat hadits Ibnu Abbas dan Hasan.
Sebagian ulama berkata, "Bahwa hadits itu ada sebelum Nabr Shallallahu
Alaihi wa Sallam membolehkanzianh kubur, setelah behau membolehkannya
maka tetmasuk laki-laki dan perempuan." Sebagian ulama berkata, "Hanya
makruh ziarah kubur itu bagi orang-orang perempuan karena mereka kurang
sabar dan banyak keluh kesahnya." I{emudian ia menurunkan dengan
iwayatnya bahwa ketika Abdurrahman bin Abu Bakar meninggal dunia dan
dikuburkan di Makkah, lalu Aisyah datang untuk menziarahi kuburnya,
kemudian ia mengucapkan syair,

soo
Kani :eperti zraftg-zraftgJang menlesa/ merasa sakil watu waklu

Sehinga dikatakan tidak akan berakhir
Kani hidap dengan baik dalam kehidupan dania

Sedangkan sebelumn1a kani ditimpa oleb angan-angan dan suatu kaum berpecah

be/ah

Dan ketika karni berpisab seakan-akan aku dan Malik hanlta sempat nengin@

satu ma/am

karena sudah lamanla kami berkunpul

ooo
Makna yang ditunjukkan sebagian ulama (tentang makruhnya perempuan

ziarah kubur. Pen) ini sesuai dengan iwzyat yang dikeluarkan oleh Muslim.

,t".* ,Jt- ,-At t.,3 rt1 "br J?t ri-iif 6 :c-)u u,G ,f

"'o (,i;) S hahih At-Tirnid{ (1056)
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"Dari Aislah, ia bertanla kepada Nabi Sballallabu Alaihi wa Sallam,
'Bagaimana dan apalang sala ucapkan wabai Rasulullah Sballallabu Alaihi
wa Sallam jika aku menTiarabi kubur?" l-,a/u beliau bersabda, 'Ucapkanlah,
Semoga selamat selabnra bagi ahli kubur dai orang-orang Islam dan beiman,
s€moga Allab merabrnali lrang-orangJang terdabulu dai kami dan lang akan
datang dan sesunguhrya kani jika Allah sudah nenghendaki akan menemui

ka/ian semxta." t5r'

Dan riwayat yang dikeluarkan oleh Al-Hakim dari hadits Ali bin Al-
Husain Alaihimassalam, "Seswngguhnya Fatimah Alaihassalam pernah
menziarahi kubur pamannya Har-lzah setiap Jum'at, ia berdoa untuknya
dan menangis di sisinya." 1s36

Saya katakan: bahwa hadits ini mutsal, dan sesungguhnya Ali bin Al-
Husain tidak mend^p^tk^n masa hidupnya Fatimah binti Muhammad
Shallallahu Alaihi wa .fallam dan semua hadits yang diriwayatkan oleh Al-
Baihaqi dalam S1u'ab Al-Iman secara mutsal, bahwa beliau bersabda,
"Barangsiapa menziatahi kuburan kedua orangtuanya ata:u salah satunya
pada setiap had Jumat, maka dituliskan suatu kebaikan baginya." 1s31

]ot ;i, 6:J :Jv tol \ , . , , o t o,. o / o 7 o , .a:p aJil g.r, €)^, y €.,1 ,fs.otr
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543. Dan dari Abu Said Al-Khudn Radhtlalkhu Anbu ia berkata, 'Rasulullah

Sha/lallahu Alaibi wa Sallam melaknati orang perempilan Jang meratapi

malat dan perernpuan-perempuailJailg memperdengarkannla. " (HR. Abu
Dawud) 1538

Tafsir Hadits
Meratapi mayat adalah menangis dengan mengeraskan suara sambil

menyebutkan sifat dan keadaa,n m^yat serta perbuatan dan jasa-jasa

baiknya. Hadits tetsebut sebagai dalil yang menunjukkan haramny^ y^ng
demikian, dan ini sudah disepakati ulama.

 c

^t&

"" {ii,b> Muslim (974)

'536 Al-Hakim (1/533)
1537 As1-S1u'ab (6 / 201)
ts38 (Li&) Dhaif Abu Dawnd (3728)
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544. Dan dai Ummu Athjlah Radhjallahu Anha ia berkata, 'T,nsulullah

Shallallahu Alaihi wa Sallam menganbil janji kani untuk tidak
meratapi ma1at." (Muttafaq Alaih) 1s3e

Tafsir Hadits
Nabt S hallallahu Alaihi wa S allam pernah mengadakan perjanltan dengan

mereka dan menerima perjanjian itu sewaktu mengadakan sumpah setia

dengan meteka untuk tetap konsekuen dengan jaran agzma Islam.
Kedua hadits di atas menunjukkanlarangan ketas, danharzm bagi orang

yvng metatapi mayat serta orang yang sengaja mendengarkan orang yang
meratap, karena kutukan itu hanyalah atas sesuatu yangdlharamkan. Mengenai
hal ini terdapat hadits Ibnu Mas'ud, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi
wa Sallam betsabda,

'Bukan dari umat kami, oranglang nteralap sampai memukul-mukulpipirya,

lang merobek-robek saku baja dan lang berseru keras seperli teraan orang

jabiltlah." (Muttafaq Alaih) /uo

Dan diriwayatkan dari hadits Abu Musa, "Bahwasanya Rasulullah
Shallallahu Alaibi wa Sallam bersabda, 'Aku berlepas diri dari oranglang
mencakur rambut, dai oranglang berteriak dan lang membakar pakaian (karena

musibah lang menimpanla)." 15a1

Mengenai masalah ini terdapat hadits selainnya. Dan hadits itu
bertentangan dengan hadits yang diriwayatkan oleh Ahmad, Ibnu Malah
dan yang dishahihkan oleh Al-Hakim, dari Ibnu Umar, "Bahwa Nabi
Sballallahu Alaihi ya Sa/lam pernah melewati beberapa perempuan keluarga
Ibnu Abdul Ashal yang sedang menangisi keluargafly^ y^ng mati syahid
dalam Perang Uhud dan Hamzah termasuk yang ditangisi; kemudian
datang perempuan-perempuan Anshar yang menangisi Hamz 

^h." 
't542

Hadits tersebut dibatalkan hukumnya (mansukh) dengan keterangan
pada akhir hadits, "Bahwasanya beliau bersabda kepada mereka,

o , .6 , o1qre U v ,-A/
ct.

A-Jg

i$ru.our; e'#>u
tt'n <Q',-1A1-Bukhari (1306) dan Muslim (936)
t5a0 1!i1i; Al-Bukhari (1294) dm N{uslim (103)

"o'<ry, Muslim (104)
rstz ({'ft5 Shahih Ibru Majah (1614)
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'tanganlab kalian menangisi nrang Jang binasa dalam suatu musibah setelah

hari ini."
Sabda beliau itu menunjukkan bahwa yang dimaksud adalah meratapi

dengan tangisan, karena menagisi saja tidak dilarang sebagaimana
ditunjukkan dalam penjelasan hadits yang diriwayatkan oleh An-Nasa'i
dari Abu Hutairah, ia berkata, "Meninggal seseorang dari keluarga
Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam kemudian perempuan betkumpul
menangisinya, kemudian Umar melatang mereka dan mengusitnya."
Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallan bersabda, 'Biarkan
mereka wahai Umar, karena sesungahnlta mala ilu menangis sewaktu hati terkena

musibah dan waktunla sebentar saja." tso3 Yang meninggal adalah Zarnab,

sebagaimana diielaskan dalam hadits dari Ibnu Abbas yang diriwayatkan
oleh Ahmad,

,4tit4.'rt9nt4
orb!:tr

JK t^et fV t:tAllt'..;"rt ,;tl
/a//

zlo,t)u(irt qosc:r:sr
"T i nga I ka n o h h ka li a n p e r€ mp il a n J a ng m e n a ngi s s am bi / n e m nj i - n uj i ke b ai ka n

orang seperti setan karena tangisan ita tampaknla dari mata dan timbulnla

dai hati, maka sebenarnla itu lermasuk rahmal Allah dan apa-apa lang dai
tangan dan /idah maka sebenarnla dari setan.'l544

Hadits tersebut menunjukkan boleh menangisi otang yang rr,atj, dan
y ang dtlalang hany alah tangisan dengan menyaringkan suara tatap 

^nny ^.
Dan iuga dalam ucapan beliau Shallallahu Alaihi wa Sallam ,

t*";t ,r"t o1- J'F i'si,jlar t::r-: e:s u;1,
'Mata itu mengeluarkan air mata dan bati merasa sedih, tidak boleh kamu

mengucapkan selain sesuatu lang diidbai A//ah." 1s4s Beliau mengucapkan

demikian sewaktu meninggal putranya Ibrahim.
Dan diriwayatkrn dari Al-Bukhari dari Ibnu Umar, "Sesungguhnya

Aliah tidak menyiksa karena tetesan air mata dan tidak juga karena

susahnya hatinya akan tetapi Allah akan menyiksa karena ini -sambil beliau
menunjuk lidahnya- kecuali Dia mengasihaninya." 1546 Adapun ketetangan
dalam hadits Aisyah Radhilallabu Anba, dalam sabda beliau Shallallahu

Alaihi wa Sallam kepada orang yang beliau perintahkan untuk melarang

ts13 (irf.;l) Dhaif An-Nata'i (1858)
tsaa 

1il+&1 Al-Mtsnad (1 / 237)

"" <643rAl-Bukhari (1303) dan Muslim (2315)
1sa6 {ilf;Al-Bukhari (1304) dan Muslim (924)
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para perempuan yang berkumpul menangisi Ja'far bin Abu Thalib, beliau

bersabda,

'qtjt',ryr;i eei
'Ilamburkan tanah ke mu/ut mereka lang menangis itn." 1s47

Maka harus ditafsirkan bahwa meteka menangis sambil meratapLrry^

kemudian beliau menyuruh shahabatnya untuk melatangwalaupun dengan

menghambutkan tanah debu ke mulut mereka.

,JG'..qr*\,,k d,*
^)Lw ^11
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')Q 
o

/ ./ //, ot z/

ltfjlft.oto
cj o . t d..t t v.i.
4 , -9 r_.l-ll ragJlJ. \J

545. Dan dari Ibnu Umar Radhjallabu Anhuma dari Nabi Shallallahu

Alaibi wa Sallam ia berkata, "Ma1at itu diadTab dalan kuburnla
disebabkan reraatu dari ralapan atasnlta." (Muttafaq Alaih)1548

'at*.a a.

546. Dan dari keduanla serupa hadits
51u'bah,lsae

/o
-/ o - , t)
o ."r^Jl '-pJ- L)

di ata.r dari

t.c z..t7.
o_9-; t^alg.otl
Al-Mugbirah bin

Penjelasan Kalimat
"Dafl bagi keduaryta (yaknr dua orang Al-Bukhari dan Muslim

sebagaimana yang ditunjukkan oleh lafazh Muttafaq Alaih. Maka yang
dimaksud) serupa dengan hadits (serupa hadits Umar).

Tafsir Hadits
Hadits-hadits dalam bab ini banyak sekali, dan di dalamnya menuniukkan

bahwa maya:t akan diadzab disebabkan oleh t^t^p^n atasnya. Di sini ada

sedikit kerumitan dalam permasalahan katena m^yat dtadzab akibat
perbuatan orang lain. Oleh karena itulah timbul petbedaan jawaban tentang

masalah itu. Aisyah Radhjallahu Anha membantah pendapat Umar dan

putranya Abdullah, ia berhujjah berdasatkan firman Allah Ta'a/a,

"" <ryrAl-Bukhari (1299) dan Muslim (935)

"'u <ii,37Al-Bukhari (1288) dan Muslim (927)

"'o <51brAl-Bukhari (1291) dm Muslim (933)
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'Dan seoranglang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain." (QS. et-
An'am: 164) Demikian juga Abu Hurairah membantahnya. Al-Quthubi
menganggap jauh dari kebenaran bantahan Aisyah tersebut. Al-Qurthubi
mengemukakan bebenpa iwayat pendapat beberapa shahabat, "Maka
Tidak ada jalan untuk mengingkari isi hadits tersebut disertai kemungkinan
mentakwilkan." Kemudian Al-Qutthubi menggabungkan 

^nt^ra 
hadits

pengadzaban dan ayat - Al-An'am: 764-,ta berkata, "Keadaan alambarzah
dihubungkan dengan keadaan-keadaan dunia." Bahkan terladi
pengadzaban di dunia ini disebabkan oleh dosa olang lain sebagatmana
ftman Allah,

 er't .=-6€ * W tJi'a:J, * i:a WG\-o-z' . .V

"Dan peliharalah dirimu dai pada siksaan Jang tidak khusus menimpa
zraftg-zrangJtang qhalin saja di antara kamu. " (QS. Al-Anfal: 25)
Berdasarkan 

^y^t 
tersebut, maka hadits tentang pengazaban orang mati

karena t^tapan orang hidup itu tidak bertentangan dengan ayat, "Dan
sezvltgJang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain." (QS. Al-An'am:
164) karena maksudnya adalah pemberitahuan tentang keadaan akhirat
<lan dianggap kuat oleh pensyarah.

Kebanyakan ulama berpendapat bahwa pentakwilan atau penafsiran
pengertian hadits itu dilihat dari beberapa segi:

Pertama; Menurut Al-Bukhari bahwa orang mati memang disiksa dalam
kuburnya, karena rat^pan orang yang hidup, ap zbia ada tatapanny 

^ 
y ang

menjadi jalannya, misalnya menyebutkan kesalahan dalam meratapi dan
keluarganya mengakuinya dengan t^tapan yang demikian sehingga otang
yang mati disiksa karenanya. Dan bila tidak rrraka ia tidak disiksa.
N{aksudnya bahwa orang mati itu disiksa karena sebagian rat^pan
keluarganya. Tegasnya, seseorang akan disiksa karena sebab perbuatan
orang lain apabila dalam perbuatannya itu ada sebab yang mendatangkan
siksaan bagrnya.

Ke daa; Maksudnya bahwa orang yang mati disiksa apablla ta
sebelumnya pernah betwasiat zgat ditanEisi setelah ia mati- lni cata
penafsiran mayoritas ulama. Mereka berkata, "Cata semacam ini telah
terkenal dikalangan masyarakat kuno sebagairrana tercermin dalam syair
Tharfah bin Al-Abdu berikut:

ooo
Apabila aku meningal maka ratapilah aku dengan apa lang pantas bagiku

Dan tersobeklah saku bajumu untukkz wabai Ummu Ma'bad

ooo
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Tidak mestinya te{adi ratapan dari keluarg otang yang mati karena

mengikuti pesannya dania tidak disiksakarena tidak menututinya, bahkan
ia disiksa t^npa ada wasiat sekalipun. Apabila mereka mengikuti wasiatnya

dan meratapinya maka orang yang mati disiksa karenz dua perkarz yaitu
karena wasiatnya yang bukan pada tempatnya dan karen^ tat^par'
keluarganya.

Keliga; Bahwa yang disiksakarena nt^pan itu khusus orang kaCu sala.

Dan orang yang beriman tidak disiksa sama sekali karena dosa otang lain.
Akan tetapi pendapat ini jelas jauh dart kebenaran, karena orang kafirpun
tidak dipikulkan atas dosa orang lain berdasarkan firman Allah, "Dafl
sezranglang berdosa tidak akan memikul dosa orang /ain." (QS. Al-An'am:
t64)

Keenpat; Bahwa makna penyiksaan dalam hadits itu adalah berupa
celaan dan penghinaan malatkat terhadap orang yang mati, karena t^t^p^rr
keluarganya berdasarkan rirvayat Ahmad dari Abu Musa secara marfu,
"Orang mati itu disiksa karena tangisan ora.ng yang hidup, apabila
perempuan yang meratapinya sewaktu menangisinya itu berkata, 'tduhai
penolongnya dan pembantunya, $Vahai orang yang memakaikan kulit
m^yat dan ia berkata, "Engkaulah pembantu dan penolongnya dan
engkaulah pemberi pakarannya." Hadits yang semakna dengan hadits
tersebut diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan At-Tirmidzi.1s5"

Kelirna; Bahwa pengertian penyiksaan itu adalah rasa sakit dan pedih
orang yang mati., karena sesuatu yang terjadi dari keluarganya berupa
ratapan dan lainnya karena perasaannya halus.

Ulama yang berpendapat sesuai dengan tafsiran ini adalah N{uhammad
bin Jarit dan lainnya. Al-Qadhi 'Iyadh berkata, "Inilah pendapat yang
paling baik." Mereka berhujjah dengan hadits, "Nabi Shallallahu Alaihi
wa Sallam membentak seorang perempuan karena ia menangisi anak
laki-lakinye- y^ng meninggal seraya betsabda, "Sesungguhnya jika
seorang menangis maka ia diingatkan oleh malalkat'Wahai Hamba Al-
lah, janganlah kamu menyiksa saudara-saudaramu."1s51 Al-Qadhi'Iyadh
mengemukakan sebagar dalllnya bahwa amal seorang hamba Allah itu
diperlihatkan kepada orang-orang yang mati di antata mereka. Dan
hadits ini shahih. Mengenai hal tersebut terdapat juga tafsiran lzrnnya
dan yang telah kami sebutkan itu adalah yang paling penting dalam
masalah ini.

rsso 1iri1 Shabih ArTirnidqi (1003)
lss'Al-Mu'1am Al-ftabir (25 /10)
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547. Dan dai Anas Radhjallahu Anhu ia berkata, 'Aku menlaksikan
putri Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam dimakamkan dan

Rasulullab Shallallahu Alaihi wa Sallam dudak di atas kubur, dan

aku me/ihat kedua matanla menge/uarkan air mala (karena menangis)."
(HR. Al-Bukhati)."t'

Al-Waqidi danlarnnya telah menjelaskan dalam rrw^y^trry^ bahwa putri
beliau yang meninggal adalah Ummu I(ultsum. Al-Bukhari telah
membantah pendapat orang yang mengatakan bahwa putrinya yang
meninggal itu adalah Ruqayah, karena ia meninggal sewaktu Rasulullah
Shallallaha Alaihi wa Sa/lam berada di Badar, sehingga beliau tidak
menvaksikan penguburannya.

Tafsir Hadits
Hadits ini sebagai dalil yang menunjukkan boleh menangisi orang mati

setelah meninggalnya. Telah dijelaskan di depan pendapat yang
membolehkan menangisi orang mati. Hanya saja pendapat dan hadits itu
dip etselisihkan dengan hadits,' Jika p erempuan itu telah mene mui ajalny a,

tnaka langanlah kamu semua menangisinya." lsst Cara menggabungkan
kedua hadits itu adalah bahwa yang dllarang adalah dengan mengeraskan
suara atau berteriak, atau larangan itu dikhususkan untuk perempuan
karena tangisannya berbentuk ratapan. Jadt Ianngan perempuan untuk
menangis adalah sebagai tindakan pencegahan.

v 'jd pr y \, * o\t'of a
, t!. 1, z ,z t o, t. ,o i ol( o - o - d

€ et) f6 U.tL?t .b'hA if yt

^5L J;- p p\ -p'5, *-'oi
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,F" €e;
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tss2 qQ&y Al-Bukhari (1285)
rssz 1ip1 Shahih Abi Dawud (3777)
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548. Dan dari Jabir Radhjallahu Anhu, sesangguhnla Nabi Sba//a//ahu

Alaihi wa Sallam berkata, 'Janganlah kalian menguburkan malat-ma1at

kalian pada malam hai kecaali karena terpaksa. " (HR. Ibnu Maiah
dan asalnya dalam Muslirir), tetapt ia berkata, "Menegaskan

larangan untak menguburkan seorang laki-laki pada waktu malam
sampai ia dishalatkafl." 1554

Tafsir Hadits
Hadits itu menunjukkan larangan menguburkan m^y^t pada waktu

malam kecuali karena daturat. Ulama yang sependapat dengan hal ini
adalah Al-Hasan. Telah dijelaskan alasan larangan itu adalah karena
malaikat pada siang had itu lebih lemah lembut daripada malaikat pada
malam hari dalam bicaranya. Pensyarah mengatakan, "Ha,rrya Allah yang
mengetahui keshahih anny a." 1 555

Ucapan perawi, "Bahwz asal hadits itu dalam Shahih Mus/im" yang
lafazhnya menurut Muslim, "Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallan betkhutbah
pada suatu had, beliau menyebut seorang laki-laki dt antara shahabatnya
yang meninggal dan dikafani dengan kafan yang tidak menutupi seluruh
badannya, dan dikuburkan pada waktu malam, padahal beliau telah
melarang menguburkan m^y^t pada malam hari sebelum dishalati, kecuali
dalam keadaan dafiirat."

Berdasarkan itu jelas bahwa larangan itu hanyalah jika sekiranya terjadi
pengurangan hak orang mati itu; misalnya tidak dishalati ataukarena t^np^
perbaikan dan penyempurnaan kafannya.

Apabila dengan penundaan penguburan m^y^t itu hingga besok siang
memungkinkan banyaknya ofang yang datang menyalatkannya atau
diharapkan kehadiran mereka untuk mendoakannya maka penundaan
penguburannya itu lebih baik.

Betdasarkan itu pula, boleh menunda penguburan dengan tidak buru-
buru walaupun pada siang hari. Adapun yang menunjukkan bolehnya
menguburkan pada malam hari adalah yang dilakukan Ali Alaihisnlam
terhadap mayat istrinya Fatrmah pada waktu malam dan para shahabat
menguburkan m^yat Abu Bakar juga pada malam hari. Diriwayatkan oleh
At-Tirmidzi dari Ibnu Abbas, bahwa Nabi shallallahu A/aibi wa Sa/lam
memasuki pekuburan pada malam hari lalu dibawakan pelita baginya,
beliau mengambil tempat dari alz,h krblat. Beliau bersabda,

gw,(k ert'n -K ;'\

"" <711Jr, Shahih Ibna Majah ('1543)
t355 (atfu) Dhaif Al-Jani'(2017)

^

^t 
i!;)



BBB S @unurus seLAM Jilid Pertana

'Allah merahmati engkau, jika engkau dulu selrailg penaaf dan seing
membaca A/-pur'an."
Ia berkata, "Hadits ini Hasan." 1556 At-Tirmidzi berkata, "Mayodtas

ulama mengizinkan penguburan pada malam hat7." Tetapi Ibnu Hazm
betkata, "Tidak boleh menguburkannya pada waktu malam kecuali
sangat darutat." Ia berkata, "Adanya penguburan pada malam hati di
aflt^t^ s hahab at dan is tri-is triny a, hany alah karena keadaan darurat y ang
memaksanya." Misalnya karena kekhawatiran penuh sesaknya tempat
pekuburan ataukarena takut kepanasan bagi olang yang hadir mengiringi

lenazah, atau takut membusuk, atau alasan-alasan lain yang
membolehkan penguburannya pada waktu malam. Tidak halal bagi
seseotang mempunyai persangkaan lain terhadap perbuatan shahabat
yang melakukan pengubutan pada waktu malam berbeda dengan ini
(keadaan darurat, pen.)

Catatanz
Dalam pembahasan tentang waktu-waktu shalat telah dikemukakan

hadits,

\t *a J;t ,stS '.:'Gt-' :yG
/ao/t./

.,.t 4,n9 .,9
L). . L)Lfidll'P'Y
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,-h *)6 pt &',t :6tf;'#';ii of ,'gj$ rl sLii

'";jllr'&i ,>-i '-3r J\31 ,;,; iflt f: {rt;- j.i e}
. t?a.qf

"Dari Uqbah bin Anir lang menjelaskan tentang tiga waktu dimana
Rasulullab Sha//a//ahu Alaihi wa Sallam pernah melarang kami shalal
pada tiga waktu dan melarang menguburkan malat-malat dai kami dalam
tiga waktu,laitu pada waktu matahai mulai terbit hinga meningi, pada
waktu tepat tengah bai hinga matahai tergelincir dan pada waktu matahari
hanpir terbe n am hinga sempurnaftJa terbe n am.' x t t' S ebalknya pengarang
mengemukakan hadits tersebut dalam bab ini.

tsse 1iifu! Dhaif At-Tirnid{ (7057)

'ss7 Telah lalu takhrijnya.
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549. Dan dai Abdullab bin Jafar Radhjallahu Anhuma ia berkata, 'Ketika
datang hai kematian Jafar ketika ia terbunuh, Rasulullab Sballallahu

Alaihi wa Sallam bersabda, 'Buatkanlah bagi keluarga Jafar makanan

n s u ngu b n1 a te la h da ta ng kep a da m e re ka s e s u a tu 1 a ng m e n1i b u k k a n n1 a. "
(HR Al-Khamsah kecuali An-Nasa'i).15s8

Tafsir Hadits
Hadits ini dalil yang menunjukkan bahwa keharusan mengasihani dan

menghibur keluarga yang diumpa musibah kematian dengan memasakkan
makanan baginya, karena mereka sibuk mengurusi kematian itu. Tetapi
Ahmad meriwayatkan dariJarir bin Abdullah bin Bajali, "Kami meilganggal)

berkumpul ke tempat keluarga zrangJ/ang mali dan membuat makanan setelah

penguburannya, lermasak ralapan. " 15se

Hadits dariJarir bin Abdullah itu ditafsirkan bahwa maksudnya adalah
pembuatan makanan oleh keluatg ot^ng yang mati diberikan kepada
mereka yang menguburkannya bersama mereka dan dihidangkan dihadapan
meteka, sebagarmna yang biasa dilakukan oleh sebagian orang yang tidak
mengerti. Sedangkan berlaku baik terhadap mereka dengan membawakan
makanan untuknya, tidak mengapa dan inilah yang dimaksudkannya oleh
hadits Abdullah.

Di antara yang diharamkan setelah kematian adalah menyembelih di
sisi kuburnya karena jelas ada larangan berbuat demikian. Sebagaimana
hadits yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Abu Dawud dari Anas, "Nabi
Sballallahu Alaihi wa Sallarn bersabda, 'Tidak ada sembelih hewan bagi
mayat dalam Islam." 1s60 Abdurrazaqberkata, "Mereka biasa menyembelih
di sisi kubur seekor sapi atau kambing." Al-Khatabi berkata, "Orang-
orang iahlltyah biasa menyembelih onta di atas kubur seorang yang
detmawan, mereka mengatakan bahwa mereka membalas kedermawanan-

tsst (;ri1 Shahih Abu Dawud (3132)
ts5e Al-Mrcrad (3/204)

I s6o 
1Q.ioS S labilt A flani' (7 53 5)
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nya karena dia biasa menyembelih onta semasa hidupnya lalu dimakan
oleh para tamu. Kami sekarang menyembelih onta untuk dimakan
binatang buas dan burung."

Onta sembelihan ini meniadi makanannya setelah ra malj^, sebagaimana

ia pernah diberi makan semasa hidup. Bahkan ada di antata mereka yang

berpendapat bahwa apablla disembelihkan onta di sisi kuburnya maka ia

akan dibangkitkan menuju padang masyhar padahari ldamat kelak dalam
keadaan mengendatat onta. Dan sebaliknya barangsiapa yaflg tidak
disembelihkan hewan di sisi kubutnya ma'ka ia dikumpulkan menuju
padang masyhar dengan berjalan kaki. Ini pendapat jahiliyah y^ngpercaya
dengan hari kebangkitan. Dan inilah petbuatan jahiliyah yangdlhatamkan.

J"i', or{ :Jv tt#t \t .r', +i t i:i"'; ;'it4i '}'1 .o o ,

iy!' :'/.$,7)t 4,;;,il'& e, *rtt;* rtr
^ t, 

^ 
/ o

ts lu' ia "01 t: 6t;| #'j^t, ,y :6-'nr ,-pi *. 
;,,,;:,
F'ur:, y6,$4ah' iUf t+t

550. Dan dari Sulaiman bin Buraidah dai bapakryta Radbjallahu Anhuma
ia berkata, "Rasu/ullah Sba/lal/ahu Alaibi wa Sa/lan sela/u

mengajarkan mereka jika keluar menul'u pekuburan (pemakanan) untuk

mengucapkan 'Keselamatan atar penghani perkuburan ini dai orang-

orang mu'min dan muslim, dan kami -jika Allah berkehendak- akan

menlusul kalian, aku meminta kepada Allah bagi kami dan kalian
keselamatan " (HR. Muslim) 1s61

Penielasan Kalimat
"Dan dai Sulaiman bin Buraidah (la adalah Al-Aslami meriwayatkan dan

bapaknya dad Imran bin Hushain dan sekelompok ulama shahabat lainnya,
wafatpada tahun 115 H) dan bupaknla (yaitu Buraidzh) ia berkata, 'B,asulallah

Shallallahu A/aihi wa Sallam se/alu mengajarkan mereka (yaitu pata shahabat)
jika ke/aar menuju perkaburan unluk mengtc@kan 'Kese/amalan ala.r penghani rumah-

rumah ini dai zraftg-zr(utg mu'min dan muslim, dan kami lika ,1/lalt berkehendak-

akan menlusa/kalian, aku meminta kEadaAllah bagi kami dan kalian keselarnalan."

Dan diriwayatkan juga dan hadits Aisyah yang di dalamnya terdapat tambahan,

ttot <673', Muslim (975)
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'Semoga Allah merabmati orang-orailgJang terdahula lang akan datang di antara
kifu.',1s62

Tafsir Hadits
Hadits tetsebut sebagai dalil yang menunjukkan adanyaajanndan tuntunan

berziarah kubur dan mengucapkan salam kepada otang-or^nq mati yang ada
dalam kubut, sebagaimana salam kepada orang-orang yang hidup. Al-
Khathabi berkata, "Dalam hadits itu ada kata Ad-dar atau dltar yang berartr
kubur dan itulah yang benar." Lafazh darmenutut bahasa adalah rumah yang
ada pada seperempat baglan dari tempat yang didiamr dan daerah yang tidak
dihuni orang. Pembatasan dengan kalimat Mayiah (insya Allah, pen.) dalam
hadits atau uc p^n itu, adalah untuk meninggalkan kepastian dan karena
mengikun ftman Allah Ta'ala,

S .ki:r;ri.ir@ Ai'L-u eL- 
^s\i)'U;) 

*i
'Dan jangan seka/i-ka/i kamu mengatakan terhadap se-rualtl, "sesungahryya aku

akan mengery'akan itu besok pagi, kecaali (dengan menlebat) Inya A//ah. " (QS. At-
Kahfi: 23-24) Drkatakan juga bahwa kehendak Allah itu kembali pada tanah
itu sendrn.

Sedangkan permohonan selamat sejahtera sebagai dahl yang menunjukkan
bahwa salamah wa afiat itu termasuk sesuatu yang paling penting dan
permohonan yang paling mulia. Selamat sejahtera bagi orang mati itu adalah
selamatnya dari siksaan dan pertany^an-peft^nyaan sebagai perhitungan amal
perbuatannya.

Maksud dan tujuan ziarahkubur adalahmendoakan orangyang telah mati,
tanda betlaku baik terhadap mereka, untuk mengingatkan kehidupan akhirat
dan zuhud di dunia. Adapun perbuatan orang-orangpadaumumnya sekarang
ini, bertentangan dengan tujuan itu. Mereka berdoa kepada orangyang sudah
mati dan menjadikannya sebagai wasilah (perantara) kepada Allah ketika
memohon pertolongan dan segala keperluannya. Perbuatan ini termasuk bidah
dan perbuatan jahrhyah. Pembahasan ini telah dikemukakan sebelumnya.

+ir, * :t Jh'y:Js t:#tlnr ,*, t6 i, ,rs .oot
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551. Dan dari lbna Altbas Radhilta/labw Anhama ia berkata, 'Rasulullah
Shallallahu Alaihi wa Sallan melewati pekuburan (pemakanan),
kemudian beliaa nenghadapkan n,ajahnJa ke arah mereka sanbil
mengucapkan, "Keselarnatan atas kalian wahai penduduk kubur Allab
mengampuni kami dan kalian, kalian telah mendahalui kami dan kami
akan menlusul." (HR. At-Tirmidzi dan ia berkata hadits
hasan) 1563

Tafsir Hadits
Di sini dijelaskan bahwa beliau memberi salam kepada penghuni kubur

ketika beliau melewati pekuburan walaupun tidak dimaksudkan untuk
berziarah kepada mereka, dan dalam hadits ini dijelaskan bahwa mereka
mengetahui orang yang melewati mereka dan salam orang lewat itu atas
mereka, jika tidak maka salam itu akan menjadi sia-sia, zhahir hadits ini
untuk jamaah dan lainnya.

Dalam dua hadits -yang pertama dan yang ini- adalah dalil bahwa
seseofang apablla mendoakan untuk seseorang, atau memohonkan ampun
baginya, maka doanya memohon lebih dulu untuk dirinya, lalu memohon
ampun bagi ahli kubur. cara inllah yang dijelaskan dalam Al-eur'an dalam

^\jat-^y^t 
berikut,

,r;i L6" 44i\t;>;\3 ;t\c;
ben ampanlah kani dan saudara-saudara kami yang telah
dari kami." (QS. Al-Hasyr: 10)

"Dan mo/ton/ab ampunan bagt dosama dan bagi (dosa) orang-,rang Mu'min."
(QS. Muhammad: 19) dan ay^t-^yat lain yang semisal.

Ayat ini menunjukkan bahwa doa-doa ini dan serupanva berguna bagi
orang yang telah mati, tanpa ada perselisihan pendapat pzJ.a ulama tentang
masalah ini. Adapun mengenai doa-doa lain seperti bacaan Al-eur'an
bagi orang mati, menurut Asy-syafii tidaklah sampai kepadanya.
Sedangkan Ahmad dan sekelompok ulama lainnya berpendapat sampai
kepada yang mati. Sekelompok Ahlussunnah dan Al-H anafiyah
berpendapat bahwa manusia boleh memohonkan pahala amalnya unruk
diberikan kepada orang lain, baik berupa pahala shalat, puasa, haji,
sedekah, bacaan Al-Qur'an, dzikir dan semua macam ibadah yang

'Ya Rabb

beiruan lebih

kami,
dahu/u

15()3 (!ib) Dhaif At-'firnidTi (1053)
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mendekatkan diri kepada Allah. Inilah pendapat yang paling kuat dalilnya.
Ad-Daraquthni telah meriwayatakan hadits, "Ada seorang laki-laki yang
pernah menanyakan kepada Nabi Sballallahu Alaihi wa Sallam tentang
cara berbakti kepada kedua orang tuanya setelah meninggal keduanya,
lalu beliau menjawab, "Yaitu dengan melaksanakan shalat untuk keduanya

bersamaan dengan shalat untuk dirinya, dan berpuasa untuk keduanya
bersamaan dengan puasa untuk ditinya." 1s6a Diriwayatkan oleh Abu
Dawud dari Ma'qil bin Yasar, dad Nabi Shallallahu Alaihi wa Sa//am, beliau
bersabda, 'Bacakan unluk lrang-lrailg nali di antara kalian dengan surat
Yasin." 156s

Hadits itu mencakup juga orang sudah meninggal bahkan begitulah
menurut pengertian hakikatnya. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim,
"Sesungguhnya Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam pernah berkutban untuk
dirinya seekor kibas dan umatnya seekor kibas." Dalam hadits itu terkandung
isyatat bahwa manusia itu memperoleh manfaat amal orang lain. Dan kami
telah menjelaskannya dengan p^nlarug lebat dalam Hawastl Dhau An-Nahar
dengan penjelasan yang menguatkan pend^p^t ttri.
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552. Dan dari Airyah Radbjallabu Anha ia berkata, "Rasulullalt
Sballallahu Alaibi wa Sallam bersabda, 'Janganlah kalian mencaci

malat-ma1at, sesungubnla mereka te/ah menle/esaikan apalang mereka

te lah keryakan. " (HR. Al-Bukhad)tsoo

Penielasan Kalimat
"Dan dai Aiyah Radhjallahu Anha ia berkata, 'Rasulullah Shallallahu

Alaibi wa Sallan bersabda, 'tanganlab kalian mencaci malat-ma1at, sesunguhnla
rnereka telah menlelesaikan (yakni mencapai) apa lang mereka telah kery'akan

(yaitu amal-amal perbuatannya). "

1s61 Aku tidak menemukan lafazh seperti im di Sunan Ad-Daraquthni
rsts 1ii/e) Shaltih Abi Dawd (3727)

"uu <ryrAl-Bukhari (1393)
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Tafsir Hadits
Hadits ini sebagai dalil yang menunjukkanharam mencaci maki orang

yang telah mati. secara zhahir,larangan itu bedaku umum bagi orang
Islam dan kafir, tetapi dalam Ary-slarah terdapat keterangan yang
membolehkan mencaci maki m^y^t orang kafir berdasarkan banyaknya
sejarah dalam firman Allah yang mencela orang kafir dalarn Al-eur'an,
sepetti celaan terhadap kaum Ad, kaum Tsamud dan kaum-kaum latnnya
yang sama dengan mereka.

Menurutku, ungkapan 'Mereka te/ab menle/esaikan apa lang mereka te/ah
kejakan" adarah suatu alasan y^ng bersifat umum bagi kedua pihak (orang
Islam dan kafr), yang maknanya adalah ttdak ada faidahnya mencaci dan
menyingkap harga diri mereka. Adapun frman Allah yang menyebutkan
tentang kesesatan umat-umat yang telah lalu bukanlah untuk menghina
dan mencela mereka, tetapi bertujuan untuk mengingatkan umat Islam
tentang perbuatan-perbuatan yang akan membawa atau menjerumuskan
pata pelakunya kepada bahaya atau bencana. Dan juga sebagai penjelasan
tentang larangan-lar^ng n yang mereka lakukan agar dihindari oleh umat
islam. A danya s ebutan orang y ang jzhat dengan b erbagai mac^mke j ahatan
yang dilakukannya adalah untuk tujuan yang baik makz itu dibolehkan,
dan tidak termasuk mencaci yang dlratang dan tidak ada pengkhususan
bagi orang-orang kafir.

Ya, memang ada hadits yang mengkhususkan sebagian orang beriman,
sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadits, bahwa Nabi Sha//a//ahu
Alaihi wa Sallam pernah melewati jenazah, orang-orang mengeiuh
membicarakan jenazah itu karena kejelekannya. Sikap mereka itu disetuiui
oleh beliau -karena beliau tidak menegurnya-, bahkan beliau bersabda,
"Maka pantaslah neraka baginya." Kemudian beliau bersabda, "Kalian
sebagai saksi dihadapan Allah ." 1567 Tidak ada keterangan bahw 

^ y^ng
dimarahi katena kejahatannya adarah bukan orang yang betiman,karena
Al-Hakim telah meriwayatkan sabda Nabr Sballallabu Alaihi wa Sallam
tentang orang itu, "orang yang paling jelek adalah orang itu, sungguh dia
orang yang keras kepala dan kasar." 1s68 zh^hltnya, ucap^n beliau bahwa
ia seorang muslim. Karena seandainya ia orang kafir maka sungguhnya
caciannya akan tertuju pada kekafirannya.

Al-Qurthubi menjawab tentang permasalahan cacian mereka dan
penetapan Rasulullah Sha//a//abu Alaihi wa Sallam terhadap sikap mereka,
bisa dipahamai bahwa orang mati itu pernah tet^ng-terangan melakukan

"u' <61brAl-Bukhari (1367),Muslim (949)
1s68 Al-Hakim (2/294)
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kejahatan selama hidupnya, dan ini menjadi masuk dalam bab tentang tidak
ada keharaman untuk berghibah tentang seorang fasik. Atau boleh jadi beliau
memasukkanlarangan mencaci maki orang mati setelah pengubutannya.

Menurutku, kemungkinan yang kedua inilah yang sesuai dengan alasan
sampainya mereka kepada amal yang petnah mereka lakukan, katena
sampai dalam pengertian yang sebenarnya adalah setelah penguburannya.

4;U t4,*a:]t ,s:::.oor
553. Dan At-Tirmidqi neiwaytkan dai Al-Maghirah .rerupa hadits di atas

tetapi ia berkata, 'Maka akan menlakili orang-orangJang hidup." tsee

Penjelasan Kalimat
"Dan At-Tirmid\i meiwalatkan dai Al-Mugbirab serupa hadits di atas

(yaitu serupa hadits Aisyah tenrang lanngan mencaci makr orang yang
telah mati) tetapi ia berkata (bahwa sebagai ganti ucapan 'sesungguhnya
mereka telah menyelesaikan 

^payangmereka 
telah kerjakan) dengan maka

akan menlakiti yng hidup."

Tafsir Hadits
Ibnu Rusyd berkata, "sesungguhnya mencaci maki orang kafir juga

diharamkan bila menyebabkan sakit hati orang muslim yang masih hidup,
dan boleh jika tidak menyakitkannya. Adapun mencaci maki terhadap
orang muslim yang telah mati, jelas hatam, kecuali didorong oleh suatu
keperluan; misalnya ada kemaslahatan bagi orang yang mati itu sendiri,
jika hal itu dapat membersihkan kezhalim''nyangpernah ia lakukan. cara
semacam itu baik dilakukan, bahkan wajib. Ini sebanding dengan
pengecualian bolehnya ghibah terhadap orang hidup karena beberapa
alasan yang membolehkannya.

C^tata,fi:
Termasuk menyakitkan orang mati adalah duduk di atas kuburnya,

berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Ahmad. Al-Hafidz Ibnu Hajar
-dengan sanad yang shahih- meriwayatkan dari hadits 'Amru bin Hazm
Al-Anshari, ia berkata, "Rasulurlah Sha//a//ahu Alaihi wa Sa//am pernah
melihat aku duduk bersandar di atas suatu kuburan, kemudian beliau
bersabda, 'Janganiah kamu menlakiti nalatlang neniliki kubur iyn."1s7o

'uun {613, Sltahih At-Tirnidqi (1982)
1570 Al-Hakim (3 / 681), aku tidak menemukannya dalam riwayat Ahmad.
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Dan ditiwayatkan oleh Muslim dati hadits Abu Huralrah, ia berkata,

"sesungguhnya Rasulullah, Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Sanguh

duduknla sesezrang di antara kamu di alas bara api lalu nenbakar pakaiannla

dan tembus hinga ku/itn1a, kbih baik daipada duduk di atas kabur."'ts7't D^rr
diriwayatkan oleh Muslim dari dari Abu Murtsid secara marfu;

iu, ir', .qtr*'iry, ,l-hr Ssfrrc;'tf , JJ

'Janganlah kalian duduk di atas kubur dan janganlah kalian shalat nenghadap

ke kuburan."1s72

Zhahir hadits ini menuniukkan keharaman. Pengarang berkata yang
dia kutip dari pendapat An-Nawawi, bahwa mayotitas ulama berkata,
"Larangan duduk di atas kuburan adalah kemakruhan." Malik betkata,
"Bahwa yang dimaksud dengan duduk adalah berbicara", dan ini adalah

pentakwilan yaflg batil. Sebagarmana yang dikatakan oleh Malik, Abu
Hanifah juga berkata demikian, sebagaimana dijelaskan dalam kttab AL
Fathu.

Menurutku, "Dalil itu menetapkan hukum haram duduk di atas kubur
dan haram melewati di atasnya, karena sabdanya, 'Janganlab kanu nenlakiti
malat ltang memiliki kuburan. " Adalah larangan menyakiti mzyzt-may^t
orang-orang yang beriman dalam kubut, karena menyakiti or:,ng y^ng
bedman itu jelas diharamkan betdasarkan firman Allah,

)^ i#4i ( fi,'.LjLi6 A":A <r;ti ti:6

Sr;biq'w
'Dan orang-orangJang nerytakiti zrang-zrang mukmin dan mukminal tanpa

kesalahan lang mereka perbuat, maka sesunguhnla mereka lelah memikul
kebohongan dan dosa lang n1ata. " (QS. Al-Ahzab: 58)
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