
I

*

Abu Ath,Thayyib Muhammad
Syamsul Haq Al hzhim Abadi

Syarah
Sunan Abu Daud

Ta'liq: Ibnu Qayyim Al Jauziyyah
Tahqiq : Ishamuddin Ash,Shababithi

Pembahasan: Shalat



I i:']i!
iiJ;l

Ifi t

Ifi I

lIt.'
I1
iilt,: Iil
l'1 I
I:T

irt
ti e I

lrfll[i i

III
,.

i1

l

Abu Ath-Thayib Muhammad Syamsul Haq
AlAzhimAbadi

AUNUL MABUD
SyarahSunanAbu Daud

4

g
Penerbit Buku lslam Rahmatan

ffiffiffiffiffiffiffiffiffi

ffiffiffiffiffiffiffiffiffi

www.tedisobandi.blogspot.com



Perpustakaan Nasional RI: Kathlog Dalam Terbitan (KDT)

Abadi, Abu Ath- Thayib M uha mmad Syamsul Haq AI Azhim

Aunul Ma'bud: Syarah Sunan Abu Daud/Abu Ath-Thayib Muhammad Syamsul
HaqAlAzhimAbadi; penerjemah,AnshariTaslim; editor, MuktrlisB. Mukti.-Jakarta:
hstakaAzzam,20l0.

748hlm.;23ort

Judul asli: Aun Al Ma'bud Syarh Sunan Abi Daud
ISBN 978{02-806740-3 (no. jil. lengkap)

rsBN978-602-8067{+l (iil. 4)

l. FikitL
III. MukhlisB. Mukti.

I. Judul. II. Anshari Taslim.

zvt.4

Desain Cover
Cetakan
Penerbit

: A&MDesigr
: Pertam4April20l0
: PUSTAKAAZA.ANI

Anggota IKAPI DKI Jakarra
Alamat Jl. Karpung Melayu Kecil IIUI5
Jak-Sel 12840

Telp: (02 I ) 8309 105/83 I l5 l0 Fa,r: (021)8299685

F-lvlait prsaka_aa n@telkom.net
pustakaazzam@gmail. com

Http: wunr.pustakaazzam.com

Dilarang memperbanyak isi buku ini anpa izin terurlis dari penerbit
All Rights Reserved
Hak terjemahan dilindungi undang-undang



Pengantar Penerbit

Al hamdulillah, kebesaran dan keagungan-Mu membuat kami selalu

ingin berteduh dan berlindung dari kesalatran serta kealpaan yang telah kami

perbuat, hingga tetesan kekuatan dan pengetalruan yang Engkau ctpratkon

sungguh sangat berarti, sebab dengarurya kami mampu menyisir huruf-huruq

kalimat-kalimat yang tertuang danaiulaiwryadalam buku ini, yang tentunya

memiliki tingkat kesulitan tersendiri dibandingkan dengan kitab lainnya

Shalawat dan salam selalu kita mohonkan kepada Allatr agar selalu

dicurahkan kepada seorang lelaki yang saManya menjadi ajaran agama dan

tingkatr lakunya menjadi contoh kehidupan sempuma. Ia adalah Muhammad

SAW.

hilatr kitab klasik yang seharusnya kitajaga, kita dalami maknanya,

dan kita sebarkan isiny4 agar segalamacam yang tertuang di dala-nya secara

shahih dapat tetap lestari dan teraplikasikan dalap kehidupan sehari-hari,

karena hal itu sama halnya dengan menjaga dan memperhatikan keislaman

j uga keimanan kita, sehingga agama kita tetap terj aga kemumiannya-

Segala kemarnpuan telah karni keratrkan dan segala upaya telah kami

curahkan untuk menerbitkan kitab ini, sebagai bentuk tanggrrngjawab ilmiah

karni laiknya seoftrng muslim yang menghendaki kebaikanterhadap muslim

lainnya, dengan harapan kitab ini dapat menj adi panduan kita dalam beragama

Narnun pada sisi lain karni mengakui bahwa kami bukanlah siapa-siapa dan

semuayang kami miliki bukanlah apa-apadalam memahami isi kitab ini.
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Karenarya mungkin saja pembaca menemui kesalaban, baik isi marryrm c€fiah

maka dengan kerendatran hati kami selalu mengharapkan kontibusi positif

dari pembaca sekaliarl dengan tujuan agar pergerakan keislaman kita makin

harimakinse,mpuma

Hanya kepada Allah SWT kami memohon taufik dan hidayall sebab

hanya orang-orang yang mendapatkan keduanya yang akan menjadi umat

yang selamat dan mengakui batrwa dalarn hal-hal yang biasa terdapat sesuatu

yang luarbiasa.

Ltll aahi I w a ahi dil q ahhaar.

Editor
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Bab 151: Doa dalam Shalat [Mim: 148,149 - Ta': 153]

o, ,",#, ti"; ,U. $:L ,ot"i i. :* $lL -AVo/.

*t y lr' ,,t- lnt Jir"of ,';71 a:s;; oi;t7 ,y ,lq;^!Jt

,;r ?tib ,t +'tif ,;tftJil ,* e f:i. ot{

r;;jr yU *\*1i ,dtlsr gri, y. q *\*1,t
+,G ii i6 . {yn,i Tir -t +! *i,;t&ii .?6t :
i"", i; rir ,VtSt Lt) ,iw utrp t ry Y'$l v,

.etLfi er, *:E;
875. Amru bin Utsman menceritakan kepada kami, Baqiyyah

menceritakan kepada karrri, Syu:aib menceritakan kepada kami, dari

Az-Zuhi, dari Urwah, bahwa Aisyah menyampaikan kepadanyq

"Rasulullatr SAW biasa membaca doa ini dalam shalat beliau: "Ia
Allah, aku berlindung kepada-Mu dari adzab htbur. Aht berlindung
padamu pula dari fitnah Al Masih Ad-Dajjal. Aht berlindung

kcpada-Mu dari fitnah kchidupan dan kcmattan. Ya Allah ahr
berlindung kepada-Mu dari perbuatan dosa dan (terbelenggu)

utang." Ada seseorang dia berkata: "Betapa banyaknya Anda

berlindung dari utang?" ,

Beliau menjawab, "sesungguhnya seseorang itu kalau sudah

berutang malw dia aknn berbohong bila bicara, dan ingkar bita
.. ..t

DerJanJt."'

I Hadits ni shahih. HR. Al Bulfiari (832) dan Muslim (pembahasan tentang
masjid/129).
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Penjelasan Hadits:

4t ytio ,t +\tl ,;\ H5Ji (Ya Allah, aku berlindung

kepada-Mu dari adzab kubur), salah satu bentuk siksa kubur itu

adalah kuatjepitarurya, ketakutan dalam kesendirian di dalam kubur.

Ibnu Hajar Al Makki berkata, "Dalam kalimat ini ada

bantahan telak terhadap pendapat Mu'tazilatr yang mengingkari

adanya adzab kubw. Mu'tazilah sangat benci terhadap ahli sunnah

yang meyakini adanya adzab kubur ini, sehingga seorang sunni yang

menshalati jenazah seorang Mu'tazilah sampai berdoa, 'Ya Allah,

rasakan kepadanya adzab kubur, karena dia tidak percaya dengannya,

dia berlebihan dalam meniadakannya dan menyalahkan orang yang

meyakini keberadaannya'." Selesai (Ibnu Hajar Al Makki).

l*"nt g/t Y.\+\*ti(Dan aku berlindung kepada-Mu

dari fitnah Al Masih Ad-Dajjal). Para ahli bahasa mengatakan, fitnah

itu artinya ujian dan cobaan. Iyadh berkata, "Biasa digunakan dalam

bahasa keseharian untuk menyingkap hal yang tidak diinginkan."

Kata fitnah ini juga bisa diartikan pembunuhan, pembakaran,

adu domba dan lain sebagainya.

Al Masih adalah .kata yang biasanya disematkan kepada

Dajjal dan Nabi Isa putra Maryarn. Tapi bila yang dimaksud adalah

Dajjal maka harus disebut Al Masih Ad-Dajjal.

Abu Daud dalam As-Sunan mengatakan, g+r berdasarkan

*uzr, ;$1Sl berarti diperuntukkan kepada Dajjal, sedangkan bila
tidak ada iasydidnya <f,jr; berarti diperuntukkan untuk Nabi Isa.

Adapun yang dinukil oleh Al Farbari dalam riwayat Al
Mustamilli seorang diri, darinya, dari Khalf bin Amir Al Hamdani

salah seoranghafrzh yang mengatakan bahwa Al Masih baik dengan

tasydid (Al Massih) maupun tidak (Al Masih) maknanya sama, bisa

digunakan untuk Dajjal bisa pula untuk Isa. Tidak ada bedanya dan

2 AI,,NULfrflABUD



tidak ada tanda khusus yang dapat membedakan kata itu untuk siapa

bila disebutkan tersendiri (mutlak). Ini merupakan pendapat ketiga.

' Al Jauhari mengatakan, "Bagi yang membacanya tanpa
tasydid (Al Masih/yang menyentuh), sebabnya karena dia menyentuh

bumi. Bagi yang membacanya dengan tasydid (Al Massitr/yang

dihapus) sebabnya karena dia matanya terhapus'."

Sebagian mereka menceritakan bahwa ada yang membacanya

dengan huruf kha' tiir untuk Dajjal dan ini dinyatakan sebagai

tashhif (kesalahan membaca).

Ada perbedaan persepsi mengapa Dajjat disebut Al Masih.

Ada yang mengatakan karena matanya terhapus. Ada pula yang

mengatakan karena dia diciptakan dalam keadaan terhapus sebelatr

wajahnya tanpa mata dan tanpa alis sebelah. Pendapat lain karena dia
menyentuh muka bumi bila keluar.

Sedangkan alasan penyandangan gelar tersebut kepada Isa AS

adalah karena beliau keluar dari perut ibunya dalam keadaan terusap

(mamsuh) dengan minyak. Ada pula yang mengatakan karena Nabi
Zakaiyalah yang menyentuh (mengusap) beliau. Pendapat lain,

karena beliau setiap kali mengusap orang sakit maka penyakitnya

langsung sembuh. Ada juga yang mengatakan itu karena beliau

menyapu bumi dengan melakukan perjalanan di atasnya. Ada pula

yang memberikan alasan lantaran kakinya tidak memiliki alas kaki.

Demikian dikatakan oleh Al Hafizh dalam Fath Al Bari.

Sedangkan Syaikh Majduddin Al Fairuz Abadi dalam Al

Qamus mengatakan, "Al Masih Isa karena keberkahannya. Saya

telatr menyebutkan ada lima puluh pecahan kata unhrlarya dalam

penjelasan saya terhadap kitab Masyartq Al Anwar dan lainnya.

Adapun Dajjal dia disebut pula Al Masih karena kejahatannya."

' Ini adalah ciri khusrs dari Dajjal. Penerj.
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clr;iti r:hit tA'ii, U.i;li 6aaku berlindung kepada-Mu

dari fitnah kehidupandan kematian). Ibnu Daqiq Al 'Id mengatakan,

"Fitnah hidup adalah semua yang menimpa manusia semasa

hidupnya berupa kesusahan hidup di dunia, syatrwat dan kebodohan.

Yang paling berbatraya -kita berlindung kepada Allah darinya-

adalah akhir hidup yang brxuk. Fitnah kematian bisa diartikan fitlah
ketika mati yang disandangkan dengan kata mati itu sendiri karena

wakttrnya yang berdekatan, sehingga dengan ini fitnah hidup adalatt

apa yang terjadi sebelum itu. Tapi bisa pula diartikan itu adalah

fitnatr kubur (siksa kubur).

Ada hadits shahih dari Asma' yang menyebutkan,

"Seswrgguhnya kalian akan terfihah (menghadapi ujian) dalam

kubur kalian sama atau hampir sama (dahsyatnya) dengan fitnatl
Dajjal."

Adanya fitnatr kubur ini tidak nrengingkari adanya adzab

kubur, karena adzab kubr:r itu adalatr hasil dari fitmh tersebut, dan

hasil dari sesuatu bukanlah sesuatu itu sendiri.

Ada pula yang mengatakan bahwa maksud fitnah kehidupan

adalatr kehilangan rasa sabar dan fitrah kubw adalah kebingungan

menjawab pertanyaan tatkala di alam kub,ur. Ini merupakan

penyebutan kata yang lebih umum setelatr kata yang lebih khusus.

Sebab, adzab kubur itu sendiri menrpakan bagran dari fihatr
kematian. Sedangkan fitnah Dajjal merupakan bagian dari frtrah
kehidupan.

Al Hakim At-Tirmidzi mengatakan dalam kttab Novtadtr Al
Ushul dari Su$an Ats-Tsauri, bahwa orang yang sudah mati itu
ketika dia ditanya dikuburnya maka syetan berdatangan

memperlihatkan diri dan mengatakan, "Akulah tuhanmu". Makanya,

ada riwayat yang menganjrukan permohonan untuk teguh pendirian

(menjawab dengan tepa| saat ditanya di alam kubur. Kemudian, dia
mengeluarkan dengan sanad yang bagus dari Amru bin Murrah,
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"Mereka mennrnnatrkan bila mayyit sudah diletakkan di dalam
kubur, maka didoakanlah untuknya, "Ya Allah, lindungilah dia dari
syetan." Demikian disebutkan datam Fath Al Bari.

tfi-ir 1 (dari dosa), ini bisa berarti dosa orang yang

bersangkutan atau hal-hal yang bisa mengarahkan kepada dosa.

ifltj (dan utang). Bila dikatakan, ig dengal huruf ra'
berbaris kasrah maka arlinya adalah berutang atau minta diutangi.
Ada yang mengatakan maksudnya di sini adalah utang yang tidak
diperkenankan, atau yang diperkenankan tapi kemudian tidak

sanggup membayarnya. Tapi bisa jadi yang dimaksud di sini lebih
luas dari itu. Nabi SAW sendiri biasa berdoa mohon dihindarkan dari
utang yang tak terbayar.

Menurut Al Qurthubi, al maghram itu artinya utang. Dalam
hadits ini Rasulullah SAW memperingatkan bahaya yang akan

muncul dari utang. Wallahu a'lam.
'$tl 'i Jtii (ada yang berkata), yaitu Aisyatr sendiri

sebagaimana ditegaskan dalam riwayat An-Nasa'i. tl t @etapa
banyak) ini merupakan bentuk kata keheranan, kata 'j?t bei'rab
manshub. ry (Anda berlindung) kata 6 di sini merupakan

m a s hdar iyy aft (infi nitive).

&1r'tt\(sesungguhnya seorang laki-laki), maksud dari kata

laki-laki ini adalah menerangkan jenis manusianya. ig ti1 6*a
berutang) artinya sedang dalam utang dengan orang lain dan itu
menjadi kebiasaannya.

.fli @icara) artinya membicarakan keadaan yang telatr lalu
untuk mengemukakan alasan keterlambatan membayar utangnya.

a:Ki (maka dia berbohong) di mana bila kreditumya datang maka

dia berbohong dan mengatakan, 'Nanti akan saya bayar." Ibnu Hajar

berkata, "Artinya, dia berbicara kepada orang-orang tentang kondisi

bisnisnya dan dia membohongi merek4 supaya mereka mau

5AUNULMABUD



meminjamkan uang kepadanya. Atau, mereka bersabar menunggu

dia membayar sampai dia mendapat untung."

wjl (kalau dia berjanji), artinya menceritakan sesuatu yang

akan datang, misalnya dengan mengatakan, "Besok akan saya

lunasi". 'drft (dia mengingkari). Ibnu Hajar berkata, "Mencakup
janji akan melunasi dan lairurya secara umum, atau menjanjikan

pembayaran pada waktu tertentu lantaran sikap rakus agar harta itu
tetap ada di tangannya, atau lantaran dia tidak pandai mengelola uang

yang dia pinjam.

Dari sini diketahuilah bahwa katailadalah syarat, kata}:;;
sebagai jaza'(darnpak), dan kata ,ai? sebigai konsekuensi dari jaza'
tersebut. Selanjutnya kata sj adalah'athaf (sambungan) dari kata

i:Jt bukan dari kata ?f Ini untuk membantatr orang yang

berpendapat lain karena kalau tidak demikian malaranya akan rancu.

Demikian diutarakan dalam Al Mirqah.

AI Mundziri berkata, "Hadits ini diriwayatkan pula oleh Al
Bukhari, Muslim dan An-Nasa'i."
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876. Musaddad menceritakan kepada kami, Abdullah bin
Daud menceritakan kepada kami, dari Ibnu Abi Laila, dari Tsabit Al
Bunani, dari Abdurrahman bin Abu Laila, dari ayatrnya, dia berkata"

"Aku shalat bersama Rasulullah SAW dalam sebuatr shalat
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tathawwu' dan beliau membaca, 'Aht berlindung kepada Allah dari
neralra. Celakalah penghuni nerako' ."2

Penjelasan Hadits:
t, 

'-, lr , 1

dyt- '€r;i (Aku mendengar beliau mengucapkan......).
Dalam riwayat Ahmad disebutkan dengan redaksi: crr{ku mendengar

Nabi SAW membaca salam sebuah shalat yang bukan shalat fardhu.

Ketika beliau menyebut tentang surga dan neraka maka beliau
mengucapkan, "Aku berlindung kepada Allah. . . . "

Hadits ini menunjukkan sunah mengucapkan ta'awwudz
berlindturg dari neraka bila kebetulan menyebutnya. Periwayat hadits

ini mengkhususkannya untuk selain shalat fardhu demikian halnya

hadits Hudzaifah mengkhususkannya hanya untuk shalat malam. Hal
yang sama tertera pada hadits Abu Malik Al Asyja'i.

Al Mundziri berkata, "Hadits ini diriwayatkan pula oleh Ibnu

Majah. Abu Laila memang pernah menjadi satrabat Nabi SAW tapi

orang berbeda pendapat tentang namanya. Ada yang mengatakan

namanya adalah Yasar. Ada pula yang menyebutkan namanya Daud.

Ada yang menyebutkan Aus, tapi sebagian mengatakan Aus ini
adalah saudaranya. Dalam sanad hadits ini ada nama Abdurrahman

bin Abu Laila yang haditsnya dha'ifJ'

a. to ), tc.(+J ,j1 dJ)l J!9

,,lir *'st*
$:& ,Cg 'i.'#l (i:", -^vv

U
'zJ- t

€;l qW u) ,f G:T
t ,ta -f

d̂ll

It-r' a,
,tura,udr-:#t4*r* ,k y' J;' iG :Ju ';;

2 Hadits ini shahih. HR. Ibnu Majatr (1352), dari jalur Ibnu Abi Laila, dari Tsabit
AI Bunani; dari Abdunahman bin Abu Laila, dari ayahnya.
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ti,t ?; l) t33J, \te)t H', :e<tlZlt €.',;r,F SA

'l^;.r> ,grt)1rt.ic et y \t * lnt Jyt'{- t " llLf
,y:? lrt -^;)L-; .(ati'c,';;J

877. Ahmad bin Shalih *"o..r** t rpua" U"-r, Abdullah

bin Watrb menceritakan kepada kami, Yunus mengabarkan kepada

kami, dari Ibnu Syihab, dari Abu Salamah bin Abdunahman, bahwa

Abu Hurairah berkata" "Rasulullah SAW berdiri melakukan shalat

dan kamipun berdiri bersama beliau. Ada seorang arab badui

mengucapkan dalam shalatry4 'Ya Allah, sayangilah aht dan

Muhammad dan jangan sayangi seorangpun selain ksmi. berdua'."

Selesai salam Rasulullatr SAW berkata padanya" 1'Kau telah

mempersemprt hal yang luas." Maksudnya kasih sayang Allah 'Azza

wa Jalla."3

Penjelasan lladits:

t,.,li o;rt i lr;i lengkau telah mempersempit hal yang luas),

artinya, engftau mempersempit apa yang Allatr jadikan luas dengan

mengkhususkannya hanya untukmu tanpa menyertakan saudara-

saudaramu sesama muslim yang lain. Mengapa kamu tidak meminta

ralrmat Allah kepada seluruh kaum muslimin dan kau ikut serta di
dalam rahmat Allah yang maha luas meliputi segala sesuatu?!

Dalam hal ini ada'isyarat pelarangan doa semacam ini.

Sebaliknya disunnatrkan berdoa rurtuk seluruh kaum muslimin
berupa permohonan mendapatkan rahmat, .hidayah dan lain
sebagainya. Hadits ini juga menjadi dalil batrwa orang yang

mengucapkan doa yang tidak diperkenankan tapi dia tidak tatru akan

3 Hadis ni shahih. HR Al Bul&ari (6080), At-Tirrridzi, (147) dan An-Nasa'i
(1215).
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hukumnya maka shalatnya tidak batal, karena Rasulullatr SAW tidak
memerintahkan si arab badui tadi untuk mengulang shalatnya.

hj? 9t *j fuj (maksudnya rahmat Allah 'Azzawa Jalla).
Al Hasan dan Qatadah berpendapat, di dunia rahmat Allah itu tetap

akan diberikan kepada orang yang baik dan jatrat. Tapi di hari kiamat
hanya akan diberikan kepada orang:orang yang bertakwa. Semoga

Allah menjadikan kita senantiasa dalarn rahmatnya. Amin.

Al Mundziri berkata, "Hadits ini diriwayatkan pula oleh Al
Bukhari dan Muslim."

4 Hadis im shahih. HR. Ahmad dalam musnadnya. Penyelisihan terhadap Waki'
karena telah memarfu' hadits ini (sementara yang lain me-mauqufnya) tidak
berpengaruh, karena Waki' bin Al Jarah adalah seorang yaig tsiqah, hafizh,
sehingga tambahan dalam riwayatnya harus diterima.

f 1y)?\,f ,€r (i1-tL ,q7 U'#3 tii; -,,,v,r

Ll ,r,(" i.t ,f ,;; i * ,f ,s,gI)t * r ,6u-l ,rj
,i6 (@ &$iJV';t*Y ,fi tiylk *3 yht e ,;t

.(,reU j:, or;;1

€'t t l;r ,?ft 'i! C €t di :':tr' vI Jv
.l lo . ,a..v-fV,tV i.tf i i *,f ,t6;t,rj *'*i

a..a

878. Zuhair bin Harb menceritakan kepada kami, Waki'
menceritakan kepada kami, dari Israil, dari Abrr Ishaq, dari Muslim

Al Bathin, dari Sa'id bin Jubair, dari Ibnu Abbas, batrwa Nabi SAW

biasa membaca: "Sucikanlah nama Tuhanmu yang Maha Tingz. (Qs,

Al A'laa [87]: l), dan beliau mengucapkan (setelatrnya),'Maha suci

Tulwnht yang maha tinggi'." 4

9AUNULMCBUD



Abu Daud berkata, *Waki' diperselisihkan dalarn hadits ini.

Diriwayatkan pula oleh Waki' dan Syu'bah dari Abu Ishaq, dari

Sa'id bin Jubair, dari Ibnu Abbas secara mauquf"

Al Muzhatrhir berkata, "Dalam madzhab Asy-Syafi'i

diperbolehkan mengucapkan kata-kata semactlm ini dalam shalat dan

lainnya. Sedangkan menurut Abu Hanifatr tidak boleh kecuali di luar

shalat. At-Turbasyti menyampaikan bahwa Malikpun demikian,

boleh dilalcukan dalarn shalat sunnah."

Hukum yang sama berlaku dalam hadits Muslim dari

Hudzaifah di mana dia shalat di belakang Nabi SAW dan setiap kali

beliau membaca ayat yang mengandung tasbih maka beliau

bertasbih. Ketika membaca ayat yang mengandung permohonan

beliaupun memohon. Jika beliau kebetulan membaca ayat yang

mengandung sesuatu yang harus dihindari beliaupun befia'awwudz.

Demikian yang dikatakan Ali Al Qari dalarnAl Mirqah.

Menurut saya (pensyarah), makna tekstual dari hadits ini
cocok dengan apa yang dikatakan oleh Asy-Syafi'i, karena phrase

"Jika beliau membaca" mencakup semua bacaan (Al Qurran) baik di
dalam shalat maupun di luarnya. Sedangkan hadits Hudzaifatl

dilfiususkan untuk shalat malam sebagaimana diterangkan

sebelumnya. Ini menjadi hujjatr membantah orang yang tidak
membolehkan tasbih, permohonan, ta'awwudz ketrka kebetulan

membaca ayat tentang itu dalam shalat secara umum.

til',L ,;L';.'rzJ g:L ,#t'i. *J r-3',r- -,\vq
..'.tt-..'ok) y'6:j ,P-|y; oe :iu'i*1t €J i ,r;'* ,!,;7

ljl;,.r,p'ont-d>> : 
jd { ;tjit -Ai# )*$ ;41 \,1; sy.

.*:r& h' rr;.l,r J;r'ui,U-:,lu;U\ rr
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879. Muhammad bin Al Mutsanna menceritakan kepada
kami, Muhammad bin Ja'far menceritakan kepada kami, Syu'bah
menceritakan kepada kami, dari Musa bin Abu Aisyah dia berkata:
Ada seseorang shalat di atas rumatrnya (di atap). Dia membaca ayat:

Bulranlrah (Allah yang berbuat) demikian berlansa (pula)

menghidupkan orang mati?!" (Qs. Al Qiyaamah [75]: 4O),diapun

mengucapkan, "Maha suci Engkau, Apa yang Kau katql(an adalah
benar." Kemudian dia meminta kepada Allah akan hal itu.
Selanjutnya dia berkata, 't4liu mendengar Rasulullah SAW
melakukan hat yang sarla."5

Abu Daud berkate "Ahmad berkata, aku senang berdoa

dengan ayat Al Qur'an dalam shalat fardhu.'l

Penjelasan Hadits:

Musa bin Abu Aisyah adalatr Al Hamdani AI Kufi maula

kelnarga Jamdah bin Hubairatr Al Makhzumi. Dalarn At-Taqrib
disebutkan bahwa dia ini tsiqah dan seorang ahli ibadatr termasuk

periwayat periode kelima, tapi dia biasa memursalkan hadits.

Periwayat di bawalurya adalah periwayat ktt^b shahih.

,yi AS (Ada seseormg), tidak diketahuinya rurma seorang

sahabat tidak bermasalatr menurut mayoritas ularnq dan inilatr
pendapat yang benar.

t ,-. ( '!.y '0j # ttnAat di atas rumahnya). Dalarn hadits ini
terkandung kebolehan shalat di atas rumatr atau di atas masjid dan

5 Sanad hadits ini shahih. Abu Musa bin Abu Aisyah adalah tsiqah biasa
memursal hadits, tapi kali ini dia meriwayatkannya dari salah seorang sahabat.

AUNULMtrBUD fl



lain sebagainya, baik shalat fardhu maupun shalat sunah. Ini bagi

yang menganggap perbuatan sahabat itu hujjah yang bisa dijadikan

sandman hukum. Tapi hukum asalnya sendiri memang boleh

melakukan shalat di mana sqja selama tidak ada dalil yang

melarangnya.

A!;*, (Matra suci Engkau), artinya engkau matra suci dari

segala tandingan yang dapat menghidupkan orang mati. Kata 
'06'J

manshub karena dia adalah mashdar (maful muthlaq).

Al Kisa'i berkata, "Dia manshub karena munada (yang

dipanggil) yang juga sebagai mudhaf,

.# (tute*ang benar [Engkau dapat menghidupkan orang

mati]). Di sini tertulis dengan hunrf larz. Ada dalanr sebagran naskatr

Sunan Abu Daud ini terhrlis dengan huruf kaf (,r*i. Ibnu Ruslan

mengatakan, '"Dalam sebagian besar naskatr (manuslaip) yang

dijadikan patokan tertulis dengan 'huruf 
' larn, yang artinya

membenarkan pernyataan 'tidak" sebelumnya. Artinya di sffi,
"Engkau memang bisa menghidupkan yang telah mati". Demikian

diungkapkan dalam Nail Al Authar.

,. ,#(aku suka), artinya aku suka, atau aku gembira. ?U'of
gl.1il]t d ! Gerdoa dengan ayat Al Qur'an). Maksud perkataan Imam

Ahmad di sini mengandung duakemungkinan:

Pertama, berdoa setelah tasyatrhud al<hir sebelum salam dan

doa-doa yang disebutkan dal4m Al Qur'an. Misalnya ayat: tayT-6j
@ +6( 4(iW'Q-r?SI A:ri,*Vi'Ji\ O"yoruhon

Kami, berilah Kami trebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat dan

pliharalah Kami dari siksa neraka. " (Qs. Al Baqarah l2l:201).

Atau ayat: (Xj'(I(i g;,Wt iJ t +$ .s t!{>Gti;-i GigS
@ rf.l('{ g{' $W g'H gI, (l # "yo ruhan Kami,

Sesungguhnya Kami mendengar (seruan) yang tnenyeru kepada

iman, (yai,tu): 'Berimanlah kamu kepada Tuhanmu', Maka Komipm
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beriman. YaTuhan Kami, ampunilahbagi Kami dosa-dosa Kami dan
hapuskanlah dari Kami kesalahan-kesalahan Kami, dan wafatkonlah
Kami beserta orang-orang yang banyak berbahi. " (Qs. Aali 'Imraan

[3]: 193).

Kedua, berdoa ketika melaksanakan shalat fardhu pada saat

membaca ayat-ayat tentang ratrmat dan lainnya. Artinya, jika
mushalli kebetulan membaca ayat tentang tasbih, maka diapun

bertasbih, jika dia membaca ayat yang mengandung permintaan

maka diapun meminta, dan jika membaca ayat yang mengandung

ta' awwudz diapun berta' awwudz -

Kemungkinan kedua lebih dekat pada kebenaran. Imam
Ahmad tidak mengkhususkannya hanya untuk shalat sunnah, tapi

boleh pula dalam shalat-shalat fardhu. Pendapat senada juga

diungkapkan bleh Asy-Syaf i.

Al Baihaqi dalam kttab Al Ma'rifah berkata, "Bab: berhenti

sebentar ketika membaca ayat rahmat dan ayat adzab"

Asy-SyaIi'i dalam qaul qadim-nya berkata, "Bagi imam yang

membaca ayat tentang ratrmat hendaknya dia berhenti sebentar grura

memohon kepada Allah mendapat ratrmat itu. Orang-orang juga

hendaknya memohon. Jika dia kebetulan membaca ayat-ayat tentang

adzab hendaknya berhenti sebentar guna mengucapkan to'awwudz

berlindung dari adzab itu. Para jamaah pun hendaknya mengucapkan

ta'au,wudz pula. Telah sampai informasi kepada kami dari Nabi

SAW bahwa beliau melakukan hal itu dalam shalat. -Al Baihaqi

kemudian menyebutkan dengan sanadnya hadits Hudzaifah yang

diriwayatkan oleh Muslim. Kemudian dia berkata- Kami

meriwayatkan dari Aisyah dan Auf bin Malik Al Asyja'i dari Nabi

SAW tentang makna yang sama tentang ayat rahmat dan ayat adzab."

Kemudian diriwayatkan dari jalur Abdu Khair batrwa Ali
membaca, "sabbihisma Rabbilal A'laa" dalam shalat Shubuh, lalu
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dia mengucapkan: *\, i) ot;S (Matra suci Tghanku yang maha

tinggi).

Asy-Syafi'i berkata, "Mereka memakrutrkan hal ini tapi kami

menganggapnya sunah. Ada pula riwayat dari Rasulullah SAW yang

senada dengan ini." Mr.rngkin maksud Asy-Syafi'i dari riwayat itu

adalatr apa yang kami riwayatkan dari Hudzaifah, atau riwayat Sa'id

bin Jubair dari Ibnu Abbas batrwa Nabi SAW jika membacaaYat: q{
@ "FVi 43 'i "Moha suci nama Tuhanmu yang paling tingfi."

(Qs. Al A'laa [87]: l).

Maka beliau mengucapk*, j!(ti 6 o* Hanya saja hadits ini
masih diperselisihkan tentang ke-marfu '-annya dan isnadnya.

Kanri meriwayatkan pula dari Ismail bin Umayyah, dari Al
A'rabi Muslim dari Abu Hurairah, dari Nabi SAW, beliau bersabda,

"Siapa yang membu"u, @ giJi; gg;ii "Demi buah tin dan buah

zaitun. " (Qs.At-Tiin [95]: l).

Beliau membacanya hingga selesai sampai ayat: $\f"l;41
@ '45fi "Bukankah Atlah adalah hakim yang paling

bijaksana?/" (Qs. AtTiin t95l: 8). Hendaklah dia mengucapkan, dt
a.sf|lr i$i ,-y @*aku menjadi salatr satu saksi dalam hal itu).

Dan barangsiapa membaca, @ #', ,.1, p1 V "Aht
bersumpah demi hqri kiarnat." (Qs. Al Qiyaamah [75]: 1). Beliau

membaca sanrpai ayat: @ 61il d t tF )*,$ fi\ "Bukankoh

(Allah yang berbuat) demikian berhtasa (pula) menghidupkan orafig

matt?!" (Qs. Al Qiyaamatr [75]: 40). Maka hendaklatr dia

mengucapkan, .ri lbenar).

Barangsiapa membacq @ t) ,"l;FV "Demi malaikat-

malaikat yang diutus untuk membawa kebailun " (Qs. Al Mr:rsalaat

l77l: t). Beliau rnembaca sampai ayar @ 6hj- i33. t y iVuMqlra kepada Perkntaan Apakah sesudah Al furan ini mereka.akan

beriman?!" (Qs. Al Mursalaat l77l: 50). Maka hendaklatr dia
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mengucapkan, :) t1;i (kami beriman dengan itu)." Demikian
pernyataan Al Baihaqi.

Bab 152: Ukuran Lamanya Ruku' dan Sujud

[Mim: 149, 150 -Ta': 154]

o. ,o t,-. ,1Cz {62I .ie.
* j* JJI, tiJ> c)J.-.r UJ> -AA.

Xi * "dJ&,,,iu *'*')l I V:o*, f ,!q ;;r
iA y ;u ::ii y;J €,',F*, iK *

880. Musaddad menceritakan. kepada karni, Khalid bin
Abdullah menceritakan kepada kami, Sa'id Al Jurairi menceritakan

kepada karni, dari As-Sa'di, dari ayahnya atau dari parnannya dia
berkata: eer{ku perhatikan shalatnya Rasulullah SAW, dan beliau
melaksanakan ruku' dan sujudnya kira-kira selama orang

mengucapkan, 'Subhaanollaah wobihamdih' (Maha suci Allafu dan

dengan memuji-Nya) sebanyah tiga kali."6

Pedelasan Hadits:

tili .rti"t" alru merrperhatikan. ,-)i*" :jf't 4'i* tt3
maksudnya" lama ruku dan sujud beliau.

Al Mundziri berkata, "As-Sa'di immajhul."

6 Sanad hadits ini dha'if, karena ke-majhul-an As-Sa'di. Hadits ini tidak

diriwayatkan oleh keenam ulama hadits lainnya (Al Bukhari, ]vtgslim, ArTimidzi,
An-Nasa'i dan Ibnu Majah. Penerj) selain Abu Daud.

e. *r 4b

ilr 3t;.3).r)r to.f'aj

r5AUNULMABUD



rG !5 $:t; ,fs;r;!i ot)} il .ruj' |* t:3.L -^^ \'i:*'';':i.$t
,^Crt

o.E nl ,J2 .:u' J

o

i.OC--'t|f ,45,,/
JG :JG'F i

a,

J.r u

lt

-r)

/ o. : tt.t fi.

€..1 ll ge t>i> 2:11

lt *,r'!t *
{#, ,}.: o#) ,fti;Lii'iri iLl {, $t1 ,*i
u\3 f)^i t,Jr\i ';, lu,'T\ ,'j;1i :,; riy, .ie'f u\,

.;tlf

..i,r +!l\ lLV t:#,:.i uI :ilri I le
881. Abdul Malik bin Marwan Al Ahwazi menceritakan

kepada kami, Abu Amir dan Abu Daud menceritakan kepada karni,

dari Ibnu Abi Adz-Dzi'b, dari Ishaq bin Yazid Al Hudzali, dari 'Aun
bin Abdullah, Aari Abdullah bin Mas'ud dia berkata: "Rasulullatr

SAW bersabda" *Jika kalian ruku maka ucapkanlah tiga kali:

"subhaana Rabbiyat 'Azhiim" (Matra suci Tuhanku yang Maha

Agung), itu adalah jumlatr minimalnya. Dan jika sujud maka

ucapkanlatr pula: "szbhaana Rabbiyal A'laa" (Matra suci Tuhanku

yang matra tinggr) tiga kali dan itulah jumlah mininialny4.t;7' 
: : ' '

Abu Daud berkata, *Ini adalah mursal, Aun tidak bertemu

denganAbdullah." ,, i,.,, '.r',,t,;

Penjelasan Hadits:

#t ,t, 06# (Maha suci Tuhanht yang Maha Agung),kata
gi bisa dibaca dengan mensukunkan huruf ya', bisa pula dengan

memfathahkannya.

7 Sanad hadits ini dha'if, karena munqathi'. Aun bin Abdullah tidak pernah

berte,rru de'ngan Ibnu Mastd. Hadits ini diriwaptkan pula oleh At-Tirmidzi (261)
dm Ibnu Majah (890).
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aUif alii (Itu adalah jumlah minimalnya). Dalam kalimat ini
terdapat kesan bahwa mushalli tidak dikatakan mengamalkan sunnah

bila membacanya kurang dari tiga kali.

Menurut Al Mawardi tasbih yang sempurna (pada saat ruku
dan sujud) adalatr sembilan atau sebelas kali, pertengatrannya adalah

lima kali. Tapi, kalau bertasbih hanya sekali maka sudah dianggap

satr.

At-Tirmidzi meriwayatkan dari Ibnu Al Mubarak dan Ishaq

bin Rahawaih, bahwa dia menyunnalrkan tasbih sebanyak lima kali
untuk imam. Ini juga yang menjadi pendapat Ats-Tsauri. Tapi tidak
ada dalil yang mengatur penjumlahan tersebut. Masalatr yang sama

tentsng wajibnya sujud sahwi bila tasbihnya lebih dari sembilan juga

tentang sunnahnya bertasbih dengan jumlah ganjil bukart genap bila
lebih dari tiga kali merupakan sesuatu yang tidak ada dalilnya.
Demikian disebutkan dalam Nail Al Authar.

|yj t*Qn! adalatr mursal) maksud Abu Daud mursal di sini

adalatr munqathi'. Sebab, yang dinamakan mursal adalatr riwayat
dari tabi'i baik yang senior maupun yunior dengan mengatakan

Rasulullah SAW bersabda, atau Rasulullah SAW melalnrkan hal ini,
atau kalimat senada. Sedangkan yang terjadi dalam sanad ini tidak
demikian. Yang ada di sini adalatr bentuk inqitta' (erputusnya

sanaQ di mana ada seorang periwayat atau lebih yang gugur di

tingkatan mana saja dalam sanad tersebut. 'Aun bin Abdullah tidak
bertemu dengan AHullah bin Mas'ud.

Al Mundziri berkata" * Al Bul&ari menyebutkan hadits ini
dalam kitab At-Tariklt Al Kabir dan dia berkomentar, Hadits ini
mursal. At-Tirmidzi mengatakan, sanadnya tidak bersambung. Aun

bin Abdullatr tidak pernatr bertemu dengan Ibnu Mas'ud. Menurut

saya (Al Mundziri), Aun ini adalah Abu Abdullah bin Mas'ud Al
Hudzali Al Kufi, di mana hanya Muslim yang meriwayatkan hadits

dari jalurnya." Selesai.
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Al Hafizh Syamsuddin Ibnu Al Qayyim -rahimattullah-
berkatq "Ibnu Al Qaththan berkata, "As-Sa'di dan ayahnya serta

pamannya tak ada yang tahu siapa mereka. Ibnu As-Subki

menyebutkannya dalarn kitab Ash'Shatrabatr dalam bab orang-orang

yang tidak dikenal."

,i6, $:L ,'s.b!J, f U ,i,r !t:t $:", -^^y
i;; r.,1 tx. ,irr; (,.t;t'+ ,'&l'i. ,tu,rl. d:L
qci,l :& AU,*i y?ot & !,Jfiiv ,iA
;J$i {'qsil f.J,ri All -u,1 J\eiu- {e?;)6

."g*r.nfi.Jr ,Ui rpr*r 18'

i$t ,;41| -J\.,;fi6- { 'rj;1i ,i'J {l fi ;t
:',J." ;Jtii, { {tiil'A 6 rF tS,

iis. f/,y,fu1 * fr:::r.,,,r: :t(.*il tht" iJiti,{ 6i}t_
'a b?r'*:;*i ,hrSt ,), \t '.*t :Si.er)1 )v
tt,'':^r3-L'a;; u t'u;lf i ,l tfi ,qf it V ,Jui

*'.;-;L €lt 4t'. il ufi 1'-,:,; W
882. Abdullah bin Muharnmad Az-brhlj. menceritakan

kepada karni, Su&an menceritakan kepada kami, Ismail bin
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Umayyatr menceritakan kepadaku, Aku mendengar seorang arab

badui berkata, Aku mendengar Abu Hurairatr berkata, Rasulullah

SAW bersabda, "Siapa di antara kalian membaca: "Demi buoh tin
dan buah zottun." (Qs. At-Tiin [95]: 1). Beliau membacanya hingga

selesai sampai ayat: "Bukankah Allah adalah hakim yang paling
bijaksana?/ " (Qs. At-Tiin [95]: 8).

Hendaklah dia mengucapkan, "Benar, dan alar menjadi salah

satu salsi dalam hal itu. " (Serta surah) "Aht bersumpah demi hari
kiamot." (Qs.Al Qiyaamah [75]: l).

Beliau membaca sampai ayat: "Bukankah (Allah yang
berbuat) demiktan berhtasa (pula) menghidupkan orang mati?!"
(Qs. Al Qiyaamatr [75]: a0). Malca hendaklah dia mengucapka& ,rlr
(benar).

Barangsiapa membacq "Demi malaikat-molaikat yang diutus

untuh membawa fubaikan" (Qs. At Mursalaat l7\: l). Beliau

membaca sampai ayat: "Maka kcWda Perkntaan Apakah sesudah Al

Quran ini mereka akan biertman?!" (Qs. Al Mursalaat [77]: 50).

Maka hendaklah dia mengucapkan, 'Kami beriman dengan itu."

Ismail berkata, *Aku kembali mendatangi or-ang Arab badui

tadi, siapa tahu dia berubalL tapi dia malah berkat4 'Wallai
keponakanku, apakah kanru mengira aku tidak hafal akan hal itu
(hadits itu)? Aku ini sudatr haji enam puluh kali, dan tak ada satupun

haji yang aku lalrukan melainkan aku masih ingat nnta yang aku

paloi waktu haji itu'.'t

t Sanad hadits ini dha'if,lcarena ada periwayat fang tidak disebutkan namanya
yaitu orang arabbadui tersebut. Hadits ini diriwayatkan pula oleh At-Tirmidzi
(33E7).
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Penjelasan Hadits:

fdt fr\Xtt'Al @"*"nt<ah Atlah adalah hakim yang

paling bijaluana?/), artinya Allah adalatr hakim yang paling adil
yang akan memutuskan perkara antara dirimu (hai MuhammaQ dn

orang-orang yang mendustakanmu.

u-g*.lr 'q ui * 6i ,r$. 7Brn r, dan aht meniddi salah

satu salui dalam hal itu). Artinya, "Benar, Kau memang hakim yang

paling bijaksana dan matra adil dan aku akan melaksanakan apa yang

seharusnya dilakukan oleh orang-orang yang sudah menyatakan dua

kalimat syahadat baik dari para Nabi Allah maupun dari para wali-
Nya." Ibnu Hajar berkata, "Ini lebih dalam maknanya daripada

mengatakan, 'Aku menjadi saksi' dalam bentuk mufrad. Ini sima
dengan firman Allah, "Dan dio (Maryam) termasuk orang-orang

yang taat. i' (Qs. At-Tahriim 166l: l2).

irgu firman-Nya, "Dan dia di afurirat kctak akan termasuk

orang-orangyang shalih. " (Qs. Al Baqarah [2]: 130).

Akan lebih dalam maknanya daripada mengatakan, dia adalah

orang yang taat, atau dia adalatr orang yang shalih. Alasannya, orang

yang masuk ddam jumlatr yang lengkap dan mempunyai andil

bersama mereka dalam hal keutamaan tidak sama dengan yang

memiliki keutamaan itu sendirian." Selesai (Ibnu Hajar).

Ada pula yang berpendapat karena bentuk kalimat itu adalah

kinayatr (kiasan) dan itu lebih dalam maknanya daripada kalimat
yangsharih (tegas).

l,Jji}$ (Bukankah it") y$r,yang menjadikan manusia dari

setetes mani di dalarn ratrim. ',51i" :JiJi (hendaklatr dia mengatakan,

"Y4 memang.'). Dalam kitab Al Mirqah disebutkan, "P€rnyataan

lengkapnya adalatr: i! i,? ,y ,P Uy ,d (memang benar,

Sesurgguhnya Dia maha berkuasa atas segala sesuatu).
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Sedangkan Ibnu Hajar Al Makki menyatakan ucapan

lengkapnya adalah: olg*lr q U) * s?t .,r! 6B"nar, dan aku

menjadi salah satu saksi dalam hal itu). Sepertinya dia mematraminya

seperti yang pertama dan ini kemungkinan benarnya jauh." Selesai

Q4l Mirqah).

oh'!- 'o:rii ?-9 'qV (Malw kepada Perkataan Apakah
sesudah Al Quran ini merelca alcan beriman), yakni setelah Al
Qnr'an, karena dia adalah ayat yang memberi penjelasan, mukjizat
yang luar biasa, sehingga jika dengan itu kamu masih belum juga

beriman, lalu dengan kitab yang bagaimana lagi kamu bisa beriman?!

'l! ,iT" '.fii 6r*aakhh dia mengucapkan, "kami beriman
kcpada Allah"). Artinya, dengan firman-Nya dengan pemahaman

umum seperti ini. tidak dikatakan, "Kami beriman kepada Al

Qtrr'ant'.

Ath-Thibi berkat4 *Maksudnya, katakanlah: Aku berbeda

dengan mustrh-musuh Allah yang keras kepald'. Demikian
disebutkan dalam Al Mirqah,

Hadits ini menjadi dalil sunnatrnya orang yang membaca

ayat-ayattersebut untuk mengucapkan kalimat-kalimat pasangannya,

baik dalam shalat maupun di'luar'shalat. Hadits im dha'ifkarena ada

periwayat yangmajhul.

At Tirmidzi, berkata setela[ menyebrrtkan riwayatnya secara.

ringkas, "Sanad ini hanya diriwayatkan dari orang arab badui

tersebut dari Abu Htrairah, dan tidak dlketatrui namanya."

, Dalam Fath Al Wqfud disebutkan, 
*Si arab badui ini tidak

diketalrui sehingga dalam sanad ini ada ke-majhul-aa. Meski

demikian, matan hadits iil juga tidak sesuai dengan bab yangtertulis

di atas."
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Menurut saya (pensyarah), sepertinya hadits ini masuk ke

dalam bab pertam4 tapi disebutkan di sini lantaran kekeliruan

penyalin kitab. Wallahu a'lam.

Jpri,t jd Gsmail berkata) yaitu Ismail bin Umayyatr, '*5
yf frf.r t *Uuy mendatangi), artinya aku segera mengecek ulang

hadits itu. Kata JiJ ftemungkinan) berarti kemungkinan lupa atau

salatr menyampaikan hadits, tapi orang arab badui itu malatr berkata,
*Wahai keponakanliu, dpd kamu mengira alar tidak hafal

(mengingatnya dengan baikf" maksudnya apakah kamu mengira

aku tidak hafal dengan baik akar-r hadits itu? Pertanyaan di atas

adalatr kalimat tanya yang berupa penegasan mengingkari pertanyaan

itu sendiri.

Dengan kata lain seolatr dia berkata kepada Ismail, "Jangan

kamu sangka aku demikian, hafalanku ini masih sangat kuat. Kalau

kamu perlu btrkti maka dengarkan itri, 'Aku sudatr haji selama enam

puluh kali....' Miry4 aku masih ingat hal-hal seperti itu, dan siapa

yang ingatannya seperti itu tidak mungkin dia tidak hafal saMa

Rasulullatr SAW. Itulah yang dikatakan oleh si arab badui tadi

meyakinkan Ismail, meski dia tidak diketahui (majhut), tapi ini
adalatr kehebatan luar biasa darinya. Wallohu a'lom.

I' if €* :ru gtr'i.tt, CY U.'#l €* -^^r
:Jti 1ii6 i.?t e ,ej 4:r, ,:or:,.i{ i.'# .u"et;}u.
|.4b Y,i h ly'i'A |+,irri i3.'i y'+
!, )-rr$b '^;rf *i y \t ,k yt );'u. *f itu
,i6- tlt y i'# 4--,art;$i,rr*\t*

7q ?L::* CtfV}* *i) €€;F
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883. Ahmad bin Shalih dan Ibnu Rafi' menceritakan kepada

kami, mereka berkata: Abdullah bin Ibratrim bin Umar bin Kaisan
menceritakan kepada kami, ayatrku menceritakan kepadaku, dari

Wahb bin Manus dia berkata: Aku mendengar Sa'id bin Jubair

berkata: Aku mendengar Anas bin Malik berkata, eeflku tak pernah

shalat di belakang orang yang lebih mirip shalatnya dengan

- Rasulullah SAW dibanding pemuda ini (yaitu Umar bin Abdul
Aziz>." Dia berkata, "Kami hituqg dalam nrkunya sebanyak sepuluh

tasbihdan dalam sujudnya sebanyalc sepuluh tasbth."e

Abu Daud berkata, "Ahmad bin Shalih berkata, Aku berkata

padanya (Abdullah bin Ibratrim), "Yang benar Manus atau Mabus?"

Dia menjawab, "Kalau Abdur Razz:rq mengatakan dia Mabus,

sedangkan menurut hafalanku adalatr Manus."

Ini adalah redaksi Ibnu Rafi', Sedangkan dalam riwayat
Ahmad (bin Shalih) bunyinya adalah, dari Sa'id bin Jubair, dari Anas

bin Malik."

Penjelasan Hadits:

'di6 i ?t (Wahb bin Manus) dikatakan oleh Al Hafiztl
dalam At-Taqrib, "Dengan huruf nzn 1.,,jq. Adapula yang

mengatakan dengan ba' <ot|!>. Dia adalah oraog Bashrah yang

e 
Sanad hadits ini dha'd,karena ke-majhul-anwahb bin Manus.
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menetap di Yaman, tapi keadaannya mastur (tertutup) termasuk

tingkatan keenam dalam tingkatan periwayat."

Dalam At Khulashah dikatakan, "Ibnu Hibban

menganggapnyatsiqah.

;1ir rii rf (dibanding pemuda ini), yaitu Umar bin Abdul

Aziz brn Marwan salah seorang khalifatr yang shalih, merupakan

orang kelima dari para khalifah Ar-Rasyidun. Su&an Ats-Tsarni

berkata, "Khalifah itu ada limq Abu Bals, Umar, Utsman, Ali dan

Umar bin Abdul Aziz." Demikian disebutkan dalam t'rtab Tarikh Al
Khulafa'.

i6 laia berkata) yaitu Anas , tf;iidengan huruf zai sebelum

ra' artirrya memperkirakan, ,cjSj..j taaanr rukunya). Datarn Al
Mirqah disebutkan ruku di sini adalah ruku Rasulullah SAW, atau

bisa pula rukunya Umar bin Abdul Aziz. Menunrt saya (Syamsul

Haq) secara tekstual kata ganti "nya" di sini kembali kepada Umar,

wallahu a'lam.

c;rl6,oL| i$ (sepuluh kali tasbih), Ini merupakan dalil bagi
y*g rri.rrgu:tut* bahwa sesempurnanya tasbih itu adalatr sepuluh

kali. Tapi yang benar seorang yang shalat sendirian boleh menambah

berapa saja yang dia inginkan, dan semakin banyak berarti semakin

baik. Hadits-hadits shahih yang menceritakan betapa panjangnya

shalat Rasulullah SAW mendukung pendapat ini. Demikian pula

imam yang malanumnya tidak akan keberatan shalat berlamaJama.

Demikian disebutkan dalam Nait Al Authar.

'n ai6 tam berkata kepadanya), secara zhahir kata ganti

'nya' ini kernbali kepada Abdullah bin Ibrahim bin Umar bin Kaisan.

'rrj!')t !"jU (Manus atau Mabus), yang satu dengan nun darr

satunya lagi dengan ba'.
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iti lOia menjawab), ztratrirnya yang menjawab ini adalah

Ibralrim, 'air;t * P?t ,eiS Jfi O,:11t lb $l (adapun Abdur
Razzaqmengatakan, Mabus, sedangkan hafalanku Manus).

'rbf j$ (AhmaiJ berkata), Maksudnya riwayat Ahmad ,bir\

Shalih menggunakan kata 'rf "dari" pada saat menyebutkan niuna

Sa'id bin Jubair dan Anas bin Malik. Sedangkan Ibnu Rafl'
menegaskan bahwa Wahb bin Manus mendengar dari Sa'id dan Sa'id
juga mendengar dari Anas.

Bab 153: Ketika Seseorang Mendapati Imam sedang Sujud, Apa
yang Harus Dia Lakukan? [Mim: 151, 152 - Ta': 156f

-rsa i *
.. .. t -ro7l4) ,f rolal-,

'of ,u,.,,6 i ,,*.i'i.'rYJ $:L -AAt

'k ltJ;' J

&,iL :*iU.Et ";l ,#:*
i;) sJ'*,UFt i,,, 7at,t ;

884. Muhammad bin Yahya bin Faris menceritakan k_epada

kami, batrwa Sa'id bin Al Hakam menceritakan kepada rnereka,

Nafi' bin Yaztd memberitakan kepada kami, Yahya bin Abu
Sulaiman menceritakan kepadaku, dari Zatd bn Abu Al Attab dan

Ibnu Al Maqburi, dari Abu Hurairatr dia berkata: Rasulullatr SAW
bersabda, *Jilu kalian datang menuju shalat dan saat ttu kaflti

sedang sujud, rnaka sujudlah tapi jangan dihitung sedikttptn

t't:
€..t J.
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(sebagai satu rakaat). Barangsiapa yang mendapatkan rakaat maka

dia mendapatknn shalat secara sem2rurna."l0

Penjelasan Hadits:

\W'Fj (kami sedang sujud),ini adalah kalirnat haat (kala
keterangan). l3l+:ti (maka sujudtah), di sini disyariatkan untuk

langsung sujud bersama imam bagi yang kebetulan mendapatkan

imam sudalr dalam keadaan sujud. * g:!fi \j (tapi jangan dihinng
sedtkitpun) artinya kalian tetap ikut sujud bersama imam, tapi tidak
dihitung mendapatkan rakaat tersebut.

U?1; ':Siif |il (barangsiapa merdapat rakaat). Dikatakan

bahwa yang dimaksud rakaat di sini adalah ruku. Jadi, orang yang

mendapatkan imam sedang ruku lalu sempat ruku bersamanya berarti

dia telatr mendapatkan satu rakaat bersama imaur tersebut. Tapi
pendapat ini perlu dikoreksi, karena yang namanya rakaat adalah

keseluruhan pelaksanaan rukun shalat, dan menginterpretasikannya

kepada ruku saja adalah majaz yang hanya bisa dilah*an bila ada

qarinah yang mendtrkung, seperti yang terttrlis dalam Slrahih

Muslim, ce.,{ku mendapati berdirinya, rakaatrya, i'tidolny4 dan

sujudnya." Kata rakaat dalam riwayat Muslim ini harus diartikan

ruku, karena disebutkan setelatr kata berdiri, dan sebelum kata i'tidal
dan sujud. Keberadaan kata tersebut di antara kata-kata yang lain
inilah yang me,njadi qarinah batrwa kata rakaat di sini hanrs dintikan
ruku.

Sedangkan dalam hadits bab ini tidak ada qarinah(indikatbr)
yang memalingkan makna rakaat dari makna sebenamya, yaitu

keselunrhan rukun, sehingga tidak ada dalil dari hadits ini bahwa

r0 Dalam, sanad hadits ini ada Yatrya bin Abu Sulaiman, Ibnu Hibban
memasukkannya dalam kitab Ats Tsiqaat. Al Bukhari berkata, "Dia mungkarul
haditf', Al Hafiztr juga menganggapnya lemah sebagaimana dalam At-Taqrib.
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orang yang mendapati imam sedang ruku dan dia ruku bersamanyb

maka dia mendapatkan satu rakaat

Perlu diketahui batrwa jumhur ularna berpendapat bahwa

orang yang mendapati ruku bersama imam maka dia dihitung
mendapat satu rakaat. Sedangkan sekelompok ularna lain
berpendapat dia tidak mendapatkan satu rukaat, ini adalah pendapat

Abu Hurairah. Pendapat kedua ini juga dihikayatkan oleh Al
Bukhari dalam krtab Juz' Al Qira'ah merupakan pendapat mereka
yang menyatakan wajibnya membaca AI Faatihah di belakang imam.

Pendapat kedua ini juga dipilih oleh Ibnu Khuzaimah, dan

Adh-Dhab'i serta selain mereka dari kalangan ahli hadits

bermadztrab Syafi'i. Juga didukung oleh Syaikh Taqiyuddin As-
Subki yang merupakan ulama muta'akhhirin dari kalangan

'Syaf iyyah. Inilah pendapat yang diunggulkan oleh Al Muqbili, dia
berkata, "Saya telii,h membahas masalah ini dengan menelitinya dari '

aspek hadits maupun fikih. Kesimpulanrrya, saya tidak bisa

menyimpulkan selain apa yang telatr saya katakan sebelumnya yaitu

seseorang tidak dianggap mendapat satu rakaat bersama imam hanya

dengan,mendapatkan ruku semata."

Sedangkan jumhur berdalil dengan hadits yang ada dalam bab

ini. Tapi dalil ini bisa diterima kalau pengertian rakaat yang .ada

dalam hadits ini adalatr ruku, dan anda sudah melihat bagaimana

lsitik terhadap interpretasi itu.

Dalil lain bagi jumhur adalah hadits Abu Bakratr* y*g shalat '

di belakang Nabi SAW karena takut ketinggalan satu rakaat

(masbuq), lalu Nabi SAW bersabda kepadanya,'-,h li b| bt l):sti

"Semoga Allah menambah semangatmu don jangan diulang.

* Dalam teks kitab 'Aun Al Ma'bud yang diterjemahkan tertulis Abu Bala, tapi
kami memastikan yang benar adalah Abu Balaah setelah mengecek dari sumber
kitab-kitab hadits yang ada. Penerj.
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' Di sini beliau tidak memerintahkannya untuk mengulang

rakaat yang dia ketinggalan sebelumnya.

Akan tetapi Asy-Syaukani mengatakan dalam Nail Al Authar,

"Hadits ini (Abu Bakah) tidak mengandung dalil bagi pendapat

mereka (umhru), karena sebagaimana Rasulullatr SAW tidak

menyuruhnya mengulang, tidak ada pula keterangan batrwa yang

dilakukan Abu Bakratr itu dihitung satu rakaat. Doa beliau supaya dia

diberi semangat tidak menunjukkan batrwa dia sudah mendapatkan

rakaat tersebut, karena shalat bersama imam itulah yang

diperintahkan baik mendapatkan satu rakaat ataupun tidak

sebagaimana dalam hadits, 'Jtka kalian mendatangi shalat.dan kami

dalam posisi sujud, maka sujudlah tapi jangan dihitung ttu satu

rakaat.' Di sisi lain, Nabi SAW melarang Abu Bakratr untuk

mengulang tersebut, dan berdalil dengan sesuatu yang

telah dilarang tidak bisa diterima.

Ibnu Hazm tela?r menjawab pendalilan jumhur dengan hadits

Abu Balaatr ini. Dia mengatakan, 'Tidak ada huiiatr buat mereka dari

hadits ini, karena tidak ada keterangan bahwa rakaat itu terlaksana.'

Ada dalil lain bagi jumhur yaitu hadits Abu Hurairatr,

Rasulullah SAW bersabda, 'Barangsiapa yang mendapatkan ruht
bersama imam di rakaat teraWrir, malw dia tinggal
menyempurnakan satu rakaat lagz'. Hadits ini diriwayatkan oleh Ad-
Daraquthni tapi dalanr sanadnya ada Yasin bin Mu'adz dan dia ini
matnrk sehingga haditsnya tidak dapat dijadikan huiiatr.

Mereka yang berpendapat batrwa siapa yang mendapati ruku

bersama imam tidak berarti mendapatkan rakaat tersebut berdalil

dengan hadits, 'Apa yang kalian dapatkan malca lahtkan (bersama

imam) dan yang kctinggatan hendaHah kalian sempurnakan ' (HR.

Al Bukhari dan Muslim)
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Di sini Rasulullah SAW memerintahkan untuk
menyempumakan 4pa yang ketinggalan. Ketika' seseorang hanya

mendapatkan ruku berarti dia ketinggalan berdiri dan membaca (Al
Faatihah), padahal kedua arnalan ini adalah rukun shalat sehingga

wajib disempurnakan.

Dalil lain yang biasa digunakan kelompok ini adalah hadits

Abu Hnrairatr bahwa Nabi SAW bersabda, 'Barangsiapa yang
mendapati rulat bersama imam, maka hendaHah dia ihtt ruht
lremudian mengulangi rakaat itu lagi.'

Al Bukhari meriwayatkan dari Abu Hurairatr dalam

pembatrasan tentang membaca surah di belakang imam, Nabi SAW
bersabda" 'Jika kamu mendapati suatu kaum sedang ruku maka itu
tidak bisa dihitung satu rakaat'."

AI Hafizh berakta" *lnilah yang terkenal dari Abu Hurairah

secara mauquf, sedangkan yangmorfu'tidak ada asalnya."

Asy-Syaukani dalam Nail Al Authm mengatakan, "Dari
keterangan yang telatr lalu anda sudah mengetahui wajibnya Al
Faatihatr pada seriap imarn dan malcmum di semua rakpt. Kami juga

telatr menjelaskan kepada anda batrwa kesemua dalil tersebut sah

dipakai rurtuk menyatakan batrwa AI Faatihatr itu rukun shalat. Kalau

ada yang beranggapan ada beberapa rakaat atau shalat yang satr tanpa

Al Faatihah, paka dia harus mendatangkan dalil 
^ 

yang

mengkhususkan dalil-dalil umum tentang wajibnya Al Faatihah.'

Dari sini jelaslatr bagi anda lemahnya madzhab jumhur yang

mengatakan orang yang masuk ke dalam shalat jarnaah dan,

mendapati imam sedang ruku maka dia mendapatkan satu rakaat

penuh, meski dia tidak sempat membaca.'

Kemudian Asy-syaukani menjelaskan aam masing-masing

pihak dan dia mengrrnggulkan pendapat yang berbeda dari pendapat

jumhur. Selanjutnya dia berkata, "As-Sayyid Al 'Allamatr
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Muhammad bin Ismail Al Amir telatr menulis sebuah risalatr yang

menguatkan pendapat jumhur dalam masalah ini, tapi saya juga telatr

menulis jawabannya." Demikian pemyataan Asy-syaukani dari kitab

Nail Al Authar secararingkas.

Menurut saya (pensyarah), hadits Abu Hurairatr ini

didiamkan oleh'Abu Daud dan Al Mundziri dalam ringkasannya

terhadap Sunan Abi Daud. Padahal, di dalamnya terdapat Yahya bin

Abu Sulaiman Al Madini. Amirul Muloninin dalam bidang hadits,

Muhammad bin Ismail Al Bukhari dalam risalatr khusus tentang

bacaan Al Faatihatr menyatakan bahwa dia ini mungkarul hadits.

Abu Sa'id maula Bani Hasyim dan Abdullah bin Raja' biasa

meriwayatkan darinya hadits-hadits munkar, lagi pula tidak ada

keterangan pasti batrwa dia mendengar dari Zud atau Ibnu Al Muqri,

sehingga dia tidak bisa dijadikan hujjah."

Al Baihaqi dalam Al Ma'rifah mengatakan, Abu Abdullah Al
Hafizh mengabarkm kepada kami, Al Husain bin Al Hasan bin
Ayyub mengabarkan kepada kami, Abu Yahya bin Abu Maisarah

menceritakan kepada kami, Ibnu Abi Maryarn menceritakan kepada

kami, Nafl' bin Yazid menceritakan kepada karni, Yatrya bin Abi
Sulaiman menceritakan kepada kami, dart Zatd, bin Abu 'Itab dan

Sa'id bin Abu Sa'id Al Maqburi, dari Abu Huraiiatr dia berkata:

Rasulullah SAW bersabda, *Apabtla kalian datang menuju slwlat

Qamaah) sedang kami dolam kBadaan sujud maka ifutlah sujud dan
jangan dthitung sebagai apaptn (rakoat). Tapi siapa yang mendapat

rakaat berarti dta mendapatkon shalat " Ini hanya diriwayatkan oleh

Yatrya bin Abu Sulaiman sendirian dan dia bukanlah periwayat yang

kuat." Selesai (AI Baihaqi).

Dalarn krtab At Mizan danAt-Tahdzib disebutkan, "Yahya bin
Abu Srrlaiman Al Madani dia biasa meriwayatkan dari Al Maqburi

dan Atha:, Yang biasa meriwayatkan darinya adalah Syu'batr dan

Abu Sa'id maula Bani Hasyim dan Abu Al Walid. Abu Hatim

30 AUNULM*BUD



mengatakan dia ini ditulis haditsnya tapi bukan pribadi yang kuat.

Ibnu Hibban memasukkannya dalam Ats-Tsiqat Al Hakim juga

menganggapnya tsiqah, tapi Al Bukhari mengatakan dia itu
munglcarul hadits."

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Ad-Daraquthni dari jalur
yang sama, yaitu jalur Nafi' bin Yazid sebagaimana yang disebutkan

Abu Daud, sama persis baik dari segi sanad maupun matan.

Ad-Daraquthni juga meriwayatkan dengan versi lain yang

berbunyi, "Abu Thalib Al Hafizh menceritakan kepada karni, Ahmad
bin Muhammad bin Al Hajjaj bin Rusydain menceritakan kepada

kami, Amru bin Siwar dan Muhammad bin Yahya bin Ismail
menceritakan kepada kami, mereka berkata, Ibnu Wahb

menceritakan kepada kami, (h) Abu Thalib juga menceritakan

kepada kami, Ibnu Rusydain mengabarkan kepada kami, Harmalatr

menceritakan kepada kami, Ibnu Wahb menceritakan kepada kami,
Yahya bin Humaid menceritakan kepadaku, dari Qurrah bin
Abdurratrman, dari Ibnu Syihab, Abu Salamah mengabarkar.r

kepadaku, dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda,

'Barangstapa mendapatkan satu ral(aat dari shalat malra dia
mendapatlran shalat itu sebelum imam menegakkan punggungnya'."

Dalam lotab At-Ta'liq Al Mughni 'ala Sunan Ad-Daraquthni
disebutkan, "Dalam sanadnya ada Yatrya bin Humaid, Al Bukhari

berkomentar tentangnya, "Haditsnya tidak bisa diperkuat (laa
yutaba' )", Ad-Daraquthni pun menganggapnya dha' if.

Sedangkan Qurrah bin Abdunahrnan, dia memang dipakai

oleh Muslim dalam Shahih-nya tapi hanya sebagai penguat orang

lain (syatrid). Al Jauzajani berkata, *Aku mendengar Ahmad berkata,

Dia ini sangat mungkarul hadits." Yahya berkata, "Dia ini haditsnya

dha'if." Abu Hatim berkata, "Dia tidak kuat." Selesai (dar: AtTa'liq
Al Mughqi).
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Al Imam Abu Abdullah Al Bukhari mengunggulkan

pendapat bahwa rakaat tidak bisa didapat hanya dengan mendapat

ruku semata, dia meneliti masalah ini dalam risalatr khususnya

tentang hukum membaca Al Faatihah (di belakang imam), yang

intinya, Al Bukhari berkata, "Informasi dari Rasulullah SAW sudah

mutawatir bahwa tidak sah shalat kecuali dengan membaca Ummul

Qur'an.'] Kemudian dia,mengeluarkan hadits dari jalur Abu Az-
Zahtriyah, dari dari Katsir bin Munah Al Hadhrami dia berkata:
(5Aku mendengar Abu Ad Darda' berkat4 'Rasulullatr SAW pernatr

ditanya tentang membaca Al Faatihah itu apakah dilakukan di semua

shalat? Beliau menjawab, "Ya." Lalu ada seseorang dari kalangan

Anshar berkata, "Wajiblatr ini."

Sedangkan hadits, "Barangsiapa yang rncmiliki imam maka

bacaan imam itu menjadi bacaan baginya" adalah hadits yang tidak
shahih menurut para ulama dari kalangan orang-orang Hijaz dan Iraq

lantaran terputus sanadnya. Hadits ini sendiri adalatr riwayat Ibnu

Syaddad dari dari Nabi SAW. AI Hasan bin Shalih meriwayatkan

dari Jabir, dari Abu Az-Zuba\ dari Nabi SAW dan dia tidak tahu

apakatr Jabir mendengar dari Abu Az-Ztfiur atau tidak.

Disebutkan pula riwayat dari Ubadah bin Shamit dan

Abdullatr bin Amru batrwa Nabi SAW shalat Shubuh lalu ada

seseorang yang turut membaca di belakang beliau. Beliau berkata,

"Jangan ada salah satu dari lcalian yang mefibaca ketilca imam

sedang membaca, kecuali Ummul Qtn'an (Al Faatihoh)'. Bila
thabar ini valid maka dia menjadi dalil pengkhusus, lantaran

kalimatnya adalah, "Kecuali Ummul Kitab".

Abu Hurairah dan Aisyah berkata, Rasulullah SAW bersabd4

'"Orang yang melaluanakan suatu shalat dan tidak membaca Ummul

Qur'an, maka shalatnya lanrang."

Al Bukhari berkata, Jika ada orang yang berdalil dengan

pendapat kalau orang mendapati ruku maka dia mendapati rakaat
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tersebut, berarti dia tidak lagi perlu membaca Al Faatihah untuk
rakaat itu? Ini hanya diperbolehkan oleh Ibnu Tsabit dan Ibnu Amru
yang memandang tidak perlu membaca Al Faatihah di belakang

imam. Sedangkan bagi mereka yang berpendapat Al Faatihah itu
wajib dibaca di belakang imarn tidak demikian. Abu Hurairatr
berkata, "Itu tidak membuatnya mendapatkan ra(aat tersebut, sa*Fd
diamendapatkanimam(membacaAlFaatihatr.Penerj).,'

Abu Sa'id dan Aisyatr berkata, "Janganlah seorang dari kalian
ruku hingga dia membaca Ummul Qur'an terlebih dahulu."

Apabila itu menjadi ijmak, tentulatr orang yang mendapati

imam nrku ini dikecualikan dari kewajiban membaca Al Faatihah,

tapi ijmak dalam hal ini tidak ada.

Sejumlatr ulama berpendapat, setiap makmum hanrs

melaksanakan rukun shalat sendiri-sendiri. Berdiri, ruku, sujud

adalatr rukun shalat, maka rukun tersebut tidak bisa gugur dari
seorang makmum. Sama halnya dengan bacaan Al Faatihatr. Intinya,

tidak bisa menggugurkan pelaksanaan ruhrn kecuali dengan dalil
dari Al Kitab atau As-Sunnah

Abu Qatadah, Anas dan Abu Hurairah meriwayatkan sabda

Nabi SAW, "Jiko kalian mendatangi shalat, makn apa yong kolian
dapatkan kerjakanlah (bersama imam. Penerj), dan yang kalian
lretinggalan sempurnakanlah." Dengan kata lain, siapa yang

ketinggalan membaca Al Faatihah dan berdiri maka dia harus

menyempurnakannya juga sebagaimana perintah Nabi SAW.

Abu Nu'aim rnenceritakan kepada kami, Syaiban

menceritakan kepada kami, dari Abdullah bin Abu Qatadah, dari

ayatrnya batrwa Nabi SAW bersabda, "Apa yang kalian dapatkan

maka laksanakan (mulailah shalat dengan itu) dan yang ketinggalan

sempurnakanlah."
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Qutaibah menceritakan kepada kami, Ismail bin Ja'far

menceritakan kepada karni, dari Humaid dari Anas, dari Nabi SAW,

beliau bersabda, "Maka lakukanlah shalat dari apa yang dia dapati

(bersama imam. Penerj), sedangkan yang ketinggalan hendaklah

diganti." Dalam lafazh lain masih dari Anas, "Apa yang kalian

dapatkan maka lakukan, dan yang ketinggalan hendaklah kalian

sempurnakan."

Abu Al Yaman menceritakan kepada kami, Syu'aib

menceritakan kepada kami, dali. Az-Ztrhi, Abu Salamatr bin

Abdunatrman mengabarkan kepadaku, batrwa Abu Hrnairah berkatq

"4ku mendengar Rasulullah SAW bersabda, 'Jika shalat sudah

diqamatlran maka janganlah' mendatanginya dengan berlari.

Tetaplah mendatanginya dengan berjalan dan hendaHah kalian

tetap tenang. Yang lcalian dapatkan maka tahi@nlah, dan yang

kalian ketinggal an maka s empurnakonlah' )'
Kemudian, Al Bukhari menyebutkan hadits Abu Hurairah ini

dengan menyebutkan sekitar tujuh belas jalur periwayatan dengan

redaksi, "Apa yang kalian dapatkan maka lakukar:lah (shalat

dengannya) dan yang ketinggalan maka sempurnakanlah."

Juga ada dengan redaksi, uApa'yang lalian dapatknn maka

lalcsanakanlah shalat (dengannya) dan yang lcetinggalan maka

gantilah."

Latazh lain adalah: "shalatlah apa yang kalian dapattran

(bersama imam) dan gantilah (qadhalah) apa yang lwlian
ketinggalan."

Ali bin Abdullah berkata, "Para sahabat Nabi SAW yang

nrenyatakan batrwa mendapat ruku berarti mendapat rakaat hanyalah

mereka yang berpendapat bahwa membaca Al Faatihah di belakang

imam itu tidak wajib. Di antara mereka adalah, Ibnu Maslud, Zaid
bin Tsabit, dan Ibnu lJmar."
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Sedangkan mereka yang berpendapat batrwa membaca Al
Faatihah di belakang imam itu wajib seperti Abu Hurairah, maka dia

berkata, "Bacalah (Al Faatihah) itu dalam dirimu wahai orang
Parsi." Dia berpendapat pula, "Itu tidak dihitung (satu rakaat)
lrecuali lramu sempat mendapatlwn imam dalam keadaan (masih)

berdiri;'

Musaddad, Musa bin Ismail dan Ma'qil bin Malik
menceritakan kepada kami, mereka berkata, Abu 'Awanah
menceritakan kepada kami, dari Muhammad bin Ishaq, dari Al A'raj,
dari Abu Hurairah dia berkata "Itu tidak culrup bagimu sampat kamu

mendapati imam sedang berdiri."

Dalam redaksi lun,1'Jika knmu mendapatt kaum itu sedang

ruht maka jangan hitung itu satu rakaat."

Dalam versi redaksi lain, "Tidak mencukupi bagimu kecuali
kamu mendapati imam masih berdiri sebelum dia ruku."

Al Bukhari kemudian juga mengeluarkan dari jalur

Abdurrahman bin Hurmuz dia berkata: Abu Sa'id berkata,

"Janganlah salah seorang dari kalian ruku sampai dia membaca

Ummul Qur'an terlebih dahulu." Al Bulfiari berkata, Aisyah RA
juga mengatakan hal senada.

Sedangkan hadits Harnmarn daf- Ziyad Al A'lam, dari Al
Hasan dari Abu Bakrah batrwa dia sampai kepada Nabi.SAW yang

sedang ruku. Dia pun lalu ruku sebelum masuk ke shaf. Hal itu
disebutkan kepada Nabi SAW dan beliau bersabda kepadany4

"semoga Allah menambah semangatmu, tapi jangan diulang."

Dalam riwayat Yunus dari Al Hasan, dari Abu Bakrah,

"Tatkala Rasulullah SAW selesai dari shalat beliau berkata kepada

Abu Bakrah, "Apakah kamu pemilik sruua nafas tadi?" Dia

menjawab, 'lBenar, Allah menjadikan saya tebusan.untuk Anda, saya

takut ketinggalan satu rakaat bersama Anda, sehingga saya berjalan
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dengan tergesa-gesa." Rasulullah SAW berkata padanya, "Semoga

Attah menambah semangatmu, tapt iangan diulangi. Shalatlah apa

yang lramu dapatkan, dan gantilah apayangkamu ketinggalan."

Maka, tidak ada seorangpun yang boleh mengulang apayang

telatr dilarang oleh Rasulullah SAW. Jawaban Rasulullatt SAW

terhadap Abu Bakiah tidak menunjukkan batrwa dengan mendapati

Rasulullah SAW ruku maka gugurlah kewajibannya untuk berdiri

dalam shalat, padatral berdiri itu adalah rukun shalat berdasarkan Al
Kitab dan As-Sunnah, sebagaimana firman Allah, uDan berdirilah

(shalat) untuk Allah dalam kcadaan potuh."

*Jil@ kalian berdiri menuju shalot." (Qs. Al Maa'idah [5]: 6).

Nabi SAW bersabdao "shalatlah dengan berdiri. I(alau knmu

tidakbisa (boleh) dengon duduk."

Al Buktrari berkat4 Nafi' bin Yazid meriwayatkan, Yahya

bin Abu Sulaiman Al Madani menceritahan kepadaku, dari Zaid bin

Abu 'Itab dan Ibnu Al Maqburi, dari Abu Htrairah dia merafa;nya
(Rasulullatr SAW bersabda), "Jika kalian mendatangi shalot, dan

kami sedang sujud maka sujudlah kalian dan jangan dihitung

sebagat apapun (rolraat)." Yatrya ini haditsnya munkar. Yang biasa

meriwayatkan darinya adalah Abu Sa'id maula Bani Hasyim dan

Abdullatr bin Raja', tapi riwayat-riwayat yang mungkar. Selain itu,

tidak ada keterangan jelas batrwa dia pematr mendengar dui Zard

dan Ibnu Al Maqburi, sehingga diatidak bisa dijadikan hujjah.

Ibnu Wahab menambahkan dalam riwayatnya dari Yatrya bin

Humaid, dari Qurrah, dari Ibnu Syihab, dari Abu Salamatr, dari Abu

Hurairah, dari Nabi SAW, beliau bersabda, "Maka dia telatr

mendapatkan rakaat itu sebelum imam menegakkan punggungnya.",

tapi Yatrya bin Humaidim majhul dan haditsnya tidak bisa dijadikan
pegangan, riwayatrya tidak terkenal sebagai riwayat yang shahih,

dan ini bukan hadits yang termasuk pegangan para ulama. Yang jadi

36 AUNULMflBUD



pegangan hanyalah riwayat Malik sang Imam, Yatrya bin Qaz'atr
menceritakan kepada kami, Malik menceritakan kepada kami, dari

Ibnu Syihab dari Abu Salamah bin Abdurrahman, dari Abu Hurairah

bahwa Rasulullafr SAW bersaMa, "Barangsiapa mendapatkan safu

rakaat dari suatu shalat berarti dia telah mendapatkan shalat itu."

Selanjutrya Al Bukhari menyebutkan riwayat Malik dari
jalur Abdullah bin Yusuf dia berkata: Malik menceritakan kepada

kami, sama dengan sebelumnya.

Ada delapan orang yang menguatkan (mutaba'ah) naaits

Malik ini, yaitu Abdutlah bin Umar, Yatrya bin Sa'id, Ibnu Al Haad,

Yunus, Ma'mar, Ibnu 'Uyainah, Syu'aib dan Ibnu Juaij.

Hal senada juga diungkapkan oleh Arak bin Malik dari Abu
Hurairalq dari Nabi SAW. Kesemua mereka sepakat dalam riwayat
mereka dari Az-h)hidengan redaksi, W til UI uk t {.#, e'$tl 'i
"Barangsiapa mendapat satu rakaat dori shalat itu bermti dia telah

mendapat shalat tersebut. "

Kemudian, Abu Salalrlah ini dimutaba'ah oleh 'Arak',
sehingga hadits ini menjadi mustafidh menurut ulama Hijaz dan

lainnya. Sedangkan apayeng dikatakan oleh salah satu dari mereka

seperti perkataan Yatrya bin Humaid, "Sebelum imaF menegakkan

punggungnya" tidak ada artinya, dan tambatran ini tidak bisa dipakai.

Kemudian, Al Bukhari mengeluarkan kesemua hadits dari

delapan orang tersebu! juga hadits 'Arak bin Malik. Kemudian dia

berkata, bunyr sabda Nabi SAW adalah: "Barangsiapa mendapatkan

satu rakaat dari shalat berarti dia telah mendapatkan shalat tersebut."

Beliau tidak mengatakan siapa yang mendapatkan rukq zujud atau

tasyalrhud. Salah satu yang menunjukkan kebenaran penafsiran ini

* Maksudnya meriwayatkan dengan jalw )rang stma de,ngan Malilq yaitu sama-
sama dari Ibnu Syihab Azzubi, dari Abu Salamah, dari Abu Hurairah. Penerj.

'Artiny4 Arak juga meriwaya*an hadits yang sama dari Abu Hurairah. Penerj.
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adalah perkataan Ibnu Abbas, "Sesungguhnya Allatr melalui lisan

Nabi-Nya telah mewajibkan shalat khauf satu rakaat."

Ibnu Abbas juga berkat4 "Nabi SAW melaksanakan shalat

khauf bersama mereka safu rakaat dan bersama mereka safu rakaat."

Maka, orang yang mendapatkan ruku dan sujud tapi tak
membaca Al Paatihah maka shalatrya kurang. Yang seperti ini tidak

dikhususkari hanya untuk shalat tertentu sementara shalat yang

lairurya tidak.

Yang bisa dipegang adalah sabda Rasulullatr SAW adalah

"Tidak ada shalat kecuali dengan membaca Fatihatul Kitab", serta

penafsiran Abu Hurairah dan Abu Sa'id di mana mereka

mengatakan" "Jangan sekali-kali salah seorang dati kalian ruku
sebelum dia membaca Al Faatihah." Dernikian yang ditulis Al
Bukhari diambil dari berbagai lembaran terpencar dari kitabnya.

Dalam kttab Kanz Al lhmmal disebutkan, "rA.l Baihaqi

mengeluarkan dalam lkrtab AI Qira'ah dari Utadah bin Shamit dia

berkata: "Rasulullah SAW bersabda, 'Tidak ada shalat bagi yang

tidak membaca AI Faatihatr di belakary imam.' Al Baihaqi

mengatakan isnadnya shahih, dm tambahan kata di dalamnya juga

shahih dan terkenal dari berbagai riwayat." Demikian dari kitab Kanz

Al'Ummal.

Demikianlah Muhammad bin Ismail Al Buk*rari salatr

seorang ulama mujtahid dan salah satu pilar agarnayang berpendapat

bahwa orang yang hanya mendapatkan ruku bersama imam (tanpa

mendapat berdiri dan membaca Al Faatihatr. Penerj) tidak bisa

dianggap mendapatkan rakaat teriebut sampai dia membaca Al
Faatihah. Jadi, orang yang masuk ke dalam shalat jamaah dan imam

sedang ruku maka dia harus mengqadha rakaat tersebut setelatr imarn

salam. Bahkan, menurut Al Bukhari pendapat ini dipegang oleh
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semua imam yang berpendapat makrrum wajib membaca Al
Faatihah di belakang imam.

Al Hafizh dalam Fath Al Baari berkata ketika menjelaskan

hadits Abu Hurairah, "Apa yang kamu dapatkan maka laksanakanlah

shalat dengannya dan yang ketinggalan maka sempurnakanlah."

"Hadits ini menjadi dalil batrwa yang mendapatkan imam

sedang ruku berarti dia sudah ketinggalan sahrrakaat. Sebab, di sini
ada perintah unfirk menyempurnakan rukun yang ketinggalan yaitu
berdiri dan membaca Al Faatihah. Ini adalah pendapat Abu Hurairah.
Bahkan, menurut Al Bukhari ini merupakan pendapat semua yang

berpendapat wajibnya membaca Al Faatihah di belakang imam.

Pendapat ini dipilih oleh Ibnu Khuzaimah, Adh-Dhab'i dan para atrli

hadits kalangan Syaf iyyatr lainnya serta didulcung bleh Syaikh

Taqiyuddin As-Subki dari kalangan muta'a}fihirin." Selesai (Al
Hafizh).

Al Iraqi dalam Syarah At-Tirmidzi berkata setelah

menceritakan pendapat gurunya As-Subki yang memilih pendapat

bahwa orang yang tidak mendapatkan Al Faatihah b€rarti tidak
mendapatkan satu raka'at, maka dia prur berkata, '?endapat inilah
yang kami pilih."

Ibnu Ha":m berkata dalam Al tfulwlla. "IJntlk mendapatkan

sanr rakaat harus mendapatkan berdiri dan membaca Al Faatihah

b€dasarkan hadits, "Apa yang kalian dapatkan maka shalaflah

(dimulai dengan rfu) dan apa yang kalian ketinggalan maka

sempurnalenlah." Tidd( ada bedanya antara ketinggalan rdeat
dengan ketinggalan rulon atau dzikir yang wajib, karena semua itu
hulcumnya fardhu dan shalat tidak sahtanpanya."

Dia berkata pul4 "Orang yang ketinggalan ini diperintahkan

untuk mengqadtra apa yang telatr dilalolkan imam dan
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menyempurnakaonya Tidak bisa mengecualikan apapun dari ini
tanpa adanya nash dan tak ada jalan untuk mencari nash tersebut."

Sebagian mereka mengatakan adanya rjmak dalam hal ini,

tapi itu bohong belakq karena ada riwayat dari Abu Hurairah bahwa

dia tidak meNrganggap orang yang tidak m€,ndapatl@n Al Faatihah

(Uersama imam) itu me,ndapat satu rakaat '
Setmjutnya dia berkaa lagi, *Bila ada ymg me,ogdakan, jika

sesoorang yang bertakbir lalu Miri ih sama artinya dia telah

mendapatkan rakaat. Kita katakan, id satu kedurhakaan lain lagi!

Sebab, Allah dan rasul-Nya tidak p€rnah menyuruh seseorang mastrk

ke dalam shalat kecuatri dia hmrs melakukao aF yaog dilatcukan

oleh imam. Lagi pulq qadha itu sendiri tidah dianggry satr bila im?m

belum salarn, aan ddak bisa dilakukan sebelum itr-
Ibnu Hazm juga be,lkda dalm jawabmnya terhadap mereka

(umhnr) dengan hadits, *Buangsiqru nundaptkot sau rakaot dori
slalat bertti dia tetah mendrykor sltla ftr. " Hadits ini me,njadi

hujiah atas mereka karcna ifir tidak me,nyebablcan guguxnya

kewajiban mtuk mengqadha ruhm shalat yang belum serrpat

dik€rjakan- Selesai.

Al llafizh berkata dalam At-Tatlttish, "Hadits Abu Hurairah,
*Jika l€mi mendapati suatu kaum (iamaah shalat sedmg ruku, maka

kamu tidak terhitung mendapatkan rakad itrl" Riwayat ini diketahui

sebagai riwayat mouquf, ssdnngkan riwayat ini secara marfu' tidak
ada dasamya. Ar-Raf i menukilnya +engikuti Al
Imam'- bahwa Abu Ashim Al Ibadi, yang bersumber dari Ibnu

'Mungkin yang dimalsud [l Imam di sini adalah Al Iham Al Gtazali, lmr€na
Ar Raf i menulis kitab FdthAI 'Azizyarymenrpakan syarh (penjelasao) dari kitab
Al Wajiz Jt Al Fiqh, karya Abu Hamid Al Ghazali" sedangkan Urtaib Talkhish Al
Habir karya Al Hafizh Ibnu Hajar Al 'Asqalani adalah kumpulan hadis yang
terdapat dalam kitab Fath Al 'Aziz tersebut. Wallahu a'lam. Pe,lrerj.
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Khuzaimatr di mana dia memakainya sebagai hujjah." Selesai (Al
Hafizh dalam At-Talkhtsh).

Asy-Syankani dalam Nail Al Autlrur mengatakan, "Sungguh
heran masih ada yang mengatakan rjmak padahal yang berbeda

pendapat seperti mereka (Abu Hurairah dan lain-lain. penerj)."

Pendapat bahwa maknrum tidak mendapatkan rakaat meski

mendapatkan ruku juga menjadi pendapat guru kami Al Allamah As-
Sayyid Mtrhammad Nadzir Husain Ad-Dahlawi -semoga Allah
menjadikan kita mengambil manfaat dari iLnunya dan dengan

panjangnya usia beliau-

Sedangkan mayoritas ulama salaf maupun *;halaf berpendapat

bahwa orang yang mendapatkan ruku bersarna imam berarti

mendapatkan rakaat dari ruku tersebut tanpa hanrs membaca Al
Faatihah terlebih datrulu.

Al Hafizh negeri Maghrib, Abu Umar Ibnu Abdil Barr dalam

kttub Al Istidzkar syarh Al Mtmathffta'mengatakan, "Jumhur fukaha

berpendapat bahwa siapa yang mendapat imam sedang nrku lalu dia

bertakbir, lalu ruku dan sempat memantapkan posisi kedua

tangannya di kedua lutut sebelum imam mengangkat kepala dari ruku

berarti dia telah mendapatkan rakaat tersebut. Dan siapa yang tidak
mendapatkan itu berarti dia tidak mendapatkan rakaat, dan siapa

yang tidak mendapatkan rakaat maka dia tidak mendapatkan sujud,

atau tidak termastrk hitungan. Ini adalah madzhab Malih Asy-Syaf i,
Abu Hanifatr dan para sahabatrya, Ats-Tsauri, Al Auza'i, Abu Tsaur,

Ahmad dan Ishaq. Diriwayatkan pula hal senada dari Ibnu Mas'ud,

Zud dat Ibnu Umar. Kami telatr menyebutkan sanad-sanadnya

dalam kttab At-Tamhid." Demilsanperkataan Ibnu AMil Barr.

Jumhur memiliki beberapa dalil, antara [ain:

* Hadits Abu Bakratr yang sudah disebutkan di muka.

* Hadits Abu Hurairatr yang sedang kita jelaskan sekarang ini.
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* Hadits yang dfuiwayatkan oleh Malik dalam Al trrfimaththa' di
mana telah sarrpai inforrrasi kepadanya batrwa Ibnu Umar dan

Taid berkata, "Barangsiapa mendapatkan rakaat berarti dia

mendapatkan sujud."

t Hadits yang :iuga diriwayatkan oleh Malik berdasarkan

informasi yang sampai kepadanya dari Abu Hurairah dia

berkata: "Siapa yang mendapatkan rakaat (ruku) berarti dia

mendapatkan sajadah (zujud), dan siapa yang ketinggalan

membaca Ummul Q,:r'an berarti dia telatr kehilangan kebaikan

yang banyak."

* Apa yang diriwaya&an oleh Muhammad dalan Al Mtmaththa',

dari Malik, dari Nd', dari Abu Hurairah dia berkata: "Jika
kamu ketinggalan ruku berarti kanru ketinggalan sujud."

* Apa yang disebutkan oleh Ibnu Abdul Barr dari Ali, Ibnu

Mas'ud, T,ztidb:m Tsabit dan Ibnu Umar dengan sanad T6i"g-
masing dalarn krtab At-Tamhid yang merupakan penjelasan dari

krtab Al Mrruaththa'.

.:. Pernyataan Al Hafizh dalam At-TalWish, "Aku telatr mengecek

ulang dalam Slnhth Ibni Khuzaimah dan ternyata dia
menyebutkan dari Abu Hurairatr dia berkata: "Barangsiapa

mendapatkan rakaat (ruku) dari sebuah shalat berarti dia telah

mendapatkannya selama imam belum mengangkat

punggungnya. Ibnu Khuzaimah memberi judul unfirk hadits

tersebut, "Tentang Waktu Makmum Mendapatkan Raka'at yaitu

Ketika Mendapatkan lnam Sedolg Ruku."

Ini jelas berbeda dari apa yang konon menjadi pendapat Ibnu

Ktiuzaimatr sendiri. Ini diperkuat karena setelah itu dia memberi
judul: "Bab: Mendapatkan Imam Sedang Sujud maka Harus Ikut
Sujud dan Tidak Dihitung Sahr Raka'at, karena yang Mendapat Satu

Raka'at adalatt yang Mendapatkan Ruku' Sebelumnya". Dia juga
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mengeluarkan hadits Abu Hurairah secara marfu', *Jika kalian
datang dan kami sedang suju( maka ilutlah zujud, tapi jangan

hitung itu (satu rakaat), dan siapa yang mendapatkan nrku berarti dia
mendapatkan shalat itu." ')

Ad-Daraquthni juga menyebutkan dalam krtab Al 'Ilal hadrts
senada dari Mu'adz tapi mursaL" Selesai (Al Hafizh dalatrl At-
Talrthish).

Ath-Thahawi berkata dalam bab: Barangsiapa yang Shalat di
Belakang Imarn Sendirian, "Ada riwayat dari beberapa sahabat Nabi
SAW batrwa mereka biasa ruku sebelum masuk ke dalarn shaf
kemudian mereka berjalan menuju shaf dan mereka menganggap

telah mendapatkan satu rakaat bersama imam yang mereka lakukan
rulor padanya tersebut."

Kemudian Ath-Thahawi menyebutkan hadits dari jalur

Suffan, dari Manshur, dari Zdd bn Wahb, dia berkata, "Aku dan

Ibnu Mas'ud masuk ke masjid dan kami mendapati imam sedang

ruku. Kamipun ruku dan berjalan sampai sejajar dengan shaf. Ketika
imam selesai shalat aku berdiri untuk mengganti rakaat yang

ketinggalan tapi Ibnu Mas'ud malah berkata, 'Kamu sudatr

mendapatkan shalat (dengan lengkap)'."

Dia juga menyampaikan riwayat dari jalur Siyar Abu Al
Hakim dari Thariq, dia berkata, "Kalrri bersama Ibnu Mas'ud. Dia
berdiri dan kami pun ikut berdiri. Dia masuk ke masjid dan melihat

orang-orang ruku di bagian depan masjid. Dia lalu bertakbir dan ruku
lalu berjalan. Kami mengikuti apa yang dia lakukan."

Dia juga menyampaikan riwayat dari SuSan dan Az-Ztthi.,
dari Abu Umamah bin Sahl dia berkata: "Aku melihat Taid bin
Tsabit masuk ke masjid ketika orang-orang zudah ruku. Dia berjalan

dalam keadaan ruku ketika dia sudah berada di posisi yang
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memudahkannya menuju ke shaf. Dia bertakbir lalu rular dan

berjalan sambil ruku sampai masuk ke dalam shaf."

Dia juga menyampaikan riwayat dari Iftarijah bin T.rridb:rr.

Tsabit, bahwa Zard bn Tsabit pernah ruku'di pintu masjid dengan

menghadap kiblat, kemudian dia berjalan menyamFing ke arah

kanan, kemudian dia menganggap itu sahr rakaat baik dia sanpai ke

shaf atau tidak' Selesai (Ath-Thahawi).

Al Baihaqi berkata dalam Al Ma'rifah, "Bab: Jika Seseorang

Mendapatkan Imam Sedang Ruku"'

"Asy-Syaf i dengan sanadnya berkat4 'sesrmggubnya

Abdullah bin Mas'ud pemah masuk ke masjid ketika imam sedang

ruku dau dia prm ikut ruku lalu berjalan sambil ruku.' Asy-Syaf i
Mcomentar, 'seperti inilah pendapat kami.' Perbuatan ini juga

pernah dilakukan oleh Zaid bin Tsabit

Al Baihaqi ke,mudian meiryebutkan dengan sanaAnya aari

AMullah bin Mas'ud dan Taid bin Tsabit serta Abu Umamah Sahl

bin Hunaif. Kemudian dia berkata, "I(ami juga meriwayatkan hal

senada dari Abu Bakar Ash-Shiddiq dan AMutlah bin Az-Zubair.

Makna yang sama dengan ini adalah hadits Abu Bakratr bahwa dia

masuk ke masjid dan Nabi SAW sedang ruku sehingga dia ikut ruku

sebelun sampai ke shaf. Kemudian dia berjalan sarrpai ke shaf.

Dalam hadits ini ada dalil bahwa mendapatkan ruku b€rafti

mendapatkan satu rakaat

Ada riwayat yang tegas dalam hal ini dari Ibnu Mas'ud, Zaid

bin Tsabit dan Ibnu Umar, serta ada khabar mursal dari Nabi SAW
dan satu lfiabar maushul tapi sanadnya tidak hnt. Adapun yang

mursal adalah riwayat AMul Aziz bin Rafi', dari salah seorang laki-

laki dari Nabi SAW. Sedangkan lfiabar yngmaushal adalatr riwayat

Abu Hurairah secam mfffu', *Jika kalian datang menuju

shalat......dst." Tapi hadits ini hanya diriwayatkan melalui jalur
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Yatrya seorang diri padahal dia ini bukanlah periwayat yang kuat."
Demikian perkataan Al Baihaqi secara ringkas.

Dalarn kitab Kanz Al 'Ummal fi Sunan Al Al Aqwal wa Al
fal disebutkan: Ibnu Abi Syaibah nengeluarkan dari Abdul Aziz
bin Rafi', dari salah seorang pendudtrk Madinah dari kalangan

Anshar, dari Nabi SAW bahwa beliau mendengar langkah sandalku

ketika beliau sedang sujud. Selesai shalat beliau bertany4 "Siapa
yang suara sandalnya aku dengar tadi?' dia berkata, "Saya wahai

nasutUUn." Beliau bertanya lagi, *Lalu apa yang kamu lakukan?"

Dia menjawab, "Aku dapati anda sedang sujud, dan aku pun ikut
sujud.' Nabi SAW bersabda, "Demikianlah yang harus kalian

takukan dan jangan dihitung satu rakaat. Barangsiapa yang

mendapatiku sedang ruku atau berdiri atau sujud maka hendaklatr dia

mengikuti apa yang sedang aku lalcukan."

Abdur Raz.z,aq mengluarkan da1t Az-Ztrhlir balrwa Zatdbn
Tsabit dan Ibnu Umar berfatwa bila seseorang sanrpai di jamaah

shalat yang sedang nrku hendaklatr dia bertakbir satu kali dan dia

sudatr mendapatkan rakaat tersebut. Mereka juga berkat4 "Kalau dia

mendapati mereka sedang nrku hendaklah dia ikut ruku tapi tidak
dihitung apapun."

Dia juga mengeluarkan dari Ibnu Mas'ud dia berkata: "Siapa

yang mendapatkan rakaat berarti dia mendapatkan shalat, dan siapa

yang ketinggalan ruku maka tidak bisa dihitulg dengan sujud.'
Selesai (Ath-Thahawi).

Al Aini dalam Symh Al BuWtari berkata ketika menjelaskan

hadits, Apa yang ketinggalan maka sempurnakanlah.

"Sekelompok ulama berdalil dengan hadits ini batrwa orang

yang mendapatkan imam sedang ruku maka dia tidak dihitung

mendapatkan satu rakaat bersama imam tersebut, karena ada perintah

untuk menyempurnakan apa yang ketinggalan. lni juga merupakan

pendapat orang-orang yang mewajibkan bacaan (Al Faatihah) di
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belakang imam. Pandapat ini dipegang oleh Abu Hurairah, dan

menjadi pilihan Ibmu Khuzaimatr."

Di kalangan madzhab kami' dan menrpakan pendapat

jumhur, orang tersebut medapatkan safu rakaat bersama imam

berdasarkan hadits Abu Bakratr yang ruku sebelum sanrpai ke shaf

dan dia tidak disuruh untuk mengulang rakaat ymg dia ketinggalan

itu.

Ada juga hadits riwayat Abu Dard dari Mu'awiyah bin Abu
Su$an dia berkata: Rasulullah SAW bffsabd4 uJangon kaliqt
mengejar aht dolam hal ruht dan ntjud, karena bagaimanoptn

lmlian beruaha mengejarht kctika ruht kalian akan mendapatkan

aht sampai aht bangdt (dart rufu). Sebab, aht ini sudah agak

gemuk" Hadits ini menunjukkan bahwa makmum ymg ikut serta

nrku bersama imam sslama imaqr itu betum mengmght kepala dri
ruku maka dia mendrytkan satu rakad bersama imam. Tapi bila
imam sudah mengangkat kepala dad ruku b€mrti dia sudah

ketinggalm satu rakaat Apabila makmrrm nrhr sebelum imam dan

didapati oleh imam sebelum dia berdiri, maka ito diprbail€hkan
mennnrt madztrab kami (Hmafi) bsbeda dengm pmdapat Zrfiar
rahimahullah." Selesai (Al'Aini).

Anda sudah mengaahui p€rnydam Asy-syaukani dalam
'Nail Al Autho di mana dia me,nguatran pendapat yang tidak
menganggap makyrrum yang hanya mendapati ruku tidak dianggap

mendapatkan rakaat bersama imam. Kemudiao, dia merrbantah dalil-
dalil jumhur yang berpendapatsebaliknya Nmu:rU dalam kttab Foth
Ar-Rabboti, Asy-syaukani malah menyimpulkan sebaliknya. Dia
menguattan pendapat jumhur. Berikut teks pernyataannya dalarn

kitab tersebril tropa diringkas atau diedit:

' Al 'Aini penulis htab Und&i Qoi Syth Sh&ih Al Bulhoi diketahui
bermadzhab Hamfi, bahlCIn tcrmasuk sdah sdu ulama rujukan dalam madzhab
tersebut. Penerj.
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"Adapun perkataan para ulama Islam --semoga Allatl
meridhai mereka- tentang membaca Ummul Qur'aq apakatr wajib
bag orang yang mendapati imam dalam keadaan ruku untuk
menambah satu rakaat lagi setelah imam salam. Sebab, dia telah

ketinggalan berdiri dan membaca AI Faatihah yang sehanrsnya dia
sempumakan berdasarkan pemahaman dari hadits, "Apa yang kalian

dapatkan maka shalaflah dengannya dan yang kalian ketinggalan

maka sempurnakanlah." Dalam riwayat lrin, "'maka gantilah." Juga

sebagaimana hadits Abu Bakrah yang ada dalarn riwayat Ath-
Thabrani, di mana setelah Nabi SAW mengucapkan kepadany4

"Semoga Allah menarnbah semangafuu tapi jangan diul^ng", beliau

berkata lagi, *Shalatlah apa yang karru dapatkan dqn gantilah apa

yang kamu ketinggalan."

Juga berdasarkan riwayat yang ada dalam Mushannaf Ibnu

Abi Syaibah dari Mu'adz bin Jabal RA dia berkata: "Aku tak pernah

mendapati shalat bersama Rasulullah SAW dan dalam keadaan

apapun beliau aku langsung ilut gerakannya dan aku ganti apa yang

tak se,nrpat aku kerjakan bersama beliau ftetinggalan). Suatu ketika

Mu'adz mendapati beliau (Nabi SAW) sudah mendatruluinya

beberapa ralcaa! maka Mu'adz langsung masuk ke shalat dengan

mengikuti gerakan Rasulullah SAW dan menyempumakan satu

rakaat setelah beliau salam. Kemudian, Nabi SAW bersabda,

"Sesungguhnya Mu'adz sudah mencontohkan sunnah buat kalian,

maka lahkanlah seperti yang dia lakukan."

Ataukah, orang yang mendapatkan imarn sedang ruku (meski

tak sempat membaca Al Faatihatt) ini dinyatakan mendapatkan satu

rakaat, berdasarkan riwayat Ibnu Ktlrzaimah dalam krtab Shahih-nya

bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Barangsiapa mendapatkan rakaat

bersama imam sebelum imam itu mengangkat punggrmgnya (dari

ruku) berarti dia telah mendapatkan sattr rakaat."
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Ibnu Khuzaimah memberi judul rmtuk hadits ini: "Bab:

tentang Saat Makmum Dikatakan Me,ndapatkan Raka'at'.

Juga berdasarta hadits riwayat Ad-Daraquthni,

'tsarangsiapa m€mpnyai imm, mdra bacaan imam itu adalah

bacaan pula rmtuknya" Meski Al Hafizt Ihu Hqia dalam Fath Al
Bui metyatal*nsemua jahn hadits intdlu'if &iyangshahih hadits

ini mnrsd. Ibnu AI Hsmma'n dalm kitabnya Fdh Al Qadi,
mryanggapnya kuat berdasarkan baryatnya jalrr periwayatm.

AI Faqih Shatih Al Muqbiti tets mmyebtilkamya dalam

beberapa pembahase yang teliti dan rcnanbah bingsrg ormg yang

bertanya. Mahq dimohon memberikm jmraban )rang menenangkan

hati, semoga Allah membalas Anda de-ngro kebaikm, begrtu pula

kaum muslimiyr de,rgan pemMasm I'mg paling rP*
Jawaban dai Al IIafirfi 1ry masih !u :*4 Al Qedhi Al

'AIIamah tvfirhM bitr AIi asf@i +ahimahEah Ta'ala-
sbagai berihn

"Sdah metT**n ffi &E&lil ymrg duhih b&sra
Al Faatihah itu ueib dibaca pada setiry ralraat oleh saiap orq
yang shalat, apakah dia imam, malourm atzukah chfld sdirim.
Bagi im*rrr dan ormg yacg shalat dirim dalilrya sdah jelas.

Ssdangkan malrmrrn dalilnya adalah riwayat shahih di maoa

Rasulullatr SAW melarang memhca apapm fi lstakang beliau

kecuali Al Faatihah, dan beliau menyatakao tidak ada shalat bagi
yang tidak me,mbacanya. Ke,mudian diperjelas oleh hadits tentang

orang yang fidak behrl shalatnyq di rnlrrra Rasulullah SAW berkata

padanya, "Lahrksnloh seperti itt pfu setiap rakoatmu" setelah

beliau menerangkan rmjibuya mbaca Al Faatihah. Hasilnya,

membaca Al F+trhah meskiprn zalirnya wajib dibaca hanya sekali

dalam shalat, tapi beberapa dalil lain menghanrskannya untuk dibaca

di tiap ralmat
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Kalau Anda sudah paham betul akan hal ini, maka ketahuilah

bahwa berdasarkan dalil yang sluhih setiap orang yang mendapati

imaur dalam posisi tertenfu maka dia hanrs mengikuti imam dalam
posisi tersebut. Jika dia masuk ke datam shalat sedangkan imam

berada di penghujung berdiri malra dia hmrs memgikuti smg imam-
Bils imam dalarn posisi ruku sedangkm mahn11m 1rmg mas[uq

sudah b€rtakbir, maka ada dalil yang rengharuskamf tmtuk
mengikuti imam, yaitu haditq *Iho jilra dia (imam) ruktr maka
rukulah kalian." Jtrga hadits, **.rzlrlrgu}r,qn inwn ttu dtjadikot
hanya untuk diihfii." Ini adalah hdits slutrih. Kalau makmrrn yang

masbuq ini masifu berdiri gntgk membaca Al Faatihah padahal imam

sudah nrku berarti dia menyalahi perintah Rasulullah SAW ini,
karena zudah ditetapkan dia setrrusnya mengikuti imam dan bila si
imam nrku maka dia pm harus ikut rulu.

Ke,mudiaru telah shahih hadits yang menyatakan,

"Buangsiqn merdapoti satu rakaat bersana imatn sebelum imam

ini mengangkd punggungnya, flrako dia telah mendapatkan rakaat

tersfu.

Ini menmjukkan bahwa makmum yang mash4 bila masuk

ke dalam shalat dan langsung rnengihti ruku bersama imam maka

dia telatr mendapatkan satu rakad somproa meski dia ffiak sempat

membaca [l f'aatihah di rakaat itu

Atas dasar ini anda bisa tahu bahrva bila ada kondisi

semacam ini maka ada pengkhususar yang menyebabkan dia tidak

hgi wdjib membaca At Faatihah di setiap rakaat. Juga tak ada alasan

bagi yang berpendapat bahwa dia harus membaca Al Faatihatr dulu

baru mengikuti imam ruku dar bahwa maksud hadits ini adalah

mendapatkan rakaat secara lengkap yang tidak bisa didapatkan tanpa

membaca Al Faatihah

Pemahaman semacirm ini akan mengakibatkan pengabaian

hadits yang menyatakan orang yang mendapatkan imam sedang nrku
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maka dia mendapatkan rakaat bersamanya selama imam itu belum

menegakkan kembali punggungnya (i'tidat). Padahal, secara tekstual

hadits itu menerangkan bahwa orang yang masbuq bila masuk ke

dalarn jamaah dan imam sedang ruku maka dia harus bertakbir dan

ruku sebelum imam menega}&an punggungnya kembali. Dengan

begitu diapun dianggap telatr mendapatkan satu rakaat sempurna

bersama imam meski belum sempat membaca satu huruStrn dari

suratr Al Faatihah.

Ini adalah poin pertama bagp yang masih ragu, yaitu bahwa
jika seseorang mendapatkan jamaah dan imarn sedang nrlan atau

berada di a}fiir berdiri (besiap untuk ruku. Penerj), tapi si makmum

yang bary tiba ini malah membaca Al Faatihah terlebih datrulu dan

masih ingin mengejar imam, berarti dia telah mengabaikan hadits

yang memerintahkan melakukan seperti yang dilalukan imam

sebelum imam itu menegakkan punggungnya kembali.

Poin kedua, dia juga melakukan hal yang menyelisihi hadits

yang memerintahkan untuk mengikuti imam dan harus segera ruku
begitu imam ruku, i'tidal begtl imam i'tidol dan seterusnya. Lebih
jelasnya, orang ini sudatr mendapati imam sedong nrku atau setelah

dia ruku, tapi dia malah membaca Al Faatihatr dari awal sampai

selesai. Kalau begini,. berarti dia telah menyelisihi imamnya karena

tidak ruku bersamaan dengan imam dan ketinggalan i'tidal bersama

imam. Padahal, mengiringi perbuatan imarn itu wajib dan

menyelisihinya haram.

Poin lretiga, sabda Nabi SAW, "Barangsiapa mendapatkan

imam dalam satu posisi maka hendaklah dia mengihtti imom

melahtlrnn posisi itu pula." Ini menunjukkan wajibnya mengilarti

imam dalam posisi ketika dia didapati. Itu tidak dapat terpenuhi

kecuali dengan ikut ruku pula bila dia sedang ruku, atau bila dia

sedang i'tidal maka hanrs masuk dengan posisi t'tidal pula. Bila si

makrnum ini lebih dahulu membaca Al Faatihatr berarti dia
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mendapati imam dalam satu posisi tapi dia tidak melakukan
sebagaimana yang dilakukan imam tersebut. Artinyq dia melalnrkan

sesuatu yang dilarang dan meninggalkan sesuatu yang diwajibkan.

. Jika anda sudah jelas batrwa mewajibkan makmurrr yang

mendapati imam sedang ruku rmtuk membaca Al Faatihah adalah

bertentangan dengan tiga hadits yang telatr kami sebutkan Maka
onda akan paham bahwa yang benar adalah mahnum yang

mendapatkan imarn sedang beranjak untuk nrku atau dalam posisi

nrku atau setelaturya dikecualikan dari kewajiban membaca Al
Faatihah.

Hal yang memperkuat asumsi kami adalah hadits yang

berbunyi, "Barangsiapa mendapatkan imam dalam keadaan sujud

hendaklah dia ikut sujud tapi jangan dihitung sebagai apapun." lni
menunjukkan batrwa yang mendapatkan imam dalarn keadaan ruku
berarti dia mendapatkan rakaat itu. Hadits ini harus dijadikan
lanjutan bagi ketigapoin yang telah karni sebutkan 5shingga menjadi
poin keempat dan menjadi dalil fagi pendapat kami, dan menjadi
dalil pula bahwa yang masuk dan mendapati imam dalam satu posisi

tapi tidak mengikutinya berarti telah menyalahi p€rintah hadits

tersebut.

Ini sudatr menjadi cukup sehingga anda tak lagi perlu ragu

dan waswas dalam masalatr ini. Wallahu Ta'ala A'larn" Selesai.

Demikian pernyataan Asy-Syaukani dengan teks aslinyd

dalam Fath Ar-Rabbani. Guru kami Syaikh Al 'Allamah Husain bin
Muhsin Al Anshari mengatakan, "Ada empat pertanyaan yang ditulis
dalam fatwanya dan dia menjawab semuanya. Jawaban ini adalah
jawaban terakfiir dari fatna itu Sepertinya itulah yang menjadi
pendapat resmi Asy-Syaukani sebagaimana bisa anda saksikan.

Nama dari fatwa itu adalah ".Fath Ar-Rabbanifii Fataawa Al Imaam

Muhammad bin Alt Asy-Syaukanfl'. Nama ini diberikan oleh putra

beliau sendiri guru kami, Al 'Allasrah Ahmad bin Muhammad bin
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Ali Asy-Syankani. Dihrlis oleh Husain bin Mutrsin Al Katrzraji As-

Sa'di." Selesai.

alLlr'$\l Ui Qnaka dia telah mendapatkon shalat irz). Ibnu

Ruslan berkata" "Maksud dari kata shalat di sini adatah rakaat

artinya telah satr dia melakukan sahr rakaat dan mendapatkan

pahalanya s@ara penuh."

Menrrtrt saya (pensyaratr), kalau yang dimatsud di sini
adatah rakaat atas dasar makna majaa yaitu nrku maka kata shalat

diartikan dengan rakaat sesuai dengan makna zab$. Tapi bila yang

dimaksud di sini adalah rakaat dalam makna halciki b€rafti tidak
demikian. Ada pula yang mengatakan bahwa maksudnya adalatr dia

mendapatkan pahala jamaah secara sempurna.

Ibnu Al Malik berkata, "Ada yang mengatakan maknanya

adalah shalat Jrrm'at kalau shalat lain maka makzudaya dia

mendapatkan pahala dari shalat jarnaah secara utrih." Ath-Thibi
mengatakan, "Menurut madznab Matih seseormg tidak akan

mendapatkan pahala jamaah krcuali bila dia mendapatkan satu rakaat

pentrh baik dalam shalat Jum'at mauprm di shalat lain." Demikian

disebutkan dalarn Al Mirqah.

Bab 154: Anggota-Anggota Sujud [Mim: 150, 151 - Ta': 151]

'i.tg €"- :tt6 ,,J| 'i LL:Lt ilr3 $:", -AAo
l. , a,. , .tu' ,. z t.7,k ,4, f ,tV i) *,{tv * ?8) /.)t',r,y-'
y bt jb'&'rf :!tL JG - '-V\ :J\ *, y kt

$; Itf;;"u3J-:i.',f JLlJil. of -'rLt
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885. Musaddad dan Sulaiman bin Harb menceritakan kepada

kami, mereka berkat4 Hammad bnzatd menceritakan kepada kafiri,
dari Amru bin Dinar, dari Thawus, dari Ibnu Abbas, dari Nabi SAW,
beliau bersabdq "Aku diperintahkan (ddam riwayat Hammad: Nabi
kalian diperintahkan) untuk zujud di atas tujuh (anggota badan), dan

tidak menahan rambut atau pakaian."ll

Penjelasan Hadits:

Al Hafizh berkata, "Kata yf laiperintafrfcanl meski tidak
disebutkan siapa yang memerintatrkan bisa dipahami bahwa yang

memerintahkan adalah Allah Jalla Jalaluhu. Al Baidhawi
mengatakan, 'Itu diketatrui dari 'urf, den menunjttkkan hukum
wajib.' Ada yang membantah ini dan mengatakan, 'Ini
(menunjukkan wajib. Penerj) perlu dikritisi, karena tidak ada kalimat
'lakukanlah'."

Asy-Syaukani membantahnya dengan *kata

diperintahkan lebih dalam maknanya (sebagai kewajiban) daripada

kata "lakukanlah" sebagaimana ditetapkan dalam ilmu ushul."

Demikian Asy-Syaukani.

Dalam riwayat Al Bukhari dari jalur Sytr'bah, dari Amru bin
Dinar, dari Thawus, dari Ibnu Abbas, menggrmakan kata: rfyf Gard
diperintahkan).

q ,rb (di atas tujuh), maksudnya tujuh anggota badarU

nanti akai disebutkan rinciannya

ql li ,:P',i<ifi ttiAuf. menahan rambut dan pakaian). Ini
bisa jadi bermakna larangan, artinya jangan menahan rambut atau

pakaian untrk terjulur menyentuh lantai pada saat nrjud. Bisa puta

rr Hadirc mi shahih. HR Al Buldari (809, tl0) dan Muslim (pembahasan

tentang shelvlf))'l).
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bermakna menggabungrya, artinya jangan menggabung rambut dan

jangan menggabung pakaian. Secara tekstual larangan ini berlaku

hanya pada saat shalat. Inilah pendapat yang condong dipegang oleh

Ad-Dawudi, tapi Iyadh membantatrrya dengan alasan bertentangan

dengan pendapat jurmhur, karena mereka berpendapat hal ihr

dimakrutrkan bagi mushalli baik ketika shalat atau sebelum masnk ke

dalam shalat.

Al Hafizh berkat4 "Mereka sepakat batrwa itu tidak
membatalkan shalat, tapi Ibnu Al Mrmdzir menghikayatkan dari Al
Hasan dimana dia mewajibkan pengulangan shalat (bila itu
dilalcukan)."

Ada yang berpendapat bahwa hihah dari pelarangan ini
adalatr jika rambut dan pakaian disibak ketika akan menyentuh tanatr

maka itu mirip orang yang sombong." Selesai (Al Hafizt).

An-Nawawi berkat4 '?ara ulama sepakat melarang pakaian,

bagran lengan, rambut kepala atau lainya terurai menghalangi

anggota tubuh saat sujud, dan hukumnya malauh tanzih, andai ia
shalat melakukan hal tersebut mrka shalahya buruk nannrn tetap

satr. Sementara mayoritas ulama berpendapat bahwa larangan

tersebut bersifat muthlaq, baik hal itu dilakulon dalam shalat

maupun sebelum shalat demikian pendapat yang terpilih serta yang

zhahir menurut para sahabat dan selain me,reka."

! c u c . lat ...n ( '- -l c t6, t ..1A,

U )-P ,s? {a,u..i U-r+l c-,$5 U J--*, l.iJ> -AA1
'iJ,6"l;*) y ht ,;o',;; ir ,/6 i; f ,;tv * ,)8)

JL'#;Ll -*; ybt jb;<:-: yl ,iG L::r:r- '*rt
+u _1;b

,
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886. Muhammad bin lktsir menceritakan kepada kami,
Syu'batr mengabarkan kepada karli, dari Amru bin Dinar, dari
Thawus, dari Ibnu Abbas, dari Nabi SAW, beliau tr,r,rrrbd4 "Aht
diperintahkan, 

-kemungkinon 
beliau bersabda: 'Nabi kalian SAW

diperintahkan- untuk sujud di atas tujuh anggota tubuh.urz

Penielasan Hadits:

y\i y db'rh[bt -*i yb, e'&:j 6Nari kalian
SAW diperintahkan rmtuk sujud di atas tujuh anggota tubuh). Kata
r.7t.1T dengan nad lgtanjang adalah jamak dari kata L..ll yang artinya
anggota tubuh:

Al Mundziri berkata "Dikeluarkan pula oleh Al Bu}fiari,
Muslim, An-Nasa'i dan Ibnu Majah."

Az-7aiLa'i berkata seAl Mundziri keliru ketika
menyebutkannya dari Al Bulfiari dan Muslim, karena dalam riwayat
keduanya tidak ada kata: .rtjT sama sekali.'1

* {#'i.t ,i-L K t:::.', ,* 'i -^# $:'; -^^v

/.r'ijl ,f ,* /.rG *,etlli f s*$'q;t i.t
3,L7 ti1 ,ii- *, y\, ,)* lt Jh'€r'^fr ,/}lr *

.itt:ti3 itts', itk t ^+t :,at1T -4;A A:t; !+St

887. Qutaibah bin Sa'id menceritakan kepada kami, Bal<r -
yalad Ibnu Mudhar- menceritakan kepada kami, dari Ibnu Abdul
Hadi, dari Muhammad bin Ibrahim, dari Amir bin Sa'd, dari Abbas

bin Abdul Mutthalib, bahwasanya ia mendengar Rasulullatr SAW

12 Lihat sebehrmnya.
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bersabda, "Jika seorang hamba bersujud, maka ada tujuh bagian lain

yang ikut zujud bersamanya (yaitu) wajahnya, kedrra tangannya,

kedua lufutrya, dan kedua kakinya".l3

Penjelasan Hadits:

L4rt (Wajahnya). IGta ini dibaca marfu' (dhamaha alfiir
kata) dan berfungsi sebagai penjelasan (Athaf Bayan) dari t*t" 't;-"
r7t1T (tujuh bagian). Sedang yang dimaksud wajah di sini adalah jidat

i* nia,-g, sebagaimana terdapat pada sebuah riwayat dalam kitab

Shahih Muslim, dari Ibnu Abbas, bahwasanya Rasulullah SAW
bersabda, *Aht diperintahkan agar bersujud dengan tujuh bagian

dan tidak memegong rambut dan pakaian: Jidat, hidung, kedua

tangan...... (dst)."

Pada Riwayat Al Bukhari dikatakan, *Aht diperintahkan

agar bersujud pada tujuh bagian tulang, jidat (beliau menunjuk

hidungnya dengan telunjubtya)...... "

Al Hafizh mengatakan, "Seolah-olatr ia meletakkannya. Itu
menunjukkan batrwa makna yang dikehendalci adalah amorra

(menyapu) {engan men+asydid-l<nhuruf ra'-. Dengan demikian,

ia menghubungkannya dengan h9ruf 
"f 

a." bukan huruf 4. Oa*t
krtab Al Umdah tertulis huruf .,J!. Yang mana, pada beberapa teks ia

tennasuk riwayat Karimah. Sedang menunrt An-Nasa'i dari jalur

Su&an bin Uyainah dari Ibnu Thawus, ia menyebutkan hadits ini.
Dan pada bagian akhir ia menyebutkan, Ibnu Thawus mengatalon,

"Beliau meletakan tangannya pada bagan jidatnya lalu
menyapukannya melalui hidungnya. Inilah sebuah riwayat yang

merrperjelas makna hadits di atas.' selesai.

13 Hadits int shahih. HR Muslim (p€mbahasan tentang shalatl23l), An-Nasa'i
(1093), At-Tirmidzi (272), Ibnu Majah (8t5) semuanya dari jalur Amh bin Sa'd.
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Ketahuilah bahwa Al Auza'i, Ahmad, Ishaq, dan selain

mereka berpendapat bahwa sujud dengan jidat serta hidung adalah

wajib. Pendapat ini juga termasuk salah satu pendapat Syaf i. Sedang

mayoritas ulama berpendapat bahwa wajib kiranya bersujud dengan
jidat t npa hidung. Imam Abu Hanifah mengatakan, Sujud dengan

hidung sudah dianggap cukup. Ibntrl Munzir menyebutkm konsensus

para sahabat yang menyatakan batrwa zujud dengan hidrmg tidaklah

cukup.

Kelompok pertama berhujjah dengan riwayat Muslim yang

telah disebutkan tadi, yang berasal dari Ibnu Abbas. Disampig itu,
juga karena ia menganggapnya satu bagian. Jika seandainya masing-
masing berdiri sendiri maka jumlah anggota yang dimaksud hanrslah

delapan. Ia melanjutkan alasannya dengan menegaskan bahwa

dengan demikian bersujud dengan hidung sudatr fianggap cukup dan

bersujud dengan jidat juga sudah cukup pula. Karena semuanya

satu bagian. Dan itu sudah cukup sebagaimana bagian

lain dari anggotatubuh.

Anda sangat menyadari bahwa mengikuti hakikatnya adalatr

merupakan kewajiban. Sedang tidak ada keraguan bahwa jidat dan

hidrmg menrpakan hakikat secara keselunrhan. Juga berdasarkan

hadits Abu Sa'id Al I(hudri yang membahas tentang zujud dengan

hidung dan jidat. Jumhur ulama berdalih dengan riwayat Al Buktari,
*Rasulullah SAW memerintahkan agar bersujud dengan tujuh angota

badan dan tidak memegang rambut dan pakaian: Jidat, kedua tangan,

kedua lutut dan kedua kaki.'

rmam Abu Hanifah berpegang teguh dengan riwayat Al
Bukhari tersebut dengan lafazl. *Aht diperintahkan agm bersujud

dengan tujuh bagian don ttdak memegang rambut dan pakaian:

Jidat, hidung kc&n tangan.....", kareNra ia menyebutkan jidat dan

menunjuk hidungnya sehingga menunjukkan batrwa itulah yang

dimaksud.
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Yang dekat dari kebenaran adalah pendapat yang dipegang

oleh kelompok pertama.

ir;ii (dan kedua telapak kaki) yakni ujung kedua telapak

kakinya.

Al Mundziri mengatakan, hadits ini diriwayatkan oleh

Muslim, At-Tirmidzi, An-Nasa'i dan Ibnu Majah. Ketahuilah bahwa

hadits Al Abbas ini dinisbatkan kepada Muslim oleh sekelompok

ulama, di antara mereka adalatr para penulis kitab Al Atraf, Humaidi

dalam kitab gabungan antra Shohih Al Bulfiari &n Shahih Muslim,

Al Baihaqi dalam kitab Sunan-ny4 Ibnul Jauzi dalam htab Jam{ Al
Masanid dan kitab At-Tahqiq. Abdul IIat( tidak menyebutkanya

dalam kitab yang menggabungkan antara dua kitab $ahth. Qadhi
Iyad tidak menyebutkan lafazh bagian dalam kttab Masyariq Al
Amyar yang dikaranguya bagi lafazh-Iafazh kitab Al Bukhai,
Muslim datr Al Muwathtta'. Ia mengingkarinya daler tjflab Shahih

Muslim dengan mengatakan, bahwa At Mazid mengomentari Sabda

Rasulullah SAW, "Maka ada tujuh bagian lain yang ikut zujud

bersarnanya'. Al Harawi mengatakan, Al A'rabu adalah anggota

tubuh. Bentuk tunggalnya (Mufraduy,a) adalah al lrb. Qqdhi Iyad

mengatakan, Lafa^ ini tidaldah diteomkan @ Erail& kit4
Muslim, dan tidak ditcmuke puh dalmr teks ymg pematt l<ani

lihat. Yang tffda@ &lam ldtab Shahrh lufitslim adalah: *Tujuh

tulang..." selesai.

Az-7aila'i mengatakan, "Yang narnpak -wallahu a'lam-
adalah bahwa ada seseorang di artara mercka )'ang salah sehingga

diikuti oleh yang lainnya. Dan ini menjadi sumber keraguan.o'

ir.t *- ,y-\ t*:t, 1F U. '#l $1", -^^^

,u$t U ,,SG ,:at'# i.t * ,g.6 * ,at'\ ,f ,et;.\

S8 AUNULMA'BI'D



$, !-:i-'# iLl ei se ,Li,'rlu. cs or;i;
.4Wa,

888. Ahmad bin Hanbal menceritakan kepada kami, Isma'il -
yakni Ibnu lbrahim- menceritakan kepada karni, dari Aynrb, dari

Nd', dari Ibnu Umar yang menisbatkanya kepada Rasulullah SAW.
Ia mengatakan, "Sungguh kcdua telapak tangan bersujud

sebagaimana wajah bersujud Jika seseorang di antara kalian
meletakkon wajahya, malra hendalmya juga meletaklran lcedua

tangannya. Dan jilw ia menganglratnya, hendalotya ia juga
mengangkat ke dua telapak tangannya" -r4

Penjelasan Hadits:

orifilr Y-.;t' bf (Sungguh kcdua telapak tangan juga
bersujud). Y*6 dimaksud kedua telapak tangan adalah kedua

telapaknya agar tidak termasuk dalrm kategori larangan, yaitu berupa

cara duduk binatang buas dan anjing.

Al Mundziri berkata, "Hadits ini diriwayatkan pula oleh An-
Nasa'i."

Bab 155: Sujud Dengan Hidung dan Jidat

[Mim: 153,154 - Ta: 1571

$:L ,k ;.Lt;.* $:L ,,#, i;.t ts'L -^^1

,lqr'"!;t y gj'*,'^J- ,r) *,f d i ,r*;*,;4
ta Hadits im shahih. HR. An-Nasa'i (1091). Sanadnya itlryia shahih dan para

perawinya terpercaya.
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88e. rbnur Mutsaom lasns€ritakan *#*k* o?
Isa menceri' Lan kepada kami, IvIahtr menceritakan kepada kanri,

dari Yahya bin Abi Katsir dari Abu Salamab dari Abu Sa'id Al
Khudt nanwasanf Rasulullah SAW @pak pada jidat dan ujung

hidmgnya bekas tanah karena shald yaog ditrmikaoan bersama

masyaakat".ls

Penjelasan Hadits:

gt *i Gda uiung hidrrngrryal i;5lr arti$a ujtrns hieng,

U-J'; Gctas tryratr) dao ah, tad4d dal@
riwayatAl'guth*i.

u*. dfa iO U fiarena shal{t yrang ditaksakffirra
bersama orang banyak) yakd, p& malam laileil Fdr- AI
Kbaththabi mengatakan, *[Ial furi menunjrrkkarr ffijib6ya $drd
dengan keduanya. Semdairlra bnrkm lffir@ umjib e Fi beli@
menjaganya dai kotoran tamA.o

Al Hafizh mengatakro, "hi lrrlu dikaji ulang. Sebelumnya

telatr disebr*kan t€ntmg p€ttcdaan apakah png diwajibkan ketika

bersujud adalah jida saja atm dengan hi&Dg saj4 atau dengan jidat
dan hidung sekatigrrs. Tidaklah a& perbedaan batrwa sujud dengan

jidat dan hidmg dimggap sunmh" Ahmad telah menyampaikarr

'5 Hadits ini sttshih. HR AI Bulfiri, Muslim, An-Nasa'i dalam kitab Al Kubra
dan pada ldtab Al lutujtaba. Hadits ini secara sempunn membahas tentang
bagaimana rnencari malam lailatul qadar pada sepuhrh terakhir Ramadhan. Di
antara perawi hdits, ada yang menyehtrkm sutu kisah dan ada pula yang
meringkasnya. Lih. Shahih Al Bukharf (2016) dan pada hberapa tempat dalam
kitabnya. Shahih lttuslin @nnf2l3-216), An-Nasa'i (1094), semuanya dari jalur
Abu Salamatrdari Abu Sa'id Al Khudri.

6o AUNUTMABUD



sebuah hadits dari riwayat Wa'il, ia mengatakan, 'Saya p€rnah

melihat Rasulullah SAW bezujud di atas tanah dengan melaalt<an
jidat dan hidungnya ketika zujud'.'

Ad-Daraquthni sehrah hadits dari jahrr

Ikrimah, dari Ibnu Abbas, ia mqatakar, Rasutullah SAW UersaUAa,

"TidaHal, dianggap slwld oretg yang fidok terkeru hidmgryu
dengan tanal, sebagaimana jidarya terkcna tuuh pula"

Ad-Daraquttrni mengat*kan, 'Yang b€na 4d4l"h dai
Ilsimah, dari Ibnu Abbas, ia mengaraku, *Jita sesemg di mtam
kalian sujud, maka hendaklah meletakkan hidrmgryra di aas'-',1h,
karena demikianlah kalian diperintahkan." Demikian dalam kiab
Nail Al Authar.

AI Mundziri mengatakan, *Hadits ini diriwayatkan oleh Al
Bukhad dan Mustim dengan redaksi serupa dan lebih le,ngkap."

.# ,f ,ori;)t 'l? tillL ,;; U.'rYJ $:L -Ar.
a

lz c z
.0Jzat

S90. Muhammad bin Yahya menceritakan kepada kami,

Abdul Razz*menceritakan kepada kami, dari Ma'mar dengan hadits

serupa deirgan di' ata.s. 
I 6

Bab 156: Tata Cara Suiud [Mim: 153' 154 -Ta: 15El

,ri f ,",!r-n $1"; ,ti I e.6 U. gi; e* -^1\

'v 
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t6 Lihat sebelumnya.
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891. Ar-Rabi' bin nafi' Abu Taubatr menceritakan kepada

kami, Syuraik menceritakan kepada kami, dari Abu Ishalq ia
mengatakan, Al Bara' bin 'Azib menerangkan kepada kami (tata cara

sujud Rasulullah SAUD dengan meletal:kan kedua tanganrrya, lalu

ben*andar dengan kedua lututrya, kemudian mengangkat bagian

pantatrya. Ia lalu berkata: Demikianlatr Rasulullah SAW sujud".l7

Penjelasan Hadits:

U:qb $-ri 6"m"Aan ia meneangkat pautatrya). Malsudnya
bagian belakang wanita maupun lelaki.

Al Mundziri mengatakan, "Hadits ini diriwayatkan oleh An-
Nasa'i."

" Dalam sanadnya terdapat masalah. HR An-Nasa'i (l103).It Hadits mi shahih. HR- Al Butfiari (532), Mrslim (pembahasan tentang
shatatZ33).

; ,e:'e '* ,:-^;7 6:L ,:et).tii.'# 6L -^qy

r) ,r5l3lr Cti*t ,iG'rr-,: y?0, * d,Ll 1/
.-i3r jttt ytr) iLl;|f,

892. Muslim bin Ibrahim menceritakan kepada kami, Syubah

menceritakan kepada kami, dari Qatadah, dari Anas, bahwasanya

Rasulullah SAW berkata, "seimbanglah kctika kalian sujud Dan
janganlah ada seseorang yang meletakkan kedua legannya seperti

layabtya anjing."rg
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Penjelasan Hadits:

sj.ll e ,j9, (Seimbanglah katian ketika sujad) yakni,

seimbanglah antara memposisikan badan dari lantai dan mengangkat

badan terlalu tioggr, dengan meletakkan kedua telapak tangan di
lantai, dengan mengangkat kedua siku dari posisi tangau dan dari

kedua pinggang serta mengengkzt bagian pen$ dari paha Krena
tampilan demikian memberikan kesan tawadhu' dm segat kuat

dalam memposisikan jidat s€rta jatrh &ri kesan malas. De,mikian

dalam krtab Al Majma'.

Ibnu Daqiq Al Id mengarakan, *Mungkin maksud

keseimbangan di sini adalah memposisikan cara sujud sesuai dengan

yang diperintahkan. Karen4 keseimbangan lahiriah yang diharapkan

ketika ruku' tidak bisa tedadi di sini, lantaran di sana maknanya

adalah menyeimbangkan antara badan dengan leher. Sedang yang

diminta di sini adalah teraogkffiya ba$m bawah ke atas. Hukum di
sini disebutkan bersamaan dengan alasarnya, karena me,nyerupai hal-

hal yang rendah sama artinya dengan meninggalkan shalat" Selesai.

Al Hafizh mengatakan, "Bentuk yang dilarang jWa
memberikan indikasi adanya enggapan rc,meh dan tidak memberikan

perhatian serius terhadap masalah shalal"

#t ,trtt (Sepertt layahya mj@ membentang), posisi

kata 'rirfl, ini adalah maralntb, yakni seperti caranya anjing.

Maksudnyq jangan rneletakkan kedua le,ngannya di atas lantai

seperti layalarya tikar dan karpet, sebagaimana anjing berbuat

demikian.

Al Qurthubi mengatakan,'fidak airag*an lagi kemaknrhan

cara demikian dan juga tidak Aragutan lagi sunnahnya melakukan

sebaliknya."
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Al Mundziri mengatakan, "Hadits ini diriwayatkan oleh Al
Bukhari, Muslim, At-Tirmidzi, An-Nasa'i dan Ibnu Majah dengan

redaksi serupa."

,i' i* 7 i' * * ,i6:, $:', ,:# $tL -^qr
',L;a 
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S93. Qutaibah menceritakan kepada kami, dari Ubaidillah bin

Abdullah, dari kakeknya Yazlrd bin Al A'sham, dari Maimunah,

bahwa Rasulullah SAW ketika sujud, beliau merenggangkan kedua

lengannyzi, sehingga jika ada anak kambing yang hendak lewat di
antara kedua lengaonya, malta pasti bisa melewatinyale

Penjelasan Hadits:

,Jt+ (Merenggangkan) yqkni, meqiautr dan

merenggangkarmya y- t;i (Antara kedua lengannya) yakni, apa

yang selunrs dengan keduatya

4 (Seekor anak kambing), anak laki-laki kambing yang

lebih besar dari bayi kambing. Pendapat ini disampaikan oleh Ibnu

Malik.

Di dalam kamus: al bahmu adalah anak-anak karnbing. Abu
Ub?rd dan selainnya dari kalangan atrli bahasa mengatakan bahwa at
bahmu adalatr anak kambing yang berjenis kelamin laki-laki dan

re Hadits in shahih. HR Muslim (pembahasan tentang shalatl23T), An-Nasa'i
(l108), dan Ibnu Majah (880).
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berjenis kelamin percmpuan. Bentuk jamak dari kata al-bahmu
adalah btham.

Al Jauhari mengatakan bahwa aI bahmah adalah anak

kambing yang berkelamin jantan secara khusus dan digunakan secara

umum terhadap anak kambing jantan mauprm betina

bi @asti bisa lewat), kalimat ini merupakan jawaban bagi
katala+, Gyara0 yang ada sebelumnya

Al Mundziri mengatakan, "Hadits ini diriuayatkan oleh
Muslim, An-Nasa'i dan Ibnu Majah."

Penjelasen Hadits:

|fit * (D* At-Tamimi), nanranya adalah Arbadatr. Ia
sering dipanggil Arbadah Al Mufassir. Ia adalah orang yang jujur.

20 Hadits mi shahih.Perawinya terpercap. HR- Ahmad.

gL ,b:) t3:"; ,|*A, f " i' 
|':? $:,r, -^qr

aa

,,So q* i;,f ,#u._L;Jrs!t|#t * o;;L',,i

?' ;) H;ii u?i * q & * li * d''4
'!-T-';eTi

894. Abdutlah bin Muhammad An-Nufaili menceritakan

kepada kami, Z;fialr menceritakan kepada kami, Abu Ishak

menceritakan kepada lerni, dari At-Tamimi -yang menyampaikan

riwayat tentang tafsir- dari Ibnu Abbas, ia mengatakan, "Saya pernah

mendatangi Rasulullah SAW dari belakang, lalu saya melihat
putihnya bagran ketiaknya, sedang beliau dalarn keadaan bersujud

dan merenggangkan kedua lengannya".2o
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Dari Ibnu Abbas. Dan darinya: Abu Ishak as-Sabi'i dan al-Minhal bin
Amr.

yleU; Uri OAu saya melihat putihnya bagran ketiaknya),

di sini- tJrdapat petunjuk. bahwa beliau tidaklah mengguakan
pakaian gamis karena bagran ketiaknya terbuka. Juga dimungkinlmn

karena luasnya lengan baju yang dipakai oleh beliau.

At-Timridzi meriwayatkannya dalam krtab As-Syama'il, dari
Urnlnu Salamah, ia mengatakan,"Pakaian yang pallng dicintat oleh

Rasulullah SAW adalah gamis. " Atarr' sang perawi hadits bermaksud

mengatakan batrwa putihnya ketiak Rasulullah saw, jika tidak
dihalangan oleh baju maka pasti bisa dilihat. Pendapat ini
disampaikan oleh Al Qurthubi.

Ini dijadikan dalit batrwa kedua ketiak Rasulullah SAW
tidaktah ditunbuhi bulu-bulu. Tetapi ini masih diperdebatkan. Al
Muhib Ath-Thabari menceritakan dalam kfiab Al Istisqa' beberapa

hukum bahwa di antara kekhususan Rasulullah SAW adalah tidak
berubah warnanya ketiak beliau, berbeda dengan semua orang yang

akan berubah warnanya Demikian dalam kldab Fath Al Bwi.

U $: @*beliau dalam keadaan U.r*iuOl yakni, sedang

bersujud. Kata ini merupakan isim fa'il dari kata jakhho, ynjukkltu,

mujal*htn Al Khaththabi mengatakano "Maksudnya, beliau
mengangkat bagian pantatnya dan memiringkan badannya.

Demikianlatr interpretasinya. Ia juga mengatakan dalam tttab An-
Nihqyah: Yalmi, beliau membuka kedrra lengannya dan

merenggangkannya dari bagian pinggangryg sambil mengangkat

posisi perutnya dari lantai."
.., ,.. . a1

i$|fi e,i i6 (Merenggangkan kedua lengannya) kata ini
berasal dari abtafrij, yalari menjauhkan kedua lengannya dari

masing-masing bagian pinggangnya.
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895. Muslim bin Ibratrim menceritakan kepada kami, Abbad

bin Rasyid menceritakan kepada kami, Hasan menceritakan kepada

kami, Ahmar bin Jaz'in, seorang sahabat Rasulullah saw, batrwasanya

Rasulullah SAW jika bersujud, maka beliau merenggangkan kedua

legannya dari bagian pinggangnya sehingga kami merasa iba
melihatnya2l.

Penjelasan Hadits:
,. r..7 -..,F U Ff (Ahmar bin Jaz'in), ia adalah seorang satrabat

Rasululiah SAW. Hasan hanyalatr sendirian hadits

darinya. Demikian diterangkan dalam kttab At-Taqrib.

'i 'qU ,rl lSeningga kita merasd iba melihatnya) yakni,

sehingga kita kasihan melihatnya karena beliau tarnpak kecapean dan

letih disebabkan terlalu merenggangkan kedua lengannya dan tidak

terlalu bertumpu pada lututnya.

Al Mundziri mengatakan, "Hadits ini diriwayatkan oleh Ibnu

Majah. Ada yang mengatakan, Tidaklah ada yang meriwayakau

hadits darinya kecuali Hasan. Dan tidaklah ada riwayat dari

Rasulullalr SAW kecuali hadits iru. Kunyahnya adalahAbu Jaz'in."

2r Hadits inshahih. HR Ibnu Majah (8E6).
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896. Abdul Malik bin Syuaib bin Laits bercerita kepada

kami, Ibnu Watrb menceritakan kepada l€rd, dari Darrraj, dari Ibnu

Hujairatr, dari Abu Hurairah, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda,
*Jilw seseorang dt antara lcalian sujud maka janganlah

memposisilran kcdua tangannya layafutya trcdua tangan anjing, dan

hendaHah ia merapatkan kcdua pahanya."z2

Penjelasan Hadits:
i.o. t ..o;*.e Ut ,f @ari Ibnu Hujairatr), namanya adalatr Abu

Abdul n*,n ui dU.r eUaUlah Al Khaulani. Ia merupakan haldm

kota Mesir. An-Nasa'i mengatakan bahwa iatsiqah.

"',.1 ot .?.

!-irn &i @^ hendaklah ia merapatkan kedua pahanya) di

sini terdapat petunjuk bahwa orang yang sedang shalat diharapkan

merapatkan kedua pahanya ketika sedang sujud. Hanya saja ia
bertentangan dengan hadits Abu Humaid tentang cara shalat

Rasulullah SAW yang di dalamnya disebutkan, "Jika beliau bersujud

maka beliau merenggangkan pahanya tanpa merapatkan peruttya."

2 Sanad dan perawinya terpercaya kecuali Darraj Abi Samh. Mereka semua
membicarakan hafalannya. Ia adalah orimg yang jujtu dan paling adil
perkataannya. Hanya saja ia dhaifhaditsny4 dari Abu Haitsam dari Abu Sa'id Al
Khudri. Ini telah diriwayatkan oleh dari Abu Hujairah, dari hadits Abu Hurairah.
Saya berharap haditsnya ini hasan. Sebagai penguat bagi keshahihannya adalh
hadits yang disepakati oleh Al Bulhari dan Muslim, dan diriwayatkan oleh Abu
Daud sebelumnya dengan nomor (892) dengan hadits serupa, dari hadits,Anas.
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Diriwayatkan oleh penulis (Abu Daud) juga. Sedang kalimat "Ia
merengangkan kedua pahanya" berarti me,lnisahkan keduanya.

Asy-Syaukani mengatakan tentang hadits Abu Humaid ini,
"Hadits tersebut menrmjukkan tentang disyaiatkannya

mslsnggangkan kedua paha ketika sedmg sujud dan menjauhkm
perut darinya. Tidaklah dit€rrukm adailtaperbedaan pendaat dalasr

halini." Selesai.

Hadits pada bab ini merurnjul&m bahwa oftmg ymg sedang

shalat hendaknya mere,nggangkan kedrn le,ngannya kefika sujud dan

menjauhkan ketluanya dari pinggangnya dan tidak meletakkan kedua

lengannya di atas lantai.

Al Qurthubi mengatakan" "Hikmah disunnahkmnya cara

drcmikian adalah agar orang yang shatt tidak tedalu bertumpu pada

bagan wajahnya sehingga tidak membuat jidat dan hidungnya

berbekas dan tidak merasa sakit kare, a berbenturan dengan lantai.

Sedangkan ulama lain mengatakan batrwa cara itu lebih

menunjnkkan sikap tawadhu dan membuat ba,gan jidat dan

hidungnya lebih bisa bersentuhan dengan iantai. Juga bentuk

demikian sangat menampakkan dengan ga),a orang-omng

malas."

Nashiruddin Ibnu Munirme,ngafiakan dalam kltab Al Hasyiah,

"Hikmah yang terdapat di dalamnya ailalah agar setiap anggota sujud

bisa tarnpak sehingga seseorang layaknya banyak orang.

Konsekwensinya adalah bahwa setiap aggota badanya bisa berdiri

sendiri dan setiap anggota badan tidaklah krtumpu pada anggota

tubuh lainnya Ini b€rbeda dengan apa yang adapada masalah shafi,

berupa merapatkan bagran kaki de,ngan kaki orang lain. Karena

maksudnya di sini adalah me,nampal&an persatuan antara orang-

orang yang sedang shalat sehingga mereka bagaikan sahr tubuh.

Demikianlah yang disebutkan oleh Al Hafiz dalam krtzb Fath Al
Bari.
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Lahfuiah hadits menunjukkan wajibnya merenggangkan

bagran badan yang dimaksud. Hanya saja, hadits'Abu Hurairah

berikut, yang termasuk dalam bagran rukhsah, menunjukkan bahwa

ia hanyalah mustahab.

Bab 157: Diperbolehkannya tidak Merenggangkan Kedua
Lengan jika dalam Keadaan Darurat [Mim: 154-155, Ta': 1591

lp ,ot&; i.t f 'dlrr ti3; ,* Ua# $:r; -^1v

*Uttebl ,{a;:;rva;} €j ,P,Cy,rj c,?
tri-;r ,Jd tt-r-lt tit # 'r^\t'ifr *i * ht

'€su
897. Qutaibah bin Sa'id menceritakan kepada karri, Al-Laits

menceritakan kepada kami, dari Ibnu Ajlaq dari Sumalyi, dari Abu
Shalih, dari Abu Hurairah, ia mengatakan, para satrabat Rasulullah

SAW mengadukan kesulitan berzujud jika merenggangkan kedua

lengan mereka, maka Rasulullah bersaMa, "Bertumpulah p"d,
bagian lutut kalian "B

Penjelasan lladits:

r*ft ri! (Jika mercnggangkan kedua lengan mereka).

Maksudnyq jika mereka menjaubkan kedua lengan (baca: sikut)
rneleka dari pinggang

ts Hadits in dha'dsarradmtya kre,lra tajadirya percampuran mtra hadits Abu
Hurairah dengao Muhammad bin Ajlan. Ia adalah orag ),ang jujur dan telah
ditsiqallkat oleh lebih dari satu orang imam. Hadits ini diriwayatkan oleh At-
Tirmidzi (2t6) dari jalurnya
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flu, t.i.i"r ,i65 (*ut a beliau bersabda, "Bertum2rulah

pada bagian lutut kalian). Ibnu Ajlan mengatakan, "Camnya dengan

meleta}Jcan kedua siku pada kedua bagran lututnya, jika sujudnya

lama." Pendapat ini disampaikan oleh Al Hafizh dan ia melanjutkan,

"At-Tirmidzi telah meriwayatkan hadits ini, dan tidak ditemukan
pada riwayatnya lafaztr: tf?t ril lfita merenggangkan kedua lengan

mereka). Sehingga dikatakan bahwa maksud bertumpu di sini adalatr

jika seseorang sedang bangkit dari sujud. Ia menjadikan tumpuan

dengan kedua lutut bagi orang yang sedang bangkit dan hendak

berdiri. Lafazh ini memang memungkinkan berpendapat demikian.

Akan tetapi tarnbatran yang diriwayatkan oleh Abu Daud

menetapkan maksudnya.

Al Mun&iri mengatakan, "Hadits ini diriwayatkan oleh At-
Tirmidzi dengan mengatakan bahwa ia tidak mengetahui jalur

periwayatn ini kecuali melalui bentuk demikian secara mursal. la
juga menyebutkan bahwa ia meriwayatkan dari jalur lain secara

mursal dan tamFaknya ia lebih benar."

Bab 158: Meletahkan Tangan di Pinggang dan Al lq'a'
[Mim: 155 dan 155 - Ta': 1601

,:6.) i, * * ,gtr'* ,:n?t';i. ith u", -^1^
L*; * y,* il"*b,iv'rF4t gf / )6, r
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898. Hannad bin Sari menceritakan kepada kami, dari Waki',

dari Sa'ad bin Ziyad, dari Ziyad bi Shabih Al Hanafi, ia mengatakan:
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Saya shalat di samping Ibnu Umm, lalu saya meleta}lkan kedua

tangan saya di pinggang. Ketika selesai shalat ia berkata "Itu adalah

salib dalamshalat. Rasulullah melarang perbuatan tersebut."24

Penjelasan Hadits:

Ziyad bin Shubaih dengan bentuk tashghtr. Ada juga

mengatakan dengan fathah (Shabih), dan ini didukmg oleh An-

Nasa'i.

'{*e ,P '€:{'rib'}t Qalu saya meletakkan kedua tangan

saya pada pinggang). {ryldllt dalan bahasa persia adalah tahikah.

Datam Al Qamus disebutkan ,"al-Hwsirahadatah pinggang "

ilblt d f.ilrlr t.ii Gtu adalah salib dalam shalat),

maksudnya, menyerupai salib, karena orang yang disalib

merentangkan lengannya pada sebatang kayu. Sedang bentuk salib

dalam shalat adalah dengan meletakkan tmgan pada bagian pinggmg

sambil merenggangkan kedua sikunya ketika berdfui. Demikianlah

dalam krta;b Al Majma'. "Dan Rasulullah melarang perbuatan

tersebut" yalari layaknya salib ketika shalal

Ketahuilalu bahwa terdapat sebuah hadits yang melarang

untuk meletakkan kedua tangan pada bagian pinggang ketika sedang

shalat dengan redaksi, "Batrwasanya Rasulullatr SAW melarang

seseorang shalat sambil meletakkan t ngennya pada bagran

pinggang." HR. Muslim

Juga dengan redaksi, "Batrwasanya Rasulullah 'SAW

melarang seseorang meletakkan tangannya di pinggang."

Juga dengan redalcsi, *Rasulullah SAW melarang seseorang

meletakkan tangannya di pinggang." f:[R. Ahmad dan Abu Daud.

z Hadis ini shahih. HR An-Nasa'i (5t3O.
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Juga dengan redaksi, "Beliau melarang meletakkan tangannya

di pinggang ketika shalat." HR Al Buldari.

Makna al ikhtishar, at-taklwshshur dan al-lfiashr adalah satu.

Yaitu meletakkan tangan pada bagian pinggang. Inilah yang'benar

menurut ulama ahli tahkik dan kebanyakan ahli bahasa, fiqih dan

hadits. Al Khaththabi dan yang lain mengatakan pendapat lain dalam

menafsirkan kata al ihhtishor dengan mengatakan, ada beberapa

orang memandang bahwa makna al ikhtislro adalah meletalirkan

kedua tangannya dalam keadaan berpegangan" yakni memegang

tongkat yang dijadikan alat bersandar.

Ibnu Arabi mengatakan, "Barangsiapa mengatakan maknanya

adalah melakukan shalat sambil meletakkan tangan pada bagian

pinggang maka itu tidaktah benar sanra sekali."

Juga terdapat pendapat ketiga yang disampaikan oleh Al
Harawi dalarn lrttab Al Gharibin dan Ibnul Atsir dalam kttzb An-
Nihayah, *Yakni seseorang yang meringkas sebuah surah dengan

membaca satu atau dua ayat yang terakhir."

Adanya pendapat lain yang disampaikan oleh Al Harawi,

yakni seseorzrng yang memendekkan shalat dengan tidak
memanjangkan waktn berdirinya" nrkuhya daq sujudnya Sementara

hadits menunjukkan haramnya ikhtisho. Pendapat ini diikuti oleh

ahlu Thahir.

Ibnu Abbas, Ibnu Umar, Aisfhr Ibrahim An-Nakha'i
Mujahi4 Abu Mijlaa Malilq Al Auza'i, Asy-Syaf i, penduduk

KufalL dan yang lainnya bahwa ilihtislwr hanyalah maknrh. Yang

lebih jelas adalah pendapat yang didukung oleh ahlu Thahir- kare'na

tidak adanya indikasi yang memalingkan larangan dari pengharaman

yang merupakan makna iotioyq sebagaimana yang benar.
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Lalu mereka berbeda pendapat tentang makna yang menjadi

alasan kenapa hal tersebut dilarang ketika sedang shalat menjadi

Seberapa pendapat:

P ertoma, bentuk tersebut menyenrpai syetan.

Kedua,bentuk tersebut menyenrpai kaum Yatrudi.

Ketiga,itu adalah bentuk istirahatnya pendudtrk neraka.

Keempat, bahwa itu adalatr gaya orang yang

menyombongkan diri.

Kelima, itu adalatr bentuk omng yang sedang mendapatkan

musibatr. Mereka meletakkan tangannya pada bagian pinggang jika
sedang berdiri.

Ketahuilah batrwa penulis juga menulis pada bagian judul

tentang al lq'a'. Padahal beliau tidak menyebutkan sebuah hadits

pun. Dia menyebtrtkan tentang al-Iq'a' sebelum ia menyebutkan

hadits ibnu Abbas. Padahal hal ini telah dibahas sebelumnya

Penjelasan tarnbahan akan ada nanti pada bab al-ikhtishar ketika

shalat.

Bab 159: Menangis ketika Shalat [Mim: 1561157 - Ta': 161]

'4i ti:r; ** i F'i. ;:st'# ,j',L -^11

,!tF *,-f 'J;,-^* u.t *it;6?l ,ofiti u.t *
' r . c .. 

"!. 

t, 
.yv €: ,su.; *t y\t & *t J;t 'al :Jv I *
*i yht & dt4,t'St lik \l

899. Abdurrahman bin Muhammad bin Salam menceritakan

kepadaku, Yazid menceritakan kepada kami -Yal<rri: Ibnu Hanrn-

14
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Hammad memberi tahu kami - Yakni Ibnu Salanrah, dari Tsabit, dari

Mutharrif, dari ayahny4 ia berkata, *Aku melihat Rasulullah SAW
sedang shalat ssdang dadanya mengeluakan suara rintihan layaknya

rintihan tempat menumbuk padi karena beliau sedang menangis.''s

Penjelesan Hedits:

ful :)b * (Sedang dadanya mengeluakan suara gemunrh),

yakni suara &}t UV (layaknya gemuruh ar-rahaa), maksudnya,

tempat.mennmbuk'pudi. Al Khaththabi berpendapa! Azizi ar-Ruha
yakni suaranya dan gemerisiknya.

:r(Jt gr ftarena sedang menangis) yakni karena ia sedang

menangis. Ibnu Hajar Al Makki meugatakan dalam kitab syarahlsy-
Syama'il dengan al-qasr (pendek): Keluamya air mata disertai

dengan perasilan sedih. Sedang dengan mad (drbaca panjang):

Keluamya $ura dengan meninggikan suara.

An-Nasa'i meriwayatkan hadits ini dengan lafazh, llb ,).:
F., i)tl il "sedang dadanya mengeluarkan suara layaknya suara

panci."

Kait^ ht dengan mengkasrahlcan rnim, mensukrmlcan ra'
dan me{atlwhkan jim, biasanya diartikan panci yang digunakan

untuk memasak. Bisa jadi dialah yang dimaksud dalam hadits ini.

Ath-Thibi mengatakan,"Aziz al-mirjal adalah suara air yang

mendidih. Dari kata inilah muncul kala al-Uzz, yang bermakna lI
.Izh7 (berisik)."

Menurut saya (pensyarah), dari kata inilah firman Allah
Ta'ala: L\'{!i "Manghasung mereka dengan sungguh-sungguh."

(Qs. Maryam [I9]: 83).

6 Hadig im shahih. HR An-Nasa'i (1213) dri jahn Hammad bin Salamah.
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Ada yang mengatakaru al mirjal adalah panci yang terbuat

dari besi, atau dari batu, atau terbuat dari tembikar. Alasannya karena

jika dipasang, ia seperti berdiri dengan kaki. Perkataan ini
disampaikan olehnya dalam kttab Al Mirqah.

Pada hadits di atas terdapat dalil bahwa menangis tidaklah

membatalkan shalat, baik ia mengeluarkan dua hunrf atau pun tidak.

Ada yang berpendlpat batrwa jika t^ngrsannya karena takut

kepada Allah SWT maka shalat tidaklah batal. Hadits pada bab ini
juga memperkuat pendapat ini. Juga yang memperkuatnya addah
hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dengan sanadnya yang

berasal dari Ali bin Abu Thalib, ia mengatakar5 Tidaklah ada di
antara karni seorang panglima pada hari perang badar kecuali

Miqdad bin Aswad. Engkau telah melihat bahwa tidak ada yang

berdiri unhrk shalat malam kecuali Rasulullah SAW di bawah sebuah

pohon hingga tiba wakttr Shubuh. Beliau memberikan judul bab

untuk hadits ini: bolehnya seseorang menangis karena rasa takut

kepada Allah SWT. Ia juga berdalih tentagabolehnya menangis

dalam_ghalat dengan fimran Allah SwT, ViAfii4:6!"$ii;t
#:6e "Dan jika dibacakan kepadanya ayat-ayat All;h, maka

mereka tertudukbersujud satttbil menangis." (Qs.Maryam [I9]: 58)

Al Mundziri *Hadits ini diriwayatkan pula oleh

At-Tinnidzi dan An-Nasa' i."

Bab 160: Makmhnya'Waswas ketika Sedang Shalat

[YIim: 157, 15E-Ta': 1621

'i #, |^? ti;.^, 1r i 9',i.':f,i;l $'", -1. .

/.:w'*{&l i.:_,) *,* i.t t_igtst ,r-b
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u:Ju p:r y\, ,p ,flt'of ,'di$;sG i !3,y ,)G-

irri G d 'i c,* #-,t ,;*s; jt"'; i;*.r;;:u b;
..j1 c/

Ahmad bin Muhammad bin Hanbal menceritakan kepada

kami, Abdul Malik bin Amru menceritakan kepada kami, Hisyam
menceritakan kepada kami -yakni Ibnu Sa'il dar1, Taid bin Aslam,
dari Atha' bin Yasar, ilart T:lid bin Khalid AI Juhani, bahwasanya

Raslullah SAW bersabda, "Barangsiapa yang benvudhu dan

memperbaiW wudhunya, kemudion ta slulat duo rakn'at, dan ta tidak
lupa padanya, maka dosa4osanlnyong lanpott akan dtonpuni."26

Penjelasan Hsdits:
t'tt...l''or*l'i;;V (Memperbaiki wudhu'nyn), metyempurnakan

adabadabnya

g H- l (tidak tupa padarya), maksudnya, ia tidak talai
padanya. Ath-Thibi mengatakan, "Artinyq ia tetap menghadirkan

hatinya dengan penuh kesadaran. Atau ia menyembah Allah seolatr-

olah ia melihat-Nya.rr psllffinnlatr dalam htab Al Mirqah.

Menunrt saya (pensyarah), ada riwayat oleh Muslim dari

Hnmran mantan budak Utsman, bahwasanya ia melihat Utsman

sedang minta bejana lalu me,nyiramkannya ke tangannya sebanyak

tiga kali... al-hadits. Di dalamnya ia mengatakan, "Rasulullah SAW
berkata, 'Barangsiapa yory beruudhu dan memprerbaiki wudhu'nya,

kcmudian ia shalat dtn raka'at, dan ia tidak lupa padanya, maka

do s a-dos anya yang lanpau akan diampuni'."

'6 Hadits nihasan. HR Ahmad dalam kitab al-Musnad.

AUNULMAIBUD n



Jika yang dikehendaki oleh sabdanya, "fa tidak lupa

padanya" yakni ia tidak sarna sekali muncul perkataan dalart
jiwanya, maka tentu itu lebih utama. Sementara hadits yang ada

saling menafsirkan satu sarna lain. Maka" akan tampaklah kesesuaian

hadits secara sempurna.

An-Nawawi mengatakan, "Yang dimalsud kalimat" 'Ia tidak
memunculkan kata-kata dalam hatinya' adalah bahwa ia tidak

berbicara dalam hati yang mengarah kepada masalah dunia dan hal-

hal yang tidak berkaitan dengan shalat. Jika muncul kata-kata

demikian dalam hatinya, lalu ia meninggalkannya maka itu tetap

dianrpuni, dan insya AllalL ia tetap akan mendapatkan keutamaan ini,
karena itu bukanlah sengaja perbuatannya. Segala lintasan pikiran
yang hadir dalam diri umat ini tapi tidak sampai menjadi ketetapan

hati akan diampuni oleh Allah SWT. Inilah yang dimaksud dari judul

bab di atas.

F: Cilw u'drt 6au yang lampu akan

diamptni), diqraratkan hanya dosadosa besar, walauprm secara lahir
hadits tersebut mencaktrp dosa besar pula

,,a(i1 i. U:) $:", i# ,i 'n iu& $:-r; -1.\
,:i1rrt n:rt,,rj t ,ri- i. .! ,r ,Cy'i L-6 $:",

ls Jrt'of |dAt ,G i. z3L * ,q'*at fJ i ;* r
,i;ri*It',#t:r;fli6:JG *r* 1o' &

.,Ljr d'* r'ot!*6 * r, *,# ;W;
901. Utsman bin Abi Sfibah menceritakan kapada kami,

T,aidblun Al Hubab menceritakan kepada kami, Muawiyatr bin Shalih

menceritakan kepada kami, dari Rabi'ah bin Yazid, dari Abu Idris Al
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Khaulani, dari Jubair bin Nufair Al Hadrarni, dari Uqbah bin Amir
Al Jautrani, bahwasanya Raslulullatr SAW bersabda, *TidaHah

seseorang berttudhu', lalu mempebaiki cara berttudhu'nya,
lremudian slwlat duo raka'at dengan hati danwajahnya kepada-Nya,

kecuali sur ga menj adi milibtya. "21

Penjelasan Hadits:

if.jt ',4 (mempetbagus wudhu). i,.i-i berasal dari kata

OLilr. UA A sini Uerasa dari kata .l'3} t-""yambut, menghadap)

adalah kebalikan dari kata 3t;iyt 1-"-belakangi). Dalam riwayat
Mus lim menggunak an kat+',!b.

4r, ,)1, J*i (**gnadap dengan hati dan wajatrrya).
Maksud'waiattnya adalah menghadapkan kepada dua raka'at itu
secara latrir maupun batin. An-Nawawi berkata, "Dengan kedua kata

ini Rasulullah SAW telatr menggabung semua bentuk khusyuk dan

khudhu' (konsentrasi dan kerendatran hati), karena kfiudhu' itu
dilalflrkan dengan anggota badan dan khusyuk itu dilalekan dengan

hati. Hadits ini sudah disebutkan dalarn pembahasan Thaharatr

dengan redaksi yang panjang

7 Hadits int shahih. Sebelumnya ada pada no. (168) Ahmad bin Sa'id Al
Hamdani menceritakan kepada kami, ia mengatakan, Ibnu Wahb menceritakan
kepada kami: Saya pemah me,ndengar Muawiyah bin Shalih seperti isnad ni
dengan panjang lebar.
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,*')t * U LLi:L:I :fii'i.'rZJ d* -t:Y

* ,le'Kt ,t*; * ,\- 'i.Ltt'; spl :lv ,!Gix:"sr

*i y?0, ,k !,l)rhf |6ar i,;li L.i i. 1ii.At
- *i y b, J* lt ,S*r'c,V :JG v.?"t :g;-j6 -
,lnr i*, G- ,iF;'i i- ,:,lV'f ,*, of :fut e?A
)^i ,*i 1J; h' ,* lt J*; ,Sui .t,ltt tk 6 *;

n$;\f
'4 r^rJ *,,5v,*f 4ici;I,-,:u

s*:JG,&;i!i f U ,F.iL,iu,.i*is:

Bib 151: Membetulken Imam drhm Shelat

[Mim:15t,159-Ti: 1531

FILiI tprli L-i'i;A
, -4,

902. Muhammad bin At Ala' dan Sulaiman bin AMurrahman
Ad-Dimasyqi me,nceritakan kepada kmi, mereka berkata: Marwan

bin Mu'awiyah menceritakan kepada kami, dari Yahya Al l(ahili,
dari Al Musauhuar bin Yazid Al Asadi Al Maliki, bahwa Rasulullah

SAW +ernentara Yatrya me,ngatakan dalam riwayatnyq "Dia
mungkin berkat4 '[lu mslihet Rasulullah SAW membaca (surah)

dalam shalat, lalu beliau me,ninggalkan sesuatu (ayat) dan tidak
membacanya. Kemudian, ada seseorang f'ang berkata padanya,

"Wahai RasutullalL Anda meninggalkan ayat dmt dan amt."
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Rasulullah SAW pun bersabda, "Kenapa kau tidak
mengingatkanku?!"28

Sulaiman berkata dalam haditsnya, *Aku diberitahu bahwa

itu telah dimansukh." Sulaiman berkat4 dia berkata, "Yahya bin
Katsir AI Azdi menceritakan kepadaku, dia berkata: Al Musawwar

bin Yazid Al Asadi Al Maliki menceritakan kepada kami.

Penjelasan Hadits:

#,"i' [sr,ti '"j i. i#jl, * (drli-Al Musawwar bin yazid

Al Maliki) dengan huruf mim berharakat dhammah, sin dan wau
bertasydid dan drfathahkan. Dia adalah Al Asadi AI Maliki. Abu
Bakr Al Khathib mengatakan, "Darinya diriwayatkan hanya satu

hadits dari Nabi SAW."

Al Maliki ini adalatr nisbat kepada keturunan dari Bani Asad

bin Khuzaimah. Di antara para perawi hadits banyak yang

mempunyai nisbat Al Maliki dan itu berasal dari penisbatan suku

yang berbagai macam, ada juga Al Maliki nisbat kepada kakelq ada

pula yang nisbat kepada madzhab, ada pula nisbat kepada sebuatr

kampt'ng yang terkenal di sungai Eufrat bemama Malikiyah.

Musawwar ini ditulis oleh Ibnu Abi Hatim dan Abu Umar

An-Namri dan selain mereka dengan melgkasrahkan huruf mim den

mensukunkan sin (Miswar): Tapi yang dipastikan oleh para hafizh

adalah seperti yang kami hrlis (Musawwar). Demikian disampaikan

oleh Al Mundziri.

i6 u,f.fi lOia mungkin berkatq) yaitu Al Musawwar bjn
Yazid.

Wf\l irti lt t"ogupa kamu tidak mengingatkanku), akan ayat

yang tadi aku lupa mernbacanya?

a Hadits ini shahih. HR Al Bukhai (194).
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*9 d 
'06:tf iti (Sulaiman berkata dalam haditsnya).

Intinya, datam riwayat Sulaiman ini setelah Rasulullah SAW
bersabdq "Mengapa kamu tidak mengingatkannya kepadalcu?" maka

orang Anshar tadi berkata, "Saya pikir ayat tersebut sudah mansukh

(dihapus), maka dari itu kami tidakmembacanya la$.'

Dalam riwayat Ibnu Hibban orang itu berkata, "Saya mengira

ayat ihr telah dihapus (mansukh)." Rasulullah menjawab,

" Sesungguhnya ayat itu tidak marcukh."

{s:ili f U -F- etb 'i6 ,i,u[il irii (sol,i-a,, berkata,

"Dia berkata, 
"iYahya 

Uin 
-(atsir 

Al Azdi menceritakan kepadaku).

Maksudnya, dalam riwayat Yahya kalimat penyandarannya

menggunakan kata "menceritakan" dari ayahnya Sedangkan dalarn

riwayat Muhammsd bin Al Ala' dari Yahya Al Kahili menggturakan

kalimat "dari" dan dia tidak menisbatkan kepada ayabnya.

U ?V tr* ,!;;xt"t f U L-i- $:-,, -1.r
,i.t i. :#t r, l' '.,& 6?l ,,-33'i'rZJ e* ,S1r:lt

yb'Jb
'.&l ,:;fi.

ulrbl ,* /.!,* *,!t* i t'p *
JG J:it 6,y e W,fiiyr,b {-,

.:,rtA V; :Jv .*,5 :Ju lA
903. Yazid bin Muhammad Ad-Dimasyqi me,nceritakan

kepada l€mi, Hisyam bin Ismail menceritakan kepada kami,

Mtrhammad bin Syu'aib menceritakan kepada kami, Muhammad bin
Abdullah Al Ala' mengabarkan kepada kami, dari Salim bin
AHullab dari Abdullah bin Umar bahwa Nabi SAW melaksanakan

sebuah shalat yang di dalamnya beliau me,mbaca (ayat AI Qur'an),
dan beliau keliru dalam bacaan, Tatkala telah selesai shalat, beliau
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berkata kepada Ubay, "Bulankah kamu shalat bersama kami?- Ubay
menjawab, "Ya." Lalu beliau berkata padanya, *Lalu apa yang
me nghal angi kamu (untuk memb etulkan ahtlt'ze

Penjelasan Hadits:

*'r$ Ibnu Ruslan mengatakan, "Dengan memfathahkat
huruf lam dan Da'. Artinya adalah hafalannya kacau atau bercampur.

Ini sama dengan firman Allah: 6rf$_ g 4 L:6;
"......tentulah Kamt meragu-ragukan atas mereka apa yang mereka

ragu-ragukan atas diri mereka sendiri. " (Qs. 61fu'aam [6]: 9).

Pada sebagian manuskrip tertulis dengan mendhammahkan

hwfi I am dart ment asydi dkan huruf ba' dan mengkasrahkannya.

At Mundziri berkata, "Dengan huruf ba' tanpa tasydid

denganmendhammahkatlamdanmengkasrahkanba'."*

, Jj.ir rLti 1fa*aa telah selesai), yakni selesai Oar! sfrAat, jri
l.rt. (b"Uu,, berkata kepada Ubay), yaitu bin Ka'b, titi'4bt (apakah

kamu shalat bersama kami?) dengan menggunakan huruf hanaah

sebagai kata Tanya.

'eJ;A 6l rJri @eliau bersaMq "Lalu apa yang

menghalangimu?"). N Khaththabi berkata "secara logika maksud

perkataan Rasulullah ini adalah apa yang menghalangi kamu untuk

membetulkan bacaanku jika kamu tahu hafalanku bercampur?!"

Redaksi Ibnu Hibban adalah:

'.ltuditr ini sanadnya shahih,lihat sebelumnya.
'Apa yang dikatakan Al Mundziri inilah yang tcrtulis 6[166 $nnan Abi Daud

yang teretak pada buku ash Aun Al Ma'bud 631 $rman Abu Daud dari program

Malobah Syamilah. Penerj.
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i!; t,ll1 ,iu .rt :Jv (r;','-Vl> ,',l,io ti * *'"-:^t
.$:sb'#Ll

"Bacaan beliau kelinr. Ketika sudah selesai shalat beliau bersabda

kepada Ubay, "Bukankah kamu hadir (ikut shalat) brsama kami?"

Ubay menjawab, "Ya." Beliau bersabda, ulalu apa yang

menghalangi kontu dqi membetulkmr bocaanht?"

Kedua hadits ini menunjutftan disyariatkmnya -"-*O*
bacaan imam. Mengkhususkan bahwa pembehrlan bacaan imam

hanya berlaku bila imarn tidak melaksanakan hal-hal yang wajib

dalam bacaan dan hanya di akhir raka'at merupakan sesuattr yang

tidak ada dalilnya. Demikian pula pengtfurs.usan bahwa itu hanya

berlaku dalam shalat jahriyyah. Dalil{alil yang ada menrmjukkan

disyariatkannya pembetulan itu secara mutlak.

Jadi, ketika imam keliru dalam Uacaannya maka

penrbetulannya dilalcukan dengan me,mbetirlkan bacaan yang satah

tersebut. Bila yang salah itu adalah gerakao, maka pembetulamya

adalah dengan bertasbih bagi laki-laki dan bertepuk tangan bagi
perempuen. Dernikian disebutkan dalam Nail Al A*hq.

Bab 152: Larangan Talqin [Mim: 159, 160 -Ta': l54l

Talqin di sini artinya membetulkan bacaan imam yang keliru.

'Jr;-'i. 'H $lt, ,i:"Ll 'i. *6jt 
"? 

v;:i; -1. r

,?ld, * ,rtal ,r: * ,;or;,t,rJ i';i * ,!es-lt,
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$t'!dt 4
-^;;rl "yt 

?la, t d_ I 'oe4 ,1

t;S ,'p,: y \, ;* !, J), Jv :Jv ^i; hr ?, * ,*
*,ytJs'#tV
:)a:ft I ,Sv

.(- f.i" jA 
'>-16;l

904. Abdul Wahhab bin Najdah menceritakan kepada kami,

Muhammad bin Yusuf Al Firyabi menceritakan kepada kami, daxi

Yunus bin Abu Ishaq, dari Abu Ishaq, dari Al Harits, dari Ali RA,
dia berkata: Rasulullah SAW bersabd4 "Wahai Ali, janganlah kamu

membetullran bacaan imam dalam shalat."3o

Abu Daud berkata "Abu Ishaq tidak mendengar dari Al
Harits kecuali empat hadits dan ini bukan termasuk salah satu

darinya."

Penjelasan lfadits:

Abu Ishaq adalah Abu Amr bin Ubaidullah salah seorang

tabi'i yang tsiqah. Al Harits adalah Abu Zuhair Al Harits bin

Abdultatt Al Kufi Al A'war.

Al Mundziri mengatakan, "Lebih dari seorang imam yang

mengatakan bahwa Al A'war ini pembohong."

lfut ri f6I, ,P 'Cfr | 'db U (wahai Ali, jangan kamu

membetulkan imam di dalam shalat). Hadits ini dijadikan dalil 6ari
yang melarang pembetulan bacaan imam dalam shalat. Tapi sayang,

hadits lnt dha'if,ttdakbisa dijadikan hujjah apalagt untuk menentang

dalil yang lebih shahih yang menyunnahkan pembetulan tersebut.

30 Sanadnya dha'rf,kar€naAl Harits AI A'war irndha'if.
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Al Khaththabi berkata, Sanad hadits Ubay jayyrd Oagus)

sedangkan hadits Ali sanadnya dipermasalahkan.

r.ii .rJ (a." ini tidak temrasuk di antaranya). Artinya hadits

Ali ini tidak termasuk di antara keempat hadits yang didengar

langsung oleh Abu Ishaq dari Al Harits. Dengan demikian hadits Ali
ini termastrk trrunqathi'.

Al Imam Abu Sulaiman Al Khaththabi berkata, "Ada riwayat

dad Ali sendiri bahwa dia berkata: Jika imam minta makan dari

kalian maka berilah dia makan. Maksudnya, jika dia kesusahan

dalam membaca (hafalannya terganggu) maka"behrlkanlatr dia. Ini
riwayat dari jalur Abu AMurrahman 4s- $ulemi."

At Hafizh dalam lrltfr At-Talkhish menshahrhkan atsar dari

Ali di atas (yang disebutkan Al-Khaththabi. Penerj). Perlu diketahui

bahwa orang-orang telah berbeda pendapat dalarn masalah ini. Ada

riwayat dari Utsman dan Ibnu Umar bahwa mereka menganggap hal

itu tidak mengapa. Ini juga me,njadi pendapat Atha', Al Hasan dan

Ibnu Sirin, serta menjadi madzhab Malik, Asy-Syaf i, Ahmad dan

Ishaq.

Sedangkan dari Ibnu Mas'ud da riwayat batrwa dia
menganggap hal itu maknrh, demikian pula pendapat Asy-Sya'bi dan

Su&ao Ats-Tsauri.

Abu Hanifah berkata, *Jika imam meminta untuk

membehrlkannya dan dibefirlkan, maka itu termasuk bicara dalam

shalat." Ini jelas tidak betul. Demikian disampaikan oleh AI Imam

Abu SulaimanAl Iftaththabi dalam kitab Ma'alim As-Sunan.
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Bab 163: Menoleh saat Shalat [Mim: 161 - Ta': 1651

,t'*l ,Jo ,f3 u.t rSiL ,fw ';.'#l $:"; -1 . o

,,# ee$,f;Vi 6'a; :JG /q it* ,U;-

y \t * it J;., lG ir; I le ,Jv ,,i,At i. *
't 6 * e;t 9, *ry ,ytpX', JtTi ,*,t

.'ib J.pr L'r:jt i$ ,-;ii
905. Ahmad bin Shalih menceritakan kepada kami, Ibnu

Wahb menceritakan kepada ft*mi, dia berkata" Yrmus mengabarkan

kepadaku, dari Ibnu Syihab, dia berkatd: Aku me,ndengar Abu AI
Ahwash menceritakan kepada kami di majlis Sa'id bin Al Musayyab

dia berkata, Abu Dzar berkata: Rasulullah SAW bersabda, *Allah

senontiasa nenghadop kc wajah si hanba dalam sholanya selama

dia tidak menoleh Jika dia mercleh maka Allah pn berpaling
doinya.fir

Penjelesan Hedits:

Yt ,)b 1il lmenghadap wajah sang hamba), malsudnya,

melihat ke arahnya dengan pengtihatan kasih sayang dan akan

me,mberi pahala

* d'F: ftetika dia dalam shalatnya), makzudny4 bekas

rahmat atau kasih syang itu tidak akan berheuti darinya.

'*'f 6 (selama dia tidak menoleh) yaittr memalingkan

leher.

3r Sanadnya dha'ifkrwakemailrul-an Abu Al Ahuash gunr Az-Zuhri dalam
sanad ini. HR ArNasa'i (1194).
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'a:b J:i-t '*A rif 6ita dia menoleh maka Allatr juga

berpaling darinya). Artinya, Allah akan meninggalkannya. Ibnu Al
Malik mengatakan, "Maksud dari ini adalah pahalanya akan menjadi

sedikit."

Al Mundziri berkata, *Hadits ini diriwayatkan pula oleh An-

Nasa'i. Abu Al Ahwash ini tidak dikenal namanya dan dia adalah

maula (mantan budak) Bani Qais. Ada pula pendapat lain dia adalah

maula Bani Ghifar. Tidak ada yang meriwayatkan darinya selain Az-
Zfur.. Yatrya bin Ma'in mengatakan, "Dia bukan siapa-siapa (taisa

bi syat'in)." Abu Ahmad Al Karabisi mengomentarinya, "Dia
tidaklah luat menurut mereka-" Selesai (Al Mundziri).

Hadits ini merupalcan dalil makruhnya menoleh ketika sedang

shalat, dan ini sudah merupakan ijmak. Hanya saja menunrt jumhur

kemaknrhan itu hanya bersifat tanzih Oukan haram).

At Mutawalli mengatakan, q'Hukumnya (menoleh) haram

kecuali dalam keadaan daruat." Ini sama. dengan pendapat ahlu

ztrahir.

Al Hafizh berkata, "Maksud dari menoleh di sini adalah

selama dia tidak membelakangi kiblat dengan dada atau lehernya

secara keseluruhan. Penyebab dimakruhkannya menoleh ini adalatl

karena dia mengurangi kekhusyukan, atau karena menyebabkan

sebagian badan jadi tidak menghadap kiblat." Selesai (Al Hafizh).

,*- *\i ,F q/;\i I $:L ,",'.sJ,,.) d ; -q.r
,Uu qr" ilr ,*t t*,C ,y ,Oslr."-'* ,i * ,{-, ;.t
,1:tblr e,htSt ?gt f *t y ht J* lt J;, Ut-

.yt-pe ii@t a..l;,;-*;te.t'; tA tivt
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906. Musaddad menceritakan kepada kami, Abu Al Ahwash
menceritakan kepada kami, dari Al Asy'ats (Ibnu $ulaim), dari
ayahnya" dari Masruq, dari Aisyah RA, dia berkata, etflku bertanya

kepada Rasulullah SAW tentang menoleh ketika shalat. Beliau

menjawab, 'Itulah pencopetan yang dilafukon syetan terhadap

shalat seorang homba' ,"32

Penjelasan lfadits:

iYr'$ 6l Gtulah pencopetan), artinya mengambil dengan

cepat. Dalam kttab An-Nihayaft disebutkan" *Kata grl:rt adalah

bentuk JGit dari kata f:.il.r yaitu meftrmpas ,"r*t, dengan

keanglnrhan." Tapi pernyataan ini masih perlu dikritisi.

Selainnya berkata "Mukhtalis adalah orang yang mengarnbil

barang dengan menyambar tanpa perlu memaksa korbannya

kemudian dia lari meski si korban mengetatruinya (mencopet).

Sedangkan Nahib adalah orang yang mengambil barang dengan

paksaan (merampas, memalak). Adapun sariq (pencuri) adatatr orang

yang mengambil barang secara sembr:nyi-sembunyi."

Ketika syetan terkadang menyibukkan orang yang shalat

dengan menggodanya untuk menoleh kepada sesuatu apapun tanpa

harus menyatakan alasan, maka dia sama dengan pencopet.

Ibnu Bazizah mengatakan, "Penyandaran perbuatan ini
kepada syetan karena mengandung pemalingan dari seseorarlg yang

semula menghadap Allah Ta'ala."

Ath-Thibi berkata, "Dinamakan pencopetan derd

menggambarkan betapa bunrknya itq sama dengan

perbuatan pencopet. Sebab, seorang mrxhalli sedang dihadapi oleh

32 Hadits in shdtih. HR Al Bukhari (751), At-Tirmidzi (590), dan An-Nasa'i
(l le6).
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tutrannya, dan syetan mengintainya untuk berpaling. Jika dia menoleh,

maka syetanpun memanfaatkan kesempatan itu dan menggodanya."

Konon dikatalen bahwa hikmah dari pensyariatan sujud

(sahwi) pebagai penambal perbuatan yang ragu selain menoleh dan

hal lain yang menggenggu ke}&usyukan.

Alasannya, orang yang lupa tidalc dibebankan sehingga dia

disyariatkan menambalnya (dengan zujud). Sedangkan orang yang

sengaja (menoleh dan lain sebagainya) karena seorang hamba sadar

akan hal itu. Maka hendaklah dia menjauhi perbuatan ihr. Demikian

dinngkapkan dalam FathAt Bui.

Bab 164: Sujud dengan Menempelkan Eidung

[Mim: 162 - Ta': 155]

Tentang ini penulis me,nyebutkan hadits Abu Sa'id Al I(hudri
dan di atas sudah d[$ahas. Hasilnya, tidak ada keterangan di
dalamnya yang bisa dijadikan dalil bagi pendapat yang menyatakan

cukup meletakkan hidung semata (untuk zujud), karena dalarn

teksnya disebutkan bahwa beliau SAW zujud dengan kening dan

ujung hidmg.

* 1& * 14 $:", ,J:,ait U. JJi $:"; -t.v
i;,Lf ,l,sr'"At * ,r: *,i'k. ,r: *,* *j i e
ttu 4 e';l y,f F, * e,4 p., y bt * lt

.y'6u;6,;

.,1')t ?jt etrt:' I ;?i{ +,;r,;lt $ :id I le
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907. Mua'mmal bin Al Fadhl menceritakan kepada kami, Isa
menceritakan kepada kafiri, dari Ma'mar, dari Yahya bin Abu Katsir,
dari Abu Salamah, dari Abu Sa'id Al I(hudri, bahwa terlihat ada

bel<as tanah basah di kening dan ujung hidung Rasulullah SAW
akibat melakukan shalat mengimami orang-omng.33

Abu Ali berkata, "Hadits ini tidak dibacalon oleh Abu Daud
dalam pertemuan keempat."

Penjelasan Hadits:

Abu Ali adalah seorang imam dan hafizh*, (namanya)

Muhammad bin Ahmad bin Amru Al-Lu'lu'i Al Bashri, dialah yang

meriwayatkan kitab sunan ini dari mu'allif (penyusun yaitu dbu
Daud. Penerj).

?)1, w, d 'sit' t i?F- iJ (Abu Daud tidak
memUacatcannya dalam pertemuan keempat), artinya ketika dia

membacakan kitab grrnannya untuk keempat kalinya dia tidak
menyebutkan hadits ini.

Bab 165: Menengadahkan Pandangan Ketika Sedang Shalat

[Mim: 162,163 -Ta': 16fl

Lr.'oG" $:L : c !:g I tl:t- ,:"'rl $:r, -q.A

*,,*lli * -'JliL-* *:t-'.ri eY J# ,J

33 Hadits in shahih. Sudah disebutkan sebelumnya pada nomor (889) dari jalur
Ma'mar de,ngan sanad dan matan yang sama.

* Al ttafizh dalam ilmu hadits adalah orang ),ang hafal sebagian bcsar hadits
berihrt nama dao mana periwayat yangsluhih Mi dla'if, Penerj.
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Su- tP i tg'* |d.bti) i tr'*,*,t i=gt
y"l; t)r *t yht ,k y,Jy, S*',:Jv -LdL

S* r'4) : Jui :t;Et ;- :At A. *:-, et, o fu ,ls
'gi 'l 'tl -y:at ;.:i!,-r,,- Jv- ,tAt A.it6.f o;*;-

cduj'4t
908. Musaddad menceritakan kepada kami, Abu Mu'awiyah

menceritakan kepada kami, (h) Utsman bin Abu Syaibah juga

menceritakan kepada kami, Jarir menceritakan kepada kami, dan

inilah haditsnya dan memang lebih lengkap: dari Al A'masy, dari Al
Musayyab bin Rafi', dari Tamim bin Tharafah Ath-Tha'i, dari Jabir

bin Samurah (Utsman berkata), Dia (Jabir) berkat4 "Rasulullah

SAW masuk masjid dan beliau melihat orang-orang shalat dengan

mengangkat tangan ke langit." Selaujutnya mereka sepakat dalam

riwayat mereka (Musaddad dan Utsman bin Abu Syaibatr) dengan

redaksi: Nabi SAW bersabda, *Hendaklah orang-orang berhenti

mendongakkan pandangan mereka ke langrt (dalam riwayat
Musaddad: dalam shalat) atau pandangan mereka tidak akan kembali

kepada mereka."34

Penjelasan Hadits:

i-t; riii(dan inilah haditsnya), yaitu hadits Utsman, Ff 
'ft

(dan dia le'bih lengkap) daripada hadits Musaddad.

'itt*b j6 (Utsman berkata) makzudnya, dalarn versi

riwayatnya bahwa Rasulullah SAW masuk masjid....... dan

seterusnya sarrrpai kalimat "ke langif' hanya ada dalam riwayat

'1 Hadits im shahih. HR Muilim (pembahasan tentang shalaUllT), Ibnu Majah
(1045).
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Utsman dan tidak ada dalam riwayat Musadda( sehingga hadits

Utsman dianggap lebih lengkap. Kemudian mereka berdua bertemu

secara redaksional pada kalimat, "Rasulullah SAW bersabda,

" Hendakldh orang-orang itu berhenti... ... (don seterusnya)."

iEl 4 Qlendaklah orang-onrng berhenti) h!ruf tam di
sini adalah lam sebagu jautab al qasatn (iawab sumpatr). Di sini
terlihat jelas bagaimana Nabi SAW tidak mau' menyebrfikan

kesalahan hanya kepada orang tertentu yang melakukanny4 tapi

beliau selalu menyebutkan secara umum, sebagaimana dalaur sabda

beliau yang lain, "Mengapa orang-orang ini, mereka mensyaratkan

persyaratan-persyaratan...", juga saMa beliau, "Hendaklah orang-

orang ifu berhenti....".
't;t:"aX-artinya 

mengangkat. Kalimat ini merupakan shifat

dari kata Jti.l.

tfu, e isi;Li iri gr{usaddad berkata: "dalam shalaf).
Makzudnyq dalam riwayat Musaddad ada tambahan kata "dalarn

shalat" dari sabda Rasulullatr SAW tersebut.

'€t4t }il qi r i( latau pandangan mereka tidak akan

kembali kepada mereka). Ath-Thibi berkata, "Kata atau dr sinr

berarti pilihan sekaligus ancaman. Artinya, silahkan pilih antara dua

hal tersebut (tetap mendongak atau mata tidak akan dikembalikan).

Ini sama dengan firman Allah, i€:;+ +rj nli;Kg n-$\,J-ilhC
U.& c't;l tW ue&gt;'uj$ +?rs-"pemutra-pemuka dan

kaum Syt'aib yang menyombongkan dan berkata: 'Sesungguhnya

Kami akan mengustr kamu Hai Syt'aib dan orang-orang yang

beriman bersamamu dari kota Kami, atou konru kcmbali kcpada

agama kan t..... " (Qs. Al A'raf [7]: 88)."

Hadits ini mengandung larangan keras disertai ancaman bagi

yang mengangkat pandangannya ke atas di saat shalat. Al Qadhi
Iyadh mengatakan, "Mereka (para ulama) berbeda pendapat tentang
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mengangkat pandangan ke langit saat berdoa di luar shalat. Sfuaih
dan lainnya menganggap itu makruh, sedangkan mayoritas mereka

membolehkannya" alasan mereka karena langrt adalah kiblatnya doa

sebagaimana Ka'bah adalah kiblatnya shalat. Sehingga, mengangkat

pandangan ke langit tidak bisa diingkari sebagaimana

diperbolehkannya mengangkat tangan. Allah Ta'alaberfirman, " Dan

di tangit terdapat (sebab-sebab) rizkimu.dan terdapat (puta) apa

y an g dij anj ikan kcp adamu. " (Qs. Adz-Dzaariy aat 15 ll: 22).

Ali Al Qari mengomentari pemyataan Al Qadhi Iyadh di atas,

"Menurut saya, mengi4gat tangan kala berdoa adalah sesuatu yang

diperintahkan berdasarkan dalil, sedangkan mengangkat pandangan

adalah sesuatu yang dilarang sebagaimana disebutkan oleh Syaiktr Al
Jazari dalam pembahasan tentang adab berdoa di kitabnyaAl Htshn."

Al Mundziri berkata "Hadits ini diriwayatkan pula oleh

Muslim, An-Nasa'i, dan Ibnu Majah juga mengeluarkan sebagran

isinya."

,i.s? ,rJ i * ;f ,;,;61sL ,'r1t1^7 t3i; -q. q

n1; irr & n' J;, Jv :JG'#:", e\i G'Ail ,i:'ui 7',f.ti'r;,lu- 
,tr,1* ,t,'er6:,1 oi; ff 9U 

v ::et-,:

t'iil',,J';BS J iu!'*'H' -jui e.u!

909. Musaddad menceritakan kepada kami, Yahya

menceritakan kepada karni, dari Sa'id bin Abu Arubah, dari Qatadah
bahwa Anas bin Malik menceritakan kepada mereka, dia berkata:

Rasulullah SAW bersabd4 "Mengapa orang-orang ini mengangkat

pandangan mereka dalam shalat." Ucapan beliau menjadi semakin

keras mengenai hal i6 hingga beliau bersabda, "Hendaflah mereka
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benm-benar berhenti dari itu, atau (kalau ttdak) pandangan mereka
akan diambil!"ts

Penjelasan Hadits:

W C el#;l ofii- ,rgl Ss.6 (Mengapa orang-orang ini
mengangkat pandangan merekn dalam shalat). At Bukhari
menarnbahkan kata etSt a rc hng|. Sedangkan dalam riwayat
Mustim adatarnbatran lags, r6il$r { (daam berdoa).

Al Hafizh berkomentar, "Jika yang muflak dibawa kepada
yang muqayyad maka larangan ini hanya berlalar pada saat berdoa
dalam shalat. Ibnu Majatr dan Ibnu Hibban mengeluarkan riwayat
dari Ibnu Umar yang tidak membatasi ini hanya dalarn shalat,

redaksinya adalatr: :gt jt €l:at fi| | uJanganlah kalian
menganglrat pandan[an kaliai ke tangit.

Maksudnya dalarn shalat. Muslim juga mengeluarkan hadits

senada tanpa taqyid ftetentuan hanya berlaku dalam shalat) dari Jabir

bin Samurah, dan Ath-Thabrani dari hadits Abu Sa'id Al Khudri dan

Ka'b bin Malik. Ibnu Abi Syaibah meriwayatkan dari jalur Hisyam
bin Hassan dari Muhammad bin Sirin bahwa mereka biasa menoleh

dalam shalat s4mpai turunlah ayat, "Sesungguhnya beruntunglah

orang-orang yang beriman, (yaitu) orong-orang yang hhusyt' dalam

sembahyangnya. " (Qs.Al Mukminun l23l: l-Z)

Kemudian merekapun menghadap hanya ke depan dan

memfokuskan diri pada shalat mereka. Mereka juga menyukai kalau
pandangan mereka tidak melampaui tempat sujud mereka. Hadits ini
disebutkan secara bersambung oleh Al Hakim dengan menyebutkan

Abu Hurairatr di dalamnya danmemarfuhya kepada Nabi SAW. Di

3' Hadits in shahih. HR Al Buldrari (750), An-Nasa'i (1190), Ibnu Majah
(r044).
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akhir haditsnya dia berkata, 'Maka dia menganggukan kepalanya."

Selesai (Al Hafizh).

lrli ,C 'i'i '$hti (Ucapan beliau menjadi semakin keras

mengenai hal ini). Itu bisa terjadi dengan mengulang-ngulang

peringatan tersebut, atau hal lain yang menunjtrkkan penekanan

larangan itu.

L#ij 6Hendaklah mereka benar-benar berhenti). Ini adalah

jawab qasam yang tidak disebutkan dalarn teks (mahdzufl. Ada dua

versi riwayat dalam Al Bukhari mengenai kata ini. Sebagian besar

riwayat berbr-uryi dengan meqfathahkn huruf awal,

mendhammahkyr huruf ha' dan menghilangkan huruf ya' serla

mentasydidkan nun atas dasar kata kerja aktif (mabni lil fa'il)
(#)" Versi kedua dengan metdhammahkan huruf awat (ya)
mensulrunkan nun, dan memfathahkan fa', ha' dan ya' atas dasar ini
adalatr kata kerja pasif (mabni til mafuD (#).

'iilrl{ \1 (atau akan terarnbil). Dalarn Nait Al Authar

dikatakan, *Ini tidak lepas dari dua hal, dia harus berhenti melakukan

hal itu atau kalau tidak maka pandangannya akan menjadi buta. Ini
mengandung ancaman yang sangat besar dan keras. Penyebutannya

di sini dalam kondisi mutlak (tanpa syarat) menunjukkan larangan ini
berlaku dalam keadaan apapun di dalam shalat baik ketika sedang

berdoa atau lainnya. Illat (alasan) dari hukum ini adalah ketika

seseorang mengangkat pandangannya ke langit berarti dia keluar dari

ketentuan menghadap kiblat, atau dia berpaling darinya dan dari

bentuk shalat yang semestinya. Secara lahiriyah mengangkat

pandangan (memandang ke atas) dalam shalat hularmnya haram,

karena ancaman akan membutakan mata tidak akan dilakukan

ketuali pada hal-hal yang diharanrkan.

Namun ada pendapat yang terkenal di kalangan madzhab

Syaf iyyatr bahwa larangan itu bersifat maknrh. Lain lagi Ibnu
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flazm yang berlebih-lebihan hingga mengatakan shalat akan batal

bila ihr dilakukan Selesai (Nail Al Authu)

Al Mundziri berkata, *Hadits ini diriwayatkan pula oleh Al
Butfiari, An-Nasa'i dan Ibnu Majah."

,* J^* U ir1:" $:"r; ,=#, ,rJ 'n iLl'$:L -1\ .

* \, * it J;, Jb $G -*s;;'* ,;:r? * ,le.irt

itwrtrg\t ,:*pbl ,# ,s*ifi e-,,t*; e.*)
l^*t;-it ,r.tt f OJ

910. Utsman bin Abu Syaibah menceritakan kepada kami,
Su&an bin Uyainah menceritakan kepada kami, dari A.z-hfrn, dari

Urwalq dari Aisya[ dia berkate *Rasulutlah SAW melaksanakan

shalat dengan menggrrnakan sebnah pakaian yang bercorak,

kemtrdian beliau bersabda, 'corak-corak ini menggangguht.

Banalah ini ke Abu Jatm dan bmyakan Wdofu Anbijoniyah"36

Penielasan Hedits:

Khomishah adalah saruog segr empat yang punya dua

bendera Demikian seperti diungkapkan oleh Al Hafizh. Dalam kitab

An-Nihayah disebutkan khott islah adalah pakaian dari sutera atau

bulu binatang yang diberi bendera (panjr). Ada yang mengatakan,
*Tidak ak"n disebut khamishah bila tidak kwarna hitam dan tidak
berbendera Dia merupakan parkaian orang{rang jaman dahulu,

bgtltuk pluralnya adalah 'al[ilt.

r Hadits inr stuhih. HR Al Butfiari (752), Muslim (pembahasan tentang
masjid/9l), dari jalur Sullao selmjutnya sama de,ngan di es.
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,# (Menyibukkanku). Dalarn riwayat Al Bukhari

berbunyi: '€ftl maknanya sama. :l ildl (corak-corak ini),

maksudnya bendera yang ada pada baju itu. Dalam kitab Lisan Al
'Arab disebutkan, "Bendera pada pakaian adalatr lukisan yang ada

pada sisi-sisinya."

f gJ , Genaaa Abu Jahm), dia adalah Utaid, tapi ada

pula ydng -"rrgutuk* namanya adalah Amir putra Hudzaifah Al
Qurasyi At Adawi salah seorang sahabat yang terkenal. Mengapa

khamishah itu dibawakan kepadanya? Karena diatah yang

menghadiabkannya kepada Rasulultah SAW sebagaimana

diriwayatkan dalam Al Mtn'aththa' daijalur lain, dari Aisyah, dia

berkata, "Abu Jahm bin Hudzaifah menghadiahkan dua buah pakaian

hitam kepada Rasulullah SAW. Beliau shalat menggrrnakan pakaian

itu. Selesai shalat beliau berkata, 'Kembalikan pakatan ini kcpada

Abu Jahm'."

Tapi ada riwayat yang bertentangan dengan itu dari Az-
h$ai bin Bakkar di mana dia meriwayatkan dengan bentuk mtrsal
dari Nabi SAW dihadiahi dua buah pakaian berwama hitam dan

beliau memakai salah satu dari keduanya, serta mengirim yang

satunya lagi kepada Abu Jahm. Lalu ada yang berkata pada beliag
"Wahai Rasulullalt khamishah ini adalatr kebaikan dari kain kurdi.'
Dernikian dikatakan oleh Al Hafizh.

$fr.d.rfrr {Uu*uf.an kepadaku anbtianiyah) yaitu sarung

tebal i*rg- 
-ddak 

bergambar. Tsallab berkata, "Bisa pula

memfathahlan bamzaturya atau mengkas demikian pula

q11f ba'-nya. Orang Arab biasa mengatakan, ?qSt !$ rmtuk

seCkor domba yang lebat bulu-bulunya. Sanurg anbijani juga

demikian halnya."

Abu Musa Al Madini membantah orang yang menisbatkan

kata ini kepada daerah Manbaj sebuah daerah yang terkenal di
wilayah Syam.
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Penulis btab Ash-Shihah mengatakan, *Jika rlinisbatkan

kepada Manbaj, maka ba'rya hanrs difatlnhkan, sehingga menjadi

d.W. Kata ini sesuai dengan bentuk 'i::Jfi."

Dalam AI Jamhorah disebutkan, "Manbaj adalah sebuatr

tempat berasal dari bahasa non arab yang menjadi ucapan sehari-hari

orang arab. Kata ini digunakan untuk menisbatkan pakaian

maqiabaniyah."

Abu Hatim As-sijistani mengatakan, "Tidrt bisa disebut rt3
'riql,melainkan fry et3. Inilah yang sering menjadi kesalatran

pengucapan di kalangan masyarakat umrm."

Pendapat ini dibantatr oleh Abu Musa sebagaimana telatr

disebutkan sebelumnya, dan dia memastikan bahwa yang benar

adalah, penisbatan ini berasal dari sebuah tempat bernama Anbijan"
wallahu a'lam. Demikian disebutkan oleh Al Hafizh.

Ibnu Baththal berkatq "Alasan Rasulullah SAW meminta
pakaian lain supaya tidak timbul kesan bahwa beliau menolak hadiatr

dari Abu Jahm karena menganggapnya sepele. Dalam kisah ini
diambil hukum bahwa seorang yang zudah menghibahkan sesuatu

lalu dikembalikan oleh orang yang menerimanya tanpa dia sendiri
yang meminta, maka dia boleh mengambilnya kembali tanpa ada

hukum makruh 61 ds[amnya"

Al Mundzid berkat4 "Hadits ini diriwayatkan pula oleh Al
Bukhari, Muslim, An-Nasa'i dan Ibnu Majah."

,*1)t'"? $:"; ,gl c* iUJ,'i lt'* t3'", -1\ \

-AkG *,yj'* Ltt- $tb'+ : Ju -,tlJ, J i.t,*--
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911. Llbaidullah bin Mu'adz menceritakan kepada kami,

ayatrku menceritakan kepadakq Abdunatrman -yakni putra Abu,{z-
Zinad- menceritakan kepada kami, dia berkata, Aku mendengar

Hisyarn menceritakan dari ayahnya, dari Aisyah dengan hadits yang

sama di ataS dan ada tambahan, "Lalu beliau mengambil kain Kwdi
milik Abu Jahm, lalu adq dia berkata, "Wahai Rasulullah,

sesr.rnggutrnya pakaian itu lebih baik daripada kain kurdi."37

Penjelasan Hadits:

t-tf ':lty 
@an beliau mengambil pakain kurdi), kain ini

dinisbatkan kepada Kurdi bin Amru bin Amir bin Rabi'ah bin

Sha'sha'ah. Amru ini biasa memakai pakaian penghias dan bila
sudatr menjelang akhir siang (sore hari) dia merobeknya supaya tidak

ada lagi yang memakainya setelah itu. Demikian seperti yang

dipastikan oleh Abu Al Yaqzhan salah seorang ulama ahli nisbat.

Menurut Al Fadhil Muhammad Afandi Al Kurdi itu berasal

dari Kurd bin Kan'an bin Kusy bin Ham bin Nuh. Semua itu adalah

suku yang banyak dan kembali pada empat suku: Suran, Kuran,

Kalhar, Lurr. Demikian disebutkan dalam Syarhl/ Qamus.

Bab 166: Keringanan Menoleh dalam Shalat

[Mim: 164-Ta': 1681

Maksudnya keringanan untuk menoleh dalam shalat atau

keringanan untuk melihat dalam shalat. Kemungkinan pertama lebih

37 Sanad hadits ini slrailft. Lihat sebelumnya.
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dekat secara makna meski lebih jauh secara tekstual, karcna hadits

yang disebutkan dalam bab ini menduhmgnya dengan jelas.

,g>L 'i.t ,l-; 'irg e* ,gv 'n 'e)t $1", -1\ y

'* ,^r:i t';'a.lut 6{* 'iG * 6'q:'s y *
J;rW fti';t* q;-*ura:j ,iu'^!a'^s,t i; ,!*

.-:tur 41t3,h *.t y\,,k )t
.;H,ytit'Ill dtLf ,fitoki::>:g J)v

912. Ar-Rabi' bin Nafi' menceritakan kepada l<ami,

Mu'awiyah -yakni Ibnu Sallar menceritakan kepada kami, dari

T:rid bahwa dia mende,ngr Abu Sallam berkata: As-Saluli
menceritalcan ke@aku" (yaitu Abu Kabsyah), dari Sahl bin
Hanzhaliyalq dia bertat4'Shalat diqamxkan -yakni shalat ShubuF
lalu Rasulullah SAW melaksanakan shalat @dm shalat) beliau

menoleh ke arah jalan di b,ukit'trt

Abu Daud b€rkat4 '!(Sebelumnya) beliau mengutus seoraog

tentara berlnda di malam hari mtuk tonda"

Penielesen Hedits:

Sahl bin Hen-haliyah adalah Sahl bin Ar-Rabi'. Ada pula

yang mengatakan Sahl bin Amru. Hanzhaliyah adalah nama ibrmya"

ada pula yang me,ngatakan kakeknya Pe,ndqd lain meiryebutkan

batrwa dia dikeoal demikian karena ibu dari ayabryra yaiu Amnr

" Hadits bi shahh sanadoya shahih tlui pra pcrawinya tsiqah. Dikehra*an
pula oleh Abu Bala Muhmmad bin lGuzaimah ddn shohilaya nomor (4t7)
dari jalur Ar-Rabi' bin Nafi' dengEo sanad ini dcngm rdaksi ymg mirip.
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adalah wanita dari Bani Hanzhalah bin Tamim, ini sebagaimana kata

Al Mundziri.

lfuur q i *tny ushalat sudah diqamatkan

., *.ri jt'r*t;- gj luetiau menoleh ke arah jalan di atas

bukit), kata'r-i.tJt dengan mengkasrahkan huruf syin betartijalan di
bukit (gunung).

Hadits ini diriwayatkan pula oleh Al Hakim dan dia katakan,

"sesuai syarat Asy-Syaikhan (Al Bulfiari dan Muslim)." A1 Hazimi

menganggapnya hasan. Al Hazimi dalarn kitab Al I'tibar
mengeluarkan riwayat dari Ibnu Abbas, dia berkata" "Rasulullatr

SAW pernatr menoleh dalqm shalat beliau ke kanan dan ke kiri, tapi

tidak memutar leher sampai ke belakang," Al Hazimi berkomentar,

"Hadits iru gharib, hanya diriwayatkan melalui jalur Al Fadhl bin
Musa dari Abdullah bin Sa'id tin Abu Hind secara muttashil.

Sedangkan yang lain meriwayatkannya secara mursal dari Ilcimah.

Sebagian ularna berpendapat seperti di hadits ini (boleh

menoleh), menurut mereka tidak ada salahnya menoleh selama tidak
memutar leher. Inilah yang menjadi pendapat Atha', Matilq Abu

. Hanifah dan murid-mtridny4 Al Atrza'i dan pendudtrk Kufah."

Kemudian Al Hazimi juga menyebutkan hadits yang sama

dengan bab di atas dan dia memastikan tidak ada kontradiksi antara

hadits itu dengan hadits Ibnu Abbas yang dikemukakannya.

Alasannya, menunrt Al Hazimi, "Karenq ada kemrmgkinan bahwa
jalanan bukit yang dilihat Rasulullah SAW berada di arah kiblat,

sehingga beliau tidak perlu memutar leher. Kemudian, dia berdalil

batrwa hukum bolehnya menoleh dalam shalat sudah mansu}fi

berdasarkan riwayat dengan sanadnya sarnpai kepada Ibnu Sirin, dia

berkata" "Rasulullah SAW jika berdiri melaksanakan shalat biasa

melihat begini dan begini. Narnun ketika ayat"Berunnnglah orang-

orang bertma4 yaitu yang Hrurytk dalam shalat mereka." (Qs. Al
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Mukminnn l23l: l-2), hr.T malca beliau hanya melihat begini (Ibnu
Syihab berkata, "Hanya melihat ke aratr lantai'). Dia mengatakan,
*Hadits Ibnu Sirin ini meskipun mwsal tapi punya beberapa syahid

@enguat). Dia juga berdalil de,ngan hadirc Abu Hurairah bahwa

Rasulullah SAW biasa memandang ke langit pada waktu shdat,
sampai tunrrlah ayat "Yaitu mereka yang khusyuk dalam shalat

mereka". Demikian disebutkan dalam Nail Al Aulto.

Bab 167: Bergerakdalam Shdat [Mim: 1641165 -Ta': 1691

# l' * i rG *,i$:1 $:L,'sfdteL -1\r
yb' & i' JhLl ,i;6,rj r,# i r* e,/.tr

A , \ . l j, - , o\, * inr Jrt d..'.j)'c.i.iut1l J^rtj,P-ln {it ' t t 
. t. .. a .

.(lJ,J-ittrrltft)3a7 bp ,:*) *
913. Al Qa'nabi menceritakan kepada ftnmi, Malik

menceritakan kepada kami, dari Amir bin Abdullah bin Az-Zubat,
dari Amru bin Sulaim, dari Abu Qatadah, bahwa Rasulullah SAW
pemah shalat dengan me,nggendong Umamah puti Zainab binti
Rasulullah SAW. Ketika beliau akan sujud beliau meletakkannya

terlebih dahulu" dan jika bangkit b€diri maka beliau kembali

menggendongnya3e

Penjelasen Eadits:

zAVl y; ii Getiau menggendong Unmah). Al l{afizh
berlot+ "Yang dikenal dalam berbagai riwayat adalah dengan tomvin

3e Hadib in shahih. HR. Al Butfiari (516), Muslin (pcmbohasan t€,ntang chalafr/

4l).
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dan memaruhubkat t<ata tt;|, ada pula yang.meriwayatkan dengan

idhafah (kata majmuk) atau menjadi lt6l ,J.ti, ini sebagaimana

dibaca dal am firman /Ill^h, 4j U'itfr ";ry" S r t rng grrhrry o Alt ah Maho

melaksanakan u'usan yang dikelrcndqH-Nya." (Qs. Ath-Thalaaq

t65l: 3). Ayat ini bisa dibaca dengan dua bentuk seperti di atas.*

Umamatr ini masih kecil di masa Nabi SAW. Dia dinikahi

oleh Ali pasca wafatnya Fathimah berdasarkan wasiat dari Fathimah

sendiri.

Wt 'Srl $$ (Jika beliau sujud beliau meletakkannya). Al
Hafizh berkata "Demikian pula kalimat yang sama ada pada riwayat

Malik. Sedang Muslim meriwayatkan dari jalur Utsman bin Abu

Sulaiman dan Muhammad bin Ajlan, An-Nasa'i dari jalur Az-

Zubaidi, Ahmad dari jalur Ibnu Juraij, Ibnu Hibban dari jalur Abu Al
Umais, semuanya dari Amir bin AbdullalL guru Malik dengan

redaksi berbunyi: W €, ri1 6'Jika beliau nrku maka beliau

meletakkannya"

Sedangkan Abu Daud dari jatur Al Maqburi,

dari Amru bin Sulaim dengan redaksi berbunyi: €;'Of 5$l $1. f.
tt i Wti rei}f *uingga iika beliau ingin nrku maka belia,,

meletakkannya baru kemudian ruku."

# ?g r'i[ laan jika bffdiri beliau menggendongnya), yakni

menggendong Umamah.

Hadits ini menunjukkan batrwa perbuatan yang seperti ini
tidak masalah dila*ukan di dalam shalat, dan tidak ada bedanya

apakah di shalat fardhu ataukah di shalat sunnah, shalat sendirian,

makrnum atarkah imam berdasarkan riwayat berila$nya yang

* Artinyq bisa dibaca "baaliglru otrih" dan ini adalah bacaan resmi qira'at
Ashim yang dipalcai di Indonesia dan t€rtulis dalam mushaf kitq bisa pula dibaca
"baalighwr orrtah" sebagaimana bacae imam-imain lain solain Ashim. Lihat
Tafsr Fath Al QadirkaryaAsy-syauloni kaika menafsirkan alat ini.
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berbunyi, "Ketika kami menunggu shalat bersama Rasulullah SAW
pada waktu Zhuhur dan Ashar......"

Juga berdasarkan hadits riwayat Mustim dalam btab Shahih-

nya dengan lafazh: "Ketika itu beliau sedang mengimami orang-

orang di masjid". Jika kebolehan ini berlaku untuk imam, maka

boleh puta untuk yang lain.

An-Nawawi berkat4 "Hadits ini dipahami oleh pendukung

madztrab Malik rahimahullah hanya berlaku untuk shalat n4filatr
(sunnatr) dan mereka tidak membolehkan itu dalam shalat fardhu.

Tapi penakwilan ini tidak benar, karena kalimat "Mengimami orang-

orang" jelas atau hampir jelas bahwa itu berlaku untuk shalat fardhu.

Sebagian pendukung madzhab Maliki mengatakan bahwa hukum ini
mansulfi. Sebagian lagi mengkhususkannya hanya rurtuk Nabi SAW
dan sebagian lagr mengatakan itu hanya dalam kondisi darurat

Semua ktaim ini batil dan tertolak karena tidak didasari dalil
dan juga tidak ada kondisi darurat yang membuat beliau melalarkan

itu. Mdah, hadits ini jelas menunjukkan kebolehan itu dan tidak ada

hal yang bertentangan dengan kaidah syariat cii dalamnya. Sebab,

seorang anak Adam adalah suci dan najis yang ada di dalam perutnya

dimaafkan karena masih berada di dalam rongga perut Pakaian dan

badan anak kecil juga suci berdasarkan dalil syara'. Gerakan tidak
membatalkan shalat bila hanya sedikit dan terpisah-pisah. Perbuatan

Nabi SAW seperti ini menunjukl@n kebolehan sekaligus isyarat akan

kaidah syara' yang saya singgrrng di atas." Selesai.

Al Mundziri berkata, "Hadits ini diriwayatkan pula oleh Al
Bukhari, Muslim dan An-Nasa'i."

l; f ,Ul $:rr'* i.t,f- *'t* -1\t
E. ,i4i;6 6 t4c .t.. .7t . .... . ( .

ry u' €:J, f l.)rP t,y qt l

AUNULMABUD t05



*t yh, * ]s Ji*rqo a"Uh r',,*)t e;F
at Jt-r'4'*s-: W?t g)t /. t'st ej 4^;vl S;;

aa

lnt Jt-, Ji yy iLt4#+ et pt ybt*
;u rll r;:S-: €; t;y.q!:i-,gy,* e, pj y I' &

Uui Jii.'^nb A e
914. Qutaibah (Ibnu Sa'id) menceritakan kepada kami, Al-

Laits menceritakan kepada kami, dari Sa'id bin Abu Sa'id, dari

Amru bin Sulaim Az-Zrxaqi, bahwa dia mendengar Abu Qatadatt
berkata, "Tatkala kami berada di masjid dalam kedaan dudtrkduduh
maka datanglah Rasulultah SAW dengan menggendong Umamah

putri Abu Al Ash bin Ar-Rabi' -ibrmya adalah Zainab puti
Rasulullatr SAW- yang saat itu masih kecil. Beliau menggendongrya

di pundak. Beliau meletakkan bila ingin rrrh, dan kembali

menggendongnya bila berdiri. Itu dilalokan hingga shalatnya

selesai.'/o

Penjelasan Eadits:

yrj, i fti, ,f: - C,roi Abu Al Ash bin Ar-Rabi'),
namanya adalah laqlth, ada pula yang mengatakan namanya

Muqsim. Ada pula yang mengatakan, Muhsyim, ada pula yang

mengatakaq Husyaim, atau Yasir. Dia lebih dikenal dengan

kunyahnya. Dia masuk Islam sebelum pquldukan kota Makkah dan

sempat hijrah. Nabi SAW mengembalikan putri beliau Tainab yernrg

menjadi isrinya dan Zainab ini meninggal dunia dalam status

istrinya. Nabi SAW se,ndiri merruji Abu Al Ash selama menjadi

* Hadits lar shahih. HR AI Buthad (5996), Muslim @embahasan tentang
masjid/4 l, 42, 43), An-Nasa'i (7 l0).
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menantu beliau. Dia sendiri wafat pada masa kekhalifahan Abu
Bakar Ash-Shiddiq.

lt'
V et (yang masih kecil), bo * berarti anak kecil yang

belum disapih.

9.b ,* (di atas pundak beliau), yaitu tulang yang ada antara

kedua bahu.

'p,6 $ A:,4!-5 €, tittilbi Oeliau melelakkanya bila ingin ruku
dan menge-Uaii.*oyu bila berdiri;. Ini jelas menunjukkan bahwa

yang menggendong dan meletakkan adalah atas inisiatif Rasulullatt
SAW sendiri bukan Umamah yang naik ke punggung beliau atau

turun sendiri.

Ibnu Daqiq Al 'Id berkata, "Satu hal yang sudatr maklum

bahwa lafazh hamala (membawa/menggendong) tidak sama dengan

lafazh pi (meletaktan), di mana kata meletakkan harus benar-benar

berasal dari perbuatan si subjek. Berbeda dengan membawa di mana

kita biasa mengatakan, "Fulan membawa barang iiri" meski bisa saja

yang memanggul barang itu adalatr orang lain. Atas dasar ini, maka

perbuatan yang dilalorkan Rasulullah SAW adalah meletakkan bukan

menggendong sehingga perbuatan beliau (dalam shalat) menjadi

sedikit."

Dia kemudian berkata lagi, *Tadinya saya menganggap

penakwilan di atas baik, sarnpai saya melihat beberapa jahu hadits

in shahih dengan kalimat, "Jika beliau hendak berdiri maka beliau

mengembalikannya. . . .." Selesai. Riwayat yang disinggr.rng oleh Ibnu

Daqiq At Id ini diriwayatkan oleh Muslim.
.lod) ,fr (beliau melalcukan itu), artinya meletakkannya

ketika rukrdan menggendongnya ketika berdiri.
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i;6 6'+ ,iC'4:Jr f-, /. ,f * ,y] r ,i:H

lil'k *' 
*i: :,';; ff:r' i':ff;

:L6 utL'ot yJ i *r,'g i, :,:r,; I iu
a a aa a a -

915. Muhammad bin Salamah Al Muradi menceritakan

kepada kami, Ibnu Wahab menceritakan kepada kami; dari

Maktnamalr, dari ayatrnya, dari Amru Uin Sutaim Az-Ztxaqi, dra

berkata: Aku mendengar Abu Qatadah Al Anshari berkat4 eer{ku

melihat Rasulullah SAW shalat mengimami orang-orang sedangkan

Umamah binti Abu Al Ash berada di atas pundak beliau Jika beliau

hendak srrjud beliau meletakkannya terlebih dahulu'{r

Abu Daud berkata, "Malihramah tidak mendengar dari

ayahnya kecuali satu hadits."

Penjelasan Hadits:

/$J, "b- 
(shalat dengan orang-orang), artinya mengimami

mereka. Ini sekaligus membantah orang yang berpendapat bahwa

hr*um bergerak ini hanya berlaku untuk shalat nafilah Gunah).

tlrltj at 'y c- t (Makhramah tidakur6 I!
mendengar dari ayahnya kecuali satu hadits), yaitu hadits tentang

shalat witfu. Dalam Al Klrulashah disebutkan, *Abu Daud berkata,

'Dia tidak mendengar darinya kecuali hadits tentang witir'." De,ngan

demikian hadits di atas mwtqathi'.

fr Hadits mi shahih. HR Muslim (p€mbahasan tdang masjW43).

t
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"J 
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i\2i €.& *b, J* yt,syri* .* e:t a
,Jri .€K K ,Jv .y e rtlt WF e,ft "b ut
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e6',i 6:i"l it'; :H q eitit & 'q) E; ;
Y eui A.A- *i *h, ,k !ti;; lr:d l+tEr

.*i*\'& * q{;,F-f3
916. Yahya bh Khalaf menceritakan kepada kami, Abdul

A'la menceritakan kepada kami, Muhammad (tbnu Ishaq)

menceritakan kepada kami, dari Sa'id bin Abu Sa'id Al Maqburi,

dari Amru bin Sulaim Az-Zrraqi, dari Abu Qatadah sahabat

Rasulullah SAW, dia berkata, "Tatkala kami ss{ang menunggu

Rasulullah SAW untuk shalat di waktu Zhuhur atau Ashar dan Bilal
sudah menyenmya untuk shalat, tiba-tiba beliau keluar dan Umarnah

binti Abu Al Ash anak dari putri beliau berada di atas leher beliau
(digendong). Rasulullah SAW berdiri ke tempat

shalatnya dan kami berdiri di belakang beliau sedang Umamah

berada di tempatnya tadi (di leher Rasulutlah SAVD. Beliau bertakbir

dan kami pun bertakbir. Sampai ketika Rasulullah SAW ingin ruhr
maka beliau menganrbil Umamah dan meletakkannya barulah beliau

ruku dan sujud. Ketika beliau selesai sujud dan kembali berdiri
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beliau kemhli renggendong Umamah di tempatnya tadi. Hal itu
beliau lakukan @a setiap raka'at sampai shalat beliau SAW

selesai.'il2

Penjehsrn Haditr:

Ftr 'tt ;Pt ,t, 1t 
*tJ.(shald Zhuhur atau Ashar), t€rjadi

keraguan pada periwayat lni menrpakan dilchrm ymg tegas bahwa

Rasulullah SAW menggendons Urnsnah 1da shalat fardhu-

W,k e4i (sedans dia masft b€rada di tqatnya semula),

malcsudnya Umamah tetap berada di l,eh€r Rasulullah SAW. I(alimat:

WF ,t, 4i merufatan iuntah hrutilnh (kalimat kaerangan).

Artinya, beliau SAW bsada di teqx* sheldftya dao kmi berada di
lllakzng beiial @ g iU Ummh t€ffip b€re di tempmya
(tebr Rreululhh SASr), tE rrqrn LhS seiak tadi b€rada di saa
sebelum beliau SAW berdiEi etcmp*frfiruya

.'t", i ryi#€;S *. r.*L, .p ?'Jiirt(rt \.i.
W_6 C-ttrj di"t gp :o tU'ftl,F'*t (sameai r6tfta
Rasulullah SAW ingrn nrku maka beliru mengambil Umamah dan

meletakkannya barulah belian nrku dan sqid- Ketika beliau selmai

sujud dan kembali b€rdiri bliau kembali Umamah di

tempatrya tadi). Ini menolak pemfsiran Al Iftaththabi yang

mengatakaq ccfida kemungkinan hhwa Umamah ini merranjat

se,ndiri ke badan Rasulullah SAW dri samping, kedka beliau sujud

malca dia tetap di tempatnya dan ketika beliau bsrdfui dia tetap

berganttrng pada beliau dan terbawa b€rdfui bersama Sama halnya

ketika beliau mkrl"

n2 Dalam smadap ada Ltnb'mad ttiu khtq ymg meiupaka penulis lcitab

Sirah. Dia mt nudaltts dao di sini dia mehkr*m 'an'aoah (menyebut "dari').
Lihat iahr-ialu sebelurmp.
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Kalimat "Sampai ketika Rasulullah SAW ingin r*u maka

beliau mengambil Umamatr dan meletaklcannya'', juga kalimaq

"Mengambilnya dan mengembalikannya ke tempatnya tadi" jelas

menunjukkan bahura yang m€ngangkat adalah Rasulullah SAW
sendiri.

Kerlrdian Al Khathlhabi berkata lagi, "Kalau saja memakai

khamishah (pakaian bercorak) membuat beliau terganggu dalam

shalat dan meminta diganti dengan arfibontyah (pakaian polos

biasa), bagaimana mungkin beliau tidak terganggu de,ngan gerakan

banyak semacam ini?"

Pernyataan ini ditanggapi oleh An-Nawawi dengan

mengatakan, "Mengenai persoalan pemakaian }fiamishah kare,ra

beliau terganggu tanpa manfaat dari pemakaian itu. Sedangkan

menggendong Umamah, kami tidak sepakat bahwa itu mengganggu

hati beliau. Andaiprm itu mengganggu maka ada beberapa hal yang

me,njadi konsekuensi serta beberapa kaidah yang terkandung

sebagaimana yang telah kami sebutkan atau ada hal tain. Sehingga,

kesibukan Rasulullah SAW semacarn ini harus diselaraskan dengan

manfaat dan faidah dari kesibukan itu seodiri, berbeda halnya dengan

persoalan memakai lfiamishah. Yang benar dan tidak bisa dibantah"

hadits ini menerangkan kebolehan melakukan perbuatan itu dalarn

shalat dan mengisyaratkan adanya beberapa hikmah terkandung.

Bagi kita itu boleh dilalokan dan menrpakan syariat yang berlalcu

sepanjang masa bagi kaum muslimin sampai hari pe,mbalasan-

Wallahu a'lam." Demikian An-Nan awi

Dalam hadits ini terkandung pula dalil bahwa menyentuh

wanita yang mahram tidak membatalkan thaharah (wudhu atau

mandi), karena tidak mungkin beliau memegang Umamah kecuali

akan terpegang pula beberapa anggota hrbuhnya. Juga ada dalil
bahwa pakaian dan badan anak ktcil itu tetap suci selama tidak

diketahui terkena najis. Selain itq, gerakan yang setlikit tidak
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membatalkan shalat, juga sah shalat seseorang yang membawa atau

memanggul sesuatu dalam shalat. Demikian diutarakan oleh Al
Khaththabi.

Menurut saya (pensyarah), di dalanrnya juga dda dalil
bolehnya memasukkan anak kecil ke dalam masjid.

Al Mundziri berkata *Dalam sanad ini ada Muhanrmad bin
Ishztq bin Yasar. Banyak ulama yang memujinya tapi tidak sedikit

pula yang mempersoalkannya."

* ,!:j:Jit 'i V $:'t ,et;l.U * $1", -1\ v

iG,JGi;.:; ,rj c,!; i fr r,f ,J; ,*-
-^?ir ,#t C i3"tri ri$r ,*, y bt d* lt J;,

aa

.'.+:Fl:

917. Muslim bin Ibrahim menceritakan kepada kard, Ali bin
Al Mubarak menceritakan kepada kanri, dari Yatrya bin Abu Katsir,

dari Dhamdhafn bin Jaus, dari Abu Hurairah dia berkate Rasulullah

SAW bersabda, "Bunuhlah dua binatang hitam ketika kolian sedang

shalat, yaitu ular dan kalajengking.'fi

Penjelasan Iladits:

i:it \i rjllr p*uUah dua yang hitam), ini karena umwnnya

kedua binatang itu berwarna dan yang dinamakan Al Asrnad

ituadalah ular.

n3 Hadits in shahih. HR At-Tirmidzi (390), An-Nasa'i (1201), Ibnu Majah
(1245), semuanya dari jalur Y&ya bin Abu Xasir aengan sanad ini dengan redaksi
yang sama.
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;. Fi &jr Ol* dan kalajengking) sebagai bayan

fteterangan) dari kata yl?\t.
Al Khaththabi dalam Ma'alim As-Sutun mengatakaoo "Di

dalamq,a mengandung dalil diperbolehkmnya melalrukm gerakan

sedikit dalam shalat, dan melakukan dua gerakan bertwut-turut tidak
membatalkan shalat. Sebab, membuntrh ular biasanya dilakukan

dengan memukul dua kali. Tafl bila pqbuatan itu terjadi dengan

banyak gerakan maka batallah shalat. Dipersamakan dengan ular

dalarn hal ini adalatr semua yang merrrbahayakan dan boleh dibwuh
seperti tabuhan, tarantula dan lah sebagainya. Seinua ulama

membolehkan pembunuhan kedua binatan hitam ini dalam shalat

kecuali tbrahim An-Nakha'i, tapi alran lebih baik mengikuti sunnah.

Perlu diketahui bahwa perkara membuntrh ula dan

kalajengking ini mutlak tanpa syarat tidak ada ketentuan harus

hanya dengan satr atau dua kali pukul Al Baihaqi mengeluarkan

hadits dari Abu llurairah, dia berkata: Rasulullah SAW bersabd4

"Cahtplah bagtma satu kali pthtlon untuk membunuh ular baik kcna

m$uryn tidok." Ini mengandung pengertian taqyid (pembatasan)

dalam membunuh binatang itu.

Al Baihaqi memberi komentar, "lni -wallalru a'lam- brla
shahih infomrasinya menuniukkau satu kali pukul sudah culcup untuk

melaksanakan perintah Rasulullah SAW, dan jWa bila ular itu lari

dengan sendirinya ketika baru dipukul satu kali. Tapi hadits ini tidak

berarti melarang orang.yang ingin membunuh ular itu lebih dari satu

pukulan."

Selanjutnya Al Baihaqi berdalil mengenai pendapatnya ini
dengan hadits Abu Hurairah yang ada dalam riwayat Muslim:

"Barangsiapa membunuh tokek pada pthian pertama mako dia

akan mendapatkan kcbatkan sejumlah segini dan segini. Stapa yang

membunuhnya dengan dua kali Whr! maka dia akan mendapatkan

segini dan segini dari kcbaikan -lebih sediHt dibanding yang

AUNULMflBUD 1t3



pertama. Siapa yang membunuhnya pada puhtlan ketiga maka dia

alran mendapat lcebaikan segini dan segini (ebih sedikit dtbanding

yang kcdua)." Ini disebutkan dalam Nail Al Authar.

Al Mundziri berkata, "Hadits ini diriwayatkan pula oleh At-
Tirmidzi, An-Nasa'i, dan Ibnu Majah. At-Tirmidzi berkata" hadits ini
hasan shahih."

$!L :Jv ^Ai dit ,ii-t,..-, fr U 'r3l $'-r, -1\ 
^

,-ij, / i;;'* ,:r1.irt 9r ,\;. $:L ,JUlt Gt *= 4
:!'1;l J$- *) y\t * it Jh ok :iG *y *
'e ;r^1r:31L1i$-'eAv'.;; ,'iE ir'qQt: ,k-' .it;, JLe,i e

a o a 'a a a a a .

.-at;]lr.,j 0,t lr(lt ol T\
918. Ahmad bin Hanbal dan Musaddad menceritakan kepada

kami, -ini adalah lafaznya- dia berkata, Bisyr (Ibnu Al Mufadhdhal)

menceritakan kepada kalni, Burd menceritakan kepada karni, dari

Az-Zuhi, dari Urwah bn Az-Zubair; dari Aisyatr, dia berkata:

Rasulullah SAW {alam riwayat Ahmad: shalat dan pinhr tertuhrp,

lalu aku datang dan minta dibukakan pintu- dalam riwayat Ahmad:

maka beliau berjalan dan membtrka pintu untuklnr dan kembali lagi

ke tempat shalatnya.

Dia menyebutkan batrwa pintu itu berada di arah kiblat.aa

* Hadits hasan.HR. At-Tirmidzi (601) dm An-Nasa'i (1205).
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Penjelasan Hadits:

'i.A ttlt(Ini adalatr lafazhnya), yaitu lafazh Musaddad.

'rt;liti(Ahmad berkata) yakni Ahmad bin Hanbal.

'rfit * q.b @intu tertutup darinya). Dalam hadits ini
diswrnahkan bagi orang yang shalat di suatu tempat yang pintunya di
aratr kiblat untuk menutup pintu agar menjadi sutrah (pembatas)

yang menghalangi orang yang melintas di depannya. Juga

terkandung anjruan untuk menyembunyrkan shalat dari pandangan

manusia.
tt.'.a.ltt''et;ii0 U.lal (aku datang dan minta dibukakan pintu).

Secara latrir Aisyah menyangka batrwa beliau tidak dalam keadaan

shalat. Andai dia tatru dia tidak mungkin ininta dibukakan pintu
sebagaimana kapasitas adab, ilmu dan amal yang dimilikinya.

,rAii 6etiau berjalan). Ibnu Ruslan berkata "Jalan di sini

dipahami dengan jalan hanya satu atau dua langkatr, atau lebih dari

itu namun secara terpisatr (tidak sekaligus)." Perkataan Ibnu Ruslan

ini akibat terlalu mengaitkannya dengan pendapat madzhab, dan

sudah jelas kesalatrannya. Demikian disebutkan dalam Nail Al
Authar.

fii 6a menyebutkan), yakni Urwatr bin Az-Ztbur,
(bahwa pintu itu berada di arah kiblat), artinya, Rasulullah SAW
tidak perlu balik ke belakang akibat membuka pintu itu dan beliau

kembali ke tempat shalat dengan berjalan mundur. Al Asyraf berkata,

"Pernyataan ini menghilangkan prasangka orang yang mengira

bahwa perbuatan Rasulullah SAW ini mengharuskan untuk tidak
menghadap kiblat."

Hadits ini menunjukkan bolehnya berjalan dalam shalat

sunnah bila ada keperlu"n.
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Al Mundziri berkat4 "Hadits ini diriwayatkan pula oleh At-
Tirmidzi dan An-Nasa'i. At-Tirmidzi berkat4 hadits im lasan
gharib. Dalam hadits An-Nasa'i disebutkan, "Beliau shalat

tathawwu'." Demikian pula yang diberi judul oleh At-Tirmidzi
rahimahullah Ta'ala."

Bab 168: Meniawab Salam dalam Shelat U65, 166-Ta': 1701

1F !;.t ri;* ,;i i fl *n 'i W au; -1rl
iL'ru k ,JG it*;, ;dL *,erle,;,*1i *
t-4tII,qr',:i*t C;,*:,yht,k lt );,
,#, €.'ol.,|ru: ,W ii'ft y {J- e6, *,1

.)^*i

919. Muhammad bin AMullah bin Ntmair menceritakan

kepada karni, Ibnu Fudhail menceritakan kepada kami, dari AI
A'masy, dari Ibratrim, dari Alqama[ dad Abdultah, dia b€rkat4

"Kami memberi salam kepada Rasutullah SAW yang sedang shalat

dan beliau menjawab l<ami. Ketika lrami pulang dari Najasyi, l@rni

juga memberi salam kepada beliau (yang sedaag sh?la) tapi kali ini
beliau tidak menjawab. Beliau Uersabaq 'Senngguhnya dalon
sholat itu sudah ada kcsibukof.'fis

Penjelasan lladits:

.lrt .tii ,* (dmi AMutlah) yaitu Ibnu Ldas'ld.

ni Hadits mi shahih. HR Al Bultri (3t75), Mrslim (pemtatasm mtang
masjid/34).
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,?dt 3f; 6etiau menjawab kami) yaitu menjawab salam

dengan ucapan sebagaimana biasa.

C6zJit * ,t G3 6l Getika kani pulang dari Najasyi). Ini
adalah gelar bagi ruja+aja negeri Habasyah. AI Muththarizi
menceritakan ada yang mernbacanya dengan mentasydi&an jim dan
dia menyalehkan bacaan itu.

Ibnu Al Malik berkata, "sekelompok sahabat melakukan

hijrah dari Makkah ke negeri Habasyah ketika Rasulullah SAW
masih berada di Makkah. Mereka hijrah demi menghindari siksaan

orang-orang kafir. Ketika Rasulullah SAW hijrah ke Madinatr dan

mereka mendengarnya, maka mereka pun meninggalkan Habasyah

menuju Madinah dan mereka mendapat Rasulullah SAW sedang

shalat. Di antara mereka yang datang dari Habasyah ke Madinatr dan

mendapati Rasulullah SAW sedang shalat ini adalah Ibnu Mas'ud
RA.

W ii- p lU"tia tidak menjawab karni) artinya menjawab

salam kami.

Ibnu Abu Syaibah meriwayatkan berupa mursalnya lbut
Sirin bahwa Nabi SAW menjawab salam Ibnu Mas'ud dalam kisah

ini dengan isyarat. Demikian diungkapkan dalam Fath Al Bmi.

$3i a>liJr d ll (Sesungguhnya dalam shalat itu ada

kesibukan). f"ngr*gfupar- tatu ini dalam benhrk nakirah adalah

menjelaskan batrwa kesibukan itu berbagai maciam, misalnya

membaca Al Qur'an, dzikir, doa" mengagungkan Allah. Inilah
kesibukan karena dia membutuhkan munajat kepada AUah dan

renungan mendalam, sehingga tidak boleh ada kesibukan lain selain

itu.

An-Nawawi berkata, "Maksudnya, pekerjaan seorang

mushalli adalah menyibukkan diri dengan shalatnya, mentadabburi
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ucaparurya. Sehingg4 dia tidak seharusnya menghiraukan yang lain

semisal menjawab salarn dan lain sebagainya."

Al Imam Abu Sulaiman Al Khaththabi berkata dalam Al
Ma'alim, "Orang-orang berbeda pendapat tentang mushalli yang

diucapkan salam kepadanya. Sebagian mereka membolehkannya

menjawab salam tersebut. Ibnu Al Musayyab tidak

mempeflrursalatrkannya, demikian pula Al Hasan Al Bashri dan

Qatadah. Ada riwayat dari Abu Hurairah bahwa bila ada yang

memberi salam kepadanya ketika dia shalat maka dia menjawabnya

dengan suara yang terdengar (oleh orang lain). Riwayat senada juga

didapatkan dari Jabir.

Mayoritas fukaha berpendapat tidak boleh menjawab salam

(bagi yang sedang shalat). Ada riwayat dari Ibnu Umar bahwa dia
berkata, "(Hendaklah) dia menjawab dengan isyarat." Atha', Asy-
Sya'bi, An-Nali*ra'i dan Suffan Ats-Tsauri berpendapat, jika dia

sudatr selesai dari shalatrya barulah dia jawab salam itu. Sementara

Abu Hanifah mengatakan, "Dia tidak perlu menjawab salam, dan

tidak pula perlu memberi isyarat."

Menurut saya (Al Khaththabi), "Menjawab salam dalam

shalat dengan ucapan dan perkataan adalah perbuatan yang dilarang,

tapi menjawabnya setelah selesai shalat adalah sunnah. Nabi SAW
sendiri menjawab salam Ibnu Mas'ud setelah beliau selesai dari

shalat. Sedangkan meqjaurab dengan isyarat baik bila dilakukan,

karena ada riwayat dari Nabi SAW yang memberi isyarat dalam

shalat, Abu Daud juga meriwayatkannya dalam bab ini." Selesai (Al
Khaththabi).

, Menurut saya*, kelompok yang melarang menjawab salam

dalam shalat berdalil dengan hadits Ibnu Mas'ud ini, karena di

* Kata ganti saya di sini kembali kepada Syamsul Haq Al Azhim Abadi, tapi
keseluruhan kalimatnya menukil dari Asy-Syaukani dalam Nail Al Author. Penerj.
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dalamnya Ibnu Mas'ud berkat4 "Beliau tidak menjawab kami.'Tapi
kalimat ini harus ditafsirkan tidak menjawab dengan kata-katabukan
dengan isyarat karena lb,nu Mas\rd sendiri yang meriwayatkan

balnrra Rasulullah SAW menjawab salamnya dengan isyarat. Andai
dia tidak meriwayatkan isyarat ini maka tentu pe,lrdapat yaucrg benar

adalatr melarang menjawab salam, ini demi mengkompromikan

semua hadits yang berhubrmgan dengan masalah ini. Demikian
dikatakan oleh Asy-Syaukani,

Hadits ini sekaligus menjadi bantahan atas orang-orang yang

membolehkan menjawab salrm dengan ucapan ketika sedang shalat.

Al Mundziri berkata, "Hadits ini diriwayatkan pula oleh At
Bukhari, Muslim don An-Nasa'i."

|Cc $:L ,L,6 go 1b3|i. ;; $:"; -ly.
,VG-, |l:r$2tt e'pk ,iv it**,ft €j r
4L'.5i k-';, rL, ybt ;* lt);, jbui
it Jy, ;at fu ,LL t:r?ii rl G.*t,i>(-lr ',*1i'{
Lfrix.6 :if',lLq_llr 19 ,i6it t*, f bt *
*'r; 1.D,2)r et#s I ol ,;l r, ,e:Ll i|i.t- h'

'ivtur

920. Musa bin Ismail menceritakan kepada kami, Aban

menceritakan kepada kami, Ashim menceritakan kepada kami, dari

Abu Wa'il, dari Abdullalt dia berkata "Kami biasa memberi salam

dalarn shalat kami, dan biasa pula (dalam shalat) kadi meminta

keperluan kami. (Suatu ketika) aku datang kepada Rasulullah SAW
yang sedang shalat. Aktr memberi salam kepada beliaq tapi beliau
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tidak menjawab salamku. Aku merasa tidak enak tentang masa yang

sudatr lama dan apa yang baru saja terjadi. Begitu Rasulullah SAW

selesai shalat beliau berkata, "Sesungguhnya Allah Maho

berlrehendak untuk memperbarut urusan-Nya, dan sesungguhnya

Allah 'Azza wo Jalla telah memperbarui pertntah-Nya dengan

(memerintahkan) janganlah kalian berbicara dalam slwlat."
Kemudian, beliau menjawab salamku.'r6

Penjelasan Hadits:

9W. ]l:i al,iar e'# & Cru-i biasa memberi salam

dalam shalat kami, dan biasa pula dalam shalat kami meminta

keperluan kami). Dalam riwayat An-Nasa'i, "Kami biasa memberi

salam kepada Nabi SAW dan beliau menjawab salam kami, sampai

ketika kami kembati dari negeri Habasyatr....."
'ot; ft;ti V gJu.tt (Aku merasa tidak enak tentang apa yang

terjadi di masa lalu dan yang banr saja terjadi), artinya semua yang

telah terjadi dan bartr saja terjadi berupa pikiran yang macam-

macam, kesedihan dan berbagai masalah.

Al I(haththabi berkatq "Maksudnya kesedihan dan

penderitaan yang telah lama maupun yang banr saja terjadi. Di sini
dia menyatakan perasaaonya yang teringat akan kesedihan di masa

lalu ditambah dengan yang banr saja terjadi (lantaran salamnya tidak
dijawab oleh Nabi SAW).

Dalam An-Nihayah disebutkan, "Maksudnya, kesedihannya

bersambrurg dari yang telah lama dengan yang baru saja terjadi. Ada
yflg mengatakan, artinya, "Dia terpikir dengan keadaannya yang

tel.eh lama terjadi dan yang banr saja, apa kiranya sebab Rasulullah
SAW tidak menjawab salamnyr."

s Hadits shahih.HR An-Nasa'i (1220).
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;at tilI @egitu beliau selesai shalat).

L.tLi- tlr li1 lSes*rgguhnya Allah mengadakan pembaruan)

artinya *"ou*put tar [hukum baru]. :i1 q (dari perintah-Nya)

yaitu r.uusan dan senua perintatr-Nya
'6rl n (telah memperbarui) artirya membuat hukum'baru

dengan menghapus hukum yang me,mbolehkan menjawab salaur

ketika sedang.shalat dan menggantinya dengan lslangao untuk itu

:tlbt CLjik f of 6anganlah kalian berbicara datam shalat).

Pembaruan perinah dari Allah ini ada kemrmgkinan terjadi pada saat

shalat tersebut (di mana Rasulullatr SAW tidak menjawab salarn Ibnu

Mas'ud. Penerj) atau sebelumnya.

;*A Se ij @eliau menjawab salaurku), retelah selesai

shalat. Ini menjadi dalil bahwa orang yang diberi salmr ketika

sedang shalat disunnahkan untuk menjawabnya bila sudatr selesai

dari shalatrya. Pendapat ini diriwayatkan dari Abu Dzar, Atha', An-

Nakha' i dan Ats-Tsauri.

Ibnu Ruslan berkata "Madztrab Ary-Syaf i adalah menjawab

salam dengan isyarat bila sedang shalat."

Sedangkan Ibnu Al Malik berkatq *Dalam hadits ini terdapat

dalil sunnahnyamenjawab salam ketika sldah selesai dari shalat. Hal

yang sama berlaku ketika buangafu, atau sedang membaca Al Qur'an
tiba-tiba ada yang memberi salnm."

AI Mundziri berkata, "Hadits ini diriwayatkan pula oleh An-

Nasa'i."

Ll ,tn-, 'i. -#3 ,=-V i ,JG 'i '*i $lt; -lY \
c. 

t.1, 
c. . '"' ' '

* ,:# it * ,o(i, ?b ,!y ,f ,-SJ'*',#:r,
.O
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921. Yazidbin Khalid bin Mauhib dan Qutaibah bin Sa'id
menceri-takan kepada kami, bahwa Al-Laits menceritakan kepada

mereka, dari Bukair, dari Nabil shahib Al Aba', dari Ibnu Umar, d4ri

Shuhaib, dia berkata, *[ku melintas di hadapan Rasulullah SAW
yang sedang shalat dan alar memberi salam kepada beliau. Beliau
menjawab dengan me'rnberi isyarat."

Dia berkata, "Aku tidak tahu kecuati dia berkata, "Isyarat
dengan jarinya"."

Ini adalatr redaksi dari Qutaibah.4T

Penjelasan Hadits:

"6tt 
gb rtarl gabil shahib Al 'Aba'). Al Hafizh berkata

tentangnya d66- it'-Wrib,'Nabil shahib Al 'Aba', al aksiyah dan

asy-syamal. Maqbul, termasuk periode ketiga"

An-Nasa'i menganggapnya tsiqah. Ditanyakan tentangnya

kepada Ad-Daraquthni apalcah dra tsiqah,dia mengisyaratkan dengan

tangannya'.tidak!'

it5lijt (beliau menjawab dengan isyarat). i6 pia berkata)

yaitu Nabil';ri lf tl.Jflt li Qnl tiaaf< tatru kecuali dia berkata) dia di
sini adalah Ibnu Umar .it Stgf (isyarat deirgan jari"ya). Di sini

n'Hadits mi shahih. HR At-Tirmidzi (367).

122 AUNULMflBUD



terkandung dalil sunnahnya menjawab salam dengan isyarat ketika
sedang dalam shalat.

Al Mundziri berkata, "Hadits ini diriwayatkan pula oleh At-
Tirmidzi dan An-Nasa'i. At-Tirmida Wa['Hadits Shuhaib ini
hasan, kami tidak mengetatruinya kecuali dari jalur Al-Laits, dari

Bukair." An-Nasa'i b€rkat4 'Nabil ini tidak terkeNml.' Ini adalah

alfiir perkataannya.

Nabil ini sendiri adalah shahib Al 'Aba', ada pula yang

mengatakan shahib Asy-Syamal, dia biasa me,lrdengr hadits dari
Ibnu Umar dan Abu Huraimh. Yang biasa meriwayatkm darinya
adalatr Bukair bin Al Asyaii dan Shalih bin Llbaid.

s:L ,b.)s{- ,!$t f , i' :*$:"; -lyy

e il*ty\t,k ltU *t'f ,JG /;G,r,flt 'fi utSI :yr,).i,n',r,ts. ,.f ,* ,Y-'fi'rfii aty>Ir

ti * ib, e;t ?4 i*f *t u& :y, A.i- *
.J 1 

'oi?l ol ,;x-i'ry r:furf ,t!t e'ii t1 ,sG

(.,*l*
922. Abdulah bin Muhammad An-Nufaili menceritakan

kepada kami, Zuhair menceritakan kepada kami, Abu Az-Zubair
menceritakan kepada l€mi, dari Jabir, dia b€xkda, 'Nabiyullah SAW
mengutuslan ke Bani Al Mushthatiq. Aku mendatangi beliau yang

saat itu sedang shalat di atas rmtmya Aku berhicra pada beliaq tapi

beliau hanya memberi isyarat begini de,ngan taoganya. Aku kernbali

berbicara pada beliau dan beliau hanya me,mberi isyarat dengan

tangannya dan aku mendengar beliau. me,mbaca dan menganggukkan

kepala. Setelah selesai beliau berkatq *Apa yang kamu kerjekan
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untuk tugas yang aku berikan? Tidak ada yang menghalangiku rmtuk

melayani pembicaraanmu kecuali bahwa aku sedang shalat."48

Penjelasan Hadits:

el:6 tef,", mendatanginya),'&i (hlu berbicara padanya),

yaitu Nabi SAW. Dalarn riwayat Muslim, trr{h memberi salam

kepada beliau."

,& :9,4 Juf (beliau berkata kepadaku dengan tangannya

begini). Muslim menarnbahkan, "Znbair mengisyaratkan tangannya

ke tanatr." Sedang dalarn riwayat Al Bukhari, "Aku memberi salarn

kepada beliau tapi beliau tidak menjawabku, membuat di hatiku

terpikir sesuatu yang hanya Allah yang lebih tahu." Yaitu dia sedih

karena salamnya fidak dijawab.

yll. ,l.i: (beliau memberi isyarat dengan kepala) yakni

melakukan ruku dan zujud (dengan isyarat tersebuQ.

*l'*U.J I |,b?l'ot ,*-ir ilf lsesungguhnya tidak ada

yang menghalangku untuk melayani pembicaraanmu kecuali bahwa

aku.sedaps $ulutl. Dalam riwayat Muslim: '& i:tf bl'r;gai ; Uttl

*l '* d 'rl 
"Perlu diketahui, tidak ada yang menghataignu

untukmenjawab salammu, hanya saja aht sedang shalat."

An-Nawawi berkata, "Dalam hadits Jabir RA ini beliau SAW
menjawab salarn dengan isyarat dan isyarat serta gerakan kecil
sejenisnya tidak membatalkan shalat. Selain itu, sepantasnya orang

yang diberi salam lalu ada yang menghalanginya untuk menjawab

salam memberitatnrkan kepada orang yang me,ngucap salam

kepadanya alasan mengapa dia tidak dapat menjawab salamnya."

Al Mundziri berkata, "Hadits ini diriwayatkan pula oleh

Muslim, At-Tirmidzi, An-Nasa'i dan Ibnu Majah.'

{ Hadits in shahih. HR Muslim @embahasm tentaqg masjid/3S3).
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u* ,U1t!"sr'4vr,jlr ur+U'#r $3,- -lyr
Ar *l; 'e ,JG';6 g1.r; ,-rl,'- 'i iw $:L o7';.';#/,9r'.,

,k;'1t jy*j yhtdb )tJh s? :JA'# i.
{ry.'-ta :Jv k ;t y t;,t* )a\i'ii; :Jv .+
t;k r * "; 

*, +h, ,k !, J;r u-l;'-t:s
qk a;' ri3 Ji,jGy;i;,y'o&-

A.i:;L ,p: J;I U. ,p, "s )r U,'"L't;.,
.ott

g23. Al Husain bin Isa Al I(hurasani OU-r***
menceritakan kepada kami, Ja'far bin Aun menceritakan kepada

kami, Hisyam bin Sa'd menceritakan kepada kami, Nafi'
menceritakan kepada kami, dia berkata, Aku mendengar Abdullah
bin Umar berkata, "Rasulullah SAW keluar menuju Quba' untuk

shalat di sana. Laltu datanglah orang-orang Anshar memberi salam

kepada beliau yang sedang shalat. Aku berkata kepada Bilal,
'Bagaimana kamu melihat beliau menjawab salam mereka ketika

beliau sedang shalat?' Dia menjawab, 'Beliau berkata begini, dia

mengultrrkan tapak tangannya'." Ja'far bin Aun membentangkan

tangannya dengan menjadikan bagian telapak berada di bawatr dan

bagran punggung tapak tangan berada di atas.ae

Penjelasan Hadits:
zl

rS (Quba') adalah nama tempat yang jaraknya dua mil daxi

Madinah.

oe Hadits nishahih.IlR. At-Tirmidzi (368).
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y, uf-- 6"fiau shalat di dalamnya) yaitu di masjidnya
(masjid Quba').

g,j jjli,:p ,f*j y;t'r!U ,h1'-it )f U'&'t*r" (Ja,far

bin Aun mernbentangkan tangennya denlan menjadikan bagran

telapak berada di bawatr dan bagian punggung tapak tangan berada di
atas). Perlu diketahui dalam hadits ini disebutkan me,njawab salam

dengan isyarat semua tapak tangan, sedang dalam hadits Jabir

dengan tangan, sementara dalaur hadits Ibnu Umar Aari SnuUaiU

dengan jai. Ada lagi dalam hadits Ibnu Mastrd pda riwayat Al
Baihaqi dengan redaksi: *Maka beliau menganggtrkkan kepala."
Dalam sebuah riwayat oleh Al Baihaqi, "Beliau melakukan ini
dengan kepalanya, maksudnya menjawab salam." Kesemua riwayat
ini bisa dikompromikan batrwa Rasulullah SAW terkadang

melaksanakan begini dan terlsdang begrtu, sehingga semua bentuk
isyarat tangan itu boleh dilah*an. Wallalru Ta'ala A'lsn.

924. Ahmad bin Hanbal menceritakan kepada kami,
Abdurrahman bin Mahdi menceritakan kepada kami, dari Suffan,
dari Abu Malik AI Asyha'i, dri Abu Hazim, dari Abu Hurairatr, dari
Nabi SAW, beliau b€rsabda, "Ttdak ado ghirar dalam shalat dan

salam."

,1,{"{ U. ,*:l !t:L cf.L ,$L 'i'l(i;l $:L -1y r
i.i,, t'. . .t, f ,, ', . c.,;;-j 4 *,1)o G,, f ,rr,--,tri !! eJ 

'*o6 *
.(#1't yc etVY>'jti *t y b, e Ut,f

):fi) .:,r$L',&yrli3 y Ll ,srf q. *,!';l JG

(.3c Wh'rkb6a,y:St
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Ahmad berkata, "Artinya, menurutku karnu tidak boleh

memberi salarn atau kamu diberi salam."

(anjutan sabda Rasulullah SAW), ;'Srr*r*rg tertipu dengan

shalatrya sehingga dia keluar (dari shald) dalam keadaanragu."so

Penjelasen Hadits:

# ti iO e it 1 Clidak ab ghirar dalam shalat dan

salam). Ada yang meriwayatkannya dengan ma-matulrub-kan kata
tliLi karena dianggap athaf dari kata tV. l^ dikatakan dalaa At
Mojma'.

Menurut saya (pensyarah), riwayat yang akan datang

menguatkan bahwa katataslim diriwayatkan dengan majrur (ilg.
Al I(haththabi berkata dalam Al Ma'altm, ,:Arul makua

ghirar adalah kekurangan pada susu unta Dikatakan: litill biti, bila
unta itu susunya berkurang, sehingga arti dari tidak ada ghiror dalam

salam adalah tidak ada pengurangan dalarn salam, yaitu hendaklah

anda menjawab salam dengan lengkap sesuai dengan yang diucapkan

kepada anda oleh yang memberi salam. Misalnya dia mengucapkan,
u As s alaamu' al aihtm w ar ahmatuil o7r" maka j angan dijawab hanya

dengan, uWa 'alaihtmus salaam".

Sedangkan ghirar dalam shalat ada dua bentuk:

Pertama,tidak menyempumakan ruku dan zujud.

Kedua, keraguan apakah sudah shalat tiga atau empat raka'at lalu

mengambil jumlah terbanyak (empat) sebagai persangtcaan kuat dan

salam dalam keadaan masih ada keraguan. Padahal, swmah sudah

memutuskan hendaklah mengarnbil yang paling yakin (yang paling

50 Sanad hadits ini shahih, semua perawinya tsrCah. fifu llazim adalah Sahan
Al Asyja'i. Ibnu Abdil Ban berkata, "Semua orang sepakat bahwa dtartv tsiqah."

AUNULMABUD 127



sedikit yalmi tiga rakaa'at) kemudian shalat satu raka'at lagi, dengan

demikian dipastikan empat raka'at sudah dijalankan.

Dalam An-Nihayah disebutkan, "Ghirar dalam shalat adalatl

kurangnya pelaksanaan rukun dan amalannya. Ada pula yang

mengatakan, ghirar di sini maksudnya ketiduran dalam shalat, jadi

hadits itu artinya, "Tidak ada tidur dalam shalat". Kata gltlJ dalam

hadits ini terkadang diriwayatkan dengan majruT @arakaf akhirnya

lrasrah) terkadang pula dengan manshub (harakat akhirnyafathoh).

Bagi yang meriwayatkaqlya dengan iarr berurti kata ini
ma'thuf (sambungan) dari kata DtAll. Ghirar dalam salam berarti

menjawab salam orang hanya dengan mengucapkan "wa 'alaika"

(dan bagi kamu juga) tanpa menambah kata salam setelahnya.

Bagr yang membacanya dengan nashab berarti kata frff ini
ma'thuf dari kata 1tr,i, sehingga maknanya adalah, tidak boleh ada

kekurangan dan salaman dalam shalat, karena bicara dalarn shalat

dengan pembicaraan yang bukan bugrao dari shalat itu dilarang."

Selesai (An-Nihryah).

tCf i6.emad berkata), yaitu Ahmad bin Hanbal vI, €t-
u$b 'iLi l:t 'F r bf ,if (Artinya, merrurutku kamu tidak 6ol6h

memberi salam atau kamu diberi salam), yaifu dalam shalat, karena

tidak boleh ada pembicaraan di dalamnya. Ini sesuai dengan makna

riwayat yang me-nashb kata fr&5 lantaran disambungkan dengan

kata 1trP.

J,Aj (maka dia berpaling) dari shalat (dalarn keadaan ragu),

kalimat ini adalah keteranan.

Hadits ini menjadi dalil tidak bolehnya menjawab salam

dalm shalat Tapi ini bisa dijawab bahwa hadits ini tidak sampai ke

aratr san4 karena secara lahir maknanya ditujukan kepada orang

yang memberi salarn kepada mushalli, bukan kepada mushalli yang

akan menjawab salam tersebut. Kalaupun larangan itu termasuk
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demikian maka maksudnya addah menjawabnya dengan ucapan

tidak tennasuk menjawab dengan isyarat. Ini supaya dicapai

kompromi atas semuahadits yang ada.

?19'u L-:s 6?1,:fit U.'q $!L - r Y o

^;r, Lrrl :,Sv i;; ,l V ,ilL €j c ,!y ,rj r ,orli
.qat't# erttvl 'jti

tctc' c t' t o' 
y.t u ;" J;r';.t ilrr, :;jt; J Sv.ta1 t's c5! ,. , . )

925. Muhammad bin Al Ala' menceritakan kepada kami,
Mu'awiyatr bin Hisyam menceritakan kepada kami, dari Sufuan, dari
Abu Malik, dari Abu Hazim, dari Abu Hurairah, dia berkata, (Aku
duga dia merafa'rrya) "Tidak ada ghirar dalrm salam dan shalat."sl

Abu Daud berkata, "Ibnu Fudhail meriwayatkannya sama

dengan redaksi Ibnu Mahdi dantidak merafa'rya."

Penjelasan lladits:

i6 (Aa berkata) yaitu Mu'awiyah bin Hisyam.

lrrf lAcu kira dia) dia itu kembali kepada Suffan, artinya aku

kira Suffan merafa'nya.

Intinya, Abdurratrman bin Mahdi, Mu'awiyah bin Hisyam
dan Muhammad bin Fudhail bin Ghazwan semrnnya meriwayatkan

dari Sufran Ats-Tsauri. Abdurrahman bin Mahdi meriwayatkan dari

Suffan Ats-Tsauri secara marfu! tanpa ragu. Sedangkan Mu'awiyah

meriwayatkannya dengan marfu' pula tapi disertai keraguan.

Sementara itu, Ibnu Fudhail meriwayatkannya dari Ats-Tsauri tapi

5r Lihat sebelumnya.
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tanpa ragu menyatakannya ndak marfu', melainkan mauquf hanya

sarnpai pada Abu Hurairah. Watlahu a'lant.

1"* li # ,t ltt | (Tidak ada ghirar dalam sal,m dan

shalat),'kata i#'naiir (berharakat alilir kasrah) lantaran ma'thuf
(sambungan)'dari kata dl5. Sebelumnya sudah diterangkan makna

gno*dril salam a*'rlaut
'\tr# it tti. * @erdasarkan lafazh Ibnu Mahdi) yaitu

dengan titazh: # ,i :'* ,l.irt l.
,5V- ii (dan dia tidak merafa'nya), melainkan hanya

memauqufiyahanya sampai kepada Abu Hr:rairah.

Bab 169: Mendoakan Oreng Borsin dahm Shdat
titu 1ffi,167 -Td: l7ll

,rj ,; itiL €* t c A- €* ,l*-^1 €* -qY1

d:", ,1rir1att gE;'* ,,Fit eri'i. ,tvJLtr* ,i*,
e ,)G- y.:w * ,t# ,r: i )\,r,if *j 'i ,-;-
y \t ,k'!, );i'{'.i' ,iU',#ie, ;. t-ru
irtt Gu,i "t?tt i!)L;f' ,'-fi' P, t ,F:r'# *i
tri;; u'j\ o;*:i Ft 6 ,,lril ,jiti ,Lw e:u\
1,icb Jq i;*|;6';i,brd * **\o;.u.
,k y,J;i Jb ttu:Jv .n3; I e.fu-&?ril;
,jc'i ,* r:t G.t€ rt e* 6 jlt ,rt,:rL:t * h,
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siAr'3 uitLii ,6r f i?A V,Ul i>'1,st :yht)
;qtyh, * ltly'ivG 1l gririir;t fltt

li,r u,t; i'ryar* u*i,jtl.lnt Jy:U;ii
.i,63tl ofriut9rf r,

A*!x; 'j6
t?!sr,jv,t $:,d ,,

,)dt-.Ot

efrt$',V'tts1 ,,Su

' ?, .t,.. .a,
.Uhr.r- dht t-J :

,a

> 'j60tt1.3r-u 'iy; Ati';r'Li-:q!i ,A

(ri6y,WL 'iti

:Jtt

(:iu->u; ,t

)tv
'i!gl,

,-^!rlrst, *t t -t$L,?i uts d.-r)c,li'i6
i;t e. i *t q r*;*i3 i+lu' s$ U>,:"t t'dvt \t

ir Jt-i S''trs'ei .-^re $*- I ,rirtc. * ',;;t
'ii* :Jv 1tV. et) ,iu&fxl .t. a

, | -. a la\:14, flr, )*\t*
a

a
.rlAt 4:l*.llu6lirr i,:f) :ju;

.jst Jt , Cl z,.lv 6u'f ;1; r 
j6
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926. Musaddad menceritakan ke,pada kami, Yahya

menceritakan kepada karni, (h) Utsman bin Abu Syaibah juga

menceritakan kepada karni, Ismail bin Ibrahim menceritakan kepada

kami, (dengan makna yang sama), dari Hajjaj Ash-Shawwaf, Yahya

bin Abu Katsir menceritakan kepadaku, dtri Ililal bin Abu

Maimrmab, dari Atha' bin Yasar, dari Mu'awiyah bin Al Halcam As-

Sulami, dia berkata, *Aku shalat bersama Rasulullah SAW tiba-tiba

ada seseorang yang bersin dan aku mengucapkan, "Ymhamukallah!
(semoga Allah menyayangimu)." Orang-orang plm melempar

pandangannya kepadaku (memelototi), sehingga aku berkata,

"Hilanglah anak ibuku*! Mengapa kalian memelototiku?' Mereka

kemudim memukul paha mereka, dan akuptm mengerti bahwa

mereka memintaku rmhrk diam."

Utssran berkata (dalam riwayat Utsman redaksinya adalah),

'Begitu ,Lo mslihat mereka menyumhku diam aku meah" tapi aku

diarn saja Setelah Rasulullah SAW selesai shalat, sungguh ayah dan

ibuku rnenjadi tebusamlz beliau tidak memukuttu, ti&k
membentaklnr, dan tidak mencaciku Beliau berkata, "Sesunggihnln
shala ini tiM tulal twtuk prkam nlcrntsia opryt hennfuy^
Dia lwtln ann* tasbih takbir fut pmbacaim Al Qw'anr"

Atau sehgaimana ymg ditrcapkm Rasulullah SAW. Aku
berkara, "Wahai Rasulullab sesrmggtrtrnya kffiii adatah orang-orang

yang baru sqia merrcakan rnesa jahiliah, df,r Allah mernbawa.Islam

kepada kami. Di antara kami ada omug-omng yang mendatangi

dulcrm."

Beliaube*ata' "Jangatt datarg mereka Crara dukun itu).'

Dia berkda: Ahr berkata lagi, *Di antara kami juga ada

oreng-orang yag msih mengmggap pesimis sesuatu."

* Unglapm lcesnehan atau maa amh dengm sesuahr. Bila diumpamakan
dengan bahasa Indoresia seperti ungkrym'Gtaga!". Pen€rj.
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Beliau berkata, "Ifu hanya peras&rn yang ada dalam dada

mereka, dan tidak akan mempengaruhi mereka."

Aku berkata lagrr, "Di antara kami ada yang menggaris."

Beliau berkat4 !'Ada seorang Nabi dt antara para nabi yang
menggaris. Siapa yang bersamaan garisnya dengan garisan Nabi
ttu, maka baguslah dia."

Aku berkata, "Saya mempunyai seorang budak wanita yang

mengembalakan kambing di kawasan Uhud dan Al Jawwaniyah.

Suatu ketika saya memperhatikan pekerjaannya dan temyata ada

seekor srigala yang memakan seekor kambing. Saya ini seorang

keturunan Adam yang bisa marah sebagaimana manusia lain bisa

marah. Tapi, saya menampar budak wanita itu dengan sebuatr

tamparan." Ternyata itu membuat Rasulullah SAW menganggap

besar masalahku, sehingga aku mengatakan, "Apakatr harus saya

merdekakan saja dia?" beliau berkata, "Bawa budak inr kepadaku!"

Aku pun membawanya kepada beliau. Beliau berkata (kepada budak
waniJa rt.u), "Di mana Allah?' Dia menjawab, "Di langit." Beliau

berkata lagi, "Siapa aku ini?" Dia menjawab, "Anda adalah utusan

Allah." Beliau berkata (kepadaku), "Merdekakanlah dia, karena

sesnnggtrbnya dia adalah wanita yang berimat."52

Penjelasan Hadits:

'nki 6a bersin), dengan mefiathahkar huruf tha'. Dalam
Al Qamus dikatakan, $$e - *b -',4-',r^hb, artinya diserang

oleh bersin.

Uii (aku berkata), ketika sedang dalam shala!
(Yarhamukallah [semoga Allah menyayangimu]), ini sepertinya

52 Hadits iil ihahih. HR Muslim (Al Masajid/33), An-Nasa'i (1217), dari jalur
Hilal bin AbuMaimunah.
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karena dia menjawab ucapan orang yang bersin lttt, *Al

Hamdulillah."

e6. ?1, g.rj (Orang-orang melempar pandangannya

kepadaku), artinya mereka melirik ke arabku dengan segera. Kata ini
diambil dari kata melemparkan panah. Ath-Thibi berkata,

"Maknanya adalah mereka mengarahkan mata mereka kepadalcu

tanpa bicara" mereka memandangku dengan pandangan yang seolah

melarang bicara dalam shalat."

'r$t J<i'i Cfnf**lah anak ibuku!), artinya seorang ibu yang

kehilangan anaknya. Artinya, ibuku kematian anak, karena aktr telah

mati.

Jl tr;j$ Sfte u (Apa trnrsan kalian melihat kepadalcn),

artinya mengapa kalian memandanglu dengan pandangan

kemarahan?
.2 ) . t .

Hoif ,* '#*.bit'- $iert (Mereka memukut rarsan-

tangan mereka ke paha-paha mereka). An-Nawawi berkat4 "M€reka

melakukan ittr rurtuk membuafirya diam. Ada kemrurgkinan ini tcrjadi

sebeltrm disyariatkannya tasbih bag ),ang me'mperingatkan akan

sesuatu dalam shalatnya. Ini juga menrpakan dalil bolehnya

melalcukan geralcan kecil dalm shalat dan itu tidah membuatrya

batal, bahkan tidak dimakuhkan bila memang diperlukan."
lz t -tFei (mereka menyuruhku d*r), dengan mentasydi&an

mim.
t.
ir6$ Jtii (Utsman berkata), yaitu bin Abu Syaibah (dalarn

riwayatrya).

',*3 ig g.& ii{i1 (ii 6edka irku mengetatrui mereka

menymrhku diom, alnrpun marah tapi aku hanya diam), artinya aku

hanya diam dan tidak melalnrkan reaksi sebagai ungkapan

kemaratran itu. Demikian menunrt Ath-Thibi.
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ib grLr(demi ayah dan ibuku) prase ini berhubungan dengan

kata yang tidak disebutkan dalam tel<s (mahdzufl, sejatinya, "Ayah
dan ibuku aku berikan sebagai tebusan".

nt{ fi (aan beliau tidak membentalku). At Kalr artinya Al
Intthar (membentak). Demikian dikatakan oleh Abu Ubaid. Dalarn

k rtab An- Nihay ah disebutkan, "Dikatakan,', ji (di a membentalarya)

bila menghardiknya dan memandangnya dengan wajah masam."

"f 
fi (au" beliau tidak memakiku), di sini dia ingin

menerangkan semua perilaku Rasulullah SAW yang lematr lembut

dan perangai yang halus.

iyilr o.ii b1 lr"ruogguhnya shalat ini), maksudnya semua

shalat secara rr.u*iuit yang fardhu maupun lainnya.

O6t gt6 1;A V.,ryf (tiaur. halal di dalamnya perkataan

manusia). Ini mengandung dalil haramnya berbicara dalam shalat

baik karena ada keperluan atau tidak. Sama saja apakah itu untuk

kemaslahatan shalat atau ada hal lain. Jika orang yang shalat ingin
mengingatkan atau mempersilahkan seseorang yang ingrn masuk,

maka bila dia laki-laki dia hanya boleh bertasbih, dan bila dia

perempuan dia hanya boleh bertepuk tangan. Ini adalah madztrab

mayoritas ulama datrulu dan sekarang.

Sebagian ulamq antara lain Al Avza'i berpendapat boleh

berbicara jika unhrk kepentingan shalat itu sendiri. Yang dimaksud

pembicaraan di sini adalatr pembicaraan dengan sengaja dan yang

bicara itu tahu hukumnya, adapun pembicaraan orang-orang awam

tidak membatalkan shalat menurut pendapat jumhur bila hanya

sedikit. Tapi Abu Hanifah dan orang-orang Kufah mengatakan batal.

Sementara itu pembicaraan oftmg yang tidak tahu dan dia

baru saja masuk Islam maka itu sama dengan pembicaraan orang-

orang awam. Artinya tidak membatalkan shalat bila hanya sedikit.

Ini berdasarkan hadits Mu'awiyah bin Al Hakam yang sedang kita
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bahas ini. Sebab, di sini Nabi SAW tidak memerintahkannya untuk

mengulangi shalatnya. Beliau hanya memberitahunya batrwa

berbicara itu dilarang dalam shalat untuk masa yang akan datang.

!i3r 'i 6\ r.ii 6Oia hmyalatr untuk tasbih, takbir dan

membaca Al Qur'an). An-Nawawi berkata,'Maksud pernyataan ini,

shalat itu hanya untuk ucapan sernacam itu, karena ada tasyahhud,

doa dan salam yang tidak disebutkan tapi termasuk amalan shalat.

Dengan kata lain shalat ini tidak boleh disisipi pembicaraao manusia

dan dialog antar merekq yang boleh hanya tasbih dan sejenisnya

berupa dzikir dan doa serta ucapan lain yang dibolehkan syara'.

Datam hadits ini ada lalangor mendoakan orang yang bersin

dalam shalat dan itu termasuk pembicaraan manusia yang dilarang

dan membatalkan shalat bila dilalarkan oleh orang yang sengaja dan

tatru hukurnnya

[Jlama Syaf iyya]r berkata, "Bila dia berkata,

'Yarhamukallah' dgngan sempuma maka shalatnya batal."

Sedangkan orang yang bersin dalam shalatnya, maka disunnahkan

baginya untuk mengucapkan hamdalah secara sirr (tidak bersuara).

Ini adalatr madzhab Asy-Syaf i, Malik dan lainnya

Bahkan, ada riwayat dari Ibnu Umar, An-Nalfia'i dan Ahmad

bahwa mereka membolehkar hamdalah itu diucapkan secara suara

keras. Tapi pendapat pertama lebih tepat. Alasanny4 hamdolah itl
termasuk dzikir dan menurut sunnatr dzikir dalam shalat itu
hendaknya dibaca silr kecuali yang memang disyariatkan untnk

dibaca jahr." Selesai (An-Nawawi).

{r"tor * ertJ- ili rif (Sesungguhnya kami adalah orang

yang b;ru ruju'-"oguiami masa jahiliyah). Kata i$hq berhubungan

dengan lKata,W. Semua masa sebelum diturunkairiya syariat disebut
j ahiliah lantaian banyaknya kejahilan mereka.

t36 AUNUTMflBUD



l,S<, orfi lE, t i (Di antara kami ada orang yang

mendatangkan dukun-dikil). Kata lafihanadalatr jamak dari kahin
yaitu orang yang mengaku tahu hal-hal yang tersembunyi. Ath-Thibi
mengatakan, "Perbedaan antara kahin dm 'arraf, bahwa kahin

membawakan berita tentang yang akan terjadi di masa datang,

sedangkan 'arraf yang membawakan berita tentang di mana barang

yang telah dicuri orang, barang yang hilang dan lain sebagainya."

;4tU $ (angan mendatangi mereka). Para ulama berkata,

"Dilarangnya mendatangi paxa kahin (dulon) lantaran mereka

berbicara tentang hal-hal gaib yang terkadang kebetulan benar,

sehingga menyebabkan banyak orang terfihah karenanya. Lagi pula,

mereka strka mencampur adukkan syariat. Hadits-hadits sluhihtelah
banyak yang melarang untuk mendatangi dan membenarkan

perkataan dukun (paranormal) dan mengharamkan pemberian mahar

(upatr) kepada mereka Ini semua haram berdasarlon rjmak kaum

muslimin.

o:l#- iEt 9l Coi antara karni ada pula yang masih

bertathaynrr). Dalam An-Nihryah disebutkan, *Ath-Thiyarah adalatt

perasaan pesimis akan suatu hal. Asalnya adalatr perasaan optimis

karena melihat tingkah laku bunurg, kemudian dipakailah kata ini
unhrk semtra hal yang menyebabkan seseorang pesimis atau optimis.

Pada masa jahiliah mereka biasa mengganfimg keberuntungan atau

akan terjadinya marabahaya dengan melihat tingl@h laku hewan

bunran seperti burung dan kijang. Mereka kemudian akan

menganggap pertanda baik bila ada smvanih dan al<an merasakan

pertanda buruk bila ada bau'arih. Dalam Al Qonus: bou,arih adalah

hewan bnnran yang betgerak dari kanan menuju kirimu, dan smvanih

sebaliknya. Hal itu bisa menjadi penyebab mereka membatalkan

ffialman dan maknrd tujuan mereka semula Syariat datang rmtuk

menghaprs dan melarang ihr semna
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eltb CUtV-i;;,'l,i (ihr adalah sesuatu yang mereka

rasakan dalam dada mereka). Maksudnyq perasaan itu hanyalah ilusi
yang muncul dari diri mereka sendiri, padatral itu tidak berpengaruh

apapun baik dalam hal memberi manfaat maupun mendatangkan

mudharat. Semua itu hanyalah syetan yang mengalirkan perasawl

tersebut ke dalarn diri mereka, supaya mereka terpengaruh dan

mcmpercayai adanya sesuatu yang menjadi penyebab sesuatu selain

Allah Ta'ala. lni jelas tidak diperboletrkan berdasarkan kesepakatan

para ulama

An-Nawawi berkata, "Para ulama berkata: artinya, tathayytr
(thiyarah) itu adatah sesuatu yang muncul dalam diri kalian secara

spontan dan kalian tidak merencanakan itu sebeltrmny4 sehingga

kalian tidak dimintai pertanggxrgjawaban atas hal ini. Namun,
jangan sampai hal itu menyebabkan kalian membatalkan pekerjaan

atau rencana yang sudah kalian tetapkan. Pembatalan pekerjaan atau

rencana inilah yang bisa kalian lalarkan dan itulah yang dituntut atas

kalian dan merupakan wadah taklif. Dengan demikian yang dilarang

oleh Rasulullah SAW adalah melakukan sesuatu atas dasarfathaynr,
atau meninggalkan rencatra gara-gara itu."

IL,II. yi (tidak akan menghalangi mereka). Artinya,
tathaynr itu tidak akan menghalangr tujuan merek4 karena apa yang

menjadi kekhawatiran mereka hanyalatr angan-engan belaka yang

tidak dapat membahayakan tidak pula mendatangkan keuntungan.

Ath-Thibi berkata "Maksudnya apa yang ada dalam pikiran mereka

tidak boleh menjadi penghalang tujuan mereka semula. Mereka

dilarang memanifestasikan apa yang menjadi kekhawatiran mereka

akibat tathayyur tersebut.
. t- r
ojcl4 J]6.: tLj (di antara kanri ada orang-orang yang

membuat garis). 'Crrit 
menurut orang arab adalatr sebagaimana

ditafsirkan Ibnu Al A'rabi, seseorang datang kepada peramal dan di

depannya ada seorang anak. Dia menyuruh si anak ifu membuat
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garis-garis yang banyak sambil berkata, "Anakku memeriksa dan

mempercepat keterangan." Lalu dia menyuruh siapa yang mau

menghapus garis itu dua-dua garis satu kali hapus. Bila yang tersisa
jumlahnya berpasangan maka itu alamat baik, tapi bila ganjil maka

itu alamat buruk. Dalam Lisan Al 'Arab masalah ini dijelaskan

panjang lebar.

!+ rr;;li 1A i(6nerau bersabda, "Ada seorang nabi
yang membuit'garis j"gu......") maksudnyq dengan perantaraan

garis itu sang Nabi mengetahui hal gaib dengan fuasat. Konon dia

adalah Idris AS, ada pula yang mengatakan dia adalatr Daniel AS.

Demikian disebutkan dalam Al Mirqah.

',1; ';irti;d lsiapa yang garisnya bertepatan dengan garis

Nabi itu). As-sayyid Jamaluddin menukil dari Al Baidhawi bahwa

riwayat yang terkenal bahwa kata ';ht dibaca dengan nashb

(memfathahY,an, huruf tha), sehingga fa'il (subjek)nya tidak

disebutkan dalam teks (mudhmar). Ada pulq riwayat yang

membacanya marfu' sehingga yang disembunyikan (mahdzufl adalah

mafulnya.

Srii lmaka itulatr) artinya dia telah benar dalarn menggaris,

atau mengetatrui hal gaib dengan fuasat. Ini seolah menghubungkan

kebenaran yang dilakukan para peramal itu dengan kemustahilan*.

Demikian disebutkan dalam Al Mirqoh.

An-Nawawi berkat4 "Para ulama berbeda pendapat dalam

menafsirkan kalimat Rasulullah SAW ini. Penafsiran yang benar:

barangsiapa yang bisa mengetahui bagaimana Nabi tersebut

menggaris maka itu dibolehkan, tapi tidak ada jalan bagi kita untuk

mengetahuinya, sehingga tidalc ada jalan pula unhrk dibolehkan.

Artinya, itu tetap dihararnkan, karena meramal dengan garis seaerti

* Artinyq mustahil ada oraog yang bisa bertepatan garisnya delrgan Nabi
tersebut. Wallahu a'lam. Pe'nerj.
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itu hanya boleh bila diyalcini garis itu sesuai dengan garis sang Nabi,

dan itu tidak mrmgkin bagi kita Nabi SAW mengatakan dengan

kalimat, -Siap Wg goisnya bersesuaian dengon gois (yn7
dibuat) Nabi itu mats itu bend', dan belian tidak langsmg

mengharamkannya, supaya ymg me,ndengar tidak m€mahmi bahwa

perbuatan itu termasuk yang dilakukan sang Nabi tersebut adalah

haram. Jadi, beliau menjaga kehomrdan smg Nabi sekaligus

m€qielaskm hukrmnya rrutuk kitq tapi tidak diharamkan rmtuk sang

Nabi itu sediri. Iklim juga bisa tidak haram melakukmnya bila
kaliao tahu persis bagaimma cara hlabi itr mengguis, tapi kalian

tidak mungkin mengetahuinya

Al Khaththabi berkatq'Hadits ini mengandung ke,mrmgkinan

adanya larmgru menggais sqerti yang disebutloq meski tahu

seperti Era cara Nabi tersebut marggariq kar-€Nra Eili&ya sudah

tqrgnrtus, rehingga t€@ dikq @i kita melakukrrnrJra"

At Qadhi IFdh b€rtdq *Ymg dipitft maknanya adalalt
Siapa yang gadsnfd bisa bemsuaim dengm gais smg Nabi, maka

apa yang airmattamya menjadi benr, tapi brul<an b€rrti itu boleh

dilakukm oleh ldta" TaFi da temmgtinm prla ini sudah

dimansukh dalur s,,adat aga;rn^ kita. Deugro &mikian semua ulma
sepaka bahwa menggais scpcrti ymg dimaksrdkam di sini

terlarang." Selesai (An-Nawawi)

{i'At bl $ (di kawasm LJhud dan Jawwauiyyah)

lawwariiiyal d"irgu" iqaUrt*^ hrruf jfir dan mentqsfii&an
wau dan huruf arz berbcis kos?al\ Icemdim ya' brtasydid, int
adatah sebuah tempd di dekat LJhd di utara Madinah. Apa yang

dikatakan oleh Al Qadhi Iyadh bahwa tni adalah ternpat yang

termasuk kawasan Al Fr' ffiak dap6t ditaima, l<aena AI Far'

berada antara Mal&ah dan Madimh dan jarh dad Madinah,

sedangkan Uhud b€rada di sebelah Madirdh menuju Syam. Dalam
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hadits itu dikatakan, "Di kawasan LJhud dan Jawwaniyyatr,

bagaimana mungkin jawwaniyyah itu ada di Al Far'.

ob?- G tnt (Aku marah sebagaimana mereka marah),

Artinya: Aku juga bisa marah sebagaimana manusia lain bisa marah.
It sama dengan firman Allah, i#J!ft ru tfrft\ ,'*'.t;-l5t
@ <6A "Maka tatkala mereka membuat Kami murka, Kami
menghuhtm mereka lalu Kami tenggelamkan meieka semuanya (di
laut)." (Qs. Az-Zukhruuf [a3]: 55).

Arti kata ,4 dalam ayat ini b€rarti membuat kami par5[.
'-r5'b q!{Sb # Cfupi aku menampamya dengan sebuah

tamparan dan itu merupakau sesuatu yang parah bagi Nabi SAV).
Artinya perihal aku menamparnya inr dianggap masalah besar bagi

beliau.

Al Khaththabi berkata dalam Al Ma'alim, "Kalimat:
"Merdekakanlah dia karena dia wanita beriman" di sini tanda

keimanan yang dilihat Rasulullatr SAW hanya jawabannya yang

benar saat ditanya di mana Allah dan dia menjawab "fi langif' dan

ketika ditanya "siapa aku?" dia menjawab, "IJtusan Allah". Ini
adalah pertanyaan tentang tanda-tanda keimanan,'bukan pertanyaan

tentang dasff d"n hakikat sejati keimanan. Kalau ada orang.kafir

datang kepada kita dan ingin pindah dari kekafirannya menuju Islam,

lalu dia memberikan tanda keimanannya seperti yang diucapkan

budak wanita tadi, maka itu tidak cukup untuk membuktikan dia

sudah muslim sampai dia bersaksi bahwa tiada tuhan selain Allah
dan Muhammad adalah utusan Allah. Barulah kemudian dia bebas

dari agama yang sebelunnya dia peluk.

Peristiwa (pertanyaan Nabi SAS/ kepada si budak) ini sama

dengan sepasang laki-laki dan perempuan yang kedapatan berada di
sebuah rumah, lalu ditanyakan kepada yang lald-laki, "Siapa wanita

ini?' Jika dia menjawab "Ini .istriku." Mal<a kita harus
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mempercayainya tanpa harus merninta bukti nikah dan lain

sebagainya guna mengecek kebenaran mereka suami isti atau bukao"

seperti meminta saksi pernikatrannya, menghadirkan walinya,

menanyakan berapa mahar dan lain sebagainya

D€mikian halnya omng kafir yang mengaku sudah beragama

Isl"m maka dia tidak cukup mengatakan "Saya muslim" sampai dia

menyebutkan hakikat keimanan.

Akan tetapi, kalau ada orang yang tidak kita kenal

mendatangi kita dan dia me,ngatakan sebagai oraog Islam, maka kita
menerima pengalnrannya. Srma halnya kalau kita bisa melihat tanda

keimanan pada penampilannyq maka kita harus menganggapnya

muslim sarnpai terbuka kenyataan bahwa dia tidak demikian.'

Selesai (Al Khaththabi).

Al Mrmdziri berkata, "Hadits ini diriwayatkm pula oleh

Muslim dan An-Nasa'i."

,)-p ii #t * d*,AcJlt ;;'i'H, €* -ryv

i d_ls * ,,)G_ y.:lw'* ,v i )\'ob |* $:'L

*i yh,* it );'&"+ f,i 'iti'o"hr;ir
til):j.Jv ol'+ q.o* ,$)i );t q|;t +
tt;;" ;j)i ii,r u;i }u,;i' '*h, rili ,hr 136 '.^*

att'

,#, €*, *ht ,)* lt );.,'t t':6 c:* 
'iu (."t,,r

,d'* Wr6t "?s',!7Li- " ,*w ,?llt1-i JL,.,}e \1.

'o#x 
5t y ,'*u'i ui ,#t J? e:U\'.,tit 6vi

y ht db lt Jh et $t .trl .!i ,Jv r# f\'jl
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,)* ), Ji, -y- r'o:V\i ti :$i 6p3:l,jr .;r.> 
:Jv *,

,?,t F !, f:i lr,at ytlit r cD ,dJd *,t yht
qA:rf U&',;-?.,a G){u-ui;#te-r su

,ei*fu,*r,r)it
927. Muhammad bin Yunrs An-I.Iasa'i kQada

kami, AMul Malik bin Amru menceritakan kepada knrri, Fulaih
menceritakan k@a kami, dtri Hilal bin Ali, ddi Ath' bin Yasa,
dari Mu'awiyah bin Al Halmm As-Sulami, dia berkat4 'Tktika aku
datang kepada Rasulullah SAW, aku sudah tahu beberapa hal tentmg
Islam. Di antara hal yang aku ketahui adalah sabda Rasulullah SAW
kepadalru, "Jika kanru bersin maka ucapkanlah hantdaloh, (Al
lwfiiillah) dsn jika ada yotg bersin fut mengucapkan hindalalt
maka ucafianloh kcpadanya:'Ymhamftallah'!(semoga Attah
metTtayotginru)"

Dia melanjutkan, 'oTatkala aku melaksanakan shalat bersama

Rasulullah SAW, tiba-tiba adz seseorang yang bersin dan

mengucapkan hamdalah. Aku lalu mengucapkan,'Yarhcmukallalf
dengan mengeraskan suara. Orang-orang kernudian melemparku

dengan mereka sampai aku merasa tidak enak dengan ittr,

dan aku berkat4 
'"Me,ngapa 

kalian melihatku dengan pandangan

menjuling? ! " Mereka malah bertasbih.

Setelatr Rasulullah SAW menyelesaikan shalat maka beliau

bertanya, "Siapa yang bicara tadi?" Ada yang menjawab, *Si Arab

Badui itu." Rasulullah prm memanggilku dan b€rkata, "Sholat itu
hanyalah untuk membaca Al Qtr'an dan berdziHr kepdo Allah
Jalla wa 'Azza. I(alau komu berado di dalamnya (slalat) maka
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jadtlranlah hatrya itu yang kamu lafukan " Aku tidak pernatr melihat

seorang guru yang lebih lembut daripada Rasulullah SAW.'53

Penjelasan lladits:

iP iP\ Jl o;p nA t (Mengapa kalian melihatku dengan

pandanlan menSuting;. Kata ;l dengan huruf syin, zu dan ra'
befi&rti melihat dengan melirik ke kanan atau ke kiri. Atau melihat

ddngan ujung mata, ini biasanya menggambarkan pandangan yang

marah atau ingin mengintimidasi.

Uk $$ (ika kamu di dalamnya), artinya di dalam shalat.$.#'aui (maka jadikanlah itu), berupa membaca AI Qur'an dan

berdzikir kepada Allah.

aUte 1r*rsanmu), dengan manshub sebagai lhabar dari kata'iii

Bab 170: Mengucapkan "Aamin'di Belakeng Imam

[Mim: 167,168 -Tt'z l72l

'ir; ,iJ-'* ,i# 6?l ,.6 'i.'rYJ $:L -lyl
br Jyt ok :JG f i f:r * ,q;zat #tt ,rJ f
W, ett.qT ' 

ju { ';r,f.rAi {; } ,l; q:4i * ht *
.rrfk

.. ":
928. Muharnmad bin Katsir menceritakan kepada kami,

Sufian mengabarkan kepada kami, dari Salar.rah, dari Hujr Abu Al

53 Sanadnya dha'if,,karena Fulaih bin Sulaiman itu jujur tapi banyak salatrnya.
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Anbas AI hadhrami, dari Wa'il bin Hujr, dia berkat4 "Biasanya
Rasulullah SAW ketika sudah mernbaca: '6:61 Sj "Bukan mereka
yang sesat.", maka beliau mengucapkan: 'iri (perkenanlonlah).

Beliau mengeraskan *y" ketika igrnsa

Penjelesan Iladits:
'ot:$, Upl (Su$an mengabarkan kepada kami) yaitu Su$an

Ats-Tsaui, (dari Hujr) dengan meilhonmald*an &a' (muhmalah /
tanpa titik) dan mensukunkan jim.

,*it f taU" Al Anbas) dengan huruf 'ain dan ba'fathoh
dan di antara keduanya ada hunrf run

'w: ,i'6 (iEl' rj1 z?ii ti1'r: * t, * !,i;1i t'e
@iasanya Rasulullah SAW ketika zudah membaca: woldhdhaalliin,
maka beliau mengucapkan: amin (pertenant<anlah). Beliau
mengeraslon suaraoya ketika itu). Al Hafizh berkata dalam At-
Talkhish, "Sanadnya shahih, dianggap shahih oleh Ad-Daraqutbni,

tapi dianggap cacat oleh Ibnu Al Qaththan lantaran adanya Hujr bin
Anbas yang menurutnya tidak dikenal. Tapi Ibnu Al Qaththan kelinr
dalam hal ini, karena Hujr ini tsiqah dan terkenal, bahkan ada yang

mengatakan dia sempat menjadi sahabat Nabi SAW. Yang men-

tsiqah-l<anrrya adalah Ibnu Ma'in, Yahya dan lainnya Ali bin flazm
salah dalam menulis nama ayahnya dengan menulis: Hujr bin Qais,
dan yang ini memang majlrul (tidak dikenal), tapi ini tidak diterima

darinya." Selesai (Al Hafizh)

Al Mundziri berkatq "Hadits ini diriwayatkan pula oleh At-
Tirmidzi dan Ibnu Majah. At-Timidzi mengatalcan hadits inihasant)'

s Hadits mi shahih. HR At-Tirmidzi (24E) dan lbnu Majah (S55).
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Saya (Syamsul Haq) katakan, "Dalam riwayat At-Tftmidzi
ada kalimat, "Beliau memanjangkan suaranya." Tapi tidak aoa-

maksud lain dari memanjangkan suara kecuali mengeraskannya.

Syaikh AHul haq Al Mtrhaddits Ad-Datrlawi ddlam AI-
Luma'at berkata, "Prase: "beliau memanjangkan suaranya dengan

itu" yaitu dengan kata Aamtin. Ini bisa diartikan beliau

memanjangkan suara saat mengucapkannya, bisa pula diartikan

beliau rirengeraskan suara ketika mengucapkanny4 dan bisa pula

diartikan beliau memanjangkan pengucapan alif berdasarkan bahaSa

yang fashih. Tapi yang lebih tepat adalatr yang pertama berdasarkan

qarinah dari riwayat-riwayat lain. Dalam sebuatr riwayat di'sebutkan

batrwa beliau meninggikan suaranya. Ini dengan,tegas bahwa yang

dimaksud adalah mengeraskan suara.

Dalam riwayat Ibnu Majah: "sampai orang-orang yang'ada di
shaf pertama mendengarnya dan membuat masjid gaduh." Dalam

sebuatr riwayat: "Bisa didengar oleh mereka yang berada di shaf
pertaina" (HR. Abu Daud dan Ibnu Majah).'r Selesai.

Al Hafizh dalam At-Talkttis berkata, "Ar-Raf i menjadikan

hadits Wa'il ini sebagai huiialr, yaitu dengan kalimat, "beliau
memanjangkan suaranya" bahwa ucapan anin ifi sunnafnya adalah

dikeraskan. Dalam dikteannya dia berkate *Secara la9iah, kalimat
ini bisa dipahami kalau beliau SAW mengucapkannya dengan diatek
yang memakai pemanjangan (huruf aliD bukan yang

memendekkannya. Namrm, riwayat yang menyatakan bah-rrva beliau

mengeraskan suara ketika mengucapkannya minjauhkan
kemungkioan ini."

Oleh sebab itn" At-Tirnidzi berkata setelah meriwayatkan

hadits ini, "Pendapat ini dipegang bukan hanya oleh satu orang ahli
ilmu di kalangan sahabat Nabi SAW, tabi'in dan generasi setelatr

mereka. Mereka semua berpendapat pengucapan amin haruslah

146 AI'JIT*'M{BUD.



dengan suara keras bukan pelan. Ini juga yang menjadi pendapat

Asy-Syaf i, Ahmad dan Ishaq." Selesai.

Malik -dalarn safu riwayat- serta ulama Haoifiah
berpendapat bahwa ucapan amin ifri dipelankan. Dalil mereka adalah

apa yang diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Ya'la dan Al Hakim dari
hadits Syr'bah dari Salamah bin Kuhail, dari Hujr Abu Al Anbas,

dari Alqamah bin Wa'il dari ayahnya bahwa Rasulullah SAW ketika

telatr sampai membaca: @ {-tAi {; # -, rfi3i fi ".....bukan

$alan) mereka yang dimwkai dan bukan (pula jalan) mereka yang
sesat." Maka beliau mengucapkan,'Aamitn' dengan memelankan

suaranya"

Lafazh yang ada dalam riwayat Al Hakim: 'titb '#
(merendatrkan suaranya). Akan tetapi para hafizh antara lain AI
Bukhari dan lainnya menyatakan, prase: '.f* W adalah keraguan

yang dilakukan oleh Syr'ba\ dan yang b€nil adalah: 'rt* 
"i(memanjangkan suaranya).

At-Tirmidzi berkata dalam Al Jami'-aya (Sunan At-
Tirmidzi), *Aku mendengar Muhammad berkata, 'Hadits Sufyan

lebrh shahrft dibanding hadits Syr'bah dalaur hal ini. Syu'bah

melakukan kesalahan di beberapa tempat dalam hadits ini, antara lain

dia mengatakan dari Hujr Abu Al Anbas, yang benar adalah Wa'il
bin Anbas dan kunyahnya adalah Abu As-Salcan. Kesalahan lain
adalah dia menyebutkarq daxi Alqamah bin Wa'il, padahal

sebenarnya tidak ada Alqarnah dalam sanad itu, tapi dari Hujr bin

Anbas langsung dari Wa'il bin Hujr. Selanjutrya dia mengatakan

dengan pmse: 'af* W,paaaU yang benar adalah: 'ri* 
"i.'

At-Tirmidzi berkata lngi, "Aku bertanya kepada Abu Zur'ah

tentang hadits ini dan dia mengatakan, hadits Su&an ini lebih valid.

Al Ala' bin Shalih Al Asadi meriwayatkan dari Salamah bin Kuhail

mirip dengan riwayat Suffan." Selesai (At-Tirmidzi).
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Penulis y,rtzb At-Tanqihmenganggap cacat hadits Syu'batr ini

karena dianggap telah menyalahi riwayat lain sebagaimana yang

diriwayatkan oleh Al Baihaqi dalam surumnya dari Abu Daud Ath-
Thayalisi, Syu'bah menceritakan kepada kami, dari Salamah bin
Kuhail, Aku mendengar Hujr Abu Anbas menceritakan dari Wa'il Al
Hadhrani, batrwa dia shalat di belakang Nabi SAW. Ketika beliau

membacq dUi, Ii, *uku beliau mengucapkan d) dengan

meninggikan suaranya.

Dia (penulis At-Tanqift) mengatakan, "Riwayat ini selaras

dengan riwayat Suffan.Al Baihaqi sendiri dalarn Al Ma'rifahpernah
berkata, *Aku tidak mengetatrui adanya perbedaan pandangan di
kalangan ahli ilmu batrwa bila ada perbedaan riwayat antara Su$an
dengan Syu'bah maka yang diunggulkan adalah riwayat Suffan."

Dia berkata lagi, "Para hafizh seperti Al Bukhari dan lainnya

telatr sepakat bahwa Syu'bah melaktrkan kekelinran dalam hal ini,
karena dalam riwayat versi lain prasenya berbunyi: g')Af (beliau

mengeraskannya [ucapan Aamin. Penerj]).

A[ Imam Ibnu Al Qayyrm datam kttab I'lam Al Muwaqqt'in
'an Rabb Al 'Aalamin berkat4 *Al Baihaqi berkata, 'Kami tidak

mengetatrui adanya perbedaan pandangan di kalangan ahli ilmu
hadits bahwa bila ada perbedaan antara Strffan dengan Syu'batr

maka yang dirmggulkan adalah perkataan Su$an.

Yahya bin Sa'id berkata, "Tak ada yang lebih aku senangi

daripada Syu'batr dan tidak ada yang menandinginya menwutku, tapi

bila dia berbeda pendapat dengan Su&an maka yang aku unggulkan

adalatr Suffan." Syr'bah sendiri berkata, "Suffan lebih kuat

hafalannya daripada diriku." Selesai (Ibnu Al Qalyim).

Ad-Daraquthni berkata dalam sunaonya setelah

mengeluarkan hadits Syu'bah ini, "Dikatakan bahwa dia ragu (keliru)

dalam (redaksi hadits) ini, karena Suffan Ats-Tsauri dan Muharnmad
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bin Salamah bin Kuhail dan lain-lain meriwayatkan dari Salamah
dengan redaksi: t\.'rf* Ci: @mbeliau SAW meninggikan suara
pada saat membaca Aamin), da. inilah yang benar." Selesai (Ad-
Daraquthni).

At Hafizh dalam At-Talfrhishb€rkat4 "Saya me,ngunggulkan

riwayat Su&ao karena ada dua perawi lain yang menguatkannya,

berbeda dengan Syu'batr, maka dari itu para ldtikus hadits

memastikan bahwa riwayat Suffan lebih valid." Selesai.

Dari semua ini anda bisa mengambil beberapa kesimpulan:

Pertamaz Syu'bah berbeda pendapat de,lrgan Su&aq di mana

Syr'batr meriwayatkan dengan redaksi: '.f* W (mere,ndabkan

suaranya), dan ini adalah kesalahan darinya.

Keduaz Para ahli hadits sudah sepalcat bahwa bila Syu'bah drn
Su&an berbeda pendapat (dalam riwayaQ maka yang dirmggulkao
adalah perkataan Su&an.

Ketiga: Syu'bah sendiri meriwayatkan redaksi yang selaras dengan

riwayat Su&an dengan redaksi, "Ketika beliau (nabi SAW) sampai

pada ayat: ,;S&il, lJi, maka beliau mengucapkan giT dengan

meninggikan suaranya. "

Keempat: Riwayat Su&an dengan redaksi "beliau meninggikan suara

ftetika Amin)" dikuatkan oleh riwayat Al Ala' bin Shalih

dan Muhammad bin Salamah bin Kuhail, dari Salanah.

Kelimaz Tak ada yang menguatkan riwayat Snr'bah dengan redaksi

bahwa beliau SAW merendahkan suara.

Ini semua menunjukkan bahwa riwayat Syu'bah itru srndz dat
dha'if, sehingga tidak dibenarkan berdalil dengannya untuk

memelankan suara ketika mengucapkan 'Aamiin' .
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Al Hafizh Syarnsuddin Ibnu Al Qayyim +ohimahullah-

berkata, "Hadits Wa'il bin Hujr diriwayatkan oleh Syu'batr dan

Su&an. Redaksi Sufran adalah: q\, tr* {rt (d^ beliau SAW
meninggikan suara pada saat membaca Aamin), sedangkan riwayat

Syu'bah berbunyi: 'ri* q'ricib (beliau merendahkan suua ketika

mengucapkannya). Ini disebutkan oleh At-Tirmidzi. Al Bukhari

berkata, "Hadits Sufyan lebih valid, dan Syu'bah melakukan

kekeliruan datam redaksinya, ii* q.'r;iA.-

Dalarn hadits ini terdapat empat hal:

l. Perbedaan riwayat antara Syu'batr dan SuSan dalarn masalatr

apakah meninggikan suara (ketika membaca Aamiin) ataukatr

memelankannya.

2. Perbedaan mereka mengenai Hujr. Syu'bah menyebutkan

Hujr Abu Al Anbas sedangkan Su$an menyebutkan Hujr bin

Anbas. Al Bulfiari membenarkan apa yang disebutkan oleh

Sufran Ats-Tsauri

3. Keadaan Hujr ini tidak diketahui

4. Ats-Tsauri dan Syr'bah berbeda pendapat Ats-Tsauri

meriwayatkan dari Hujr langsung dari Wa'il, sementara

Syu'bah meriwayatkannya dari Hujr, dari Alqarnatr bin Wa'il
dari Wa'il. Ad-Daraquthni riwayat Ats-Tsauri

ini dan menyatakagnya sluhih dan tidak menganggapnya

munqathi' lantaran Syu'bah menambatrkan adanya Alqamatr

antara Hujr dengan Wa'il. Tambahan dari Syu'bah ini perlu

ditinjau ulang. Lantaran e,acat inilah At-Tirmidzi tidak

menshahthkan hadits irn. Wallalru a'l@n."
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929. Malfilad bin Khalid Asy-Sya'iri me,lrceritakan kepada
kami, Ibnu Numair menceritakan kepada kami, Ali bin Shalih

menceritakan kepada kami, dari Salamah bin Kuhail, dari Hujr bin
Anbas, dari Wa'il bin Hujr bahwa dia shalat di belakang Rasulullatr
SAW dan beliau mengucapkan *Aamiin" dengan suara keras. Beliau
juga mengucapkan salam ke kanan dan ke kiri sampai terlihat putih
pipinya'55

Penjelsen Hadits:

q\ir.t Pt y i' ,Ji .ir )*:Lie ib lfi ,;ni i ,I:t r
(dari Wa'il bin Hujr bahwa dia shalat di belakang Rasulullah SAW
dan beliau me,ngucapkan 'sAamii[" dengan suara keras). Ini
diriwayatkan oleh Ali bin Shalih iari Saaorah bin Kuhail, dari Hujr
bin Anbas dari Wa'il. Dengan de,mikian Ali bin Shalih memperkuat

riwayat Ats-Tsauri di atas, sebagaimana juga Al Ala' bin Shalih dan

Muhammad bin Salarnatr yang telah disebutkan sebelumnya

*e,,-k i.i(*6?1 |*'i.'HsL -1r.
;:k :Jvi;-; ,rj yi;j G:7 /' i' * eJ * ,et, i

5t Hadits mi shahih. HR At-Tirmidzi Q49), daijalur Ibnu Numair selanjutnya
sama de,ngan di aras.
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,11i '.i!att *'i'& ,?'qT :Jv {'i!-r*ti
930. Nashr bin Ali menceritakan kepada kami, Shafirran bin

Isa mengabarkan kepada kami, dari Bisyr bin Rafi', dari Abu

Abdullah bin paman Abu Hurairah, dari Abu Hurairah, dia berkata,

"Jika Rasulullah SAW zudah membaca '{-Ai $; * -,;L13i ;i(Bulran jalan mereka yang dimurkai dan bukan pula merekn yang

sesat), maka beliau mengucapkan:',1eT (perlrenankanlah) dan itu bisa

didengar oleh orang yang berada setelah beliau di shaf pertama"56

Penjelasan Hadits:

eri i.-r:r (Bisyr bin Rafi') dalam Al Khulashaft disebutkan,

Bisyr bin Rafi' Al Hirtsi Abu Al Asbath dia adalah imam masjid di
Najran. Dia meriwayatkan hadits dari Yahya bin Abu Katsir. Yang

biasa meriwayatkan darinya adalatt Hatim bin Ismail dan AMur
Ra?zAq. Ibnu Ma'in dan Ibnu Adi menganggapnya tsiqah, tapi Al
Bukhari mengatakan, "Dia tidak diikuti (tidak bisa dikuatkan)."

lili ',i'^tt 4 * ti '.,..-.. & 4 ,i6 (maka beliau

mengucapkan: i,r.T tp6rk6"-t rrtrlt dan itu bisa didengar oleh orang

yang berada setelah beliau di shaf pertarna). Dalam riwayat Ibnu

Majalr: .tnJjrt q. €i Jlli ':rbr 
JLI qt;.lJ-.rl "uingga didengar

oleh mereka yang ada di shaf pertama dan masjidpun jadi gemuruh

karenanya."
' 

Hadits ini diriwayatkan pula oleh Ad-Daraquthni dan dia

katakan sanadnya hasan. Al Hakim juga mengeluarkannya dan

56 Sanad hadits ini d/ra'if lantau,,.aake-majhul-an Abu Abdillatr putra pamannya

Abu Hurairah dan dia ini tidak dikend. Bisyr bin Rafi' juga dho'd tertuduh
meriwayatkan hadfu -hadits palzu.
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mengatakan,t'Shahih berdasarkan syarat Al Bukhari dan Muslim." Al
Baihaqi juga meriwayatkannya dnn dia mengatakan, "Hasan shahih."
Ini dikatakan dalam Nail At Author.

Hadits ini merupakan dalil bahwaAamrn itu diucapkan dengan

suara keras, dan ini diperkuat oleh hadits Su&an Ats-Tsaud di atas.

931. Al Qa'nabi menceritakan kepada kami, dari Malik, dari

Snmay maula Abu Baka, dari Abu Shalih As-Saman, dari Abu
Hurairah bahwa Nabi SAW bersaM4 *Apabila iman mengucapkan,

;j{-tAi {;* -, i!13i# "bukan (iatan) mereka yang dimurkai dan

bukan (pla jalan) mereka yang sesat." maka ucapkanlah oleh kolian
:.!:f @erkcnankanlah), karena siapa saja yang ucapannya bersamaan

dengan ucapan malaikat, niscaya akan diampunl dosanya yang telah

lalu"57

Penielasan lladits:

Kata 'rlrrl diucapkan dengan mad don tanpa tasydid menunrt

semua riwayat hadits dan semua qira'at. Abu Nashr menceritakan dari

Hamzah dan AI Kisa'i dengan imalah. Ada tiga dialek lagi dalarr
pengucapannya tapi semrumya syadz (aneh dan menyalahi kaidah

yang ada), yaitu dengan membacanya tanpa mad (menjadi pendek).

5' Hadits in shahih. HR Al Bukhari (7t2), Muslim (p€mbahasan tcntmg
shalat/310).
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Ini disampaikan oleh Tsa'lab dan dia membawakan syahid (riwayat

penguat) untuk itu..Tapi kemudian diingkari oleh Ibnu Darastuwaih

dan dia menganggap syahtd yang dibawakannya adala?r danrat dalam

syair.

Iyadh dan yang mengikutinya menukil dari Tsa'lab batrwa

pembacaan amin dengan pendek itu hanya boleh dalam syair semata.

Dialek kedua adalah membacanya dengan tasydiddisertai mad

G4\. Dan yang ketiga adalatr dengan tasydidtapi dipendekkan Gil:,
Kedua dialek ini dipersalatrkan oleh para ahli batrasa.

Kata .41 ini sendiri adalatr ism f il yaolrg drfathahkan bila
dalam keadaan bersambung (washl), dia sama dengan kata 1-i5.

Artinya adalah, "Ya Allatr, perkenankanlah." Demikian menurut
jumhur. Ada pula yang mengatakan selain itu, tapi maknanya sama.

Pendapat lain mengatakan kata ini adalah salah satu dari nama-nzrma

Allah. Pendapat ini diceritakan oleh penulis At Qamas (Al Fairuz

Abadi) dari Al Wahidi.

Al Imam Al Khaththabi berkata dalam Ma'alim As-Sunan,

"Makna dari perkataan Rasulultah SAW: "Apabila dia

mengatakan d&ii, fi -uf.u ucapkanlah '*T' a6l&mengucapkan itu
bersama dengan imam, supaya p.rgurup* amin dai dia dan kalian

serentak. Adapun sabda beliau yang lain, "Jika dia (imam)

mengucapkan amin maka ucapkan pula oleh kalian amin" tidaklatr

bertentangan dengan riwayat ini, dan tidak menunjukkan bahwa

makmum itu mengundurkan pengucapan amin setelahimarn. Ini sama

dengan orang berkata, "Kalau pimpinan telah berangkat maka

berangkat pulalah kalian." Artinya jika si pimpinan itu telah

mengendarai kendaraannya" maka hendaklah kalian juga bersiap naik
kendaraan supaya keberangkatan kalian dan dia bersamaan. Lebih

tegasnya ini diterangkan lagi dalam hadits lain, "sesungguhnya imam

itu mengucapkan amin daln malaikat juga mengucapkan amin. Siapa
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yan'g amin-nya bersamaan dengan amin-nya malaikat niscaya akan
diaurpuni dosa-dosanya yang telah lalu." Beliau senang bila semua
pengucapan amin itu menjadi satu pada saat diharapkan terbukanya
pintu ampunan." Selesai.

Hadits ini menunjukkan disyariatkannya pengucap an amin
bagi makrlrm dan dalam shalat jahriyyah. Al Imam Al Bukhari
memberi judul: "Bab: Makmum Mengeraskan Pengucapan Amin".
Lalu beliau meriwayatkan hadits ini di bawah judul bab tersebut.

Al Hafizh berkata dalarn Fath Al Bmt,uAz-Zainbin Al Munir
berkata, "Keselarasan hadits ini dengan judul adalatr dari sisi bahwa

dalam hadits ini ada perintah mengucapkan amtn. Perintatr sernacam

ini bila tidak disebutkan bagaimana caranya berarti harus diprhami:
pengucapaonya secara keras. Bila yang dimaksud adalah pengucapan

secfia pelan atau hanya dalam hati pastilatr akan disebutkan dalaur

teks."

Ibnu Rasyid berkata, "Kecocokannya dengan judul diambil
dari beberapa sisi: antara lain, dalam hadits ini disebutkan: "Bila
imam mengucapkan amin maka ucapkanlah pula maknrum". rni

berarti menyaurbut ucapan dengan ucapan. Imam hanya

itu secara suara keras, sehingga seqra lahir ada kesesuaian pada

disktipsinya

Pada sisi lain, ada kalimat "Maka ucapkanlah oleh kalian'dan
tidak ditentukan harus keras ataukah tidak, artinya bersifat mutlak

dalam bentuk kalimat penetapan. Dari keterangan yang lalu ini
diamalkan secara $ura keras pada masalah imam. Sesuafu yang

mutlak bila diamalkan dalam salah satu bentuk tidak menjadi alasan

untuk menghanrskan pengamalan yang sama pada bentuk lain.

Kesesuaian lain, bahwa makmum diperintahkan untuk mengikuti

imam, dan telatr diterangkan imam itu membaca amin dengan suara

keras, sehingga makmum juga hanrs mengucapkannya dengan suara

keras pula." Selesai.
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Al Hafizh berkata, "Yang terakhir ini sudah disebutkan oleh

Ibnu Baththal, tapi kemudian dia membantahnya dengan mengatakan

kalau demikian akan menghanrskan makrtum juga mengeraskan

bacaan Al Qur'annya hanya lantaran imarn mengeraskannya. Tapi ini
bisa dipisatrkan, karena ada larangan khusus membaca di belakang

imam secara suara keras, dan tersisalah pengucapan amin yang

diperbolehkan dan seharusnya diucapkan secara suara keras demi

mengilarti imam. Ini diperkuat dengan riwayat yang telah disebutkan

bahwa para makmum yang shalat di belakang Ibnu Az-Zubah

mengucapkan amin secara suara keras. Al Baihaqi meriwayatkan

dengan jalu lain dari Atha', dia berkata, eeflku mendapati dua ratus

satrabat Rasulullah SAW di masjid ini dan semua mereka bila imam

sudatr mengucapkan ,fi&/l, fi mAo mereka mengucapkan '*1.'
Selesai (Al Hafiztr).

z&,il:,jrt'J:i ni Ati ui.f1i garena siapa saja yang ucapan amin-

nya beisamaan dengan t."p* malaikat). An-Nawawi mengatakan,

'.Ada perbedaan pendapat siapa para malaikat itu. Ada yang

mengatakan mereka adalatr malaikat at hafazlnh (yang bertugas

menjaga manusia), ada pula yang mengatakan lain berdasarkan sabda

Rasulullah SAW, "Siapa yang ucapannya bersamaan dengan ucapan

penduduk langt......". Kelompok pertama menjawab hadits ini bahwa

bila para malaikat yang hadir (dalarn shalat jarniuh) dari kalangan

para malaikat penjaga ini mengucapkan amtn,maka malaikat yang ada

di atas mereka juga akan mengucapkannya hingga berhenti pada

penduduk langrt. Yang dimaksud dengan bersamaan di sini adalah

bersamaan dari segi waktu pengucapan amin, sehingga para maknnln
mengucapkan amin kettka para malaikat tersebut mengucapkannya."

Demikian dari An-Nawawi.

!:1i*s v'i'tri 1^""aya akan diampuni dosa-dosanya yang

telah laiu), secara tekstual berarti pengampunan terhadap semua dosa
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yang telah lalu, tapi menurut para ularna itu hanya berlalar untuk dosa-

dosa kecil sebagaimana disampaikan oleh Al Hafizh.

Al Mundziri berkata, "Hadits ini diriwayatkan pula oleh Al
Bukhari dan An-Nasa'i."

Al Hafuzfl- Syamsuddin Ibnu Al Qaynm +ahimahullah-
berkata, "Al Hakim dalam Al Mustadrak juga meriwayatkan dari

hadits Abu Hurairah tapi dengan redaksi lain yaitu dari hadits Az-
Zrhri, dari Abu Salamatr dan Sa'id, dari Abu Hruairah, dia berkat4
*Ketika Rasulullah SAW sudatr selesai membaca Ummul Qur'an
maka beliau meninggikan suara dengan mengucapkan'i1i:' Al Hakim
mengatakan, "Hadits int hasan shahih."

i * eyV il*,!y,r,:drit$:r; -lrY
Ll ,i;1 €J *itll Lifr ,#:Sr y;;'-,e ,rjr:-3rt
Ar: u'i$ trrlL i6)i ,]l $ ,iC'rL7 y \, ;* lt J;.,

it4?ui 6di -^d>r:,tr'qV \V
,:irl *t y ht ,* ir Jt-, ovj :7r<-i u.t JG

.wT

932. Al Qa'nabi menceritakan kepada kami, dari Malik, dari

Ibnu Syihab, dari Sa'id bin Al Musayyab dan Abu Salamah bin

Abdurratrman, bahwa mereka berdua mengabarkan kepadanya dari

Abu Hurairatr, batrwa Rasulullah SAW bersabda, *Jika imam

mengucapkan amin maka ucapkanlah amin, karena siapa yang ucapan
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amin-nya bertepatan dengan ucapan amin-nya malaikat niscaya akan

diampuni dosa-dosanya yang telah lalu."s8

Ibnu Syihab berkata, *Rasulullah SAW mengucapk an:'g*7."

Penjelasan Hadits:

tfii6 i61i tll 'il (Jika imam mengucapkan amin maka

ucapkanlatr amin), secara zhahir amin-nya makmum bersarnaan

dengan amin-rya imam, tapi malcna zhahir dari riwayat yang telah lalu

mengindikasikan bahwa ucapan anin ifi tepat setelatr imam selesai

mengucapkan, ;)tielt I1. Mayoritas ulama mengkompromikan antara

kedua riwayat ini bahwa makzudnya adalah jika imam hendak

mengucapkan amin, supaya anin-nya imam dan makmtrm terjadi

bersamaan.

Al Hafizh berkat4 "Ini bertentangan dengan riwayat Ma'mar
dari Ibnu Syihab dengan lafazb "Jika imam mengucapkan,,flAri:t,
maka ucapkanlah oleh kaliaru iil, karena malaikat juga mengucapkan

amin dan imam juga mengucapkan attin." Ini diriwayatkm oleh An-
Nasa'i dan Ibnu As-Siraj dan dengan tegas menyebutkan bahwa imam

itn juga menyebtrtkan amin. Ada pula yang melrgatakan batrwa

makzud dari sabda beliau *Jika imam mengucapkan ,il&/rt ii .A*
ucapkanlatr oleh kalian ',irr." Berlalil kalau imam tidalc mengucapkan

amin.

Asumsi lain, bahwa yang pgrtama itu berlaku bagr yaqg

jaraknya dekat dengan imam, dan yang kedua bagr yang jaraknya

jauh. Sebab, suara amin-rya imam tidaklah terlalu keras dibanding

ketika dia mernbaca ayat Al Qur'an.

5t Hadits ini shahih. HR Al Bukhari (7t0), Muslim (pembahasan t€ntang
shalatf/2).
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Pendapat lain mengatakan batrwa kedua riwayat ini
membolehkan malsnum untuk memilih apakah akan mengucapkannya

bersamaan dengan imam atau setelahnya- Demikian dikatakan oleh
Ath-Thabad.

AI Khaththabi berkata, "Kesemua bentuk ini mengandung

kemungkinan (tidak pasti), tidak sama dengan bentuk yang mereka
katakan (maksudnya jumhur). Demikian disebutkan dalam Nail Al
Authar."

Hadits ini menjadi dalil bahwa imam mengeraskan ucapan

amin. Segi pengambilan dalilnya adalah kalau tidak dikeraskan tentu

tidak diketahui bahwa imam mengucapkannya. Selain itq amin-nya
makmum juga dikaitkan dengan amin-nya imarn. Ini bisa dibantah

bahwa tempat pengucapan amin it.t zudah diketatrui sehingga tidak
perlu pengerasian suara yang dilakukan imam. Ini masih perlu ditinjau
ulmg karena ada kemungkinan tidak dilalculon, sehingga tidak ada

kehartrsan bagi rnalcnrum untuk mengetatruinya.

Rauh bin Ubadah meriwayatkau hadits ini dari Malik, Ibnu

Syihab berkata" "Jika Rasulullah SAW sudali mernbaca Srhlt li
maka beliau mengeraskan pengucapan, !iT. Ini diriwayatkan oleh

Ibnu As-Siraj."

Ibnu Hibban punya sebuah riwayat dari Az-Zubaidi yang sama

dengan hadits bab ini yang juga bersunber dari Ibnu Syihab: *Ketika

Rasulullatr SAW telah selesai membaca Ummul Qur'an maka beliau

meninggikan sura dengan mengucapkan oiT.' Demikian dikatakan

oleh Al Hafizh.

Al Khaththabi ber.kata, "Di dalamnya terkandung dalil bahwa

Rasulullah SAW me,ngucapkan amin wara$Bra keras. Kalau beliau

tidak mengeraskannya maka tidak ada jalan bagi yang meriwayatkan

dari beliau untuk mengetatruinya, maka ini menunjukkan bahwa
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beliau mengeraskannya sampai bisa didengar oleh orang yang ada di
belakang beliau.

Wa'il bin Hujr telah meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW
ketika selesai membac4 ,i&ii, fi *ut u beliau mengucapkan, '*j
dengan mengeraskan suara. Ini juga diriwayatkan oleh Abu Daud

dengan sanadnya dalam bab ini." Selesai (Al Iftaththabi).
'q, ,i;u- *t y h, * !, l*3'osi yV if' iri Gbnu

Syihab berkata, ""Rasulullah SAW mengucapkan: '*T.") ini
bersambung (sampai ke Rasulullah SAW) berdasarkan riwayat Malik
darinya (dari Ibnu Syihab). Orang yaog menganggapnya mu'allaq dan

yang menganggapnya termasuk mwsal dari Ibnu Syihab telah keliru.
Juga ada riwayat darinya (tbnu Syihab) secara maushul diriwayatkan

oleh Ad-Daraquthni dalam Al Ghora'ib d^nAt 'Ilal darijalur Hafs bin
Umar dan Al 'Adni dari Malilq darinya. Ad-Daraquthni berkomentar,

"Ini diriwayatkan secara sendirian oleh Hafs bin Umar dan dia ihr
dha'if. Demikian disampaikan oleh Al Hafizh.

Al Mundziri berkata, "Hadits ini diriwayatkan pula oleh Al
Bukhari, Muslina At-Tirmidzi, An-Nasa'i dan Ibnu Majah."

'* ,€i 6?l ,!*tt /. et;.y.'i.'as:.t $:"; -1rr
, I' Jh 6- :Ju fr )")* o& f" " ,oljc,\4t ,f 'fv f ---

'. 7 -nuo 
'9",#

933. Ishaq bin Ibratrim bin Rahawaih menceritakan kepada

kami, Wald' mengabarkan kepada kami, dari Sufran, dari Ashim, dari

Abu Utsman, dari Bilal bahwa dia berkata, "Watlai Rasulullah, jangan

dalului ahr dalam pengucapan l{pin.:r5e

5' Sanad hadits ini dha'if, kare,na munqathi'. Abu Utsman tidak mendengar
Iangsung dari Bilal.
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Penjelasan Hadits:

-)X cf(dari Bilal), yaitu bin Rabah, si tukang adzandan maula
(budak yaig dibebaskan oleh) Abu Bal<r Ash-shiddiq RA.

q\r# I lt ljiiti (wahai Rasulullah, jangan dahului aku

dalam 6g,r."p*'a-i"1. Al Hafizh menjelaskan, '?ara perawi

hadits ini tsiqah, tapi ada yang mengatakan bahwa Abu Utsman tidak
pemah berterru Bilal. Ada riwayat dari Abu Utsman ini bahwa dia
berkat4 "Sesugguhnya Bilal berkata...." Ini secara kasat mata

menrmjrrkkan irsal, tapi Ad-Daraquthni dan lainnya menguatkan

bahwahadits immouslruL" Selesai (Al Hafizh).

Adtrnzzaqmeriwayatkan senada dengan perkataan Bilal dari
Abu Hurairah dengan lafadt *Abu Hurairah masuk ke masjid dan

imam telah berdiri, lalu dia menyenrnya; clangan dahului aku dalam

mengucapkan amin."

Ada pula riwayat AI Bukhsri dalam ktt^b Shahih-nya secara

ta'liq d€ngan lafazh: "Jangan buat aku ketinggalan mengucapkan

anin." lai m^kn-nya sama saja

Al Hafizh berkomentar, "Malsud Abu Hurairah adalatr dia
ingin mengucapkah anin bersama imam dalam shalat. Ini menjadi

landasan bagi sebagian ulama [{alikiyah bahwa makmum* tidak
mengucapkan amin. Dia berkata, makna ini adalah "Jangan

menandingi aku dalam hal pengucapan amin yang merupakan

tugasnya makmum", ini adalah penafsiran yang jauh (dari

kebe,naran)." Selesai (Al Hafizh).

Menrnut saya (Syamsul Haq), riwayat Bilal melemahkan

penafsiran sebagian ulama Malikiyah di atas, karena dalam perkataan

* Demikian yang terhrlis dalam naskah asli png kami terj€xnahlon. Tapi yang
b€qar b€rdasfftan teks asli pcdrataru Al Hafizh dela'rn Fath Al Borriyugkami s€lq
bmyinya adalah: ".....ini dijadikan landasan bagi sebagian Malikiah bahwa imam
tidak mengucapkan amin.- Pffij.
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Bilal tidak mengandung kemr:ngkinan penafsiran seperti yang ada

dalam perkataan Abu Hruairatr.

Al Hafizh berkata, *Ada riwayat lain dari Abu Hurairah

dengan jalur lain yang diriwayatkan oleh Al Baihaqi, dari jalur

Hammad, dari Tsabit, dari Abu Rafi', dia berkat4 "Abu Hurairah

dijadikan muadzzin oleh Marwan, tapi Abu Hurairatr mensyaratkan

agar Marwan tidak mendahului Abu Hurairah ketika membaca It
.i$, sampai dia memastikan batrwa Abu Hruairah sudah masuk ke

d;lam shaf. Sepertinya, dalam hal ini Abu UurairaU sibuk

mengumandangkan ganat dan mengatur shaf, sedangkan Marwan

sudah buru-buru mengimarni shalat tanpa menunggu Abu Hurairah

selesai melaksanakan tugamya. Itulah yang menyebabkan Abu
Huraiiah melarangnya mendahului pengucapan amin tanpa dirinya."

Selesai. :

'i6 IF 'i.',F: t;lx'-r:t .,3L'i $! et; -1rr

# t i.- |u*ir )il i * r ,nogr $:L
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g34. N Walid bin Utbatr Ad-Dimasyqi dan Mahmud bin
Khalid menceritakan kepada kami, mereka berkata, Al Firyabi
menceritakan kepada kami, dari Shubaih bin Muhriz Al Himshi, Abu
Mushabbih Al Maqra'i menceritakan kepadaku, dia berkata, "Kami
sedang duduk menghadap Abu Zuhair An-Numairi {ia adalatr

seorang satrabat Nabi SAW. Dia berbicara dengan sangat baik. Jika
ada salatr seoftIng dari kami yang berdoa, maka dia berkata, *Tutuplah

doa itu dengan amin, karena aminitu ibarat stempel di atas kertas."

Abu Zuhair berkata, seflku akan menceritakan kepada kalian

tentang hd itu. Suatu malam kami keluar bersama Rasulullah SAW.

Kami mendatangi seorang laki-laki yang telah merengek dalam

berdoa. Nabi SAW berdiri mendengarkanny4 lalu Nabi SAW
bersaMa, "Akan dikabulkan kalau dia memberinya stempel." Lalu ada

seseorang dari rombongan yang bettany4 "Dengan apa harus

distempel wahai Rasulullah?" beliau menjawab, "Dengan

mengucapkan ',*r." Karena bila dia}fiiri (distempel) dengan Amin
niscaya akan dikabulkan." Orang yang bertanya kepada Nabi SAW
tadi kemudian pergr dan mendatangi orang yang berdoa dan

mengatakan, "Berilah akhir unttrk doamu watrai Fulan dengan ucapan

4 4""bergembiralah.'

Ini adalah redaksi riwayat Mahmud.60

o Sauadnya dha'rf, karena Shubaih najtmhtl haal ltreaiUilitasrya tiaat
diketahui), sedangkan Abu Mushabbih Al Miqra i dianggap tsiqah oleh Abu Zur'ah
dan dimasukkan Ibnp Hibban dalam kitab lts-Tsiqqat.
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Abu Daud berkata, "Al Muqri' adalah nama strku di Himyar."

Penjelasan Hadits:

Shubaih dalam Al l(hulashah disebutkan, *Shubaih dengan

fatluh (pada huruf 6a) bin Muhdz akhirnya adalah huruf zai, N
Muqri' dengan mendhammahl<at htruf ziz, Al Himshi. Ibnu Makula

membacanya dengan dhammah, demikian pula Abdul Ghani dari

Amru bin Qais As-Sukuni. Yang meriwayatkan darinya adalah

Mnhammad bin Yusuf Al Firyabi. Dia dianggap tsiqah oleh Ibnu

Hibban.

,rr, $ 1*u Mushabbih) dengan aendlummahl<an mim dan

r"*gt 6r"hk* Da' berdasarkan n*r, it-i. tOpt (Al Maqra'i)
dengan hamzah berbarakat kasral, dan setelabnya adalah ra' yamrg

bermad (dibaca panjang dengan alifl, lJcmrikian dijelaslcan ejaannya

dalmr Al Khrulosluh.

Al Hafizh dalam At-Tqrib mengatakan,'Dengan mim daora'
befiarisfathah. Di antara keduanya ada huruf qal kemudian luwnh
sebelumya' untuk nisbat." Nanti akan dibicarakan lebih rinci.

z;c,!,at * girlt e CT lip ffrr""" sesungguhnya amin itru

ibarat stempel di atas kertas), maksudnya ucapan amin it.t ibarat

stempel untuk mengangkat doq di mana orang-orang biasa

menggrmakannya sebagai tanda resninya seb,rrah surat.

el;S'c,tti (pada suahr malam), malczudnya pada suatu waktu dari

malam lrari.

zsl:;J C'dt:ri ltetah merengek dalam meminta). Artinya, dia

sudah bersusatr payah dalam berdoa memohon kepada Allatt Ta'ala.

'*jt (maka a*aUuttanl, maksudnya diwajibkan baginya

mendapatkart surga untuk dirinya sendiri. Dikatakan: SrTr ;.:51ala
dia melalcukan sesuafu yang de,ngan itu bisa membuatnya masuk surga
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atau neraka, atau akan diampuni dosany4 atau dikabulkan doanya.

Demikian dijelaskan dalam Al Mirqah.

'€ bl.(kalau dia mengaktririnya, menstempelnya), maksudnya

mengakhiri permintaanya itu (deng an amin).

';riT,):i'6 ,:eu- :Q'*\,11, 4 hti6i 0au ada seseorans dari

rombongan yang bertanya, "Dengan apa harus distempel wahai

Rasulullah?" beliau menjawab, "Dengan mengucapkan iiT"). Ath-
Thibi mengatakan, "Di dalamnya terkandung dalil bahwa riup" y*g
berdoa maka disunnatrkan baginya mengucapkan amtn setelatr doanya.

Bila imam berdoa dan orang-orang mengaminkan maka imam tidak
perlu lagi mengucapkan amin karena amin-nya makmum sudah

cukup." Selesai (Aft-ThibD.

Ali Al Qari mengatakan, "fni (perkataan Ath-Thibi) perlu

dikritisi, karena bila dianalogikan dengan shalat maka imam
seharusnya mengucap aminptia. Sedangkan di luar shalat hendaknya

digabnng antara doa dan ucapan amin."

,y1, ,& (ah dia mendatangi orang tadi), yaitu orang yang

merengek dalam doanya tadi,

'k'U'gi'rt:rl;lt ::sjtS $ iri lAUu Daud berkata, ..Al Maqra'

adalah o"*u runiai Himyar.'). Al Mundziri berkat4 "Demikian pula

yang disebutkan oleh selain Abu Daud. Abu Sa'id Al Marwazi

berkata, 'T.Iisbat ini berafiliasi ke Maqra', salatr satu negeri di daerah

Damaslans". Tapi pendapat pertama lebih terkenal.

Dikatakan ejaannya adalah dengan mendhammahkarr huruf
mim dan bisa pula dengan memfatlwhkannya. Sebagian ahli

membenarkan ej aan detgan fathah.

Abu Ztil:rrir An-Numairi konon namanya adalah Fulan bin
Syuratrbil. Abu Hatim Ar-Razi berkata, "Dia tidak dikenal dengan

kunyahnya, lalu bagaimana bisa dikenal dengan namanya?!" Abu
Hatim kemudian menyebutkannya dengan Abu Umar An-Namri, lalu
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dia menyebutkan hadits ini lalu berkomentar, "Sanadnya tidaklatt

lurus (tidak kua|. Mushabbih dieja dengan metdhammahl<an, mim,

memfat h ahkan shad dan ment asydi dkan b a' y ang berharakat kas r ah."

Selesai.

Dalam htab Ghayah Al Maqshuddisebutkan setelah perkataan

Abu Daud di atas, "Dalrm Taj Al :Arus Syuh Al Qamus disebutkan,

"Muqri' bin Subayyi' bin Al Harits bin Malik bin Zaid berdasarkan
t'rtw*n i-Sj., merupakan sebuah klan (2b suku) di Himyar. Dengan

ftrmanya inilah dikenal sebuah negeri di Yaman karena disanalah dia

tinggal dan ttrmbuhnya anak keturunannya. Ar-Rasyathi menukil dari

Al Hamdani batrwa nisbat itu berasal dari nama Muqri bin Subayyi'

dengan wam'rpi|. Dia juga menambahkan,'I(alau he,ndak disebutkan

sebagai nisbat maka ya'nya dt tasydi*in (qh, dan biasanya

drtasydidtar (meski bukan nisbat) dalam syair, Ar-Rasyathi bedcata

"Ada dalam qyair kata ini tapi dengm ha nzah eh
Al Hafizh AMul Ghmi bin Sa'id Al tlamdmi mgatakan

dari dialah semua orang Himyardinisbdkan"

Al Hafizh Adz-Dzahafib€rl@ta dalsm lrrtab Al trtusytabih wo

Al Mukhtalif,,"Miqralri4 Uin Subeyyi' adalah sebuah klan dari srku
Bani Jisym- Dieja dengan meillrarilrrrrllikam huruf mim atat dengan

memfathahlanny4 lalu diatfiiri dengan hamnh pendek. Bila
disebutkan secara nisbat b€rarti ejaannya adalah: ,rsf}tt. Sengaja ditulis

dengan alif untuk membedakannya de,ngan kata $rt yang arinya
pembaca."

Al Kalbi berkat4 *Itu dibaca dengan rcmfortllr,hkan mtm dan

nisbatnya adalah attjiit. Para ahli hadits mendhammahkaarryadan itu
adalah kesalatran. bi *turu mereka adalah Abu Al Mushabbih Al
Maqra'i, yang biasa meriwayatkan darinya adalah Shubaih bin Mtrhriz
Al Maqra'i Al Himshi.- Dernikian
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Perlu diketahui batrwa Abu Daud +ahimahullal* telah

menyebutkan tujuh hadits dalam bab ini. Keselarasan hadits keempa!
kelima dan keenam dengan judul pembahasan cukup jelas terlihat.

Untuk hadits pertama, kedua dan ketiga segi kesesuaiannya adalah

ketika makmum diperintatrkan untuk mengikuti imam dalam semua

gerakannya kecuali pada hal-hal yang mereka dilarang unhrk itu. Nabi
SAW sendiri bersabdq "Shalaflah sebagaimana kalian lihat aku

shalat.", ketika Nabi SAW mengucapkan amin {an beliau adalah

imam- maka makmum harus mengikutinya Sedangkan kesesuaian

hadir ketujuh adalah, karena Al Faatihatr itu berupa doa dan siapa

saja yang membacanya baik imam maupun makmum atau yang shalat

sendirian atau mereka yang berada di luar shalat hendaklah

mengucapkan amin setelabny a. Wall ahu a' I am.

Bab 171: Bertepuk Tangan dalem Shalat

[Mim: 168, 159 - Ta': 1731

'* ,:r1-blJt JL ,it L e|L ,l; U ^3 
$:"; -lyo

,*t + b, ,k lt J;tl)u ,iv i;; ,i r ,:,*- €1

.e.A.i#ry )r\s.At1
935. Qutaibatr bin Sa'id menceritakan kepada kami, Suffan

menceritakan kepada karni, dari Az-Zuhd, dari Abu Salamah, dari

Abu Hurairah, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, *Tasbih itu
untuk laH-taH dan bertept* tangan untukwantta.'dr

5r Hadits mi shahih. HR Al Bul6ari (1203), Muslim (pembahasan tqrtmg
shalat/I06).
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Penjelasan Hadits:

:A. '$\ )E).'g'-3t (Tasbih itu untuk lakiJaki dan

bertepuk tangan untuk wantta). Di sini berarti menurut sunah bagi

yang ingin menerangkan sesrratu dalam shalat seperti memberitahu

kesalatran atau minta izn atau mengingatkan imam {an lain

sebagainya, maka hendaklah dia bertasbih dengan mengucapkan

"subhaanallah" bila dia laki-laki dan bertepuk tangan bila dia

perempuan. Bagr perempuan caranya adalah dengan memulorlkan

tapak tangan yang kanan ke punggrrng tangan kirinya, dan tidak boleh

menepuk telapak dengan telapak seperti bentuk bermairu jika
dilalnrkan karena ingin bermain maka shalatnya batal lantaran

menghilangkan (makna) shalat. Demikian dikatakan oleh An-Nawawi.

Dilarangnya wanita bertasbih karena mereka diperintahlon untuk

memelankan suara dalam shalat secara umum sebab lfiawatir terjadi

fitnah. Dan, dilarangnya pria bertepuk tangan kare,na itu adalah

perbuatan wanita. De,mikian dikatakan oleh Al Hafizh.

AI Mrurdziri berkata, "Hadits ini diriwayatkan pula oleh AI
Bukhari, Muslim dan An-Nasa'i."

* ,)Q) /, l)c ,rj e ,!y';? ,:\Fiat $:rL -1r1
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936. Al Qa'nabi menceritakan kepada kami, dari Malik, dari

Abu Haz.im bin Dinar, dari Sahl bin Sa'd, bahwa Rasulullah SAW
pergr ke Bani Amru bin Auf untuk mendamaikan peristiwa yang

terjadi antar mereka. Kemudian tiba waktu shalat. Sang mu'a&zin
datang kepada Abu Bakr RA dan berkata, "Apakah Anda yang akan

menjadi imarn shalat sehingga saya bisa qamat (sekarang)?" Abu
Bakar menjawab, "Ya."

Abu Bakar pun shalat mengimauri orang-orang dan datanglah

Rasulullah SAW sedangkan orang-orang sudah dalam shalat, sampai

akhirnya beliau SAW merangsek masuk ke dalam shaf. Orang-orang

kemudian bertepuk tangan dan Abu Bakar tidak menoleh dalarn

shalat. Tapi begitu mendengar semakin banyak tepukan diapun

menoleh dan dia melihat Rasulullah SAW. Rasulullah SAW memberi

isyarat kepadanya untuk "Tetaplatr di tempatmu!" (meneruskan

shalat). Abu Bakar mengangkat tangannya dan memuji Allah atas apa

yang diperintahkan Rasulullah SAW kepadanya. Kemudian Abu
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Bakar mundur hingga sejajar dengan shaf dan Rasulullalt SAW pun

maju. Setelatr selesai beliau bersabda, "Wahai Abu Bakar, mengapa

engkau tidak mau tetap di tempatuu?' Abu Bakar menjawab,
*Tidaklah pantas bagi anak Abu Quhafah shalat di depan Rasulullalt

SAW."

Selanjutnya Rasulullah SAW b€rsabdq :e[ku heran mengapa

kalian banyak bertepuk? Barangsiapa mengingatkan sesuatu dalam

shalat hendaklatr dia bertasbih, karena bila dia bertasbih imam akan

menoleh kepadanya. Menepuk tangan itu hanya untuk wanita."62

Abu Daud berkata, "Ini dalam shalat fardhu."

Penjelasan Hadits:

) i. tf 4 it'+t (Beliau pers ke Baci Amru bin AuD

bin Miik bin A eus safan satu snrku ketangan Anshar ymg terdiri

dari dua suku yaitu Al Aus fu AI Khaaaj. Bari AEru bin Auf ini
adalatr komunihs besr fli kntangm Al Aus di dalmryra tedaeat

beberapa perkamptmgan dm rumah-rumah mereka ada di Quba'.

'#'#.(unhrk mendunailCIn mtar merelca). Dalam rivrayat

Al Bukhari di pembahasan tentang Ash-$ifuIh (perdamaian) dari jalw
Muhammad bin Ja'fr, dari Abu Hazim bahwa penduduk Quba'
terlibat konflik sampai saling lemparbatu Rasulullah SAW diberitatru

soal itu sehingga beliau berkata "Bawa kami ke tempat mereka" agar

kami bisa mendamaikan mereka"

Sedangkan dalam perrbahasan tentang huhrm AI Bulfiari
meriwayatkan dari jalur Hammad bin Zaid dari Abu Hazim, bahwa

keberangkatan Rasulullah SAW ke sana adalah setelah Zruhur.

o Hadits in shahih. HR Al Bukhari (1218), Mrslim (p€rrbahasan t€Nrtang

shalat/l(D).
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iliat Uei (dan datanglatr waktu shalat). Yang dimaksud

shalat di sini adalatr shalat Ashar; Dalam riwayat Al Bukhaxi berbunyi,
"Tatkala tiba waktu shalat Ashar......"

i\13 iW 6^t"glatr mu'adzdzin), yaitu Bilal sebagaimana

ditunjukkan oleh riwayat yang akan datang.

pfi 6Au saya akan qamat) dengan nashQ (memfathahkan

hwrfi mimdi akhir). Tapi boleh pula dibaca rafa' 1|T$.

fS n*tA (Abu Bakar shalat) artinya memulai shalat. Dalam
riwayat Abdul Aziz bin Abu Hazim dari ayahnya oleh Al Bukhari
berbunyi, "Abu Bakar pun maju dan bertakbir." Dalam riwayat Al
Mas'udi dari Abu Hazim oleh Ath-Thabrani berbunyi, "Maka Abu
Bakff pun memulai shalat."

Al Hafizh berkata dalam Fath Al Bart, "Dengan ini
terjawablah perbedaan antara kedua tempat tersebut, di mana Abu
Bakar tidak mau meneruskan diri untuk menjadi imam dalam

peristiwa ini, tapi dia bersedia menjadi imam ketika Rasulullah SAW
sakit yang menyebabkan kematian beliau, di mana beliau sempat

shalat di belakangnya pada raka'at kedua shalat Shubuh sebagaimana

disebutkan dengan jelas oleh riwayat Musa bin Uqbah dalam

pembatrasan tentang peperangan (dan Shahih Al Bukhari. Penerj).

Sepertinya, jika shalat sudatr banyak yang dikerjakan maka ada

baiknya diteruskan, tapi ketika baru sedikit yang dikerjakan maka Abu
Bakar tidak mau meneruskan. Hal yang sama terjadi pada

Abdurrahman bin Auf yang pematr menjadi imam di shalat Shubuh

lalu datanglah Nabi SAW di raka'at kedua, dan dia meneruskan

shalatnya sebagai imam berdasarkan persepsi di atas. Kisah

Abdunahman ini terdapat dalam riwayat Muslim dari hadits Al
Mughiratr bin Syu'bah.
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'#;t (merangsek). Dalam sebuah riwayat oleh Al Bukhari,
*Maka datanglah Nabi SAW berjalan di shaf dengan menyibaknya

sampai beliau bisa berdiri di shaf pertama"

tJtj ) F. n lf1 ieuu Bakff tidak menoleh). Konon, itu
dilalcukannya kaiena dia tahu batrwa itu tidak boleh. Dalarn hadits

shohih disebutkan bahwa itu adalah copetan yang dilakukan oleh

syetan pada shalat seorang hamba

3l';,j,i ,;rt k f 'tj (Abu Bakar me,ngangkat ta'rgannya dan

memuji Al6h),'rloirr V"di" ..ogu.apkan ha ndolah.

r:c$;l \i * 'of ;:ya 6 ,Si qf ri Cw.n"i Abu Bakar, meNrgapa

kauru tidak tetap di tempatuu [sebagai imam] ketika aler

menyunrhmu?). Di dalamnya t"rdapat ajran bahwa seorang

pemimpin hendaknya bertanya dulu kepada bawahannya yang tidak
melaksanakan perintah tentang alasannya tidak melaksanakan pedntah

itu sebelum memberikan sangsi.

Dalarn kalimat ini pula terkandrmg pe,muliaan besar dari

Rasulullah SAW karena telah memanggil de,ngan hmyah.

Hilsnah lain, hendaknya seseorang hrusaha menyebut dirinya
dengan sebutan tawadhu' di mana Abu Bakar menggrrnakan kata
*Anak Abu Quhafah" sebagai ganti "Abu Bakar',l<anena penggunaan

kata semacam itu lebih menunjukkan sikap tawadhu'.

'{t y b, a* h Ji.: 'rfti ifi (rmtuk s}ratat di hadapan

Rasulullatr SAtM), artinya mengimami beliau sebagaimana dalam

beberapa riwayat.

gi;At 4'€Ft (kalton memperb*qnk tashfih), tashfih dan

tashJtq maknanya sama (bert€puk tangan). Secara tekstual ini
menunjukkan batrwa yang tidak boleh adalah bila bertepuk itu terldu
banyak atau sering, bukan larangan untuk semata tepukannya
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't;.5 VsioO, yang mengalami), artinya siapa yang merasakan

adanya sesuatu.

'&rl, (hendaHah dia bertasbih), artinya mengucapkan

"Subhaanallaht".

Al Khaththabi berkata, "Hadits ini mengandung banyak

hukum fikih, antara lain, menyegerakan shalat di awal waktu.
Tidakkah Anda perhatikan batrwa mereka segera melaksanakan shalat
begitu waktu shalat tiba tanpa menunggu kehadiran Rasulullatr
SAW?! Hukum lain yang terkandung di dalarnnya adalah menoleh ittr
tidak membatalkan shalat selama si mushalli tidak merubah posisinya

dari kiblat dengan seluruh badannya.

Hukum lain, Nabi SAW tidak memerintahkan mereka

mengulang shalat sebagaiman a ymrymereka tepukkan.

Dalam hadif ini pula batrwa tepuk tengan dalam shalat itu
disunnatrkan untuk wanita dan itulah makna tashfih yang disebutkan

di hadits pertama. Bentuknya dengan menepukkan telapak tangan

kanan ke punggung tangan kiri.

Hulflrm lain yang dapat dipetik bahwa maju mundurnya

mushalli dari tempatnya berdiri semula dalam shalat tidak
membatalkan shalat bila memang diperlukan untuk itu selama tidak
terlalu [ama.

Hukum lain, bolehnya mengangkat tangan ketika shalat dan

mengucapkan Al Hamdulillatr serta memuji Atlatr dalam shalat ketika

seseorang mendapatkan nihat dan ada hal baru yang diberikan Allah
Ta'alakepadanya

Hukum lain, bolebnya shalat dengan dua imam yang salatr

satunya mundur dan yang lain menggantikan.

Hukum lain, bolehnya berrrakmum dengan shalat orang yang

tidak mendapatkan shalat dari awal.
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f.itA'at:

Huktun lain, seseorang yang ingin mengingatkan sesuatu

dalam shalat disunatrkan bertasbih dan bila itu dilakukan maknrm
lantaran ingin memberitahu imam, maka shalmya tidak batal."

Selesai (Al Khaththabi).

Al Mundziri berkat4 "Hadits ini diriwaydkan pula oleh Al
Bukfiari, Muslim dan An-Nasa'i."

937. Amru bin Aun menceritakan kepada lrami, Ilammad bin
Yazid mengabarkan kepada kami, dari Abu Ilaziq dari Sahl bin Sa'4
dia berkata, "Ada konflik yang terjadi di klan Bani Amru bin Auf. Hal
i1u sampai kepada Nabi SAW dan beliau mendatangi mereka rmtuk

mendamaikan mereka setelah shalat Zhuhur. Beliau lalu bedrata

kepada Bilal, "Jika nonti tiba wahu shala Asrro de, afu belurn

datang kcpadamu, maka suruhlah Abu Boks menjadi iman shalat

o?qng-orang. " Tatkala tiba waktu Ashar Bilal pun mengunmdaogkan

ad"am\ lalu qamat. Kemudian, dia me,minta Abu Bakr menjadi imm.
Abu Balcar pnn maju." '

Di akhir ceritanya dia berkata, (Rasulullah SAW bersabda),

"Apabila terjadi sesuatu pada kalian ketika sedang shalat maka
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bertasbihlatr bagi
perempuan."63

yang laki-laki dan bertepuklatr bagi yang

Penjelasan Hadits:

'f6u, W # tt'i u: di 1a,t, 
i>a o,p;';41tr*a nantr

tiba walctu shalat Ashar don aht belum dotang kepadamu, maka

suruhlah Abu Bakar menjadi iman shalat orang-orang). Ini tidak
bertentangan dengan perkataan Bilal kepada Abu Bakar, "Apakah
anda akan mengimami orang-orang?", karena bisa jadi Bilal ingin
menegaskan apakah waktu shalat akan disegerakan ataukatr menuoggu

sebentar lagi agar Nabi SAW datang. Ternyata, Abu Bakar memilih
untuk menyegerakan pelaksanaan shalat, karena di sanalah terdapat

fadhilatr yang sudah pasti, maka jangan meninggalkannya demi
mendapatkan fadhilatr yang belurn pasti.

:f ei6 (Dia berkata di akhinrya) artinya di akhir hadits.

'16u, 
W f: v,|'S et1 '{t i.tr, $a'o,9;'tt1 luendaHah

yang laki-laki bertasbih dan yang wanita bertepuk tangan). Perlu
diketahui bahwa Malik dan lainnya mengomentari sabda Rasulullatr

SAW, "Menepuk tangan itu untuk wanita'': artinya, itulah kelakukan

mereka di luar shalat. Ini menunjukkan celaan terhadap kebiasaan itu
dan tidak boleh dilalorkan baik oleh laki-laki maupun perempuan di
dalam shalat. Tapi ini dibantah dengan adanya riwayat di atas yang

dengan tegas memerintahkan hal itu.

AI Qurttrubi berkata, "Pendapat yang mensyariatkan adanya

tapuk tangan bagi wanita lebrh shahih baik dari segi riwayat maupun

teori hukum."

6 Hadits irlr shahih. HR. Al Bul&ari dengan malna yang mirip (7190), An-NasCi
(7e2).
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938. Mahmud bin Khalid menceritakan kepada kami, Al Walid
menceritakan kepada kami, dari Isa bin Aypb, dia berkata "Sabda

Rasulullatr SAW: 'Menepuk tangan untuk wanita' yaitu dengan

memukulkan jemari mereka yang ada di kanan ke tapak tangan yang

kiri.'r4

Penielasan Hadits:

it, a6 i. ,f if (dari Isa bin Aynrb; dia berkata); yang

berkata adalatr Isa.
. ,,

,sj'jl'ik & W|ii;'t,'q4 gcj,t'gi:f,r1,iji lsuuau
Rasulullah SAW: 'Menepuk tangan itu tntuk wanita'yaitu dengan

memukulkan jemari mereka yang ada di kanan ke tapak tangan yang

kiri). Ini menrurjukkan bahwa tashfih tidak sama dengan tashfig,

karena tashfiq berarti menepukkan telapak tangan dengan telapak

tangan. 7an N Iraqi berkata, "Yang dikenal olang adalah makna

kedua kata ini sama." Uqbah berkata, "Tashfih itu addah tashfiq." Hal
senada diutarakan Abu Ali Al Baghdadi dan Al Jatrhari.

Ibnu Harrn berkata, *Tidak ada perbedaan pendapat bahwa

tashfih dan tashfiq ihr maknanya sama yaitu memulculkan salah sahr

tapak tangan ke tapak tangan yang satunya lag.'

Al kaqi berkatq "Apa yang diklaim orang yang menyamakan

keduanya tidaklah bagus, malah ada dua pendapat lain bahwa

kednanya berbeda. Salah satu dari kedua pendapat itu adalah: tashfih

a Ini adalah hadits mqtlnt'.
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berarti memukul dengan punggung tangan sedangkan tash/iq berarti
memukul dengan telapak tangan. Ini disebutkan oleh penulis l<rtab Al
Itcmal dan penulis kitab At Mu/him. Pendapat kedua: tashfih itu artinya
memukul dengan dua jari untuk mengingatkan dan meminta perhatian,

sedangkan tashfiq berarti tepuk tangan untuk bermain dan

kesenangan.

Bab 172: Berisyarat dalam Shalat ffim: 1691170 -Ta': l73l

lc lAz Jz 0 .o.1. o.0, c &t , t. ,,o 7 .,1A.g bo1 c|l-l-dl +t-* U J-.r... drJ J^>l LiJ> -1Y1
c .€ o, i ,,

i "J f ,:rs-i:Jt ite t?1 6?l ,9f:i)t |t:? til,L :l$ 
e.t)

.;iL)t'e'g ok'&' + \t J* r;t Lr,fry

939. Ahmad bin Muhammad bin Syabbuwaih Al Marwazi dan

Muhammad bin Rafi' menceritakan kepada karni, mereka berkata,

Abdur Razz,aq menceritakan kepada kami, ivla'mar mengabarkan

kepada karni, dari Az-Zuhri, dari Anas bin Malik bahwa Nabi SAW
pemah memberi isyarat dalam shalat."65

Penjelasan Hadits:

Ini menunjukkan bolehnya memberi isyarat dalam shalat untuk

suatu keperluan seperti menjawab salam dan lain sebagainya.

-1[ .

'..'.{'. i o, n (,', o"-'n, , .' t
c,Jt-ibb ,f) * cr-3!1 i. -G, i afr-'a1e ,or)L i Y

tt Hadits inishahih.HR Ahmad.

c ' 't7t 't o t ' i $:L *yr7 ii .irr 33 $:J,Cf ,-,,+q d. dt-
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'#,> ,*t y \, ;* lt J;i iv :,Su i;-1 ,l V
i;al.* €ftl n.:A.'o*:"ltt-':#t e*- )CT.

itLst9-'.&'#a'A^;

?iL'ar tk i,irt; Iie
940. Abdullah bin Sa'id me,nceritakan kepada kami, Ytmus bin

Bukair menceritakan kepada kami, dari Muhammad bin Ishaq, dari

Ya'qub bin Utbah bin Al Akhnas, dari Abu Ghathafan, dari Abu

Hurairah, dia berkata, "Rasulullah SAW bersabda, 'Tasbth itu untuk

taki-laki 4otam shalat- dan tashfiq itu tmtuk peremryan.

Barangsiapa memberi isyarat dalon slnlatnya dengan isyoat yang

bisa dipahanri, maka hendaklah dia mengulanginya' Maksudnya

shalatnya.#

Penjelasan Hadits:

#itEll1l/(. e tc;l V lAoangsiqa memberi isywat dolam

shalatnya sampai fia t*a dipahani). Y*t"'# dalam bentnk mabni

lil majhul (kata kerja pasi| dan kata ganti dalam iii laarinya) kembali

kepada barangsiapa.

Hadits ini menunjukkan tidak bolehnya memberi isyarat yang

bisa dipahami orang dalam shalat, tapi dia .dha'if. Penulis sendiri

mengatakan hadits imwahm (salah).

Menurut saya (pensyarah), telatr banyak riwayat shahthbatrwa

Rasulullah SAW memberikan isyarat yang bisa dipahami ketika beliau

sedang shalat, seperti hadits Ummu Salamatr tentang dua raka'at

6 Sanad hadits ini &o"f, karena Ibnu Ishaq adalah mudaltis dan di sini dia
melakukan 'an'arah. Sedangkan Abu Ghathfan dn tsiqah sebagaimana dalam At
Taqib.
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setelah Ashar, juga dalam hadits Aisyah dan Jabir di mana beliau

memberi isyarat kepada orang-orang di belakaug beliau pada saat

beliau sakit yang membawa wafatry4 beliau mengisyaratkan agar

mereka semua duduk. Juga sudah disebutkan hadits di mana beliau

SAW memberi isyarat ketika menjawab salrm.

Dalam Nait At Authar disebutkan, "Dalam sanad hadits Abu
Hurairatr ini ada Abu Ghathafan, Ibnu Abi Daud mengatakan dia itu
majhul, dan akhir hadits adatah tarnbatran. Yang benar, Rasulullah

SAW sendiri pernah memberikan isyarat dalam shalat."

Al Iraqi berkata "Menurutku dia tidak majhul, sekelompok

alrli hadits meriwayatkan darinya dan dia dianggap tsiqah oleh An-
Nasa'i dan Ibnu Hibban, dia adalah Abu Ghathfan Al Murri, konon

namanya adalah Sa'id.'? Selesai.

Kalaupun hadits ini diangg ap shahih maka pemaharnannya

adalatr isyarat selain menjawab salam atau hal-hat yang tidak

dipetlukan guna mengkompromikan semua hadits yang terkait.

Bab 173: Membersihkan Kerikil dalam Shalat

[Mim: 170, l7l- Ta': 1751

€j c ,lq-)^!Jt ,f ,i6, 6:';' ,!1t' tti, -lt \

* dt f :.)i\t 6'er'^fr -!.Yt ,Yl',1 8- ,f;li
# ,ti'-,;g:)t'ot; ;>,2,r J\ tr:.;il ;G $ ,io '*1 * \t

;"At'g:*-
g41.. Musaddad menceritakan kepada kami, .Sr&uo

menceritakan kepada kami, dari Az-Zlhi, dari Abu Al Atrwash -
syaikn dari penduduk Madinah- bahwa dia mendengar Abu Dzar
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meriwayatkan dari Nabi SAW yang bersaMa, "Jika salah seorang

dari koltan berdiri menuju slalat, nako sesungguhnya rahmat sedang

menuju kc orafutya. Maka, jangonlah dia mentapu kenkil. "67

Penjelasan Hadits:

9 , FUAT -fitigf if (da.i Abu Al Ahwash seorans

syaikh dan merupakan orang Madinah). Al Mundziri berkat4 *Sudah

disebutkan batrwa Abu Al Ahuash ini tidak diketahui namany4 dan

dia dipermasalatrkan oleh Yahya bin Ma'in dan lainnya" Selesai.

$An jt 6";t iri ri1 (Jika salah seorang doi kalian berdiri
menuju shalat), artinya berjalan untuk shalat.

,VA ztjlt 't tt (sesunsgurrntt rahnot sedang mengmalr

kzpodonya). Artinya, rahmd itu tmm dan menyambutnya.

;;;rlt'C;i)l (maka jangantah menrypn furiht),benrpa bahr

kecil. Penentuan de,ngao batr kaikil di sird kmeNxa itulah yang paling

sering terjadi dan kerikilJah yang paling banyak dijumpai di lantai

masjid mereka Tidak ada bedanya ailtea kerikil, tanah dan pasir

menunrt junhur. Dalilnya adalah hadits Mu'aiqib oleh Al Bulfiari
tentang orahg yang meratakan raoah.

Maksud dari perkataan, *Jika salah seorang dari kalian b€rdiri
menuju shalat" adalah masuk ke dalamny4 sehingga tidak dilarang

menyapu k€rikil kecuali bila sudah masuk ke dalam shalat. Tapl ade

kemrmgkinan pula bahwa maksudnf sebelum shalat supaya itu tidak

menjadi pengganggu konsentasi ketika akan merrulai shalat.

6? Smad hadits ini dha'if,l@€na kemqjhul-aa Abu Al AhwaslL tidak ada yaog
moiwayatlcan darinya selain Az-Zrhri. Iladfts ini dikehwtao pula oleh At-Tirmidzi
(379), An-Nasa'i (1t90), Ibnu Majah (1V27). Hdits ini pmya sfhid (pengru|
yaitu hadiB Mu'aiqib deirqan s.nad yaig slnhth dan maknanya scnadq
diriu"ayatkan oleh At-Tirmidzi (3t0), Ibnu Majah (l@6), bahkan Muslim juga
merhrayadonnp (546).
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'* 1F-,r ,iq $:L ,eG).U * $:", -ltY
'# ry 'jti *iybt *A,'of ,f;t,y,* ej

.1;2ir z;-; iytr ryu'r.y ui'oy, p'4?,

Menunrt Al Iraqi, yang pertama lebih tepat karena diperkuat

hadits Mu'aiqib di mana dia bertanya tentang menyapu kerikil dalam

shalat, bukan pada saat berdiri sebagaimana dalam riwayat At-
Tirmidzi. Demikian diungkapkan oleh Asy-Syaukani.

Al Khaththabi dalam Al Ma'alim mengatakan, "Yang
dimaksud menyapu kerikil adalah menyingkirkannya agar bisa

digunakan sebagai te,mpat sujud. Mayoritas ulama menganggapnya

makub, tapi Malik bin Anas tidak me,mpersoalkannya dan dia sering

melalnrkannya dalam shalat" Selesai.

Al Mtmdziri berkatq "Hadits ini diriwayatkan pula oleh At-
Tirmidzi, An-Nasa' i dan Ibnu Majah.'

942. Muslim bin Ibrahim menceritakan kepada kami, Hisyam

me,oceritakan k€pada lcami, dari Yahya, dari Abu Salamab, dari

Mu'aiqib bahwa Nabi SA\[/ bersabda, "Jonganlah menyapu kcttka

h,onu shalat. Ifutaupn terpaba metahtkawDtamaka sekali sajalniru
(fu ti kn) mer at akon lecr iH l.'fi

Penjelesan Eedits:

Mu'aiqib adalah Ibnu Abu Fathimah Ad-Dausi. Dia termasuk

salatr satu dari generasi pertama yang masuk Islam.

,'#l (Janganmenlnpt),yaknijanganmenyapukerikil.'.;Jfi

iA @efika kanu sedang sholat). Ini adalah jumlah haaliyh (kalimat

c Hadis ini shahih. HIL Al Buffiai (1207), Muslim (p€mbahase tcntang
masjid/47.49).
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keterangan), artinya jangan menyapu kerikil ketika kalian sedang

shalat.

il,ol$ lt'6 U. | 'dE o$ lxotoupun terpaksa melahtkannya

maka ,"t*tr ,iio1, dengan menashkan kata iiti, artinya lalorkan

sekali, jangan lebih dari itu. Menurut Al Hafi;h bisa juga dengan
a

marfu' (:yri), sehingga artinya boleh kalau hanya sekali, atau sekali

saja boleh dan cukup.

ura;Jt ti-jJ (meratalan tcerikit), artinya boleh kalau untuk

meratakan kerikil. Hadits Mu'aiqib ini diriwayatkan oleh imam yang

enam.'

Bab l74z Orang yang Shalat dengan Bertolak Pinggang

[Mim: l7l, 172- Ta' : l76t

o. ',1. ! c t/t I -.1a, o'- I t , 1.. .1a.
;e c-eA-' i,,J J^>, [5J> rl-o5 U. qti4 tiJ> -ltf

,k !,,);r 4:JGi;t,i *,:uy i f *'\
ttu,e)Wt: f &y\'

7t ttt tt t ., tt-t ,(' '
.,.{t: G ,*;:{_ e_ * :'>jt'> 3"1 Jv

943. Ya'qub bin Ka'b menceritakan kepada kami, Muhammad

bin Salamatr menceritakan kepada kami, dari Hisygm, dari

Muhammad bin Sirin, dari Abu HtuairalU dia berkata, "Rasulullah

SAW melarang bertolak pinggang dalam shalat."6e

'Yaitu, Al Bukhari, Muslim, At-Tirmidzi, An-Nasa'i, Abu Daud dan lbnu Majah.
Penerj.

6e Hadis in shahih. HR- Al Bultrari (1220), Muslim (pembahasan tentang
masjid/46).

r8z AUNUTIT,IABUD



Abu Daud berkatq "Yalsri meletakkan kedua tangannya di
pinggangnya."

Penjelasan Hadits:

An-Nawawi berkata, "Para ulama berbeda pendapat tentang

makna iffitishar (bertolak pinggang). Yang benar, mufirtashir adalah

orangyang shalat dan menanrh t 4gannya di pinggang. Demikian kata

para peneliti di kalangan ahli bahasa dan muhaddits, serta itulah yang

menjadi pendapat mayoritas ulama kami (madzhab Asy-Syaf i) di
kitab-kitab madznab. Al Harawi berpendapat ada pengertian lain
yaitu berpegangan pada tongkat

Pendadapat lain, muWttashir di sini adalah orang yang

memperingkas surah dan membaca satu atau dua ayat di akhimya.

Ada pula yang mengartikannya dengan mempelpendek berdiri,

ruku, sujud dan batas-batasnya. Tapi yang benar adalah penafsiran

pertama Konon, ini dilarang karena merupakan perbuatan orang

Yahudi.

Ada pula yang mengatakan ini perbuatan syetan. Pendapat

lain, ini adalah gaya iblis ketika turun dari surga. Juga ada yang

mengatakan ini adalah gaya orang yang sombong. Selesai (An-

Nawawi).

o1*6 ,)n 'rU'e * :f1s rfi i6 lauu Daud berkata, *Yal<rd

meletalil<an kedua tangannya di punggunglya."). Inilah makna yang

benar tentang itthtishor.
' Al Mundziri berkata, *Hadits ini diriwayatkan pula oleh Al

Bukhari, Muslim, At-Tirmidzi dan An-Nasa'i dengan redaksi yang

mirip."

Abu Daud memberi judul: bab: Takhashshur dan Iq'a'. Lalu

dia mengeluarkan hadits Ziyad bin Shubaih Al Hanafi, dia berkata
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'(Aku shalat di samping Ibnu Umar dan aku meletakkan tanganku di
pinggangku... (dst)."

SedangJ<an di sini Abu Daud memberi judul: "Bab Orang yang

Shalat dengan Bertolak Pinggang (Muk*rtsahir)", dan dia

mengeluarkan hadits Abu Hurairah. Konotasi daxi kedua judul itu
sama, sehingga saya tidak mengerti mengapa hanrs disebutkan

terpisatr, kecuali bila maksudnya ikhtishar itu mempunyai beberapa

definisi, antara lain: memendekkan surah dengan hanya membaca satu

atau dua ayat di bagian akhirnya. Ketika definisi ini dirasa lebih dekat

dengan makna tersebut maka dibawakanlatr bab ini dengan redaksi di
atas. Namun, penulis (Abu Daud) sendiri menguatkan batrwa makna

ikhtishar bukanlah seperti yang tampak dalam latazh karena ada

hadits lain yang menyatakan berbeda, sedangkan hadits itu saling

manafsirkan satu sama lain. Oleh sebab itu setelah meriwayatkan

hadits ini dia mengatakan, "Yakni meletakkan kedua tangannya di
pinggangnya.".

Redaksi Al Bu}fiari adalah:

..tU,eFt,*,*
"Beliau melarang kJrushrdalam shalat."

At-Ttrbasyti berpendapat, makna khashr adalah meletakkan

tangan di atas pinggang dan itu adalatr kelakuan orang Yatrudi. Kata

khashr ini tidak ada buku bahasa yang menafsirkannya seperti ini
sepanjang pengamatan saya hingga saat ini. Hadits dengan bentuk

seperti ini diriwayatkan pula oleh At Bukhari. Ada kemungkinan

balrwa sebagian perawi menganggap Htashr itu maknanya sarna

dengan ilchtishar yaitu meletakkan tangan di atas pinggang.

Dalam riwayat lain oleh Al Bulfiari berbunyi:

t?Li,tr:5,',FLI C r3
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"Beliau telatr melarang seorang untuk shalat dalam keadaan

nuHttashir (bertolak pinggang).

Demikian pula riwayat Muslim, Ad-Darimi, At-Tirmidzi dan

An-Nasa'i. Dalam sebuah riwayat oleh mu'allif (Abu Daud):

'.#te,l$lt*,;rt
"Beliau melarang ikhtishar dalam shalat."

Jadi, jelaslah bahwa yang dilarang itu adalah iWrtishar, bukan

klushr.

Ath-Thibi berkata" "Penolakan yang dia (At-Turbasyti)
laknkan terhadap para ulama mtrhadditsin dengan perkataanny4 "Y;ala
I*tashr ini tidak ada buku batrasa yang menafsirkannya seperti ini
sepanjang pengarnatan saya hingga saat ini" tidak ada malananya

(tidak berdasar). Sebab, rangkaian majaz dan kinayatr tidak mesti

harus didengar (dari orang yang biasa mengucapkan) melainkan

diketahui dengan jalan menghubungkan rangkaian itu. Diskripsinyq
pinggang ihr berada di tengatr badan manusia, dan larangan yanB

diucapkan berhubungan dengannya berarti ditujukan kepada sesuatu

yang berhubungan dengannya. Tatkala zudah banyak riwayat yang

sepakat mengatakan larangan meleta}&an tangan di atas pinggang

maka hendaknya makna kata klwshr ini dibawa pemahamannya ke

arah itu, dan ini terrrastrk gaya bahasa kinayah. Menafikan dzat lebih

kuat daripada mena.fikan sifat sejak awal." Selesai (Ath-Thibi).
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,€l$'L,!4),*'), *'; tS' '"?$:.L -1rr
:Jv,:u- i )\ ,f ,*:), * i i;6 I ,ot#, ,f
Tcbl U ,ht €, ol',Y :glLbf ,r" S.,:rut i}t Ui
L-ii .A t JL. tfri t!+n,|.4, JG r * t y h, * Ut
,ii.:;;lt i*rlrfr ytty :t il$l';,€u.
,Juili* ol U. r:to,al 4t;,*'* i s* iil ?
';,1 ,L) *iyb,,k !,li,rLf fr4f 'l ,i:*

y * $; e("LL'*it "-.tst,Y*:

Bab 175: Seseorang Berpegangan pada Tongkat Ketika Shalat

[Mim: 172,173 -Tt z l77l

944. AMussalarn bin Abdurratrman Al Wabishi menceritakan

kepada l6ami, Ayahku menceritakan kepada kami, dari Syaiban, dari

Hushain bin Abdurrahmaru dari Hilal bin Yasaf, dia berkata: Aku
datang ke Ar-Raqqah. Salah seorang sahabatku berkata padakq

"Apakah kamu ingin menernui salah seorang dari sahabat Nabi

SAW?' Alu menjawab, "Oh sungguh beruntung seolah mendapat

ghanimatr (rampasan perang)." Kamipun berangkat menemui

Wabishatr. Aku berkata kepada temanku, "Mari kita mulai dengan

melihat ketenangannya (wibawanya)." Temyata dia memakai sebuatr

qalanstmah (peci) yang menempel (di kepala) yang punya dua telinga

dan sebuah burnus dai khazz yang berdebu. Ternyata dia sedang

berdiri bersandarkan tongkat ketika sedang shalat. Kami lalu berbicara

(padanya) setelah memberi salam. Dia berkata, "IJmmu Qais binti

Mihshan menyampaikan kepadaku bahwa Rasulullah SAW ketika

telatr berusia lanjut dan sudah mulai agak gemuk, maka beliau
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menetapkan ada satu tiang di tempat shalatnya yang beliau
pergrrnakan unttrk berpegangan."To

Penjelasan Hadits:

Ar-Raqqah adalah nama sebuah tempat di Syam, dengan

memfathahkan r a' dan qafrya be,rtasydi d,

e:Pt y bt p A, i6bt i ht O u Jr (Apakah kamu

ingin menemui salah seorang dari sahabat Nabi SAW?). Artinya,
apakatr kamu punya keinginan untuk menemuinya?

ry ,Lii (Aku katakan, ini adalah rampasan perang).

Artinya, ya aku ingin bertemu dengan salah seorang sahabat Nabi
SAW dan ini menrpakan kebenurtungan layaknya me,ndapatkan
rampasan perang.

Cifi Ga-ipun berangkat), artinya lcami pergi.

!, jl'i{i f4, Gita mulai dengan melihat bagaimana

ketenangannf). Dalam Al Qamus kata d3jl sama denganwazn'grlr
berarti kercnangan" kewibawaan dan keindahan penampilan untuk

dipandang.
A..A-..lS) SiiU dlt ll9 (ternyata di atasnya ada qalansuwah yang

."rr"-p"11. Kata {n ,rti"V"menempel di atas kepala.

?'r;;,menunrt Ibnu Al Atsr, al kluzz artinya pakaian yang

disulam dari bulu binatang dan ibrisim (sejenis sutera). Yang seperti

ini diperbolehkan dan para sahabat serta para tabi'in biasa

memakainya. Yang lain mengatakan artinya adalah natna sejenis

70 Para perawi yang ada dalam sanad hadits ini semuanya lsiqa& selain

Abdnrratrman Al Wabshi ayah dari Abdussalam yang statusnya mailrul dan tidak
ada yang meriwayatkan darinya selain anaknya Tapi dia dikuatkan oleh riwayat
Ibrahim bin Ishaq: Utaidullah bin Musa Al Anbasi menceritakan kepada kemi,

Syaiban memberitalcan kepada kami, dengan redaksi yang sama- HR. Al Haldm
dalam Al lvfiuta&ah Q64) daa sanadnya siaiifi, semua perawnya tsiqah.
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hewan, lalu dipakai untuk jenis pakaian yang terbuat dai bulu hewan

tersebut.

At-Tirmidzi berkat4 "Asalnya adalah dari bulu kelinci yang

dinamakan khaz."
. Ada pula yang me,ngatakan bahwa klro?z ini sejenis pakaian

yang terbuat dari ibrisim, dan ada pula yang menafsirlrannya lain.

Sedangkan al burruts adalah setiap pakaian yang langsrmg mene,mpel

ke kepala, seperti jubdU mantel dan lain sebagainya |rf41fi ekan

dijelaskan hukum memakai pakaian yang terbuat dart khaz, pada

te,mpatnya isnya Allah Ta'ala.

pf peraeUul, artinya wamanya seperti warra debu atau taoah-

riii5 Gr-i berkata), artinya menanyakan mc,ngapa dia berteken

kepada tongfut dalam shalat.

?l $ ftetika telah tn), artinya tua usianya-

;;iirr ;1.1;! lmembawa daging), artiq,a srdah agak le,mah

fisiknya (agak gemuk kebanyakan lemak. Penerj).

,tb !.A,iilij O t\le J?,1@eliau menetapkan ada sdu tiang

di tempat shalatnya yaog U"ti"o pergpoakan rmtuk berpegangan). Di
dalamnyo terkandung huhm kebolehan berpegangan pada rimg dau
toqgkat dan sebagainya tapi hanya dalam kdaan udar yang

disebutkan dalam hadits im, yaiu sudah tra dan agak kegemukan.

Tapi dianalogikan dari itu orang yang le,mall sakit dan sejenisnya

Al 'Allamah Asy-Syar*ani b€rkata dalam Ncil Al Autlro,
"Sebagian ulanra ada yang berpendapat bahwa siapa saja yang

memerlukan bantuan tongkat atau tiang untuk berdiri, atau bersandar

ke dinding dengan memiring[an salah satu sisinya ke dinding t€rsebut"

maka dia boleh melakukan itu. Sekelompok ularna bermadzhab Asy-
Syafit memastikan kewajiban bsrdfui dan tidak boleh dudr* bila
masih kuat b€rdiri meski dengan bersandar. M€reka itu antara laiq Al
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Mutawalli dan Al Adzra'i. Pendapat senada juga dikemukakan oleh
Ibnu Qudarnah Al Hanbali. Sedangkan Al Qadhi Husain dari kalangan

madzhab Asy-Syaf i berpendapat, itu tidak mesti dan dia boleh
duduk." Selesai (Asy-Syarkani).

Menurut saya, telah valid informasi mengenai para sahabat

yang berpegangan pada tongkat dalam shalat tarawib" sebagaimana

diriwayatkan oleh Malik dalam Al Mwothtla' dari As-Sa'ib bin
Yazid, dia berkata, "IJmar memedntahkan Ubay bin lfu'b dan Tamim

Ad-Dari rurtuk mengimami omng-orang pada bulan Ramadhan dengan

shalat sebelas raka'at. Imm sad itu me,mbaca dua ratrs ayat sampai-

sampai kami b€rpegangan pada tongkat sal.'.g lemanya berrdiri, dan

kami seleai dari shalat itu (tarawih) ketika fajar sudatr hnmfir tiba"

Blb 176: Lrrangan Bcrbicere dden Shrt t [Mim: 174-Ta': l78l

k*\6?1 :pw!*,;1 u.izJ$:'L -rro

:; e:G#t ,r,rj *,,F y ?:ut*,!y 4U
,*F r#t C * J\J,-:SI';6- t*l ok :Jv'$l i

.tx3' * qt ? r3lrr€rl,4'4;l ;\ii3iy
945. Muhamrnad bin Isa menceritakan kepada karni, Husyaim

menceritakan kepada kami, Ismail bin Abu Khalid mengabarkan

kepada kami, dari Al Harits bin Syubail, dri Abu Um. ar Asy Syaibani,

dfrr T*rid bin Arqam, dia berkata "Biasanya salah satu dari kami

berbicara dengan orang di sampingnya ketika sedang shalat, lalu

turunlah ayat: '....... Berdiriloh unnk Allah (dalam shalatmu) dengan
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lrhusyt'. (Qs. Al Baqaratr pl:238). Dan kamipun diperintalrkan unttrk

diam dan dilarang berbicara."Tl

Penjelasan Hadits:

F i ?ld, ,f (dari AI Harits bin Syubail) dengan

merdhdmm ahk,an syin dan meryfathahkan b a' dalam bentuk t a s h ghir .

1fu, C * il &!i,';e $:rrt'o'g @iasanya salatr satu dari

kami berbicara dengan onang di sampingnya ketika sedang shalaQ.

Dalam riwayat Al Bukhari redaksinya adalah:

E:r;f 8.*i y\tJ, f:tt*,)"r#,C8 k o\

.;g;,,sl'4* ;i;ij3;,*i,*G-rGu
Sesungguhnya dulu kami pernah berbicara dalam shalat di masa

Rasulullatr SAW. Seseorang dari kami berbicara dengan temannya

tentang kebutuhannya. Lalu turunlah aya\ "Berdirtlah untuk Allah
(dalam shalatmu) dengan tihusyiotya. " Maksudny4 diam.

Dalam Nait At Authar dijelaskan, "Dalam hadits ini terdapat

pengertian batrwa yang dinamakan qunut secara mutlak adalah diam

berdiri. Zainuddin Al 'Iraqi berkata dalam Syarh At-Tirmidzi, "Ibnu
Al 'Arabi mengatakan batrwa kata ini mengandung sepuluh makna,

dia berkata, r:r{ku telatr menggabung kesemua makna itu dalam dua

buatr syair ciptaanku:

Al Qunut itu bita kou jumlah malounya akan kau dapati sepuluh

mabta yang mele gakot hati

Doa, Hrusyic, ibadah, taat, menjalankan kctaatan dengan

memp er s e mb ahkan p e ngluryb aan

" Hadits mi shahih. HR Al Bul&ari (1200), Muslim (pembahasan tentang
masjid/35).

190 AUNULMflBUD



Diam, shalat, berdiri lama dalam shalat, demiHan halnya senqtttasa
patuh nanti di dalomrrya akon ada kcbenmtungan.

Dalanr riwayat Al Bukhari redaksinya adalatr: '*:fl & @ingga
turunlah [ayat]). Al Hafizh berkatq "Secara zhahir ini menunjul*an
dihapuskannya hulom kebolehan berbicara dalam shala! dan

penghapusnya adalah ayat di atas. Ini menunjukkan bahwa nashk

(penghapusan hukurn) itu terjadi di Madinalt karena ayat ini tunm di
Madinatr menurut kesepakatan.

Akan tetapi, ini menjadi rancu akibat pernyataan Ibnu Mas'ud
batrwa itu terjadi ketika dia pulang dari Najarvim dan waktu itu
mereka pulang ke Makkah. Itu karena mereka yang hijrah ke Habsyah

memperoleh informasi batrwa kaum musyrikin sudah masuk Islam,

sehingga mereka pulang ke sana. Tapi ternyata tidak demikian batrkan

mereka mendapatkan gangguan yang lebih dahsyat, sehingga mereka

kembali hijrah ke Habasyatr dengan jumlah berkali lipat. Ibnu Mas'ud

bersarna dengan kedua kelompok yang hijratr ini. Ada perbedaan

dalam memahami perkataan Ibnu Mas'ud, "Ketika kami pulang"

apakatr itu pulang dari hijrah yang pertam4 ataukah dari hijrah ke

Habasyah yang kedua?

Al Qadhi Abu Thalyib Ath-Thabari dan lainnya condong pada

pendapat bahwa maksudnya pulang dari hijrah yang pertama dan

mereka mengatakan, pengharaman bicara dalarn shalat terjadi di

Makkah. Selanjutrya mereka menganggap Zard daln kaumnya yang

menceritakan hadits di atas belurn sarnpai kepada mereka akan

mansukhnya hukum bicara dalam shalat ini. Mereka juga

menambahkan, "Tidak ada masalatr bila hukum awal sudah

diturunkan lalu datang ayat di atas memperkuat hukum tersebut."

Sedangkan kelompok lain condong untuk mentarjih. Menurut

merekq hadits Ibnu Mas'ud lebih layak diunggulkan daripada hadits

Zatd bn Arqam, karena Ibnu Mas'ud menceritakan perbuatan Nabi

SAW yang tidak demikian adanya dalam hadits Zaid.
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Kelompok lain berpendapat bahwa Ibnu Mas'ud mengatakan

itu pada kedatangannya dari hijrah yang kedua Sudatr didapatkan

informasi batrwa dia datang ke Madinah dan mendapati Nabi SAW
sedang melakukan persiapan menuju Badar.

Dalam Al Mustadrakkarya Al Haldm dari jalur Abu Ishaq dari

Abdullatl bin Utbah bin Mas'ud, dari Ibnu Mas'ud, dia berkata,

';R^rrl,rllut, SAW mengutus karni ke Najasyi sebanyak delapan puluh

oran9......." Lalu dia menyebutkan hadits yang panjang, hingga

akhirnya sampai pada kalimat, *Abdullah bin Mas'ud bersegera

pulang hingga dia ikut serta dalam perang Badar.'

Dalam kitab As-Siyar karya Ibnu Ishaq bahwa kaum muslimin

sedang ada di Habasyah. Begitu mereka mendengar bahwaNabi SAW
telah hijrah ke Madinah, mereka pun pulang ke lvlakkah sebanyak 33

oftmg. Dua orang dari mereka meninggal di Makkah dan tujuh orang

lagi ditatran. Sedangkan 24 orung menuju Madinah dan ikut dalam

perang Badar. Dengan demikian Ibnu Mas'ud bemama kedua puluh

empat orang ini dan jelaslah bahwa pulangnya dia dari Habasyah dan

bertemu Nabi SAW di Madinah

Cara kompromi seperti ini diamini oleh Al Khaththabi, dan

tidak ada yanB membantah dasar yang dia jadikan landasan

pendapatnya ini menurut pengakuannya. Kompromi ini diperkuat oleh

riwayat Kultsum yang telatr lalq di mana dengan jelas menunjukkan

bahwa Ibnu Mas'ud dan Tatd btn Arqam menyatakan penghapus

hukum bolehnya bicara dalam shalat adalatr ayat: '# i+ijida^
berdirilatr untuk Altah dalam keadaan dian). (Qs. Al Baqarah [2]:
238).

i#, V Vt:ifuurtq$ @an kamipr:n diperintahkan untuk

diam dan dilarang berbicara). Kalimat, "Kami dilarang untuk bicara"

tidak ada dalarn riwayat keseluruhan yang tergabung dalam gelar al
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Jamaah*, melainkan hanya ada dalam riwayat mu'allif (Abu Daud)
dan Muslim.

Adanya tambahm kalimat ini dipakai dalil bagi orang )rang
mengdakan '?€rintah melakr*an sesuahr tidak otomatis berrti
larangm melakukan lawan dari sesuatu itu". Sebab, kalau demikian
adanya maka tidak perlu ada kalimat tambahan ini. Tapi ini bisa

dijawab, bahwa pengertim larangan melakukm kebalikan
d4ri perbudtan yang diperiptahkan adalah peirgertian otomatis (dilalah
ilttmn), maka dari itu terjadi pemahaman Bisa jadi di sini
6i126[ahkan kalimat itu hanya untuk memperjelas,wallahu a'larr.

Iladits ini me,nrmjrrkkan haramnf bicara dalam shalat. AI
Ilafizh berkatq 'Mereka telah sepakat bahwa orang yang tahu akan

hrmn1ra bicara dalam shalat dan dia masih saja bicara bukan untulc

ke,pentingan shalat itu sendiri, atau menyelamatkan seorang muslim,
maka shalatnya batal. Mereka berbeda penda@ menge,nai orang yang

lupa atau tidak tahu hukumnya Menurut jumhn yang bicaranya

hanya sedikit dari kedua kondisi ini maka shalatnya tidak batal,

sodmg menrrut madzhab Hanafi shalatnya batal secara mutlak.

Mereka juga berbeda pendapat tentang orang yang lidahnya sudah

terbiasa bicara tanpa sengaj4 atau sengaja tapi rmtuk membetulkan

imam atau menyelamatkan seorang muslim dari marabatray4 atau

membetulkan bacaan imarn yaog salall atau bertasbih lantaran ada

yang lewat atau menjawab salam, atau menjawab panggilan salatr

satu dari kedua orangfuanya, atau dipaksa untuk bicara, atau

mengucapkan sesuatu yang bernilai ibadah misalnya dia mengatakan,

"6ku merdekakan budakku karena Allah." Semua ini mempunyai

perbedaan pendapat sendiri-sendiri yang tempatnya dibahas panjang

lebar dalam kitab-kitab fikih.

* Yaiur Ahma4 Al Bukhari, Muslim, Abu Dau4 At-Tirmidzi, An-Nasa'i dan

Ibnu Majah.

AUNULMffBUD r9,



Ibnu Al Munir berkata dalam Al Hasyiyah, "Perbedaan antara

pembicaraan yang sedikit dengan pembicaraan yang banyak bahwa

perbuatan itu tidak bisa lepas dari kemaslahatan shalat itu sendiri, dan

ada yang memang merupakan pembicaraan yang mumi di luar shalat."

Selesai (Al Hafizh).

Al Mundziri berkat4 "Hadits ini diriwayatkan pula oleh Al
Bukhari, Muslim, At-Tirmidzi dan An-Nasa'i."

Bab l77z Orang yang Shalat sambil Duduk [Mim: l74rl7s -
Ta':1791

a. t a $:L t. t6. t
f (J-F c6P

I
I

c

U 4rlIt U J.a*,
t

$:t, -it1a

+ i' * *,ufi- -rj E,iu-i),*- )\'*,)#i. t ' . . n . ^ c .'arq ,iG'fL, y\t * y, J;rLl'J';* ,Jv ,:*
',5*'62,j A9' ,h'ia:-i'& .61J,a, l-U.tre$ Ji:jt
J;, t:-'dlL :ii 6yJ, i' * UU Y> :Jui ,o7Y, J"
:Jv .ttxov k ufrtfut*.$eG jLUiy,*'i':$ bt

(sir;kL);K5"rip;f>
946. Muhammad bin Qudamah bin A'yun menceritakan

kepada kami, Jarir menceritakan kepada kami, dari Manshur, dari

Hilal -yakni Ibnu Yasaf- dari. Abu Yut yu, dari Abdullah bin Amru,

dia berkata "Aku diberitatru .batrwa Rasulullah SAW bersabda,

"Shalatnya orang yang duduk (nilainya) setengah shalat. " Akupun

mendatangi beliau dan aku dapati beliau sedanB shalat sambil duduk.

Akupun meletakkan tangan di atas kepalaku. Beliau berkata, "Adaapa
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denganmu wahai Abdullah bin Affi?' Aku menjawab, "Wahai
Rasulullah, saya diberitahu bahwa Anda bersaM4 "slwldnya orong
yang dudak sama dengan setengah shala (berdiri)",tryi Anda sendiri
shalat dalarn keadaan duduk?" Beliau bersabda, "Beno, tapi aht
tidaklah samo dengot kali@r.'n

Penjelasan lladits:

'rts:t ,J'6 (dia berkata, *Aku diberitahu) krt^'-;J, dalam

b€ntuk bina' lit majhntl, artinya ada salah seorang oh.but y*g
menyampaikan pada*u.

a:LJr Ulal t:*,6 1L.'1t il3 6noUt seseor@tg dengan duduk
adalah' setengah'tt-toti, artinya seteirgah dari shalat orang yang

berdiri. An-Nawawi berkat4 "Ini berarti nilai pabala orang yang

shalatnya duduk sama dengan setengah dari pahala orang yang shalat

berdiri, se[ingga meski sah tapi shalat itu jadi berkurang pahalanya.

Hadits ini berlaku untuk stralat sunnah yang dilakukm dengan

duduk padahal mushalli mampu untuk berdiri, rraka baginya setengah

dari pahala orang yang melakukannya dengan berdiri. Sedangkan

untuk yang shalat dalam keadaan duduk lantaran ketidakmampuan,

maka palrala shalatnya tidak akan berkurang, tapi tetap sama dengan

yang berdiri.

Adapun untuk shalat fardhu, maka shalat dengan duduk

padahal mampu berdiri tidak sah, sehingga tidak ada pahala melainkan

dosa- Para ulama kami mengatakan, "Kalau dia membolehkannya

(shalat fardhu dengan duduk) berarti dia telatr kaft dan berlakulatr

padanya hukum orang-omng murtad sebagaimana kalau dia

menghalalkan riba dan zina atau perbuatan lain yang sudah terkenal

sebagai perbuatan haram. Sedangkan orang yang shalat dengan duduk

z Hadits in shohih. HR Muslim (pe,mbahasan shalat orang ymg b€rpergian/50t),
An-Nasa'i (165E).
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atau berbaring lantaran tidak mampu berdiri atau tidak mampu duduk,

maka pahalanya tetap sama dengan yang shalat berdiri dan tidak

berkurang sedikipun berdasarkan kesapakatan para ularna kami

(madzhab Asy-5r.1i'tr.

Dengan demikian hadits ini hanya dipahnmi berlaku untuk

shalat sunah dengan duduk padahal mampu b€rdiri. Inilah penjelasan

dari madztrab kami dan sesuai dengan pendapat mayoritas (unhur)
dalarn merrafsirkan hadits ini.

Al Qadhi Iyadh menceritakan dari beberapa ulama antara lain,

Ats-Tsauri dan Ibnu Al Majisyun, juga ada riwayat dari Al Baji dari

kalangan madztrab Maliki batrwa hadits ini berlaku untuk shalat orang

yang shalat fardhu lantaran udzur, dan orang yang shalat sunah

lantaran udzur ataupun tidak. Dia berkata seb4gian mereka

memberlakukan hadits ini unhrk mereka yang udzur dan tidak mampu

berdiri dalam shalat fardhu atau kalau dalam shalat sunah maka

berlaku untuk mereka yang mampu berdiri tapi ddam keadaan susatr

payah." Selesai (An-Nawawi).

C\ dt '€ari-'rib? (akupun meletakkan kedua tanganku di
atas kepalaku), artinya keheranan. Dalam sebuatr riwayat oleh Muslim
redaksinya adalah: ylt * €f 'ei (Aku meletakkan tanganku di
atas kepala beliau). Artinya, agar bisa menuju ke arahnya seolatr ada

penghalang untuk bisa berada di depan beliau. Yang seperti ini tidak
termasuk kurang ajar menurut adat orang arab, karena dia

melakukannya tanpa bersusah payah dan dengan penuh kasih sayang.

.:e fV 'd ,€li (Tapi atu tidak sama dengan satah

seorang dari kalian). An-Nawawi berkata, "Ini -menurut ulama kami-

merupakan kekhususan bagi Nabi SAW. Beliau melaksanakan shalat

sunnatr dengan duduk padahal beliau mampu berdiri sama dengan

kalau dia mqlakukannya dengan berdiri dan itu disamakan nilainya

sebagai pemuliaan terhadap beliau, sebagaimana keistimewaan-
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keistimewaan lain yang diberikan kepada beliau yang disebutkan

dalam kitab-kitab para ulama kami atau yang lainnya

At Qadhi Iyadh mengatakan, "Artinyq Nabi SAW
mendapatkan kesuli@n untuk berdiri lantaran terlalu sering

dikerumuni orang-orang, atau lantaran beliau sudatr berumur,

sehingga pahala yang beliau terima tetap sempurna Berbeda de,ngan

orang lain yang tidak mempunyai udzur apa-apa."

Demikian pernyataan Al Qadhi Iyadh dan ini argumennya

lemah atau batrkan batil (salah sama sekali) karena selain Nabi SAW
adapula yang udzur dan shalat dengan duduk tapi tetap mendapat

pahala yang sama dengan berdiri, Andai beliau mampu melakukannya

dengan berdiri berarti beliau tidak dianggap udzur, dan kalau begnt
ddak ada kekhususan untuk beliau dalam hal ini, padahal beliau sudah

menyataka& :er{ku tidak sama dengan salah seorang dari kalian'.
Yang bena adalah apa yang dikatakan oleh para ularna karni bahwa

shalat sunnah beliau SAW dtrrgan dudr* padahal mampu berdiri
patralanya sama de,ngan shalat beliau dengan berdiri dan itu adalah

kelfiususan beliau qAW, wallalru a'lam." Selesai (An-Nawawi).

Al Mun&iri berkata, "Hadits ini diriwayatkan pula oleh,

Muslim dan An-Nasa'i.'

* r,SAt,#'*, A. $:rr,:r:ra $:L - 1 t v

*i y to' .,r:, ulr ,s1; '^fr $bl i otC'G, ,;:i-;./, il
,t:o * i ,pf *$'6)b) :Jtb rSsv sv|t * *
7A JLky'^fi,ti,*: *,1 #, *t:6'^*t:

(.lie6 A;rv U
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947. Musaddad menceritakan kepada kami, Yahya

menceritakan kepada kami, dari Husain Al Mu'allim, dari Abdullatl

bin Buraidab, dari Imran bin Hushain, dia pernah bertanya kepada

Nabi SAW tentang shalat. orang yang duduk. Beliau menjawab,

"Shalamya dengan berdiri lebih utama daripada shalatnya dengan

fuduk, dan shalanya dengan dufuk soma dengan setengah dari
stutotnya dengan berdiri. Slatatnya dengan bterbaring sama dengan

setengah dari shatatnya dengan duduk"73

Penielasan Hadits:

Ft,lv V Pt y ?il Ab 4t JU iJf qeanwa dia bertanya

kepada Nabi SAW tentang seorang laki-laki), penyebutan seorang

laki-laki di sini lantaran kebiasaan umum, tapi pemahamannya tetap

bqlaku untuk laki-laki dan perempuan.

4 * 1 #, ,tb ,tE'r$ei (shatatnya dengan tuduk
sama dengan setengah dmi shalatnya dengan berdiri). Al Khaththabi

berkata, "6i hanya berlaku untuk shalat tathawwu' bukan shalat

fardhu karena dalam shalat fardhu mushalli tiddk boleh duduk bila
mampu berdiri. Kalau sedari awal tidak diperbolehkan maka tidak ada

pe,mbicaraan tentang pahala.

,:,6 y ,1 P, ,F b:'^$ai (dan shalatnya dengan

berbming sama dengan setengah shalatnya dengan duduk). Al
Khaththabi dalam Ma'alim As-Sunan berkata, rcr{ku tidak mengetatrui

bahwa aku mendengar riwayat ini kecuati dari hadits di atas. Alu
tidak pula mengingat ada seorang ulamapun yang memberi keringanan

melakukan shalat tathawwu' dengan berbaring sebagaimana berl.aku

rmtuk shalat dengan duduk. Jika kalimat terakhir ini benar dari Nabi

SAW dan bukan sisipan dari ucapan periwayat yang terkadang

a Hadirc int shahih. HR Al Bukhari (1115), At-Tirmidzi (371), Ibnu Majah
(123 I ), An-Nasa'i ( 1659).
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menganalogikannya dengan shalat yang duduk, maka itu berarti boleh

melakukan shalat sunnah dengan berbaring meski mampu untuk
duduk, sebagaimana bolehnya musafir melakukan shalat sunnatr di
atas kendaraannya.

Sedangkan jika berdasarkan qiyas maka tidak diperbolehkan

shalat dengan duduk karena duduk adalah salah satu gerakan dalam

shalat sedangkan berbaring bukanlah gerakan dari shalat." Selesai (Al
Khaththabi).

Ibnu Baththal berkata, "Adapun perkataan beliau,

'Barangsiapa yang shalat dengan berbming maka pahalanya sama

dengan setengah shalat or(mg yang &tduf tidaklah benar maknanya

mentrrut para ulam4 karena mereka sepakat bahwa shalat sunatr tidak

boleh dikerjakan dengan hanya berisyarat. Ada kemungkinan

kekeliruan terjadi pada penyalin hadits."

Tapi Al Iraqi membantatr pernyataan Ibnu Baththal ini dengan

mengatakan, "Penafian yang dilakukan Al Khaththabi dan Ibnu

Baththal adanya perbedaan pendapat boleh tidaknya melalnrkan shalat

tathawwu' dengan berbaring bagr yang mampu untuk duduk tidaklah

bisa diterima. Sebib, madzhab Asy-Syaf i pulya dua versi dalam

masalah ini, dan yang paling benar adalatr boleh melakukan shalat

sunnah dengan berbaring. Sedangkan dalam madzhab Malik ada tiga
versi sebagaimana disebutkan oleh Al Qadhi Iyadh dalam Al llsnal,
salah satunya: boleh melakukan shalat dengan berbaring secara muflak

bila terpaksa. Dan boleh melalnrkannya tanpa terpaksa bagi yang sakit

dan bagi yang sehat. At-Tinnidzi juga meriwayatkan dengan sanadnya

dari Al Hasan Al Bashri yang membolehkannya. Dengan adanya

perbedaan pendapat sejak dulu hingga kini seperti ini, bagaimana

mungkin bisa dikatakan telatr ada kesepakatan pendapat?!" Selesai.

Menurut saya (Syamsul Haq), kelompok yang membolehkan

itulah yang benar, dan itulah yang sesuai dengan makna lahiriah hadits

ini. Wallatru a'lam.
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Dalam Nail Al Authar disebutkao, "Para penafsir hadits

berbeda pendapat mengenai hadits ini, apakah dia berlaku untuk shalat

tathawwu', atarkah rmtuk shalat fardhu bagi yang tidak mampu

berdiri dan dudtrk."

Al I(haththabi membertahrkannya untuk kemrmgkinan keduq

tapi penafsirzumya lemalU karena orang sakit yang hanya bisa

melakukan shalat fardhu dengan dudulc atau berbaring dan

melaksanakannya sesuai keterltuan akan mmdapatkm pahala yang

sama dengan yang b€rdfui, h*au sete,ngah.

Ibnu Baththal berkata, *Tidak ada perbedaan pendapat di
antara para ulama bahwa orang yang tidak mampu mela}ukan sesuatu

tidak dikatakan padanya, 'kamu hanya me,ndapat setengah dari apa

yang didapatkan orang yang mampu'. MdalL hadits-hadits slnhih dari
Nabi SAW menetapkm bahwa omog yang diberi halengan oleh Allah
dengan mengalami sakit atm hal lain akarr 66dapatlmn pahala ymg
sama de,ngan orang yacg sehd.' Sclesai (Iblru Bdffial).

Sedanekao $Sru Atu'Twi fu Ibm Al Majisyrm

memberlakukan l€ndmgm hadits ini haya rmtuk shaht tathawwu'.

An-Nau'awi meneeritatm ini dai jrmhtr fu dia b€*ata, 'Dalam hl
inilahhadits ini dib€rlakul@'." S€lesd (NailAl Aatlw)

AI Mrdziri berlcd4'tladits ini airiurayatan pula oleh Al
Bukhari, At-Tirmidzi, An-}rlasa'i dar Ibmr Majah."

'* ,€i $!"; ,L7SSi avJr, 'i.'rZJ $1", -tt^
.u ott e ,i:t:;. it ,f ,;t5t ,f t ,ou.+ /.et;.\'16 p3 ybt b'r;t";ligr*th ,t ok ,i6 4(.f 'b'F iby,:*'Fil tP *:,P>
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948. Muhammad bin Sulaiman Al Anbari menceritakan

kepada karni, Waki' menceritakan kepada kalni, dari Ibrahim bin
Thahman, dari Husain Al Mu'allim, dari Ibnu Buraidah, dari Imran

bin Hushain, dia berkat4 erfiku terkena nashur, lalu aku bertanya
kepada Nabi SAW, dan beliau menjawab, *Shalatlah dengan berdiri,
bila lrau ttdak sanggup maka dengan duduk, bila itdak sanggup juga
maka dengan berb aring menyimping. "Ta

Penjelasan lladits:

':*6t #, oti (Aku terkena nashur)t. Abu Sulaiman Al
Khaththabi berkata dalarn Ma'alim As-Sunon, "Para atrli bahasa

menyebutkan )-i;,gt dengan huruf sin. Demikian pula yang disebutkan

oleh Al Aqlasyi." Selesai.

Dalam sebuah riwayat Al Bukhari ,'t$.'g5e (Aku terkena

wasir). Dalam Fath Al Bari dijelaskan, "al bawasir adalatr bentuk
jarnak dari 11l$t dengan ba', dan terkadang diucapkan dengan nun

OitilU. Bila diucapkan dengan ba'naka artinya bengkak yang ada

pada lubang dubur, sedangkan dengan nun mah,a artinya kudis

ftoreng) yang tidak bisa disembuhkan selama masrh ada kbrusakan."

'# il bP (Bita tramu ttdak sanggup), untuk berdiri r'.reui

(malra irngon duduk). Artiny4 shalatlah dengan duduk. Hadits'ini
tidak menjelaskan bagaimana cara duduk tersebut, sehingga bisa

diamalkan berdasarkan kemutlakan hadits ini, yaitu terserah kepada si

mushalli bagaimana posisi yang nyaman untuk dia lakukan. Ini adalatr

malcna yang terkandung dalaq kalam Asy-Syaf i dan Al Buwaithi.

Tapi ada perbedaan pendapat tentang mana yang lebih afdhal, menurut

tiga imam yang afdhal adalah duduk bersila. Pendapat lain
mengatakan duduk iftirasy dan inilah yang sesuai dengan pendapat

7a Hadits ni shahih. IIR. Al Bulfiari (l I l7), At-Tirmidzi (373), Ibnu Majah
(1223).
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Asy-Syafi'i dalam Mukhtashar Al Muzani, dan dianggap sltohih oleh

Ar-Raf i dan yang setuju dengannya.

Ada pula yang mengatakan batrwa yang aftlhal itu duduk

tayarruk. Untuk semua ini me,mang ada hadits yang mendulcunfya
Demikian diungkap dalam Fath Al Boi.

'P t ry (bila kmru tidak sanggup) untuk duduh * i;
(maka 

-d"ngon 
ilerbuing menyamping). Dalam hadits dh yang

diriwayatkan oleh Ad-Daraquthni, 'Berbaring menyamping ke

sebelah kanan dengan menghadap kiblat.' Ini adalah huijatr bagi
jumhur bahwa kalau tidak mampu duduk.maka dengan berbaring

menyamping

Ada pendapat lain dari Hanfiryah dan sebagran ula-a
Syaf ilyah yainr dengm berbaing telentmg dengan mmjadikan
kedua kaki di arah kiblat Tapi dala'n hdits Ali di atas disebtrtkan

bahwa telentang itu hffiJra bagi yang tidak sanggup berbaring
menyamping.

Hadits ini jWa dijadikan dalil hagi yang berpandangan bila
sudah tidak marnpu lagi telelrtmg make tidak perlu de,ngm isyarat

dengan kepdq lalu kalau tidak sanggup pula maka dengan isyarat sisi

badan. Kemudian membaca Al Qur'an dan dzikir bila tidak mampu

diucapkan dengan lidah maka dengan hati. Semua itu tidak ada dalil
yang mendukungrya, sehingga tidak bisa drpegang. Demikian
pendapat ulama HanafiyyalU Malikiryatrdan sebagiaa Syaf iyyatr.

AI Mundziri berkata, "Hadits ini diriwayatkan pula oleh Al
Bukhari dan At-Tirmirrzi.,,

$:L ,:#:) t:;i; ;;; o, ir .* U.'$l $:.'; -1rl
* It J;, q?, 6,ii A;,'*,i;-h'*,;;i U i9
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949. Ahmad bin Abdullah bin Yunus menceritakan kepada

karni, Zrltrrrur menceriiakan kepada kami, Hisyam bin Urwatr

menceritakan kepada kami, dari Urwah, dari Aisyatr, dia berkata,
*Aku tidak pematr melihat Rasulullah SAW membaca Al Qur'an
dengan duduk pada shalat malamnya. Sampai ketika usia beliau
semakin tua, barulah beliau duduk dalam shalat dan membaca Al
Qur'an (dalam posisi dudtrk), dan jika sudah tersisa empat atau tiga
puluh ayat beliaupun berdiri membacanya dan kemudian sujud."7s

Penjelasan Hadits:

'il-1, ,1. ,y" ,i. (Sarnpai beliau mulai memasuki usia tua).

Dalam riwayai Al Bukfiari redaksinya adalall 'r*t ,P.
eti tfr otlt il rt;f"( ,4. ,tlF ta* jika sudatr tersisa empat

puluh atau tiga puluh ayat beliaupun berdiri). An-Nawawi
mengatakan, "Di dalarnnya terkandung kebolehan melaksanakan satu

raka'at dengan dua posisi, duduk dan berdiri. Ini adalah madzhab

kami dan madztrab Malik, Abu Hanifah dan kebanyakan ulama. Sama

saja apakatr berdiri datrulu baru kemudian duduk, atau sebaliknya.

Sebagian ulama salaf menentanpyq dan ini adalah suatu

kekeliruan. Al Qadhi menceritakan dari Abu Yusuf dan Muhammad
(dua orang murid Abu Hanifah) pada yang terakhir dimakruhkan

duduk setelah berdiri. Kalau dia bemiat untuk berdiri kemudian ingin
duduk, maka ini boleh menurut madzhab kami dan mayoritas ulama.

Di antara ularna Malikiyah yang membolehkannya adalah Ibnu

Al Qasim, tapi Al Asyhab melarangnya." Selesai.

" Hadits ni shahih.IlR. AI Bukhari (l I l8), Muslim (Shalat Musafir/ll l).
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Al Mundziri berkata, "Hadits ini diriwayatkan pula oleh Al
Buldrari, Muslim, A+Nasa'i dan lb,nu Majah.'

,tit "i / i' * r ,!y * ,!4t $L -1o.

\t*;t gtt-*s;;'*,,fi), * i.*,i *,Ft
'rl,l.$ u:, ,ir- ov '{: yht * ,!t'ot ,:{,,, y
slp i"'q 'O"l'rf'*y ik- G'r\i :ITi ,i ,s;, ,|g

4,y ry, z;{sr e,fu ; 
."*-,'; .{r'; 

r-: },
* U, * *y * fGi'i.'-,Li'L iri, z'>15t1> t le

)zo t tt'-i ,i;htor_ *
950. Al Qa'nabi menceritakm kepada kami, dni Nrlalik" dni

AMullah bin Yazid dan Abu An-Nadhr, dari Abu Salamatr bin
Abdunahman, dari Aisyah istri Nabi SAW bahwa Nabi SAW pemah

shalat demgan posisi duduk. Jfta M,ya tinggal tiga puluh atau

empat puluh ayat lagr maha beliau b€diri dan merubacanya dalam

posisi b€rdiri. Kemrdian beliau nrkq lalu zujud. Beliau juga

melakukan itu pada raka'at keduaT6

Abu Daud berkat4 "Ini dirurayatkan oleh Alqamah bin
Waqqash, dari Aisyal5 dari Nabi SAW mirip dengan redaksi di atas."

Penielasan Hadits:

'€y etat:pisrfi'ud"1\t'$'okt iu y,71,4 ri51r*a
bacaannya tinggal tiga puluh atau empat puluh ayat lagi maka beliau

'o Hadits ni shahih. HR Al Bukhari (lll9), Muslim (pembahasan shalat orang
yang berpergiao/l l2).
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berdiri dan membacanya dalam posisi berdiri). Di dalarnnya

terkandung petunjuk batrwa yang beliau baca sebelum berdiri lebih
banyak daripada yang beliau baca setelahnya. Karen4 kata "tersisa?'

biasanya menunjukkan jumlatr yang lebih sedikit.

Dalam hadits ini pula diperoleh hulom tidak adanya syarat

orang yang memulai shalat strnnatr dengan duduk maka dia juga harus

ruku dalam posisi duduk, atau orang yang memulainya dengan berdiri
maka diahanrs nrku dalarn posisi berdiri pula.

Al Mundziri berkat4 "Hadits ini diriwayatkan pula oleh Al
Bukhari, Muslim dan An-Nasa'i."

'$ * b, * A, * ,:tto ,f fli'e'z;,ast a6, :sjrs $ S'6

itU (Abu Daud berkata, "Ini dirwayatkan oleh Alqamatr bin

WaqqastU dari Aisyah, dari Nabi SAW mirip dengan redaksi di
atas.").

Muslim menyebutkannya secara maushul, dia berkata, "Ibnu
Numair menceritakan kepada karf, dia berkata: Mtrhammad bin Bisyr
mengabarkan kepada karni, dia berkata: Muhammad bin Amru
mengabarkan kepada kami, dia berkata: Muharnmad bin Ibratrim

menceritakan kepadakrl dari Alqamah bin Waqqash, dia berkata: Aku
bertanya kepada Aisyatr, 'Bagaimana cara Rasulullah SAW
melalnrkan shalat dua raka'at dalam keadaan duduk?' Dia menjawab,

'Beliau membaca (Al Qur'an) di kedua raka'at tersebut. Ketika beliau

ingin ruku beliau bangun (dahulu) baru kemudian ruku'."

Akan tetapi, ada perbedaan riwayat ini dengan riwayat Abu

Daud di atas, karena di sini disebutkan beliau duduk di kedua raka'at

tersebut dan membaca sampai selesai, dan ketika ingin ruku beliau

bangkit berdiri terlebih datrulu baru kemudian ruku. Sedangkan

riwayat yang disebutkan dalam Sunan Abu Daud ini menunjukkan

beliau duduk di kedua raka'at tersebut dan membac,a ayat Al Qur'an
tapi tidak menyelesaikan bacaan dalam keadaan ruku melainkan
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b€rdiri terlebih dahulu ketika bacaan tersisa sekitar tiga atau empat

puluh aya! baru kemudian ruku (setelah bacaannya selesai).

'€;; jG ,itt ,i:)'i.'rt3 $r, ,"t"# $1", -1o\
a

,Uv'l.-s;; r,* /. i' * r ott;6J a fi, ;;'i.,,fr.
'\'-1"'"!tk:r,*)5 d;- pt y\, * it srL,., or{

.t:o €, t*,v p ril: *: E; k:,k rir; dt*,G

951. Musaddad me,nceritakan kepada lomi, Hammad bin Zaid

menceritakan kepada kami, dia berkata: Aku mendengar Budail bin
Maisarah dan Ayyub me,nceritakan dari AMullah bin Syaqiq, dari

Aisyalu dia berkata, "Rasulullah SAW pernah shalat malam dengan

agak panjmg (ama) dalam keadaan b€rdiri. Pernah pula beliau shalat

agak lama dalarn keadaan duduk. Bila beliau shalat b€rdiri maka

nrhmya prm dari posisi b€rdiri, dan bila shalat duduk maka nrhrnya
ptrn dalam posisi duduk."z

Penjelasan Hadits:

V,6gt,:,6 4b,tpq&$ & tty (Btta betiau statat
berdiri maka ruhtnya pun dari Tnsisi berdtri, dan bila slulat duduk

maka ruhtryn ptn dalam psisi dttduk). Hadits ini menunjukkan

bahwa yang disyariatkan adalah bila seseorang membaca dalam

keadaan Miri maka dia hartrs rutu dan zujud dari posisi berdiri, dan

siapa yang membaca dalam posisi sujud maka dia harus ruku dan

sujud dari posisi zujud. Sedangkan hadits sebelumnya membolebkan

ruku dari posisi berdiri bag yang membaca Al Qur'an dengan dudtrk.

7 Hadis ini shahih. HR Muslim (Ircmbahasan shalat orang yang berpagian/106),
An-Nasa'i (1645), Ibnu Majah (122t).
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Tapi hal ini dikompromikan dengan menyatakan bahwa Rasulullatr

SAW kadang melakukan berdasarkan hadits ini dan kadang pula

berdasarkan hadits sebelumnya.

Al Mundziri berkata *Hadits ini diriwayatkan pula oleh
Muslim, An-Nasa'i dan Ibnu Majah."

ei"'L ,t:fiif i. L-i- tflr; J# ,ti'i ir* gi; -q o v

od ,,;:sG It- :Js ,,7"! / it * f ,;i.L)t U';"F
.'J{iit ,iG ez;{') eiriltti *, y\, ,)b lt J;t

.*;6t'^*;',.,- :Av gi"u krK 'l-ii 'ju
952. Utsman bin Abu Syaibah menceritakan kepada kami,

Yazid bin Hanm menceritakan kepada kami, Kahmas bin Al Hasan

menceritakan kepada kami, dari Abdullah bin Syaqiq, dia berkata,
*Aku bertanya kepada Aisyatr, 'Apakah Rasulullah SAW membaca

suratr dalam satu raka'at?' Dia menjawab, '(Ya) sruah-surah Al
Mufashshal.' Aku bertanya lagr, 'Apakah beliau shalat dengan

duduk?' Dia menjawab, 'Ketika orang-orang sudah banyak

mengerumuni beliau.'."78

Penjelasan Hadits:

J:i;5 'i:fd 
pia menjawab, "Al Mufashshal") artinya Aisyah

menjawab: "Ya" beliau mernbaca surah:surah Mufashshal dalam satu

raka'a! yaitu surah-suratr pendek dimulai dari surah Qaf sampai aktrir

Al Qur'an (Surah An-Nas. Penerj) menurut pendapat yang benar.

Dinamakan mufashshal (dipisah-pisah) karena banyaknya pemisah

78 Hadits ni shahih. Bagan akhirnya diriwayatkan oleh Mrslim (pembahasan

shalat orang 1lang berpergian/l l5).
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antar sr.rratr dengan bacaan basmalah. Demikian menurut penafsiran

yang benar.

'u,rit 'a;,1; &r Getika beliau dikenrmuni ofru-.ofng). Al
Harawi rnengatakan dalam taf,sirnya, "Dikatakan: titf irri if tSi
Fulan dikenrmrmi keluarganya) jika mereka me,{adi beban besar

buatnya. Itu terjadi karena beliaulah ymg mengruus urusan mereka,

sshingga membuat beliau meojadi seorarg syaikh yang dikenmrmi
banyak orang. Kata flr s€mdiri berfrti memecahkan sesuatu yang

kering. Demikim dituturtm oleh An-Nawani

Bab 178: Bagaimana Cera lhdukks,tiks T*ryahhud

MiE: 176 - Te': 1t0]

i *c';,,lLii,J,u 1d+,333t* -ror

);,ttu 4'dtfiitii '.tri f i fft c,yj'*,#
* b, e *t i;r ?*,,rU tJ" *3 ji; h e *,
'ir,"i'if'; ft\6a g 

:n- 3; K +i,'JiLv *i
u),yt+*r€;of ',Llt5,S

a-

,* "ilt';l- gbt: ,s$t ^L) Jttt'&'i ,in

,Yr,fjrttt,;rijtr :* e;fii 6t 3rt dAt :*
.!#uria?:,Y l,ti6li 7 * t.r'.i*'JA U?tt &

953. IvlusaAaaa merc€ritakm kcpda kami, Bisyr bin Al
Mufadhdhal mffceritakm kepda kmri, dari Ashim bin kulaib, dari

ayahny4 dari Wa'il bin Hujr, dia berk*a: *Aku akan melihat shalat

Rasulullah SAW cmarya Rasulullah SAW berdiri
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menghadap kiblat, lalu bertakbir dengan mengangkat kedua tangannya
hingga sejajar dengan kedua telinganya Kemudian, beliau memegang

tangan kiri dengan tangan kanan. Ketika beliau ingin ruku maka

beliau mengangkat kedua tangannya seperti itu pula

Dia berkata, "Kemudian beliau duduk dengan membelrtangkan

kaki kiri (iftirasy) dan meletakkan tangan kid di atas paha ktui dan

menjauhkan sikunya yang kanan di atas paha kanan. Beliau

meNryge,nggam dua jari dan membuat lingkaran, aku melihat beliau
melakukannya begini. @isn melingkarkan ujung ibu jari dengan jari
tengah lalu menrmjuk deugan tehmjuk).'7e

Penjelasan Eadits:

ai-$ I eit * 'j (Kemudian beliau duduk dengan

membentangkan t"ti t iri) yaitu duduk di atas bagan dalam kaki kiri
dan menegakkan kaki kanan

;.5t * -tb'i$ii 6t'ni@eliau menjauhkan sikunya yang

kanan di alas'6ha kan n) rr t^'rrpada dasarnya berarti melarang atau

memisahkan antara duabenda, makanya larangan AUah itu dinamakan

hudud Allah. Artinya di sini adalah menjauhkan atau memisahkan

antara siku dengan sisi dan tidak menempelkannya ke paha Demikian

diutarakan oleh Arh-Thibi

Al Muzahhir berpendapat, artinya dia mengangkat silcunya dari

paha dan menjadikan ujung siku seolah kepala pasak. Dengan ini dia
membacanya dengan mentasydidxn dal. N .dsyraf mengatakan,
*Ada kemnngkinan dibaca dengan marfu' .(dan dianggap ism, bukan

f il. Penerj) (r.9i'O5l atasdasar dia adalah mudhaf kepaUt*ata $7
dan mdWiirito|itoift tersebut berstatus mubtada',dan kata ,F
oi*i berstatus khabar, sehingga kalimat (mubtada' dan khabarnya) ini

D Hadits im shahih,telah disebutkan pada nomor (722) dengan sanad dan mmn
)rang sama
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berstatus i'rab haaL Juga menjadi manshub karena menjadi 'atlaf
(sambnngan) dari maful (objek) untuk kata kerja gr2 (meletakkan).

Dengan demikian artinya adalah beliau meletakkan ujung (had)

sikunya yang kiri di paha kiri dan ujung siku yang kanan di paha

kanan. Demikian dinukil oleh Mairuk d^n dia mengomentarinya, "Ini
perlu dilcritisi."

Mungkin krit'rknya adalah lantaran meletakkan ujung silu itu
tidak ditemukan ada yang menyatakan pensyariatannya di kalangan

para ulama dan juga tidak ada petunjuk yang memungkinkannyq

apalagi setelatr melihat hadits yang dfuiwayatkan oleh Al Baihaqi

batrwa Nabi SAW menempatkan silcunya yang kanan di atas paha

yang l€nan sebagaimana yang tidak tersembunyi. Derrikian

disebutkan dalam Al tfirqah

Ibnu Ruslan me,ngatakan, 'Dia barus meninggikan ujtmg

silcunya dari paha sebagaimana jauhnya jarak pasak dari lantai,

s€danglon ujug silar ke pergelangan diletakkan di ujung paha

kman." Selesai.

oa1 t . tll

,F ,-gj @eliau menggenggam dua jui), yaitu jari manis

dan jari keli"tno, yang ada di t-ngan kanan.

ri3 'fh E?;t llb ',i;i @eliau melingkarkan sebuah

lingkaran dan aku melihatnya begini), artinya Nabi SAW melakukan

hal itu dengan melingkrkan ibu jari dengan jari rcngah seperti

lingkaran bulat berlubang.

e.'-iei (Bisyr melingkarkan), yaitu Ibnu AI Mufadhdhal,

l$it igfi ta* menunjuk dengan jari telunjuk). Para ulama berl<at4

"Dikhususkannya penyebutan telunjuk l€rcna dialah yang
berhubungan langsung dengan hat, sehingga menggeralftannya
merupakan sebab kehadiran hati."
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Dalam Subu As-Salarn disebutkan, "Tempat menunjuk adalatr

ketika mengucapkan Xi'r I iJn (tiada ilah setain Allah), berdasarkan

riwayat Al Baihaqi berupa perbuatan Nabi SAW. Pada saat menunjuk
itu hendaklah diniatkan pentauhidan dan ketulusan dalam

melaksanakannya, sehingga pada saat itulah kalimat tauhid bersatu

antara keyakinan, ucapan dan perbuatan. Itulah sebabnya Rasulullah

SAW melarang menunjuk dengan dua jari dan beliau bersabda,

"Ahad, Ahad! (satu, satu!)". Itu beliau ucapkan ketika melihat

seseorang yang menrurjuk dengan dua jari.'Selesai (Subul As-Salam).

Al Imam Al Khaththabi berkata dalam Ma'alim As-Sunan,

"Dalam hadits ini ada penetapan menunjuk dengan jari telunjuk, dan

sebagian penduduk Iraq tidak menganggap adanya pensyariatan

menunjuk dengan telunjuk. Selain itu hadits ini juga menetapkan

pensyariatan melingkarkan ibu jari dengan jari tengatr, dan penduduk

Madinah tidak menganggap hal itu ada. Mereka mengatakan,

hendaknya ketiga jari digenggam dan menunjuk dengan telunjuk.

Sebagian mereka ada yang menentukan cara pelingkaran yaitu ujung
jari tengah menyentuh ruas kedua dari ibu jari, padahal sunnalrnya

adalah kedua ujung jari tengah dan ibu jari yang dipersentuhkan agar

menjadi lingkaran bulat dan tidak dipisahkan dengan apapun." Selesai.

Perlu diketahui, ada beberapa riwayat tentang cara meletakkan

tangan kanan di atas patra kiri, yaitu:

Pertama, membuat lingkaran sebagaimana diterangkan dalam hadits

bab ini.

Kedua, sebagaimana diriwayatkan oleh Muslim dari hadits Abdullah

bin Umar batrwa Rasulullah SAW jika duduk dalam shalat maka

beliau meletakkan tangan kanan di atas lutut kanan dan menggenggam

(membentnk) lima puluh tiga arab (or) dan menunjuk dengan

telunjuk. Al Hafizh menerangkannya dalam At-Talkhish, "Bentuknya

adalah meletakkan ibu jari lurus di bawatr telunjuk."
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Ketiga, menggenggam semua jari dan hanya menunjuk dengan jari

telunjuk sebagaimana disebutkan dalam hadits Ibnu Umar yang

diriwayatkan oleh Muslim dengan lafazh: "Jika beliau duduk maka

beliau meletal<kan tangan kanan di atas patra kanan dan menggenggam

semua jari lalu menunjuk dengan tehmjuk yaitu jari setelah ibu jari,

dan beliau meletakkan tangan kiri di atas paha kiri.'

Keempd, seperti yang diriwayatkan oleh Muslim dari hadits Ibnu Az-

Zvbi,ur dengan lafazh: "Adalah Rasulullah SAW bila duduk beliaupun

berdoa. Beliau meletakkan tangan kanan di atas patra kanan dan

tangan kiri di atas paha kiri lalu beliau berisyarat dengan jari telujuk
dan meletaklran ibu jari di atas jari tengahnya, serta menggenggamkan

tapak rangan kiri ke lutut kiri.

Kelima, meletak&an tangan kanan di atas paha tanpa

menggenggam jari tapi tetap meuunjuk dengan jari telunjuk. Ini
berdasarkan riwayat lain oleh Mrrslim dari Ibnu Az-Zubar yang di
dalamnya hanya disebutkan meletakkan tangan dan menunjuk dengan

telunjuk (tanpa penyebum menggcnggam jari). Hadits senada

diriwayatkan dari Ibml Urnar, juga hadits yang diriwayatkan oleh

mu'allif s@dfui beserta At-Tirmidzi dari hadits Abu Humaid tanpa

menyebdkm pengg€nggaman jmi. Kecuali' bila ingir dikatakan

bahwa riwayat yang tidak me,nyebutlrrr adanya penggmggaman

dimasukkan ke dalam pengertian riwayat yang menyebutkan

penggenggrrnorrr atau memasukkan yang mutlak ke dalam muqayyad.

Perlu diketahui batrwa kalimat yang terdapat dalam hadits Ibnu

IJmar, "dan beliau melengkrmg (ari) membentuk angka lima pultrh

tiga menujuk&an adanya cara tersendiri yang dikenal orang arab

dalam berhitung dsngan jari. Hitrmgan itu berupa tanda bagi angka

satuan, puluhan, ratusan dan ribuan

Untuk satuan, pada angka satu jari kelingking dilenglungkan

ke yang terdekat setelahnya ke arah bagran depan tapak tangan. Untuk

angka dua melengkugkan jari kelingking dan jari manis seperti itu
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juga. Untuk angka tiga ditambah dengan melengkungkan jari tengatr

bersama kedua jari sebelumnya. Untuk angka empat dengan

meluruskan jari kelingking. Untuk lima dengan meluruskan jari manis

sementara jari tengah tetap dilengkung. Untuk en rm melengkungkan
jari manis dan meluruskan semua jari. Untuk angka tujuh dengan

membentangkan jari kelingking ke pangkal ibu jari yang bersebelatran

dengan tapak tangan. Unfirk angka delapan membentangkan jari manis

di atasnya seperti itu juga. Untuk angka sembilan membentangkan jari
tengatr di atasnya seperti itu juga.

Sedangkan untuk puluhan maka digunakan ibu jari dan

telunjuk. Puluhan pertama dengan melengkungkan kepala ibu jari
dengan ujung jari telunjuk. Unttrk dua puluhan memasukkan iUu iari
antara jari tengatr dan telunjuk. Untuk tiga puluhan melengkungkan

kepala jari telunjuk di atas kepala ibu jari sebagai kebalikan dari
angka sepuluh. Untuk angka empat puluh dengan menggabungkan ibu
jari dengan ruas tengatr jari telunjuk dan menyarnbung ibu jari dengan

pangkalnya. Untuk angka lima pulutr dengan meyambung ibu jari
dgngan pangkal jari telunjuk. Untuk angka erurm puluh dengan

menggabungkan ujung jari telunjuk dengan ruas tengah ibu jari,

kebalikan dari angka empat puluh. Untuk angka tujuh puluh dengan

mempertemukan kepala ibu jari ke ruas tengah jari telunjuk lalu
mengembalikan ujung jari telunjuk ke ibu jari. Untuk angka delapan

puluh dengan mengembalikan ujung jari telunjuk ke pangkalnya dan

melunrskan ibu jari di samping telunjuk. Untuk angka sembilan puluh

dengan menyambwrgkan jari telunjuk ke pangkal ibu jari lalu
menutupnya dengan ibu jari.

Sedangkan untuk angka ratusan sama dengan hittrngan satuan

tapi dilakukan dengan tangan kiri, dan untuk ribuan sama dengan

hitungan puluhan tapi dilalarkan di tangan kiri pula.

Al Mwrdziri berkata, "Hadits ini diriwayatkan pula oleh An-

Nasa'i dan Ibnu Majatr."
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954. AMulah bin Maslamah menceritakan kepada kemi, dari

Malik, dari AHurratrman bin Al Qasim, dari AMullatt bin Abdullah,

dari Atdullah bin Umar, dia berkata, *Sunnabrya dalam slnlat
adalah lramu menegakhan kaki kanan dan melipat kaki kiri.-8o

Penjelasan Hadits:
,,, . !- .. .. -- .* n &t .tF ,f (dai AMullah bin Umar) bin Al Khaththab.

Dalam ;wivai A'kttib At Mmtuhtha': Ivlalik, dai AMurrahm bin
Al Qasinq dari Abdullah bin AMulIah trin Umar yang mengabarkan

kepadanya. Demikiao pula riwayat Al BulEhari yang berbrmyi,

"AMullah bin Maslamah menceritakan kepada kmi, dari Malik, dari

Abdurrahmm bin Al Qasim, &ri Abdutlah bin AMutlah ymg telah

mengabakan kq&5ra"
Al Hafizh berkata &larn Fdh At Bei, ulni dengan tegas

menyatakan batrwa Abdurrahan bin Al Qasim meriwryatkan darinya

tanpa perantara. Para perarrri dni Malik berselisih dalam hal ini,
sebagian mereka ada ymg memasukkan nama Ma'n bin Isa dan

lainnya darinya ahtea AMurrahnan bin Al Qasim dengan AMullatt
bin Abdullah. Al Qasim bin Muhammad adalah ayatr Abdtrrahman.

Seakan Abdurratrman mendengar dari ayahnya, kemtrdian dia bertemu

dengan Abdullatr dan mendengar langsung darinya bersarna ayahnya."

Selesai (Al Hafidr).

iy'ilr ia piu berkata, "sunnahnya shalat....). kalimat ini
berstatus marfu' (bersumber dari Rasulullatr SAW) bila diucapkan

to Hadits mishahih.HR Al Bul&tri (t27).
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oleh seorang sahabat meski telah lama berlalunya zzrrratt Nabi SAW
sebagaimana terjadi dalam hadits ini.

AI Aini dalam S>"arh Al Bukhari berkata, "Ini menunjukkan
batrwa hadits ini musnad (disandarkan kepada Rasulullah SAW.
Penerj). Sebab, bila seorang sahabat mengatakan "sunnah" maka
maksudnya adalah sunnah Nabi SAW baik dengan perkataan beliau
maupun perbuatan yang dilihat oleh sahabat yang bersangkutan.

Demikian dikatakan oleh Ibnu At-Tin." Selesai (Al 'Aini).

1 Ot ftendaklatr dia menegakkan) artinya menempelkannya

ke tanah.

i*t <U^melipat) dengan memf,attahl<nawalnya. Al Hafiztr

berkata dalarn Fath Al Bari, uDalam riwayat ini tidak dijelaskan apa

yang dilalcukan setelah meJipat kaki, apakah duduk di atasnya atau

bertawamrk (mendudukkan pantat di lantai). Sedangkan dalam Al
Muwaththa'ada riwayat dari Yahya bin Sa'id, batrwa Al Qasim bin
Mutrammad memperlihatkan cara duduk tasyahhud kepada mereka.

Dia membentangkan lcaki kanan dan melipat kaki kiri lalu duduk di
atas pantat yang kiri dan tidak duduk menindih tapak kakinya.

Selanjutnya dia berkata "AMullah bin AMullah bin Amru
memperlihatkan cara ini kepadaku dan dia menceritakan kepadaku

batrwa ayahnya melalcukan hal ihr." Selesai.

,-;- '+ :)v qrl)t :,& t-r- ;GJ 'u.t r3-t- - 1 o o

r-? e: ijf ,i' *'i l' + ;?t ,ii C6t'u; ,iv
4t c:Ht'dL.,'# ol e>,Lst'9, ,iti # i.ht

'iJr
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955. Ibnu Mu'adz menceritakan kepada kami, Abdul Wahhab

menceritakan kepada kami, dia berkata: AIar mendengar Yahya

berkata: Aku mendengar AI Qasim berkata, Abdullah bin Abdullatl
mengabarkan kepadalru, bahwa dia mendengar Abdullah bin Umar

berkata, 'nTemrasuk sunnah dalam shalat adalah menindih kakimu
yang kiri dan menegakkan yang kanan."tl

Penjelasan Hedits:

jrt ,*4'+ @ia berkata: Aktr mendengar Yahya) bin Sa'id
AI Anshari. An-Nasa'i meriwayatkan dari jalur Amru bin Al Harits,

dari Yahya bjn Sa'id, bahum Al Qasim me,nceritakan kepadanya dari

Abdullah bin Abdullah bin Umar, dari ayahnya, dia berkata,

"Tsrmasuk dari smnah shalat adalatt menegakkan kald kanan dao

dudtrk 6i atnqkald kiri., SGI€sai.

,-*; * ,ir; ,A:", ,:+ ,f: U Lrt.jL €"; -1o1

'9::Lv"
"d-Jl q vzt e'- e i:;U'rb )G z:>jr; Iie33

a

G.J.F Ju

956. UMan bin Abu Syaibah rnenc€ritalffin kepada kami, Jarir

menceritakan kepsda lomi, dai Yahya dengm sanad yang sama dan

redalsi ymg !l@a (&rgq di das).82

- Ahr Dard b€dre, "Hmad bin Zaid b€rkata, dari Yatrya
juga, *T€,ruasuk smnah3 seba$imana kata Jarir.'

rr Hatu frs,rdrih.Hlt- An-Iilasa'i (l l5O.nLihscbchmya
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957. Al Qa'nabi menceritakan kepada kami, dari Malik, dari

Yatrya bin Sa'id, batrwa Al Qasim bin Muhammad memperlihatkan

kepada mereka lata caru duduk tasyatrhud. Lalu dia menyebutkan

hadits yang sama dengan di atas.t3

Penjelasan Hadits:
ot..7 )z !

Pfrr y ol Trih 
'ttl (Al Qasim bin Mtrharnmad

memperlihatkan kepada mereka). Redaksi yang ada dalam Al
Mnyaththa', Malik, dari Yahya bin Sa'id bahwa Al Qasim bin
Muhammad memperlihatkan kepada mereka (cara) duduk dalam

tasyahhud. Dia menegakkan kaki kanan dan melipat kaki kiri lalu
duduk di atas pinggul kiri dan tidak menindih tapak kakinya
kemudian dia berkata, "Abdullah bin Abdullah bin Umar
memperlihatkan ini kepadaku, dan dia menceritakan kepadaku bahwa

ayahnya melakukan hal itu."

Riwayat Al Qasim ini menjelaskan kalimat yang masih global

dalam riwayat anaknya. Al Bulfiari dan Abu Daud sengaja meringkas

dengan riwayat Abdurratrman karena di sanalah ada penegasan batrwa

itu termasuk sunnah, dan itu menunjukkan hukum marfu' berbeda

dengan riwayat Al Qasim.

Hal itu dijelaskan oleh riwayat At Bukhari dari Abu Humaid

yang membedakan antara tasyahhud awal dan aktrir, bahwa cara

tersebut di atas tidak bertentangan dengan hadits Abu Humaid, karena

dalam Al Muwaththa' ada riwayat dari Abdullatr bin Dinar yang

83 Lihat sebelumnya.
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menegaskan bahwa dudtrknya Ibnu Umar tersebut adalah dalam

tasyatrhud akhir.

An-Nasa'i meriwayatkan dari jalur Amru bin Al Harits, dari

Yatrya bin Sa'id sebagaimana yang telah dijelaskan tadi. Bila riwayat

ini diberlakukan wrtuk tasyahhud awal dan riwayat Malik wrtuk

tasyahhud aktrir maka tidak ada kontradiksi serta selaras dengan

perincian yang disebutkan dalam hadits Abu Humaid. Demikian

disampaikan oleh Al Hafrzh.

llt * ,ir?l * ,€t'* ,:o?t'i. ith rii; -qo,\

e;e ttt *3 * hu,p U, ok z Ju eGl. *,:q* y
.-i'p'r-t,ts o ilt'oiL, #t e:l'bt

958. Hannad bin As-Sari menceritakan kepada karni, dari

Waki', dari Sufyan, dari Az-Zubair bin Adi, dari Ibrahim, dia berkata,

'Adalah Nabi SAW jika dudtrk dalam shalat, maka beliau

membentangkan kaki yang kiri sampai menghitam bagian dalam tapak

kakinya."e

Penjelasan Hadits:

et;i{4p (dari Ibrahim) bin Yazid An-Nakha'i, ahli fikih
negeri Kufatr. AlMizz;r menyebutkan riwayat ini dalam Al Athraf di
kttab Al Marasil karya Abu Daud. Dia mengatakan dalam biografi

Ibratrim bin Yazid: "Hadits bahwa Nabi SAW membentangkan kaki

kiri jika duduk dalam shalat. Sudah disebutkan dalam biografi

Abdullah bin Abdullah bin Umar, dari ayahnya....." Selesai (Al
\iizzi).

s Hadits mi dho' ilkarcna mtrs al,
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4,. Ltpt \;b (sampai menghitam) lantaran terlalu sering

menyentuh lantai dan sebab-sebab yang sejenis.

. Perlu diketatrui batrwa kelima riwayat ini, yaitu dari perkataan,
*Abdullah bin Maslamah menceritakan kepada kami....." sampai

perkataan: "Hannad menceritakan kepada kami....'Tidak ada dalam

riwayat AI-Lu'lu'i. Maka dari itulah Al Mundziri tidak
menyebutkannya dalam Mukhtasharnya. Juga tidak terdapat dalam

kebanyakan naskah (Sunan Abu Daud) yang ada. Ini semua hanya ada

ddaqr satu naskah yang otentik yang disebutkan oleh Al Miz-zi dalam

Al Athraf.

AI Aini dalam Syarh Al Bul;harf mengatakan dalarn bab

penjelasan tentang cara duduk ketika tasyahhud. Dia menyebutkan

siapa saja yang mengeluarkan hadits Ibnu Umar ini selain Al Bukhari.

Teks kalimatnya adalatr, "Abu Daud juga meriwayatkan hadits

ini dalam Kitab Shalat dari Al Qa'nabi, Ubaidullah bin Mu'adz,
Utsman bin Abu Syaibatr dan Hannad bin As-Sari. Juga diriwayatkan

oleh An-Nasa'i dari Qutaibatr, dari Al-Laits dan dari Ar-Rabi' bin
Sulaiman." Selesai (Al'Aini).

Bab l79z DaIiI bagi yang Berpendapat Duduk Tawarnrk pada

Raka'at Keempat [Mim: 176, 177 - Ta': 1811

';.'!#t fc l ri::", ,,f irr J-->I $:L -1ol
$:J, ,\:JA $:J; "o' 

'o' i- Jy;l '^? $?l ,ilitcfd'v. .. .
c. lc l4t I iA, '.r. .c, c. ,1, l.o. ..ia, 4..,tt' U J..2,, qo ,f Ut (*- @t J-e tiJ> (6*l

t.at
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959. Ahmad bin Hanbal menceritakan kepada kami, Abu

Ashim Adh-Dhahhak bin Makhlad menceritakan kepada kami, Abdul
Hamid (bin Ja'far) mengabarkan kepada kard, (h) Musaddad juga

menceritakan kepada kami, Yahya mqrceritakan kepada kami, Abdul
Hamid (bin Ja'far) menceritakan kepada kami, Muhammad bin Amru

menceritakan kepadaku, dari Abu Humaid As-Sa'idi, dia berkata, Aku
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mendengarnya berada bersama sepuluh orang sahabat Rasulullatr

sAw.

Ahmad berkata (dalam riwayat Ahmad), Muhammad bin
Amru bin Atha' mengabarkan kepadalnf dia berkata: Alnr mendengar

Abu Humaid As-Sa'idi (berbincang) benama sepuluh orang sahabat

Rasulullah SAW. Di antara mereka ada Abu Qatadatr. Abu Humaid
Uerkata, "[ku lebih tatru di antara kalian tentang shalat Rasutullah

SAW." Mereka berkatq 'Silahlmn kemukakan." Lalu disebutkanlah

haditmya

Dia berkata, "Beliau menekulc jari-jari kedua kald ketika suju4
lalu mengucapkan, 'Allaalru Akbar' lalu me,ngangkat (kepala dari

zujud) dan melipat kaki kid dan duduk di atasnya. Kemudian beliau

melakulcan pada yang lain seperti itu pula." Ialu dia menyebutkan

haditsnya.

Dia berkata, "Sampai ketika beliau sujud yang diakhiri dengan

salam beliau mengundurkan kaki kiri dan duduk secara tawamrk di
atas pinggul bagian kiri."

Ahmad menambahkan: mereka berkata, "Engkau benar,

demikianlah memang beliau melaktrkan shalat.'

Keduanya tidak menyebutkan adanya duduk pada dua raka'at

bagaimana caranya yang beliau SAW lakukan.ts

Penjelasen Hadits:

Pt y h, A* ! )*i ?vbl'q ,rP.J {uo'*,a sepuluh

orang satrabat Rasulullah SAIV). Artinya, di antara sepuluh orang

satrabat Rasulullah SAW yang ada saat itu.

t5 Hadits in shahih. telah disebutkan pada nomor (726) dengan sanad dan matan
yang sama.
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',rr 
?O :rjri 6Vloeka berkata *Kemtrkakanlah!"). lf*rt^ o" itl

dengan menggunakan hamzatul washl (hanzah yang tidak dibaoa).

Artinya jika kamu memang benar-benar tahu maka kemukakanlah.

Dalam kttab An-Nthayaft disebutkan, "Misalnya dikatakan i)b'*?
ttl jl, artinya aku menyodorkan kepadanya. I(ata ;rrit dengan

mengkasrahkan'ra', tidak ada alternative lain, artinya' terangkan

pengetahuanmu tentang shalat beliau SAW bila kamu memang benar

dalam klaimmu agar kami bisa mencocokkannya dengan pengetahuan

kami, atau kami mendapat pengetahuan yang banr dari itu.

'#t (melipa! menekuk), dengan menggunakan hunrf tla'
yang artinyamenekuk. *18910ari-jari kedua l@ki). Maksudnya di
sini melenturkannya dan menghadapkannya ke arah kiblat.

Dalam An-Nihoyahdisebutkan, "Artinyq melembutkan jemari

kaki tersebut dengan mengakkannya dan melenturkan perse,ndim lalu
melipatnya di arah bagian dalam kaki pada saat itu (saat sujud). Arti
dasar kata 6!lr adalah pecah atau remuk. Makanya tumit itu
dinamakan plula al fatWr, karena kalau tergelincir maka pecatrlah

sayapnya"

Ibnu Hajar AI Mdq mengatakan, "Maksudnya di sini adalah

menegakkannya dan bertumpu pada bagran dalam jemari kaki
tersebut, serta ujung-ujung jari diarahkan ke kiblat. Ini berdasarkan

khabar yarg shahfft: "Aku diperintahkan untuk sujud di atas tujuh
tulang: di atas kening." Lalu beliau menunjuk ke hidung, kedua

tangan, kedua lutu! dan ujung-ujung jemari kaki."

Juga berdasarkan khabar dari At Bukhari bahwa Nabi SAW

sujud dan meletakkan ujung jari l<aki beliau ke arah kiblat. Salah satu

konsekuensi dari ini adalah menghadapkan bagian dalam kaki dan

bertumpu padanya. Demikian disebutkan dalam Al Mirqah.

e* (dan beliau mengangkat), yaitu mengangkat kepala

sambil bertakbir.
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gi (dan membengkokkan). Kata

memfathahkat !d', maknanya sama

(membengko}kan).

ini dibaca dengan

dengan kata 'rjdrri

if3r E ./ i:S'Ur tJf ri1 .-F Gu-pui ketika sujud yang

setelatrnya ada salam). Artinya setelah sujud itu adalah salam.

pf 6efau mengundurkan). Artinya, mengeluarkan kaki yang

kid dari tempat duduk ke arah pinggr kanan.

f\i * * ?;P (duduk tawarruk di atas sisi kirinya).
Artinya, menumpukan pantat sebelah kiri ke lantai dan tidak menindih
kedua kaki. Ath-Thibi berkata, "Tawamdr adalatr cara duduk di atas

pantat di sisi samping pinggulnya dan mengeluarkan kaki dari

dudukannya tersebut."

tJi6 (mereka berkata) yaitu kesepuluh orang satrabat Nabi
SAW yang ada dalam majlis tersebut.

.a
'et:J:e (Karnu benar), tentang ucapanmu.
'o'& {f:; @emikianlah memang yang pernah beliau lalorkan),

maksudnya Rasulullah SAW.

tiii dt fteduanya tidak menyebutkan), yaitu Ahmad bin
Hanbal dan Musaddad.

;;Et d (di dua), maksudnya di dua raka'at pertama.

',* 'JS (bagaimana dia duduk). Artinya, Ahmad bin Hanbal

dan Musaddad tidak menerangkan dalam riwayat mereka bagaimana

cara dudtrk di dua raka'at pertama. Sedangkan selain mereka berdua

dengan tegas menyebutkan dalam hadits Abu Humaid ini bahwa rurtuk

duduk pertama dilakukan dengan cara iftirasy.

Dalam hadits Abu Humaid ini terdapat hujjah yang luat dan

jelas batrwa sunnahnya ketika duduk di raka'at kedua adalatr iftirasy,

dan dua raka'at terakhir adalatr tawamrk. Ini adalatt madztrab Asy-

Syaf i dan itulatr yang benar menurut saya. Wallahu a'lam.
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An-Nawawi berkata, "Para ulama berbeda pendapat apakatt

yang afdhal ketika duduk tasyatrhud awal dan akhir itu iftirasy atatrkatr

tawa:ruk. Madztrab Matik dan sekelompok ulama lainnya memandang

bahwa yang afdhal adalah duduk tawa:ruk baik pada tasyahhud awal

maupun akliir. Sedangkan m3dzhab Asy-Syaf i rahtmahullah dan

sekelompok ulama lain adalah duduk iftirasy di tasyalrhud awal dan

duduk tawairuk di tasyatrhud akhir berdasarkan hadits Abnr Humaid

As-Sa'idi dan teman-temannya dalam Shahih Al Buffiori. Riwayat ini
dengan tegas membedakan arttaraduduk tasyahhud awal dan akhfu.

Asy-Syafi'i rahimahullah mengatakan, "Hadits-hadits tentang

tawarruk atau iftirasy teksnya masih global, tidak disebutkan apakatr

untuk salah satu tasyatrhud atau kedua-duanya. Lalu dijelaskan secara

detail oleh hadits Abu Humaid dan teman-temannya dimana mereka

mendiskripsikan duduk tasyahhud awal deng?ur iftirasy dan tasyahhud

akhir dengan tawarruk. Ini merupakan keterangan mubayyan (yang

dijelaskan secara detail) sehingga wajib mengamalkannya. Wallatru

a' lam." Selesai (An-Nawawi).

Ada yang mengatakan batrwa salatr satu hilsnah dari

pembedaan 4ntara tasyatrhud arval dan akhir supaya tidak rancu

terhadap jumlah raka'at, mengingat yang pertama akan disusul oleh

gerakan lain, berbeda dengan duduk tasyatrhud yang kedua. Lagi pula,

bila ada makmum yang masbuq ketika melihat posisi duduk tersebut

akan segera tatru berap a raka' at dia ketinggalan.

Asy-Syafi'i berdalil dengan ini bahwa tasyahhud pada shalat

Shubuh adalah sebagaimana tasyatrhud akhir di shalat lain
berdasarkan keumuman kalimat, "Sampai ketika beliau sujud yang

setelahnya adalatr salam". Sedangkan dalam madztrab Ahmad ada

perbedaan pandangan, dan yang masyhur dalarn madztrabnya adalah

duduk tawarruk hanya dilakukan bagi shalat yang mempunyai dua kati
tasyatrhud.
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Al Mundziri berkata, "Hadits ini diriwayatkan pula oleh At-
Tirmidzi, An-Nasa'i dan Ibnu Majatr dengan redaksi yang mirip."
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960. Isa bin Ibrahim Al Mishri menceritakan kepada kami,
Ibnu Watrb menceritakan kepada kami, dari Al-Laits, dari Yazid bin
Muhammad AI Qurasy dan Yazid bin Abi Habib, dari Mtrhammad bin
Amri bin Halhalah, dari Muhammad bin Amri bin 'Atha, batrwa ia
pemah duduk bersama beberapa orang satrabat Rasulullah SAW. Lalu
disebutkanlatr hadits ini, tapi tidak menyebutkan Abu Qatadatr.

Ia berkata, "Apabila beliau duduk (untuk tasyahhud) setelah

dua rakaat, beliau duduk di atas kaki kirinya, dan jika beliau duduk
(nntuk tasyahhud) pada rakaat terakhir, beliau menjulurkan
(memastrkkan) kaki kirinya dan duduk di atas tempat duduk
(lantai).'E6

e Hadits Shahih, telah disebutkan sebelumnya pada no. 728 dengan sanad dan
matan seperti itu.
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Penjelasan Hadits:

, . .r-r'Jtriia lOengan hadits ini) yakni yang telah AseUutkan. iJi
SX <a^ia tidali menyebutkan) yaitu Isa bin Ibrahim Al Mishri. 6
iirii leUu Qatadah) sebagaimana yang disebutkan oleh Ahmad bin
Hanbal dan Musaddad dalam riwayat keduanya yang telah disebutkan"

dimana keduanya berkata, "..di antara me,reka adalah Abu Qatadah.."

,fl C'* rif lapabila beliau d"drl. ltasyahhud! setelah

dua rakaaQ dw rakaat pertama.

c:j-$ *l * |j+ 6etiau duduk berrtrmpu di atas kaki
kirinya). Al 

-bti**rari 
menambatrkan, *..dan menegakkan l<aki

kanannya.'

ci-jl *7 iti it\i fl, C'* tty (apabila"b"lia,, duduk
pada rakaat terakhir, beliau menjulukan/memanjangkan kaki kirinya),
malcsudnyq beliau mengeluarkanya dari bawah tempat duduknya ke

sisi kanan.

IGndungan hadits ini merupakan huiiah yang lorat bagr Asy-
Syaf i dan orang-orang yang sependapat dengannya yang menyafakan

batrwa kondisi duduk pala tasyahhud pefiamaberbeda dengan kondisi

duduk pada tasyahhud alilir.

Ketahuilah bahwa pengilart madzhab Hanafi dan orang-orang

yang setuju dengan mereka merekomendasikan hadits ini untuk

digrrnakan bagi orang yang udzur dan sebagai keterangdn alon
kebolehannya. Namun, tindakan mereka tersebut membufirhkan dalil,
dan disebutkan dalam pokok-pokok kete,nhran madziab merek4 yaihr

al ifiirasy (membentangkan kaki kiri) pada kedua tasyahhud.

Adapun hadits-hadits yang menguatkan pendapat merelo di
antaranya adalah hadits Aisyalu bahwa . Rasulullah SAW
membentangkan kakinya dan menegakkan kaki kanannya
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Juga hadits Wa'il: "Saya pemah shalat dibelakang Rasulullatr.

Ketika beliau dudtrk turtuk tasyahhud, beliau membentangkan kaki
kirinya." Diriwayatkan oleh Said bin Manshur. Begitupula hadits
tentang orang yang shalatnya salah, di mana Rasulullah SAW
bersabda kepadanyq "...apabila kamu duduh maka hendaHah kamu

duduk dengan bertopang pada paha kiri." Diriwayatkan oleh Ahmad
dan Abu Daud.

Juga hadits Ibnu Umar, ia berkata, "Di antara sunnatr shalat

adalah bahwa engkau memiringkan/membaringkan kaki kirimu dan

menegakkan kaki kananmu." HR. An-Nasa'i.

Bagi orang yang cerdas dan objektif, sangat jelas batrwa

hadits-hadits tersebut dan se,macamnya tidaklah menunjukkan secara

pasti dan jelas akan hal yang menguatkan madzlrab merek4 namun
masih mengandung ke,mungkinan, bisa menguatkan atau bisa

ditujukan unfirk selainnya. Apa yang menrurjukkan pada hal tersebut

tidaklah menunjtrkkan hal itu kepada semua bentuk tasyahhud

sebagaimana yang mereka klaim.

Yang benar, batrwa tidak ada hadits yang mentrqiukkan secara
jelas tentang sunnahnya duduk di atas kald kiri pada tasyahhud alefu.
Sementara hadits Abu Humaid terperinci, maka sesuatu yang global

harus dibawakepadayang lebih rrnci. WallahuTa'ala a'lam.
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cilt yi ,y JL '"a #{1 4 * s$ :+ Jv

irli JL. ail, f y, ,2rl L;"St ,.>;v s$ .riJr ',#)

::6_f6i^;i7?l:
961. Qutaibatr telatr menceritakan kepada kami, Ibnu Latri'atr

telatr menceritakan kepada karni, dari Yazid bin Abi Habib, dari

Muhammad bin Amri bin Halhalah, dari Muhammad bin Amri Al
Amiri ia berkata, rer{ku pernah berada di suatu majelis...." Lalu dia

menyebutkan hadits ini.

Ia berkata pada riwayatny4 '..apabila beliau duduk rmtuk

tasyahhud pada dua rakaat, beliau dudtrk diatas telapak kaki kirinya
dan menegakkan kaki kanannya, dan pada rakaat yang keerrpat beliau

merapatkan pantat kirinya di atas tanah dan mengeluarkan kedua

kakinya dari satu sisi'."t?

Penjelasan Hadits:

c;i$ 4li rili (apabila b9{au duduk untuk tasyahhud pada

dua rakaat), yang p"rtu*u, |\i j\ 
";,,1, f il. 

gt (beliau

merapatkan pantat kirinya di atas tanah), yakni bagian pangkal paha

(pantat) menyentuh tanah. Al Jauhari berkata, "Tangannya menggapai

tanatr berarti ia menyentuhnya dengan telapak tangannya."

:a,t yt| i # eir?t (mengeluarkan kedua kakinya dari

satu sisi), yaitu dari sisi kanan.

Hadits ini menunjukkan bentuk lain dari at-tawarruk
(merapatkan pantat ke tanah) yaitu dengan mengeluarkan kedua kaki

dari satu sisi. Sayang, hadits int dhaif,

t' Hadits Shahih, telatr disebutkan sebeltrmnya pada no. 727 dengan sanad dan

matan seperti itu, dan di dalam sanadnya terdapat Ibnu Lahi'ah, akan tetapi Al
Bukhari mengeluarkannya bukan dari jalurnya.
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Dalam Al Mirqah disebutkan, '?enyebutan mengeluarkan dari
sisi kanan merupakan benhrk kebiasaan karena tempat keluar yang

sesungguhnya adalah kaki kiri bt*an sslainnya."
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962. Ni bin Husain bin Ibrahim menceritakan kepada kami,

Abu Badar menceritakan kepada kami, Z;ilrair Abu Ktraitsamah

menceritakan kepada saya" Al Hasan bin Al Hur menceritakan

kepada kami, Isa bin Abdullah bin Malik menceritakan kepada karni,

dari Abbas atau Alryasy bin Sahl As-Sa'idy bahwa ia pernah berada

pada suatu majelis di mana ayatrnya ada pada majelis tersebut, lalu ia
menyebutkan di situ hadits: ia berkata, *...lalu beliau sujud kemudian

bangkit dengan bertelekan pada kedua telapak tangan, kedua lutut dan

'f.q?u tit-
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kedua ujung kakinya. Setelatr itu beliau dalam posisi duduk dan

bersandar pada pangkal patranya serta menegakkan kakinya yang lain.

Lalu beliau bertakbir dan sujud, kemudian bertakbir lalu berdiri dan

tidak tqwatzft (duduk dengan bersandar pada pangkal paha) lagi.

Beliau mengulangi lagi gerakannya lalu ruku' pada rakaat berikutrya
dan bertakbir seperti sEbelumnya, lalu beliau duduk setelah dua rakaat

sampai ketika beliau hendak bangkit unhrk berdiri beliau berdiri
dengan difuingr takbh, lalu ruku' pada dua rakaat terakhir. Ketika
beliau memberi salam pada akhir shalat, beliau memberi salam ke

kanan dan ke kiri."

Abu Daud berkata, "Ia tidak menyebutkan dalam haditsnya

apa yryg disebutkan oleh Abdul Hamid dalam masalatr tqvairuk
(duduk dengan bersandar pada pangkal paha) dan mengangkat tangan

ketika hendak berdiri dari dua rakaat." st

Penjelasan Hadits:

Gi,$ iti.:.J (lalu beliau sujud kemudian bangkit), yakni naik
dan bertumpu, 6?\i 'ni |.21:i '!:;it d.E ,ii (seteurr itu beliau

dalam posisi duduk dan bersandar pada pangkal patranya serta

menegakkan kakinya yang laih), riwayat ini telah dibatras sebelumnya

pada bab Iftitah Shalat dengan redaksi: ".,.dan beliau sujud kemudian

bertakbir lalu duduk dan tavtorrzk (bersandar pada pangkal patranya)

serta menegakkan kakinya yang lain.." Riwayat yang terdatrulu inilah
yang shahih secara makna.

Riwayat ini menyelisihi riwayat Abdul Hamid dalarn sifat

duduk, di mana di situ amat jelas digambarkan al iJtirasy (du&tk di
atas dua telapak kaki) di antara dua sujud. Pada riwayat-riwayat yang

disebutkan: "..lalu beliau bangkit tegak di atas hrmit dan kedua telapak

88 Sanadnya lemah, dan telah disebutkan terdahulu pada no. 729, karena
ketidakjelasan Isa bin Abdullah bin Malik.
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kaki." Al Hafizh berkata, "Apabila tidak dibawa kepada keragarnan

riwayat, maka riwayat Abdul Hamidlatr yang paling kuat."

,51'rii.',i, # OAu beliau duduk setelah dua rakaat), yang

pertama l* it 1ry.'"4- ;tl ji'tf 
'i ,tl.,,F (r",opai ketika beliau

hendak bangkit unhrk berdiri, beliau berdiri dgngan diiringi takbh),
secara zhahir ini berbeda dengan riwayat Abdul Hamid, di mana ia
berkata, "..kemudian apabila beliau berdiri setelah dua ralcaat, beliau

bertakbir dan mengangkat kedua tangamya sebagaimana beliau tal6ir
di awal shalat."

Al Hafizh berkate "Mungkin dapat dipadukan antara

kednany4 yaitu batrwa terdapat tasybih pada sifat takbirnya bukan

pada posisinya" sehingga makna dari perkataarmya menjadi "Apabila
ia berdiri, yaitu ia hendak berdiri atau memulai berdiri.'

iU i :'t:5t; i j(eU, Daud berkata" "la tidak
menyebutkan..')-yakni Isa bin AMullah. ,t *t',t:t Ti 6 *9 O.

f.i iri ri1 g:lti flfr fa dalam h.disdd apa yans dis66irtkai
oleh Abdul Hamid dalam masalatr tawarruk [duduk dengan bersandar

pada pangkal patral dan mengangkat tangan ketika hendak berdiri dari

dua rakaat), rincinya bahwa Abdul Hardd menyebutk4t at-Tav'arruk

pada saat tasyahhud dan mengangkat kedua tangan saat berdiri dari

dna rakaat pertamq sementara Isa tidak menyebutkan kefuanyu f ii
$SJ rS 1lalu ia menyebutkan hadits ini) hadits ini telatr dibahas

sebelumnya secara panjang lebar pada bab Iftitaf Shalat (pembuka

shalat).

3)-*'i #t'* ti:.L 1fr U.'lf.3;l v;:"; -ltr
*f trf l'&,,JG,F'i.'r'e G?| ,* o?t
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g'St T+ l,t ,i"it tt, ;i'zk, ,i't?lt rL'i fu)
'..,f,.Jlti:r',f.,1iv tit

|*, *ft ";AtLt'di,t *'i Li ,P ,JG

.o'$ *,it
963. Ahmad bin Hanbal menceritakan kepada karni, Abdul

Malik bin Amru menceritakan kepada kami, Fulaih mgngabarkan

kepadaku, Abbas bin Sahal mengabarkan kepadaku, ia berkata, *Telatr

berkumpul Abu Humaid, Abu Usaid, Sahal bin Sa'd, dan Muhammad

bin Maslamah, lalu ia menyebutkan hadits ini, dan tidak menyebutkan

perihal mengangkat tangan apabila bangkit dari dua rakaat dan tidak
pula masalah tata cara duduk." Ia berkata, "..sampai ia selesai,

kemudian ia duduk dan membentangkan kaki kirinya dan

menghadapkan jari-jari kaki kanannya ke arah kiblat." te

Penjelasan Hadits:

*,& ,Ht i^r,lsL o;!u *t,-{F6*'i (kemudian ia

duduk dan membentangkan kaki kirinya dan menghadapkan jari-jri
kaki kanannya ke arah kiblat), riwayat ini dijadikan hujjah bagi orang-

orang yang berpendapat batrwa cara dudtrk pada tasyahhud aldtir

dengan tftirasy (membentangkan kaki). Maka dijawab bahwa duduk

seperti ini yang disebutkan tata caranya pada hadits ini adalatr

merupakan tata cara duduk pada tasyahhud awal dengan berlandaskan

dalil riwayat-riwayat terdahulu, dan masalatr ini telah disebutkan pada

pembahasan terdatrulu.

t'Hadits ini sanadnya lemah, telatr disebutkan sebelumnya pada no. 730 banyak
kesalahannya.
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Bab 1E0: Tasyahhud [Mimr l77rl78 - Ta': 1E2l

,fr\i'rt * ,;;- 6?t ,\1;1^1 6:L -q1r

{til;6yk ,lo )#/.tr * r ,:oL U ,4 ;'^,
.p i' &i>ilf ,w;ti,ate*t *\t ,k yt );,
,pt ybt ,k ltJyiici .'ixt in j? i>tu' .:)V

* ttt ,S, ,ii^ll' ;, ?tt Lri t'!t ,-t, i>r!r" ,j; ,t>

U, ri,:l$L id-:' -r*:r:'-rrfut, y.'-q, ;H!',*,l
,tlqy - 4p' i' :ri er'lrir;", ,1ik1., ltL1
,tut";31 *'r\i,.At €Cg f B wbl c$ $
,l;,r, i:.* t:f;J'ol'*l:, hr !t [ty ol Wl - fl\i,

(.". i* al+;l ,.6!"sr q {Ll'h4);
964. Musaddad menceritakan kepada karni, Yahya

mengabarkan kepada kami dari Sulaiman AI A'masy, Syaqiq bin
Salamah menceritakan kbpadaku dari Abdullah bin Mas'ud ia berkata

"Kami dulu jika duduk bersama Rasulullah SAW kami berkata,

'Salam trntuk Allah sebelum kepada hamba-hamba-Nyq salam untuk

Fulan dan Fulan', maka Rasulullah SAW bersabda, 'Janganlah kalian

mengucapkan salam untuk Allah karena Allah itl As-Salam (Maha

Memberi keselamatan), al<an tetapi apabila salatr seorang di antara

kalian duduk (tasyahhud) maka hendaklah ia mengucapkan, 'Segala

pujian, shalavtat dan kalimat-kalimat thayytibah @aA hanya milik
Allah semata, keselamatan untuhmu wahat Nabt serta rahmat dan

berkah Attah untulclnu. Keselamatan untuk trami aan untuk hamba-

homba Allah yang Shalih.' Apabila kalian mengucapkan kalimat
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tersebut, maka akan tertuju kepada setiap hamba yang Shalih di langit

dan di bumi -atau yang ada di antara langit dan bumi- (lalu membaca

dua kalimat syatradat), "Alat bersakst bahwa tiada tuhan yang berhak

disembah selain Allah dan aht bersaksi balwva Muhammad adalah

hamba dan utusan-Nya, kemudian hendaklah knlian memilih doa yang

disulroinya dan berdoa dengannya'. " e0

Penjelasan lladits:

yV'[i lt * i'!{lJr 'riii 
(Salam untuk Allah sebelum kepada

hamba-hamba-Nya), maksudny4 sebelum memberi salam kepagp

hamba-hamba-Nya, dan ini adalatr zharaf $eterangan) dari kata Ett.

Mkak berkata, "Demikianlah yang terdengar oleh kauri sesuai yang

terdapat di dalam Al Misylmh, dan di dalam Shahih Al Buffitm, huruf
qaf-nya berharakat fathah dan al muwahhadal, (huruf ba') berharakat

suhtn. Sementara pada beberapa naskatr lain dari keduanya hwuf Qaf
berharakat kasrah dan hr.ruf ba' berhuakat fathah, dan dikuatkan

dengan apa yang terdapat pada riwayat Al Bukhari; lafazh "salam
untuk Allah dari hamba-hamba-Nya. . . selesai. "

Salam untuk Allah maknanya ad{atr pengakuan terhadap

keselamatan ftesempurnaan) Allah Ta'ala dari semua bentuk

kekurangan, maka kata oi; (atas) pada kalimat tersebut bermakna

untuk.
z!tl

o>Lij o;{-i ,P iflt (salam untuk Fulan dan Fulan) di dalam

riwayat'Al B;khari: "Salam untuk Jibril dan Mikail, salam unhft
Fulan dan Fulan,", dan pada riwayat Abdullatr bin Namir dari Al
A'masy menurut Ibnu Majatr batrwa yang mereka maksudkan adalah

malaikat. Pada beberapa riwayat: "..maka kami memaksudkan

sejumlah malaikat sesuai kehendak Allah.."

s Hadits Shahih, dikeluarkan oleh Al Buldari (835) dan Muslim (pembahasan

tentang shalaV30l)
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i>rL-rr ii tr|' !!-i r'.!r * i#r ,j* t (Jangantah tratian

mengucaplran salam untuk Allah korena Allah itu As-Salam [Maha
Memberi keselamatan) Al Baidhawi berkata sesuai dengan apa yang

ia dapatkan, "Sesungguhnya Rasulullah SAW mengingkari pemberian

salam kepada Allah SWT dan beliau menjelaskan batrwa hal tersebut

kebalikan dari apa yang seharusnya diucapkan, sebab semua bentuk
keselamatan dan ratunat adalah untuk-Nya dan berasal dari-Nya, Dia-
lah Pemiliknya dan Pemberi keselamatan dan rahrnat."

At-Turbisyti berkata, "Adapun sebab larangan mengucapkan

salam untuk Allah karena kepada-Nyalah tempat kembali segala

permohonan, Dia Maha Tinggi dari makna-makna yang disebutkan

tersebut, sehingga bagaimana mungkin Dia didoakan sementara Dia-
latr tempat bermohon dari semua kondisi."

Al Khaththabi berkata, "Maksudnya adalah bahwa Allah latl
Pemilik Salam, maka janganlah kalian mengucapkan salam untuk
Allah, karena salam itu bermula dari-Nya dan akan kembali kepada-

Nya. Tempat kembali kata perintah yang disandarkan kepada-Nya

ialah batrwa Dia Pemilik keselamatan dari semua aib dan kekurangan,

dan ada kemungkinan tempat kembalinya adalah bagran hamba dari

apa yang ia minta berupa keselamatan dari penyakit dan kehancuran.

Demikianlah yang terdapat di dalam Fath Al Bari.

Wi'nt'rrte 61.'r;1i1latan tetapi apabila salah seorang di
antara kalian duduk [tasyahhudJ maka hendaklah ia mengucapkan),

ungkapan ini menunjukkan wajibnya tasyahhud, berbeda dengan

pendapat orang yang tidak mengatakan demikian, seperti Imam Malik.
Lalu pengikut Imam Malik memberikan jawaban batrwa bacaan tasbih

pada saat ruku' dan sujud hnkumnya sunnah, dan terdapat perintah

pada hal itu sesuai sabda Rasulullah SAW takala turun ayat: Vu;{
i*i,lt "!-b 

betau bersabdq "Jadikanlah ini di dalam rtuht-ruht
lralian." (hadits), maka demikian pula pada tasyahhud."
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Al Kirmani menjawab, '?erintah itu hakikatrya wajib

sehingga berlakulah hukum wajib atasnyq kecuali ada dalil yang

menjelaskan hukum lain atasnya. Sekiranya bukan karena hasil dma'
yang menyatakan tidak wajibnya bertasbih pada waktu ruku' dan

sujud, maka kami akan menjadikan hukumnya wajib."

Dalam keputusan ijma' ini sendiri masih ada catatan dan

pertimbangan, karena Imam Ahmad berpendapat hukumnya wajib dan

balrkan wajib jugatasyahhud awal. Terdapat riwayat dari Ibnu Mas'ud
yang secara jelas menturjukkan fardhunya tasyahhud, yaitu apa yang

diriwayatkan oleh Ad-Daraquthni dan selainnya dengan sanad yang

shahih dari jatur 'Alqamah dari Ibnu Mas'ud, "Kami dulu tidak tahu

apa yang kami ucapkan sebelum difardhukannya kepada kami

t asyahhud 1il). eri,,ilt1, maksudny4 tanpa selainnya."

Dikatakan bahwa rrirll adalah berxtuk llri, dari kata 6qlr yang

berarti 2 ,;o'JlJ rl*)l . Ada yang mengatakan l4Jt adalah kerajaan,

dinarnakan seperti itu karena kekuasaan adalah sebab penghorrtatan

yang khusus.

'crt:iliary @halmtat), da yang mengatakan batrwa yang

dimaksud adalah shalat lima waktu atan apa yang lebih dari itu dari

amal-amal yang wajib maupun yang snnnah dalam syari'ah. Ada yang

berkata batrwa yang dimaksud adalah semua jenis ibadatr, dan ada

pula yang mengatakan bahwa yang dimaksud adalah sennn-senran.

Ada pula yang berkata bahwa yang dimaksud adalah rahmah, serta

ada yang mengatakan batrwa c.rt6;lt adalah ibadah-ibadah lisan,

sedangkan c.rt].ah adalah ibadah-ibadah fisik, dan clt"Et adalah

sedekah harta.

c.rhlalt (kaltmat-kalimat thayyiibah), yakni pembicaraan yang

baik dan bagus untuk memuji Allah dengannya bukan dengan apa

yang tidak pantas bagi sifat-sifat-Nya, sebagaimana yang distrkai oleh

para raja-raja. Ada yang mengatakan bahwa c.rt*hjt adalatr dzilaullah.

Yang lain mengatakan ia adalah perkataan-perkataan yang baik,
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seperti doa dan pujian, dan ada pula yang mengatakan ia adalatr amal-

amal Shalih, dan itu lebih urnum

Al Qadhi berkatq "Ada kemungkinan kata c.rl/,all dan .rL&lt
adalatr ma'tuf daikata c;lra:tt , dan kemungkinan juga slJil.ell adalah

mubtoda' dan Hubarnya mahdzuf (dihilangkan) dan .:,t*lalr ma'thuf
kepada s,l,&Jl. Huruf wau prtama untuk atlwf kalimat dengan

kalimat sebelumnya dan huruf waukedtn untuk athaf kata dengan

kalimat.

+-V ll:,-lt (Keselamatan atasmu) dikatakan batrwa maknanya

adalah nama As-Salam, yalari nama Allah atasmu karena ia adalatr

salah satu dari asma Allah, sebab Dia Maha menyelamatkan hamba-

hamba-Nya dari segala macam batraya. Az-Ztthi berkata, "As-Salam

artinya taslim (penyelamatan), maka barangsiapa yang diselamatkan

oleh Allah ia akan selamat dari segala macam marabatraya," Ada yang

mengatakan, "Keselamatan unfukmu dari semua jenis bahaya."

An-Nawawi berkat4 '?ada kata p>l-Jl dan setelatrnya boleh

dihilangkan atau digrrnakan huruf lam, namwrmenggunakan lamlebrh
baik dan itulah yang terdapat di dalam riwayat-riwayat yang shahih."

Al Hafizh berkata, "Tidak terjadi penghapusan huruf lam dari
jalur-jalur hadits Ibnu Mas'ud, hanya saja hal itu berbeda pada hadits

Ibnu Abbas, dan ia termasuk orang-orang yang diterima." Jika

ditanyakan, "Mengapa lafazh ini disyariatkan sedangkan ia adalatr

ucapan manusia yang mana terlarang di dalam shalat?" Maka
jawabannya adalah bahwa hd itu termasuk dalam kekhususan

!, 
're;t (dan rahmat Allah) yaitu kebaikan-Nya. Ini adalah

batrasa kasih sayang dan kecenderungan hati, tujuannya adalah

kelematr-lembutan, kebaikan, dan anugeratr, atau keinginan untuk itu.

Kemustahilan hal itu pada Allah adatatr diinginkan dengannya tujuan-

tujuannya yang merupakan sifat FifI (perbuatan) atau sifat Dzat. la
katakan ini di dalam Al Mirqah.
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,i512 (dan berhah-berkah-Nya), ini adalah nama bagi setiap

kebaikan yang mengalfu dari Allah SWT secara terus menerus. Ada
yang mengatak*'fi€tl adalah tambahan dalam kebaikan. Kata Al
Barakah drjama' sedangkan kata As-Salan dan Ar-Rahman ttdak
dalam befivkjama', hal ini karena keduanya adalah katamashdu.

C)b i'ltr ltcselamatan otas kami)ini dijadikan dalil dalam hal

disrmnatrkannya memulai doa untuk diri sendiri dahulu. Dalam Sunan

At-Tirmidzi yarrg dishahrftkan dari hadits Abu Ibn Ka'ab batrwa jika
Rasulullah SAW mengingat seseorang lalu'mendoakannya, beliau

memulai doanya rmtuk dirinya dahulu. Hadits ini asalnya dari Muslim
dan Al Hafizh yang mengatakannya

&r.J&lr &r tV ,Pi (don atas hanba-hamba Attah yang
Shatth) i.frufriri" 

'l*itu ktst-titin yarrg paling masyhw adalah

orang yangmelakukan apa yang di$*ai dari hak-hak Atlah dan hak-

hakhamba-Nya.

'r.rbf eJ,i;# tit (apabtta kalian mengatakan demiflon, iat',
mendapat), Fa'il (pelaku)nya adalah dhamir 3JJ5, yakni ia mendapat

patrala doa ini atau berkahnya fy f ,y (rrti"i hamba yang shalih),

disini dibatasi dengan bo fy karena |!&3t tidak layak untuk orang
yang suka merusak. Orang yang Shalih adalatr orang yang

menunaikan hak-hak Allah dan hak-hak hasrba. Ada yang

mengatakan bahwa yang dimaksud adalah setiap muslim.

,-ir:r\i3 :gr r;; if latau di antara langit-langit dan buuri), ini
adalah bentt* f.oaguan dari perawi 'H.il Gemuaian hendaklatr ia
memilih), {t'+jaiil *b!$ V (dari jenis doa yang ia sukai), yaitu dari

doa yang paling disukai dan disenaneinya terkait dengan unrsan

agamq duniq dan akhirat. Dan ini dijadikan dalil akan kebolehan

berdoa di dalam shalat sesuai dengan apa yang dipilih dan diinginkan

oleh orang yang shalat, baik unsan dunia ataupun akhimt.
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Adapun di dalam kitab-kitab Al Hanafi)ryah, lebih dikenal
dengan madztrabnya yang tidak membolehkan berdoa di dalam shalat

kecuali doa-doa yang terdapat di dalarrr Al Qur'an atau telatr

ditetapkan di dalam hadits, atau dengan kalimat yang dipakai oleh
sebagian mereka adalah doa yang sudah ma'tsur. Salah seorang di

mereka berkata, "Al Ma'tsur lebih umum dari sesuatu yang

mtrfu' atau tidak marfu'. Akan tetapi zhahir hadits.pada bab ini
membantah pendapat mereka."

Al Hafizh bbrkata, *At-Tirmidzi berkata, 'Hadits Ibnu Mas'ud
diriwayatkan darinya tanpa ada pembagian/bentuk, dan ia aaalaU

hadits yang paling shahih dalam masalah tasyahhud dan harus

diamalkan menurut mayoritas ulama dari kalangan shatrabat dan

orang-orang setelah mereka'."

Ia berkata, "Imam Syaf i berpegang pada hadits Ibnu Abbas

dalam masalatr tasyahhud.tt fil B,az.z.ar berkat4 "Tatkala ia dilanya

tentang hadits yang paling shahih dalam masalah tasyahhud, ia
(Syaf i) berkat4 'Ada pada hadits Ibnu Mas'ud, dan diriwayatkan

lebih dari 20 jalur dan kemudian kebanyakannya dikisahkan', dan ia

berkata, 'Saya tidak mengetatrui ada hadits yang lebih tsabit dari
hadits itu dalam masalatr tasyahhud, tidak ada yang lebih shahih

sanad-sanadny4 dan tidak ada yang lebih masyhur orang-orangnya.

Hal itu disebutkan oleh Al Hafizlr dan ia berkata, "Tidak ada

perbedaan pendapat di antara atrlu hadits dalarn hal ini, dan yang

menegaskan hal tersebut adalah Al Baghawi dalam Syarh As-Sunnah."

Di antara keunggulan hadits tersebut adalah derajatrya

Muttafaq alaih sedangkan yang lain tidak demikian dan para

perawinya adalatr orang-orang tsiqah yang tidak berselisih sama sekali

dalarn latazJi,-latazlnyq berbeda dengan yang lainnya. Juga hadits

tersebut langsung diperoleh daxi Nabi dengan cara didiktekan,

sebagaimana Ath-Thatrawi meriwayatkan dengan lafazh: "Saya

mengambil (hadits) tasyahhud langsung dari mulut Rasulullatr dan
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beliau mendiktekannya kata per kata, dan ia

mengunggulkannya bahwa itu diungkapkan dengan redaksi kalimat
perintah, berbeda dengan yang lainnya yang hanya diungkapkan

dengan redaksi cerita."

Ahmad meriwayatkan dari hadits Ibnu Mas'ud bahwa

Rasulullah SAW mengajarkan kepadanya dan me,merintahkan rmhrk

mengajarkannya kepada semua orang. Tidak ada yang menukil hal

tersebut selainnya, dan ini merupd@n tanda kelebihannya. Imam Asy-
Syafi'i berkata setelah mentalfirij hadits Ibnu Abbas, *Telah

diriwayatkan hadits-hadits tentang tasyahtrud secara b€6eda-beda,

akan tetapi hadits ini sangat alcu sukai dan saya puji karena ia paling

lengkap dan sempurna."

Malik dan shahabat-shahabatnya telah memihh tasytrtud
Umar, karena ia telah mengajarkannya kepada orang-orang ketika ia

di atas mimbar dan orang-orang tidalc mengingkarinya sehingga

menjadi ijma'.

Adapun lafaztnyaseperti hadits Ibnu Abbas, kecuali pada kata

etoft;lt sebagai ganti dari kata rrtlltlt , sepertinya ini ditinjau dari

segi maknanya. Ia berkata, "Perbedaan ini hanyalah pada masalah

mana yang paling aftlhal." Dinukil dari segolongan ulrma yang

menyepakati bolehnya mernbaca dalanr tasyahhud dengan apa yang

telatr ditetapkan.

Imarn Al Khatthabi berkata di dalam Al Ma'alim, "Mereka

berselisih pendapat dalerm masalah tasyahktd, apakah hukumnya

wajib atau tidak?'

Diriwayatkan dari Umar bin Khaththab bahwa ia berkata

"Siapa yang tidak tasyahhud, maka tidak ada shalat baginya."

Pendapat inilah yang dipegang oleh Al Hasan Al Bashri dan Syaf i,
dan rhadztrab Malik tidak jauh berbeda dengan ihr.
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Az-Ztthi, Qatadah, dan Hammad berkatq "Jika seseorang

meninggalkan tasyahhud sampai ia selesai dan pergi, maka shalatnya

telah lewat."

Ahlu Ra'yu berkata, "Tasyahhud dan shalawat kepada Nabi
dan keluarganya hukumya sunnah bukan wajib, sedangkan duduk
pada saat t a sy ahhud fuikumny a waj ib. "

Al Mundziri berkatq "(Iladits itu) diriwayatkan oleh Al
Bukhari, Muslim, An-Nasa'i, dan Ibnu Majatr. Sementara At-Tirmidzi
meriwayatkannya dari hadits Al Aswad bin Yazid dari Ibnu Mas'ud."

',yl)
/

€..1

965. Tamim bin At Muntashir menceritakan kepada kafiii,
Ishaq -yakni Ibnu Yusuf- mengabarkan kepada kami dari Syarik dari

tr.t ,f-- ,tU.;l s?f ,r4t U d $:L -11o

lt* *,;;li -/j *,:,iu,;l,rj * ,*/ * -;i;t 
nt - , 

t 
, .

,* i, J;t'oki ,ffiar eil; tit J* (, ,4u Y r* 'j6
.r;;?n :&i *3 yh,

'a,e ,>t!tlt ,tj i.r * eG (,163 ,*; Ju

c{ '}&-W- i, oe? (k- oki ,iG,ori .\r ,* r' a , ua a a a

,b syrrW. ',ti *|qji;'-il'e5i,''!At dx-

6:r q';b t1 €t4t q;,,rrb jt ?&t q g:i*)lr
'?r, ,$:fri3 gtr';?,6.*3 6)ab gal vito'!))t:3 ,:ipi

..,4;*1,

AUNULMABUD 241



Abu Ishaq dari Abu Al Ahwash dari AbdullalU ia berkata, "Dulu kami

tidak mengetahui apa yang harus karni baca apabila duduk di dalam

shalat, dan Rasulullah SAW telah diajarkan: lalu ia menyebutkan

kepadanya. Syarik berkatq "Dan Jami' -yakni Ibnu Abi Syaddad-

menceritakan kepada kami dari Abu Wail dari Abdullah: seperti rtq ia
berkata, 'Rasulullatr mengajarkan kepada kami beberapa kalimat,

beliau belum pernah mengajarkan kalni kalimat-kalimat tersebut

sebagaimana beliau mengajarkan kepada V,ami tasyahhud: 'Ya Allah,

satukanlah hati-hatt karnt, perbaikilah hubtmgan kami, tunjuffilah

kami jalan-jalan keselamatan, selamatkanlah kami dmt kegelapan-

lregelapan lccpada cahrya, jauhkanlah dari kami segala kckejian yang

nampak mauryn yang tersembunyi. Ya Allah, berkahilah
pendengaran, penglihatan, dan hati-lwti kami, serta istrt-istri dan

kcturunan kami, terimalah taubat kami kseru sesungguhnya Engkau

adalah Maha penerima taubat dan Maha perrynyong, jadikanlah kami

hamba-hamba yang pandat merurythtri nihnat-nihnat-Mu, hamba-

hamba yang memujinya don mendapatkannya, dan .sempurnakanlah

nibttat-nihnat tersebut kcpada kami. " er

Penjelasan lladits:
"fb U Gasulullah SAW telah diajarkan) menggunakan kata

pasif yang berasal dari kata ta'lim, yakni diajarkan oleh Allah apa

yang ia tidah ketahui.

crUS ,xJti ttfi Gasulullah mengajarkan kepada kami

beberapa kuli*ug, yakni selain tasyohhud, yaitu: 'Ya Allah,

lembutkanlah hati-hati di antara kami ..." sampai akhtu. lii U"tit
(satukanlatr hati-hati karni), *.k*arry., anugeratrilah lielembutan

padanya.

e' Di dalam isnadnya terdapat Sfrik bin Abdullah. Oranpya jujur tapi banyak
melalcukan kesalahan, dan keluatan hapalannya telah b€rubah setelah menjabat
scbagai Qadhi di Kufah.
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ry. 
'c.rri '*?t (perbaikilah hubrmgan kami), perbaikilah

keadaan di antara kami. Ia berkara di dalan Al Majma',"Dzatsesuatu
addah dirinya dan halcikatnyq dan yang dimaksud adalah apa yang

disandarkan kepadanya, misalnya mendamaikan eermus :han." Yaitr
me,mperbaiki hubrmgan di antara kalian, hingga hubungan itu
berdasarkan kecintaan, kasih sayang dan kekompakan. Ia berkata"

"Dikarenakan suatn kondisi rawan akan terjadinya permrsuhan" maka

dinamailah dengan dzdul Dain (permusuhan).

lyltt .ti (alan-jalan keselamatan) Kata sttbul adalah bentuk
plural dari kata sabil yangberarti caraaara mendapatkan keselamatan.

t i, rihi fiauttautah dari kami segala bentuk-perbuatan

kejD, yaiir dosadosa besar, s€eerti dM 'tj4 Vi W 1S V (yang

nampak maupun yang tersemhnyi), yakni yang jelas kelihatan dan

yang rahasia

(!! (sempurnakanlah nikmat-nikmat t€rsebut), bentuk kata

kerjadari k*aal itman.

e* ,b': $:", ,|5, f ,, i' '"? $:.L -111

;.* rsyrLnb *f:Jv;:P y.fuJt,F,:i, u. o;)t
*t y?0, * )u J;1t'of: ,:!rJ6-l ,2,--. 

" l' 
.*'ol

?y o.G! J, Ti .r#t C#,& lt * Fr;;;l
ol +Ll ,ua;'*i ui r.i! t*i rf ri! i'-ii r11 .r#!i

.$6 -,k'ol+'rigifr
966. Abdullah bin Muhammad An-Nufrilah menceritakan

kepada kami, Zuhair me,nceritakan k€pada kami, AI llasan bin Al
Hurr menceritakan kepada kami dari AI Qasim bin Mukhaimarah ia

AT'NT'LM}IIBI'D 24'



berkata, "'Alqamah menarik kedua tanganku, lalu ia menceritakan

.kepa.dako batrwa Abdullah bin Mas'ud mengambil tangannya" dan

bahwa Rasulullatr mengambil tangan Abdullah lalu beliau

mengajarkan kepadanya tasyahhud di dalam shalat: beliau
'nienyebutkan seperti doa pada hadits Al A'masy, (Lalu beliau
'bersabda. Penerj) *Jika kamu mengucapkan ini - atau telah selesai

membaca doa itu- srrngguh kamu telah menyelesaikan shalatuu. Jika
' kamu ingin berdiri, maka berdirilatr dan jika kamu ingin duduk maka

hendatclatr kamu duduk." e

Penjelasan Hadits:

rii i::ii 3f rii '.:.ii ri1 lriU kauru mengucapkan ini -atau telatr

selesai membaca doa itu-) sampai terakhir. Al Khaththabi berkata di
dalam Al Ma'alim, "Mereka berbeda pendapat mengenai perkataan

ini, apakah itu perkataan Rasulullah SAW atau pertataan Ibnu

Mas'ud. Jika benar sanadnya marfu' kepada Rasulullah, maka paoan'^.ya

terdapat dalil yang menunjukkan batrwa berdoa untuk nabi pada

tasyahhud tidaklah wajib, dan perkataan beliau, "...kamu telah

menyelesaikan shalatmu." beliau inginkan sebagran besar .dari

rangkaian shalat berupa bacaan Al Qur'an,.dzikfu, turun dan bangkit

dari rakaat, dan terakhir tinggal menyudatri shalat dengan memberi

salam. Salam (yang menunjukkan berakhirnya shalat) dapat ditandai

dengan berdiri, jika berdiri tersebut dilakukan setelah salarir. Tidak

boleh berdfui tanpa mengucapkan salarn terlebih dahuhr karena akan

menyebabkan batalnya shalat, sebagaimana sabda Rasulullah,

'# . .,!o,. ., tt'-z6,..zlc o t
I l.6lJ'.j3 _:fuJt l.g.r-;r'

ara

"Haramnya (pembukanya) dengan takbiratul ihram, dan halalnya

(perunpnya) dengan s ol am."

e Isnad hadits ini shahih,para perawinya tsiqah. Lihat hadits no. 964.
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Al Mundziri berkata" *Hadits itu diriwayatkan oleh AnNasa'i
sec,ua ringkas."

Abu Bakar Al Khathib berkata, "Perkataannya, 'Jika kamu

mengucapkan itu, maka shalatnu telatr selesai', dan apa yang

sesudahnya sarnpai akhir hadits bukan dari perkataan Nabi, akan tetapi

itu adalatr perkataan Ibnu Mas'ud yang ia sisipkan ke dalam hadits.

Sungguh Syababatr bin Suwar telatr menerangkannya di dalam

riwayatrya dart Zlhar bin Mu'awiyah, dan ia telatr merinci dan

memisahkan perkataan Ibnu Mas'ud dari sabda Rasulullah SAW,

demikian pula Abdurrahman bin Tsabit bin Tsauban telatr

meriwayatkannya dari Al Husain bin Abi Al Husain secara terperinci

dan jelas."

Abu Al Hasan As-Sundi berkata di dalam Syarh An-NuWrbah,

"Adapun perkataan Al Khaththabi di dalarn Al Ma'alim, bahwa para

ulama berbeda pendapat apakatr itu adalah perkataan Ibnu Mas'ud
atau sabda Rasulullah SAW, maka yang ia maksudkan adalatr

perbedaan perawi dalam ketersambungannya dan ke{erputusannya,

bukan pada penjagaannya, karena mereka telah sepakat batrwa itu
adalatr sisipan. Demikianlatr yang dikatakan oleh Al kaqi."

,ri ih ,*, $'", ,cf ,-iL ,:&';.';ri tirt- -qlv(J, l)

yht,k lt );'r,* /.t tL'g.tyu'c-1;:,^;
,1,5 |!)L i>fu' Lfut'*t:riAt *'-Wr :;!1Ar €. *)
,lik;:s -,U. -\) ::; i.t iv',iv- 'nkj.:'ir'-,c;;'1t

i.t |lG- ii,r vt 'd1r'of Wl ,b-^;21 l' :g '4 t:y i>fu'

.i;;, i!* ti",l;)Ll ipf, { u_; ,t ilc, -t4'c,\; :}
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967. Nashr bin Ali menceritakan kepada kami, ayahku

menceritakan kepadaku, Syu'batr menceritakan kepada kami dari Abu
Bisyr ftatanya): saya mendengar Mujatrid yang sedang menceritakan

Ibnu Umar dari Rasulullatl SAW tentapg tasyahhud: "Segala p$ian,
shalautat dan kalimat-kaltmat thayyibah lnnya milik Allah semqto,

lrcselamatan untubnu walnt Nabi serta rahmat dan berkah Allah
untubnu."

Ia berkata, Ibnu Umar berkata, 'Saya tambahkan pada kalimat
tersebut: dV ;2 (dan bakatr-Nya).' - Semoga kcselamatan untuk kami

dan untuk hamba-hamba Attah yong Shalih. Stya bersaksi bahwa

tidak ada tuhan selain Allah

Ibnu Umar berkata, 'Saya tambahkan padanya 'i:'\if I t:tLt
(Yang Maha Esa tidak odo sehtu basi-I,Iya)' - dan soya bersaksi

bahwa Muhammad adalah hambo danufiisan-Nyo.n

Penjelasan Hadits:

Ug'f) -(J Oii ,:# 'i.t jri (Saya 1s6lahkan pada kalimat

tersebut: &12 (dan b6rkah-Nya). Tambatran ini tsabit di dalam kitab

Shahth Al Bulehar, dan Shahih Muslim dan pada selain keduanya

statusnya marfu'.

'i :'V. I i:ti;t -9 U3) (Saya tarnbahkan padanya:Yang

Malra Esa tidak ada sekutu bagi-Nya), tarnbahan ini juga tsabit dr

dalam hadits Abu Musa yang diriwayatkan oleh Muslim dan di dalam

hadits Aisyatr ydng mauquf di dalam kttab At Mttwaththa', dan di

dalam hadits Ibnu Umar yang diriwayatkan oleh Ad-Daraquthni

namrm sanadnya lematr.

ts Isnadnya shahih.
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ort 6$ +'ry,,&3*b,*lnt Jt-ti":#in
'*fut'-Vt ,i*'ol !*l )i sil ,'& :d,y
iy-r' ,tkji lt L;;, U, ,il ;.rlL iif.rr ,p.'-r:itL,rr

Ll W?,}i'r !t Utt of '"pl .:,i.a(ar !, :V *t ti;
.l;;riib $J;)

."ff;)Llr" ,Jv"'-rpl:r" ti6 yi u'ik-'ru :i*l iil-i
968. Amru bin Arm menceritakan kepada kaflli, Abu Awanah

mengabarkan kepada kami dari Qatadah, dan Ahmad bin Hanbal

menceritakan kepada kami, Yatrya bin Said menceritakan kepada

karni, Hisyam menceritakan kepada kami dari Qatadah dari Yunus bin
Jubair dari Hiththan bin AMiIlah Ar-Raqasyi, ia berkata 'Abu Musa

Al Asy'ari shalat bersarna kami. Ketika ia duduk di atfiir stralatnya,

salah seorang dari suatu kaum berkata" 'Shalat telah ditetapkan dengan

Al Birr ftebaikan) dan kesucian.' Tatkala Abu Musa selesai dari

shalatnya, ia menemui kaum itu dan berkata, 'Siapakah di antara

kalian yang mengatakan ini dan itu tadi?' Ia (tliththan) berkata,

'Kaum itu pun hanya diam membisu.' Lalu Abu Musa berkata lagi,

'siapakatr yang mengucapkan kalimat ini dan itu?' Kaum itu pun

kembali hanya diam membisu. Abu Musa kemudian berkata,

'Mrmgkin kamu, ya Hiththan yang mengatakan kalimat tersebut?' Ia

me,njawab, 'Tidak, saya tidak mengatakan hal tersebut. Srurgguh saya

takut kamu akan mencelaku dengan sermcam itu.' Ia
berkata, 'Lalu salatr seorang dari kaum tersebut berkaa, 'Saya yang

mengatakan kalimat tersebut, dan tiadalah yang saya inginkan kecuali

kebaikan.' Abu Musa berkat4 'Apakah kalian mengetatrui apa yang

kalian baca di dalam shalat kalian? Sesungguhnya Itasulullah telatr

memberikan ktrutbah kepada karni, telatr mengajari kami, menjelaskan
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sunnah kepada kami, dan mengajarkan tala cara shalat kepada kami,

beliau bersabda, 'Jiko kalian shalat, aturlah shaf kalian lalu
jadikanlah salah seorang di antma kalian sebagai imam. Jika ia
talrbir, hendaklah kaltan ihtt takbir, dan jilca ta membaca: ,a7:XtJ 

,i>
dJG-Jr ljlrgijb maka ucapkanlah: Amin, semoga Attai mencintai

kalian. Jika ia bertakbir dqn ruht, maka hendaklah kalian bertakbir
dan ruht' juga, karena imam ruht' sebelum kalian ruht' dan bangkit

sebelum kalian bangkit.' Rasulullah bersabdq 'Hal itu dengan itu.'

Apabi-la ia berkata, a* ,f.bt'* maka ucapkanlah: '*-Jj 6 iiib'
l;ir *Ya Allah, ya iuhan'kami, bagi-Mulah segala puji." Sungguh

Allatr mendengar kaliaq karena sesuugguhnya Allah telah berfirman

melalui lisan Nabi-Nya: Atlah mendengar'orong yang memuji-Nya.

Apabila imam takbir dan sujud, maka hendaklah kalian takbir dan

sujud, karena imam sqjud sebelum kalian sujud dan bangkit sebelum

kalian bangkit.' Rasulullatr bersabdq 'Hal itu dengan yang itu, dan

apabila ia sedang duduk (tasyahhud), maka hendaklah bacaan yang
pertama lrali dibaca oleh kalian adalah: 'Segala pujian, shalawat dan

kalimat-kalimat thayyibah hanyo milik Allah semata, keselamatan

untubnu wahai Nabi serta rahmat dan berkah Allah untulonu.

Keselamatan untuk kami dan untuk hamba-hamba Allah yang Shalih.

Aht bersaksi bahna ttado tuhan yang berhak disembah selain Allah

dan alu bersaksi balwa Muhammad adalah hamba dan utusan-Nya.'

Ahmad tidak mengatakan, '...dan berkatr-Nya', dan tidak pula

mengatakan, '..dan saya bersaksi', tetapi ia berkata, '..bahwa

Muhammad..'ea

Penjelasan Hadits:

tG Glithtan), dengan mengkasrahkan huruf fta' dan

mentasydiilk,an huruf *. eU.lr (Ar-Raqqasyi) dinisbatkan kepada

q 
Hadits shahih, dikeluarkan oleh Muslim (shalaU62), An-Nasa'I (1b63), dan

Ibnu Majah (901).
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Raqqasy bintu Dhabi'ah in Qais. Ia adalah qabilah dari Bani Rabi'ah.
crlf 6eUn ditetapkan) dari kata lrrill fteputusan) yakni ditetapkan dan

dipatenkan.

An-Nawawi berkata, "Malananya, digandengkan dan

ditetapkan bersama keduanya sehingga semuanya diperintatrkan. It,
(dengan kebaikan) keutamaan dan kebaikan . irflt lftebersihan) Vut"i
suci dari semua dosa dan pelanggaran, sebagaimana firman Allah
Ta'ala, W Wft yaitu mereka disucikan dengannya, demikianlatr
yang terdaput'ai adurn Ash-Shihah karangan Al Jauhari. ,F, t'i
yakni selesai dari shalat .'fpr'ett ftaum inr hanya diam membisu), Al
I{afizh Ibnu Al Atsir berkat4 *Yaitu, mereka diam dan tidak
menjawab.' Ada riwayat lain yang menggunakan kata i'316 dengan

hr;rluf Zay danfuiruf Mimtdakiltasydid, malaranya sama dengan kata

sebelumnya karena kata p;It artinya menatran diri dad makan dan

minum...perkataannya telah selesai. Imarn An-Nawawi juga berkata

di dalam Syaratr Muslim, "l<ata p10 dengan memfathahkanhuruf ra'
dan mentasydtdkan huruf Mim maknanya mereka diam."

9 # i,f 4 ui (sungguh saya- takut kamu akan

mencelalcu), At etma'f berkata "Dikatakan, &. ,h,jt 'e;k. (saya

mencela seseorang dengan sebuah celaan), yakni ia menghadapkan

kepadanya apa yang dibencinya.

'6;r:" rii6 laturtah shaf kalian), ia diperintatrkan untuk

mengatur shaff, dan ini adalatr perintah untuknya menurut ijma' umat.

Yang dimaksud adalah meluruskan, merapikan, dan menyempurkan

shaffyang terdepan dalulu, serta merapatkan barisan shaff.

i'bf SU.S {tot"ioartonlah salah seorang di antara kattan

sebagai imam), disini ada perintatr melaksanakan shalat fardhu secara

berjama'ah dan tidak ada perbedaan pendapat pada masalah ini. Akan
tetapi, yang diperselisihkan oleh para ularrra adalah apakah perintah

tersebut hukumnya sunnah atau wajib menurut madzhab yang empat.

Pendapat yang paling rajih (kuaQ menunrt Asy-Syaf i -
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rahimahullah- dan mayoritas pengikutrya adalah batrwa hal itu
adalah fardhu kifayah, jika sudatr ada yang melakukannya guna

menegakkan syiar jama'ah maka gugurlah kewajiban yang lainnya,

tetapi jika mereka semua meninggalkan perintah tersebut maka

mereka semuanya akan m€,lranggung dosa bersama. Salah safu

kelompok dari pengikuhya berpendapat bahwa perintah itu hukumnya

sunnatr, dan Ibnu Khuzaimah berpendapat batrwa hulcunmya fardhu
'ain akan tetapi tidak menjadi syarat barangsiapa moringgalkannya

dan shalat sendiri tanpa ada udzur maka ia berdosa namun shalatnya

tetap sah. Sebagian ahlu Thahir berkatq "Ia adalah syarat sahnya

shalat."

ti$ 'F rif gifca ia takbir, hendaklatr kalian ikut takbir),

disini adalah perintatr untuk makmum agar takbir setelatr imam takbh.

Ada dua masalah disini; pertama, ia tidak takbir sebelum takbir imam

dan tidak pula bersama?n akan tetapi setelah takbir imam. Apabila
seorang maknrum memulai takbiratul ilram dengan niat untuk

mengikuti imam sedangkan imam belum menrmtaskan bacaan safu

huruf dari takbiratul ihram, maka tal<biratul ihram makmum tersebut

tidak sah, tidak ada perbedaan pendapat dalarn masalah ini. Sebab, ia

berniat mengilarti seseorang yang belunr menjadi imam, akan tetapi

baru akan menjadi imam jika telah selesai mengucapkan talcbiratul

ihram. Kedua, disunnatrkan bagi makmum agar tokbtratul ihramnya

setelah takbiratul ihram imam dan tidak terlarnbat. Jika ia terlambat

maka diboletrkan narnun ia kehilangan keutamaan berse$era

melakukan takbiratul ihram, demikianlah yang dikatakan oleh imam

An-Nawawi.

h'3+ 'C, ,$6 +rg' ii',qd;r *pat ;c ,1i $y2(apabila

imam membaca:'Ab, li '# it#t p, maka ucapkanlatr,

"Amiin.") di sini terdapat dilalah (petunjuk) yang jelas tentang apa

yang dikatakan oleh sebagian ulama Syaf i dan selain mereka batrwa

ucapan "Amiin" maknrum bersamaan dengan ucapan "Amiin" imaut,
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bukan setelatrnya. Apabila imam berkata, "Waladhdhalliin", mah'a

imam dan maknrum secara'bersamaan mengucapkan "Arniin". Mereka

mentakwilkan sabda Rasulullah, "Apabila imam membaca'Amiin',

maka hendaklah kalian membaca 'Amiin', mereka mengatalcan bahwa

maknanya adalah apabila ia ingin mengucapkan 'Amiin', ini trntgk

menyatukan antara hadits ini dengan hadits sebelumnya. Yaitu ia ingin

mengucapkan "Arniin" pada akhir bacaanny4 "WaladMlallin"
sehingga ia mengucapkan "Arliih" setelah iradah (keingnannya) dan

ucapan "Arnin" kalian semua Ada dua cara membaca "Amiin', yaitu

dengan mad dan qaslr lebih tepa! dan hunrf zriz tidak dttrydid pada

keduanya, yang berarti: terimalah ya Allah. Demikianlah yang

dikatakan oleh An-Nawawi.

. hr 'e4(Alah akan mencintai kalian), dengan huruf lu' dai,

kata al hubb, demikian terhrlis dalaq kebanyakan naskah. Namrm ada

pula dengan hunrf Jiz: i' 3# seperti yang terdapat di dalam riwayat

Muslim. An-Nawawi berkata, "Yakni, Dia akan me,ngabulkan doa

kalian, dan ini adalah motivasi yang kuat rmtuk mengucapkan kata
3'Amin" sehingga perhatian wrtuk itu sangat besar."

+ Ut1 tOr*itian itu dengan itu), maknanya, jadikanlatr

takbir kalian untuk ruku' dan nrlar' kalian setelatr takbirnya imam dan

ruku'nya. Begitupula bangkihya kalig dari ruku' setelatr bangkitnya

imam dari nrku'nya. Makna eI+ Cttl adalah batrwa waktu sekejap

yang digunakan imam untuk *"iun i"i kalian dalam nrlan' memaksa

kalian untuk memperlama sejenak nrku' kalian sampai imam bangkit,

sehingga lasra ruku' kalian sama dengan lamanya nrku' imam, dan'ia

mengatalcan hal yang sama dalam masalah sujud.

Al Khaththabi berkata, "Di sini ada dua sisilke,mrmgkinan;

pertama,batrwa hal itu kembali kepada sabda Rasul, "Apabila ia telah

membaca, A&ir, lt '# ,apXit * maka katian mengucapkan
*Amiin", semoga Allah mencintai kalian." Dia inginkan bahwa

dengan kata *Amiin" maka doa yang benrpa rangkaian ayat dan surat
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akao terkabulkan. Seolah-olah ia berkata bahwa doa itu terkandung di
dalam kata tersebut atau tergantung dengannya. Keduq bahwa kata

tersebut ma'thuf (trrsrrrrbtmg) dengan perkataan setelahnyq apabila ia
bertakbir dan ruku' maka hendaklah kalian bertakbir dan ruku' juga
pia inginkan bahwa shalat kalian bergantrng pada shalat imam kalian,
oleh karena itu ikutilah imam kalian dan jadikanlah ia sebagai i'nanr

dan janganlah kalian menyalahinya

'€ lr g--1 i;;.ir ari q #h ,rj:;i t*q I'gi ,jri rig
(Apabila ia berkata, "Sont'allalru liman lrot ridoh" [Allah merdengm

siapa yang memuji-NyaJ, malca ucapkanlah, "Allaahumma Rabbanaa

lakal Hamd" [Ya Allah Tuhon komi, bagi-Mu loh segala pujian).
Altoh mendengar bacaan kalianl). An-Nawawi berkata, "Di sini
terdapat dilolah (petunjuk) sesuai dengan apa yang diucapkan oleh

shahabat-shatrabat kami dan selainnya bahwa disunnahkan bagi imam

nnttrk membaca jatur (tersuara) bacaan l* #.It g, sehingga

makmum mendengarnya dan membacanya Di sini pula terdapat

dilalah bagi macl-hab orang yang me,ngatakan bahwa makmum tidah

boleh me'nanrbah ucapan U$ Ut 6 Aan tidak boleh pula makmum

mengucapkan '* Cfr.br'*bersama imam. Adaptrn mad-hab kami

berpendapat bahwa kedua bacaan tersebut digabung dan dibaca oleh

imam, makrnum, dan orang yang sbalat sendirian. Sebab, telah tsabit

bahwa Rasulullah SAW mengumpulkan kedua bacaan tersebut dan

juga terdapat riwayat tsabit bahwa beliau b€rsabda, *Shalatlah kalian

sebagaimana kalian melihat aku shalat. Maloa t* 1\r'*adalatr
bahwa Allah menerima doa orang yang memujlNyq dan makna fi
F Itadalah bahwa Dia mengabulkan doa kalian. Perkataannya- t"s

1:i$ Alj di sini tidak pakai huruf lryail, namun pada tempat lain

disebutkan dengan huruf waz !l;$ U2 6, ea" banyak hadits shahih

yang menguatkan adanya huruf wau dan yang menghapusnya, dan

keduanya didukung oleh riwayat-riwayat yang cukup banyak.

Pendapat yang dipilih adalah bolehnya membaca dengan tambatran
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hunrf waz atau tanpa huruf wau, dan tidak ada tarjih di antara dua cara

membacanya ini.

bu*.3r ii{blint ):i ,Sit'it<li lmaka hendaWah di antara

bacaan yaig pertamo irti'dibaca oteh katian adalah: 'segala

piian...) salatr satu'golongan menjadikannya dalil bahwa ucapan

yang pertama kati diucapkan saat tasyatnd adalah bu*.31 dan bukan

basmalah. Istidtal (pengambilan datil) mereka ini'tideft jelas, s€bab

.beliau b€4sabda, "...maka hen&klah di antara bacaao yang p€rtama

kali dibeca.'? treliau tidalc meDgstakao, heirdaklah yang pertma kali.
D@ikianlah png dilcatakan oleh An-Narvawi. Vallaluo'l@n

,6j'4,iv'ClIt €rL,.#t'n CG €* - 1 1 r

t\'col, lt * i by'*'t;f,.i .q)o ,rj * ,i:tui $3,

ti1 I tf Wf' a. #t d. Jiv, t#tf; $r; ::,6,.a.r.,ir

. . . 
."d 

"*? 
| iG:t" :'rti ."trr !1

\\:r 4- i tltt -:.r'S trUfio" l';t :;:1; J Jv

C.r.tajl '$.i .ict,"
I to'$t

969. Ashim bin An-Nashr menceritakan kepada l€mi, Al
Mu'tamir menceritakan kepada kami, ia mengatakan: saya prnrah

mendengar ayatr sayq Qatadah menceritakan kepada kami, dari Abu

Ghullab. ia menceritakan hadits ini dari Hiththan bin Abdullah Ar-
P.aqasy. Ia menasrbahkan, "Jika ia membaca maka diamlatl kalian", ia
mengatakan tentang tasyalrtud, setelah mengatalcan "Asyhodu alla
ilaha tllallah" lAlu bersaksi bahwa tiada ilah selain Allah), ia
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menarnbahkar: "WoMahu laa syoika lahu" @ia hanya sendiri, tiada
sekutu bagi-Nya).e5

Abu Daud mengatalcan, "Perkataannya, 'Maka diamlah kalian'
tidaklah terpelihara. Tidak ada yang meriwayatkannya kecuali

Sulaiman At-Taimi pada hadits ini."

Penjelasan Iladits:

r i:-16't; r\|:irl fla menarnbahkan jikn ia membaca maka

diamlah kalian). Perlu diketahui, tambahan ini, yaitu perkataannya
*Jika ia membaca maka diamlah kalign" diperselisatrkan

kes hahihawry aoleh para atrli hadits.

Al Baihaqi meriwayatkannya dalarn krtab Sunan Al Kubra dari
Abu Daud As-Sijistani bahwa redaksi ini tidaklatr shahih. Demikian
pula yang diriwayatkan oleh Yatrya bin Ma'n, Abu Hatim Ar-Razi,

Ad-Daraquthni, Al Hafizh Abi Ali An-Naisaburi, syail<h Al Hakim
Abu Abdullah. Al Baihaqi mengatakan, "Abu Ali Al Hafiztr

mengatakan,'Lafazlr. ini tidaklah mahfuzh (terpelihara). Sulaiman At-
Taimi berbeda dengan semua satrabat Qatadah. Kesepakatan para

hafiz tersebut dalam men-dha'if-kanya lebih didahulukan daripada

pemberian status shahih oleh Imam Muslim. Apalagi beliau tidak

meriwayatkannya secara musnad dalam Y,rtab shahth-nya. Wallahu

a'lam." Selesai di sini.

Az-Zaildi mengatakan, "Hadits ini diriwayatkan dari hadits

Abu Musa dan dari hadits Abu Hurairatr. Hadits Abu Musa

diriwayatkan oleh Muslim dalam l,ttab shahih-nya" pada bab tentang

Qira'ah, Ruht', Sujud dan Tasyahhud, detgan mengatakan, "Abu
Gassan Al Masma'i menceritakan kepada kami, Muadz bin Hisyam

menceritakan kepada kami, ayahku menceritakan kepada kami dengan

e5 Lihat sebelumnya.
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hadits serupa, Ishak bin Ibratrim menceritakan kepada kami, Jarir

menceritakan kepada kami, dari Sulaiman At-Taimi, dari Qatadah
dengan isnad ini, yakni hadits Qatadah, dari Yunus bin Jubair, dari

Hiththan bin Abdullah Ar-Riqasy, dari Abu Musa Al-Asy'ari, dari

Rasulullah SAW, ia lalu menyebutkan hadits *Jika imam takbir makn

t alrb ir pul al oh kalian'

Muslim mengatakan,. "Pada hadits Jarir dari Sulaiman dari

Qatadah terdapat tambatran 'Jilu ia membaca maka diamlah'."
Kemudian ia mengatakan, "Abu Ishaq mengatakan, yalari sahabat

muslim, "Abu Bakar putra saudari Abi Nadhar pada hadits ini, yakni,

ia menganggapnya tidak shahift". Muslim mengatakan, "Anda mau

orang yang lebih hebat dari Sulaiman At-Taimi? Abu Bakar

mengatakan kepadanya, "Hadits Abu Hurairatr, yalari "Jika ia
membaca maka diamlatr kalian'." Muslim mengatakan, "Hadits ini
shahih menurutku."

Abu Bakar mengatakan kepadanya, "Kenapa Anda tidak

memasukkannya ke dalam k.tlab Shahih yang Anda tulis?" Beliau

menjawab, "Tidak semua hadits shahih yang ada padaku, aku tulis

dalam kitab ini. Hadits yang aku tulis di sini hanyalah yang disepakati

oleh mereka." Demikianlah perkataan Muslim.

Al Mundziri mengatakan, "Hadits ini diriwayatkan oleh

Muslim, An-Nasa'i dan Ibnu Majatr. Pembahasan tentang sabdanya

"Jika ia membaca maka diamlah kalian" telah ada sebelumnya pada

bab tentang imam yang shalat dengan posisi duduk, pada jilid ke-4.

,r ,7it ,sj *,Ur e!* ,4; U ^#'a3; -w,
,k yt J;t ok :Jv fr ,r'6 *t * ,y/itb3 l# i *
'-Vt ,jti okt ,oT4st,:k- K '"Wt GIX- *: ^1;hr
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'o\u\ v if SiIl .:,*:,Ztt lt )V.*r t$L'il;l ,:,rt?;,

ttt',;*; t1f;.13f i;:,fi ,ti,r

970. Qutaibah bin Said me,nccritakan kqada kmi, Al-I^aits
menceritakan kepada ta-i, dari Abu Zubair, dari Said bin Jubair dan

Thawus, dari Ibnu Abbas, bahwasmya ia mengatalcaq "R sulullatl
SAW p€Nrah mengajri kami tartang tasyhludlayaknya ia mengajari

kami Al Qnr'an. Kstilo itu, beliau me,ngrrcapkao, (Penghormatan

yang dibertuhi, slulowot dot segala perteaoor lwtg baik-baik lron n
milik Allah, Salon kcpadanu wahoi Nabi, juga rahmat Allar, dan

berlcah-I,lya Salon bpda karrri do, ,ronba-rronba Allah yong
slwlilt Aht bersaksi tiado ild, selain AAah don aht bersaksi bolwa
ttrluhmmad adalah utttsart Allah "%

Pcnjelasan Heditr:

rfi$r rii;j 6,a*g4ad l<ami toqnhhuQ. Ia dinamai dengan

bagiaonya yang paling mulia, sebagaimana rumusan yang diakui oleh

ahli balaghah dalam menamai ses.at' dengan bagiannya.

tf1fi e'L; C? 6fayatcnya ia mengajari l<ami Al Qur'an). Di
sini terdapat pehmjuk tentang besarnya perhatian beliau dan juga

terdapat isyarat tentang wajibnya hal ini. "Kstika rtr1 ia mengatakan,

c-lrii$lt irts' yakni, berkembang.'

LiJ t t$tr 'erjbt @Mm,at dan segala perkataon yang baik-

boik hinyi mitik Allah), sebagian ulama me,ngatakan, "Di antara hal

yang lebih menguatkan tasyhlwd Ibnu Mas'ud adalah bahwa wau

athof mengindikasikan perbedaan dengan sebelumny4 sehingga

s Hadits ini shahih. HR Muslim @embahasan tentang shalat/60), At-Tirmidzi
(290), An-Nasa'i (l173), dan Ibnu Majah (900).
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kalimat pujian berdiri sendiri. Berbeda jika Anda menghilangkannya

maka ,.i"in l,afahpertama akan menjadi sifat baginya, sehingga ia

menjadi satu kalimat dalam pujian. Yang pertama lebih bisa diterima.

Sedang menghilangfian wou athaf, walaupun memang bisa, akan

tetapi perkiraannya tidak seperti makna lahiriaturya. Karena maknanya

sudah benar tanpa hartrs diberikan perkiraar".

, fr,&f" ), 
'r};i A, ql erf" iyll' (Satam kcpadomu wahai

Nabi, juga rohmat Allah dan berkah-Nya).Ath-Thibi mengatakan,

"Bisa padanya atau setelahnya -yang saya maksud - )V d": Ub lfit
'a-SH: ,iirr menghilangkan fu;r;raf lgm atau te.tap'membiarkanya.

.Membiartannya sebenarnya lebih baik. Memang ia ada pada riwayat

shahih Al Bukhari dan Muslim. Saya mengatakan, l'Bahkan ddarn

V,rtab shahih yang enam."

ilr iF: tti;i'of !qll'2 ,fu\lutl bf 4rf (Aht bersoksi ttada

ilah selain Allah, dan aht bersaksi balwa'Muhommad adalah utusan

Allah).Ibnu Abbas sendirian dalam meriwayatkan lafazh ini, karena

pada semua bentuk tasyahhud yang berasal dari riwayat Umar, Ibnu

Mas'ud, Jabir, Abu Musa, dan Abdullah bin Zttbair semuanya dengan

lafaztr:iirr lj"j t:,i;.i l:l 't4l?t . Adapun perkataan Ar-Raf i: Yang

berasal dari Rasulullah SAW adalah batrwa beliau mengatakan dalam

tasyahhud-nya ]lr 
',5:;t ,! \l'ti penaapat ini tertolak karena ia tidak

memiliki sumber yang jelas. Pendapat ini disampaikan oleh Ali Al

Qari'.

Al Mundziri mengatakan, "Hadits ini diriwayatkan oleh

Muslim, At-Tirmidzi, An-Nasa'i dan Ibnu Majah."

U **- 13", crsl.;!,) U.'r3lt U '"i* $:", -1V\

i. rL U iL $1L {,:rtt I ,;; U L* $:^; ,t:,rl..-
1.,.if, (,. i,t. c'.,.cit tct c.t ia., t.., c'-.t.
dl',o.=L'" Ht f (o)b,, # .lt-+-, # \-- eO ,7U /. oF
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+p hr & n' ;irylf ,:'x. ff :viil i.?;r'* ,?fr i
|$3t S3 tnulu W:ziit'q'rf -;U, *, e. ttts tiy *:,
,gAt * t*';,y.iltt, 

?t+,i "*,'-Vt 
rii

'{;ll *"*;v JL,*'n
|,#* ors ,;*\i'e; ;;ULt :'>jt:> J su

i q i;Jt'of J" -,;oLsr:f tii ::,:1; ,{ Su
1tt.
'o''n"

971. Muharnmad bin Daud bin Suffan menceritakan kepada

kami, Yahya bin Hassan menceritakan kepada kami, Sulaiman bin
Musa Abu Daud menceritakan kepada kami, Ja'far bin Sa'ad bin
Samurah bin Jnndub becerita kepada kami, Iftubaib bin Sulaiman bin
Samurah menceritakan kepadaku, dari ayahnya, Sulaim4l bin
Samurah, dari Samurah bin Jundub,"Amma ^BaZ Resulullah SAW
memerintahkan kami, jika kami sedang dalarn shalat atau ketika

hendak selesai, maka mulailah sebelum salam dengan membaca:
oPenghormatan yang baik-batk, sholmtot dan kerajaan hanya milik
Allah". Kemudian ucapkanlah salam ke arah kanan, kemudian berilah

salam kepada orang-orang yang ahli baca, kemudian salamlah kepada

diri kalian sendiri.'

Abu Daud mengatakan, "Sulaiman bin Musa adalah orang

Kufah asli dan pernah tinggal di Damaskus."

Abu Daud mengatakan, "Shahifah ini menrmjukkan bahwa

Hasan pernah mendengar hadits dari Samurah.

'Sanadnya dha'if,,karena Sulaiman bin Samuratr majhul, sedangkan Khubaib bin
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Penjelasan Hadits:

b$.3r ,tj-p (Maka katakanlatr at-tahiyyat). An-Nawawi
mengatakan, "Itu adalah bentuk jamak dari kata tahlryah yang

ditujukan kppada raja)'Ada yang berpendapat ar-tinya kekal. Ada pula

yang mengatakan, untuk pengagungan. Ada pendapat lain, artinya

adalah kehidupan.

Dikatakan at-tahiyaatu, dengan bentuk jamak, karena para raja

disapa oleh para koleganya dengan sapaan kfiusus. Sehingga

dikatakan batrwa semua jenis sapaan mereka yang mengandung pujian

seharusnya ditujukan kepada Allah S\MT. Dialah yang lebih berhak

dengan pujian itu.

Kata al mubarakaatu darkata az-zahiyaatu pada hadits Umar

radiyallahu anhu sama maknanya. Sedang makna asalnya adalatt

banyak kebaikan. Ada yang berpendapat batrwa maknanya adalah

berkembang. Demikian pula zil<at, makna asalnya adalah

berkembang. " ?Vri 
* adalatr kata-kata yarig baik. " crtli)la)t "

maknanya adalah shalat lima waktu yang kita kenal. Ada yang

berpendapat, doa dan merendakan diri kepada Allah. Ada yang

mengakatan, rahmat. Yakni, Allah yang menganugrahkan hal tersebut.

t*'j(Kemudian ucapkanlah salam) ada yangmengatakan,

maknanya adalatr minta perlindungan kepada Allah, karena as-salam

adalah narna Allah yang kandungannya adalah, "Allah Ta'ala Maha

Menjaga", sebagaimana dikatakan, "Allah Ta'ala selalu bersamamu",

yakni bersamamu dalam penjagaan-Nya, pertolongan-Nya dan

kelembutan-Nya. Ada yang mengatakan, Maknanya adalatr

keselamatan, sehingga berfungsi sebagai mashdar sepgrti kata, al-
lazazahdan kata lazaz. Sebagaimana frrman Allah: 76 Aii,il::,
@ #i "Malca keselamatanlah bagimu karena kamu dari golongan

lwnan. " (Qs.Al Waqi'atr [56]: 91).
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Adapun salarn yang terdapat pada akhir shalat, ydtu salanr

sebagai akhir gerakan shalat yang dikenal sebagai salam tahlil adalatr

merupakan masalah yang diperdebatkan oleh ulama. Di antara mereka

ada yang mernboletrkan keduanya. Mereka mengatakan bahwa lebih
aftlhal dengan alif lan. Di antara mereka ada yang berpendapat bahwa

alif lam wajib adanya karena tidaldah ada riwayat kecuali dangan

menggunakan alif lam. Juga karena telah disebutkan terdatrulu pada

bagan tasyal*rud maka hendaknya diulalrg dengan menggrrnakan aIy'
Iazn sehingga pengertiannya kernbali kepada perkataan sebelumnya,

sebagaimar,a perkataannya: "Ada scseomng yang mendatangiku

sehingga aku meuruliakan orang tcrscbut..." Selesai.
t'. l. ao1e gt D5,

'ol *'t+,Ltt.-ti. i:$ :ijr jfi iri lauu
Daud berkata, 'Shahifah ini mellnrjul*an bahwa Hasan meirdengar

hadits dari Sarlrah). Pada kitab,Snnaz Abu hud, bab: Menjadikan
Masjid Satu Lantai, ada riwayat dari Sarnnah bin Jundub, bahwa ia
menulis kepada anaknya, ammo ba'du, Ra$lullah SAW ...dan
seterusnya.

Sehingga jelaslah bahwa pada anak-anak Samuratr terdapat

sebuah surat yang b€rasal dari Samurah se'ndiri. Me,reka juga

me,ngumpulkan apa.yang dikirim oleh Samurah kepada mereka,

sehingga tulisan-tulisan tersebut sama seperti layalarya sebuatr

shahifah (sura! dan sebuah buku.

Adapun perkataan sang peoulis, *Shahifah ini
menunjtrkkar...", bentuk keterkaitannya dengan bab yang sedang

dibahas adalah bahwa lafazh yang diriwayatkan oleh Sulaiman bin
Samurah, dari ayahnya, dengan perkataan: Amma ba'du, bahwasanya

Rasulullah SAW....saurpai terakhir, menrpakan bagran dari lafazh

shahifhh yang didiktekan oleh Samurah dan diriwayatkan darinya oleh

anaknya, Sulaiman.

Abu Daud menghendaki batrwa Samurah, sebagaimana ia

benar telatr mendengar shahifah tersebut dan hadits lain dari ayahny4
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demikian pula Hasan Al Basbri, ia juga secara sah pematr

mendengarkan shahifah dan hadits lain dari Sauruah, karena

keduanya -Sulaiman bin Samurah dan Hasan bin Yasar- termasuk

perawi tingkatan ketiga*. Itu menunjukkan bahwa Hasan telatr

mendengar dari Samwatr, sebagimana Sulaiman bin Samurah telatr

mendengar hadits dari ayatrny4 Samurah, karena keduanya termasuk

tingkatan ketiga. Ketika Sulaiman telatr mendengar hadits dari

ayahnya maka tidak ada larangan jika Hasan juga telah mendengar

darinya.
)

Selain itu, Abu Daud termasuk orang yang mengatakan batrwa

Hasan Basri telah jelas pernatr mendengar hadits dari Samurah.

Walaupun sebagian mereka memandang bahwa Al Hasan Al Bashri

ini tidaklah pematr mendengar hadits dari Samurah kecuali hadits

tentang 'aqiqah. Adapun selain ltu, wujudnya hanyalah sebuatr

shahifah yang ia riwayatkan dari Samuratr tanpa mendengar langsung

darinya

Yang menunjtrkkan hal tersebut adalah perkataan yang

disampaikan oleh Imarn At-Timidzi dalam kitab Jami'-nya, bab:

Shalat Wustha adalah Shalat Ashar: "Abdah menceritakan kepada

kami, dari Sa'id bin Qatadatr, dari Hasan, dari Samurah bin Jundub,

dari Rasulullah SAW, batrwasanya beliau mengatakan tentang shalat

pertengatran adalatr shalat Ashar." Abu Isa mengatakan, "Muhammad

mengatakan, 'Ali bin Abdullatr mengatakan, 'Hadits Hasan dari

Samnrah adalah hadits yang berstatus hasan. Ia telatr mendengar

darinya'."

*Dalarr itmu hadits ada istilah tingkatan yang merupakan klasifikasi para perawi
berdasarkan masa dan senioritasnya. Penghitungan dimulai dari masa orang yang
mendengarkan langsung dari sahabat Nabi SAW, malca dia termasuk tingkatan
pertama, sedang yang mendengar dari mereka disebut tingkatan kedua dan begitu
seterusnya. Wallahu a' lam. Penerj.
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Ia juga mengatakan pada bab ini, "Muhammad berkata: kata

AIi, mendengarnya Hasan dari Samtuah adalatr benar. Dan ia
berhujiah dengan hadits ini, yakni hadits aqiqah."

Dalam kitab At-Tirmidzi jugq pada bab tentang memeratr susu

hewan ternak setelah diizinkan oleh pemiliknya: Abu Salamah bin
Yahya bin Khalf menceritakan kepada kami, Abdul A'la menceritakan

kepada kaad, dari Said, dari Qatadah, dari Hasan, dari Samuratr,

bahwasanya Rasulullah SAW mengatakan, *Jika seseorang di antara

kalian mendatangi seekor hewan gembalaan, jika di sana ada

perniliknya maka minta izinlah...." Al-hadits. Ini adalah hadits hasan
ghuib shohih. Ali bin Al Madini me,ngatakan, "Pendengaran Hasan

dari samurah benar adanya" Sebagian ahli hadits telatr membicarakan

tentang riwayat Hasan dari Samurah. Mereka mengatakan, "la
hanyalah meriwayatkan hadits dari shahifah Samurah"...selesai (At-
Tirmidzi).

Hanya sajq Al Hafi"I Ibnu Hajar mengatakan dalam kitab

Taltzib At-Tahzib pada bagian biografi Hasan Al Bashri, setelah

menukil perkataan sang penulis kitab ini (Abu Daud), "Belum jelas

bagiku bentuk dilalahnya, wallahu a'lon." Demikianlah dalam kitab

GhayahAl Maqshud.

Bab 1E1: Tentang Shalawat UntukNebi Setelah Mengucapkan
Tasyahhud Mim: 178, 179 - Te': 1t3l

Shalat adalah doq rabmat istighfar anrpunan) dan

pujian yang baik dari Allah SWT kepada Rasulullah SAW. Adapun

shalawat yang berasal dari hanrba, maka ia bermakna: Meminta

larcuran ratrmat yang menyeluruh unflrk kebaikan dunia dan akhirat

dari Allah SWT kepada beliau. Allah SWT telah memerintatrkan

kaum mukminin untuk bershalawat kepada beliau. Mereka semua
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bersepakat bahwa perintatr itu menunjukkan wajibnya hal tesebut.

Jadi, secara umum itu wajib. Ada yang berpendapat, bershalawat

hanya diwajibkan jika namanya disebutkan. Ada yang mengatakan,

kewajiban yang menghilangkan dosa adalah melakukannya sekali,

seperti halnya bersaksi terhadap kenabian beliau. Selain itu hanyalalr

dipandang sqnnah. Demikianlah dalam kitab Al-Lurna'at.

Dalam krtab Al Mirqahdisebutkan, "Ketatruilatr, bahwa ulama
berpendapat tentang perintah yang terdapat dalam firman Allah SWT,
tWahai orang-orang yang beriman bershalawatlah kepadanya dan

salamlah kcpadanya dengan salam yong bath' apakah itu
menunjukkan kewajiban atau hanya sunnah saja? Kemudian apakah

bershalawat kepada beliau merupakan fardu ain atan farfu Hfayah.
Apakah kewajiban itu berulang setiap kali nama beliau disebutkan

atau tidak? Jika berulang, apakah saling berkaitan dalam sebuah majlis
atau tidak?. Syaf i berpendapat batrwa shalawat pada duduk terakhir

a{alah fardhu, sedang jumhu melihatnya sunnatr. Sedang yang

menjadi pegangan bagi kami adalah wajibnya dan saling berkaitan."

Selesai (Al Mirqah)

Pembahasan dalam masalatr ini sangatlah panjang. Sfikh
Allamah al khufaji telah membatrasnya dengan sangat baik dan

panjang lebar pada kitabnya Nasim Ar-Riyadh, Syarah Syifa' Al Qadhi
Iyadh dan Lnam Ibnul Qalyim dalanr kttab Jala'Al AJham.

i.t *,1.;t f ,#s:L,:#U'&$t-,;-lvy
v?jf ,,1r J;.,( ,1rjti lf) uii ,iG ,6;,L i f * lA ej
,P'8i ,iu..rui i>gr' 

glt .:a|t'F ofr:!)L',pif
{,&
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972. Hafsh bin Umar menceritakan kepada kami, Syubatr

menceritakan kepada kami, dari Al Hakam, dari Abu Laila, dari Kaab
bin Ujrah, ia mengatakan, "Kami mengatakan -atau mereka

mengatakan- Wahai Rasulullah ! Engkau memerintatrkan kami agar

bershalawat kepadarnu dan mengucapkan salam kepadamu. Jika
masalah salam maka itu sudah kami ketahui caranya. Lalu bagaimana

caranya kami bershalawat kepadamu? Beliau menjawab,

"Ucapkanlatr "Ya Allah, berilah slwlau,at kcpada Muhammad dan

kclwrga Mulummad sebagaimana Engkau telah memberi shalawat

kcpada lbrahtm. Berkahilah Muhammad dan kcluarga Muhammad,

sebagaimana Engkau telah memberi berkah kepado kclumga lbrahtm.

Sesungguhnya Engkau Maha Terpuji tagi Matm Multa."eE

Penjelasan Hadits:

i.h} n # ,f @ari Ka'ab bin 'Ujrah) dengan men-

dhommah-kan huruf ain-nya dan men-suhtn-kan huruf7'iz-nya. :tii
aUira 6arni telatr mengetatruinya), yakni melalui hadits-hadits yang

ada sebelumnya tentang tasyahhud,yaitu: !t'A;t Ut Ul '& '71'U,

'ai'&.j:t yang manq itu menunjukkan tentang diakhirkannya

pensyari'atan shalawat dari shalawat. "Lalu bagaimana kami

bershalawat kepadamu?" di dalarnnya terdapat pelajaran bahwa

disunnahkan bagi yang memiliki masalatr dalarn mematrami sesuatu

agar menanyakannya kepada pihak yang mengetahui hal tersebut.

et Hadits lm shahih. HR Al Bulfiari (4797) dan Muslim (pembahasan tentang
shalaU66).
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'fliri ,jj (Katakanlah: Ya Allah....). Hal ini dijadikan dalil dalam

mewajibkan shalawat kepada Rasulul.lah SAW setelah mengucapkan

tasyahhud. Pendapat inilah yang dipilih oleh Umar dan anaknya,

Abdullah (bin Umar), Ibnu Mas'ud, Jabir bin Zaid, Asy-Syabi,
Mutrarnmad bin Ka'ab Al Qurazhi, Abu Ja'far A Brqo, Syaf i,
Ahmad bin Hanbal, Ishaq dan Ibnul Mawaz. Pendapat ini pula yang

menjadi pilihan Al Qadhi Abu Bakar ibn Al Arabi.

Sedangkan jurnhur ularqa memandang tidak wajibnya hal

tersebut. Di antara mereka adalah Mahlq Abu Hanifah dengan kqdua

satrabatnya (Abu Yusuf dao Muhammad bin Al Hasan. penerj), Ats-
Tsauri, Al Auza'i dan lain-lain

Ath-Thabari dan Ath-Thahawi mengatakan, "Orang-orang
dahulu dan orang-orang belakangan terse,pat<at (ijma') akan

ketidakwajibannya." Asy-Syaukani mengomentari ini, "Pengakuan

ijma'menrpakan pengakuan yang salah karena telah diketahui adanya

penisbatan pendapat tentang wajibnya hal tersebut kepada sekelompok

satrabat, tabi'in, dan ahli fikih.'

Hanya saja, tidaklah cularp b€rdalih dengan hadits yang

terdapat dalam bab ini dan hadits lain yang serupa, terhadap wajibnya

bershalawat setelatr tasyahhud, karena inti hadits ini adalah perintatr

rmtuk bershalawat kepada beliau secara muflak. Yang ihr hanya

mengindikasikan kewajibannya secara umurn, sehingga dianggap

zudah mernadai jika telah melakukannya sekali di luar shalat. Jadi,

tidaklatr ada tambahan terhadap finnan Allah, "Walrai orcmg-orang
yang bertman bershalawatlah kcpadanya dan salomlah fupadonya

dengan salamyangbaih" (Qs.AI Ahzaab [33]: 56),

Tetapi, bisa saja b€rdalil terhadap wajibnya bershalawat ketika
melakukan shalat dengan hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban,
AI Hakim, AI Baihaqi -sedang mereka telah men-sfiafrrft-kannya- dan

Ibnu Ktruzaimah dalam Y,ttab slu,hih-ry4 serta Ad-Daraqutni dari

hadits Ibnu Mas'ud dengan tambahan, "Bagaimana kami berhalawat
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kepadamu jika karni bershalawat ke,padamu dalam shalat karni?" Pada

sebuatr riwayat lain, "Bagaimana kami bershalawat kepadamu dalam

shalat karni?' Inti dari tambatran ini adalah jelasnya waktu

bershalawat kepada Rasulullah SAW. Yang mana, itu adalah shalawat

secara muflak. Di dalamnya tidaklah ditemukan sesuatu yang

membantu dalam menyelesaikan masalah yang sedang diperselisihkan

ini, yaitu memposisikannya setelah tosyahlrud offitir.

Bisa saja beralasan terhadap pendapat yang mewajibkannya

batrwa perintah yang ada dalam hadits tersebut merupakan

pernberitahuan terhadap tata cara bershalawat tapi tetap tidak
menunjulkan bahwa itu wajib. Karena, sesungguhnya tidaklah ragu

orang yang memiliki perasaan bahwa orang yang mengatakan kepada

orang lain, "Jika saya memberikan satu dirham, bagaimana caranya

aku memberikan kepadamu? Apakah dengan cara terang-terangan

atau dengan cara sembunyi-sembtmyi?" I^alu ia mengatakan

kepadany4 "Berikanlah aku dengan cara sembunyi-sembunyi", maka

itu adalah perintatr tentartg tata caru, yaitu dengan senbunyi-sembunyr

dan bukanlatr perintatr untuk memberi. Makna ini muncul dengan

segera secara bahasa, syara' dan adab, dan itu tidak bisa ditolak.

Hal ini telatr banyak berulang dalam hadits-hadits, di
antaranya, "Jika seseorang di antara kalian yang bangrrn malarn maka

bukalah shalatrru dengan dua raka'at yang ringan..."al-hadits. Dalam

kttab Nail Al Authar masalah ini dibahas secara panjang lebar.

#J Sti @an keluarga Mutranrmad) dengan menghapus kata

'J. 
deaan! semua riwayat dalam hadits ini dan lainnya semuanya

menetapkan keberadaannya Ada sebagian orang yang mewajibkan

tambatrannya Demikianlatr dalam kttab Nail Al Author. Sedang dalam

krt^b Al Mirqah: ada yang mengatakan, Jltt adalatr orang-orang yang

haram menerima zakat,seperti Bani Hasyim dan Bani Muththalib. :

Ada yang mengatakan, "Semua orang bertaqwa adalatr

termasuk dalam kategori keluarganya." Pendapat ini disebutkan oleh
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Ath-Thibi. Ada yang mengatakaq Yang dimalsud dengan keluarga di
sini adalah semua ummat Ada yang mengatakan, 'Yang dimaksud

dengan keluarga adalah para isti dan semua orang yang diharamkan

menerima sedekah. Kefirunan juga masuk di dalamnya. Dengan

semua makna itu menjadi kesimpulan akhir dari semua hadits.

Ibnu Hajar Al Maldci mengatakan, "Mereka adalah kaum
mukrrinin dari kalangan bani Hasyim dan bani Mrnhthalib dalam

pandangan imam Syaf i dan jumhur ulatrla."

Ada yang berpendapat, aoak-anak Fatimah dan ketunman
mereka karena mereka semua disebutkan dalam sebuatr dlva1,at.

Pendapat ini bisa ditolalc de,lrgan mengatalcan bahwa kaiga maha di
atas ada dalam sebuatr hadits.

Ada yang berpendapat semua muslim. Pendapat ini
dicendnrngi oleh Malik dan menjadi pilihan Az-hfindan tainnya Ini
adalatr pendapat Su&an Ats-Tsauri dan [ainnya. An-Nawawi
mengunggulkannya dalam SJtarah Shahih Muslim. Al-Qadhi Husain

membatasinya dengan omng-orang yang bertakrra.

Ini diperlaut oleh hadits yang diriwayatkan oleh Tamam

dalaur fawaid-nya dan Ad-Dailami dari Anas, ia mengatakan,
*Rasulullah SAW pemah ditarryu, Siapa keluarga Muhammad? Beliau

menjawab, "Semua orang bertakwa adalah kcluarga Muhammad."

Ad-Dailarni menambatrkan: Kernudian beliau membaca: $f:i$J itt
'6;ifii "senngguhnya pa walinya haryalah orang-orang yong

bqtahwa....." (Qs.AI Anfaal [t]: 3a).

', Li -^;L tfl';* ,iJ:t 'n L-, €* ,!111^1 $:rL -qvr
.' a tj'*i ', * -U, JT ,*, rZJ JL'e 'jti .c.r*;.ir',eG\
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973. Musaddad menceritakan kepada kami, Yazid bin Zurai
menceritakan kepada karf, Syu'batr menceritakan hadits ini kepada
kami. Ia mengatakan, "Bershalawatlah kcpada Muhammad dan
kepada lreluarganya, sebagaimana anda bershalawat kepada

Ibrahim. "e9

Penjelasan lladits:

e,4 ,& l*b G (Sebagaimana Engkau bershalmyat
lrcpada lbrahim). Ada beberapa pendapat yang menyebutkan alasan

pengkhususan Nabi Ibrahim dibanding dengan nabi-nabi yang lain
dalam hal ini. Pendapat yang paling menonjol adalatr karena Nabi
Ibrahim. merupakan kakek Rasulullah SAW. Sedangkan kita telatr

diperintahkan agar mengikutinya dalam masalatr ushuluddin atau.

masalatr tauhid secara mutlak dan tundtrk dengan perintatr itu dengan

baik...selesai. Demikianlah dalam Al Mirqah.

. Dalam h,rtab Nail Al Authar dikatakan: Sekelompok ulama
mempermasalahkan persamaan shalawat kepada Rasulullah dengan

shalawat kepada Nabi Ibratrim, sebagaimana yang terdapat dalam

riwayat ini atau kepada keuarga Nabi Ibratrim, sebagaimana yang

terdapat dalam beberapa riwayat. Padahal orang yang diserupakan

(Nabi Ibrahim) secara umum tidak sebanding dengan yang

diserupakan dengannya @asulullah SA\y). Beliau tentu lebih afdhal

dibanding dengan Nabi Ibrahim beserta keluarganya.

Pendapat ini bisa dijawab dengan beberapa jawaban. Di
antaranya adalah bahwa musyabbah adalah keseluruhan shalawat

kepada Muhammad beserta para keluarganya diserupakan dengan

semwr shalawat kepada Ibratrim beserta para keluarganya. Sementara

keluarga Ibratrim adalatr semua nabi selain Rasulullah SAW, sehingga

musyabbah bihi drarrygap lebih kuat dari sisi ini. Selain itu, batrwa

'Lihat sebelumnya.
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tasybih terjadi pada jenis shalawat dan bukan antara kadar kelebihan

masing-masing. Juga bahwa tasybih yang t€dadi adalah antara

keluarga nabi dan bukan terhadap nabi sendiri. Ini menyelisihi lahiriah

teks. Juga bahwa perintatr inr muncul dari Rasulullah SAW sebelum

adanya pemberitahuan kepada beliau bahwa ia lebih mulia jika
dibandingkan dengan Nabi Ibrahim. Juga batrwa makzud Rasulullah

adalah agar nikmat-nikmat Allah SWT turul kepadanya secna

sempuma, sebagaimana nikmat tersebut diturunlcan s@ara sempuma

kepada Nabi Ibrahim beserta keluarganya. Juga karena makzud

Rasulullah adalatr agar lidah yang jujur pada orang lai& s€perti

layalarya Nabi Ibrahim. Juga karena Rasutullah SAW pemah merninta

menjadi sahabat Allah sebagaimana Ibrahim yang mertrpalcan

lhalilullah.
)t t 1.ihi ,b U.rti.l @erkatrilah Muhammad). Berkatr adalah

kokohnya sesuatu a* keberlanjutannya Kata ini berasal dari
perkataan orang arubi boaka al bair, jika ia menetap dan tenrs

menenrs demikian. Yang tenrs m€lrerus kemulian dan kebesarannya.
*Engkaulah Maha Terpuji dan Maha Mulia" perbuatan-perbuatan

Allatr SWT terpuji, Ia berhak atas segala bentuk pujian, karena benilk
yang digrmakan adalah shigat mubalagah. Dan itu me,nrpakan alasan

kenapa hanrs minta shalawat dari-Nya. Sedang korta al majid adalah

yang berkarakter mulia, yaitu benrpa keseurptrnaau kemuliaan,

kehormatan dan prilaku-prilaku terpuji.

Al Mundziri mengatakano "Hadits ini diriwayatkan oleh Al
Bukhari, Muslim, At-Timidzi, An-Nasa'i dan Ibnu Majah.'

,f ,* ,f ,h'r)1 e:;; ,,idt'i.'r3.1 €* -lvt

f )r F, f ")L'k'&ljji:i6 
.r,r+, ?Lbrr<ut
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974. Muhammad bin Al Ala' menceritakan kepada kami, Ibnu
Bisn menceritakan kepada l<ami, dari Mus'ir, dari Hakam dengan

sanadnya, ia me,ngatakan, oYa Allah, berilah kcselamatan atas

Muhammad fun kcluarga Mulunmad, sebagaimana Engkmt telah
bershalawat kcpada lbrahim, sesungguhnya Engkau Maha terptji lagi
Maha Mulia. Ya Alloh, berkahitah Muhammad dan kcluoga
Mulnmmad, sebagaimano Engkatt telah memberkahi kcluarga
Ibrahim, sesungguhnya Engkau Mata terpuji lagi Maha Mulia."tN

Pcnjelasan Hadits:

Abu Daud mengatakan, *Hadits ini diriwayatkan oleh Zubair

bin Adi, dari Ibnu Abi Laila, sebagaimana diriwayatkan oleh Musiir.

Hanya saja ia mengatakan, "Sebagaimana Engkau memberi shalawat

kepada Ibrahim sesungguhnya Engkau Maha Terpuji lagi Maha

Mutia, dan berkatrilatr Muhammad". Dan ia menyampaikan seperti

hadits yang lain."

Penfclrrsan Haditc:

:l6ly. (Dengan sanadnya), yakni hadits tersebut di atas

sebelui'ini.'

tmLihat sebelumnya
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;bJ Ji ,*: (Dan kcpada ketumga Muhammao, asli kata JT

adalah',1"rf fteluarga) hanya saja.ha'-nya diganti dengan huruf
hamzah, kemudain hamzah diganti dengan huruf alif. Yang

mennnjukkan hal ini adalah bentuk tashgir-nyaberupa,j-af, hanya saja

penggunaannya dikhususkan untuk orang-orang muliq seperti

perkataan mereka: i;,i Sf lriitt "or-g yang sering membaca Al

Qur'an adalatr keluaiga Muhamad" dan tidalc dikatakan lryt if .

Akan tetapi, ulama berbeda pendapat tentang yang dimakzud

keluarga di sini, siapa sesunggutrnya mereka. Ada yang berpendapat

orang-orang yang tidak dibolehkan mendapatkqn bagran zllkat, seperti

Bani Hasyim, Bani Muththalib, Fatimah, Hasan, Husain, Ali, dan

kedua saudaranya; Ja'far dan Uqail, paman Rasulullah SAW; Abbas,

Haris, Hamzah beserta anak-anak mereka. Ada juga yang mengatakan,

semua orang bertalcwa adalah keluarga Rasulullah SAW. Ini
disampaikan oleh Ath-Thibi. Tadi telah dijelaskan.

a.

eA. & 'r* lif (Sebagaimana Engkau berslulav,at
lrepada lbrahim), Mereka adalah lsma'il, Ishak dan kedua anak

mereka. Allat SWT telatr memberikan berkat dan rahmat kepada

mereka dengan firman-Nya: "Rghmat Allah dan berkah-Nya tertuju
lrcpada lralian wahai ahlul bait. Dialah Maha Terpuji dan Maha

Multa.", dan Allah SWT tidak memberikannya bersamaan kepada

selain mereka. Rasulullah SAW meminta apa yang menjadi

kandnngan ayat. Ibnu Taimiyah mengatakan dalam l<itab Al Muntaqa,

dalam mengomentari hadits Ka'ab bin Ajratr: Hadits ini diriwayatkan

oleh jamaalu yakni dengan lafazh er[. d" 'r>lY* 6 9^ ,:,'Sitl. Uii

etj.\hanya saja At-Tirmidzi menyebutkan: erlt r)" pab kedua

tempat itu dan tidak menyebutkan JT-nya.
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975. N Qa'nabi me,lrceritakan kepada kami, dari Malik, Ibnu

Sarj menceritakan kepada kami, Malik menginforrrasikan kepada

kami, dari Abdullah bin Abu Bakar bin Muhammad bin Amru bin
Hazrn, dari ayahnya" dari Arnru bin Salim Az-Zvaqi, bahwasanya ia
mengatakan, "Abu Hurnaid As-Saidi menginformasikan kepadaku"

bahwa mereka mengatakan, Wahai Rasulullah! Bagaimana karri
bershalawat kepadamu? Beliau bersabda, "Katakanlah, 'Ya Allah,
bertlah shalav'at kepada Muhqmmod, para istri dan keturunowrya
sebagaimana Engkm telah memberi slalav,at kepada kcluuga
Ibrahim. Dan, berkahilah Muhammod istri dan keturunawrya,

sebagaimana Engkott memberi berkah kepda kcluoga lbrahim,
s e swtgguhnya Engtcatr Maho Terpttj i t a gi Malu Mul ia'. " t 0 t

Pcnjclruan Hedits:

'gsLlt Y t nl (Ab,u Humaid As-sa'idi

-.tgiofo.ioa.itrt t.puaa*), 
-i^tu rfl dengan bentuk tash-ghir.

LJlama berbeda pendapat tentang namanya

r0r Hadits ini shahih. HR Al Bulfiari (3369), Muslim (pe,mbahasan tentang
shalaU69).
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et* j:.J LrS ,!, l*i ri :rj6 Hf (Mo"t" mengatakan,

"Wahai Rasulullah, bagaimana kami bershalawat kepada Anda?"). Ali
Al Qari mengatakan, "Pada beberapa jalur hadits yang berstatus jaltyid
terdapat sebab terjadinya pertanyaan ini, lafaz,hnya adalah: *Ketika

turun firman Allah, 'Walui orang-orang yong beriman

bershalawatlah kcpadonya dan salanlah kcpadanya dengan salam

yang batk' mereka mengatakan, 'Wahai Rasulullalt tata cara

memberikan salam kepadanru telah kami ketahui, lalu bagaimana

perintahmu dalam bershalawat kepadamu?i

iiiJi ,i,i (Katakanlatr: Ya Allah.....). Huruf mim adalah

pengganti hunrf ya'. Karena itulah, menggabungkan keduanya

merupakan pendapat yang syadz. Ada yang mengatakan, mim

mertrpakan potongan dari kata lain, yakni asal katanya: f,a lif trr ri
(Yq Allah F.-i beriman dengan kebaikan). Adu'j"!" yang

mengatakan,mim itu hanyalah huruftambahan yang berfirngsi sebagai

ta/khim. Ada juga yang mengatakan, Itu menunjukkan al-jam'u seperti

wau, yakni: Wahai yang terkumpul padanya nama-nama yang indah.

Perkataan Hasan Basri menguatkan pendapat i"i. fijbt merupakan

kumpulan doi. Juga perkataan Nadhr bin Syumail, "Barangsiapa yang

mengatakan St rnut u ia telatr meminta kepada Allah dengan sem,a

nama-nama-Nya." juga perkataan Abu Raja: Mim maful yang,

mudha'aaf, Dikatakan demikian sesuai dengan ilham dari Allatt
kepada kakeknya Abdul Muththalib agar dipuji oleh penduduk bumi

dan langit. Allah SWT telah mewujudkan harapannya. Dari situ, ia
mengatakan, sebagaimana hadits yang diriwayatkan oleh Al Buhari
dalamkrtabtoiHr-nya: ,:,i , ; i-.,

"rI;,.:$:ri:pJ,1tsr:i 4*,;/d',*:r
Ia memb er ikan s erpihan nama-Irlya tmtuk memuliakannya. P emilik
arasy sangatlah terpuji (mahmud), sedang dia adalah Muhammad.

274 AUNUI.MABUD



. Nama itu adalah narna yang paling terkenal, karena Allah
SWT mengumpulkan padanya semua sifat terpuji. Yang mana, hd itu
tidaklah dilakukan kepada yang lainnya Karena ihrlah, panji terpuji
berada dalam genggamaonya. Dan dia adalah pemilik tempat yang

mulia (maqam mahmuo yang menjadilcanq,a dipuji oleh orang-orang

dahulu dan orang kemudian. Ia diberikan ilham rmtuk mengucapkan

lafazh-lafazh pujian ketika ia bersujud di hadapan Rabbnya uiltuk
memintalcan syafaat (syafaat uzlnwa) bagi manusia agar diadakanlah

hisab terhadap mereka. Yang man4 itu addah maqam mahmud yang
tidak diberikan kepadanya sebelum itu Ummatnya disebut ol
lummadun lor€na mereka selalu mernuji, baik dalam keadaan senang

atau pun dalam keadaan susah. Adapun nama Abmad, orang lain tidak
diberi nama dengan nama itu selamanya. Adaprm nama Muhammad,

ia juga demikian, sebelum muncul sebagai rasul. Setelah itu, manusia

banyak memberikan nama anaknya dengan Muhammad dengan

berbagai harapan. Padahal Allah SWT Maha mengetahui di mana

sehanrsnya ia menitipkan risalah-Nya. Mereka semua menamai

anaknya dengan Muhammad hinggamencapai 15 orang.

Sebagan ulama mengatakan bahwatambahan: t:ri;i p\ri
et;\ * '+i fi tar" kasihilah Muhammad sebagaimana Engkau

mengasihi Ibrahim), sebagaimana yang diucapkan sebagian

masyarakat. Batrkan bisa jadi mereka mengucapkan '.rr;:j dengan

fa', padahal itu tidd< ada petunjuknya, bahkan itu tidaklah benar,

karena tidak bisa dikatakan y +t Juga karena kata at-tarahhum

mengandnng malan takhalluf dat toshonnu', sehingga tidak baik jilra
disebutkan s@ara mutlak kepada Atlah SWT. An-Nawawi
mengatakan, "itu "dalah bid'ah dan tidak ada sumbemya." Sedang

ulama-ulama setelahnya sepakat dengannya

"iiti ,.tt\1i Gsti-istinya dan keturunannya) dengan

dhammah. Ibnu Hajar mengatakan, "Bisa juga meng-kasrah-kannya,

ia dari kata ,1"itr, yakni ciptaan. Huruf lwmnh dibuang. Ada juga
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pendapat lain sslain pendapat di atas, yaitu ketunrnan manusiq baik
laki-laki maupun perempuan. Sedang menurut Abu Hanifah dan yang

lain: anak-anak perempuan tidaklah masuk ke dalam kategori ini
kecuali anak laki-laki anak perempuan Rasulullah SAW, karena

mereka dinisbatkan kepadanya dalam kaf'a'ah maupun selainnya.

Menoka di sini adalatr anak laki-laki Fatimatr RA. Demikian pula

anak-anak perempuannya yang lain. Tetapi sebagian mereka tidak lagi

diikutkan dan yang lainnya telah terputus pengihrtannya

'rf F' i' j* i f r ,!t|, ,!\Ff;rt tflr; -1v1

ifurrit"trt isrl ,t!, ; ft U !,'*t :, i yt *'i.'rZJ
yb,& ytJ;rtruf 'i6 

;i ,lctr,J<ti 1#,J *i?l
of hr 6jl :xL U'tJ d iw ,i:'r3 i * ,# €. *,
,k yt J;r'.3i r,rr5, ,p;rK' ,:i,i ,Si,'r:-'*i;iA
y bt,* lt J;tio';,:;*-'n'fi ,X *. *i * \t
',:lT 

€;,13'.i:;i i # 
"f 

,;;;i (....$;),:*:,
''litr+Ul$,i, e"

976. Al Qa'nabi menceritakan kepada kami, dari tr,talik, dari

Na'im bin Abdullah Al Mujmir, bahwasanya Muhammad bin
Abdutlah Ibnu Zaid -Abdullah bin Zaid adalah orang yang mimpi
melihat cara adzan- menginformasikan kepadanyq dari Abu Mas'ud

Al'Anshari, ia mengatakan, l'Rasulullah SAW mendatangi kami di
majlis Sa'ad bin Ubadatr, lalu Basyir bin Sa'ad mengatakan kepada

beliafu, "Allah SWT memerintahkan kami agar bershalawat kepadamu

walrai Rasulullah, bagaimana kami bershalawat kepadarru?"

Rasulullah SAW diam sehingga kami berharap andai kami tidak
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menanyakan hal itu. Kemudian Rasulullah SAW bersabda,

"Katakanlaft" lalu ia menyebutkan makna hadits Ka'ab bin Ujratr

dengan menambahkan bagian akhimya, "Di alam ini, sesungguhnya

Engkau adalah Maha Terpug'i lagi Maha Mulia."r02

Penjelasan Hadits:

ei y \t ,P lt li3 uu( :i6 ifi ,|,!ttbl\i :# ,fj f
(Dari Abi Mas'ud Al Anshari, ia berkata, "Rasulullatr SAW

mendatangi kami." Asy-Syaukani mengatakan dalam kttab Natl Al
Authar, "Hadits ini juga dikeluarkan oleh Abu Daud, Ibnu

Khuzaimah, Ibnu Hibban, Ad-Daraquthni dan beliau menilainya

hasan,juga diriwayatkan dan dinilai shahih oleh Al Hakim; demikian
pula Al Baihaqi, ia. menambahk*, u.t' !3r setelatr perkataannya:

Katakanlah Y e.p,. [itlt..Abu Daud menambahkan lafaztr d
1r, setelatr iir j.l,)" *;v.,;s

Pada bab ini juga terdapat hadits Ka'ab bin Ujrah yang ada

pada riwayat jama'atr dan dari Ali pada imam An-Nasa'i, dan dari Abu

Htrairatr pada hadits Abu Daud, dari Thalhah bin Ubaidillah pada

riwayat An-Nasa'i dengan lafazh: dt '4b G rlri &'k '#t
e,jl* stv.uir tat )j ,t',t y,e!)2(5 ,u'+ 

"vtet;)'V'V Ut et;i )T *i ui'a Alloh, ieritah'shaliwat fr;ptd,
Mulammad, sebagaimana Engkott beri shalawat kepada lbrahim
sesunggunya Engkau Malw Terpuji lagi Maha Multa. Dan berkahilah

Mulunmad dan kcluarga Muhamnad sebagaimana Engkau berkahi

Ibrahim dan kcluoga lbrahim, sesanggufutya Engkau Maha Terpuji

lagi Malu Mulia"

Pada riwayat yang lain rt$ $i pada kedua tempat tersebut

dan tidak mengatalcan pada ke&ianya grlll JTr.

r@ Hadits mi shahih. HR Muslim (pembahasan tqrtmg shalat/65), At:Tirmidzi
(3220), An-Nasa' i ( I 2 t4).
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Hadits dari Abu Said yang terdapat dalaur riwayat Al Bukhari,

An-Nasa'i, dan Ibnu Maja! dengan lafazh: Katakanlatr, -1i ,P'#,
e,rt )1 'utetjt,*'4b 

ts u.i.t:'t)f y"yaAuati bteritah

shalawat kcpada Muhammad honba dan rasul-Mu sebagaimana

Engkau bert shalanat kzpada Ibrahim dan kcluarga lbrahim."

Dan dari Buraidatr yang terdapat pada srumn Abmad dengan

lafazh: JT ,)o tli'r, Gri;i * ovg*'ctt;lt'$tdb Si*t'nilti
VV O4er;\uYa illah, iadikanlah slwlawat-Mu, kasih sayang-

Mu dan berkah-Mu kcpada Muhammad sebagaimana Engkau jodikan

ttu semua lrcpada kclumgo lbrahim, sestmgguhnya Engkau maha

Terptji lagi maln Mulia."

Di dalamnya terdapat Abu Daud yang buta padahat ia sangat

lemalr sekali. Hadits yang berasal dari T*rid bia Kharijah yang ada

pada Alnnad dan An-Nasa'i dengan lafaztr: )T *i *1rf ,* ,y e,l,
thi "ys Allah, beritah shalmta kcryda Muhonimad don kcpada
'k"lr*go Muh.ommad.

Hadits dari Abu Hamid yang terdapat pada Butfiari dan

Muslim dan dari Ruwaifi bin Tsabit, Jabir,Ibnu Abbas pada hadits Al
Mustaghfti pada pembahasan tentang doa-doa

Imam An-Nawawi mengatakan dalam kitab Syuh Al
Iutuludzdzab, "Hendaknya apa-apa yang ada dalam hadits shahih

diknmpul sehingga anda mengatakan, ;li t$t i;,i ,&'k'&5i
|rv tsrs" , e*rlt JT ,)bt r*.$|b'4b'G i{iill'+rt\?t iJ,i lT obt
ieA. )i',1;t"fr,,;l'*'3ti,1? -tirt ,t;)?;'y '{|Pt y
"hr"t 

;''4tl'*JUit u'Ya AUah, berildi'shalau,at fiWai mnoirrraa
sing Nabi it"i ummi dan kcpada kcluorga Muhammad serta isti-
sitrilrya dan kcrunannyo sebagaimaru Engkau telah bershalmtat

kcpada lbrahim, dan kcpada kcluoga Ibrahim Dan, berkahtlah

Mulummad, dan kcluarga Mulammad, pua istri dan kcturunonnya

sebagaimana Engkau memberi berkah kepado lbrahim dan keluarga
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Ibrahim di seluruh penjuru alam, sesungguhnya Engkau Maha
Terpuji lagi Maha Mulia."

Al kaqi mengatakan, "Masih ada beberapa lataiin yang

terdapat dalam hadits shahih -yang mana- ada lim4 yang tergabung

dalam ucapan anda: JT *t plr ,r;3r U?3il)* rltJ &'e 'A,
di ,Pt e+U.t e clb G 4 !t,(: ,iri5',i*"li, e?il 45ir"t rbi
jb::b # l, *i i\,A(F.$":s2s. n{1 ,'*{ *ui'b,l
V+'4;4d,CeG\)T e''etl,p sis.u iri:' ayi
Allah, berilah shalau,at kcpada Muhammad, hamba-Mu dan Rasul-

Mu, Nabi yang ummt, dan kcpada kcluargo Muhammad, para istrinya
yang merupakan ibu kaum mubninin, juga keturunannya dan ahlu

baitnya, sebagaimana Engkau beri shalawat kcpada lbrahim dan

kepada lrcluarga lbrahim sesungguhnya Engkau Maha Terpuji lagi
Maha Mulia. Yo Allah, berkahilah Mulwmmad Sang Nabiyang ummi

dam kepada keluarga Mulummad, para istrinya dan kcturunannya

sebagaimana Englcau memberi berkoh kepada lbrahim dan kepada

lreluarga lbrahim, di seluruh penjuru alam, sesungguhnya, Engkau

Maha Terpuji lagi Maha Mulia. " Selesai.

Tambatran yang disebutkan oleh Al 'kaqi ini telatr nyata dalam

hadits yang terdapat dalam bab ini yang disebutkan oleh Ibnu

Taimiyatr dalam futab Al Muntaqa. Terdapat beberapa tambatran

selain latazh di atas dari Ali, Ibnu Mas'ud dan selain keduanya, hanya

saja ada perdebatan padanya." selesai.

Al Mundziri mengatakan, "Hadits ini diriwayatkan oleh

Muslim, At-Tirmidzi dan An-Nasa'i."

';.'rYJ $:t, ,:#3 ti,';, ,:oI;'i.'#l $"L -lvv

+ i' *i # *,?la, .u etlt'i.'r*$:L cot)!
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at t <. ',- ato t t t t 
' 

t "

f ,P,P iflt:trlri ,Jv-?tr:x'r:t' i.-,;tL f ,it
yy *ifli 

"..tr
977. Ahmad bin Yrmus mencerittrkan kepada kami, Zuhair

m€,lrc€ritakan kepada kami, Muhammad bin Ishak

kepada kami, Muhammad bin lb,rahim bin Harits menceritakan k€pada

kami, dari Muhammad bin Abdullah bin Zai4 dari Uqbah bin Amm
dengan hadits ini, ia me,lrgatakan, "Ucapkanlah oleh kalian, Ya allah,

berilah shalmrat kepada lvfuhownad Song Nabi yang ummi @uta
htru, dan kcryda koluoga fulyls11svro{. nt 0i

Pcnjelesen lledits:

Pada riwayat yang lain berbunyi, ;)i d, *J ,ib h '#,
y { ,ibt *Ya Allah beritah snaw6'tofida'*ahanmad tung
Nabi yang wnmi dot, kopada kcluoga Mutannad." Selesai

perlcatamnya (Al Mundziri).

)1" ;-; L+ gr, ,Jbut\'i. ,;; t3;'-,; -1v^

,-.f /.i' *i'^a,il1' u3:p t i*i,;#t
U, f ,i;;,rj 7At,f ,:n:vlt';e 'i.'rZJ;!

a a a aa*,i\ii!i #tliuk-ol|? i>:Jv;rtyh' &
',x.ttt ?6t yr:':l:y e'k .altlt1W#t'JLl ,1,

(.V + uit etl. )i e'1, s i;.,yfi frli
rG Sanadnya tsiqah,Muhammad bin Ishaq mudallis,tapi di sini dia dengan tegas

menyatakan bahwa dia mendengar langspg dari png menceritakan kepadanya.
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978. Musa bin Ismail menceritakan kepada karni, Hibban bin
Yasar Al Kilabi rnenceritakan kepada kami, Abu Mutharrif Ilbaidillah
bin Thalhah bin Ubaidilah bin Kariz, Muhammad bin Ali Al Hasyimi

bercerita kepada karni, dari Mujmir, dari Abu Hurairah, dari

Rasulullah SAW, ia mengatakan, "Barangsiapa yang ingin ditimbang
amalnya dengan timbangan yang sempurna, jika ia bershalawat

kepada kami, ahlul bait, maka hendaklatr ini mengatakan, "Ya Allah,
berilah shalawat kepada Muhammad dan lepada para istrinya para
ibu kaum mukrninin, serta keturunannya dan ahli baitnya,

sebagatmana Engkau telah membert shalawat kepada kcluarga

Ibrahim, sesungguhnya Engkau Maha Terpuji lagi Maha Mulia."104

Penjelasan Hadits:

)4ur@engan timbangan), yaitu alat yang dipakai untuk

menimbang. Di sini terdapat petunjuk bahwa shalawat ini lebih besar

patralanya dibanding yang lainnya. "Ahlul Baiti" yang paling masyhur

adalah dengan me-nashab-kannya sebagai bentuk ikhtishash. Bisa
juga berfungsi sebagai badal dari dhamir alaina.

J-|A e'P iiji' 'Jq,, 
(Maka ucapkanlah, "Ya Allah berilatr

shalawalt kepada Muhammad). Al Asnawi mengatakan, "Tambahan

kata sayyidina sebelum kata Muhammad telah masyhur sebelumnya

bagi orang orang yang melakukan shalat. Tetapi menganggap itu
paling afdhal masih perlu diperdebatkan. Ada sebuah hadits

diriwayatakan dari Abdussalam bahwa ia mengamalkannya atas dasar

adab semata. Hal ini diperkuat oleh hadits Abu Bakar ketika

Rasulullah SAW memerintatrkannya untuk menempati posisinya, lalu

ia tidak melakukannya, sambil megatakan, "Tidaklah pantas bagi Abu

Quhafah maju dihadapan Rasulullah SAW Demikian pula sikap Ali

r@ Sanadnya dha'if, karena ke-dha'if-an Hibban bin Yasar Al Kullabi dan
hafalannya yang bercampur.
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yang tidak mau menghapus nama Nabi SAW dari lembaran perjanjian

hudaibiatr setelatr Rasulullah memerintahkannya demikian. Ia
mengatakaq Saya tidak akan menghapus namamu selamanya." Kedua

hadits tersebul terdapat dalam stahih Al Bulfiari dafl Sttahih Muslim.

Persetujuan Rasulullah SAW terhadap keduanya, ketika tidak

melakukan perintahnya sebagai wujud adabnya kepada beliaq
menujukkan keutamaannya. "

Hadits ini dijadikan dalil oleh orang yang mengatakan bahwa

para istri nabi termasuk dalam kategori Jllt, juga yang berpendapat

batrwa ketunman beliau juga termasuk dalam kategori Jilt. Dan ini
merupakan dalil yang paling bagus dalam hal ini, lorena Jyt
disebutkan secara global dan terpednci. Hadits ini didiamkan oleh

Abu Daud dan At-Tirmidzi, dan ia berasal dari jalur Abu Ja'far

Mutrammad bin Ali Al Husaini bin Ali, dari Mujmar, dari Abu
Hurairah dari Rasulullah SAW Mereka berbeda pendapat terhadap

Ali Abu Ja'far. An-Nasa'i mengeluarkannya dari jalur Amr bin Ashim
dari Hibban bin Yasar Al Kilabi dari AbdBI Rahman bin Thalhah Al
Ktnrza'i dari Abu Ja'far dari Muhammad bin Al Hanafiah dari

ayahnya dari AIi dari Rasulullah SAW dengan lafaz/n Abu Hurairatr.

Abu Ja'far dan Hibban bin Yasar diperdebatkan.

Bab 182: Hal-Hal Yang Dibaca Setelah Tosyahhud

Mim: - Ta': lMl

rt'*,# i l1tt:::";1f i:[J;l$"; -qvl
'* fi ,*^i.G i "rYJ'd'L ,'ry'iLU',i:* ,gop's.!i

t €Ll ti tir ,*t *bt ,k !, J;'iu |s6e;:) ut
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,,)ilr ,at,tor't ;# 7tb q r€tl q, !t\1fl't ,li tl:At

.Jr-lfur e;jr ,i uyorlitjr+;Jr -a u:)
a 

-a 
a / . a a a

979. Ahmad bin Hanbal menceritalcan kepada kami, Walid bin
Muslim menceritakan kepada kami, AI Arrza'i menceritakan kepada

kami, Hasan bin Athi)'yah menceritakan kepadaku, Muhamdad bin
Abi Aisyah menceritakan kepada kami, bahwasanya ia mendengm

Abu Hurairah mengatakan, "Rasulullah SAW bersabda, 'Jika

seseorang di antara kalian selesai dari tasyahhud aWrir, maka

hendalorya ia meminta perlindungan kcpada Alah dari empat hal:
Dari silrsaan api neraka, dari siksagn alam htbur, dari finah
lrematian dan kchtdupon, dan dari bahaya Dajjal'."la'

Penjelasan Hadits:

;Ti r($r q €'sl {l ,tl, (Jika seseorang di antaro katian

selesai dari tasyahhud akhi). Di sini terdapat penjelasan tentang

tempat mengucapkan isti'adzah setelah tasyahhud akhir, yang mana ia

dibatasi. Sedang hadits Aisyatr yang diriwayatkan dalam trtab Shahih

Al Bukhari dan Shahih Musltm dan dalam kitab-kitab sunan dengan

redaksi, "Batrwasanya Rasulullatr SAW berdoa ketika sedang shalat:

Ya Allah, sesunggtrhnya aku berlindung kepada-Mu dari adzr;b

[<ubur..." Al Hadits, masih bersifat mutlak sehingga yang berlaku

adalah hadits di atas.

Hadits ini menolak pendapat Ibnu Hazm berupa wajibnya hal

tersebut pada tasyahhud pertarra. Sedang hadis yang memberikan

izl:n bagr orang yang shalat agfr berdoa sesuai dengan yang

diinginkannya setelah tasyahhud dilakukan setelah membaca

ta'mvwuz tersebut. Hal ini berdasarkan pada sabdany4 "Maka minta

rot Hadits ni shahih. HR. Muslim @embahasan tentang masjid/l30), Ibnu Majah
(e0e).
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perlinhrnganlal, kepda AAah Ta'ala." Hadis ini dijadikan landasao

terhadap wajibnya merrbaca isti'adzah. Dan ini menjadi pilihan

beberapa pengihrt Zhahiriab"

Sedang dalam kitab SzM As-solott tertulis, *Iladits ini
me,lupakan delil bagi wajibnya me,minta perlindrmgan dari hal'hal
ymg disebutkarg dan ini mcNrrpakan pendryat Zhahiriyah +€dmg
Ibnu llazm t€rmasuk dalam ftslnngm mere]a Bagin]n, istiadmh jnry1A

wajib pada tasyhtud awal sebagai b€Nilr* pengamalan dai
mutlaknya lafazh yang telah mei{adi kcsepakman bersama

Thawus memerintahkan maknya agar me,ngulangi shalffiya
jika tidak me,ngucapkan isti'adzalr,lssna ia melihat wajibnyra hal

t€rsebut daB batalnya shalat orang )rmg tidalc meirgucapkamp.
Adapun jumhur ulamq me,reka memandang hal ini hanya s€bagai

sunnah saja" Selesai.

'fr v(lb q (Mi siksam nqdu iahawun). Peiryebutan

neraka didahulukan liar€na begtu pedih dan dahsayatnya Ia berfimgsi

sebagai badal dengan mengulang kernbali hunrffir-nya. *Dan dari

adzub kubur" di sini terdapat penolakan terhadap pendapat kaum

Mu'tazilah yang mengingkari adanya adzzrb lnrbur. Hadits tentairg hal

itimutowatir.

ctUifz $;ir g 'Vs @* doi frtnot hidup dan kcnatian).

Ibnu Diqiq Al Id..igiat6r, 'Fitnah kehidupan adalah hal-hal yang

dialami manusia selama hidupnya berupa fitnah duniq syahuaq

kebodohao" dan yang paling hebat adatah masalah akhir dalam hidup

seseorang. Sedang fitnah kematian bisa saja malcsudnya fitnah ketika

sakaratul maut. Ia disandarkan kepadanya kar€na kedekatannya

Sehingga yang dimaksud dengan fitnah hidup adalah yang terjadi

sebefum itu. Bisa pula yang dimakzud adalah siksa kubrn itu sendiri.

Dan hal ini telah jelas bahwa mereka me,ndapatkan siksaan dalam

lorburan mereka.
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Ada yang berpendapat, yang dimaksud dengan fitrah hidup

adalatr adanya cobaan yang disertai dengan hilangnya kesabaran.

Sedang fitnatr kematian adalah pertanyaan yang terjadi di dalam kubur

dengan tidak adanya kemampuan untuk menjawabnya. Demikian
dalam kttab Fath Al Bari.

f63lr $ft f qt (Dan dari bahaya Daiial). Abu Daud

mengatakan dalam kitab Sunan-nya, "Dengan tasydid adalah Dajjal
sedangkan tanpa tasydid adalah lsa. Azizi menyampaikan dari Khalf
bin Amir bahwa Al Masih, dengan tasydid atau tanpa tasydid-mal<na

tetap satu. Ia disebutkan untuk Isa ataupun untuk Dajjal, juga karena

memang tidak ada perbedaan atas keduanya. Al Jauhari mengatakan

dalam kitab Ash-Shihah, "Bagi y*g mengatakan tanpa tasydid maka

alasannya karena ia menyentuh tanatr, dan bagi yang men-tasydid-

kannya maka itu karena matanya menonjol keluar."

Al Hafizh mengatakan, "Disampaikan dari sebagian mereka

dengan huruf kha' pada Dajjat dan dan ia menisbatakan orang yang

berpendapat demikian sebagi sikap penyimpangan.

Ia mengatakan dalam Al Qamus, "Al Masih Isa Ibnu Maryam,

shalawat Allah tertuju kepadanya, karena keberkahannya."

Demikianlah dalam krtab Nailul Authar.

Sedang dalam krtab Subul As-Salam disebutkan, o'Adapun Isa,

ia dikatakan Al Masih karena ia keluar dari perut ibunya dengan

disertai lemak. Juga ada yang mengatakan, karena Zakaiya
mengusapnya. Juga ada yang mengatakan karena ia tidaklafi

menyenhrh orang yang sedang sakit kecuali orang tersebut pasti

sembuh. Sang penulis Al Qamus menyampaikan bahwa ia telatr

mengumpulkan sebanyak 50 pendapat mengenai sebab ia dijuluki
demikian.

Al Mundziri mengatakan, "Hadits ini diriwayatkan oleh

Muslim, An-Nasa'i dan Ibnu Majah."
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,Uqt'.3; U'fr u?f ,-q.U.|.tt $L -qA.

q.t * ,,isu. * ,yj ,f ,*v f l' * U 'rZJ 4'";'yfir 
a.',si- o( S'pi ,5, it J* 4t * ,ob

,.At,+r*i+iit, ,:;-e, 7,bi +lrLf ;1.'#)i
.aratj r3;ir -,9 i U. i;f:r,J*fur -ab';, U i if,
980. Wahab bin Baqiyyah menceritakan kepada kami, Umar

bin Yunus Al Yamami menceritakan kepada kami, Muhammad bin
Abdullah bin Thawus menceritakan kepadaku, dari ayahnya, dari

Thawus, dari Ibnu Abbas, dari Nabi SAW bahwa beliau mengucapkan

doa setelah tasyahhud: "Ya Allah, surigguh aht berlindung kcpada-Mu

dari silua (neralca) jahannam, aht juga berlindung kepada-Mu dari
adzab latbur, aht juga berlindung kcpada-Mu dori fitnah Dajjal, dan

aht berlindung kepada-Mu darifitnah kchidupan dan kcmatian."t06

Penjelasan Hadits:

,il'jljri (Ya Allah),bisa dengan memfathahkan hurufya'dan
bisa pula mensukwrkannya.

,At ,atib 'U. (dari adzab htbur), antara lain berupa

himpitannya yang dahsyat dan ketakutan berada sendirian di
dalamnya. Ibnu Hajar Al Makki mengatakan, "Di sini terkandung

bantatran yang tegas terhadap Mu'tazilatr yang mengingkfii adanya

adzab kubur. Bahkan, ada seorang atrlu sunnah yang menshalati

seorang Mu'tazilah, kemudian si sunni ini berdoa, "Ya Allalr,
rasakanlah kepadanya adzab kubur, karena sesungguhnya dia tidak

rG Hadits ni shahih. HR. Muslim (pembatrasan tentang masjid/I34).
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beriman akan adanya adzab itu dan berlebihan dalam menafikannya

serta menyalalrkan orang yang menetapkan keberadaan adzaib

tersebut.'

J*llr 9 q @ori frtnah Dajial),yaitu ujian dan cobaan yang

ditimbulkannya

,?li, * u!* ,f I t* r, i' '"b $:", -i^\
'ol'* i. zhbL e ,iu:;.i l' * t,iiJr ',pit $tL

*t yb, * I,i;; )*:':Jv itf* r3!i i'-*
'#)i ,irr;- tt '"ir;- t:r'i>b ;i) n ,f,4'rL tty 't^;tt
ttg'it'{tn;'{t +i s!,'fir i;!i Xur r; ailLf ;ll

.€\t 
"t'$, 

ul it,Jt ..ft d. I ilf i;f
)t t -. I t -t I a a aa

rbti.(iJ 7 ri'd7 ii; :Jui:Ju

981. AMullah bin Amru Abu Ma'mar menceritakan kepada

kami, Abdul Warits me,nceritakan kepada ftarni, Al Husain Al
Mu'allim menceritakan kepada kami, dari Abdullah bin Buraidah, dari

Hanzhalah bin Ali, bahwa Mihjan bin Al Adra' menceritakan

kepadanya bahwa dia berkatq *Rasulullah SAW masuk ke masjid.

Temyata ada seorang laki-laki yang sedang shalat dalam posisi

tasyatrhud. Laki-laki itu berdoa, *Ya Allah, sesungguhnya aht
memohon kepada-Mu ya Allah -yang maha Esa lagr tempat

bergantung segala sesuatu yang tidak beranak dan tidak

diperanakkan dan ttdak ada satup,m yang menjadt nndingan-Nya-

anpunilah dosa-dosaht, sesuttgguhnya Engkn mala Pengampun lagi
Maha Penyayang."
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; , Dia berkata, "Rasulullah SAW bersabda, "Dia $udoh

dianpuni, dia sudah diunpuni." B€liau ucapkan itu sebmyak tiga

kat.'l07

Penjelasen Hadits:

,j. * bl lanpun;t ah ah), aitnyahrtuplah dosadosalu.

e,i, iitnn d 4l $esusgun D,r,l'#rgkil'mala Inng@npun
lagi mala penyayang). Ampunao b€rarti mengbapuskan dan mpn$gp
dosa, sedaogkan rahmat (kasih sayaog) b€rarti menyambung scmua

kebaikan. Dalacr permintaan pertama terkanduqg permohonan agar

lerhindar dari neraka, dan dalam permintaan kedua mengandrmg
:pennohonan dimastrkkan ke dalam surga bersama orangorang terpuji.

".Inilah kemenangan yang agung dan kenikmatan yang kekal abadi.

Semoga Allah menganugerahkannya kepada kia dengan
:ke,muliaannya yang luar biasa

Bab 1E3: Membace Tasyehhud socara Pclen

[Mim: 180-Tr: 1S5l

it *-;;tr*,a#'*ui' tp $:i -1^Y

*, yJ *,, _\i i,f,) 
., :;; "ffiri,7nr ;iaaa

982. Abdullah bin Sa'id Al Kindi menceritakan kepada kami,

Yunus (bin Bukairj menceritakan kepada kami, dari Muhammad bin

Itk.t!l,, dari AMtrnatrman bin Al Aswad, dari ayahnya, dflri Abdullah,

ro Hadits in shahih. HR An-Nasa'i (1300), dari jalur Abdtil Warits dan

selanjutnya sama dengan di atas.
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dia berkata,. "Termasuk
tasyahhud.'lot

sunnah adalah menyembunyikan

Penjelasan Hedits:

3{:r3r .,!ri bf 9, t,i,i }' * tf (dari Abdullah dia berkata:

Termasuk sunnah adalah menyembunyikan tasyahhud). Ath-Thibi
berkata, "Bila seorang sahabat mengatakan'tenoasuk sunnah' maka

berarti sama dengan dia berkata *Rasulullah SAW bersabda". Ini
adalah pendapat jumhur ahli hadits dan fukaha Sebagian mereka ada

yang beranggapan itu tetzp mauquf, tapipendapat ini tidaklah berarti.

Ada pula yang mengatakan bahwa makna "Disunnahkan
begini dan begitu' sarna de,ngan perkataan, perbuatan atau ketetapan

Rasulullah SAW.

Hadit ini diriwayatkan pula oleh At-Tinnidzi dan dia katakan,

"Hasan." Al Haldm juga meriwayatkannya dalam Al Mustadrak dat
dia berkata, *Shohih berdasarkan syarat kedua Syailfi (At Bulfiari dan

Muslim).'

Bab 1E4: Menunjukdalam Tasyahhud [Mim: 181-Ta': 1851

'* ,i; ,rJ i * * ,!y 1; ,:\F1;it tsiL -1^r
'*l sl:,'# 

" l' & Ct.,,;rv'rt:dr,#!)r * i *
J;t ok K'€bt it ) €.te; JFr fi; .r#t € o;ru,
\, * int Jr)'ok'ry') |&i f€A pr y hr ,t "br

'ut Hadits ni shahih. HR At-Tirmida Qgl),dari jahn Yrmus.
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* #tk &;ulLt C',*sytttt:)vr'{apty
&tti6ri ,t,?) *\,ial:tw \Gl ,-*i,*;Irt:y

o:Ht,ir;. JL uil,k
983. Al Qa'nabi menceritakan kepada lemi, dari Malilq dari

Muslim bin Abu Maryam, dari Ali bin Abdrrratunan Al Mu'awi, dia

berkata, r'Aku diperhatikan oleh AMullah bin Umar ketika aku sedang

bermain-main dengan batu kerikil ketika sedang shalat. Ketika dia

telah selesai diapun melararigku dan berkata, *Lalnrl<anlah

sebagaimana yang dilatrul<an Rasulullah SAW!" Aku bertanya,

"Bagaimana Rasulullah SAW melakukannya?" Dia menjawab, "Jika
duduk dalam shalat maka beliau meletakkan tangan kanan di atas

tangan kiri dan menggenggam jemarinya semuaaya dan menunjuk

dengan jari y.ang ada di samping ibu jari, dan beliau meletaklcan

tangan kiri di atas paha kiri.'tse

Penjelasan Ifadits:
'r:*l Ufi ta* bermain-main), huruf wau drsini berstatus ftal.

W A;lf fi2 q&etiau menggenEgarn jemarinya selunrtrrya).

Dalam hadits ini terdapat dalil bahwa (tasyahhud dilalarkan) dengan

menggenggarn seluruh jari dan menunjuk dengan jari telunjuk. Dalam

riwaya! Muslim dari Abdullah bin Umar redaksinya adalatr: ,1.* ,i1

* Wo. 9g ,*, :-ti *ja:rrj.alt "Ketika beliau duduk dah; shalai

maka beliau meletalckan kedua tangan di lutut dan

membentangkannya (tangan) di atasnya (lutut)."

Dalam riwayat ini tidak disebutkan adanya penggenggaumn

jari, tapi riwayat yang tidak menyebutkan praktek tersebut harus

dipahami berdasarkan riwayat yang menyebutkan penggenggaman itq

D Hadits mi shahih. HR Muslim (penbahasao tentang masjid/l 16).
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berdasarkan memahami yang muthlaq Qepas) kepada yang muqayyad

(erbatas). Bisa pula disebutkan batrwa kalimat, "dan tangan kiri
beliau di atas lutut (kri) dengan membentangkannya (tidak

menggenggam jari) di atas lutut"' mengindikasikan batrwa beliau
menggenggam yang kanan, tapi kemungkinan seperti ini masih janh,

karena bisa saja beliau membentangkan yang kiri sebagai lawan dari
tangan kanan yang diangkat untuk berdoa. Wallahu a'lam. Dernikian
sebagaimana disebutkan oleh Asy-Syaukani.

itfi/ 4, e *\. 3$lit Gzrrr beliau berisyarat [menunjuk]
dengan jari yang ada di samping ibujari) yaitu jari telunjuk.

Al Mundziri berkata, "Hadits ini diriwayatkan pula oleh
Muslim dan An-Nasa'i."

$:t, ,L& c* ,!;fit r?')t * U'r3J t3:", -1^r

/. lr * U aG t:lr, ,*';.iU" $:'; :c.)'i. yut'"?

e'$ ti\*,, y ht * lt Jh ors :JG I * ,.!J,

;i tj, ,:Li ;;Jt :y'dJ uH,'ii'F t#,
* #t i:r:-'*il ",A ^$', ,!'uA, i:4 &)';iJr

.t#U ,gl:.r-rjr'4 errf, .^,bt 'rt:i'; #t oi*,

984. Muharnmad bin Abdunahim N Baz,zaz menceritakan

kepada kami, Abdul Wahid bin Ziyad menceritakan kepada karf,
Utsman bin Hakim menceritakan kepada kami, Amir bin Abdullah bin
Az-Zubur menceritakan kepada kami, dari ayahnya, dia berkat4

"Adalatr Rasulullah SAW jika duduk dalam shalat maka beliau

meletakkan tapak kaki sebelatr kid di bawah paha dan betis sebelah

kanan sedangkan tapak kaki yang kanan dibentangkan. Beliau juga

meletakkan tangan kiri di atas lutut kiri dan tangan kanan di atas patra
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kanan serta mentrnjuk dengan jarinya." Abdul Wahid memperlihatkan

kepada l6ami, menunjuk dengan jari telunjuk.llo

Penjelasan Hadits:

e'tlalt d xi ri1 1f*a duduk dalam shalaQ. Redaksi riwayat
Muslim dalam krtab Shahth-nya dari hadits Ibnu Az-Zubair: "Beliau
SAW meletakkan tapak kaki yang kiri di antara paha dan betisnya dan

membentangkan tapak kakinya yahg kanan." Cara seperti ini dipilih
oleh Abu Al Qasim Al Khiraqi dalam Mushannafrrya. Ada
kemungkinan Nabi SAW kadang melalorkan hal ini dan kadang

dengan cara lain.

Ada perbedaan pendapat tentang duduk tasyahhud akhir
apakah itu wajib ataukah tidak. Yang berpendapat wajib adalah Umar

bin Al Khaththab dan Ibnu Mas'ud. Di kalangan para imam fikih
pendapat ini dipegang oleh Abu Hanifatr dan Asy-Syaf i.

Sementara Ali bin Abi Thalib dan beberapa firkaha sepeni Ats-
Tsauri, Az-Z;.firi dan Malik berpendapat itu tidak wajib.

Kelompok pertama berdalil dengan perbuatan Rasulullah SAW
yang senantiasa melakukan itu dan tidak pernatr meninggalkannya.

Sedangkan dalil kelompok kedua adalatr lantaran hal itu tidak

diajarkan Rasulullah SAW kepada orang yang shalatnya tidak betul

(sebagaim6a sudatr disebutkan haditsnya. Peneri), dan keadaan beliau

yang tidak pernah meninggalkannya tidak otomatis menunjukkan

wajib.

Asy-Syaukani mengatakan, *Inilah yang tarnpak, apalagi

disertai sabda Rasulutlah SAW dalam hadits orang yang tidak betul

shalatnya itu, 'Apabila karnu telah melakukan semua itq maka

sempurnalah shalatnru." Sedangkan kewajiban salam tidak ada

uo Hadits in shahih. HR Muslim (pembahasan tentang masjid/l l2).
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hubtrngannya dengan kewajiban tasyahhud sehingga tidak bisa
dihubung-hubungkan. "

*I.r.1l3f1 (menujuk dengan jari [telunjuk]), yaitu ketika
duduk.

Masalah meletakkan tangan kanan di atas paha kanan ini sudah

diriwayatkan dalam beberapa belrtuk:

Pertama, seperti yang diriwayatkan oleh mu'allif (penyusuan)

sendiri dari Wa'il bin Hujr tentang sifat shalat Rasulullah SAW
dimana disebutkan bahwa Rasulullah SAW menjauhkan ujung

silcunya dari paha kanan lalu menggenggam dua jari dan melingkarkan

sebuah lingkaran, lantas mengangkat jarinya Wa'il berkata, eer{ku

melihat beliau menggeralcannya ketika berdoa dengannya."

Kedua, seperti yang diriwayatkan oleh Muslim dari Abdullatr

bin Umar batrwa Rasulullah SAW meletakkan tangan kanan di atas

lutut kanan dan membentuk angka lima puluh tiga (or) lalu menunjuk

dengan telunjuk.

Kettga, menggenggam semua jemari dan menunjuk dengan

telunjuk sebagaimana dalam hadits Ibnu Umar

Keempat, seperti yang diriwayatkan oleh Muslim dan Abu
Daud dari hadits Ibnu Az-Zubair dengan redaksi: "Adalah Rasulullah

fAW jika duduk berdoa maka beliau meletak&an tangan kanannya di

atas patra kanannya dan meletakkan tangan kiri di atas tangan kiri
serta menunjuk dengan telunjuk dan meletakkan ibu jari di atas jari

tengah dan menggenggamkan tapak tangan kiri ke lututnya."

Kelima, meleta}&an tangan kanan di atas patra tanpa

menggenggam dan tetap menunjuk dengan jari telunjuk. Muslim

mengeluarkan riwayat lain dari Ibnu Az-Zubair yang menunjukkan hal

itu, karena dalarn redaksinya hanya disebutkan meletakkan tapak

tangan dan berisyarat dengan telunjuk, dan riwayat ini sudah

disebutkan di atas.
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Hal senada juga diriwayatkan oleh Abu Daud dan At-Tirmidzi
dari hadits Abu Humaid tanpa menyebutkan penggenggarnan tangan.

Kecuali, bila semua riwayat yang tidak menyebutkan penggenggaman

ini dibawa pematramannya kepada riwayat yang menyebutkan

penggenggaman sebagaimana yang disinggung tadi.

Al Hafizh Ibnu Al Qafyim dalam Zad AI Ma'ad menetapkan

bahwa semua riwayat tersebut sebenamya satu sunber dan intinya
sama. Dia berkata "Bagi , yang menyatakan batrwa beliau

menggenggam ketiga jarinya, maka maksudnya jari tengah itu
dilengkungkan, tidak diluruskan layaknya telunjuk. Sedangkan bagi

mereka yang menyatakan beliau menggenggam dua jari saja maka

mpksudnya jari tengah itu tidak digenggam bersama jari manis,

melainkan jari manis dan kelingking berdampingan dan dalam posisi

yang sama dalam genggaman dan tidak demikian halnya dengan jari
tengalr. Hal ini diperjelas oleh riwayat yang menyatakan beliau

membentuk angka o\", karena jari tengah dalam angka itu hanya

dilengkung tapi tidak digenggam bersama jari manis." Selesai (dari

Zad Al Ma'ad).

Menurut saya (Syaursul Hag), apa yang dikatakan oleh Al
Haf,ifu Ibnu Al Qayyim tidak begitu jelas, dan yang tepat adalatr apa

yang dikatakan oleh Ar-Raf i batrwa informasi yang beraneka ragam

itu menunjukkan semua bentuk pernah dilakukan (oleh Rasulullah

sAw).

Ath-Thibi berkata, !'Para fukaha menetapkan cara-cara

menggenggarn jari (pada saat tasyahhud) itu ada beberapa bentuk,

antara lain:

Pertama, menggenggaur jari kelinking, jari manis dan jari

tengatr dan meluruskan telunjuk, lalu ibu jari dilengkung pada posisi

di bawatr pangkal jari telunjrk. Inilah yang disebut membenfirk angka

lima puluh tiga.
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Kedua, mempertemukan antara ibu jari dengan jari tengah

dalam keadaan terlengkrmg seperti yang menggenggam angka dua
puluh tiga (vr), yang seperti inilah yang diriwayatkan oleh Ibnu Az-
Zubair.

AI As)'raf berkatq "[ni menunjukkan bahwa di antara para

sahabat ada yang mengetahui tata cara berhitung dengan jari seperti

itu. "
Ketiga, menggeNrggam jari manis dan kelingking lalu

melunrskan jari telunjuk dan melingkarkan ibu jari dengan jari tengah

sebagaimana yang diriwayatkan dqri Wa'il bin Hujr. Selesai (Ath-
Thibr).

Dalam Al Muholla disebutkarU "Ini bentrknya sama dengan

angka se,mbilan puluh (1.)dan inilah yang dipilih di kalangan ulama
madz.hab Hanbali dan merupakan p€ndapat Asy-Syaf i dalam qaul

qadimnya (pendapat lama yang dinisbatkan ketika beliau masih

menetap di Irak).'

Hadits ini menrmjukkan disunnahkannya meletakkan tangan di
atas lutut ketika duduk untuk tasyabhud dan ini sudah merupakan

rjmak. Para ulama madzhab Asy-Syaf i mengatakan" iqyarfl 9*g*
jari (telunjuk) itu dilakukan pada saat mengucaplon kata: 3l Il dari

ucapan duakalimat syahadat (yang adadalam tasyahhud).

An-Nawawi berkatq "sunnahnya adalatr tidak melewatkan

pandangan dari jari telunjuk tersebut. Dalam hal ini ada hadits shahih

dalam Sunan Abu Doud. Jari teltmjuk itu diarahkan ke kiblat dan

diniatkau sebagai ketulusan dan pengamalan tauhid. Ibnu Ruslan

mengatakan, "Hikmah dari isyarat telunjuk ini adalah batrwa yang

disembah itu hanyalah Allah Ta'ala yang maha Esa, agar dalam

gerakan ini bersatulatr ketauhidan dari segi perkataan, perbuatan dan

keyakinan. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas tentang isyarat ini batrwa
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dia menjelaskan, "Dia adalatr (perlambang) keilfilasan." Mujahid

berkata, "Dia sebagai pengekang syetan."

Dalam Al Muhalla ryarh Al Muwahtha' dinyatakan, *Al

Hulwani dari kalangan ulama madz,hab Hanafi berkat4 'Hendaknya

dia menegakkm jari telunjuknya pada saa! mengucapkan laa ilaaha

illallaah, dan meletakkannya kembali pada kalimat illollaah sehingga

waktu mengangkat jari telunjuk itu menandakan peniadaan akan tuhan

setain Allatr, dan pada saat meletalkannya kembali melambangkan

penetapan hanya Allah yang menjadi Tutran.'

Para ulama madzhab Asy-Syaf i mengatakan, uraktu

menunjuk adalatr pada ucapan "illallaah". Al Baihaqi meriwayatkan

tentang keduanya sebuah hadits yang disebutkan oleh An-Nawawi. Di
dalamnya ada hadits Khaffaf dimana Nabi SAW menunjuk dengan

telunjtrk unhrk menegaskan kalimat tauhid, demikian kata Al Baihaqi.

Lalu dia berkata, "sunnahnya adalah tidak melewatkan pandangan

dari telunjuknya sebagaimana telah shahih dari Abu Daud: "dan

beliau menunjuk ke aratr kiblat." Pada saat.menunjuk itu diniatkan

sebagai (pengarnalan) tauhid." Selesai (dari AI Muhalla. Peaerj).

Nanti akan datar-rg keterangan lebih lanjut.

Al Mturdziri berkate "Hadits ini diriwayatkan pula oleh

Muslim."

* ,LeL $:'; ,!,#, r;st U. e,;)$:", -rAo
.. l. ., c -u ., '1,n, c 6t I cz .o.

;P cAl * U. -fV f, cd).e.-c U J^>v f r:U) ,f (
a a a a, a . , a

,u*
7

a-

,11
,

*L,4ok *ry?ot*Atif'ft '8 .!ltJ{.}"t -r|;

ti{arjG:> riy
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'* ,VG G'?l :JG ,ii-r'i. :j;;tjj :gi i.t Jv

At,yu:r,t!J'k i" &3 *\t ,k uf, ofr'fi ,af

o:il,:f ,poA,:yr&*h,*
985. Ibrahim bin Al Hasan Al Mishshishi menceritakan kepada

kami, Hajjaj menceritakan kepada kami, dari Ibnu Juraij, dari Ziyad,
dari Muhammad bin Ajlan, dari Amir bin Abdullah, dari AMullah bin
Az-Zubur, Dia menyebutkan batrwa Nabi SAW berisyarat
(menunjuk) dengan jari telunjuknya ketika berdoa dan tidak
menggerakkannya.

Ibnu Juraij berkata "Anru bin Dinar menambalrkan: Amir
mengabarkan kepadaku, dari ayahnya, batrwa dia melihat Nabi SAW
berdoa juga seperti itu Nabi SAW menekan tangannya yang kiri di
paha kirinya."lll

Penjelasan Hadits:

r;i ri1 .iL Fj ori @etiau menujuk dengan jarinya ketika
berdoa), yarlru'ketika tasyatrtrud. Dalam Al Mirqah dinyatakan,

"Malcna hakiki dari tasyahhud adalah mengucapkan kalimat syatradat.

Tasyahhud dinamakan doa lantaran dia mencakup permohonan

berbentuk doa. Ini diperkuat oleh riwayat kedua dimana ada kalimat,

"beliau berdoa dengannya", artinya bertasyahhud dengan telunjuk itu,

meski mengangkat telunjuk itu dilalnrkan terus menerus sampai akhir
tasyahhud." Selesai.

Dalam krtab Al Muhalla syarh Al Mm,aththo',"Telah dinukil
dari sebagian ulama Syaf iyyatr dan Malikiyyatr hendaknya telunjuk
itu terus diangkat hingga aktrir tasyatrhud. Dalilnya adalah riwayat
Abu Daud, batrwa beliau mengangkat telunjuknya dan kami (para

rrr Hadits in shahih. HR An-Nasa'i (1269).
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satrabat) melihat beliau menggerakkannya sarnbil berdoa. Dalam

riwayat ini berarti beliau menggerakkannya terus menerus karena doa

itu setelah tasyatrhud.

Ibnu Hajar Al Makki mengatakan, "Disunnahkan mengangkat

telunjnk sampai akhir tasyatrhud." Selesai pernyataan penulis krtab Al
Muhalla.

As-Sayyid Al Allamah Nadzir Husain Ad-Dahlawi dalarn

beberapa fatwanya menyatakan batrwa orang yang shalat hendaknya

terus menenrs mengangkat telunjtrknya sampai doanya selesai setelatr

tasyatrlrud. Penulis kttab Ghayah Al Maqshud menukil fatwa beliau

selengkapnya.

gA- fi (a* beliau tidak menggerakkannya). Ibnu Al Malik
berkata, 'llni menunjukkan bahwa beliau tidak menggerakkan telunjuk
pada saat mengangkahya. Ini merupakan pendapat Abu Hanifah."

Syaikh Al Islam berkata dalam At Muhalla syarh At
Mtruaththa', "Dalam hadits Wa'il yang diriwayatkan oleh Abu Daud

disebutkan dalam hadits yang sama, 'Kemudian beliau mengangkat
jarinya (telunjuk) dan aku melihat beliau menggerak-gerakkannya

sambil berdoa dengan itu.' Ini menunjukkan adanya penggerakan jari
telunjuk setelatr diangkat. Inilatr yang menjadi pendapat Malik dan

jumhur, tapi menurut mereka maksud menggerakkan di sini adalah

mengangkat.teh,rnjuk itu sendiri bukan yang lain. Dengan begitu,

riwayat ini tidak bertentangan dengan riwayat Muslim dari Ibnu Az-
Zubur, dimana Nabi SAW menunjuk dengan jarinya ketika berdoa

dan tidak menggerakkannya.

Para ulama Malikiyyatr berpendapat batrwa praktek itu tidak
bertentangan dengan sebeluurnya (menggerakkan jari telunjuk) karena

sengaja untuk menerangkan bahwa itu (menggerakan jari telunjuk)

boleh-boleh saja dan bukan hal yang wajib. Selesai.
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,!).JS iU- (berdoa juga seperti itu), artinya menunjuk dengan

telunjuk yaitu dengan mengangkat jarinya dengan maksud

melambangkan keesaan Allah dalarn doanya (dalam tasyatrhudnya)

yang secara batrasa berarti mengucapkan dua kalimat syahadat, dan

dinamakan doa karena tasyahhud itu mencakup kalimat doa.

Demikian kata Ali AI Qari.

,!W: artinya meletakkan.

,ot&J. ';1 e* ,u|-- $:r, ,)tA.'i.'ryJ,ii; -qn't
'r6v 

'jti .?-y,'\yi *,-!i,# i' * i *'*
t4 ,6. ... ltz.z-, llz z

.f.,-' F* u_fs .a2!J"\or*at.

986. Mutrammad bin Basysyar menceritakan kepada kami,

Yatrya menceritakan kepada kami, Ibnu Ajlan menceritakan kepada

kami, dari Amir bin Abdullah bin Az-Zubur, dari ayahnya dengan

hadits di atas. Di dalamnya dia berkata, "Pandangan beliau tidak
melampaui telunjuk beliau."lr2 Tapi hadits Hajjaj lebih lengkap.

Penjelasan Hadits:

.'rl3il;lt*.'::Wi f 'i6 @ia berkat4 "Pandangan beliau tidak

melampaui telunjuk beliau'). Maksudnya, beliau hanya mengarahkan

pandangan ke arah telunjuk, karena itu adab yang selaras dengan

ketundukan.'Dengan kata lain beliau tidak memandang ke atas Qangrt)
pada saat menunjuk sambil mengucapkan kalimat tautrid sebagaimana

yang dilakukan sebagian orang. Beliau justru hanya memandang ke

arah telunjuk beliau sendiri dan tidak melampauinya.

rr2 Haaits nishahih. HR. An-Nasa'i(1274).
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Al Mundziri berkata, "Hadits ini diriwayatkan pula oleh An-
Nasa'i."

,*- itiL $:^; ,|St f " l' 
'* vtIL -q^v

i ly:* ,-+; ,t. ,1 rti u i? $:"; ,;r*|t y i.t

*t, t., yiot ;* ,;t *,1.,,i6 yj *,Etlit --l
.r*,;,; i e;:?t'&t At, Hr oi*i *,#r'Ar ri
987. Abdullah bin Muhammad An-Nufaili menceritakan

kepada kami, Utsman (Ibnu Abdurrahman) menceritakan kepada

karni, Isham,bin Qudamah dari kalangan Bani Bajilah menceritakan

kepada kami, dari Malik bin Numair Al Khuza'i, dari ayahnya, dia

berkata, crr{ku melihat Nabi SAW meletakkan tangan kanannya di atas

patranya yang kanan sambil mengangkat jari telunjuk dan

menund.ukannya sedikit." I 13

Al Mundziri berkata "Hadits ini diriwayatkan pula oleh An-
Nasa'i dan Ibnu Majatr."

Bab 185: Malrruh Bertopang di atas Tangan saat Shalat

[Mim: 181, 182 - Ta': 187]

o.0. c 6. I lc lzc 4z ,^/ t. t,o 6 .,1A,,y# / y irr r^>lJ ,F , J;l Li-u -1AA

''? $:L :tjG ,i,!rtt ,il;lt *'; 4, ,etr',i. i;J,

"' Sanad hadits ini dha'if larenake-majlrul-an Malik bin Numair Al Khuza'i.
Adz-Dzahabi mengatakan, "Dia tidak dikenal.' Ibnu Al Qaththan mengatakan,
"Kredibilitas Malik ini tidak diketahui dan tidak ada pula yang meriwayatkan dari
ayalrnya selain dia sendiri."
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988. Ahmad bin Hanbal, Ahmad bin Mutrammad bin
Syabbuwaih, Mtrhamrnad bin Rafi' dan Muhammad bin AMul Malik
Al Ghazzal menceritakan kepada kami, mereka berkata: Abdur
P.azzzrq menceritakan kepada kami, dari Ma'mar, dari Ismail bin
Umayyatr, dari Nafi', dari Ibnu Umar, dia berkata: "Rasulullah SAW
melarang -pada riwayat Ahmad bin Hanbal redaksinya adalatr:-

seseorang duduk dalam shalatnya dengan bertopang pada tangannya."

Redaksi Ibnu Syabbuwaih: 'Beliau melarang seseorang

bertopang pada tangannya dalam shalat.'

Redaksi Ibnu Rafi': 'Beliau melarang seseorang shalat dengan

bertopang di atas tangannya.' Dia menyebutkannya pada pembatrasan

tentang (cara) bangun dari sujud.
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Redaksi Ibnu Abdul Malik: 'Beliau melarang seseorang

bertopang di atas kedua tangannya jika bangkit dalam shalatnya'."lla

Penjelasan Hadits:

,F U. faf lamad bin Hanbal dan Ahmad bin Mutrammad).

Nanti 6t *, diterangkan keterangan mengenai redaksi para guru

penulis (Abu Daud) berkenaan dengan hadits ini. Di sana akan terlihat
bagi Anda mana riwayat yang rajih (unggul) dan mana yang marjuh
(di bawah unggul).

Ibnu Ruslan berkata dalam Syarh As-Sunan, "Ibnu Abdul
Malik berkata dalam riwayatnya" "Beliau (Nabi SAW) melarang

seseorang bertelekan pada kedua tangannya jika hendak bangkit untuk

berdiri ddam shalat.' Pensyarah kitab Al Mashabih berkata:

Maksudnya jangan meletakkan tangan di atas lantai dan bertumpu

padanya ketika akan bangkit berdiri. Riwayat ini merupakan hujjah

bagi Hanafiyyatr (para ularna madz,hab Hanafi). Pendapat ini pula

yang menjadi pilihan Al Khiraqi. Selain itq hadits ini diriwayatkan

dari Umar, Ali, Ibnu Mas'ud dan Ibnu Abbas. Inilah yang kemudian

menjadi pendapat Malik dan Astrhab Ar Ra'yi.

Ahmad berkata, "Kebanyakan hadits menjelaskan batrwa

beliau tidak duduk istirahat dan tidak meletakkan kedua tangan untuk

dijadikan tuinpuan (naik berdiri).

Sementara itu Asy-Syafi berpendapat bahwa hendalarya

duduk terlebih dahulu (sebelum berdiri ke raka'at berikutrya. Penerj).

Ini merupakan pendapat Malik bin Al Huwairits dan Abu Humaid

serta salah satu versi riwayat dari Ahmad.'

Dalil yang dipakai ulama Asy-syaf iyyatr adalah hadits Malik
bin AI Huwairits bahwa dia melihat Nabi SAW melakukan shalat. Jika

rra Sonad hadits ini shahih.HR Ahmad.
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beliau berada di raka'at garfiil dari shalatnya, maka beliau tidak

bangkit berdiri melainkan duduk tegak terlebih dahulu. (I{R. Al
Bukhari).

Kemudian, mereka menjawab pendapat Ahmad yang

mengatakan kebanyakan hadits menerangkan beliau SAW tidak
melalnrkan duduk istirahat, maksudny4 kebanyakan hadits yang

diriwayatkan dalam hal ini tidak menyebutkan dudtrk istirahat tapi

tidak berarti menafikannya sama sekali. Mereka juga berdalil bahwa

berdiri fte raka'at berikutrya) itu harus bertelekan dgngan tangan ke

lantai dengan hadits Aynrb As-sakhtiyani dari Abu Qilabah yang di
dalamnya ada kalimat: 'Apabila beliau mengangkat kepala dari sujud

yang kedua maka beliau dudnk terlebih dahulu dan bertopang ke lantai

baru kemudian bangkit (berdiri)'. ([IR. Al Bukhari dalam kitab

Shahih-nya).

. Mereka juga menjawab hadits Ibnu Umar yang

menganggap ny a dha' if dengan dua alasan:

Pertama,perawinya dari Muhammad bin Abdul Malik majhul.

Kedua, dia bertentangan dengan riwayat orang-orang yang

tsiqah, karena Al Imam Ahmad bin Hanbal -teman dari Muhammad

bin Abdul Malik N Ghazzal ketika szlma-sama meriwayatkan hadits

ini dari Abdurrazzaq- mengatakan, 'Nabi SAW melarang seseorang

duduk dalam shalatnya dengan bertelekan pada tangannya."

Tidak ada satupun yang meriwayatkan dengan kalimat

bertopang pada satu tangan saja. Dalam kaidah yang ditetapkan para

ulama hadits bahwa riwayat yang menyelisihi riwayat orang yang

lebih tsiqah dinamakan sya& dan tertolak. Kalaupun mau dikatakan

batrwa riwayat Muhammad bin Abdul Malik im shahih, maka dia

harus dipahami berlaku ketika Rasulullatr SAW sudah tua dan lemah.

Ini merupakan jalan kompromi terhadap semua khabar, atau beliau
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melakukannya sekali untuk menjelaskan bahwa itu diperbolehkan."

Selesai pemyataan Ibnu Ruslan dengan redaksi aslinya.

As-sayyid Abdullatr Al AEir rahimahulloh mengatakan,

"Hadits Ibnu Umar yang melarang bertumpu dengan tangan saat

shalat diriwayatkan oleh Abu Daud dari empat orang grmurya: Al
Imam Ahmad bin Hanbal, Ahmad bin Syabbuwaih, Muhammad bin

Rafi' dan Muharnmad bin Abdil Malik."

Redaksi Ahmad bin Hanbal adalah: "Rasulullah SAW
melarang seseorang duduk dalam shalatnya dengan bertopang pada

tangannya."

Ibnu Ruslan mengomentari, "Riwayat yang benar adalah

Redaksi Ibnu Rafi' adalah, "Beliau SAW melarang seseorang

berturnpu pada kedua tangannya dalam shalat."

Abu Daud mengatakan, "Mereka menyebutkannya dalam

pembahasan tentang berdiri dari ruku."

Ibnu Ruslan berkomentar, "Artinyo, ftalau berdiri dari sujud

menuju raka'at berikutnya. Penerj) hendaklah bertumpu dengan kedua

lufut."

Dari sini diketatruilah bahwa redaksi Ibnu Rafi' dan Ibnu

Syabbuwaih bersifat muflak (tidak menenflrkan kapan itu dilarang),

sedangkan riwayat Ahmad bin Hanbal menentukan bahwa yang

dilarang itu adalah pada saat duduk. Sementara itu riwayat Abdul

Malik menentukan bahwa itu berlaku pada saat ingin berdiri menuju

taka'at selanjutnya.

Ada pertentangan dua ketentuan padahal haditsnya sahr.

Dalam hal ini riwayat Imam Ahmad lebih kuat karena dia seorang
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imam yamg tqiqah dan 'adalah*-nya sudatr terkenal. Sedangkan

Muhammad bin Abdul Malik bin Marwan Al Wasithi dikomentari

oleh Al Hafiz}l^ dalam At-Taqrib, shaduq (sangat jujur). Artinya dia
termasnk orang yang shahih atan hasan bila dikuatkan oleh hadits lain
secara mutab a' ah atanu syahadah.'

I ap*agi riwayat Imam Ahmad bin Hanbal ini diperkuat oleh
riwayat Al Bukhari dari hadits Malik bin Al Huwairits dengan redaksi:

f)\i *'.tAti (dan beliau bertop3ne pada lantai). Juga ada riwayat
Asy-Syaf i yang berbunyi: f\\i ,* :+'{&t5 (dengan kedua
tangannya di atas lantai). Selesai dari tulisan Syaikh As-sayyid Al
Allamalr rahimahullah.

Ali Al Qari dalam Al Mirqah berkata, "Beliau melarang orang
yang shalat berpegangan atau bersandar pada kedua tangannya ketika
bangkit (dari sujud menuju raka'at berikut) dalarn shalat, melainkan
harus bertumpu pada punggrurg kald tanpa menekan lantai. Ini adalatt

pendapat Abu Hanifatr.

Dalam krtab Al Azhar disebutkan, "Ada yang menyatakan

bahwa makna kalimat, 'Melarang orang yang shalat bertopang pada

tangannya' adalah dia meletakkan tangannya di lantai dan bertumpu

padanya ketika tasyahhud.

Ada pula yang mengartikannya dengan membiarkan tangan

berayun bebas di samping patra pada saat dudtrk dalam shalat.

* Kata 'adalah dalam ilmu hadits meliputi semua sifat kebaikan, berupa akidah
yang benar, hafalan yang kuat dan alfilak terpuji sosuai sunnah Rasulullah SAtil.
Penerj.

' Mutaba'ah adalah penguatan hadits dari riwayat lain tapi bersumber dari sahabat
Nabi yang srma meriwayatkannya, hadits png menguatkan itu disebut mutabi'. .

Sedangkan syahadah adalah penguatan hadits dari riwayat lain yang sanadnya tidak
sama, atau dari sahabat Nabi yang berbeda yang meriwayatkan dengan isi yang
senad4 riwayat penguatnya disebut syahid. Penerj.
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Pendapat lain mengatakan artinya adalatr meletakkan tangan

terlebih dahulu sebelum kedua lutut ketika turun dari berdiri untuk

sujud.

Ada pula yang mengatakan maknanya bertumpu pada tangan

ketika akan berdiri. Tapi penafsiran pertama lebih dekat kepada

tekstual yang ada, dan penafsiran kedua sangat jarrh dari segi tektsual

dan kontekshral, karena itu berarti tidak cocok dengan makna duduk

itu sendiri. Lagi pula bila diartikan dengan penafsiran terkahir akan

terjadi perbedaan makna dalam dua riwayat yang bersumber dari

perawi yang sama. Meski demikian ini menjadi pendapat Asy-Syaf i.

Sedangkan Abu Hanifah berpegangan pada riwayat kedua

batrwa seorang mushalli tidak boleh bertopang pada tangannya ketika

bangkit berdiri (dari sujud) melainkan berturnpu pada kedua punggurg

kakinya. Ini berdasarkan riwayat Abu Hurairah, dia berkata,

"Rasulullah SAW bangkit dengan punggung kakinya ketika shalat."

(IIR. Abu Daud)." Demikian pernyataan Al Qari.

Menurut saya, hadits bangkit dengan punggung kaki di atas

tidak diriwayatkan oleh Abu Daud melainkan oleh At-Tirmidzi dan

dia sendiri men-dha'if-kannya. Juga diriwayatkan oleh Ibnu Adi
dalam Al Kamil dengan sanad yang dha'fi sehingga tidak bisa

membantah hadits Malik bin Al Huwairits yang diriwayatkan oleh Al
Bukhari. Memang, ada riwayat dari sebagian sahabat Nabi SAW
bahwa mereka bangkit dengan punggung kaki mereka dalam.shalat

sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibatr, Abdur R.azzaq

dalam kedua kitab Mushannaf mereka dan Al Baihaqi dalam

Sunarurya. Tapi semrn ini mauquf (hanya perbuatan sahabat),

bagaimana mungkin meninggalkan yang marfu' dan mengamalkan

yang mauqufll Sedangkan makna yang ada dalam riwayat Imam

Ahmad adalatr sebagaimana yang diterangkan oleh Al Allamah
Abdullah Al Amir Al Yamani. Dikatakan dalam Al Azhar, *Itu lebih

dekat ftebenarannya) dari segi lafazh.'Wallahu a'lam.
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u4 ,il (Jika dia bangkit), artinya berdiri.

989. Bisyr bin Hilal menceritakan kepada kami, Abdul Warits
menceritakan kepada kami, dari Ismail bin Umayyah, Aku bertanya

kepada Nafi' tentang seseorang yang shalat sambil menyilang-nyrlang

kedua tangannya (tasybik). Dia menjawab, "Ibnu Umar berkata, 'Itu
adalatr shalatnya orang-orang yang dimurkai atas diri mereka'."Ils

Penjelasan Hadits:

n:ri- 'O# (menyrlang-nyrlangr jari). Tasybik artinya
memasukkan jari-jari tangan kiri ke jari-jari tangan kanan.

t c ,!) $Y ,o.ur11r €J i yt U Lia $t"; -11.

lb ,f t "; ,'^Ll $4 u.?b:J i.t $r- |a* U W ri::.L'o*t:i,* 
1#*;uli8,# .r; *,e.6 *,* i

i ,;\i ^:: i? tuitT ,!:t'u Lrlrs lu- e>tAt e:C ;3
.L;k trilt ,;*;-s3hp sri(! ;u v 

'ii ,iui -r;at- lJ- arr/

990. Harun bin Zaid bin Abu Az-Zarqa' menceritakan kepada

kami, ayatrku menceritakan kepada kami, (h) Muhammad bin Salamatr

"5 Hadits ini sanadnya shahih.
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juga menceritakan kepada kami, Ibnu Watrb menceritakan kepada

kami (redaksi berikut adalatr miliknya), semua dari Hisyam bin Sa'd,

dari Nafi', dari Ibnu Umar, Dia melihat seseorang shalat dengan

bersandar pada tangan kirinya. Waktu r(u dia sedang dalam posisi

duduk dalam shalat -sementara redaksi Hanrn bin Zaid, orang itu
oriri"g ke aratr sisi kiriny4 kemudian mereka sepakat dalam redaksi

riwayat- Lalu Ibnu Umar berkata padanya" "Jangan duduk begitu,

karena duduk seperti itu adalah duduknya orang-orang yang

disiksa."l16

Penjelasan Iladits:
t., ,

IbiJ ritS Gni adalah redaksinya), yakni redaksi Muhammad bin
Salarnatr.

tio+i (semuanya) ini kata keterangu (hoal) untuk Zatd bn
lrblu Az-7-aqa' dan Ibnu Wahab, artinya dalarn riwayat mereka di
bagran tersebut redaksinya sama.

E" }*S I ,'i i6 (dia berkata padanya, "Jangan duduk

seperti itu"). ini adalah perkataan Ibnu Umar menegur orang yang

dimaksud. Atsar ini memperkuat riwayat Ibnu Umar yang mafu' dari
jalur Ahmad bin Hanbal. Wrailahu a'lom.

Bab 186: Memperingan Duduk [Mim: 182,183 -Ta': 18El

i. rL f ,4, $1.,, ,:;L'i.'*;- $:"; -11\' i. . .

e os *3 y \, * U, bl,yj'*,il#,1 *,et;l

116 Sanadnya hasan, karena masih ada keraguan tentang kejujuran hadits Hisyam
bin Sa'd.
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991. Hafsh bin Umar menceritakan kepada karni, Syu'batr

menceritakan kepada kami, dari Sa'd bin Ibrahim, dari Abu Ubaidah,

dari ayahnya batrwa Nabi SAW pada dua raka'at pertama beliau

duduk seolatr duduk di atas batu panas. Dia berkata: Kami berkata"

"sampai beliau berdiri?" Dia menjawab, "sampai beliau berdiri.'l17

Penjelasan Hadits:

f:j, db'rfrS (Seolah-beliau berada di atas batu panas) kata

,;+, adAaLjarnak aari tata'i*iyAubatu yang dipanaskan di atas

api. Maksud kalimat ini beliau SAW mempercepat duduk tasyahhud

awal dan segera berdiri untuk melanjutkan ke raka'at selanjutnya

dalam shalat yang tiga dan empat raka'at.

Ath-Thibi berkata, *Artinya beliau tidak bertahan lama pada

saat tasyatrhud awal, tapi justnt mempercepatnya dengan bersegera

berdiri laksana orang yang duduk di batu panas. Dengan begitu beliau

hanya mencukupkan diri dengan membaca tasyahhud tanpa shalawat

dan doa sebagaimana menurut pendapat Abu Hanifah, atau membaca

tasyatrhud dan shalawat tapi tidak membaca doa sebagaimana

madztrab Asy-Syaf i."

Ibnu Hajar Al Makki mengatakan, "Dari hadits inilatr para

ulama kami mengambil kesimpulan bahwa dalarn tasyahhud awal ini
tidak perlu membaca shalawat kepada keluarga (keluarga Nabi SAW

dan keluarga Ibrahim AS)."

rr7 Sanadnya dha'ifkarena mutqathi'(terputus). Abu Ubaidah tidak mendengar
dari ayahnya. HR. At-Tirmi dzi Q66), An-Nasa' i ( I I 75).
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Tapi yang paling tepat adalah apa yang dijelaskan oleh

sebagian pensyarah bahwa makna ungkapan ini, jika beliau SAW
berdiri di raka'at kedua yang pertama dalam setiap shalat ruba'iyyah
(empat rakaat) atau tsulatsiyyatr (tiga rakaat), maka harus dipisahkan

dengan tasyalrhud antara keduanya. Ini diperkuat oleh kalimat, *Di

dua raka'at (pertama) dan tidak di dua raka'at berikutnya." Wallahu

a'lam.

i6 laia berkata) yaitu Syu'bfr. tiE ,F di Gami bertanya,

"sampai beliau berdiri?") maksud beliau adalah Nabi SAW. .1U laiu

menjawab) yaitu Sa'd bin Ibratrim .?i- e (Sampai beliau berdiri).

Dalam riwayat At-Tirmidzi: Snr'batr berkata, "Kemudian

Sa?ad menggerakkan bibirnya mengucapkan sesuatu, dan akupun

berkata, "sampai beliau berdiri?" Dia menjawab, "sampai beliau

berdiri."

At-Tirmidzi mengatakan, "Tidak menambah (ucapan) apapun

selain tasyahhud di dua raka'at pertama. Mereka (sebagian ulama)

mengatakan, jika ditarnbatr maka dia harus melakukan sujud satrwi.

Demikian diriwayatkan dari Asy-Sya'bi dan lainnya."

Dalam Hasyiyah As-Sundi disebutkan, "Maksud dari dua

raka'at adalah ketika duduk di raka'at kedua selain pada shalat yang

memang hanya dua raka'at, dan ini ditunjukkan oleh ungkapan

"sampai beliau berdiri". Penggambaran itu seperti duduk di atas batu

panas menunjukkan bahwa itu dipercepat.

Kata ,!; (hingga/sampai) dalam rurgkapan ?t ,;; (sampai

beliau berdiri), berstatus ta'lil (penjelasan sebab) karena jawabannya:

"itulah yang beliau inginkan" tidak cocok bila dijadikan jawaban

untuk kata ,ji yartg berstatus unhrk tujuan (lil ghaayah)." Selesai (As-

Sundi).
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Lata^ yang ada pada riwayat An-Nasa'i dari jalur Ibrahim bin
Sa'd, dari ayahnya Sa'd bin Ibrahim, dari Abu Ubaidah, di dalamnya

ada kalimat: "Aku berkata, 'Sampai beliau berdiri?' Dia menjawab,

'Ya, seperti itulah yang diinginkannya'."

Al Mrurdziri bertata *Hadits ini diriwayatkan pula oleh At-
Tirrddzi dan An-Nasa'i. At-Tirmidzi berkat4'Hadits ini hasan,hmya
saja Abu Ubaidah tidak mendengar dari ayahnya'." Selesai (Al
Mundziri).

Abu Ubaidah .ini namanya adalatr Amir. Ada pula yang

mengatakan nama dar! kunyahnya itu sama (sama-sarna Abu
Ubaidah). Al Bulfiari dan Muslim memakai riwayatnya dalam kitab

shahih mereka, hanya saja dia tidak mendengar dari ayalrrya

sebagaimana disampaikan oleh At-Tirrridzi dan lainnya. Amru bin
Murrah berkata, err{ku bertanya kepada Abu Ubaidatr, apakatr Anda

mendengar dari Abdullah suatu hadits?" Dia menjawab, "Aku tidak
ingat hal itu." Wallahu a'lam.

Bab 187: Salam [Mim: 183, 184 -Ta': 1891
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992. Mtrhammad bin Katsir menceritakan kepada kami,

Suffan mengabarkan kepada kami, 0l) Ahmad bin Yunus juga

menceritakan kepada kami, Za'idah menceritakan kepada kami, (h)

Musaddad juga menceritakan kepada kami, Abu Al Ahwash

menceritakan kepada kami, (h) Muhammad bin Utaid Al Muharibi

dar. Ziyad bin Ayyub menceritakan kepada kami, keduanya berkata:

Umar bin Ubaid Ath-Thanafisi menceritakan kepada kami, (n) famim
bin Al Muntashir menceritakan kepada kami, Ishaq (bin Yusuf)
menceritakan kepada kami, dari Syarik, (h) Ahmad bin Mani'
menceritakan kepada kami, Husain bin Muhammad menceritakan

kepada kami, Israil menceritakan kepada kami, semua mereka dari

Abu Ishaq, dari Abu Al Ahwash, dari Abdullah -Israil berkata: dari

Abu Al Ahwash dan Al Aswad, dari Abdullatr- bahwa Nabi SAW

mengucapkan salam ke arah kanan dan kirinya sampai terlihat putih
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pipi beliau. (ucapannya adalah): uKeselamatan dan rahmat Allah atas

kalian, Keselamatan danrahmat Allah atas kalian."rr$

Abu Daud berkata, *Ini adalah redaksi hadits SuSan,

sedangkan hadits Israil tidak menafsirkannya (tidak menyebut latazfr-

salam)."

Abu Daud berkata, "Juga diriwayatkan oleh Zuhair dari Abu
Ishaq, Yatrya bin Adam dari Israil, dari Abu Ishaq, dari Abdurratrman

bin AI Aswad, dari ayatrnya berserta Alqamah dari AMullah."

Abu Daud berkata, "Syu'bah mengingkari hadits ini -hadits
Abu Ishaq- bila dikatakan sebagai hadits marfu'-"

Penjelasan Hadits:

OGJ;I €rl 
'* 6ii 1rr*.r*ya dari Abu Ishaq). Saudara kami

Abu Thayyib dalam Y,rtab Ghayah Al Maqshud syarh Sunan Abi Daud

mengatakan, "Semua mereka itu adalah Sufyan Ats-Tsauri, Za'idah,
Abu Al Ahwash Sallam bin Sulaim Al Hanafi Al Kufi, Umar bin
Ubaid Ath-Thanafisi, Syarik dan Israil. Keenam orang ini
meriwayatkan hadits di atas dari Abu Ishaq. Sedangkan Al Ahwash
(Auf bin Malik)."

lt f e (dari Abdullah) yakni Ibrru Mas'ud.

fi 6"tiuo mengucapkan salam), yaitu pada shalat beliau saat

menoleh dengan kelihatan putih pipi beliau.

y- ,f (ke arah kanannya). Ath-Thibi mengatakan, "Artinya
pandangarurya melampaui aratr kananny4 layaknya seseorang

mengucapkan salam kepada orang yang berada di sebelatr kanannya."

!.9 ,f, (dan ke arah kirinya). Di sini terkandung

pensyariatan salam itu ke aratr kanan kemudian ke aratr kiri. An-

rrt Hadits ni shahih. HR. At-Tirmidzi Q95),An-Nasa'i (1324),Ibnu Majah (914),
semuanya dari hadits Abu Al Ahwash dari Ibnu Mas'ud.
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Nawawi berkata, "Kalau dia bersalam ke kanan, atau ke kiri, atau ke

arah depan, atau yang pertama ke kiri lalu yang kedua ke kanan, maka

shalatrtya tetap sah dan salarn yang dimaksud sudah terlaksana. Hanya

saja dia kehilalgm fadhilah dalam tata caramelaksanakannya."

o:b ,irq cj- ,P (sampai terlihat putih pipiny a). Kata cj
dibaca dengan mendhammahkan huruf ya' sebagai f il mabni lit
majhul (bentuk pasiD. Demikian diungkapkan Ibnu Ruslan. Kata ,je*
dibaca marfu' karena niyabah (berstatus na'ib fa'iL Penerj). Dalam

ungkapan ini terkandung dalil melakukan penolehan dengan sangat

sehingga pipinya bisa terlihat baik ke kanan maupun ke kiri.

Dalam riwayat An-Nasa'i ada tambahan kalimat: "Ke arah

kanan sampai kelihatan putih pipinya dan ke arah kiri sampai

kelihatan putih pipinya". Dalam riwayat lain darinya, "Sampai
kelihatan putih pipinya dari sini dan putih pipinya dari arah sini".

!, ,r;,ti '# irUt (Keselamatan dan ralunat Allah atas

kalian), status kalimat ini bisa sebagai haal taukid fteterangan yang

menguatkan) sshingga artinya, beliau mengucapkan salam. Atau
sebagai jumlah istinafiyah ftalimat baru) sehingga artinya adalah

'?ang diucapkan beliau saat itu adalatr......" Demikian disebutkan

dalam Al Mirqah.

Al Mundziri berkata, "Hadits ini diriwayatkan pula oleh At-
Tirmidzi, An-Nasa'i dan Ibnu Majah. At-Tirmidzi berkata, 'Hadits ini
hasan shahih'."

t$, ,r-r, 'Lii riii laan ini adalah redaksi hadits Suffan),
yaitu Ats-Tru.ni. Hadits Su&an Ats-Tsauri ini diriwayatkan pula oleh

Ahmad, At-Tirmidzi dan An-Nasa'i. Semuanya dari jalur

Abdunahman bin Mahdi, dari Suffan, dari Abu Ishaq, dari Abu Al
Ahwash, dari Abdullatr dengan redaksi yang sama dengan hadits di
atas.'
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Ahmad juga mengeluarkannya dari jalur Waki', dd Suffan..

Ath-Thahawi mengeluarkannya dari jalur Ubaidullah bin Musa Al
Anbasi dan Abu Nu'aim dari Sufran dengan sanad yang tersebut di
atas.

Dengan demikian riwalat Suffan para perawinya tidak ada

yang berselisih. Semua yang meriwayatkan dariny4 yaitu Muhammad

bin Katsfu, Abdunatrman bin Mahdi, Waki', Utaidullah bin Musa dan

Abu Nu'aim sepakat dengan sanad ini, yaitu: Su&an mengabarkan

kepada kami, dari Abu Ishaq, dari Abu Al Ahwash, dari Abdullah,

bahwa Nabi SAW bersalarn ke kanan dan ke kiri sampai kelihatan
putih pipinya (dengan mengucapkan): "Assalamu 'alailatm

warahmatullah. Assalamu' alailatm w arahmatullah."

e:fr d U.r?l.L-gi (hadits Israil tidak menafsirkannya), ada

kemungkinan kata gantt'nya' di sini kembali kepada hadits Sufyan

dan subjeknya adalah hadits Israil sehingga maknanya menjadi, hadits

Israil tidak menafsirkan hadits Suffan dengan tidak sama dalam hal

sanad, malatr terkadang menyelisihinya baik dalam sanad maupun

matan. Wallahu a'lam.

Ini karena Suffan meriwayatkan dari Abu Ishaq, dari Abu Al
Ahwash, dari Abdullah. Sedangkan Israil meriwayatkannya dari Abu
Ishaq, dari Abu Al Ahwash dan Alqamah, keduanya dari Abdullah.

Tidak hanya itu, Israil juga meriwayatkan dari jalur Abu Ishaq, dari

Abdunatrman bin Al Aswad, dari ayatrnya dan juga dari Alqamah,

dari Abdullah. Ini menjadikan riwayat Israil berbeda dengan riwayat

Suffan.

Husain bin Muhammad meriwayatkan dari Israil sebagaimana

yang disebutkan oleh Abu Daud di atas, yaitu dari Abu Ishaq, dari

Abu Al Ahwash dan Al Aswad, dari Abdullah. Lafazh riwayat Ahmad

adalatr, "Hasyim dan Husain menceritakan kepada kami, (Husain

hanya maknanya saja), mereka berdua berkat4 Israil menceritakan

kepada kami, dari Abu Ishaq, dari Abu Al Ahwash dan Al Aswad bin
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Yazid, dari Abdullatr, dia berkata etfiku melihat Rasulullah SAW

mengucapkan salam ke aratr kanannya: 'Assalamu 'alaihtm

warahmatullaah', sarnpai kelihatan putih pipinya. Kernudian beliau

salam ke kiri juga seperti itu."

:. Yahya bin Adam, Abu Ahmad dan Ishaq bin Manshur

meriwayatkan dari Israil dengan redaksi yang lain. Ahmad berkata

dalatr musnadny4 "Yahya bin Adam dan Abu Ahmad menceritakan

kepada kami, keduanya berkata: Israil menceritakan kepada kami, dari

Abu Ishaq, dari Abdurrahman bin Al Aswad, dari ayatrnya dan

Alqamah, dari Abdullatr, dia berkata: Rasulullah SAW bertaldh setiap

kali ruku dan sujud, dan (setiap kali) bangkit dan turun. Hal yang

sama dilalorkan oleh Abu Bakar dan Umar. Mereka bersalam ke kanan

dan kiri (dengan mengucapkan): 'Assalaamu 'alaihtm

w ar ahmat ul I a ah w ab ar akatuh' ."

Al Baihaqi dalam Al Ma'rifah berkata, "Dengan sanadnya

sampai kepada Ishaq bin Manshur, Israil dan Zuhair menceritakan

kepada kami, dari Abu Ishaq, dari Abdurrahman bin Al Aswad, dari

ayatrnya dan Alqamah, dari Abdullah dengan redaksi yang sama

dengan di atas."

Waki' juga meriwayatkan dari Israil dengan lafaz}n berbeda

sebagaimana kata Ahmad dalam musnadny4 Waki' menceritakan

kepada kami, dari Israil, dari Abu Ishaq, dari Abduralman bin Al
Aswad dan Alqamah, atau salah satu dari mereka dari Abdullah,

bahwa Nabi SAW biasa bertakbir dalam setiap kali naik dan turun.

Dia (Abdullatr) berkata, "Hal yang sama juga dilakukan oleh Abu

Bakar dan Umar."

Asad meriwayatkan dari Israil, dari Abu Ishaq, dari Al Aswad,

dari Abdullatr dan haditsnya ada pada Attr-Thahavri.
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Selain itu ada riwayat dari Utaidullah bin Musa, dari Israil,

dari Abu Ishaq, dari Abdurrahman bin Al Aswad, dari ayatrnya, dari
Abdullah, dan ini juga adapada Ath-Thahawi.

Perbedaan ini -sebagaimana yang anda lihat- terjadi ketika

sarnpai pada Israil. Diriwayatkan darinya dalam lima bentuk. Adapun
pada SuSan tidak ada perbedaan di dalamnya. Su&an ini diperkuat
oleh Amru bin Llbaid Ath-Thanafisi, karena dia ineriwayatkan dari

Abu Ishaq, dari Abu Al Ahwash, dari AMullah. Hadits Ath-Thanafisi

ini ada pada Ahmad, An-Nasa'i dan Ibnu Majatr. Suffan juga

diperkuat oleh Ali bin Shalih -Abu Muhammad bin Al Kufi- dari Abu
Ishaq yang ada pada An-Nasa'i. Juga diperlarat oleh Hasan bin Shalih
Abu Abdillah Al Kufi, dari Abu Ishaq, dan haditsnya ada pada Ahmad
dalam musnadnya.

Dari keterangan ini diperoleh kesimpulan bahwa riwayat
Su$an lebih unggul dibanding riwayat Israil, meski Israil lebih kuat
hafalannya bila meriwayatkan dari Abu Ishaq.

Tapi kesimpulan ini bisa dijawab, bahwa hal yang demikian

bukanlalt alasan unhrk mengunggulkan (mentarjih) riwayat Suffan.

Sebab, Abu Ishaq meriwayatkannya dari Abu Shalih, Alqamatr dan Al
Aswad bin Yazid secara bersamaan.

Al Husain bin Waqid menggabung mereka bertiga dalarn satu

riwayat, dia berkata: Abu Ishaq menceritakan kepada karni, dari

Alqanrah, Al Aswad dan Abu Al Ahwash, mereka berkata: Abdullatl
bin Mas'ud menceritakan kepada kami......(dia menyebutkan

haditsnya). Hadits Husain bin Waqid ini terdapat dalam riwayat An-
Nasa'i dan Ad-Daraquthni

Jadi, Suffao hanya meriwayatkan dari Abu Ishaq, dari Abu AI
Ahwash seorang, sedangkan Israil meriwayatkan dari ketiga orang

tersebut semuanya yang terkadang dengan redaksi berbeda satu sama

lain. Selain itu Zuhair juga meriwayatkan dari Abu Ishaq, dari
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Abdurahman bin Al Aswad, dari ayahnya, maka Abdturahman ini
menjadi guru keempat bagi Abu Ishaq sebagaimana yang akan

disebutkan oleh mu'allit dan Ad-Daraquthni mengunggulkan isnad

ini sebqgaimana akan diterangkan sebentar lagi.

, O6irt #J C ',;ij iri;t z!2$ jfi iri 1mu Daud berkata: Juga

diriwayatkan oleh Zuhair dari Abu Ishaq). Yaitu afiair bin
Mu'awiyah. Hadits Zuhair ini discbutkan de,lrgan lengkap samdnya

oleh An-Nasa'i, dia bertata: Muhammad bin Al Mutsanna

mengabarkan kepada kand, Mu'adz bin Mu'adz menceritakan kepada

kami, Z;rfrair menceritakan kepada kami, dari Abu Ishaq, dari
Abdurrahman bin Al Asura{ dari Al A$ilad dan Alqamalr, dari
AHullab dia berkata, *Aku melihat Rasulullah SAW bertakbir setiap

kali tunur dan bangkit, b€rdiri dan dudulq beliau salam

ke kanan dan ke kfti: 'As-Salaonu 'aloihtm woahmatullah, As-

Salaamt 'alaihnnwoahmaullah', samlni t€rlihat putih pipinya Alcu
juga melihat Abu Bakar dan Umar melakukan itu."

Redaksi yang ada pada Ahmad adalab Yahya menceritalcan

kepada kami, dari Zuhair, dari Abu Ishaq, dari Abdurrahman bin Al
Asuad, dari Al Asurrad dan AlqamalU dari AHullah...."

Ada sahr lafazh lain dari Ahmad pula yang berbunyi, "Salman
bin Daud menceritakan kepada karni, Zuhair menceritakan kepada

kami, Abu Ishaq menceritakan kepada kami, dari Abdurratrman bin Al
Aswad, dari Alqamatr dan AI A*4, dari AMullah.'

Sedangkan lafazh Ad-Daraquthni 4ari jalur Hamid Ar-Rawasi:

Zuhair menceritalcan kepada kami, dari Abu Ishaq, dari Abdunatrman

bin Al .Aswad, dari ayahnya dan Alqamah, dari Abdullah. ...(dst).'

Lafazh lain dari Ahmad berbunyi: Abu Kamil menceritakan

kepada kami, Z;.thalr menceritakan kepada kami, Abu Ishaq

menceritakan kepada kami, dari Abdullah bin Al Aswad, daf,i Al
Aswad dan Alqamah, dari Abdullah.. ..
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t5T f Hs @n Yahya bin Adam), artinya Yatrya bin Adam
juga meriwayatkan (dari Israil, dari,Abu Ishaq, dari Abdunahman bin
Al Aswad, dari ayatrrya dan Alqamatr). Prase "dan Alqamah" bisa
jadi kata sambungan dari Abdurrahman, sehingga artinya Abu Ishaq

meriwayatkan dari Alqamatr (sebagaimana meriwayatkan pula dari
Abdurrahman). Atau bisa pula kata sambung dari ayahnya, sehingga

artinya Abu Ishaq meriwayatkan dari Abdurratrman, dari Alqarnah
(sebagaimana Abdurrahman meriwayatkan pula dari ayaturya).

Hal yang menguatkan asumsi pertama adalatr karena Abu
Ishaq memang seringkali meriwayatkan langsung dari Alqamah.

Sedangkan yang memperkuat astrmsi kedua adalatr riwayat Ahmad

dalam musnadnya dari jalur Sulaiman bin Daud, Zuforur menceritakan

kepada kami, Abu Ishaq menceritakan kepada kami, dari

Abdurrahman bin Al Aswad, dari Alqamah dan Al Aswad, dari

Abdullah. Wallahu a' lam.
!- .. .. .-Et * * (dart Abdullatr). Ahmad mengeluarkan dalam

*r'rrrrudoyut Vut yu bin Adam dan Abu Ahmad menceritakan kepada

kami, mereka berkata: Israil menceritakan kepada kami, dari Abu
Ishaq, dari Abdurrahman bin Al Aswad, dari ayahnya dan Alqamah,

dari Abdullah, dia berkata" :'Rasulullah SAW selalu bertakbir setiap

kali ruku dan sujud, setiap kdi turun dan bangkit, demikian halnya

Abu Bakar dan Umar. Mereka semua mengucapkan salam ke kanan

dan ke kiri : ls-Sa laamu' alaihtm w arahmatullaah."

Ad-Daraquthni mengunggulkan riwayat isnad Zt*:air dari Abu
Ishaq. Dia berkata dalam sunannya, "Ada perbedaan mengenai sanad

hadits ini. Zuhair meriwayatkan dari Abu Ishaq, dari Abdurahman

bin Al Aswad, dari ayahnya dan Alqamah, dari Abdullah. Ini adalah

sanad yang paling baik (di antara semua yang ada).

Faktor penyebab Ad-Daraquthni mengunggulkan isnad Zlthatr

ini karena Al Imam'Muhammad bin Ismail At Bukhari meriwayatkan

hadits dari Abdullah bin Mas'ud, dia berkata: 'T.Iabi SAW keluar
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menunaikan hajat beliau. Beliau bersabda, 'Cmikan untukhu tiga buah

batut'Dia (Ibnu Mas'ud) berkata: Aktr lalu membawakan dua buah

batu pada beliau.......(dst)." Rangkaian sanad hadits ini adalatr

Zlthanr, dari Abu Ishaq, dari Abduhahman bin Al Aswad, dari

ayahny4 dari Abdullatr. Sebagaimana ada perbedaan mengenai hadits

salsn ada pula perbedaan dalam hadits istinja'dengan tiga batu ini.

Ada pembicaraan panjang lebar bagi para imam mengenai

bagaimsna mereka mentarjih riwayat Zuhair daripada riwayat lainnya

dalam hadits (istinja') ini.

At-Tirmidzi berkata, "Dalam masalah istinja' dengan dua batu

ini ada riwayat pula dari Ma'mar dan Ammar bin Zuraiq, dari Abu
Ishaq, dari Alqamah, dari AMullah. Sedangkan h)han meriwayatkan

dari Abu Ishaq, dari Abdurrahrnan bin Al Aswada, dari ayahnya Al
Aswad bin Yazid, dari Abdullah. Ada lagi Zallariya bin Abi Za'idah,

dari Abu Ishaq, dari Abdunahman bin Yazid, dari Abdullah.'

Abu Isa (At-Tirmidzi) berkata, *Aku bertanya kepada

Abdullatr bin Abdurrahman, 'Riwayat mana dari kesemua riwayat ini
yang lebih shahih'. Temyata dia tidak bisa mernberi keputusan. Lalu

aku bertanya kepada Muhammad (Al Bukhari) tentang hal ini dan dia

tidak memberi keputusan. Tapi, sepertinya dia lebih menguatkan

riwayat Z;.fratr dari Abu Ishaq, dari Abdunatrman bin Al Aswad, dari

ayahnya, dari Abdullall sehingga itulah yang dia masukkan ke dalarn

krtab Jami' Ash-Shahift tulisannya."

, ok- ol (06i1 ,f: 49) crta, ,li,'f-'orr $b :'s)t:s 5{'l'6
O.ii (Abu Daud berkata, !ru'bah) fat, Uin Al Hajiaj, salah seorang

imam dan *ritikus. L- , ,:L'# irflaia mengingkari hadits ini),

menggantinya dengan (hadits Abu Ishaq). Di sebagian manuskrip

tertulis, "dia mengingkari tambatran yang ada dalam hadits ini sebagai

ucagfin marfu'." Artiny4 Syu'bah mengingkari hadits Abu Ishaq ini

dianggap marfu'kepada Rasulullatr SAW. Tapi tdisan tarnbatran ini

ddak ada pada manuskrip lain, sshingga lebih tepat bila tidat ditulis.
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Sebab, hadits Abu Ishaq dari.Ibnu Mas'ud diriwayatkan oleh banyak

orang dari Abu Ishaq dan semuanya menyebutkannya secara marfu'.
Tak ada satupun dari mereka yang meriwayatkannya hanya mauquf
sampai di Ibnu Mas'ud saja. Bahkan, tidak ada yang meriwayatkannya

seozra mauquf meski dari jaltr lain selain dari Abu Ishaq. Dengan

demikian, hadits sah sanadnya dan valid sebagai riwayat yangmarfu'.

Ada kemungkinan makzud perkataan Syu'batr ini {engan
menghilangkan kalimat tambahan di atas- adalah batrwa dia
mengingkari hadits Abu Ishaq dan dia tidak menganggapnya

terpelihara lantaran ada perbedaan tentangnya, juga lantaran adanya

keguncangan di dalamnya- M*gkir,, yang terpelihara menurut

Syu'bah adalatr yang diriwayatkan selain dari jalur Abu Ishaq, dan itu
memang ada beberapa riwayat, misalnya riwayat Ahmad dalam

musnadnya: "Muhammad bin Ja'far menceritakan kepada kami,
Syu'bah menceritakan kepada kami, dari Mughirah, dari Ibratrim, dia

berkata, Abdullah berkata 'Seakan aku melihat pulihnya pipi
Rasulullah SAW ketika beliau menoleh ke kiri di waktu salam."

Riwayat lain adalatr riwayat Ahmad pula: Mtrhammad bin
Ja'far menceritakan kepada kami, Syu'bah menceritakan kepada kami,

dari Jabir, dari Abu Adh-Dhuha, dari Masruq, dari Abdullah, dari

Rasulullatr SAW bahwa beliau salam ke kenan dan kiri beliau sampai

aku bisa melihat putihnya wajah beliau. Setelah itu aku tidak lagi
pernalr melupakannya batrwa beliau mengucapkan: As-Salaamu
' alaihtm w arohmatullaah. As-Salaamu' alaihtm warahmatullaah."

Riwayat lain masih dari Ahmad dalam musnadnya: Yatrya

menceritakan kepada kami, dari Syu'batr, dari AI Hakam, dari

Mujatrid, dari Abu Ma'mar, dari Abdullah, dia berkata, Suatu kali aku

mendengar dia memarfu'nya, kemudian meninggalkannya (tidak

memarfuhya). Dia melihat seorang amir (pemimpin) atau seorang

laki-laki bersalam dua kali dengan mengucapkan, *Dari mana dia

memperoleh s unnah itu? ! "
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Muslim juga meriwayatkan dari jalurnya dengan mengatakan,

Ahmad bin Hanbal menceritakan kepadaku, dia berkata, Yatrya bin

Sa'id menceritakan kepada kami, dari Syu'bah, dari Al Hakam dan

Manshur, dari Mujahid, dari Abrr Ma'mar, dari Abdullah -Syu'batr

berkat4 "Suatu kali dia memarfu'ryd'- bahwa dia melihat seorang

arlh di Mald$h melalarkan salam sebanyak dua kali, lalu Abdullah
berkata, *Dari maftl dia mendapatakannya?!"

Muslim juga meriwayatkan, Zuhair bin Harb menceritakan

kepada karri, Yahya bin Sa'id menceritakan kepada kami, dari

Snr'balu dari Al Hakai dan Manshur, dari Mujahid, dari Abu
Ma'mar bahwa ada seorang amir (gubernur) di Mat*ah melakukan

salam sebanyak dua kali, lalu Abdullah berl@ta: "Dari mana dia
mendapatkan (zunnah) itu?!"

At Hakam berkata dalam haditsnyq "sesrmgguhnya

Rasulullah SAW melalcukannya."

Ath-Thahawi juga mengeluarkan hadits, Ib,nu Abi Daud

menceritakan kepada ftami, Musaddad menceritakan kepada kami,

Yatrya bin Sa'id menceritakan kepada kami, (mirip dengan di atas).

Kemungkinan lain dari pernyataan Syu'bah di atas adalah,

batrwa yang terpelihara menurut Syu'bah dari riwayat Abu Ishaq

adalah riwayat lain selain dari Ibnu Mas'ud. Ini sebagaimana

diriwayatkan oleh Ath-Thahawi, Ibnu Maruuq menceritakan kepada

kami, Syr'bah menceritakan kepada kami, dari Abu Ishaq, dari

Haritsah bin Mudhrib, dia berkatq "M pemah menjadi seorang

amir yang memimpin kami selama setahun. Setiap kali dia shalat dia

selalu mengucapkan salam ke kanan dan ke kiri (dengan ucapan): ls-
Salaamu 'alaihtm warahmanllah. As-salaamu 'alaihtm

warahmatullaah.

,. fuff kita anggap kalimat tambahar-r (dalam riwayat Abu
Daud di atas) memang ad4 maka pengertian dari pemyataan Syu'bah
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di atas adalah -wallatru a'lam- bahwa Abu Ishaq telah keliru ketika

memarfuhya (mengatakarurya sebagai sabda Rasulullah SAUD. Yang

benar, dia mauquf hanya merupakan perkataan Ibnu Mas'ud

sebagaimana yang telah dijelaskan dalam riwayat Muslim dari jalur

Zuhur, dia berkata: Yahya menceritakan kepada karni, dari Syu'bah,

dari Manshur, di dalamnya disebutkan, "Lalu Abdullah berkata: 'Dari
mana dia mendapatkan sunnah itu?'. Manshur tidak menjadikan
riwayat in marfu' sedangkan Al Hakam terkadang menyebutnya

morfu' kadang pula tidak menganggapnya marfu '.

Ath-Thatrawi juga mengeluarkan riwayat: Ibnu Abi Daud

menceritakan kepada kami, Utsman bin Abi Syaibah menceritakan

kepada l6ami, Jarir menceritakan kepada kami, dari Al A'masy, dari

Malik bin Al Harits, dari Abdunahman bin Yazid, dari Abdullatr

batrwa ada seorang amir yang shalat di Makkah dengan melalnrkan

dua salam. Ibnu Mas'ud lalu berkata, "Tahukah kamu darimana dia

mendapatkannya?". Aku mendengar Ibnu Abi Daud berkat4 "Yahya
bin Ma'in berkata: 'Ini adalah riwayat yang paling slwhih dalam bgb

ini...'." Selesai.

Tapi ini bisa dijawab bahwa memarfukan hadits itu bukanlatr

kekeliruan dari Abu Ishaq, justu yang benar adalah kemarfu'an

riwayat itu sebagaimana yang telah anda ketahui dari riwayat-riwayat

sebelurnnya.

Sampai di sinilah apa yaqg bisa kapi jelaskan sesuai

kemarnpuan kami dalam menerangkan makna pemyataan Abu Daud

dan pernyataan Syu'batr, tapi hanya Allah-lah yang lebih tahu apa

maksud pemyataan sang imam ini. Sebab, penryataarrnya terarnat

ringkas sehingga orang tidak patram akan maksudnya.

Demikian pemyataan penulis k:tab Ghayah Al Mashud.
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993. Abdah bin Abdullah menceritakan kepada karni, Yatrya

bin Adaur menceritakan kepada kami, Musa bin Qais Al Hadtrami
menceritakan kepada kami, dari Salamah bin Kuhail, dari Alqamah

bin Wa'il, dari ayaturya, dia bErkata: "Aku shalat bersama Nabi SAW
dan beliau mengucapkan salam ke kanau 'As-salaamu 'alaihrm

wual*tatullaahi waboakoatuh', lalu ke kiri: 'As-Salaamu 'alaihtm

wmal n atultaah'."119

Penielasan lladits:

,!tt U't;,tiO ;f(dari Alqamah bin Wa'il, dari ayahnyq dia

berkat4 z'atu shalat bersarna Nabi SAW dan beliau mengucapkan

salam ke kanan: 'As-Salarnu 'alaihtm warahmatullaahi

wabarakaatuh'.........sampai selesai. Dalam kttab Subul As-Salam

syarh Bulugh Al Maram disebutkan, *Hadits ini diriwayatkan oleh

Abu Daud dari hadits Alqamah bin Wa'il, dari ayahnya. Al Hafiztr
Ibnu Hajar Al 'Asqalani dalam At-Talkhish menisbatkannya kepada

Abdul Jabbar bin Wa'il, dan dia katakan, "Dia ini (Abdul Jabbar)

tidak pernah mendengar (hadits) dari ayahnya." Sehingga, dia

kemudian menganggap cacat hadits ini lantaran sanadnya terputus.

Sedangkan di sini (Bulugh Al Marant) dia mengatakan, *Hadits ini

Ite Hadits in shahih.'Alqamah bin Wa'il tidalc mendengar langsung dari ayahnya.
Tanrbahan dari perawi yang tsiqah dapat di terimq sehingga tambahan
'tabarakaatuh" di sini dapat di terima.
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shahth." Kami (Ash-Shan'ani -penulis Subul As-Salam) telatr

memeriksa dalam kitab Sunan Abi Daud dan ternyata di sana tertulis

dari Alqamah bin Wa'il, dari ayahnya. Alqamah ini mendengar dari

ayahnya berdasarkan informasi yang akurat.Mioyq ini bertentangan

dengan apa yang tertulis dalam At-Talkhish.*

Hadits tentang dua salam ini diriwayatkan dari lima belas

orang sahabat dengan hadits yang berbeda-beda. Di antaranya ada

yarg shahih, hasan, dha'if,, batrkan matruk, Semuanya tanpa ada

tambatran "wabaralcaatuh",kec;rtali dalam riwayat Wa'il ini dan satu

riwayat dari Ibnu Mas'ud yang ada pada Ibnu Majah dan Ibnu Hibban.

Dengan sahnya sanad hadits Wa'il -sebagaimana kata Ibnu

Hajar dalam Bulugh Al Mmam- maka tidak ada jalan lain selain

menerima tambatran ini, karena merupakan tambahan dari seorang

yang adil. Tidak disebutkqmya tambahan ini dalam riwayat-riwayat

lain bukanlah berarti tambahan itu tidak ada

Anda sudatr patram bahwa ada kalimat tambatran

"wabaralaatuh" dan ini shahih serta tidak ada halangan untuk

menerimanya. Ini menjadi pendapat sekelompok ulama.

Sedangkan pemyataan Ibnu Shalah bahwa itu tidak akurat

dianggap aneh oleh Al Hafizh. Dia mengomentari, "Justnt tambahan

ini al$rat diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dalam kfiab Shahih-nya,

juga ada pada Abu Daud dan Ibnu Majah.'

* Setelah kami cek dalam kitab Subul As-ialant, t€Nnyata ada kalimat png
dilangkahi di sini. Berikut terjemahan dari pernyataan Ash-Shan'ani dalam Subul
As-Salam: "...Alqamah ini mendengar dari ayahnya berdasarkan informasi yang

akurat. Dengan demikian hadits ini selarnat dari inqitha'sehingga menshahihkannya

adatah lebih utamq meski berbeda dengan apa yang ada dalam kjtab At-Talkhish;'
(kalimat yang bergaris miring tidak ada dalam Aun Al Ma'bud ini. Dalam nukilan
selanjutnya juga terjadi demikian, dimana peNrulis Aun Al Ma'Dzdmenukil dni kitab
Subul As-\alam secara terpisah dan tidak utuh.) Penerj.

AUNULIIidBUD 95



Penulis l<rtab Subul As-Salam berkata: Hanya saja Ibnu Ruslan

berkata dalam Syarh As-Sunan, "Kami tidak menemukannya dalam

Sunan Ibnu Majah."'

Penulis Subul As-Salamberkomentar, "Setelatr kami cek dalam

Sunan Ibnu Majatr dari naskatr yang terpercaya dan telatr dibacakan

(di hadapan para hafizh), kami menemukannya dengan redaksi: "bab
At-Taslim" (Bab tentang salarn). (Ibn, Majah berkata) Muhammad

bin Abdullatr bin Numair menceritakan kepada kami, Umar bin Ubaid

menceritakan kepada karni, dari Abu Ishaq, dari Abu Al Ahwash, dari

Abdullah bahwa Rasulullah SAW mengucapkan salam ke kanan dan

ke kiri sampai terlihat putih pipinya: "As-Salatnu 'alaihtm

w ar ahmatull ah w ab ar akaatuh." Demikian redaksinya.'*

Penulis |,ttab Ghayah Al Moqshud be*,ata, "Tapi, dalarn

naskah kfizb Surwt lbnu Majah yang ada pada grnr l<ami Nadzir
Husain At Muhaddits -saya kira itu ditulis dengan ttrlisan taqgan At

Qadhi Tsana:ullatr -rahimahuttal* danjuga naskah yang ada pada

l€mi menguatkan pendapat Ibnu Ruslan, karena tambahan itu
memang tidak tertulis di sana. Namun, ymg dijadikan pedoman

adalah naskah yang telah dibacakan di hadapan para hafizh

sebagaimana dikatakan oleh Al Rmir Al Yamani* (penulis Subut As-

' Mungkin maksudnya yang tidak ada adalah tambahan kata "waboakduh"
karena dalam sebagian cetakan Suna4 lbrru Majah seperti yang telatr ditahqiq olet
Syekh Muhammad Fu'ad Abdul Baqi memang tidak ada tambahan tersebut dalam
hadits pertama bab Salam dr Sunan Ibru Majah,. tapi dalam cetakan Dar Al Fila
yang ditahqiq Shidqi Jamil Al 'Aththar ada tambahan itu dan ditulis di dalam
kurung, dan beliau mengatakan itu ada dalam manuship yang beliau temukan.
Wallahu a'lam. Penerj.

' Sampai di sini selesai nukilan dari Subul As-Salam, kemudian penulis Aun Al
Ma'bud menukil dari kitab Ghryah Al Maqshud. Tapi setelah itu beliau kembali
menukil dari Subul As-Salom. Penerj.* Sepertinya penulis Aun At Ma'bud dan penulis , Ghayah At Maqshud
beranggapan batrwa yang melihat langsung ke Sunan lbnu Majah dan menemukan
tambahan itu adalah Al Amir Ash-Shan'ani Al Yamani, padahal bila kita lihat
susunan kata yang ada dalam Subul As.Satanr, akan terlihat bahwa yang memeriksa
itu adalah Al Hafizh Ibnu Hajar Al Asqalani sendiri, dan Ash-Shan'ani hanya
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Salam. Penerj), karena dia telatr melihat adanya tambahan itu di sana.

Lagi pula Al Hafizh (bnu Hajar Al Asqalani) sendiri telah
memastikan adanya tambatran ini dalam Sunan Ibnu Majah
sebagaimana pernyataannya dalam At-TalHtish dan kitab-kitabnya
yang lain. wallohu a'lam."

Dalam krtab Talqih Al Aflrar** takhrij Al Adztrar karya Al
Hafizh Ibnu Hajar AI Asqalani disebutkan penryataan An-Nawawi
dalam krtab Al Adzkar bahwa tambatran "wabarakatuh" itn hanya ada

satu jalur. Maka Al Hafizh mengomentarinya dengan menyebutkan

semua jalur yang memuat tarnbatran itu, kemudian dia berkata, *Inilah

beberapa jalur yang menetapkan adanya tambahan 'wabarakotuh' ltdak
seperti apa yang disampaikan oleh Syaikh (An-Nawawi) batrwa itu
adatah riwayat satu jalur." Selesai (TalqihAl Alkor).

Selain itu, mengucapkan dua salam ini juga zudatr valid
informasinya'dari Nabi SAW dan beliau juga berpesan, "shalatlah
kalian sebagaimana.lcalian melthat aht shalaf', serta hadits shahih,
*(Shatat in) penghmqmnya (pembukanya) adatah takbir dan
penglalalnya (penutupnya) odalah salann" ydng diriwayatkan oleh
para pengarang kitab Sruran dengan sanad yarng shahih, malca wajiblah
mengamalkan salam ini.

Di antara yang berpendapat bahwa kedua salam ini wajib
adalatt ulama Syaf ilyah. An-Nawawi mengatakan, "Itu adalatr

pendapat jumhur ulama dari kalangan satrabat tabi'in dan generasi

setelah mereka. Sementara itu Abu Hanifah dan lainnya

menganggapnya sunnah berdalil dengan hadits sabda Rasulullatr SAW
yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar, uApabila imam sudah

menukil dari perkataan beliau. Perkataan Al Hafizi itu dimulai dari kalimat "Hanya
saj4 Ibnu Ruslan berkata ...... dan setenrsnya sampai pada penyebutan hadits yang
ada pada Sunan lbrru Majah yang ada tambahan tersebuL Silablmn merujuk ulang ke
kJtab Subul As-Salam langsung. Penerj.

** Dari sini penulis Aun Al Ma'budkemtrrli menukil dari kitab &tbul As-Salam.
Penerj.
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mengangkat kepalanya dari sujud dan sudah duduk, kemudian dia

berhadats sebelum salam, maka shalatnya dianggap sudah

sempurna.." Ini menunjukkan bahwa salam itu bukan rukun shalat,

karena kalau dia rularn tentu dalam kasus ini dia wajib mengulang

(shalatnya). Juga berdasarkan hadits musi'u os-shalah (orang yang

shalatnya tidak benar) dimana Rasulullatr SAW tidak menyuruhnya

untuk salam. Ini bisa dijawab batrwa hadits Ibnu Umar tersebut dlra'if
menurut kesepakatan para hafizh, karena At-Tirmidzi
mengeluarkannya dan mengatakan, *Hadits ini sanadnya tidak kuat,

dan ada keguncangan dalam sanadnya. Sedangkan hadits musi'u ash-

sholah tidak menafikan kewajiban" karena hadits ini menjadi

tambatran yang satr dan hanrs diterima.

Adapun berdalil dengan firman Allah, uRuku' dan sujudlah

kalian..." bahwa di sini tidak disebutkan salam merupakan

pengarrbilan dalil yang tidak sempurna, karena ayat tersebut mujmal
(global) dan perbuatan Nabi SAW yang menjelaskan perinciannya.

Andai hanya ayat itu yang digunakan sebagai dalil, tentunya
pembacaan Al Faatihah dan lainnya dalam shalat juga tidak perlu

dilaksanakan.

Penulis kitab Subul As-Salam berkata, "Hadits ini
menunjukkan wajibnya salam ke kanan dan ke kiri, dan inilah yang

dipegang oleh sekelompok ulama. Sedangkan Asy-Syaf i berpendapat

bahwa yang wajib itu hanyalah satu kali salarn sedangkan yang kedua

An-Nawawi berkata" "Para ulama yang bisa dipakai
pendapatrya sudatr sepakat batrwa tidak wajib salam kecuali hanya

satu kali. Kalau seseorang mencukupkan diri dengan satu salarn, maka

dia hanrs mengucapkannya dengan menghadapkan wajah ke depan.

Kalau dia ingin salam dua kali maka yang pertama ke arah kanan dan

yang kedua ke kiri."
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Mungkin yang menjadi huiiah Asy-Syaf i adalah hadits

Aisyah batrwa Rasulullah SAW ketika shalat witir sembilan raka'at,
maka beliau tidak duduk melainkan di raka'at ke-delapan. Pada saat

itu beliau memuji Allah, berdzikir, dan berdoa, lalu berdiri lagi dan

tidak langsung salam. Kemudian beliau melaksanakan raka'at
kesembilan dan beliau duduk lagi dengan berdzikir kepada Allatr dan

berdoa baru kemudian mengucapkan salam satu kali. (HR. Ibnu
Hibban dan sanadnya berdasarkan syarat Muslim).

Dalil ini bisa dijawab batrwa hadits ini tidak bertentangan

dengan hadits tambahan (satu salam lagi) sebagaimana yang sudatr

anda ketahui bahwa tambatran dari periwayat yang adil harus diterima.

Sedangkan Malik berpendapat sunahnya adalatr salam satu

kali. Ibnu Abdil Barr telatr menjelaskan kelemahan semua hadits yang

menjadi dalil pendapat ini. Tapi para ulama lvlalikiryatr kemudian

berdalil dengan amal penduduk Madinah berupa amal yang telah

mereka wariskan turun temunur. Al<an tetapi, zudatr menjadi ketetapan

d4* ushul (Ushul Fikih) batrwa amal mereka bukanlah hujjah. Ibnu

Al Qayyim telah mer{awab dalil mereka ini panjang lebar dalam kitab

I'lam Al Mmtaqqi'in dimana tidak ada lagi penjelasari yang perlu

ditambahkan dari penjelasannya itu.

.!9 ,ft y iP G. k-T dan ke kirinya), artinya menoleh

ke kedua aratr tersebut, sampai terlihat kedua putih pipinya.
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994. Utsman bin Abu Syaibah menceritakan kepada kami,

Yatrya bin Zakariya dan Waki' menceritakan kepada kard, dari

Mis'ar, dari Ubaidullatt bin Al Qibthiyyah, dari Jabir bin Samurah, dia

berkata, *Kard shalat di belakang Rasulullah SAW. Biasanya di
antara kami ada yang mengucap salam dengan memberi isyarat tangan

kepada orang yang ada di kanan dan di kirinya. Selesai shalat
Rasulullalr SAW bersabda, 'Mengapa salah seorong dari kalian ini
memberi isyarat dengan tangannya seolah tangan itu ekor kuda liar.
Dia hanyalah cuhtp -atau tidal*ah atfup baginyr melahtkan

seperti ini (beliau memberi tsyarat dengon jorinya) kctiko dia
memberi salam kcpada saudaranya yang ada di kanan dan di
kirinya.r2o

Penjclaran lladits:

:9, €i-(memberi isyarat dengan tangannya). Demikian yang

tertulis dalam sebagian besar naskah. Di sebagian naskah tertulis: ,,rtJi
(melempar). Al Imarrr Ibnu Al Atsir berkat4 "Kalau riwayat dengan

ra' ( t ifi shahih dan bukan tashif (salatr tulis) dari htlr:'af wau maka

berarti melempar dengan tangan dijadikan ganti kata memberi isyarat

dengan tangan, dan itu boleh saja secara bahasa. Misalnya ada orang

berkata q O* 
">b 

(aku melempar. pandanganku kepadamu)

artinya aia niem'anAang dengan lama. Atau dengan kalimat, c!1t_'8:

r20 Hadits in shahih. HR Muslim (pembahasan tentang shalat/l20) dari jalur
Mis'ar de'ngan redalcsi sama.
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qrJi (aku melemparmu dengan tanganku) artinya aku memberi isyarat

dengan tanganku

Kemudian Ibnu Al Atsir mengatakan, Tapi riway at yang
masyhur adalah riwayat Muslim, "Atas dasar apa kalian memberi

isyarat?" dengan hlruf hamzaft berbaris dhammah setelatr mtm."

Al ima' artinya isyarat dan selalu memakai hamzah, tidak
boleh menggunakanya'sukun (q:t\. Demikian menurut Al Jauhari.

t F +$\l 6?. (Seotah dia adalah ekor htda tiar). An-
Nawawi berkata, "(kata .r+l dengan mensukunkan mim atau

mendhammiahkannya, yaitu sifat yang tidak bisa diam dan tenang tapi
selalu terguncang dan bergerak dengan ekomya."

Dalam Nail Al Authar diterangkan, "Dengan mensukunkan

mim atan mendhammahkawrya dan mendhammahkan huruf sln,
jarnak dari kata |ip.Bila dipakai gntuk binatang berarti binatang

yang suka kabur dan tidak bisa ditunggangi. Sedangkan untuk

manusia berarti manusia yang buruk moralnya.

,:* ih bf Qrendaklah dia berkata), maksudnya melakukan.

- .it lElli - l$J(3 (seperti ini, dan beliau memberi isyarat dengan

jari beliau). Yaitu, dengan meletakkan tangan di atas paha. Makna

seperti inilah satu-satunya yang bisa diterapkan, karena riwayat
berikut dari jalur Muhammad bin Sulaiman Al Anbari
menerangkannya dengan kalimat, "Tidakkah cukup bagi salatr seorang

kalian meletakkan tangannya di atas patranya kemudian mengucapkan

salam?!" Muslim meriwayatkan dalam kl.lab Shohih-nya dari jalur ini
(alur Mis'ar) dengan lafazh: "I(ami shalat bersama Rasdullah SAW
dan kami mengucapkan 'As-Salanu a'laihtm warahmatullah. As

Salamu 'alailatm warahmatullah' (dia mernberi tanda dengan

tangannya ke kanan dan kiri), lalu Rasulullah SAW bersaMa,

'sesungguhnya hanya cukup bagi kalian meletakkan tangannya di atas
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pahanya kemudian mengucapkan solam kepada saudaranya yang ada

dt sebelah lranan dan kirinya'."

Juga ada dari jalur Israil dengan lafazh: *Kami dulu, jika
mengucapkan salam kami menyertainya dengan memberi isyarat

tangan baru kami mengucapkan 'As-Salamu 'alaihtm'. Lalu

Rasulullatr SAW melihat kami dan beliau bersabda, "Mengapa kalian

memberi isyarat dengan tangan kalian seolah ekor kuda liar. Jika salatt

satu kalian mengucapkan salam ctrkuplah dia menoleh ke temannya

dan tidak perlu memberi tanda dengan tangannya." Selesai (An-

Nawawi)

Hadits di atas tidak bisa diartikan bahwa Nabi SAW melarang

memberi isyarat dengan tangan lalu memerintatrkan unhrk memberi

isyarat dengan jari. Selain itu, hanya Utsman bin Abu Syaibah guru

mu'allif yang meriwayatkan dengan redaksi demikian (berisyarat

dengan jari. Penerj), padatral para hafizh yang lain seperti Muhammad

bin Sulaiman Al Anbari, yang juga gunr mu'allif, Abr Bakar bin Abu
Syaibah, Abu Kuraib dan Al Qasim bin Zakariya yang merupakan

guru-grrru Muslim semuaoya meriwayatkan dengan redaksi yang baru

saja disebutkan tadi. Wallahu a'lam.

'* ,F I,r:.t ,lrtt3\i'ot1:L'i'rYJ gY -lto
't4u( - 'iLl \f - €';,-;f difi yl :Jv .iwi :)at; *

tt!fi,r 4t y * q fl iL'#p :f ;' i:-i-

ggs.'Muhammad bin Sulaiman Al Anbari menceritakan

kepada kard, Atu Nu'airn menceritakan kepada karni, dari Mis'ar
dengan sanad dan makna yang sama dengan sebelumnya. Beliau

bersabda, "Tidakkah cuhtp bagi salah satu dart mereka -atau salah

satu dari lcalian- meletakkan tangannya di atas pahanya kcmudian
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mengucopkan salam kepada saudaranya yapg di kanan dan di
kirinya? P'r2r

$:", ,b3 $|L ,:,*ist f " i' 
|^? tI:.L -111

i7 I /..G r,i€.at f yet, i.,-i,,!,t f ,,;^3\i

-'ti-fiatr'u6t:) *j y?0, h'lnr Ji, ri,t;'J+:, ,iu

&if qt, €ttl d.6 ,Jd -':#t q:JG I't:rf ,7:; SG

t;>,Lst etr!<rf rtr.:,3 ,p *v\l ,iItr
996. Abdullatr bin Muhammad An-Nufaili menceritakan

kepada kami, Zuhair menceritakan kepada karni, Al A'masy
menceritakan kepada kami, dari Al Musalryab bin Rafi', dari Tamim
Ath Tha'i, dari Jabir bin Samurah, dia berkata, "Rasulullah SAW
mastrk menemui kami dan orang-orang sedang mengangkat tangan

mereka -Zuhair berkata" e!{ku rasa itu dalanr shalaf' - maka beliau

bersaMa" "Ada apa ini, alor melihat kalian mengangkat tangan seakan

tangan itu ekor kuda yang liar?! Bosikaplah tenang dalam shalat."lz

Penjelasan Hadits:

'€*i 4tt i6l d, 6 (Ada apa. ini, aku melihat kalian

mengangkat tangan). An-Nawawi b€rkatq "Mengangkat tangan yang

dilarang itu adalah mengangkat tangan mereka ketika mengucapkan

salanr sambil mengaratrkannya kepada orang yang ada di kanan dan

kiri sebagaimana yang disebutkan dengan tegas oleh riwayat lain.

r2r Hadis im shahih,lihat sebelumnya
rz Hadits im shahih. HR Muslim (Shalal/llg) danr jalur Al A'masy deagan

redalsi sama, An-Nasa'i (l I 83), juga seperti itu.
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Hadits Jabir ini dijadikan dalil oleh sebagian orang yang kurang ilmu
akan larangan mengangkat tangan ketika ruku dan bangkit darinya

(i'tidat). Pengambilan dalil semacam ini batil. Al Bukhari dalam

pembahasan mengangkat kedua tangan mengatakan, "Adapun

pengambilan dalil yang dilakukan sebagian orang yang tidak punya

ilmu dengan hadits Waki' dari Al A'masy, dari A1 Musayyab bin

Rafi', dari Tamim bin Tharafatr, dari Jabir bin Samuratr dia berkata,

Rasulullatr SAW masuk menemui kami dan kami mengangkat

tangan....(ds0." Ini hanya berlaktr dalam tasyahhud bukan ketika

berdiri, dimana sebagian satrabat ada yang memberi salern kepada

yang lain, lalu Nabi SAW melarang mengangkat tangan ketika

tasyahhud. Orang yang punya ilmu tidak akan berdalil dengan hadits

ini untuk praktek tersebut, dan ini sudah terkenal serta tidak ada

perbedaan, pendapat tentangnya. Kalau saja benar apa yang mereka

katakan, tentulah mengangkat.tangan di takbiratul ihrun dan shalat Id
juga dilarang, karena di sini tidak ada pengecualian kapan mengangkat

tangan yang dilarang dan yang tidak dilarang. Padahal, sudatr ada

hadits dari Mis'ar yang tersebut di dalamnya, *Hendaklatr dia

meletakkan tangannya di atas pahanya kemudian salam....'

rAl Bukhari berkata, l'Hendaklah orang seperti itu berhati-hati
jangan sampai berbicara mengatasnamakan Rasulullah SAW padahal

beliau tidak pematr mengatakannya. Allatr 'Azza wa Jalla berfinnan,

4 4,i; #J ^!t ;{-; o1 ",1 e;'bA6i 051 tW''$..,: Maka
, lrcndoklah orang-orang yang,menyalahi perintah Rasul .tahtt akan

ditimpa cobaan atau dttimpa azab yang,pedih." (Qs. An-Nuur [24]:
63) l

Ibnu Hibban berkata, "Penyebutan informasi yang berisi kisah

ringkas di'atas batrwa oraflg-orang itu diperintatrlian untuk tenang

dalam shalat dan tidak memberi isyarat tangan ketika mengucapkan

salam. Ini tidak berlaku wrtuk orang yang akan bangkit berdir-i tatkala

ruku, kemudian dia meriwayatkannya seperti riwayat Muslim.?'
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Al Hafiz}n berkata dalam At-Talkhish, "Di dalamnya tidak ada

dalil pelarangan mengangkat tangan dalam benttrk khusus di tempat-

tempat yang sudah ditentukan, yaitu ketika akan ruku dan bangkit
darinya, karena ini adalah ringkasan dari sebuatr hadits yang panjang."

Selesai.

Az-Zaila'i dalam Nashb Ar-Rayah berkata, "Hendaknya
dikatakan batrwa kedua hadits ini berbeda dan tidak saling

menafsirkan sebagaimana latazh hadits itu sendiri yang berbunyi:
Rasulullatr SAW masuk kepada kami dan orang-orang mengangkat

tangan ketika shalat. Maka Rasulullah pun berkata, 'Mengapa aku

melihat lralian mengangkat tangan seolah tangan itu adalah elar
htda liar?! Tenanglah dalam shalatl."

Orang yang mengangkat tangan ketika salam tidak
diperintahkan untuk tenang atau diam. Perintah diam hanya ditujukan

kepada rirereka yang mengangkat tangan ketika sedang shalat, yaitu
pada saat ruku dan sujud atau yang semisalnya. Initah makna yang

terlihat secara tekstual. Periwayat hadits ini menceritakan hal lain
yang dilihatrya dan itu bukan sesuatu yang jauh dari kemungkinan."

Selesai pernyataan AI Auza'i.

Menurut saya, betapa aneh apa yang dikatakan seorang imam

yang agung semisal Jamaluddin Az-Zula'i, bagaimana dia bisa

mengungkapkan kesimpulan ini?! furdai yang mengatakan itu adalatr

Ath-Thatrawi dan Al Aini tentu kita tidak perlu heran, tapi ketika dia

yang mengatakan akan lain soalnya. Sebab, Az-7-aila'i adalah seorang

muhaddits besar dan sangat muwhtf (frdak fanatik). Padatral, apa yang

disampaikannya di atas jelas keliru bagi orang yang mempunyai

sedikit saja keilmuan di bidang ini. Yang benar, kedua hadits di atas

bul@nlah dua hadits yang berbda, melainkan hadits yang sama yaog

salatr satunya menafsirkan yang lain. Perawinya saqq yaitu Jabir bin

Samurah dan matannya juga sama
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Al Mundziri berkat4 *Hadits ini diriwayatkan pula oleh

Muslim dan An-Nasa'i."

Bab 188: Menjawab Imam [Mim: 184, 185 - Ta': 190]

U V $!", ,474t I or;f i;,'rYJ tI:"; -lqv
y bt * Ut vlf :JGi:;r'* ,i,*ir ; ,;;a * ,*.

. F. *,*r.'#b?r'*t^s bf, 7Y1i,*',i bl'*i
997. Mnhammad bin Utsman Abu Al Jamatrir menceritakan

kepada kami, Sa'id bin Basyir menceritakan kepada kami, 6uri

Qatadatu dari Al Hasan, dari Sarurah, dia berkata, 'Nabi SAW
memerintatrkan kami untuk menjawab imam, untuk saling mencintai

dan saling mengucapkan salam satu sama lain.'123

Penjelasan lladits:

flrli ,e 
"aj 

;)f (Menjawab imam). Dalam Al Mirqah
dijelaskan, "Artinyq meniatkan jawaban kepada imarn ketika

mengucapkan salam dengan salom yang kedua bagr yang berada di
kantur imarn, salam yang pertama bagi yang di kiri imarn dan dengan

kedua salanr tersebut bagr yang berada tepat di depan imam

sebagaimana dalam madztrab Hanafi.

Attr-Thibi mengatakan, *A& yang mengatakan batrwa

makmum menjawab salam imam adalah dengan mengucapkan seperti

yang diucapkan imam. Ini adalah madzhab Malik, dimana makmu

mengucapkan salam dengan tiga bentuk: salarn untuk keluar dari

Its Sanad hadis ini dha'rf,karena kelemalran Sa'id bin Basyir
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shalat dengan menghadap ke depan agak ke kanan, salam kepada

imam dan salam kepada yang berada di kirinya."

Dal am Nail Al Authar, "Para pengikut madzhab Asy-Syafi'i
berpendapat, jika makmum berada di samping kanan imam, maka dia
berniat menjawab salam imam itu ketika mengucap salam yang kedua.

Bila dia berada di sisi kiri imam, maka dia berniat menjawab salam

imam dengan salam yang pertama. Ketika dia berada tepat di depan

imam, maka dia bisa menjawab dengan salam yang pertama atau yang

kedua sesuai kemauannya, tapi sebaiknya pada salam yang pertama."

Redaksi Ibnu Majah berbunyi,

$x.7i olr,*j e'#'of'rL, *\, ,k !, J:;.r6tl

a
,*

"Rasulullatr SAW memerintahkan kami rmtuk memberi salam kepada
para imaur karni, dan memberi salam antar kami satu sama lain.'

' i";f bfi 1rai"g mencintai), ini adalah bentuk .1irif aari fcata

afrlr 1cintal. Artinya hendaklah ada rasa saling cinta di antara sesama
jamaatr shalat dan seluruh orang yang beriman dengan masing-masing

melakukan kebajikan dan berakhlak mulia, berkata jujur dan'saling

menasehati dengan penutr ketulusan yang semua itu akan

menumbutrkan rasa cinta. Dalam kitab iVail Al Authar tertulis dengan

mentasydidkan huruf ba' 1Ql6J'i1. Artinya, masing-masing pihak

saling mencintai pihak lain.

fl ,* W'rrlbfi fa* agar kami saling memberi salam

satu sama lain), yaitu dalam shalat sedangkan kalimat sebelurnnya

(saling mencintai) adalatr kalimat sisipan (mu'taridhah) dan ini
dijelaskan dalam-riwayat /i.Bazrztr.dengan redaksi:,ql &'#bti
.iyf;lt O. f. db btr.'#bli "Asar kami memberi Jdam iepada

imam kami dan saling memberi salam sahr sama lain dalam shalat."
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Maksudnya, berniat untuk memberi salam manusia yang ada di
kanan dan kirinya. Hal yang sama juga kepada malaikat, karena

mereka lebih berhak untuk diberi salam sebagai bentuk pengagungan.

Sebagian ulama mengatakan bahwa sunnatr ini ditinggalkan

banyak orang, tapi ada kemungkinan ini berlaku di luar shalat. Ath-

Thibi berkata, "Ini adalah 'athf (ptenyarrbungan) yang khusus kepada

yang umum, karena saling mencintai mencakup makna dari salam

yang berarti membuka pintu cinta dan merupakan pengantar ke arah

sana."

Al Hafizh Ibnu Hajar berkata, "Sanad hadits ittr hasan. Ada
riwayat oleh Ahmad dan At-Tirmidzi yang sekaligus

menghasankannya, dari Ali RA, dia berkata: Nabi SAW shalat

sebelum Zruhur empat raka'at dan sesudahnya empat raka'at, dan

spb".eluq Ashar empat raka'at, {imana beliau memisabkan ariara

setiap dua. raka'at dengan sdqrn kepada malaikat yang didekatkan,

para nabi dan orang-orang beriman yang bersama mereka.'i

Ali Al Qari berkat4 "Tapi secara zhahir hadits Ali di atas

diberlakukan untuk tasyahhud, karena di sana ada ucapan salam untuk

kita dan hamba-hamba Allatr yang shalih. Sebab, untuk salarn ketika
keluar dari shalat tidak ada keharusan meniatkannya kepada para Nabi

berdasarkan kesepakatan para ulama. "
. Dalam Nail Al Authar, "secara tampak ini mencakup salam

dalam shalat dan di luarnya. Namun, AlBazz"ar penentukannya hanya

untuk shalat sebagaimana disebutkan di atas. Dalam h€l ini termasuk

di datamnya salam imam kepada makmum dan salam makmum

kepada iqarrr, serta salam orang-orang yang terdatrulu safu sama lain."
Selesai.

. Al Mundziri berkata, "Hadits ini diriwayatkan pula oleh Ibnu

Majatr secara ringkas dan sudah disebutkan bahwa Al Hasan

mendengar hadits dari Samurah."
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Bab: 189: Takbir setelah Shalat [Mim: - Ta': 1911

€;l
A

iut

c/ ., c, l.rot ..r^7 L.c, lct.c(

,f tS-P ;? col.;-' Ur+l (oJ.t) dr{ J^>l

* i' );, |tu;qt $t ok :ru
rii; - q q,\

"53r+

i;,f
'&

.6.
,tV,

cJ.rr,o
a

t \Je

998. Ahmad bin Abdah menceritakan kepada kami, Su&an

menceritakan kepada lemi, dari Amr, dari Abu Ma'bad, dari Ibnu

Abbas, dia berkata, l'Diketahui selesainya shalat Rasulullatr SAW
dengan takbir.'I24

Penjelasan Hadits:

.,_.. 
'{t * h' .Ja !, )rt 2te i,:rtlt'{4 os .Jtt f$

*53r, (dari Ibnu Abbas'dii berkata, "Diketahui selesafnya
i,f
shalat

Rasulullah SAW dengan takbir'), artinya takbir setelatr shalat. Dalam

riwayat berikut disebutkan kata dzikir, dan itu lebih umum dari takbir,

sedangkan takbir lebih lfiusus daripada dzikir, dengan dernikian

terjadi penafsiran terhadap yang lebih umum.

Al Mundziri berkata, *Hadits ini diriwayatkan pula oleh Al
Bukhari, Muslim dan An-Nasa'i."

rz Hadits ini shahih. IIR. Al Burfiari (842), Muslim @embahasan tentang
masjid/120).

,?t':}t '.t;b tl'-r; ,:cfi, ,;; U 'H 8:e -1q1

tV i,JV F r,{il ,)6-,)'n ;#v*f ,i;'i.tG?t
'.,rir ;i"i q f il.?At e:rif :ifif ,t6 ctt'of zill
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999. Yahya bin Musa Al BalkJqi menceritakan kepada kami,

Abdrxrazzaq menceritakan kepada kami, Ibnu Juraij mengabarkan

kepadaku, Amru bin Dinar mengabarkan kepada kami, bahwa Abu

Ma'bad maula Ibnu Abbas mengabarkan kepadanya, bahwa

mengeraskan suara dalam berdzikir ketika orang-orang beranjak dari

shalat fardhu pernatr dilalokan di masa Rasulullah SAW, dan Ibnu

Abbas berkata, 63Aklr dulu mengetahui selesainya mereka dari shalat

dengan itu (takbfu) dan aktr mendengamyu.nt2s

Penjelasan Hadits:

{} iit lIbnu Juraij) dengan huruf,/irr berbaris dhammah dan

huruf ra' berbaris fathah. Namanya adalatr AMul Malik biu Abdul
Aaz.

rA; 6 (Abu Ma'bad) dengan huruf mim berbans fathah dan
'ain beibaris sukun serla ba'berbaris/a thah, namanya adalatr Nafizh.

Orlpt y h' & ii,r J/": -p & uli i,ri (itu dilakukan di
masa Rasulullah SAW). Artinya, di zaman beliau sehingga hukum

hadits ini sama dengan hadits marfu'. Asy-Syaf i mematrami hadits

ini -sebagaimana yang dinukil oleh An-Nawawi- bahwa mereka

mengeraskan dzikir hanya unhrk sementara dengan tujuan

mengajarkan bagaimana cara berdzikir, bukan dilakukan selamanya.

Pendapat yang terpilih adalah imam dan malffrum berdzikir secara sirr
(pelan) kecuali bila diperlukan mengeraskan srnra untuk mengajar.

'6 Hadits ni shahih.IlR. Al Bukhari (841) dan Muslim (pembahasan tentang
masjid/l2l).
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,,,tb i.t i,'ti 1O* bahwa Ibnu Abbas). Artinya dengan sanad

yang dimaksud sebagaimana yang ada pada Muslim dari Ishaq bin
Manshur, dari Abdunazzaq dengan isi yang sama.

'{t( '8 ,i6'(Oiu berkata: Aku mengeta}rui). Artinya, aku
tt-a 7. t '

mengira. 'AAJ'lt ,il:t tgy:t t5! (ika mereka selesai dengan itu).
Artiny4 aku menget"troi *rt to mereka meninggalkan tempat dengan

pengerasan suara yang mereka lalerkan. '^iJi?J (aku mendengarnya)

yaitu dzikir tersebut.

Redaksi yang ada di Al Bukhari adalatr:

*rtu\rialiy.;'f s
*Aku mengetatrui hal itu dengannya (akbir) bila aku mendengamya."

Al Qasthalani mdelaskan, "Secara makna latrir bahwa Ibnu
Abbas tidak menghadiri shalat jumuah di beberapa waktu lantaran

masik kecil, atau dia hadir tapi berada di shaf paling ujung sehingga

tidak mengetatrui beraktrimya shalat dengan salam melainkan dengan

takbir. Syaikh Taqiyuddin berkata, 'Dari sini diambil kesimpulan

bahwa pada waktu itu tidak ada muballigh (penyampai suara imam)

yang menyampaikan suara imam ke jamaah beriktrtnya." Selesai.

An-Nawawi berkata, "Ibnu Baththal dan lainnya menukil

bahwa para pengikut madztrab yang layak diikuti dan lairurya sepakat

tidak adanya kesunnahan meninggikan suara ketika berdzikir dan

bertakbir. Asy-Syaf i mematrarni hadits ini bahwa beliau SAW
mengeraskan strara ketika berdzikir hanya untuk sementara sampai

mereka mengetahui bagaimana ucapan dzikir seharusnya, bukan

karena mereka terbiasa mengeraskan suara (dalam berdzikir). Dia
(Asy-Syafi'i) memilih pendapat batrwa imam dan makmum hendaknya

berdzikir setelatr shalat dengan memelankan surlr4 kecuali bila dia

menjadi imam yang ingin mengajarkan. Dia (Asy-Syaf i) mematrami

hadits ini demikian adanya." Selesai.
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Al Mundziri berkata "Hadits ini diriwayatkan pula oleh Al
Bukhari dan Muslim."

Bab 190: Memperingan Salam [Mim: 185, 1t6 -Ta': 1921

'i'rZJ A,*1f i f U.'#l$:"; -\...
,iri .*!Jt *, f!)t * i. ;j'*|4 ;'r\i e:*,|tSjt |i ;
,&i:io b,, * i,i;;,Su,Sui;:) ,rj'Jb ,i ,r! *

1.ti59lr1lr U:b>

. ?yt'$ ij,r !:i;:it'i.t Gy : fu iu
'rtr,o;.lrt',J;-'i q F 6 a; z'rlt:, J Sv

.?-yt ld.'{r'!; k, AVt &, rls,Jv *'5,
.u; * ,p'; i3f ir*; :Juj

1000. Ahnrad Uio fvf*rurrror"a bin Hanbal menceritakan

kepada kami, Muhammad bin Yusuf Al Firyabi menceritakan

kepadaku, Al Auza'i menceritakan kepada kami, dari Qunatr bin
Abdurratrman, dari Az-Ztthli, dari Abu Salamah, dari Abu Hurairah,

dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Memperingan salaur itu
sunnah."l26

Isa berkata "Ibnu Al Mubarak melarangku merafa' hadits ini."

t2t Sanadnya dha'if dan dia mawquf. Ahmad bin Hanbal dan Ibnu Al Mubarak
melarang merafahya. Permasalatrannya berada si seputar Qunah bin Abdurrahman
dan dia mi dha'if,, Hadits ini juga dikeluarkan oleharzQ9T).
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Abu Daud berkata, "Aku mendengar Abu Umair Isa bin Yunus
Al Fakhuri Ar-Ramli berkata, 'Ketika Al Firyabi pulang dari Makkah
dia tidak mau merafa' hadits ini, dan dia menjelaskan bahwa Ahmad
bin Hanbal melarangnya'."

Penjelasan Hadits:

Hadits ini diriwayatkan oleh Al Hakim dau dia mengatakan,

"Slwhih, berdasarkan syarat Mrslim.' Tapi dalam sanadnya ada
qurrah bin A-Murrahman Al Mu'afiri Al Mishri yang didiskripsikan
oleh Ahmad sebagai mungkarul hadits jiddan (haditsnya sangat

munlcar). Sedangkan Ibnu Ma'in menyifatinya sebagai periwayat yang

dla'if. Abu Hatim mengatakan, "Dia tidak hnt". Ibnu Adi berkata,
*Aku belum pernah melihat dia punya hadits yang munkar, dan aku

harap dia itu tidak ada masalah." Muslim memakainya dalam kitab
slahilayatapi sebagai pengiring bagi riwayat Arnru bin Al Harts. Al
Auza'i mengatakan, "Aku tidak tatru ada yang lebih dari Qurrah
tentang Az-Zrthri." Ibnu Hibban memasukkannya dalam Ats-Tsiqat,
dan At-Tirmidzi menganggap hadits ini shahih melalui jalur Qunah
tersebut.

g>fllr U:i, (memperingan salam). Kata Ji, dengan

memfathahkan huruf fta'dan mensukunkan dzalberdasarkan apa yang

diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dari Abdullah bin Al Mubarak yaitu
tidak memanjangkannyq atau mengucapkan lafazhnya dengan pendek

dan cepat.

Ibnu Al Atsir berkat4 "Artinya memperingan dan tidak
mengucapkannya secara panjang. Ini dihrnjukkan oleh hadits An-
Na}fia'i, "Takbir itu dipercepat dan salam juga dipercepat." Karena,
jika diucapkan secara cepat berarti telah memendekkannya.
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At-Tirmidzi berkata, "Itulah yang disukai oleh para ulama.

Juga ada riwayat dari Ibrahim An-Nakha'i, dia berkata: Takbir itu
jazm (dipercepat) dan salam juga jazm."

Ibnu Sayyid An-Nas mengatakan, "Para ulama berkata,

disunnatrkan mengulur lafazh salam dan tidak memanjangkannya

dengan mad, dan aku tidak mengetatrui ada perbedaan pendapat dalarn

masalah ini."

Al Mahdi menyebutkan dalam Al Bahr,"Mengucapkan salam

dengan tergesa-gesa adalah makrtrh berdasarkan perbuatan Rasulullah

SAW yang selalu memerintalrkan tenang dan berwibawa."

Asy-Syaukani menambahkan, *Ini tertolak dengan adanya

dalil yang bersifat l*rusus'ini bila yang dimaksudnya (Al Mahdi)
adalatr mengucapkan lafaztr salam itu dengan cepat."

Al Mundziri berkata, *Hadits ini diriwayatkan pula oleh At-
Tirmidzi dan dia mengatakan hadits inr shahih. Sampai disini
komentarnya (At-Tirmidzi). Dalam sanadnya ada nama Qurrah bin
Abdunalman bin Haiwail Al Mishri yang dikatakan oleh Al Imam

Ahmad bin Hanbal, "Qurrah bin Abdunatrman adalah murid Az-
Zuhi, haditsnya mungkar sekali. "

?-9, ili il ,y t:6l'i, gg :ufr iri gsa berkata: Ibnu Al
Mubarak melarangku memarfu\ya). Pernyataan ini -yaitu dari

kalimat: "Isa,berkata.....(sampai kalimat: Atrmad melarang

memarfu'annya") tertulis dalam sebagian naskah tapi kebanyakan

naskatr yang ada tidak terdapat kalimat ini. Al Hafiztr Al Mirui jaga

tidak menyebutkannya dalam Al Athraf,

At-Tirmidzi meriwayatkan hadits ini dari jahu Abdullah bin Al
Mubarak, berikut redaksinya: Ali bin Hajar menceritakan kepada

kami, Abdullatr bin Al Mubarak dan Al Haql bin Ziyad mengabarkan

kepada karni, dari Al Auza'i, dari Qurratr bin Abdurrahman, dan Az-
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Ztthri, dari Abu Salamah, dari Abu Hurairah, dia berkata,

"Memperpendek salam itu sunnah."

US-$, &; (, (Ketika Al Firyabi pulang). Maksudnya,
Muhammad bin Yusuf Al Firyabi tidak lagi mengatakan, dari Abu
Hurairah, dia berkata: "Rasulullah SAW bersabda sepulangnya dia
dari Makkah, melainkan hanya mengatakan, Abu Hurairatr berkata:

Memperingan salar4 itu sunnah." Sebagaimana yang diriwayatkan
oleh At-Tirmidzi dari Ibnu Al Mubarak

Ibnu Taimiyah berkata dalam Al Muntaqa, "Hadits ini
diriwayatkan oleh At-Tirmidri secara mauqufhanya sampai pada Abu
Hnrairah." Selesai. Tapi ini dibantatr oleh pensyarah htab Al Muntaqa
itu, Asy-Syauloni dimana dia berkata dalam Nail Al Author, "Hadits
ini tidaklah mauquf sebagaimana yang dikatalcan oleh Ibnu Taimiyah,

karena redaksi At-Tirmidzi dari Abu Hurairah berkata, "Memperingan
salam adalah sunnah."

Ibnu Salyid An-Nas mengatakan, "Yang seperti ini termasuk

musnad (bersambung kepada Rasulullah SAIV) menurut ahli hadits

atau mayoritas dari mereka. Sedangkan di kalangan atrli ushul masalatr

ini menjadi perbedaan pendapat yang terkenal." Selesai.

Menurut saya (pensyarah); Ibnu Taimiyah tidak bermaksud

mengatakan mauquf kecuali seperti yang dianggap oleh Ibnu Al
Mubarak, Al Firyabi, Ahmad bin Hanbal yaitu tidak lagi mengatakan

"Rasulullah SAW bersabda" melainkan hanya mengatakan Abu
Hurairah berkata, "Memperingan salam itu termasuk sunnah". Jadi,

maksud para imam tersebut dengan mauquf adalatt menghilangkan

kalimat "Rasulullah SAw.bersabda". Sebab, baik mereka yang

meriwayatkannya secara marful maupun yang meriwayatkan secara

mauquf sana-sama sepakat dengan matan hadits seperti itq dan apa

yang dikatakan Al Hafizh Ibnu Sayyid An-Nas itulah yang betul

bahwa hal semacam ini termasuk hadits yang musnad. Wallahu a'lam.

Demikian diungkap dalam GhryahAl Maqshud.
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irii laan dia berkata), yaitu mu'allif (Abu Daud). (Ahmad

melarangnya) kata ganti 'nya' di sini kembali kepada Abu Daud.

Artinya, Ahmad bin Hanbal melarang Abu Daud meriwayatkannya

dari Abu Hurairatr secara marfu'sebagaimana yang sudatr dijelaskan.

Wallahu a'lam.

Bab 191: Jika Berhadats dalam Shalat Hendaklah Berpaling

[Mim: 186, lE7 -Ta': 1931

.c. li I z ,it6-. 1n..ry U. J_-F l,!J> (G /
€)l 'n iln $'",

,* i *'*oq i,f *,J,?\i tro r,gt
rt tiyip. ybt * itJ;' i6 'i6 * i *'*

.:^^b'qt Urfl, u .bui -r>,ia 
e €'d*l

-\. . \

1001. Utsman bin Abi Syaibatr menceritakan kepada kami,

Jarir bin Abdul Hamid menceritakan kepada kami, dari Ashim Al
Ahwal, dari Isa bin Hiththan, dari Muslim bin Sallam, dari AIi bin
Thalq, dia berkata: Rasulullah SAW bersabda, *Apabila salah seorang

lulian btnng angin maka hendaHah dia berpaling dan berwudlu

sert a mengul angi shol otnya."r??

Pcnjelrsen Hadits:

* i ,*',f (dari Ali bin ThalO bin Al Mrmdzir Al Hanafi

As-Suhaimi. Hadits ini dengan sanad dan matan yang sama sudah

disebutkan'dalam penrbatrasan tentang Thatraratr di bab: Tentang

r? Hadis ini shahih,telah disebutkan di nomor 204 dengan sanad dan matan )arg
s8ma.
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Orang yang Berhadats dalam Shalat. Jadi, silatrkan memeriksa

kembali di sana.

i6t tl.i ri1 (Apabila salah seorang kalian kentut), artinya
kentut yang tidak berbunyi. :fut ,i. (dalam shalat), artinya ketika
melaksanakaffrya dan ini tidak manafikan hadits Abdullah bin Amru,
dia berkata "Rasulullah SAW bersabda, "Apabilah salah seorang dari
kalian berhadats pada saat dia sedang duduk di penghujung shalatrya
sebelum salam, maka shalatnya satr.'Hadits ini diriwayatkan oleh At-
Tirmidzi daq dia katakan, *Ini adalah hadits yang sanadnya tidak kuat
dan mereka berselisih tentang sanadnya."

UAi ftendaklatr dia ber-paling) dari shalatnya atau

meninggalkan shalatnya

V,fll (hendaklatr dia berwudhu). .Dalam sebuah riwayat
aAi.

'rit'b't 5t @endaklatr dia mengulangi shalatnya). At-Tirmidzi
berkatq "Al Bukhari berkata, Aku tidak mengetahui ada hadits dari

Ali bin Thalq selain ini'."

Hadits ini adalatr dalil batrwa kentut itu membatalkan wudhu

dan itu sudatr merupakan rjmak, serta di-qiyas-kanlah segala yang

membatalkan wudhu dalam hal ini, dimana semua itu membatalkan

shalat.

Dalam pembahasan Thatrarah sudatr disebutkan hadits Aisyatr

tentang orang yang terkena muntahan atau mimisan ketika sedaqg

shalat maka dia harus berpaling (meninggalkan shalatnya) tapi tidak
mengulang, melainkan melanjutkan shalatrya yang sempat terputus

gara-gara hal itu selama dia tidak bicara selama itu. Hadits ini
bertentangan dengan hadits bab di atas, tapi masing-masing hadits

punya permasalahan tersendiri. Tapi yang diunggulkan adalah hadits

Ali bin Thalq karena dikuatkan oleh Ibnu Hibban dan hadits Aisyatr

tidak ada seorangpun yang menganggapnya shahih.
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Al Mundziri berkata, "Hadits ini diriwayatkan pula oleh At-
Tirmidzi, An-Nasa'i dan Ibnu Majah. At-Tirmidzi berkata, 'Hasan',

dan sudatr disebutkan dalarn pembatrasan Thatraratr."

Bab 192: Tentang Orang yang Shalat Sunnah di Tempat yang

sama dengan Ketika Dia Melaksanakan Shalat Fardhu

Mim: 187, 18E - Ta:: 1941

1002. Musaddad menceritakan kepada lomi, Hammad dan

Abdul Warits menceritakan kepada kami, dari Laits, dari Al Hajjaj bin

Ubaid, dari Ibrahim bin Ismail, dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW
bersabda, *Apakatr seorang dari kalian tidak senggup -Dia berkata:

Dari Abdul Warits- unhrk maju atau mundur, atau bergeser ke kanan

atau ke kiri?" dalam hadis Hammad ada tambahaq "Dalam shalat".

Malcsudnya shalat $rn.ah. 128

til Sanadnya dha'if. Ibrahim bin Ismail majhul, Laits bin Abu Sulaim dha'if, Al
Haiiaj bin Utaidullah majhul juga. Dalam At-Talr&ib, *Al Bukhari berkat4
"Sanadnya tidak sah." Ini dikatalcannya deJramAt-Toikh."
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Penjelesan Hadits:

ixlf 4'fi gpakah salah seorang dari kalian tidak sanggup).

Di dalamnya terkandung dalil bahwa tidak seharusnya shalat sunnah

di tempat yang menjadi tempat shalat fardhu, melainkan hendaknya

mundur atau maju, atau bergeser ke kanan dan ke kiri.

iri 1Aa berkata), yaitu Musaddad dari AMul Warits tapi tidak
dalarn riwayat Hammad.

t;,iSt d (di shalat subhatr), artinya shalat sunnah.

Al Mundziri berkata, *Hadits ini diriwayatkan pula oleh Ibnu

Majatr. Abu Hatim Ar-Razi ditanyatentang Ibratrim bin Ismail ini dan

dia menjawab, "Dia majhul."

,*,'i.'.*l if-r- ,i:"L:'i q61jlt 
"e 

$!";:\ . .t,

J*-tlls;.r,b,Ju,f i gr3\i,f ,+ i )qtf\,*U'e eitLst.,i! JL 'rfitb:t :!'& :Ju" -,:., $
.*:,

ortj :iu

de

y,f lfiu';'at e95F- k:,
i,' & ltd J:-.t#,a J:\i

,SJ T
i;s,'r#i,b, oc,

'i ,!-b ,iti qf;,F:)6- rt y-'* * ; *3 *
'^i1 '!a\l ,tiJt blt ivi - * ,*- - dl ej )Ys ,y,
; ;W *rli"ft';L gli;,{U r#t a,} :\i i$t
'e'kG'#'n'fil:4' ,Pl'#'f 'r !.J.Lr :i6
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1003. Abdul Watrhab bin Najdatr menceritakan kepada kami,

Asy'ats bin Syu'batr menceritakan kepada kami, dari Al Minhal bin
Khalifatr, dari Al Anaq bin Qais, dia berkata "Ada seorang imam

kami yang kunyahnya adalah Abu Rimtsah. Dia berkata, 'Aku pernalt

melakukan shalat seperti ini (mirip dengan shalat ini) bersarna Nabi

SAW.'

Dia berkata, 'Abu Bakar dan Umar biasanya berdiri di shaf

terdepan di sebelah kanan beliau. Lalu ada seorang laki-laki yang

datang dan mendapatkan takbir pertarna bersama beliau. Nabi SAW
kemudian shalat, sampai akhirnya salam ke kanan dan ke kiri dan

kami melihat putih kedua pipi beliau. Selanjutnya beliau bergeser

seperti bergesernya Abu Rimtsah -maksudnya dirinya sendiri- dan

orang yang mendapatkan takbii pertama tadi melanjutkan shalat.

Urnar lalu menyergapnya dengan memegang kedua bahunya dan

menariknya dengan keras, kemudian dia berkata, 'Duduklah dulu,

sss'mgguhnya tidaklah ahlu kitab itu celaka selain karena mereka

tidak memisah shalat mereka.' Nabi SAW keurudian mengangkat

pandangan beliau dan bersabd4 'Allah membenarkan perkataanmu

wahai lbnu Al Khaththab'.'rze

Abu Daud berkata "Ada pula yang menyebutnya Abu
Umalryatr sebagai ganti Abu Rimtsah.'

t2e Sanad hadits ini dha'tf, karena ke-dha'if-an Al Minhal bin Khalifah, dan
Asy'ats itu terdapat kelemahan padanp.
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Penjelasan Hadits:

$ ?61.6, ,*, (Salah seorang imam kami shalat mengimarni

kami berkunyah), bisa dengan tasydid bisa pula dengan takhfif (tanpa
tasydid).

*l oJ (Abu Rimtsah), dengan mengkasrahkan huruf ,o'. Jni
(dia berkata) yaitu Abu Rimtsah. oii ti; (Aku pemah melakukan
shalat ini), kata'ini' d.i sini bukan'berarti shalat itu pula melainkan
shalat yang sama di masa Rasulullatr SAW, sehingga kata turjuk (iszn

isyarah) di sini berlaku untuk haqiqah dzihnfiyah (hakikat yang ada

dalam bayangan). Makany4 dalam kalimat ada kata "atar"' karena

keraguan.

iri laia berkata), yaitu Abu Rimtsatr.

y * e'fir',i:ar 4'ovfi-'fri rt i'osi(Abu Bakar dan

Umar iierdiri 
'di 

shaf pertarna di ruinpi"g kanan beliau). Ini
berdasarkan sabda Rasulullah SAW, '"HendoHah yang berada setelah

adalah olang-orang yang.alim dan bijalaana. " Dalam hadits ini pula

terdapat anjuran y,ang sangat untuk berada di shaf terdepan dengan

agak ke kanan imam, karena itulah yang paling afdhal.

j:\i a:nfilt '* i ,h,) og't (ada seseorang laki-laki yang

mendapatkan takbir ;pertarna), maksudnya takbiratul ihram karena

itulah takbir yang pertama secara hakiki. Atau, ,bisa. pula yaqg

dima}sud adalah takbir ketika akar ruku, karena itu me,rupakan takbir
raka'at pertama.

iy,blt rl Gartshalat) ini menghilangkan kemungkinan batrwa

yang dimaksud adalah takbir sesudah shalat. Artinya takbir ini adalah

takbiratul ihrarn: Penyebutan ini dilalrukan gtrna menjelaskan bahwa

orang yang mendapatkan takbfu pertama ini melanjutkan shalat sunah

setelatr shalat fardhq bukan karena dia masbuq lalu berdiri lagi untuk

menyempurnakan shalatnya yang ketinggalan.
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Pt y tt, * l' b, "yi 
gvuui sAw metaksanakan shalat),

artinya shalat yang dimaksud. d- i, ftemudian beliau salam) artinya

miring atau bergeser tempat.

:lu- ,fj y ,f (di kanannya atau di kirinya), dan bukan

beranjak ke muka setelatr salam.

f-r" 
',ipE $-?) ,F (rrrpai kami melihat putih kedua pipi

beliau). Artinya, dua sisi wajatr beliau, yang pertama pada pipi kanan

dan yang kedua padapipi kiri.

,yA, j ftemudian beliau bergeser), yaitu Nabi SAW ,f: )q?liil (seperti bergesernya Abu Rimtsah), artinya sama dengan bergeser

yang dilakukan Abu Rimtsah. Dia menyebut dirinya sendiri'dengan

kata ganti orang ketiga untuk menambah penjelasan sebagaimana

dikatakan oieh Ath-Thibi. Makanya, periwayat berkata, "Yalsd
dirinya sendiri".

iji.{ 1-rnrgenapkan) bisa dibaca dengan tasydid atau tafihltf.

Menurut Ath-Thibi kata gi:ilt b€rarti manggabrmg sesuatr dengan

sesuatu yang sama dengannya. Dengan demikian artinya adalah si

orang ini kembali melakukan shalat menggabung shalat yang sudah

dia kerjakan dengan shalat yang lain.

'fr 4 qj (Umar lalu menyergapnya), aninya scgera berdiri
dengan 

""pit. 
tfi *.'Jrlib (hh memeg_ang kedua pundalc orang itu

dan menariknya a6frgari keras). Y,ata'oy/- dengan tasydid pada hunrf
zai.

'ily(karena itu) dhamir yang ada di sini adalatr dhamir syo'n

ftata ganti yang kembali pada sebuah urusan tertentu).

i{ 'ff (melainkan karena mereka). Dalam sebuatr naskah

teqtplis: if ii (meUnkan karena dia), kata ganti dia ini kembali pada

'trusan".

.15 lmemisatrkan), artinya memisatrkan shalat itu dengan

salam atau bergeser. Ada kemungkinan mereka (ahlu kitab)
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diperintahkan untrrk memisah shalat tapi mereka tidak melakukannya.

Kemungkinan lain mereka memang tidak diperintahkan wrtuk itu,
sehingga mereka menyambung shalat dengan shalat yang lain dan

meyakini bahwa itu adalah shalat yang satu. Atau, karena mereka

tidak berdzikir kepada Allah seusai shalat, sehingga itu menyebabkan

hati mereka menjadi keras dan akibatnya mereka melanggar larangan

Allah dan tidak mematuhi perintah-Nya. Demikian diungkapkan
dalam Al Mirqah.

Ath-Thibi berkata, "Ada kemungkinan yang dimaksud tidak
memisatrkan di sini adalatr tidak berdzikir setelatr salam, sehingga
perkataan Umar ini maksudnya, 'mereka tidak dicelakai oleh apapun

selain keengganan mereka memisatrkan shalat'."

.i,ud,'it V +fu ,avt ,dui'oH p, y h, ,p du e,l
(Nabi SAW mengangkat pandangannya dan bersabda, "Allah telah

membenarkanmu watrai pufra Al Khaththab"). Maksudnya, Rasulullah

SAW memandang mereka berdua Huruf Da' (yang ada dalam kata

ei) dikatakan sebagai za'tdah (tarnbatrarU tidak ada arti k*rusus), ada

pula yang mengatakan ba' di sini berfungsi mentransitifkan kata kerja

dan objeknya (mafulnya) tidak terlihat dalarn teks (mahdzufl,

sehingga ungkapan Rasulullatr SAW ini bermakna, "Allah memberi

petunjuk kepadamu." Menurut Ath-Thibi ini termasuk qalb

(pembalikan) yang artinya apa yang kamu perbuat,mendapat taufiq
dari Allah. Demikian diterangkan dalam Al Mirqah.

Dalam Yitab I'lam Ahli Al 'Ashr bi Ahkam Raka'atai Al Fajr
disebutkan, "Pemisahan shalat itu bisa dilalukan dengan waktu atau

bisa pula dengan berpindatr tempat dari tempat shalat sebelumnya.

Pemisahan dengan waktu adalah sebagaimana diriwayatkan oleh Al
Imam Ahmad, Abu Ya'la dengan sanad keduanya adalah para perawi

k;itab shahih -sebagaimana yang ditegaskan dalam Majma' Az-

Zawa'id- dari Abdullah bin Rabah, dari salah seorang satrabat Nabi

SAW, bahwa Rasulullah SAW shalat Ashar lalu ada seorang laki-laki
yang juga shalat. Dia dilihat oleh Umar dan langswrg berkata padanya,
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"Duduklah! Karena sesungguhnya celakanya alrlu kitab karena dalam

shalat mereka tidak ada pemisah." Kemudian dia menyebutkan hadits

Abu Rimtsah ini.

Selanjutnya penulis l<ttab Al I'lam ini berkata lagi, "secara
lahir, Umar RA tidak bermaksud menyatakan adanya pemisahan

shalat dengan berpindatr tempat, karena dia memerintahkan kepada

orang itu untuk duduk dan tidak meminta untuk maju atau mundw,

sehingga pastilah yang dia maksudkan adalatr'pemisahan dengan

mengatur jarak waktu."

Adapun pemisatran dengan berpindah tempat adalalt

sebagaimana hadits yang diriwayatkan oleh Muslim dari Mu'awiyatr
yang di dalamnya dia berkata, "Jika kamu shalat Jum'at, maka

janganlah menyambungnya langsung dengan shalat sampai dia bicarq
atau keluar terlebih dahulu. Sebab, Rasulullah SAW memerintabkan

kami agar tidak menyanrbung shalat dengan shalat lain sampai kami

bicara atau keluar." Selesai secara ringkas.

Al Mundzfui berkata, "Dalam sanadnya ada Asy'ats bin
Syu'batr dan Mintral bin Khalifah. Kedua orang ini masih

dipermasalatrkan laedibilitasnya. "

Bab 193: Lupa dalam Dua Suiud Mim: 188, 1t9 - Ta': 1951

* ,i-:) U. it3 €* ,l:;i 'u. 'rZJ $:r, -\ . . r
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1004. Muhamnad bin Utaid menceritakan kepada kami,

Hammad bin Zaid menceritakan kepada kami, dari Ayyub, dari

Muharmad dari Abu Hr:rairah, dia berkata, "Rasulullatr SAW shalat

bersania karni pada salatr sattr di antara dua shalat siang, yaitu Zhuhur

atau Ashar. Beliau shalat bersama kami (hanya) dua raka'at kemudian

salarn. Kemudian beliau berdiri di salah satu potongan kayu yang ada

di depan masjid. Beliau meletakkan tangan di atas satu sama lain,

terlihat dari wajatr beliau rona marah. Kemudian orang-orang segera

keluar dan mereka berkata, 'Apakatr shalat tadi diqashr? Apakah

shalat tadi diqashr?' Di antara orang-orang itu ada Abu BaIa dan

Umar, tapi mereka berdua segan untuk menanyakan itu kepada beliau.

Lalu ada seorang laki-laki yang biasa dipanggil Rasulullah SAW Dzul
Yadain, dia berkata, "Wahai Rasulullah, apakatr anda lupa ataukah

shalat diqashr?" Beliau menjawab, *Aht tidak lupa dan shalat tidak
diqashr." Dia berkata, "Tidak, anda telah lupa watrai Rasulullatr."
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Kemudian Rasulullah SAW menghadap ke orang-orang dan

bertanya, "Benarkah apa yang dikatakan oleh Dzul Yadain?" Mereka

menganggap yang berarti "Ya."

Lantas, Rasulullatr SAW kembali ke tempatrya dan shalat dua

raka'at yang tersisa sampai beliau salam. Setelah itu, beliau sujud

sama seperti sujudnya atau lebih panjang, kemudian bangkit dengan

bertakbir. Selanjutnya beliau kembali sujud sama dengan sujudnya

atau lebih panjang kemudian bangkit sambil bertakbir.'r3o

Dia berkata: Ada yang bertanya kepada Muhammad, *Apakatr

beliau salam (setelatr) zujud sahwi?" Dia menjawab, "Aku tidak ingat

itu dari Abu Huairah, tapi aku diberitahu batrwa Imran bin Hushain

berkata,'Kemudian beliau mengucapkan salam'."

Penjelasan Hadits:

*.f ,* (dari MuhammaO, yaitu Ibnu Sirin.

'r|5li, W d;36! (salah satu dari dua shalat siang). Kata *:itr
dengan memfathahl<an bin, mengkasrahlon sln dan ya' di akhir
furtasydid, menurut AI Azhari adalah waktu antara matatrari dan

terbenamnya. Abu Hurairah menentrkannya dalam riwayat Muslim
dengan shalat Znrhtr, sedangkan dalam riw.ayat lain ditegaskan itu
adalah shalat Ashar. Hal ini dikompromikan dengan me,lryatakan

bahwa kejadiannya terjadi berulang kati.

'* 'j (Kemudian beliau salarn). Dalam hadits Imran bin
Hushahin yang diriwayatkan oleh Muslim berbtmyi, "Beliau sudah

salam padahd banr tiga raka'at." Ini bukan perbedaan riwayat

melainkan ada dua kejadian yang terjadi di lain walctu sebagaimana

dilotakan oleh fui-Nawawi dalam Al Khulaslnh menukil dari para

pe,neliti.

rs Hadits bi shahih. IIR. At Bukhad (714), Muslim (p€mbahasm tentang
masjidDT).
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.taii)t * eY 4iri p 6r*rdian beliau berdiri di salatr

satu pofongan fuyo iine adaii depan masjid). Kata {iiiberarti beliau

berada di aratr kiblat. Dalam riwayat Ibnu Aun redaksinya adalah,

"Kemudian beliau berdiri di depan sebuah kayu yang melintang."

W y.tJ- *i @"tiau meletakkan tangan di atasnya), di atas

kayu itu.

,s?\i utb rJ,Lt:.tLysalatr satu dari keduanya berada di atas yang

lain). Dalam sebuatr riwayat redaksinya adalah, "Beliau meletakkan

tangannya yang kanan di atas tangan yang kiri lalu menjalin jemari."

|$g yt ei.Jfr gampak di wajatr beliau rona maratr). Ada
kemungkinan kemarahan beliau lantaran pengaruh keragu-raguan dari

apa yang banr saja beliau lakukan. Atau karena beliau tadinya sedang

marah, sehingga lantaran itu menjadi lupa dalam shalat beliau.

Demikian dinyatakan dalam Al Mirqah.

/,3' 
'uO; 'ef t G"*"Aan orang-orang keluar dengan

segera), dari masjid. Kata isb't , dibaca dengan memfathahkan sin dan

memfathahkan ra' itulah yang lebih dikenal. Tapi ada juga yang

mengejanya dengan mensulcunkan ra'. Artinya mereka bersegera

keluar. Ada pula yang membacanya dengan mendhammahrr'at sln dan

mensukunkanra'(oG)1, sebagai bentuk jamak dari kata e-r. @epat),

seperti halnya kata $ janralarya adalah 0rli.

'r6.qi frj f -fi ,t6r,Ji tai antara orang-orang itu ada Abu

Bakr dan Umar, ripi meieka seganl, artinya mereka dikalahkan oleh

rasa hormat dan segan kepada Rasulullah SAW untuk menanyakan hal

itu. e(,i3( llf 1,*t * bertanya kepada beliau), yaitu mengapa beliau

salam padahal baru shalat dua raka'at.

i$t ti :ti-i- *t y h, }* !, li,t os|htt iui lralu ada

seorang laki-laki yang biasa dipanggil Rasulullah SAW "Dzul
Yadain"). Dalam sebuah riwayat adalah seorang laki-laki yang

dipanggil Al Khirbaq, dan kedua tangannya memang agak panjang.

Dia dipanggil Dzul Yadain lantaran tangannya yang panjang. Di
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antara para satrabat ada orang lain yang dipanggil Dzu Asy-Syimalain

dan dia bukan Dzul Yadain. Sementara ifi Az-Ztfrikeliru dimana dia

menganggap Dzul Yadain dengan Dzus Syimalain ini orang yang

szrma, tapi para ulama telah menjelaskan kekeliruannya ini.

Ibnu Abdil Barr berkatq "Dzirl Yadain bukan Dzu Syimalain,

Dzul Yadain adalah yang disebutkan dalam kisah sujud sahwi dan dia

adalah Al Khirbaq. Sedangkan Dzu Syimalain adalah Umair bin
Amr." Selesai.

tiyllr oe i1 '41 ,!, l1,; 6. :Jui (dia berkat4 "'wunui
Rasulullatr, apakah anda lupa atar*ah shalat diqashr?"). Kata cttal
ada meriwayatkannya dengan metdhommahkan huruf qaf darr

menkasrahkan shad. Ada pula dengan memfathahkar qaf dan

mendhammahkanshad, dan semuanya benar, tapi yang paling terkenal

adalah yang pertama. Artinya, apakatr Allah menurunkan syariat baru

dengan menjadikan shalat yang empat raka'at menjadi dua raka'at.

riiilr P'it'"Jl { ,.;ri 6aefao menjawab, rc,{ku tidak lupa

dan shalat tidak diqashr.'). Artinyq alctr yakin tidak lupa dan shalat

tidak diqashr.

,i'tfl (mereka mengangguk), yaitu memberi isyarat dengan

kepala mereka. Dalam Subul As-Salam $sebutkan, 
*Hadits ini adalah

dalil batrwa niat keluar dari shalat dan memutusnya bila dilakukan

lantaran keyakinan bahwa shalat itu telah lengkap dilaksanakan

tidaklah membatalkan shalat itu sendiri secara keselunrhan, meski

sudatr dilakukan dua kali salam. Selain itu pembicaraan manusia juga

tidak membatalkan shalat demikian halnya pembicar6an dari orang

yang meyakini shalatrya sudah sempurna. Ini adalah pendapat

mayoritas ulama dari kalangan salaf maupun khalaf. Ini menjadi
pandangan Ibnu Abbas, Ibnu Az-Zubatr dan saudaranya (Urwah),

Atha', Al Hasan dan selain mereka. Pendapat ini didukung oleh Asy-
Syaf i, Ahmad dan semua atrli hadits.
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Sementara itu ulama Hanafiyatr berpendapat bicara pada saat

shalat baik karena lupa maupun tidak tahu membatalkan shalat.

Mereka berdalil dengan hadits Ibnu Mas'ud dan hadits ZudbnArqarn
yang melarang pembicaraan ketika shalat. Mereka juga menganggap
bahwa kedua hadits ini menjadi nasikh (penghapus) bagi hadits di
atas.

Ini bisa dijawab Uatrwa hadits Ibnu Mas'ud terjadi di Makkah,
kasusnya terjadi beberapa tahun sebelum hadits bab di atas, dan yang

terjadi terlebih dahulu tidak bisa mengatrapus yang terjadi kemudian.

Lebih dari itu baik hadits ZudbinArqarn maupun hadits Ibnu Mas'ud

berlaku umum, sedangkan hadits bab ini berlaku khusus bagi yang

berbicara karena mengira bahwa shalat telatr sempuma. Dengqn

demikian dia bisa menjadi pengkhusus unhrk hadits Zaid dan Ibnu
Mas'ud. Kesimpulannya, kedua dalil ini berlalo dan tidak ada yang

dibatalkan.

Hadits ini juga menunjukkan bahwa pembicaraan yang

disengaja dengan tujuan membetulkan shalat tidak membatalkan

shalat tersebut sebagaimana yang dilakukan oleh Dztil Yadain. Juga

sebagaimana termaktub dalam riwayat Ash-Shahilwin ada kata

"Mereka (para sahabat yang ditanya Rasulullah: SAW) berkata'.

Sedangkan dalam salatr satu riwayat Abu Daud yang akan disebutkan

setelah ini, "Lalu dikat4\an (malsudnya oleh para satrabat), "Ya"." Itu
semua adalatr pembicaraan yang disengaja demi kemaslahatan shalal.,

Ada riwayat dari Malik batrwa bila imam berbichra dengan

kata-kata seperti yang diucapkan oleh Rasulullah SAW berupa

pertanyaan tentang kesalahan dalam shalat lalu, maknrum

menjawabnya, maka shalat tidak batal. Tapi ini dijawab, batrwasanya

Rasulullatr SAW berbicara karena sudatr yakin shalatnya sudatr

sempuma, sedangkan para satrabat berbicara karena yakin akan

adanya hukum baru yang terjadi (naskh), makanya mereka pun

mengira bahwa shalat telah sempurna.
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Muhammad bin Ismail Al Amir Al Yamani (Ash-Shan'ani)

berkata, "Memastikan batrwa para sahabat meyakini shalat telah

sempurna masih perlu dikritisi. Sebab, di antara mereka masih ada

yang ragu apakah shalat diqashr ataukatr Rasulullah SAW lupa. Di
antara mereka yang ragu adalatr Dzul Yadain. Memang, ordng-orang.

segera mengira bahwa shalat telah sempuma, dan tidak perlu

semrumya yang meyakini. Selain itu, bukanlah suatu yang s.rmar

batrwa tidak ada halangan mengamalkan hadits ini bagi yang kasusnya

sama dengan kasus yang ada pada hadits."

' Betapa indah apa yang dikatakan oleh penulis kitab Al Manar,

dimana dia menyebutkan pernyataan At Mahdi dan klaimnya bahwa

hadits di atas mansukh sebagaimana yang telah karni jelaskan.

Kemudian dia membantaturya sama seperti bantahan kami, lalu dia

berkata, etflku katakan, alu mengharap Alla]r memberikan patrala bagi

hamba yang melakukan hal yang sama bila terjadi padanya kasus

seperti hadits ini. Sebaliknya" alru khawatir kepada mereka yang

menyusatrkan diri dengan membatalkan shalat dan mengulang sedari

awal, karena itn bukanlatr langkah keberhati-hatian sebagaimana bisa

anda perhatikan. Keluar (dari shalat) tanpa landasan dalil adalah

terlarang dan merupakan pembatalan amal."

Dalam hadits ini pula ada dalil bahwa perbuatan yang banyak

sekalipun yang bukan amalan shalat jika dilakukan tanpa sengaja, atau

karena mengira shalat sudatr sempuma tidak al<art merusak

(membatalkan) shalat.

Datam sebuah vbrsi riwayat hadits ini disebutkan bahwa beliau

SAW sempat pulang ke rumatrrya. Dalam versi lain beliau sempat

menyeret selempangnya karena marah. Demikian halnya dengan

keluarnya orang-orang dengan tergesa-ges4 yang seperti itu jelas

memerlukan gerakan yang banyak. Di antara yang berpendapat seperti

ini adalah Asy-Syafi'i.
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Selain itu, di sini juga ada dalil memulai shalat dari yang sudah

dilaksanakan meski sudatr mengucap salam dan dalam waktu yang

tidak sebentar. Pendapat ini diriwayatkan dari Rabi'ah, dan

dialamatkan pula kepada Malik meski tidak terkenal sebagai

pendapatnya.

.Ada pula di antara ulama yang berpendapat bahwa boleh
meneruskan shalat tanpa mengulang dari awal bila jarak waktunya
tidak terlalu lama. Ada yang menetapkan jaraknya kira-kira sema

dengan orang shalat safu raka'at, adapula yang menetapkan ukuran
selama orang melaksanakan satu shalat penuh

Hal lain yang ditunjukkan oleh hadits ini adalatr hal tesebut
bisa ditutup dengan sujud sahwi dan itu hulcumnya wajib karena

Rasulullalr SAW bersabda, *Slalatlah kalian sebagaimano knlian
melihat aht shalat.)'

Hal lain adalah sujud sahwi tidak berbilang seiring
berbilangnya kealpaan dalam shalat. Sert4 bahwa sujud sahwi

dilakukan setelatr salam.

Al Mundziri berkata, "Hadits ini diriwayatkan pula oleh Al
Bukhari, Muslim, At-Tinnidzi, An-Nasa'i dan Ibnu Majatr. Dalam

sebuah versi riwayat ada yang berbunyi, "Orang-orang lalu b€rkata,

'Ya.' Kemudian beliau bangkit......'Di sini tidak disebutkan beliau

bertakbir. Dan, tidak ada yaog menyebutkan kalimat "Mereka
mengangguk selain Hammad bin Zaid. *

Dalam versi riwayat lain: Dia berkatq trr{ku bertanya,

"@agaimana dengan) tasyahtrud?" Dia menjawab, *Aku tidak
mendengar tentang tasyatrhud, tapi alnr lebih senang kalau

bertasyahhud."

Dalam versi riwayat lain, "Beliau bertal6ir, kemudian

bertakbir dan sujud......." Selesai (Al Mun&iri).

|, 'j (Kemudian beliau salarn). AI Qurthubi berkata, "Di
dalamnya mengandung dalil batrwa yang dimaksud takbir di sini
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adalah takbiratul ihram, karena diucapkan setelah kata "kemudian"

dan itu menunjukkan adanya jarak waktu. Andai yang dimaksud

adalah takbir untuk sujud tentulah akan bersamaan dengan perbuatan.

Ada perbedaan pendapat apakatr disyaratkan untuk sujud satrwi

setelah salam adanya takbiratul ihram, ataukah cukup dengan takbir

untuk sujud itu sendiri. Jumhur berpendapat cukup dengan takbir

unhrk sujud, sedangkan madzhab Malik mewajibkan adanya takbir (al

ihrarn) meski tidak masalah bila tidak melaksanakannya. Adapun niat

menyempurkan tetap harus dilakukan,sebagaimana yang dikatakan

oleh Az-Zarqaru.

:t;ii (darrbeliau sujud), maksudnya zujud satrwi.

:f ..l1 (sama dengan sujudnya), untuk shalat biasa.

'e"'j ,J:*l jl (atau lebih panjang, kemudian beliau bangkit)

dari sujudnya.
',Wi Fi(dan beliau takbir serta sujud), untuk yang kedua

kalinya.
tt, t.'

os:jp.,3 & (sama seperti sujudnya), dalam shalat biasa.

'Jirf if (atautebih panjang), daripada sujud shalat biasa.

gt'j (kemudian beliau bangkit) dari sujud yang kedua itu.

li(dan beliau bertakbir). Di sini tidak 'disebutkan batrwa

beliau bertasyahhud setelah kedua sujud sahwi.

J'6(dia berkata) yakni Aynrb. Y.J} (ditanyakan kepada

Muham1ad) bi" Sirin dan yarrg UJnanya iaa*r Salamatr bin
Alqamah.

a

tpa (anakatr beliau salam), dengan membuang kata tanya.

:et C(dalern satrwi), maksudnya setelah sujud sahwi.

i6 laia menjawab), yaitu Muhammad bin Sirin.

'# 
H (k"-,rAan beliau salam). Nanti akan dijelaskan lebih

rinci bahwa pertanyaan Salamatr bin Alqamatr itu ada dua, pertarna dia
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menanyakan apakah Nabi SAW mengucapkan salam setelatr sujud
sahwi. Kedua apakatr beliau bertasyahhud dalam sujud satrwi.

Jawaban untuk pertanyaan pertama ada dalam riwayat ini, sedang
untuk pertanyaan kedua disebutkan dalam hadits berikut. Wallahu
a'lam.

* ,*il ;,, ,OIY'yL ,a*, il i' * 6Y - \ , r o

y\t,*it Jh,b,Jut:f 'u c,,-vt,orli,1.,. "u
',JG .i :u,6r Jui:JG :,-i'rt| ,'&rt j'ur" |Jk-i'.:l-,)

i ,:';"f ;f ::H E '';;t'S '; -"'3'r' ;Ji'rt- 'er';

.i:.,x. 6 f-t- i .i*'n:, .e,

.|t U ;r? 
"tt't i'r6" k u it

,lr"$i" ,:Jri'tc*g.i' t;l,s:tV Si:rjt; J sv
.'e:"'';i

1005. Abdullah bin Maslamah menceritakan kepada karni, dari
Malik, dari Aypb, dari Muhammad.dengan sanadny4 tapi hadits

Hammad lebih lengkap. Dia berkate "Rasulullatr SAW shalat." Dia
tidak menyebutkan kata 'dengan kami (mengimami kami), juga tidak
ada kalimat, 'mereka mengangguk'. Dia berkat4 "Orang-oranglun
berkata, 'Ya.' Dia berkat4 "Kemudian beliau bangkit dan dia tidak
mengatakan 'beliau bertakbir', kemudian beliau bertakbir dan sujud

sebagaimana sujudnya ketika shalat atau lebih panjanB, kemudian

beliau bangkit." Selanjutnya hadits ini cukup sampai di sini dan tidak
menyebutkan bagian setelah ini (seperti yang ada pada hadits
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sebelumnya. Penerj). Tidak ada yang menyebut kalimat "mereka

mengangguk" selain Hammad bin Zaid.l3l

Abu Daud berkata, "Semua yang meriwayatkan hadits ini tidak

ada yang menyebut, "kemudian beliau bertakbir" juga tidak menyebut

kata "beliau kembali"."

Penjelasan Hadits:
)t IorL.,! r;r, if (dari Muhammad dengan sanadnya), yakni

sampai'f"iiai Abu Hurairatr. Al Bukhari mengeluarkannya dari

Abdullah bin Yusui dari Malik dengan sanad ini. Malik juga

menyebutkannya dalam Al Mtmaththa' dengan redaksi, *Malik, dari

Ayyub As-Sakhtiyani, dari Muhammad bin Sirin, dari Abu Hurairah

bahwa Rasulullah SAW beranjak ketika selesai shalat dua raka'at.

Lalu, Dzul Yadain berkata kepada beliau, *Apakah shalat diqashr,

atau Anda lupa wahai Rasulullatr?" Beliau berkata, "Apakah benar apa

yang dikatakan Dzul Yadain?" Orang-orang menjawab, "Ya." Maka

Rasulullah SAW pun berdiri dan shalat dua raka'at berikutnya.

Kemudian beliau salam, lalu bertakbir dan sujud sama seperti

sujudnya biasa atau lebih panjang. Kemudian beliau bangkit, lalu

bertakbir dan sujud sama seperti sujudnya biasa atau lebih panjang,

kemudian bangkit." Ini adalatr redaksi yang ada dalamAl Muwaththa'.

Ini menerangkan apa yang masih gelap dari riwayat Malik
yang ada pada Abu Daud di sini, karena dia meriwayatkan dari jalur

Malik tapi tidak menyebutkan redaksinya secara lengkap, melainkan

meringkas dan'menyebabkan pembaca tidak mengerti apa yang

dimaksud.

e'f (dia tidak mengatakan). Malik dalarn riwayatnya tidak
mengatakan, 6 (dengan kami). Sedangkan Hammad mengatakan

dalap riwayatnya.

t'r Hadits ni shahih.IlR. Al Buffiari(1228).
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:i:tti" ,'Jk- ii (dia juga tidak mengatakan, ..mereka

mengangguk"). Maksudnya Malik tidak mengatakan itu sebagaimana

Hammad mengatakannya, tapi dia hanya mengatakan "Orang-orang
berkata (menjawab), 'f4'." Ini sebagai ganti tempat 'mereka

mengangguk'.

,,161aia berkata), yaitu Malik. e,t'j(kemudian beliau bangkit)
artinya mengangkat kepala dari sujud yang kedua.

& ii (dia tidak menyebutkan). Artinya Malik tidak
menyebutkmr. F) (dan beliau bertakbir), sebagaimana Hammad

menyebutkan itu dalam riwayatnya, dimana Hammad menyebutkan di

akhfu hadits, "Kemudian beliau bangkit dan bertakbir." Sedangkan

Malik hanya menyebutkan, "Kemudian beliau bangkit", tanpa ada

kata bertakbir.

Kemudian Malik dan Hamrnad sama-sama menyebutkan

karimat ini: ii,-9 fi et j ,:i,f il ::H E ''a;'i'f I (Kemudian

beliau bertakbir dan sujud seperti sujudnya biasa atau lebih panjang

kemudian bangkit.....selanjutnya haditsnya silma sarnpai akhir)."
Artinya, hadits Malik menyebutkan pula kalimat tersebut.

ii- i (dia tidak menyebutkan), maksudnya Malik, i:.Lii. ti
(apa yang setelatrnya), yaitu perkataan yang diriwayatkan oleh

Hammad yaitu kalimat, *Ada yang bertanya kepada Muhammad,

apakah beliau salam?" Dan seterusnya.

Ath-Thahawi juga mengeluarkan dari jalur Malik dengan

kalimat, "Yunus menceritakan kepada kami, Ibnu Wahb menceritakan

kepada kami, batrwa Malik menceritakan kepadanya dari Ayytrb, dari

Muhammad bin Sirin dari Abu Hurairah, batrwa Rasulullah SAW

langsung beranjak padahal baru mengerjakan dua raka'a! lalu Dzul

Yadain berkata pada beliau, 'Apakah shalat diqashr?'...." kemudian

dia menyebutkan hadits yang senada dengan riwayat Hammad bin

Zard, tapi tidak menyebutkan apa yang disebutkan Hammad dimana
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Abu Hurairatr berkata, "Rasulullah SAW shalat bersama kami......".
Selesai.

:-: ni$t :tt"ti\ll" ik-it (Tidak ada yans menyebut

kalimat"'mereka mengangguk" selain Hammad bin Zud). Sebenarnya

riwayat dari Hammad sendiri masih berbeda-beda. Mutrammad bin

Ubaid meriwayatkan dari Hammad bin Zud dengan menyebutkan

kalimat tersebut sebagaimana yang ditulis oleh mu'allif (Abu Daud).

Sedangkan Asad meriwayatkan dari Hammad dengan kalimat,

'Mereka (para sahabat) berkata, 'Ya'." Riwayat Asad ini ada pada

Ath-Thahawi

L-eir tL ayV yi :'s:5t; 3fij61aUu Daud berkata, "semua
yang meriwayatkan hadits ini) seperti Muhammad bin Salamatr, dan

Malik sang Imam dari Ayyub dari Ibnu Sirin. Demikian pula Yahya

bin Atiq, Ibnu Aun, Humaid, Yunus, Ashim dan lainnya dari Ibnu

Sirin.

F-i (tidak ada yang menyebutkan) artinya di antara mereka

tidak ada yang menyebutkan kalimat, # @ul* beliau bertakbir),

yaitu sebagai kata tambahan setelatr kalimat, :"Kemudian beliau

bertakbir dan sujud." Hanya Harnmad bin Zaid yang menyebutkan

tambahan kata ini dari Hisyam bin Hassan, dimana dalam riwayatnya

dia berkata, "maka beliau bertakbir lalu bertakbir dan sujud"

sebagaimana yang akan disebutkan nanti.

Prase ini terdapat pada sebagian naskatr yaitu dimulai dari

kalimat, "&i" iii li "Fs" ,:ei'cr;61, r:\ ,st: V $i :sirs $ ,)ri

["Abu Daud berkata, "Semua yang meriwayatkan hadits ini lidak ada

yang menyebut, "kemudian beliau bertakbir" juga lidak mgnyebut

kata "beliau kembali"."l Wallahu a'alarn.
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1006. Musaddad menceritakan. kepada kami, Bisyr (Ibnu Al
Mufadhdhal) menceritakan kepada karni, Salamah (ibnu Alqarnatr)

menceritakan kepada kami, dari Muhammad, dari Abu Hurairalu dia
berkata, "(Sama dengan hadits Hammad sampai pada perkataannya,
err{h diberitatru batrwa Imran bin Hushain) dia berkata,."Kemudian

beliau salam."l32

Dia berkata, err{ku berkata: Bagaimana dengan tasya}rhud?"

Dia menjawab, "Aku tidak mendengar tentang tasyatrhud, tapi aku

lebih suka untuk bertasyahhud."

Dia juga tidak menyebutkan kata "beliau menamainya Dzul

Yadain", dan juga tidak ada kata "marah". Tapi hadits Hammad dari

Ayytrb lebih lengkap.

Penjelasan Hadits:

,P 'n 'tttV 'ol '"*:t taf* diberitahu batrwa tmran bin

Hushain)i Al Khathtilbi berkata, *Hadirc ini menjadi dalil bahwa

tidak ada tasyatrhud untuk kedua sujud sahwi, meski dilahrkan setelatr

salam."

t'2 Lihat kedua hadits sebelurnnya.
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Al Bukhari juga mengeluarkan riwayat dari Salamah bin

Alqamah dia berkata, Aku bertanya kepada Muhammad (Ibnu Sirin)

apakah dalam sujud sahwi itu ada tasyatrhud? Dia menjawab, *Itu

tidak ada:dalam hadits Abu Hurairah. Ini memberi kesan bahwa itu
ada dalam hadits lain selain dari Abu Hurairatr. "

Mu'allif (Abu Daud) sendiri, juga At-Tirmidzi, Ibnu Hibban

dan Al Hakim meriwayatkan dari jalur Asy'ats bin Abdul Malik, dari

Ibnu Sirin, dari Khalid Al Hidza', dari Abu Qilabah, dari Abu Al
Mihlab, dari Imran bin Hushain batrwa Nabi SAW shalat bersama

mereka dan beliau lupa. Lalu beliau sujud dua kali kemudian

bertasyahhud lalu salam. Ini dianggap shahih oleh Al Hakim

berdasarkan syarat At Bukhari dan Muslim. Sementara At-Timidzi
mengatakannya, "Hasan gharib." Tapi Al Baihaqi, Ibnu Abdul Barr

dan lainnya menganggapnya lematr. Mereka mengira riwayat Asy'ats
bertentangan dengan riwayat para hafizh yang lain dari Ibnu Sirin,

karena yang terpelihara riwayatnya dari hadits Lnran tidak
menyebutkan adanya tasyahhud. Demikian pula yang terpelihara dari

riwayat Khalid dengan sanad ini tidak menyebutkan adanya tasyatrhud

seperti yang diriwayatkan oleh Muslim. Dengan demikian riwayat ini
dianggap syadz (menyalatri yang lebih }uaD.

Akan tetapi, ada riwayat lain yartg menerangkan adanya

tasyatrhud dalam sujud satrwi dari Ibnu Mas'ud yang diriwayatkan

oleh mu'allif sendiri dan An-Nasa'i, juga dari Al Mughirah yang

diriwayatkan oleh Al Baihaqi, tapi dalam sanad keduanya terdapat

kelemahan. Hanya saja, bila ketiga hadits ini digabungkan maka akan

naik derajatnya menjadi hasan, dan itu tidaklah mustahil, karena itu
telah shahih dari perkataan Ibnu Mas'ud sebagaimana diriwayatkan

oleh Ibnu Abi Syaibatr seperti yang disampaikan Az-Zaryauni dalam

Sarh At Muwaththa'.
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1007. Ali bin Nashr bin Ali menceritakan kepada kami,

Sulaiman bin Harb menceritakan kepada kami, Hammad bin, Taid
menceritakan kepada kami, dari Aryub, Hisyam, Yahya bin Atiq dao

Ibnu Aun, dari Muhammad, dari Abu Hurairah, dari Nabi SAW
tentang kisatr Dzul Yadain bahwa beliau Makbir lantas sujud.t33

Hisyam (bin Hassan) berkata, "Beliau ber.takbir kemudian

bertakbir lagi dan sujud.'

Abu Daud berkata, "Hadits ini juga diriwaya&an oleh Habib

bin Asy-Syahid, Humaid, Yunus dan Ashim Al Ahwal dari

Muhammad, dari Abu Hurairah, tapi tidak satupun dari mereka

r33 Hadits ni dha'd. Hammad bn 7*rid, menyelisihi Habib bin Syahid, Humaid,
Yunus dan Ashim Al Ahwal yang juga meriwayatkan dari Muhammad bin Sirin.
Selain itu, dia juga menyelisihi Hammad bin Salaurah dan Abu BaI<r bin Ayyasy
yang meriwayatkan dari Hisyam. Semua mereka tidak menyebutkan kat4 "bertakbir
kemudian bertakbir lagi dan lalu sujud".

)
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menyebutkan apa yang disebutkan oleh Hammad bin Zatd dart

Hisyam yang menyatakan bahwa beliau SAW bertakbir kemudian

bertakbir lagi baru kemudian sujud."

Hammad bin Salamah dan Abu Bakr bin Ayyasy juga

meriwayatkan hadits ini dari Hisyam tanpa menyebutkan apa yang

disebutkan Hammad bin Zaid di atas, yaitu bahwa beliau bertakbir

lalu bertakbir lagi.

Penjelasan Hadits:

l}i afi ,f (dari Ayyub dan Hisyam) bin Hassan i ,*{"
rrAf 'ti ,of i.tt O+t (dan Yatrya bin Atiq, serta Ibnu Aun dari

irn fr*r*u'a1, irutt:o6'"yu, mereka berempat meriwayatkan dari

Muhammad bin Sirin.

'S 'j $ :-tst t, 'it ,it iai jAiQ{isyam -yakni rbnu

Hassan- berkata" "beliau bertakbir...."). Di sini menrmjukkan batrwa

ada takbiratul ihram (sebelum sujud satrwi) dan ini adalatr madzhab

Malik yang telatr dijelaskan sebelumnya.

'g 
F Gerruaian bertakbir lagi), takbir yang ini adalah untuk

sujud salrwi. '.t;s3j (dan sujud) sahwi. Tapi perkataannya, "bertakbir"
yang pertama hanya diriwayatkan oleh Hammad seorang dfui dari

Hisyam bin Hassan sebagaimana yang disebutkan oleh mu'allif Al
Lnam (Abu Daud).

OJ J^*-, l;jJ> t,jlV U ,e- Ut -\."=-t LiJ> - \ . . A'a..
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1008. Muhammad bin Yahya bin Faris menceritakan kepada

kami, Muhammad bin Katsir menceritakan kepada kami, dari Al
Auza'i, dari Az-Ztthri, dari Sa'id bin Al Musayyab, Abu Salamah dan

Ubaidullatr bin Abdullah, dari Abu Hurairah, dengan kisatr yang sama.

Dia berkata, "Beliau tidak melakukan sujud satrwi sampai Allah yang

memberi keyakinan kepada beliau."l3a

Penjelasan Hadits:

ali llr 'rA- ;f (sampai Allah yang memberi keyakinan),

artinya eilatr memberikan keyakinan di hati beliau.

Dalarn Subut As-Salam disebutkan, "Artinya, bahwa beliau

salam di dua raka'at pertama tersebut benar-benar diyakini, baik

" berdasarkan wahyu maupun keyakinan karena berbagai faktor. Hanya

Allahlah yang Maha Tahu apa yang menjadi sandaran Abu Hurairatr

dalam ceritanya ini.- Selesai.

,*= ,fr t3"* ,+fr- ,rl 'n ILL $:rL -\ : .1
'i j;;,,J !f yV i, f ,,Cg -r ,ej €* ,-'rqtr.y. u.t
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rr Hadits ini sanadnya dha'rtkarena ke-dha:tfuMrrhanrmad bin Katsir bin Abu
Atha' Ats-Tsaqafi lantaran hafalannya yang kurang.
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"1009. Hajjej bin Abu Ya'qub menceritakan kepada kami,

sampai kepadanya infonnasi bahwa SAW
ini. Di dalamnya dia berkata, "Beliau tidak sujuddua
ragu sampai ada orang yang memberitahu beliau.';l35 ,

dengan kha-b-ar,

kati uita beliaf'

T: !r
-,€

i!Ibnu Syihab berkata, "Yang menyarnpaikan
:i

'iriformasi mr

kepadaku adalah Sa'id bin Al Musayyab dari Abu Hyaraf ;' ,. i

Dia berkat4 "Abu Salamatr bin Abdurr_atrman, Abu Bakar bin

Al Harits bin Hisyam dan Ubaidullah bin Abdullah mengabarkan

kepadaku."

Abu Daud berkat4 l'IUr jgg{'airi*ayatlian oleh Yatrya bin Abu

Katsir dan Imran bin Abu Anas daii Abu Salamah bin Abdurratrman

dan Al Ala' bin Abdurratrman, dari ayahnya +emuanya- dari Abu

t'5 Hadits ni shahih. HR. An-Nasa'i (1497) dari Ib,nu Syihab dengan hadits yang
sama.

ll2 AI,NI'TMAIBUD



Hurairatr dengan kisatr yang sama, tapi tidak menyebutkan bahwa
beliau sujud dua kali karena sahwi (lupa)."

Abu Daud berkata, "Ini juga diriwayatkan oleh Az-Zubaidi,
dari Az-h)hi, dari Abu Bakr bin Sulaiman bin Abu Hatsmah, dari

Nabi SAW yang di dalamnya terdapat kalimat, "Dan beliau tidak
sujud dua kali unhrk sahwi."

Penjelasan Hadits:

AI Mundziri berkata, "Hadits ini diriwayatkan pula oleh An-
Nasa'i dan statusnya mursal, karena Abu Bala ini hanya seorang

tabi'i." Selesai.

'* ,i;7 $:"; ,gl e* ,5|,;'i. ilr i# $:t, -\ . \ .
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lOlO. Ubaidullah bin Mu'adz menceritakan kepada kami,

ayahku menceritakan kepada kami, Syu'bah menceritalcan kepada

kami, dari Sa'd bin Ibratrim, dia mendengar Abu Salamah bin

Abdurrahman, dari Abu Hurairall bahwa Nabi SAW shalat Znrhur
dan beliau sudah salam (padahal baru) dua raka'at. Lalu dikatakan

kepada beliau "Anda shalatnya kurang." Kemudian beliau shalat lagi

dua raka'at dan sujud dua kali."t36

Al Mundziri berkata, "Hadits ini diriwayatkan pula oleh Al
Bukhari dan An-Nasa'i. An-Nasa'i berkata, 'Aku tidak tahu ada yang

menyebutkan dalam hadits ini: beliau zujud duakali'selain Sa'ad."

rs Hadis in shahih. HR- Al Buttari (715), An-Nasa'i022q.
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' 1011. Ismail bin Asad menceritakan kepada lcami, Syababatt

mengabarkan kepada kami, Ibnu Abi Dzi'b menceritakan kepada

kami, dari Sa'id bin Abu Sa'id Al Maqburi, dari Abu Hurairatr, batrwa

Nabi SAW menyelesaikan shalat (padahal) banr dua raka'at dalam

sebuah shalat wajib. Lalu ada seorang laki-laki berkata pada beliau,
*Apakah shalat diqashr, ataukatr Anda lupa watrai Rasulullah?" Beliau

menjawab, "Semua itu tidak aht lahtl@n" Orang-oraqg berkata,

"Anda telatr melakukan itu wahai Rasulullah."

Akhirnya beliau shalat lagi dua raka'at, kemudian beranjak

dan tidak sujud dua kali sebagai sujud satrwi.

Abu Daud berkata, "Juga diriwayatkan oleh Daud bin Al
Hushain, dari Abu Sufian maulalbnu Abi Ahmad, dari Abu Hurairah,

dari Nabi SAW dengan kisatr yang sama tapi ada kalimat, 'Dan beliau

sujud dua kali ketika dalam posisi duduk setelah salam'."r37

r37 Hadits shahih, Semua sanadnya siqah, lihqt Sunan At-Tirmidzi (3-99) dengan
redaksi yang mirip dari jalur Muhammad bin Sirin dari Abu Huraiiah.

,74 AuNurmffiuo



Penjelasan Hadits:

AUi 'c,[ti n :}"rir j6i lOrang-orang berkata: Anda telatr
melakukannya). Ini dijadikan dalil oleh Al Auza'i batrwa berbicara

dengan sengaja demi kepentingan shalat tidaklah membatalkan shalat
itu sendiri, karena Dzul Yadain berbicara dengan sengaja dan para
jamaah yang lain menjawab pertanyaan Nabi SAW juga dengan

sengaja padahal mereka yakin bahwa shalat belum selesai.

Bagi mereka yang berpendapat sebaliknya, menyatakan hadits

ini adalatr sebelum turunnya larangan untrk berbicara dalam shalat di
Mal*ah, tapi pendapat ini lemah sekali, karena kejadian lupa tersebut

terjadi di Madinatr mengingat Islamnya Abu Hurairah termasuk yang

terakhir. Para peneliti seperti Ibnu AMil Barr dan An-Nawawi telatr

menjawab pendapat ini dengan jawaban yang memadai.

At-Tirmidzi berkata, "Para ulama befteda pendapat mengenai

hadits ini. Sebagian penduduk Kufah berpendapat bahwa berbicara

dalam shalat itu karena lupa atau tidak tahu atau apapun keadaannya

maka shalatnya tetap batal dan dia harus mengulang shalatnya.

Mereka menganggap hadits Dzul Yadain ini terjadi sebelum firrunnya

larangan berbicara dalam shalat.

Sedangkan Asy-Syaf i menganggap hadits ni shahih sehingga

hanrs diamalkan. Dia berkata" "Ini lebih shahih dibanding riwayat dari

Nabi SAW tentang orang yang lupa ketika sedang putrsa lalu dia

makan maka dia tidak perlu mengganti puasanya, malatr itu
merupakan rezeki dari Allhh dan Allahlah yang telah memberinya

makan dan minum."

Asy-Syafi'i berkat4 "Mereka membedalcan antara yang lupa

dengan yang sengaja dalam masalah oraog puasa yang makan

berdasarkan hadits Abu Hurairatr."

Ahmad berkomentar tentang hadits Abu Hurairah, "Jika imam

berbicara dalam shalat karena dia merasa shalatnya sudah selesai,

kemudian dia tatru bahwa shalatnya belum selesai maka dia tinggal
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menyempurnakan shalatnya. Sedangkan bagi mereka yang berbicara

di belakang imam padahal dia tatru bahwa shalat belurn selesai maka

dia harus menyambutnya (bersiap menyempurnakan)."

Alasan Ahmad adalah, karena shalat fardhu biasa berkurang

dan bertambah di masa Rasulullah SAW, makanya Dzul Yadain

berbicara dengan keyakinan bahwa shalat telah sempurna. Hal seperti

ini tidak berlaku lagi di masa sekarang, karena shalat tidak mungkin

bertambatr atau berkurang. Akibatnya, tidak ada lagi yang boleh

berbicara seperti yang dilakukan Dzul Yadain. Ahmad berkata seperti

ini, dan pernyataan yang sama juga diperoleh dari Ishaq. Selesai.

Al Mundziri berkata, "Hadits Abu Suffan maula Abu Ahmad

yang dita'liq (disebut tanpa sanad) oleh Abu Daud di atds

diriwayatkan oleh Muslim dan An-Nasa'i dari Qutaibatr bin Sa'id, dari

Malik bin Anas, dari Daud bin Al Hushain. Abu Su$an ini dipakai

oleh Al Bukhari dan Muslim sebagai hujjah, namanya adalah Qazman,
ada pula yang mengatakan namanya adalah Wahb. Pendapat lain
namanya adalah Atha'. Kadang dia disebut maula Abu Ahmad atau

maula Ibnu Abi Ahmad.'Selesai.
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1012. Hanur bin Abdullatr menceritakan kepada kami, Hasyim

bin Al Qasim menceritakan kepada kalni, Ilaimah bin Ammar
menceritakan kepada kami, dari Dhamdham bin Jaus Al Hiffani, Abu

Hurairah mengabarkan kepadaku akan berita ini. Di dalamnya
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terdapat tambahan dia berkat4 "Lalu beliau sujud satrwi dua kali
setelatr salam."l38

Penjelasan Hadits:

/F i tr @hamdham bin Jaus), dengan memfathahkan
jim, demikian ditulis dalam At-Taqrib.

lj,ry' (Al Hiffani), dengan mengkasrahkan ha' dan

memfathahkan fa' yang bertasydid kemudian nun. Dia adalah Al
Yamami (orang Yamamah).

Al Mundziri berkata, "Hadits ini diriwayatkan pula oleh An-
Nasa'i."

)Ca;;;l l,i;:';,qC i #'i.'#l$:L -\.\r
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1013. Ahmad bin Muhammad bin Tsabit menceritakan kepada

kami, Abu Usamah menceritakan kepada kami, (h) Mutrammad bin Al
Ala' juga menceritakan kepada kami, Abu Usamatr mengabarkan

kepada kami, ubaidullah mengabarkan kepadakg dari Nafi', dari Ibnu

Umar, dia berkata, 'T.[abi SAW shalat mengimami kami dan beliau

sudatr salam padahal banr shalat dua raka'at." Selanjutrya sama

"t Hadits ni shahih. HR. An-Nasa'i (1329) dari jatrn Dhamdham bin Jaus dengan
sanad ini.
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dengan hadits Ibnu Sirin dari Abu Hurairah. Lalu ada tambatran dia

berkat4 "Kemudian beliau salam, lalu sujud dua kali."l3e

Penjelasan Hadits:

Al Mundziri berkatao *Hadits ini diriwayatkan pula oleh Ibnu

Majatr."
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1014. Musaddad menceritakan kepada kami, Yazl,d bin Zurai'

menceritakan kepada karni, (h) Musaddad menceritakan kepada kami,

Maslamah bin Muhammad menceritakan kepada kami, keduanya

berkata, Khalid AlHadzdza' menceritakan kepada kami, Abu Qilabatr
menceritakan kepada kami, dari Abu Al Muhallab, dari Imran bin
Hushain, dia berkata: Rasulullah SAW salam ketika baru shalat tiga

raka'at dalam shalat Ashar. Kemudian beliau masuk.

Dalam riwayat Maslamah bin Hujar disebutkan dia (Imran bin
Hushain) berkata: Lalu ada seseorang bernama Khirbaq yang

tangannya panjang berkata kepada beliau, *Apakah shalat ini
diperpendek wahai Rasulullatr?" Beliau lalu keluar dalam keadaan

marah sambil menyeret selempangnya. Beliau bertanya ftepada

'3e Hadits inishahih. HR Ibnu Majatr (1213).
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orang-orang), "Benarkah ucapannya?" Mereka menjawab, "Benar."
Maka beliau pun menyempurnakan shalat yang kurang itu, kemudian
salam, lalu zujud dua kali dan sala-."140

Pentelasan Hadits:

vifi,i' ,f: C (dari Abu Muhallab). An-Nawawi mengatakan

namanya adalah Abdurrahnan bin Umar. Ada yang mengatakan

namanya adalah Mu'awiyatr bin Umar, pendapat lain mengatakan

namanya adalah Amr bin Mu'awiyatr. Ketiga pendapat ini disebutkan

oleh Al Bukhari dalam krtab Taril*t, demikian pula yang lain. Ada
lagi yang mengatakan namanya adalah An-Nadhr bin Umar Al Jarmi

Al Azdi Al Bashri, salah seorang tabi'i senior. Dia meriwayatkan
hadits dari Umar bin Al Ktraththab, Utsman, Ubay bin Ka'b, Imran
bin Hushain semoga Allah meridhai mereka semua. Dia adalatr paman

'0t4,'i Jtf-.p1 lS"r"orang yang bernama Al Khtubaq), ini
bisa jadi laqab bisa pula memang namanya. Ibnu Hajar berkata, "Dia
masuk Islam pada masa akhir kehidupan Nabi SAW, dan dia hidup

lama sampai banyak tabi'in yunior yang meriwayatkan darinya.

Dialah yang disebut Dzul Yadain dalam hadits yang lalu sebagaimana

yang dipastikan oleh para peneliti. Dia berbeda dengan Dzu Asy-
Syimalain bukan seperti yang disangka oleh sebagian orang seperti

Az-Ztrhi.

iirss 'ji *ti (dalarn keadaan marah sambil menyeret

selempangnya). Perlu diketatrui bahwa dalam hadits Dzul Yadain ini
terdapat banyak hukun dan hikmatr, antara lain:

A Para Nabi bisa saja lupa baik dalam prilaku dan perkara

ibadah.

r* Hadits ini shahih. HR. Muslim (pembahasan tentang mzisjid/l0l), An-Nasa'i
(1236), Ibnu Majah (12 I 5).
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* Bila seseorang mengaku telah terjadi sesuatu padahal selain dia

banyak orang yang juga menyaksikan, maka hendaklah mereka

yang hadir itu dimintai klarifikasi dan tidak langsung

mempercayai pengakuan satu orang itu saja.

A Adanya pensyariatan sujud satrwi dan itu dilalo*an dua kali
sujud. Pada tiap sujud diawali dengan takbir dan bentuknya

sama dengan sujud ketika shalat. Sebab, disebutkan adalah

sujud. Seandainya bentuknya berbeda dari zujud shalat biasa

tentunya beliau menerangkannya. Sujud satrwi itu juga diakhid
dengan salam, tapi tanpa tasyatrhud.

!.. Sujud satrwi karena kelebihan dilakukan setelah salam. Di sini

Asy-Syafi'i mematrami hadits ini karena lupa (untuk zujud)

bukan sengaja.

.3. Selain itu, pernbicaraan manusia bila dilakukan untuk

kepentingan shalat tidak membatalkan shalat itu sendiri, meski
bukan bagran dari ucapan shalat. Ini adalah pendapat mayoritas

ulama baik dari kalangan salaf maupun khataf. Ini merupalcan

pendapat Ibnu Abbas, Abdullah bn Az-Zlbair dan saudaranya

Urwah, Atha', Al Hasan, Asy-Sya'bi, Qatadatr, Al Auza'i,
Malik, Asy-Syaf i, Ahmad dan semua ahli hadits.

Hadits ini juga mengandung dalil bahwa geralcan yang banyak

dilaktrkan dalam shalat bila tanpa sengaja atau tidak tahu bahwa masih

dalam shalat maka tidak membatalkannya sama seperti pembicaraan

yang tidak disengaja.

Dalam masalatr ini ada dua versi dalam madztrab Syaf i dan

yang paling benar menurut Al Mutawalli adalah tidak membatalkan

berdasarkan hadits di atas. Juga sudah tertulis dalam riwayat Muslim

batrwa Nabi SAW berjalan menuju batang kayu dan orang ramai

sudah keluar dengan segera. Dalam riwayat lain disebutkan batrwa

beliau sudah sempat masuk kamar, kemudian keluar lagi dan orang-

orang sudatr pulang.
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Versi kedua (dalam maddrab Asy-Syaf i) adalah shalat batal

lantaran itu. Ini adalatr pendapat yang terkenal dalam madzhab. Tapi
pendapat ini sulit diterima, dan sangat sulit menakwil hadits di atas

bagi orang yang menyatakan hal ini tetap membatalkan shalat.

Wallahu a'lam. Selesai dari An-Nawawi secara ringkas.

An-Nawawi juga berkata bahwa hadits ini juga diriwayatkan

oleh Muslim, An-Nasa'i dan Ibnu Majah.

Bab 194: Jika Shalat Lima Raka?at [Mim: 189, 190 - Ta': 1961

-uaJ-- et;l.U '*j'F';.'*; Si; -\ .\'o
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a

t1 J+

1015. Hafsh bin Umar dan Muslim bin Ibrahim menceritakan

kepada kami, (Muslim bin Ibrahim hanya secara malara). Hafsh

berkata: Syu'batr mengabarkan kepada kami, dari Al Hakam, dari

Ibrahim, dari Alqamatr, dari Abdullah, dia berkata: Rasulullatr SAW

shalat Zhuhur sebanyak lima raka'at lalu dikatakan kepada beliau,
*Apakah shalat mendapat tambahan?" Beliau balik bertanya,

"Memangnya kenapa?" Yang menyaurpaikan berkata, "Anda shalat

lima raka'at." Akhirnya beliau sujud dua kali setelatr salam.lal

tat Hadits ini shahih. IIR. Al Bukhari (404), Muslim (pembatrasan tentang
masjid/91).

*
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Penjelasan Hadits:
'ril utY ,'rrob jri qHaf* berkata: Syu'batr mengabarkan

kepada kami), yaitu Syu'bah bin Al Haiiaj. fr, f (dari Al Il*rrrl
Ibnu Utaibafr,.eti.llP (dati Ibratrim) bin Yazid An-Nakha'i. zlilb'db
(dari Alqamah) bin Qait. I' f 0, (dari Abdullatr) binMas'ud

'n.1*i 1a*utut an kepadanya), maksudnya kepada Nabi SAW

setelatr beliau salam.

ta>{lalr 4, L)t (Apakatr ada tambahan dalam shalat?), dengan

menggrrnakan hamzah sebagai kata tanya.

6llri 63; ,.1ri 6neUau berkatq "Memangnya kenapa?'), kenapa

kalian bertanya apalcah shalat ditambah?

'ta:i .Ue'4b ,J,6 (dia berkata, "Anda shalat lima raka'at."
at Uirnya beliau sujud). Artinya Nabi SAW zujud setelah sebelumnya

bicara
a,

?e 6'-n;. crf-e.* (sujud dua kali setelah salanr), artinya beliau

melalorkan sujud sahwi dua kali setelah salaur dari shalat fardhu,

karena tidak mungkin lagi sujud sebelum salam sebab salamnya sudah

dilaln*an terlebih dahulu.

Dalam hadits ini tidak ada keterangan apakah para sahabat

menunggu beliau menyelesaikan raka'at kelima ataukah mengilarti

beliau melakukannya. Secara lahir mereka mengiluti beliau

melaksanakan raka'at kelima karena mereka menganggap hal itu
mungkin saja terjadi, mengingat di masa itu adalah masa yang bisa

saja terjadi nas*fi (penggantian hukunr). Sedangkan bila terjadi di
masa setelatr masa Nabi SAW maka makmum tidak perlu mengikuti

imamnya ke raka'at kelima bila dia yakin batrwa si imam ini lupa.

Alasannyq hukum telah tetap dan tidak lagi bisa berubah. Bahlcan,

kalau si makrnum ini mengikuti imamnya ke raka'at kelima, maka

shalatrya menjadi batal karena tidalc ada udzru baginya melaksanakan

itu. Berbeda halnya bila dia juga lupa sama seperti imamnya.
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Hadits ini menjadi dalil bagi ulama Hanafiyah batrwa semua
jenis sujud sahwi dilakukan setelah salam. Tekstual pernyataan Al
Imam Al Bukhari menunjukkan adanya pembedaan antara kesalahan

berupa pengurangan raka'at dengan penambatran raka'at. Bila terjadi
kekurangan maka sujudnya setelah salam, tapi bila terjadi kelebihan

raka'at maka sujudnya sebelum salam. Ini semua adalah, pendapat

Malik, Al Muzani dan Asy-Syaf i dalam q'aul qadim, sedangkan

dalam qaul jadid dia berpendapat bila kelupaan itu telah diketahui
sebelum salam, maka hartrs dilakukan sujud sebelum salam. Ini
berdasarkan hadits Abu Sa'id yang memerintahkan sujud bila sudah

diingatkan adanya kelebihan raka'at. Redaksinya adalatr, "Apabila
salah seorang dari kalian ragu dan dia lupa sudah shalat berapa
rako'at, maka hendaHah ia singkirkan keraguan itu dan

,, melaksanalcan apa yang pasti berdasarkon yang dia yakini, kemudtan

hendaklah dia sujud dua kall sebelum solom."

Ada pendapat kedua salaq qaul qadimnya Asy-Syafi'i, yaitu

boleh memilih antara melakukannya sebelum salam atau setelah

salam, kareha kedua cara itu diriwayatkan &dri Rasulullah SAW
sebagaimana telatr disebutkan. Pendapat inilah yang ditarjih oleh Al
Baihaqi.

Al Mawardi dan lairurya menukil sudatr adanya ijmak akan

kebolehan hal tersebut, yang menjadi perbedaan pendapat hanyalatr

persoalan mana yang lebih utama. Itulah sebabnya An-Nawawi
menyebutkarmya secara mutlak (tanpa menentukan cara mana).

Adapun Ahmad berpendapat hendaklah mengamalkan hadits

sesuai dengan apa yang telah diriwayatkan. Sedangkan untuk kejadian

yang belum ada riwayatnya maka dilakukanlah sujud sebelum salarn.

Demikian diungkapkan oleh Al Qasthalani dalam Syarh Shahih Al
BuWruri.

Al Mundziri berkata, "Hadits ini diriwayatkan pula oleh Al
Bukhari, Muslim, At-Tirmidzi dan An-Nasa'i."
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1016. Utsman bin Ab.u Syaibatr **."ritA,uo kepada kasd,

Jarir menceritakan kepada kami, dari Manshur, dari Ibrahim, dari

Alqamah, dia berkata: Abdullah berkata, "Rasulullah SAW pemah

shalat -Ibrahim berkat4 *Aku tidak tatru apakah lcurang atau lebih." -
ketika beliau salam dikatakan kepada beliau" 'Wahai Rasulullalu

apakah terjadi suatu penrbahan dalam shalat?' Beliau beranya,

'Memangnya kcnapa?'Mereka berkatq 'Anda telatr shalat begni dan

begrni.' Lalu beliau pun melipat kakinya dan menghadap kiblat.
Beliau sujud bersarna mereka dua kali sujud, kemudian salam. Setelah

beliau selesai, beliau lalu menghadapkan wajatr kepada lomi sarnbil

bersaM4 'sesungguhnya bila terjadi sesuotu dalam slwlat maka aht
akan memberitahukannya kcpada kalian. Tapi aht ini adalah manusta

bitasa yang bisa lupa sebagaimana kalian juga bisa lupa, maka jika
aht lupa ingatkanlah aku.'
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Beliau juga bersabda" 'Apabila salah seorong dari kaltan lupa
dalam shalatnya, hendaklah dta melahtlcan yang dia ingat dengan
pasti lalu menyempurnakan shalatnya berdasarkan itu, lcemudian

salam lremudian sujud dua lcali'."r{z

Penjelasan Hadits:

'# it'sg .titl >d 1am tidak tahu apakah kruang atau lebih),
ini adalah pernyataan keraguan. Dalam Al Mirqah disebutkan,

"Riwayat yang di dalamnya terdapat kalimat 'apakah ada penambatran

dalam shalat?' sama dengan riwayat yang di dalamnya ada kalimat
'apakatr terjadi kelebihan atau kekurangan raka'at'."

4FJI *# 'ii (Jika atu lupa ingatluntah ah). Mereka
sehartrsnya mengingatkan beliau dengan menggunakan isyarat ketika
beliau hendak berdiri untuk raka'at kelima.

''4 (Hendaklah dia mengusohakan), t<ata ,i;,31 berarti

mencari sesuatu yang paling cocok, -sehingga sabda beliau ini
diartikan hendaklatr mencari yang paling mungkin kebenarannya

dengan persangkaan yang paling*k*t. Ath-Thibi berkata, ,tflt
berarti menyengaja dan 6erusatra keras'dalam mencari, serta tekad

yang kuat mendapatkan sesuatu disertai tindadn nyata.

Dhamir bariz ftata ganti yang disebutkan dalam teks) dari kata

* '* (hendaklatr dia menyempurnakan berdasarkan itu), kembali

kepada apa yang dimaksud mencari dengan. ,sungguh-yngguh
tersebut. Jadi, hendaklatr dia menyempuqnakan raka'at dengan

menarnbahkar satu atau dua atau tila raka'at lagiike dalam sfratl$g.e
yaitu dengan melaksanakan apa . yang sehqnrsnya me.grjddi

keyakinannya dengan mengorbankan apa yang belum diyakini.
Tinggal sahr hukum lain lagi, yaitu bila dia tidak juga bisa

menentukan mana yang lebih meyakinkan, maka dia harus

ra2 Hadits ini shahih. HR. Al Bukhari (401) dan Muslim (pernbahasan tentang
masjid/89).
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mangerjakan raka'at yang paling sedikit dari kemungkinan yang ada

sebagaimana telah, disebutkan dalarn hadits Abu Sa'id, Demikian

disebutkan dalam,Al Mir q ah.

ifr:l'A "ri.-l."j'J{J,F (kemuaian salam, kemudian sujud dua

kali), kata kemudian y*g idudi sini berarti begitu selesai melakukan

yang ini langsung dilanjutkan dengan yang berikutnya. Di sini

terdapat isyarat bahwa bila terjadi jarak waktu maka itu boleh selama

tidak ada yang menafikan. Demikian disebutkan dalaml I Mirqah.

Al Mundziri berkata, "Hadits ini diriwayatkan pula oleh Al
Brrkfiari, Muslim, An-Nasa'i dan Ibnu Majah."
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1017. Mutrammad bin AMullah bin Numair menceritakan

kepada kami, ayahku menceritalcan kepada kami, Al A'masy
menceritakan kepada kami, dari lbrahim, dari Alqamah, dari Abdullalt
dengan redaksi yang sama. Di dalamnya dia berkata (Rasulullah SAW
bersabda), 'Jika salatr seorang dari kalian'lupa, hendaklatr dia sujud

dua kali'. Kemudian beliau beralih tempat dan spjud dua kali.'la3

Abu Daud berkata" "Hushain juga meriwayatkan hadits senada

dengan hadits Al A'masy."

,113 Hadits;int shahih,.HR..Muslim (pembahasan tentang masjid/94) dan Ibnu
Majatr (1203).
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Penjelasan Hadits:

jti .r.ii &r * ,f (dari Abdullah dengan redaksi yang surma,

dia berkata) N4iyi,Rasulullatr SAW yang bersabda.

J:fr, j ftemudian beliau beralih tempat), yaitu Nabi SAW.

fnFa 
,.ti:.1j 

(lalu sujud duakali), yaitu sujud satrwi.

*ti ?-f F',p 'rt1t (Hushain meriwayatkannya senada

dengan hadits Al A'masy). Artinya, tanpa menyebutkan kalimat, "Jika
salah seorang dari kalian ragu hendaklatr dia berusaha mencari yang

benar lalu menyempurnakan shalat berdasarkan itu.;'Hushain dan Al
A'masy tidak menyebutkan adanya kalimat tersebut dari Ibrahim,
berbeda dengan Manshur yang menyebutkan kalimat tersebut dari
Ibratrim.

Hadits Manshur dengan tambatran kalimat tersebrrt dari
Ibrahim diriwayatkan oleh imam yang enam, kecuali At-Tirmidzi
yang memang tidak mengeluarkan riwayatnya sama sekali, dan juga

An-Nasa'i yang tidak mengeluarkan dengan kalimat tambahan

tersebut. Sedangkan Abu Daud menyebutkannya persis dengan

redaksi Al Bukhari.

Al Baihaqi dalam Al Ma'rifah mengatakan, "Al Bukhari

meriwayatkannya dari hadits Jarir dari Manshur dengan redaksi,

"Hendaklah dia berusaha mencari mana yang benar (diyakini)".

Redaksi ini adalatr bagian dari kalimat hadits yang diriwayatkan dari

Abdullah bin Mas'ud dari Nabi SAW ketika beliau lupa dan shalat

lima raka'at. Sedangkan Al Hakam bin Utaibatr dan Al A'masy

meriwayatkan kisatr tersebtrt dari Ibrahim, dari Alqamatr, dari

Abdullah tanpa ada kalimat q , @erusatra mencari). Ibrahim bin

Swaid juga meriwayatkan dari Alqamah, dari Abdullah tanpa kalimat

tersebut. Juga Al Aswad bin Yazid meriwayatkan dari Abdullah tanpa

kalimat tersebut. Itulah yang menyebabkan ahli hadits ragu akan

adanya tambatran kalimat tersebut dan tentang perintah berusaha
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mencari dahulu mana yang lebih diyakini bila ragu. Kalimat ini seolah

menjadi sisipan dari Ibnu Mas'ud, atauparaperawi di bawahnya.

Yang lain berpendapat bahwa hadits dengan tambahan kalimat
int shahih, karena Manshur bin Al Mu'tamir merupakan salatr satu

hafizh hadits dan orang yang tsiqah. Dia meriwayatkan kisah itu
secara lengkap dan menambahkan adanya perintah untuk mencari

yang lebih diyakini dengan menggunakan kata ,tF, dan dia hanya

menyandarkan kalimat itu kepada Nabi SAW. Banyak pula hafiztr

hadits yang meriwayatkan darinya dengan kalimat tersebut seperti

Mis'ar, Ats-Tsauri, Syu'bah, Wahb bin Khalid, Fudhail bin lyadh,

Jarir bin Abdul Hamid dan lain-lain. Tarnbahan kalimat dari seorang

periwayat yang tsiqah hanrs diterima jika tidak menyelisihi riwayat
jamaah yang lain.

Jawaban untuk ini adalah sebagaimana dikatakan oleh Asy-

lVaf i batrwa perintah mencari yang lebih diyakini adalah dengan cara

menggenapkan raka'at dan membuang yang masih diragukan

sehingga shalatnya berdasarkan pada keyakinan.

Al Khaththabi berkata, *kata

sebagaimana frman Allah, 61; W
itu berarti al yaqin

'Mereka itulah yang
tahani
a#,t.'

benar-benar memilih jalon yang lurus; (Qs. Al Jnl72l: l4).*

Selesai pemyataan AI Baihaqi secararingkas.

|i; $:"; ) cli s?f |* U. 'H 6'L - \ . \ A
c4 t t.?, t .-t tl . .t.lz { , ..76. . t t.

Jq1e U ir"-r.Jl f -r;-'r_ d-JJr l$J- (Jt-F t5-b c,r-, -f i

\ e ,!t * ie ,iv ,:^:i;',? ,{.- /.et;.y * ,!t

W i?t .i.f;,Ft 15l* *, y ht,* At Jy,
.Y :ju t;>r,Llt e y # i' J;, ( :rjti r{Jiz Y ,Jd

388 AUNULMA'BI'D



,ic'"i ,& "; ,ij.r* '"rLt Jfrv .t: V '4b s Ctr; tju
u a. o,
.or.ni K ,;:l t (t Ct

1018. Nashr bin Ali menceritakan kepada kami, Jarir

menceritakan kepada kami, (h) Yusuf bin Musa juga menceritakan

kepada kami, Jarir menceritakan kepada kami, dan ini adalatr redaksi

dari Yusuf, dari Al Hasan bin Ubaidullah, dari Ibrahim bin Suwaid,

dari Alqamah, dia berkata: Abdullatr berkata, "Rasulullah SAW
pernah shalat bersama kami lima raka'at. Setelatr beliau beranjak

(selesai shalat. Penerj) orang-orang berbisik-bisik antara mereka.

Beliau bertany4 "Ada apa dengan kalian?" Mereka berkata, "Wahai
Rasulullah, apakah ada penambatran dalam shalat?" beliau menjawab,

"Tidak.' Mereka berkata, "Tapi Anda telah shalat lima raka'at."
Beliau lalu beranjak kemudian sujud dua kali lalu salam. Selanjutrya

beliau bersabda "Sesungguhnya aku ini hanyalah manusia biasa yang

bisa lupa sama dengan kalian."l4

Penjelasan Hadits:

,y, Li (Ketika beliau beranjak), artinya beranjak dari shalat.

'erat' ,y';rj (Orang-orang berbisik-bisik). l<aa **:jt artinya

pembicaraan berbisik yang nyaris tidak terdengar karena bercampr.r

aduk suara orang yang membicarakannya. Ada pula yang

meriwayatkannya dengan menggunakan huruf sin tanpa ntik (.r'it
yang berarti pembicaraan yang tersembunyi (tak jelas kedengarannya),

sebagaimana dalam Fath Al Wadad.

An-Nawawi berkata "Kami mengejanya dengan syin bertitik."
Al Qadhi berkata, "Dalam hadits ini kata tersebut diriwayatkan

dengan srn bertitik, dan ada pula riwayat dgn srn tanpa titik, dan

keduanya benar semua. Artinya adalatr bergerak. Makanya ada kata

'( Hadir ni shahih. HR. Muslim (pembahasan tentang masjid/92).
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#, or?1 (gerakan perhiasan). Ada pula kuo grlltJt L*i (gerakan

syetan).

Para ahli batrasa mengatakanz e}lt berarti suara yang

bercampur aduk. Al Ashma'i mengatakan, "Ada perkataan, " "h,
"'ufi?lt artinya laki-laki yang kurus." Selesai (An-Nawawi).

Al Khaththabi berkata, "Para ahli berbeda pendapat dalarn

masalah ini. Sebagian mereka mengamalkan latririah hadits, di antara

mereka adalatr Alqamah, Al Hasan Al Bashri, Atha', An-Nakha'i, Az-

Zuhi,Malik, Al Auza'i, Asy-Syafi'i, Ahmadbin Hanbal dan Ishaq.

Sedangkan Suffan Ats-Tsauri berkata, "Kalau dia belum

duduk di raka'at keempat, aku sukai dia mengulang." Sementara Abu

Hanifatr berpendapat: jika dia belum duduk di raka'at keempat

sekedar lamanya bertasyatrhud dan dia sujud di raka'at kelima maka

shalafirya batal. Selanjutnya dia hanrs menambahkan satu raka'at lagi

kemudian bertasyatrhud, lalu salam, lalu sujud sahwi dua kali dan

sempurnalatr shalatnya. "

Syaikh Al Khaththabi berkat4 "Tapi, mengikuti sunnah lebih

diutamakan. Sanad hadits Abdullatr bin Mas'ud ini sangat shahih dan

termasuk sanad orang-orang Kufah."

Dia menarrbahkan, "Barangsiapa mengamalkan lahiriah hadits

maka dia pasti berada dalam beberapa kemungkinan, yaitu bahwa

Nabi SAW sudah duduk di raka'at keempat, atau belum sempat

duduk. Bila beliau sudah duduk maka beliau tidak menambahkan lagi

raka'at keenam, dan kalau beliau belun sempat duduk maka beliau
juga tidak disebutkan mengulang shalat dari awal, melainkan

memasuld<an raka'at tersebut dalam hitungan lalu sujud dua kali untuk

satrwi. Berdasarkan kedua bentuk ini apapun yang dilakukan

berdasarkan pendapat orang-orang Kufah menjadi batal menurut apa

yang' mereka katakan sendiri.' Seleai (Al Khathth abi). Wallahu a'l am.

Al Mundziri berkata" "Hadits ini diriwayatkan oleh Muslim."
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,Orr. O"*O* bin Sa'id menceritakan kepada kami, Al-Laits

-yakni Ibnu Sa'd- menceritakan kepada kami, dari Yazid bin Abu
Habib, batrwa Suwaid bin Qais mengabarkan kepadanya dari

Mu'awiyah bin.Hudaij batrwa Rasulullah SAW pemah shalat pada

suatu hari. Beliau salam padahal shalat masih tersisa satu raka'at. Lalu
ada seseorang yang mengingatkan beliau, "Anda sudah lupa satu

raka'at dari shalat ini!" Beliau lalu kembali masuk masjid dan

memerintahkan Bilal unhrk qamat. Kemudian bdliau shalat

mengimami orang-orang satu raka' at.

Aku kemudian memberitatru orang-orang akan hal itu. Mereka

berkata padaku, "Tahukah kamu siapa orang itu (yang mengingatkan

Rasulullah SAWX" Aku berkata, "Tidak, tapi aku melihat orangnya."

Kemudian orang itu lewat, dan akupun berkata, "Inilah dia orangnya."

Mereka lalu berkata, *Ini adalah Thalhah bin Ubaidullah."r4s

Penjelasan Hadits:

Mu'awiyatr bin Khadij dengan huruf ha' tanpa titik,brbaris
dhammah.

ro'Hadits itt shahih. HR An-Nasa'i (663).
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Al Mundziri berkata, "Hadits ini diriwayatkan oleh An-Nasa'i.

Abu Sa'id bin Yunus berkata, ini adalatr hadits yang palingshahih."

Bab 195: Ragu Apakah Sudah Shalat Dua Atau Tiga Raka'at?
dan Membuang yang Meragukan [Mim: 191, 190 - Ta': 197]

Artinya, lakukan mana yang sudatr pasti sedangkan yang

masih meragukan dianggap belum dilakukan, sehingga

disempurnakan dengan raka'at yang tersisa lalu sujud satrwi.

Barangsiapa yang ragu apakatr dia baru shalat tiga raka'at ataukah

sudatr empat raka'at, maka hendaklah dia mendasari perbuatannya

dengan yang paling sedikit, yaitu tiga raka'at. Contohnya lagi, siapa

yang ragu apakatr dia sudah shalat tiga raka'at atau baru dua raka'at,

maka hendaklah dia mengambil patokan dua raka'at dan menganggap

raka'at ketiga belum dikerjakan. Yang paling jelas menerangkan

maksud bab ini adalah hadits Abdurrahman bin Auf yang akan

disebutkan nanti.

An-Nawawi berkata, "Ini adalah madztrab Asy-SyaS'i dan
jumhur. Mereka mematrami kata taharii (mencari yang diyakini)
dalam hadits Ibnu Masud di atas dengan mengamalkan kemtrngkinan

yang paling pasti. Mereka mengatakan €-t^rJt artinya i e{t
(bermakzud, menuju) seperti dalam firman Allah, 6It W $fit
"Mereka itulah orang-orang yang menuju (berusaha mencani)

pentunjuk." (Qs. Al Jin 172): l4), sebagaimana dalam hadits Abu
Sa'id dan lainnya." Selesai (An-Nawawi).

Nanti akan dijelaskan pernyataan Al Khaththabi tentang

masalatr ini. Tadi sudah diterangkan pernyataan Al Baihtrqi mengenai

masalah tersebut. Wallohu a'lam.
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1020. Muharrrmadbin Al Ala' menceritakan kepadakami, Abu
Khalid menceritakan kepada kami, dari Ibnu Ajlan, dari Zaid bin
Aslam, dari Atha' bin Yasar, dari Abu Sa'id Al Khudri, dia berkat4
Rasulullah SAW bersabda, "Apabila salah seorang kalian ragu dalam

shalatnya maka hendaklah dia membuang keraguan itu.dan mendasari

shalatnya dengan yang sudatr pasti (yang sudatr diyakini). Jika dia

sudah yakin telatr sempurna hendaklalt dia sujud dua kali. Jika
ternyata shalatnya memang telatr sempurna, maka raka'at yang

ternyata lebih akan menjadi sunnah, dan bila kurang maka raka'at itu
menjadi penyempurnanya. Sedangkan kedua sujud tersebut menjadi
penghinaan terhadap syetan." 146

Abu Daud berkata" "Hisyam bin Sa'd dan Muhammad bin
Mutharrif meriwayatkannya dari Zaid, darj Atha' bin Yasar, dari Abu
Sa'id AI Khudri, dari Nabi SAW. Tapi hadits Abu Khalid lebih

lengkap."

'6 Hadits ni shahih. HR. tui-Nasa'i(1237),Ibnu Majah (1210).
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Penjelasan Hadits:

Atha' bin Yasar adalah maulaUmmu Salamah.

Y C i'-61 |* ti1. (Jika satah seorang dari kalian ragu

dalom shalatnya). Artinya, dia ragu dan tidak dapat menentukan mana

yang lebih kuat. Sedangkan bila masih bisa menenhrkan mana

kemungkinan yang lebih kuat maka harus beramal berdasarkan

kemungkinan terlanat tersebut demikian menurut Abu Hanifatr dan ini
berbeda dengan Asy-Syaf i.

t,tll' .#ii (hendaHah dta membuang yang rogu itu), yutu
yang masih airuguttt dalam hal ini adalatr raka'at keempat, dan ini
ditunjukkan oleh perkataan beliau, #.1 fn*aaklah dia mendasari

shalatnya dengan yang sudah pasti), dan yang sudah pasti itu adalatr

tiga raka'at

Otfrhltt WV lifS, c,S'& 1ma*a raka'at yang tebih itu menjadi

sunnah'dan kc&niuird),juga menjadi $mnah. |$:j orllilJr /Si
oriil.Jr (dan kcdua sujud itu akan menjadi seba[A peighina syetan).

Kata t;O. i adalah i sm fa' il sama w qzn-nya dengan kata zi 
rlll. Arti l<ata

murghimah ini adalah penghinaan atau hal yang bias merendahkan.

Perlu diketahui bahwa hadits Abu Sa'id ini diriwayatkan dari

berbagai jalur dengan redaksi yang berbeda-beda. Kami akan

menyebutkarmya safir persatu:

Muslim meriwayatkan dari jalur Zaid bin Aslam, dari Atha',
dari Abu Sa'id, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Jika salah

seorang dari kalian ragu dalam shalatnya sehingga dia tidak tatut

pasti apakah bmu shalat tiga raka'at ataukah sudah empat raka'a\
maka hendaklah dia membuang kcraguannya dan mendasari

shalatnya dengan yang sudah pasti. Setelah ttu dio sujud dua kali
sebelum solam. Jika ternyata dia shalat lima raka'at, maka shalatnya

digenaplan. Tapi ternyata jika dia benar shalat empat raka'at berarti
kodua sujud itu menjadi penghinaan bagi ryetan."
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Redaksi An-Nasa'i dari jalur ini pula adalatr, "Jtka salah
seorang dari kalian ragu dolam shalatnya maka hendaHah dia
menghilanglran yang ragu dan mendasari (shalatnya) dengan yang
sudah pasti. Jtko dia sudah merasa yakin shalatnya sempurna maka

hendaklah dia sujud dua kali lcettka dia sudah dalam posisi duduk
(tasyahhud. Penerj). Bila ternyata dia shalat lima raka'at maka kedua

sujud itu menjadi penggenapnya, dan btla ternyata dta shalat empat
ralra'at malra keduanya menjadi penghinaan untuk syetan."

Dalam riwayat Ad-Daraquthni redaksinya adalatr, "Jika salah
seorang dari kolian ragu dalam shalatnya apakah dia shalat tiga
rakn'at atau empat roka'ot, maka hendaklah dia menambah satu

ralca'at lagi sehingga yang diragukan adalah yang lebih. Selonjutnya

hendaklah dia sujud dua kalt sebagat sujud sahwi sebelum salam. Jika
ternyata dia shalat lima rakalat, maks kcdua sujud ia menjadi
penggenap shalatnya. Topi jiko ternyata dia shalat dengan jumlah
yang benor maka kedua (sujud itu) menjadi pelumur debu tre hidung
syetan. "

Riwayat lain masih oleh Ad-Daraquthni berbunyi, "Jika salah

seorang dari kalian ragu dalam shalatrgn sehingga dia tidak tahu

apalcah. dia slwlat tiga atau empat ral(a'at, maka hendaklah dia
membuang keraguannya dan mendasari shalatnya dengan yang pasti.

Selanjutrrya, hendaklah dia shalat logi satu raka'a| kcmudian sujud

dua kati dalam keadaan masih duduk sebelum salam. Apabila
shalatnya empat raka'at dan satu raka'at tersebut menyebabkannya

lrelebihan satu ralca'at, maka kedua sujud tersebut menjadi penggenap

(pelebur) ralra'at kelima tersebut. Tapi jilra ternyata dia benar baru

melahtkan tiga rako'at dan raks'at tambahan menyempurnakannya

menjadi empat raka'at, maka kcdua sujud itu menjadi penghinaan

bagi syetan. "

Di antara hadits-hadits yang berbicara hal senada adalatr

riwayat At-Tirmidzi dan Ibnu Majah dari Abduralman bin Auf, dia

berkata, c:r{ku mendengar Nabi SAW bersabda, 'Jikn salah seorang
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dari lalian lupa dalam shalatnya dan dia tidak tahu apakah shalat

baru tiga ralra'at ataulcah sudah empat ralca'at, maka hendaktah dia

mendasarinya dengan tiga raka'at lalu hendaklah dia sujud dua kali

sebelum salam'." At-Tirmidzi mengomentari hadits ini, "Hasan

shahih;'

Redaksi Ibnu Majatr adalah, "Jilra salah seorang dari kalian

ragu apakah shalat satu atau dua roka'at, makn hendaHah dia

menganggapnya baru satu raka'at. Jika dia ragu apakah baru dua

ataukah sudah tiga raka'at, maka hendaHah dia menganggapnya

baru dua raka'at. Jika dia ragu apakah baru tiga ataukah sudah

empat raka'at, maka hendailah dia menganggapnya baru tiga
raka'at. Kemudian dia menyempurnakan apa yang tersisa dari
shalatnya sehingga kcragpan terletak opakah shalatnya kelebihan

atau pas. Selanjutnya, hendaHah dia sujud dw kali katika masih

dalam posisi duduk sebelum salan."

Al Hakim juga meriwayatkan hadfu ini dalam Al Mustabak-
nya dengan redaksi, "Karena kelebihan itu lebih baik daripada

kelorangan."

'el y ,fJL-ft (Hadits Abu Ktralid lebih lengkap), artinya

lebih semprima daripada hadits Hisyam, Sa'd dan Muhammad bin
Mutharif.

Al Mundziri berkata, "Hadits ini diriwayatkan pula oleh

Muslim, An-Nasa'i, dan Ibnu Majatr.'

6?f ,-;::l €j
.e. a. , t,

:.ft o g.l ;re clo

v ),iJt
a. ta*u 'rYJ€*-\.y\t

'*'*,oL! # I' y,f ,o-;'i.,Hr
,fr:A, pt ;i,t & *' y \t S* utr Ll

1021. Muhammad bin Abdul Aaz bin Abu Rimzatt

menceritakan kepada kami, Al Fadhl bin Musa rnenceritakan kepada

,96 AUNUIttfrBUD



kami, dari Abdullah bin Kaisan, dari Ikrimalq dari Ibnu Abbas, bahwa
Nabi SAW menanrai zujud sahwi itu sebagai murghimatain (&n alat
unhrk menghina)."147

Penjelesan Hadits:

;fi|'St menurut Ibuu Al Atsr, "Dikatakan, iif tr pjf (Aflatr
melumuri hidungnya dengan debu). Inilah kalimat asalnya, kemudian
digunakan untuk segala hal yang mendatangkan kehinaan atau

perendahan harga diri, serta ketidakmampuan untuk memaksa oftmg

lain." Selesai (Ibnu AI Atsir).

Makna kata ini adalah sebagai penghina bagi syetan, dan akan

dij elaskan rinciannya-

:w *{&l i::: *,!6,f |"Ft,6:r; -\.YY

e €'Ll'et:t ti1 ,JG'fL3 y\t ,k !, Jtrthl ,r.;- i.
')*) ^k;',l4 ,grf \f r?rr ,j:, € er+ )i *
,Le ib i'-"tSr,.ik'oy #t,p,jg ;:r #la:-

g$,.urj€j u['rL;lv Ltutt op .i-'Artil,"1

1022. AI Qa'nabi menceritakan kepada kami, dari Malik, dari

Zaid bin Aslam, dari Atha' bin Yasar, bahwa Rasulullatr SAW

bersabda, "Jika salah seorang dari kalian ragu dalam shalatnya dan

dia tidak tahu berapa dia slalat apakah tigo ataukah empat, maka

hendaHah dta menambah satu rakn'at lagi, lalu sujud dua kali katikn

masih duduk sebelum salam pila satu raka'at (tambahan) itu

menjadilrnnnya shalat lima raka'at maka akan digenapkan dengan

'47 Dalam sana&rya ada Abdullah bin Kaisan sangat jujur tapi sering kali salah.
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lredua sujud ini. Namun bila ternyata dia shalat benar empat rakatat

maka kcdua sujud ini menjadi penghina bagi syetan."rat

Penjelasan Hadits:

Uy 'nt i;tra:" "r*11 (hendaHah dia suiud kctit@ dalam

posisi duduk sebelum salam).Ini adalah salah satu dalil mereka yang

befpendapat bahwa sujud sahwi itu sebehm salam,

,ffi @ @cdua sujud ini akan menggenapkannya),

*ut*aoy"-kedua sujud sahwi tersebut sama dengan satu raka'at,

karena keduanya menggantikan raka'at tersebut. Dengan

tnelaksanakan kedua sujud sahwi berarti sama dengan mengerjakan

raka'at keenarn sehingga itu menjadi penggenap shalat. Kedua zujud

ini juga menjadi penghinaan bagi syetan, karena syetan berusaha

menipu orang yang shalat dan membatalkan shalatnya, sehingga

dengan dilakukannya kedua sujud ini diapun merasa terhina dan

kecele di samping pahala yang didapat oleh or?ng yang shalat itu
sendiri.

Secara lahfuiah hadits ini menunjukkan bahwa keraguan itu
pada dasarnya sudah menjadi penyebab wajibnya sujud meski

beberapa saat kemudian si mushalli mengingat kembali dengan pasti

berapa raka'atdia shalat. Demikian dikatakan oleh Asy-Syaukani.

, , , Az-Zanqari. berkata "Perkataan beliarl 'kedua suj,rd ini
menggenapkannya' mengandung pengertian shalat tersebut dijadikan

genap.

Al Baji berkata" *Ada kemungkinan maksudnya bahwa shalat

itu padz dasarnya adalah Bemp, kalau ada sesuatu yang

menjadikaonya ganjil maka harus dibetulkan sehingga menjadi genap

kembali."

rn Hadits iti mwsal,bpi juga diriwayatkan secara musnad dari hadits Abu Sa'id.
Lihat hadits saelahnya.
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qi ttWAlU \$ UtS 'of.: (Namun bila terrryata dia shalat
benar empat rako'at maka kcdua sujud tni menjadi penghtna), yarit
membuat syetan merasia terpukul berat dan merasa terhina. alrl;t,t
(bagi syetan). An-Nawawi berkatq "Kata 'a*'it ini berasal aaii atcar

tata irilr yang berarti tanah. Makanya ada ungkap an, 'r.{ll ?u p'rf
(Semoga Allah mebnuri hidungnya dengan 'rnab/debu). Artinya di
sini syetan itu berusaha menggoda si mushalli supaya membatalkan

saja shalatnya, tapi Allah Ta'ala membuka jalan bagi mushalli mtuk
memperbaiki kesalahan tersebut tanpa harus membatalkan shalatnya.

Ini membuat syetan kecela dan tidak berhasil melaksanakan

maksudnya. Selanjutnya sempurnalah shalat anak Adam ini dengan

melaksanakan perintah Allah yang ditolalc oleh Iblis, yaitu sujud."
Selesai (An-Nawawi)

Al Imaq Al Khaththabi berkata, "Abu Daud meriwayatkan
beberapa hadits dalam'bab sahwi ini. Di sebagian besar sanadnya ada

permasalahan, dan yarrg shahih dan medadi pegangan ahli ilmu
adalah kelima hadits yang kami sebutkan ini, yaitu hadits AMullah
bin Mas'ud dari jalur Manshur, hadits Abu Sa'id Al Khudri, hadils
Atha' yaag mursal, hadits Abu Htrairatr dari jalur Az-Z\hi, dari Abu
Salamah, dan hadits Abdutlah bin Buhainah."

Adapun hadits Abu Hurairah bersifat m$mal (global), tidah

ada keterangan apa yang hanrs dilahrkan selain itu. Juga tidak
terdapat keterangan kapan dilakukan zujud sahwi itu dalam shalat.

Kesimpulannya bisa didapat dari hadits Ibnu Mas'ud.

Hadits Ibnu Mas'ud -yang memerintabkan mencari yang lebih

pasti di antara yang diragukan itu lalu sujud dua kali setelah salam-

merupakan madzhab kelompok rasionalis (Ash-hab Ar-Ra'y). Makna

taharri (berusaha mencari yang lebih diyakini) menurut mereka

adalatr kemungkinan terbesar atau sangkaan terkuat. Misalnya

seseorang lupa apakatr sudah melaksanakan raka'at keempat dalam

shalat Zhuhur atau belum. Bila prasangka terkuatnya menyatakan

bahwa dia belum melaksanakanny4 maka hendaklah dia menambatr
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satu raka'at lagi dan dia sujud dua kali setelah salam. Tapi bila dia

meftrsa kemungkinan terbesarnya adalatr dia sudah melaksanakan itu,

maka dia tidak perlu lagi menarnbah satu raka'at, tapi tetap wajib

sujud dua kati setelah salam. Ini bila keraguan tersebut tedadi pada

saat-saat tertentu. Tapi bila keraguan itu terjadi sejak awal maka

menunrt mereka diaharus mengulang shalat.

Sedangkan hadits Ibnu Buhainah dan hadits Dzul Yadain

dijadikan Malik sebagai pegangan dan dia mengamalkan keduanya.

Dia menjadikan kedua hadits ini dasar pengarnalan bila terjadi

keraguan dalam shalat. Jika terjadi kelebihan omalan shalat maka si

mushalli harus sujud dua kali setelah salam, karena dalam hadits Dzul

Yadain Nabi SAW dia mengabarkan kepada beliau akan kekurangan

dua raka'at dan itu merupakan amalan tambahan yang terjadi masih

dalarn shalat. Kalau terjadi kekurangan maka sujudnya adalah

sebelum salam, karena dalam hadits Ibnu B'harnah Nabi SAW berdiri

dari dtra raka'at dan beliau tidak tasyahhud (awal) dan ini merupakan

kekurangan dalam shalat.

Sementara itu Ahmad bin Hanbal berpendapat batrwa semua

hadits diarnalkan sesuai porsinya dan tidak dipahami sebagai

perbedaan. Dia juga menuturkan batrwa menghilangkan keraguan ittr

dengan dua cara: Pertama, mengamalkan yang sudah pasti saja.

Kedua, melalrukan pencarian kepada hal yang lebih diyakini (ar-

taharri). Siapa yang mengembalikannya kepada hal yang diyakini saja

berarti dia membuang keraguan lalu sujud dua kali setelah salarn

berdasarkan hadits Abu Sa'id Al Khudri. Jika dia menempuh cara

mencari yang lebih diyakini, yaitu mengamalkan kemungkinan yang

lebih besar berarti dia harus sujud dua kali setelah salaur berdasarkan

hadits Ibnu Mas'ud.

Adapun madzhab Asy-Syaf i lebih memilih cara

mengkompromikan semua dalil yang ada dengan mengembalikan

yatg mujmal (globar) kepada yang mufassm (terinci). Tafsiran yang

lengkap hanya ada dalam riwayat Abu Sa'id Al Ktrudri dimana Nabi
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SAW bersabda, "HendaHah dio membuang yang ragu dan mendasari

shalotnya padayang sudah pasti semata."

Juga dalam sabda beliaq *Jika dia tidak tahu apakah dta
shalat tiga atau empat raka'at maka hendaklah dta menambah satu

raka'at lagi dan sujud fua kali dolam kcadaan duduk sebelu;m

salqm."

Selain itu ada lagi sabda beliau, "Jikn ternyata dia shalat lima
raka'at maka akan digenapkan oleh kcdua sujud ini, dan jtka ternyata

shalatnya benar empat raka'at maka kcdua sujud itu menjadi
penghinaan bagi syetan."

Asy-Syaf i berkata, *Ini adalah hal-hal yang diketahui oleh
Abu Sa'id dan tidak diketahui oleh sahabat lain yang meriwayatkan

masalah ini. Menerima informasi tambahan dalam hal ini harus

dilakukan sshingga jadilah hadits Abu Sa'id ini sebagai patokan.

Sedangkan makna talurri yang ada dalam hadits Ibnu Mas'ud
di atas menunrt Asy-Syaf i adalah mendasari amalan shalat dengan

yang zudah kemrmgkinan tcrhnt yang dijelaskan oleh hadits Abu
Sa'id AI Khudri.

Haldkat tahani itu sendiri adalah mencari kebenaran di antara

dua kemungkinan dan itu sudah diungkapkan dalam hadits Abu Sa'id

Al Khu&i berupa mengamalkan yang zudah pasti, sebab inilah yang

lebih dapat dipertanggrrngiawabkan dan lebih menjaga kesempurnaan

shalat. Salah sahr dalil yang mengartikan kata taharri 431il yakin
atau sesuatu yang sudah pasti adalah firman Allah, liU lS 'f
lltS\i "Barangsiapa yang Islam maka mereka itulah or(mg-orang

yang benar-benar memilih jalan yang lurus)'(Qs. Al Jin [72]: la).

Adapun hadits Dzul Yadain dipahami sebagai satrwi menunrt

madzhab mereka. Sebab, shalat tersebut sudah dinisbatkan kepada

yang namanya sahw (lupa) dalam madz,hab mereka Dengan begitu

hukum salatr satu dari keduanya dijalankan selaras dengan hukum

yang berlaku sebelumnya. Sebagian mereka ada yang mengira bahwa
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hadits Dzul Yadain ini sudah mansukh dengan hadits Abu Sa'id Al
Khudri.

Ada riwayat dari Az-Ztthi batrwa dia berkata, "Semuanya

pemah dilakukan oleh Rasulullah SAW, hanya saja mendahulukan

sujud sebelum salam lebih pantas dilakukan.'

Sebagian orang ada yang menganggap hadits Abu Sa'id ini
dha'if. Mereka mengira bahwa Malik memursalnya dari Atha' bin
Yasar dan dia tidak menyebtrtkan adanya Abu Sa'id Al'Khudri.
Syaikh memberi komentar, "Ini tidaklatr mengurangi keshahihan

hadits tersebut. Sudah maklum bahwa Malik biasa mezursal hadits
yang dia sendiri meriwayatkannya seicara musnad (bersambung). Ini
sudah maklum menjadi kebiasaannya. Abu Daud meriwayatkannya

dari ,jalur Ibnu Ajlan, dari ZaLd, bn Aslam, dan dia menyebutkan

batrwa Hisyam bin Sa'id mgnyarnbung sanadnya sampai kepada Abu
Sa'id Al Khudri."

:

Syaikh berkata lagi, "sulaiman bin Bilal juga menyebutkan

,sanadnya secara bersaurbung, Hamzah bin Al Harits dan Muhammad

bin Ahmad bin Zairik menceritakan kepada kami, keduanya berkate
Abtas Ad-Datri menceritakan kepada krmi, dia berkata: Musa bin
Daud mengabarkan kepada kami, Sulaiman bin Bilal mengabarkan

kepada kami, dari Zatd bin Aslam, dari Atha' bin Yasar; dari Abu
Sa'id A[ Khudri, dia berkata: Rasulullah SAW tiersabda, "Jika salah

se?rang dart kalian ragu dalam slalatnya sehingga dia tidak tahu

apalrah sudah shalat tiga atau empat raka'al, maka hendaHah dia

membuang yang meraguknn itu dan mendasari amalan shalatnya

dengan yang pasti saja. Kemudian, hendaklah dia sujud dua knli
dalam lreadaan duduk sebelum salam. Jtka dta ternyata shalat ltma

ralca''at, maka kedua sujud itu menjadi penggenqpnya. Dan jika dia

ternyata shalat empat raka'at, maka kcdua sujud itu menjadi

p e n ghinaan b a gi syetan."
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Syaikh berkata, "Ibnu Abbas juga meriwayatkan demikian,
mereka menceritakan itu kepada kami dari jalur Muhammad bin
Ismail Ash-Sha'igh, dia berkata, Ibnu Qa'nab mengabarkan kepada

karni, dia berkata, Abdul Aztz bn Mutrammad bin Zaid bin Aslam

mengabarkan kepada kami, dari Atha' bin Yasar, dari Ibnu Abbas

batrwa Rasulullah SAW bersaMa, *Jika salah seorang dari kalian

ragu dalam shalatnya, sehingga dia ttdak tahu apakah bant shalat

tiga ralra'at ataukah sudah empat raka'at, maka hendaHah dia
bangkit dan berdiri satu raka'at lagi. Kemudtan, hendaHah dia sujud
dua lrali kcttlu dia masih duduk dan sebelum salarn. Bila ternyata satu

ralra'at yang dia tambahkan itu menjadikan shalatnya lima raka'at,

malra kedua sujud ini menjadi penggenapnya. Bila ternyata itu adalah

raka'at kcempat berarti kcdua sujud ini menjadi penghinaan bagi

syetan."

Syaikh berkata, "Dalam hadits ini terdapat dalil yang

menyalatrkan pendapat yang menyatakan kalau seseoriang shalat lima
raka'at; maka hendaklah dia menambah satu lagi supaya menjadi

enam bila dia sudah terlanjur mengerjakan raka'at kelima Alasan

mereka karena shalat sunnah itu tidak ada yang satu raka'at. Padahal

sudah disebutkan dengan tegas dalam riwayat dari jalur Ibnu Ajlan
bahwa raka'at keernpat itu menjadi nafiIah dan tidak ada perintah

menambahkan raka'at yang lain." Selesai pernyataan (Al Khaththabi).
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1023. Qutaibatr menceritakan kepada kami, Ya'qub bin

Abdurratrman Al Qari menceritakan kepada kami, dartZatd bin Aslam

dengan sanad Malik, dia berkata: Sesungguhnya Nabi SAW bersabda,

"Jilra salah seorqng dart tralian ragu dalam shalatnya dan dia yakin

balwa sudah melaksanakan raka'at ketiga, berarti dia harus

menambah satu raka'at lagt dengan sempurna termasuk sujudnya-

Kemudian, dia harus duduk untuk tasyahhud. Bila sudah selesai dan

ttdak ada lagi yang harus dilalatkannya selaiin salam, maka hendaHah

dia sujud dulu dua kali dalam kcadaan duduh baru setelah itu dia

salam." Kemudian dia menyebutkan makna yang sama dengan hadits

Malik.r4e

Abu Daud berkata, "Demikian pula yang diriwayatkan oleh

Ibntr Wahb, dari Malik, Hafsh bin Maisarah, Daud bin Qais dan

Hisyam bin Sa'd. Hanya saja Hisyam menyebutkan sanadnya sarnpai

kepada Abu Sa'id Al Khudri."

Abdurrahmaq Al Qad, dinisbatkan kepada Bani Qaarah. Al
Mundziri berkata, "Ini juga termasuk mursal."

U)tgi (demikian pula), artinya sama dengan riwayat Al

Qa'nabi yatgmursal

OJi ,f ,+i 'i.t 6111 @iriwayatkan oleh Ibnu Wahb dari

Malik) 6i" a"* r'""*u mursal.

i (dari) demikian pula diriwayatkan oleh (Hafsh bin Maisarah

dan Daud bin Qais serta Hisyam bin Sa'd), semuanya merupakan

ro' Hadits in shahih. HR Muslim (pembahasan tentang mas5ialStl, An-Nasa'i
(1238), dari jalur Zaid bin Aslam dari Atha' bin Yasar dari Abu Sa'id Al Khudri
dengan redaksi sama.
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teman-teman seangkatan dengan Malik yang meriwayatkan dart Zatd
bin Aslam secara mursal. Hanya saja Hisyam bin Sa'd menyambung

sanadnya sampai kepada Abu Sa'id Al Khudri. Miry", Hisyam di
antara teman seangkatan Malik menjadikannya muttashil dengan

menyebutkan Abu Sa'id AI Khudri. Riwayat Ibnu Wahb, dari Malik,
juga dari Hafsh bin Maisarah, Daud bin Qais dan Hisyam bin Sa'd ini
diriwayatkan oleh Al Baihaqi dalanr Al Ma'rifah.

Az-7aryani dalam Syarh ./I Mtmaththo' mengatakan,
*Demikianlah diriwayatkan secara mursal menurut semua perawi.

Ada yang memperkuat Malik dalam memursal hadits ini yaitu Ats-
Tsauri, Hafsh bin Maisarah, Mtrhammad bin Ja'far dan Daud bin Qais
dalam sebuah riwayat. Sedangkan Al Walid bin Muslim dan Yatrya

bin Rasyid Al Mar.ini kedtranya meriwayatkan secara bersagbung dari

Malik, dariT.aid, dari Atha', dari Abu Sa'id Al Khudri. Hadits ini juga

ada beberapa jalw dalam riwayat An-Nasa'i dan Ibnu Majah dartZ,atd

secara naushul. Oleh karena itulah Abu Umar bin Abdul Barr berkata

"Hadits ini -meski yang benr dari Malik adalah mursal-bersambung

sanadnya (muttashil) dari jalur yarrgshahihdan dari oftrng:oraog yang

bisa diterima bila dalam riwayatnya ada tambahan. Sebab, semua

mereka adalah para hafizh yang jika salah satu dari mereka

meriwayatkan secara mursalmakatidak akan jadi masalah."

AI Atsram berkata kepada Ahmad bin Hanbal, "Apakah Anda

memakai hadir Abu Sa'id?" Dia menjawab, "Ya." Aku (Al Atsram)

berkata, "Tapi mereka berbeda-beda dalarn hal sanadnya?" Dia

menjawab, "Itu hanya karena Malik memwsalnya. sementara yang

lain me-rzaushul-rya seperti Ibnu Ajlan, dan Abdul Aziz bin Abu

Salamah.'.' Selesai (Az-Taqani).

Ibnu Abdul Barr berkata, "dalam hadits Abu Sa'id ini ada

dalil yang kuat mendukung pendapat Malik, Asy-Syafi'i, Ats-Tsawi

dan lainnya yang mengatakan bahwa orang yang ragu dalam shalat

hendaklatr mendasari shalatnya atas yang sudah pasti dan tidak cukup

hanya dengan mencari-cari mana kemungkinan paling lant (taharri).
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Sementara itu Abu Hanifah berpendapat "Apabila itu terjadi pada kali
pertama dia lupa maka ia harus mengulang shalahya. Tapi bila dia
sering kali mengalrrri keraguan dernikian maka hendaklah dia

mencari mana yang Iebih mrmgkin.'Tapi dalarn hadits ini tidal( ada

pembedaan antara yang mengalaminya pertama kali dengan yang

me,ngalaminya benrlmg kali.

Ahmad berkat4 "Keraguatr itu ada dua yakin dan talwrri.
Siapa yang me,tgembalftanuya kepda al yaqin (se$atu yang sudah

pasti) maka dia hmrs memghilangh keragrran dm sujud sebelum

satm.berdasa*an hdits Abu Sa'id" S€dangkan yang me,nghilangkaq

keraguamya dengan wa talwri dau menaei ke,mmgkinm paling

besar, maka dia hanr sqiud sahwi sebehm salm berdasa*an hadits

Ibnu Mas\d yang diriwaydm old Iddrn tapi hadits itu da
cacatElna (ma'Iul)."

Sdmgkm sekdoryok ulm 'nengdakm toltori itu dalah
al yaqin itu sendirl D€oga ddim b@lah p€,nggrmaao kdua
khobar ini dengm rtekna )Feg sama Tapi bag3imaoa mungkin bisa

mencari kernmgkinm y'ang pting besfi bila setelah keluar dari Salat
dia rnasih diliputi keraguan?! Se@aimm dik€ilahui orang ymg
berusaha me,ncai kemuugkinan teebesar berrdasarkan sangkaao

terlcuatnya akm selatu dftinggapi rasa ragu" Selesai (Ibnu AMil
Bnr).

Sebelumnya telah disebrlkan pernyataan Al Khathtbabi
rahimalrullah

Bab 195: Ilalil Pendapat Harus Menyempumekan Shalat
Berditsarkan Keyrkinan Terbesamya [Mim: l9l, Ly2- Ta': 1981

Ini adalah pendapat madzhab Hanafi. Az-7-aila'i berkatq

"Menurut ulama Hanafiyatr jika dia mempunyai prasangka kuat maka

dia mendasari (shalatnya) dengan prasangka kuatnya itu. Bila tidak
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ada prasangl@ kuat maka dia hanrs mencari mana yang zudah paSi
saja Dalil mereka adalah hadits Ibnu Mas'ud yang diriwayatkan dari
jdur Manshur. Sedangkan madziab Asy-Syaf i dia harus

mendasarinya dengan keyakinan atau yang sudah pasti saja dalam

segala hal. Dia berdalil dengan hadits Abu Sa'id Al Khudri dan hadits

Abdurrabman bin Auf." Selesai (Az-7aila'i).

An-Nawawi berkat4 *Hadits Ibnu Mas'ud dari jalur Manshur
adalatr dalil bagi Abu Hanifah dan orang-orang yang sepaham

dengannya dari kalangan penduduk Kufah dan lainnya yang

me,nrpakan kelompok Ashhab Ar-Ra'y (rasionalis). Mereka

berpendapat bahwa yang selalu ragu dalam setiap rakaatnya hendaklah

mencari rrana yang paling memrurgkinkan dan dia mendasari

dengan prasangka terkuatny4 dan dia tidak perlu

berpatokan dengan yang paling sedikit lalu menarnbahkan satu raka'at

lag. Makna lahfuiah hadits Ibnu Mas'ud mendukung lendapat
me,reka Selanjutnya mercka berMa pendapat dalam beberapa

rincian. Abu Hanifah {an Malik mengatakan ini berlaku bag yang

sudah bertrlang kali mengalami keraguan dalam shalatny4 sedangkan

selain merekahendaklah mendasari shalatnya dengan yang zudah pasti

saja Kelompok lain berpendapat, itu b€rlaku s@ara umrm.

Sedangkan Asy-Syaf i dan jumhur (mayoritas) berpegangan

pada hadits Abu Sa'id yang telah lalu yang dengan tegas

menghartrskan orang yang mgu mendasari shalatnya atas dasar yang

sudah dimsa pasti dia lakukan (al yaqrn).

Apabila kelompok Hanafiah berdalih bahwa hadits Abu Sa'id

tidak bertentangan dengan pendapat mereka, karena itu berlaku unhrk

kasns orang yangsyak (ragu) dan kata syakitlbiasanya dipakai untuk

keraguan 50 yo, atau antara kemungkinan pertama dan keduanya sama

besar. Dengan b"grtt siapa yang syak dat dia tidak bisa menentukan

mana kemungkinan yang lebih besar (apakah shalat tiga atau empat

raka'at) rnaka dia harus mendasari shalatnya dengan yang sudah pasti

dia lakukan yaihr yang kemungkinan raka'at paling sedikit. Ini
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berbeda dengan oranB yang mengira kemtmgkinan lebih besar dia

shalat empat raka'at.

Untuk menjawab ini kita katakan bahwa istilah syak hanya

diperuntukkan kepada yang kemungkinannya sama besar adalah

istilah baru dari para ahli ushul.

Sedangkan secara bahasa, setiap orang yang ragu aotara ada

dan tidak adanya sesuatu dinamakan syak, baik kemungkinan salah

sahurya lebih besar dan yang lain lebih kecil atauprm kemungkinannya

sama besar.

Sedangkan, sebuah hadits harus dipahami secara bahasa,

selama tidak ada hakikat syar'iyyah (legalitas) atau 'urfi1yah

ftebiasaan) yang dikandungnya, dan tidak boleh mematraminya

berdasarkan istilah banr yang dimunculkan oleh para ahli ushul fikih.'
Selesai (An-Nawawi)

Asy-syaukani dalam Nail At Authq b€rkata, "Yang tampak

bagiku tidat ada pertentangan antara mendasari dengan mc,ngasalkan

raka'at paling sedikit, mendasai de,ngan yang zudah pasti, dan

mendasari dengan berusaha me,ncari ke,mungkinan t€rlcuat Sebab,

kata g-i$ s@ara bahasa +ebagaimaoa Anda ketahui- adalah

mencari uuna yang lebih benar, dan Nabi SAW mesrerintahkan hal

itu dengan mendasari shalat pada yang zudah pasti, yaitu yang pqling

sedikit raka'atnya dari dua kemungkinan yang ada Bila seseomng

sudah meyakini dirinya tetah melakukan shalat sekian raka'at, maka

itu tenhr didahulukan daripada dia hanrs mengamalkan yang paling

sedikit raka'atnya dari kemungkinan yang ada dalanr keraguannya.

Sebab, syari' telah mensyaratkan pengamalan mendasari shalat

dengan mengamalkan yang paling sedikit bila tidak

dapat mengetahui rmna yang labih pasti sebagaimma dalasr hadits

Abdurratrman bin Auf. Dalam kasrs ini berarti si mushalli rclah

mendapatkan rrana yang lebih mungkin.
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Adapun perintah mendasari perbuatannya dengan

mengamalkan yang dipastikan saja sebagaimana dalam hadits Abu
Sa'id dan dia telatr berusaha mencari kemungkinan terkuat berarti dia

telah mencari kemungkinan yang paling benar.

Dengan demikian" Anda sudah tahu bahwa tidak ada ,

pertentangan antara semua hadits yang disebutkan, serta berusaha

mencari kemungkinan terkuat lebih didahulukan dripada mendasari

perbuatan berdasarkan kemungkinan raka'at tersedikit. Seles-ai (Asy-

Syaukani).

Menurut saya, apa yang dikatakan oleh Asy-Syaukani sangat

baik sekali. Wallalru a'lam.
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1024. An-Nufaili menceritakan kepada kami, Muhammad bin

Salamatr menceritakan kepada lffini, dari I(hushaif, dari Abu Ubaidatr

bin Abdullah, dari ayahnya, dari Rasulullah SAW yang bersabda,

"Jilra lramu sedang dalam shalat lalu kamu ragu apakah shalat tiga

ataulrah empat ralca'at, tapi yang menjadt kemungkinan besar adalah

empat rakn'a\ maka hendaHah kamu bertasyahhud, lcemudian sujud

ts
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dua lrali l@tika sedang duduk sebelwn solam, lalu bertasyahhudlah

tagi lalu salam."t'o

Abu Daud berkata, "trni diriwayatkan oleh Abdul Wahid, dari

Khushaif tapi dia trdak me-rafa'-nya. AMul Wahid ini riwayatnya

sama dengan Suffan, Syarik dan Israil, tapi mereka berbeda dalam

matan hadits dan tidak mensaoadkam5ra"

Penielasen Eadits:

y: ,f ,1, f d t"*L ,f: t (dari Abu Ilbaidah bin AMullah,
dari ayahya). Abu Llbaidah tidak mdengr dari ayahya. AI Hafizh
dalam At-Tahdzib berkatq "MeNrurut pndapat terkuat tidak benar dia

bin Murrah m€ogekm, Aku batmya padmya, 'apakah Arda
meneugr dari Abdulh $&r faAtspt' Dia nrcrtawab, 'Tidak'.'
Mennnrt saya (pemlis frdh fi m**m* ada & beberapa t€rmpat

dalam Srmm At-Timidzi bafo'cea Ahr Uffih tr* mendogr fui
ayahya-

'tii '{t # ,f r.gir 'e 6Vt (Abdul wahid
meriwaydlrmnya 'd.i Khusdil dm dia tiak mvafa'rya).
Kesimpulannya, hmya Muharmad bin Salmah seirdirian merafa'
hadits ini. Sedangtan Abdul Wahi4 $Sran, Israil dan Syarik

semuanya tidat( ada yngmvafa'hadits ini, derrikian yang dikatakan

Ad-Darquthi d6lzm $m*tm)ra

Al Baihaqi dalam Al Ma'rifah berkata, "I(hushaif
meriwayatkan dari Abu tlbaidah bin Abdullah, dai ayatrrya dari Nabi

SAW, dm hadits ini diperselisihkan t€ohg ke-mnfu'-an matannya.

Khushaif ini se,ndiri bukanlah p€rffii ymg kua, sedangkan Abu
Lrbaidah dari ayahnya adalah dura)'at yagnwsaL" Selesai.

rs Smad hdits ini dha'ifkren nuqathi' l+brtlrhidah tidak pernah mendengar
dari ayahnya

-:.
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I(hushaif bin Adurrahman Al Jazari, Abu 'Aun seorang

periwayat yang shaduq (sangat jujur) tapi hafalannya buruk dan

bercampur pada alfiir hayatrya. Selain itq dia dituduh berakidah

Murji'ah. Dalarn Al Ktulashah, "Dia dianggap dlro'if oleh Ahma4
tapi dianggap tsiqah oleh Ibnu Ma'in dan Abu Ztt'ah." Selesai.

Dengan demikian, hadits ini selain sanadnya tidak bersambung
juga dha'if, Makanyq tidak bisa dijadikan dalil bagi mereka yang

berpendapat hendaklah orang yang ragu dalam shalat mendasarinya

dengan prasangka terhratnya. Inilah yang membwt Az-7aila'i hanya

memakai hadir Ibnu Mas'ud dari jalur Manshru sebagai dalilnya.

Demikian halnya berdalil dengan hadits Abu LJbaidah ini untuk

mendukung pendapat adanya tasyahhud kedua setelah zujud kedua
juga tidak dapat diterima. Sebagian mereka ada yang berpendapat

hanrs bertasyahhud setelah sujud sahwi dan salam sekali lagl.

Sebagian meneka ada yang berpendapat tidak ada tasyabhud dan salam

untuk zujud sahwi ini. Juga kalau dilalcukan sebeltm salam maka

ti{ak ada lagi tasyahhudnya. Ini adalah pendapat Ahmad dan Ishaq.

Mereka berdtra berkata, *Jika dia sujud sebeltrm salam maka dia tidak

bertasyahhud." Selesai.

Al Mundziri berkata, *Hadits ini diriwayatkan oleh An-Nasa'i,

dan sudah disebutkan bahwa Abu Ubaidah tidak pemah me,ndengar

(hadits) dari ayahnya"

Abu Daud berkatq "Diriwayatkan pula oleh Abdul Wahid dari

Klrushaif dan dia ndak m*afa'nya. AMul Wahid ini diduhrng oleh

Su&an dan Syarik yang juga adak merafa' hadits ini. Hanya saja

mereka berbeda versi dalam matan haditsnya tapi se,mua mereka tidak

ada yang mensanadkannya (kepada Rasulullah SAW)."

,et;.1,',;. ,y(J,;L (,-o ,,|)(it 'i.'rYJ $:t, -\ .Yo

) C ?V $:"r, f *j'i -;- ri;-t-,!4t &:tt ?q u-o
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1025. Muhmad bin Al AIa' menwritakm kcpryda km[

lslnail bin Ibrahim meffiitalran k€pada kmi, Hisym Ad-Dastuwa'i
rneoccritakan kcpada kami, Yahya bin Abu Kstsir ,"*dui;
kepada kami, Iyadh menceritatrm kepada kmi, (h) Musa bin Ismail
juga mencerilakan ke@a kami, Aban menceritakm kcpada llmt
Yahya menceritakm kepoda kmi, dari Hilal bin Iyadu dfii Atu Sa'id
Al lftrtri, bahwa Rasulullah SAW tersaUaa, *Jlko satah seorang

doi kalim slalat da, fra tidok taht apkah sluloqn leblh atm
hrotg noka lrendoklor, dia sriud dua kali kctika sedong fuduk
Apabila stntan mctdaoryiryn dan mengatakon, 'ksmt teloh

berhodats' hendoklal, dia memMas, 'I(ornt bohong!', kccuali luloa
dia benar-benar menciutt sendiri dengot hidwgryn atau mendengo
sura dengan telinganlu."rsr

Ini adalah r€dalcsi riwayat Aban.

t5r 1L4is ini shahih. m- At-Tirmidzi (396), Ibnu Majah (1204), An-Nasa'i
(1238), Muslim (pembahasan teitang masjid/E8) dengan redaksi ymg mtrip.
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Abu Daud berkat4 "Ma'mar dan Ati bin Al Mubarak
menyebut: *Iyadh bin Hilal'. Sedangkan Al Auza'i menyebutrya:
*Iyadlr bin Abu Zriltatf'.

Penjelasen Hadits:

:,6 
'F: c;l$:'q-;,rr ;fi it tt:) *pi gm dia ndak tatru

apakah slwlafirya htrang atau lebih, maka hendaHah dia njud &n
kali kctika sedang duduk). Makna lahiriah hadits ini dijadikan dalil
oleh mereka ymg berpendapat batrwa mushalli jika ragu dan tidak
tahu apakah shalatnya lebih atau kurang, maka yang harus

dilakukannya hanyalah sujud dua kali, tidak ada hal lain berdasarkan

apa yang tertera dalam hadits ini dan juga hadits Abu Hurairah yang
akan disebutkan nanti. Pendapat ini dipegang oleh Al Hasan Al Bashri
dan sekelompok ulama salaf.

Ada pula riwayat bahwa Anas dan Abu Hurairah berpendapat

saura Tapi ulama yang empat dan selain mereka berpendapat tain. Di
antara m€reka ada yang berpendapat bahwa dia hanrs mengamalkan

yang paling sedikit ada pula yang berpendapat harus mendasari

dengan prasangka terkuat bahkan ada yang berpendapat dia harus

mengulang shalatnya. Semua ini sudah disebutkan rinciannya.

Dalam hadits ini tidak ada hal tain selain bahwa Rasulullah

SAW menyatakan dia harus zujud dua kali setika terjadi kelupaan

dalam shalat, serta tidak ada keterangan apa yang hanrs dilakukan

bagt yang mengalami hal itu. Namun, hadits-hadits lain menerangkan

apa yang harus dia lakukan, sehingga wajiblatr mengarnalkan hadits-

hadits yang menerangkan itu.

Dari ungkapan yang ada dalam hadits-hadits ini, yaitu: "Siapa
yang ragu dalam shalatnya", "Apabila salah seorang dari kalian

mendapatkan hal itu", hadits Ibnu Mas'ud, *Jika salatr seorang dari

kalian ragu dalam shalatnya maka hendaklah dia mencari yang paling

benar", diperoleh makna bahwa sujud sahwi itu disyariatkan pula
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dalam shalat sunnatr sebagaimana halnya dalam shalat wajib. Ini
adalatr pendapat mayoritas ulama baik dahulu maupun sekarang.

Alasannya, menutup kesalahan dalaur shalat dan menghinakan syetan

tetap diperlukan baik dalam shalat wajib maupun shalat sunnah.

Sedangkan menurut Ibnu Sirin, Qatdah, satu riwayat dari Atha' serta

menjadi qaul qadim Asy-Sya.f i sebagaimana dintrkil oleh sekelompok

ulama mereka bahwa shalat suonah tidak perlu ada zujud sahwi.

Perbedaan ini dilcrenal<an peOeaaanterhadap makna dari kata

shalat itu seddiri yang dalam hatdkat syar'i1ryah adalah kumpulan

gerakar-gerakan t€rteffu apakah dia bersifat musytarak mabtawi
(banyak makna) me,ncakup semua shalat, ataukah diamuystaraklafihi
sehingga termasuk di dalamnya shalat wajib dan shalat sunnah. Ar-
Razi me,ndulcung pengertian kedua karena ada perbedaan antara shalat

wajib dan srmnah dalrn hal qrarat-qrrat s€Perti berdiri, menghadap

kiblat dan jumlah secara mal@wi dan lain-lain.

Al Ala'i b€*e, *Yang lebih tepat dia adalah rrusytuak
maknawi karena ada persamam mtara semua yang dinemakan shalat,

berupa pembtrkaan dm penutrpnnya dan juga kesmraannya dalam

hal syarat yang tidalc t€rpiskan-

Dalam Fath Al Ba', dikatakan, "Inilah (pendapat Al Ala'i)
pendapat yang lebih utam4 karena nrusytarok secara lafazh

menyelisihi hulom asal dm kesammn tebih baik daripada itu."
Selesai.

Bagr yang Uerpemdapat bahwa lafazh shalat ita musytarok

malmawi maka dia mensyariatkan sujd sahwi dalarn shalat

tathawwu'. $sdangkan bagi yang mengatakan bahwa itu adalatl

mtxytuak lafihi, maka sujud itu tidak berlalo umurtr. Kecuali, ada

satu pernyataan dai Asy-S1laf i bahwa mwytwak itu berlaku umum

untuk semua yang dinamakan &ngm kata itu.

Al Bulfiari membuat judul bab *As-Sahwu fil Fodh wa At-
Tathowwu'(Sujud sahud untuk stralat fardhu dan sunah)." Lalu dia
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menyebutkan dari Ibnu Abbas yang melakukan sujud sahwi dalam

shalat dtiroy", lalu dia menyebutkan hadits Abu Hurairah." Demikian
pernyataan Asy- S yaukani

i:\ O* 'tt * 9 *i u 'r1 g<ecuati kalau dia benar-benar

mencium sendiri dengan hidungnya). Artinya, dia benar-benar yakin
bahwa dia telatr berhadats (kentut dan lain sebagainya. Penerj).

Al Mundziri berkata, *Hadits ini diriwayatkan oleh Ibnu
Majalr dan At-Tirmidzi dan dia berkat4 'hadits inihasanf ."

( o. .. ., o, E ^'?,. -.1a.
,fi * ,7V /.1 f ,!y'ite ,"\F$xt tl? -\ 'Y1

qp hr ,t-. :0, Jh Ll ,i;-; ,rf * ,*')r ^? i *
a a -a a a a

t & *'-5'ita:,tt;ie S;-;s sy.'€'*l"ot ,,sG *t
Uy i3 #:'J,r'4 ui i',-;l'-c. t titi,,-b €,5 r:*

'.;lri '#)',i3 i.t ir; k, :'>jl> ,,i )v
1026. AI Qa'nabi menceritakan kepada kami, dari Malik, dari

Ibnu Syihab, dari Abu Salamah bin AMunahmaru dari Abu Hurairah,

bahwa Rasulullah SAW bersaMa, "Sesungguhnya salah seorang dari

kalian apabila berdiri untuk shalat akan didatangi oleh syetan unttrk

membuatnya kacau, sampai dia tidak tahu zudah berapa ralca'at dia

shalat. Bila itu terjadi, hendaklah dia sujud dua kali ketika dalarn

posisi duduk."l52

Abu Daud berkatq "Demikian pula yang diriwayatkan oleh

Ibnu Uyainalro Ma'mar dan Al-Laits.'

r52 Hadits ini shahih. HR Al Bntfini (1232), Muslim (pembahasan tenhg
masjid/82).

AUNULMffBt'D 4r,



Penjelasan Eadits:

,rb- ig r\'$'sil'o1 lSesungguhnya salah seorang dart kalian
jika berdiri melaksanakan shalat), baik shalat fardhu maupun sunnah.

*',# (membuatnya kacau) kata'.r4 bisa dibaca dengan mentakhfif
(tanpa tasydid) atau dengan mentasydid (huruf bo), artinya

mencampur adukkan dalam shalatnya sehingga hatinya me,rjadi ragu.

Dalam An-Nihayah disebutkan, "?\t t*,i tam diragukan oleh

perkara itu) dengan memfothahl<n (ba). Bisa pula dengan

mengucapku'rjil. Artinya mencampur adrkkan antara yang safu

dengan yang lain. Ini senada dengan firman Allah, 17 *;Jt L:;$;...
6ra$_ ".... tentulah lfumi meragu-ragukan atas merekn apa yang

merefu ragu-ragukan otas diri mereka sendtri. " (Qs. Al An'am [fl:
e).

Bisa pula &tasfiidkan uduk memberi pengertian bahwa

kejadiannya sering kali dilakuton.

An-Nawawi juga membacanya dmgan ffitfrfyang berarti

mencampur aduklran sesratu dalam shalatny4 sehingga membua

orang yang shalat rcnjadi ragu.

,k 'e *f- t,,! t*-pai dia tidak tahu sudah berapa dia
shalat), apalcatr baru sahr atatrkah zudah dua raka'at atau jumlah

Iainny4 ittr semua kare,na hatinya sudah kacau.

U) '61;l *j $'f @ila salah seorang dari kalian mendapati

hal itu), yaitu keraguan dan ketidaktahuan tersebut.

c;tt'* (dua kali sujud). Di dalamnya ada dalil bahwa tidak
boleh teUin aari dua, meski tupaoya dalam beberapa hal yang berbeda-

beda.

Al Mundziri berkata, *Hadits ini diriwayatkan pula oleh Al
Bukfiari, Muslim, At-Tirmidzi, An-Nasa'i dan IbnuMajah."

r.iii laemitian pula), artinya demikian pula yang diriwayatkan

oleh Malik dimana haditsnya selesai sampai pada kalimat: U14.'9t
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(dalarn posisi duduk) tanpa menyebutkan kalimat: '#'ol JJ (sebelum

dia salanr).

'$ri'F:l*';jt'cr[, 
@iriwayatkan pula oleh Ibnu Uyainah,

Ma'mar dan AI-Laits), merelra semua adalah murid-murid Az-Zuhd
tidak ada yang meriwayatkan kalimat "sebelurr dia salam". Iklimat
ini hanya ada pada riwayat Ibnu Ishaq dan Anak saudara Az-Zvhi,
keduanp meriwayatkan dari Ibnu Syihab yang akan

disebutkan nanti.

Al Hafizh Abu Umar Ibnu Abdil Barr b€*ata, "Hadits Abu
Hurairah ini me,nunrtu Matilq Al-Laits, Ibnu \Mahb dan sekelompok

uluta lain memberlakukan hanya rmh* orang yang selalu mengalami
hal itu dalam shalatnya yang hanrpirtidah pcmah lepas dai keragrran.

Dia srdah mengira bahwa dia menyelesaikao shaltryq tryi syaan
meragt*an dirinya sehingga dia selalu ragu. Dalam kondisi ini dia
bolch lmgsmg suiud sahwi trrpa harus menanrbah satu raka'at lagi.
Tapi bag mereka )rang dalam sanglcaan terkuatnya telah

shalat maka dia harus mendasari shalatnya de,ngan

sesuatu yang $dah dia yakini. Jika itu juga sering mrmsul pada

dirinya maka bal ini berlaku pula padanya dikaakan
oleh Ibnu Al Qasin dan lainnya.

Ihlil bahwa hadits Abu Hurairah ini berbeda dengan badits

yang mendasari shalat dcngan keyalcinan adalah Abu Sa'id

meriwayatkm hadits yang meNnerintatrkan pendasaran shalat dengan

hal yang zudah pasti juga meriwayatkan redalcsi, "Jiko salah satu dori
kolion slulat dan tifuk talru apakah lebih atou htrang maka

hendaHah dia sujttd dolan kcodaan duduk." Ini diriwayatkan oleh

AhrDard.

Ini tidak mmgkin bermakra sama dengan hadits sebelumnya

karena berbeda redaksi. Jadi, masing-masing hadits 6li66alkan sesuai

tempatnya sebagairnana telah kami sebutkan." Selesai. Demikian

disebutkan dalam Syarh Az-Tarqani untuk kttab Al Mnryathtlu'.
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l0zt. Hajjaj bin abu Ya'qub menceritakan kepada lcami,

Yaqub menceritakan kepada [ami, Anak. saudara Az-Zlrthri

me,nceritakan kepada karni, dari Muhammad bin Muslim dengan

hadits ini dengan sanad yang sama Di dalamnya ada tambaha&

"Ketika dia duduk sebelum salatrr.'I53

i; * ,ej s?f ,:*fi eY ,LtL, $:L -\.YA
U"l.dt :Jv .irxr:Llr.,AlIt *U'rZJ ,i.+ ortLl

U';'p|ot#frr.,
1028. Hajjaj menceritakan kepada kami, Ya'qub me,lrceritakan

kepada .kami, Ayahktr mengabarkan kepadakq dari Ibnu Ishaq,

Mnhammad bin Muslim Az-Zvhi menceritakan kepadaku, de,ngan

samdnya dan maknanya sekaligus. Dia berkata, *Maka hendaklah dia
sujud dua kali sebelum salam, ke,mudian s.11u-.:r154

Penjelesen Hadits:

'# bf JJ #'rtli l#.ji (maka hendaklatr dia sujud dtra kali
sebehm dia salam). Di dalarnnya mengandung dalil yang mcnduhrng
pendapat bahwa sujud sahwi ini dilakulon sebelum salam. Hadits-

hadits shdtih tentang sujud sahwi bagl orang yang ragu dalam

shalatnya seperti hadits Abdurrabman bin Auf yang diriwayatkan oleh

Ahma{ At-Timidzi dan Ibnu Majalu juga hadirc Abu Sa'id yang

ta Lfrd sebelumnya
rs HR- An-Nasa' i (1248), lihat sebelumnya.
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telatr lalu serta hadits Abu Hurairah dan lainnya menyatakan bahwa

sujud sahwi lantaran keraguan seperti ini dilalukan sebeltrm salam.

Sedangkan hadits Abu Ja'far yang akan datang tidak bisa digunakan

sebagai dalil karena bertentangan dengan yang lebih kuat, apalagi

punya cacat yang akan dijelaskan nmti. Tapi, dia dikuatkan oleh
hadis Ibnu Mas'ud yang telah disebutkan di atas, sehingga

kesimpulannya semua boleh saja dilakukan. Nanti nkan dijslaskan
lebih ganblang.

Bab 197: Dalil Pendapat bahwa tuid Srhwi Setchh Salam

[Mim: lY1l93 -Ta': 1991

ir * C

1029. Ahmad bin Ibrahim menceritakan kepada kami, rlaiiaj
menceritakan kepada [ami, dari Ibnu Juraij, Abdullah bin Musafi'
mengabarkan kepadaku, bahwa Mush'ab bin Syaibah me,ngabarlcan

kepadanya dari Utbah bin Muhammad bin Al Harits, dari Abdullah

bin Ja'far, batrwa Rasulullah SAW bersaMa, "Barangsiapa yang ragu

datam shalatnya, hendaWah dia sujud du kali setetah dia salam.nrss

r55 Hadits in shahih lighairih, meski sanadnya dha'f. Mush'ab bin Slaibah
layyinul hadits tapi hadits ini dipedcuat dengan riwayat yang ada dalam kedua lcitab

shahih, dan Abu Daud sendiri yang telah disebutkan di nomor l(D6.

L:LL $:"; ,et;\'i. '#l d* -\.yr
'at . , ,.a ( t* ,. . .o t o ( -. t I o \- li, .- | vt* iP or;t -a-,3 LJ.* clt cgfta O, lt + Gf, ,gO
io' & ls Jyr}l ,f9 lr * c?,?)dti ? i

(.e6:r,;. G'rtJ:G';u * C,rr i> zJv *r y
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Penjelasan Hadits:

Hadits ini diriwayatkan oleh An-Nasa'i, Ahmad dalam

musnadnya, Ibnu Khuzaimah dalam kttab Shahih-nya.Al Baihaqi juga

meriwayatkannya sambil berkata "Isnadnya tidak mengapa Utbah

bin Muhammad {da pula yang mengatakan Uqbatr disebutkan oleh

Ibnu Hibban dalamlrs-Tstqqat. Muh'ab bin Syaibatr dianggap tsiqah

oleh Ibnu Ma'in dan dia dipakai oleh Muslim dalam btab Shahih-tya.

Tapi Ahmad, Atu Hatim dan Ad-Daraquthni menganggapoya dln'if,

Al Hafiztr Al Hazimi dalan lktlab At I'tibar memgatakan,

"Ormg-orang berbeda pendapat tentang zujud sahwi dalam empat

pendapat. Sebagian mereka b€rp€ndapat bahwa sujd ihr dilalcukan

setelatr salam berdasakao hadits Dail Yadain. hd adalatt rnadzhab

Abu Hmifah. pi kal*ngrr sabfu ymg b€ry€n@t senada xlalarh

AIi, Sdd dan Ibnu Az-Zrfuitr. Di kt@p tsbi'in, Al llasao, An-
Na}fia'i, Ibnu Abi I^aih, Ats-Tsad, AI II@ hin Shlih dm poa
pedttd*Kt&h.

Sebagim lagi tereocea* & siuC itu dilalcukan sebelm
salam berdasartan hdits Ibuu hhdnah dm hdits Mu'awiyah ymg
diriwayafkan oleh An-Ilasa'i. Ivlereka #r*ggap* bahura hdits Dzul

Yadain ini mansdrh-

Asy-Syafit msriuaym derngzr smadnya sampai ke@a
Az-Zuhi bahwa dia bertata, *Ra$rlullah SAW pemah zujud salvi
sebelum salam dm p€mah prla setelah salaur, dan yang paling

teraktrir beliau lakul@ adatah sebelm sdm."

Lalu Asy-Syaf i m€rrp€rkuatnya deirgan hadits Mu'awiyah

yang baru saja disebutkan. Asy-Syaf i berkata, "Mu'awiyah menjadi

salrabat Nabi termasuk pating teralfih dan semuanya shahih. Di
dalamnya ada semacam kontradiksi dan tidak ada keterangan pasti

mana yang terjadi terlebih dahulu berdasarkan riwayat yang shahih.

Hadits Az-Ztthi irr mwtqathi' sehingga tidak menjadi dalil adanya

naskh dan juga tidak dapat melawan hadits-hdits yanrg shahih.
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sehingga, yang lebih utama adalatr memakai hadits ini semuanya dan

keduanya diperbolehkan. "

Madztrab ketiga mengatakan, bila keraguan itu karena

kelebihan raka'at, maka zujudnya adalah setelali salam berdasarkan

hadits Dzul Yadain. Tapi bila karena raka'at maka

sujudnya sebelum salarn. Inilah yang menjadi pendapat Malik bin
Anas.

Pendapat keempat jika dia bangkit dari raka'at kedua Qupa
tasyahhud awal) maka dia hanrs sujud sebelum salam bendasarkan

hadits Ibnu Buhainah. Hal yang sama berlaku kalau dia ragu lalu
kembali pada sesuatu yang sudah pasti dia kerjakan berdasarkan

hadits Abu Sa'id. Atau dia sudah salam padahal baru raka'at keduq
maka dia harus sujud sebelum salam berdasarkan hadits Abu
Hurairah. Atau dia ragu lalu trenrsaha mencari kemungkinan terkuat

maka dia juga hams zujud sebelnm salam berdasarkan hadits Ibnu

Mas'ud. Inilah yang menjadi pendapat Ahmad, dnn merupakan sikap

berhati-hati, dimana dia hanya mengamalkan apa yang pernah

diamalkan Rasulullah SAW. Dengan kata lain, diarnalkan berdasarkan

petunjuk hadits dalam kasusnya" Selesai (Al Hafizn Al Hazimi).

A ft"n*, Zainuddin Al Iraqi mengatakan dalam Syarh At-
Tirmidzi, "Dalam hal ini (sujud sahwi) ada delapan madzhab." Tapi

kami tidak akan memperpanjangnya dalam ringkasan ini.

An-Nawawi berkata, "Al lmarn Abu Abdillah Al Mazfui

berkate 'Dalam bab ini ada lima buah hadits: hadits Abu Hurairah

tentang orang yang ragu dan dia tidak tahu pasti zudah berapa raka'at

dia shala! di sana diterangkan batrwa dia harus zujud dua kali tapi

tidak disebutkan kapan itu dilakukan.

Yang kedua adalah hadits Abu Sa'id tentang yang ragu dimana

dia harus sujud dua kali sebelum salam.

Yang ketiga hadits Ibnu Mas\rd dimana Rasulullah SAW

berdiri di raka'at kelima dan beliau sujud setelah salasr.
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Yang keempat Dzul Yadain dimana beliau SAW salam pada

dua raka'at, lalu ada gerakan berjalan dan berbicara serta zujud

sebelurn salarn.

Yang kelima hadits Ibnu Buhainah dimana beliau SAW b€rdiri
dari dua raka'at (tanpa tasyahhud au/al) lalu beliau sujud sebelum

salam.

Para ulama berbeda pendapat bagaimana cara menerapkan

kesemua hadits ini. Daud mengatakan, *Ini tidak dapat diqiyas-kan,
tapi semua hadits diterapkan sesuai lrasusnya seperti kisahnya dia
diriwayatkan."

Ahmad sependapat de,ngan Daud dalam shalat-shalat dengan

kasus seperti ini. Tapi, dia berbeda pendapat dengannya dalam hal

lain, dimana dia berpendapat rmtuk selain kasus yang disebutkan maka

zujud sahu,i dilalokan sebelum salam.

Sedangkan mereka yang membolehkan qiyas dalam hal ini
berbeda pendapat pula. Sebagian mereka berkatq boleh dipilih mana

saja yang ingin dilakukan (apakah sebelum atau sezudah salam)

apapun bentuk salrw (upa)ny4 baik itu berupa kekurangan raka'at

ataupun kelebihan.'

Abu Hanifah bapendapa! hulom asal sujud sahwi adalah

setelah salom, lalu dia menalwil semrra hadits yang berhubungan

dengan masalah ini. Sedangkan Asy-Syaf i berkat4 "Asalnya adalah

sebelum salam." I^alu dia menolak hadits lain te,ntang hal ini. Adaprm

Mallk, maka dia berpendapat bahwa kalau kelupaannya menyebabkan

penambahan maka sujudnya setelah salam dan kalau menyebabkan

kelcurangan maka zujudnya setelatr salam.

Asy-Syafi'i berkata, "Dalam hadits Abu Sa'id dikatakau 'Bila
ternyata itu adalah lima raka'at maka digenapkan (dengan sujud rtu)'
dan ini dengan tegas menyebutkan sujud sebelum salam dis€rtai
pembolehan adanya tambahan, dan tambahan inr sama dengan yang

sudah ada. Dia lalu menakwil hadits Ib,nu Mas'ud dimana beliau SAW
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berdiri di raka'at kelima dan sujud setelatr salam bahwa beliau SAW
tidak mengetahui ada kelupaan dalam shalat melainkan setelah salam.

Andai kata beliau mengetahui sebelum itu tentu beliau akan zujud

sebelum salam. Sedangkan hadits Dzul Yadain juga dia takwil bahwa

itu terjadi setelah beliau salaur, sehingga beliau melalcukan setelahnya
Demikian pernyataan Al Maziri.

A+Nawawi berkomentar, "fni adalah perkataan yang bagus

dan beftarga. Tapi madztrab ymg paling kuat di sini adalah madznab

Malik, disusul mdzhab Asy-Sffi5, tapi Asy-Syaf i juga punya versi

sarna se,perti peldapat Malft, dan juga ada versi boleh me,milih.

Berdasarkan madzhab Malik mdai dalam satu shalat bergabrmg

perbedaan antara para ulama ini, maka baik zujud sebetum atau

setelatr salarn, lantaan kelebihm atau kektrrangan, hulcrmya sah dan

shatahya tidak batal. Mereka hanya b€rbda perdapd mana yang

lebih afdhal.' &lesai dari An-Nmrawi.

Bab 19E: OrangyeEgBerdiri dari Reka'at Kedua Tenpa
Tasyahhud [Mim: 193,194-Ta': 2fi)l

* r ,7V i.t f ,!y l? ,:\t*nt t!:r, -\.Y.
lnt Jyi6 &,JGfr,:oU. t'' l' * r,g?\i,*:),
rlii,:^;'.-tfi1ut',#. *to'J ,,F, *t *\, *
,F Uy i) #3;L :';+';s 'rl:sr €$i6 i^, e

,{'t{r'}o' &'*'i,#t
1030. Al Qa'nabi menceritakan kepada kami, dari Malilq dari

Ibnu Syihab, dari Abdurrahman Al A'raj, dari Abdullah bin Buhainah,

dia berkatq "Rasulullah SAW pemah shalat bersama kami. Pada

raka'at kedua.beliau bangkit berdiri dan tidak duduk (tasyatrhud).
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Orang-orangpun ikut berdiri bersama beliau. Setelatr selesai shalat

karnipun menunggu salam, tapi beliau malah bertakbir dan zujud dua

kali dalam posisi duduk sebelum salam. Banr kemudian beliau

salam."l56

Penjelasan Iladits:

,.,; AMullah [i1S rhainah. (21a Srrhainah dalam bentuk tashghir

adatah puti Al Heits bin Abdul Muththalib bin AMU Manaf. Dia
(Abdullah) adalah seorang sahabat. Ibnu Abdil Barr memasukkannya

di kalangan sahabat dan dia berkata, "Ayahnya bernasra Malik juga

sempat menjadi sahabat Nabi SAW. Buhainah adalah istrinya dan

anaknya bernama AMullah. AMullah !i1 lrrhainah adalah seorang

yang ahli ibadah dan selalu berpuasa sepanjang tahun. Sudah pasti bila
ditulis: 1#,i.'i.t eur lir &r + Abdullah bin Malik bin Buhainah maka

alif untuk tata }f nrus ditulis dan kata .rjf harus ditauwinkan guna

menghilangkan keragrran. Mak4 diketahuilah bahwa 16nu $,hainatl
adalah no'at (kata sifat) mtukAbdulhh bukan Malft.

',# p tg I to*an beliau bangkit berdiri dan tidak
duduk), artinya tidak duduk tasyahhud awat.

'6i 'attrt iUi lorang-orangprm ikut berdiri bersama beliau). Di
sini terdapat dalil wajibnya mengilarti imam meski sang imam tidak
tasyabhud awal.

.,.. . .. . (
f# 1i3 (beliau sujud dua kali), yaitu sujud sahwi.

'* 'i ,Fl3r JI (sebelum salam, lalu beliau salam). An-
Nawawi berkata, "Dalam hadits ini ada dalil untuk banyak masalah:

Pertama, bahwa sujud sah\ili itu dilakukan sebelum salam

secara mutlak sebagaimana pendapat Asy-Syaf i. Sedangkan dalam

kasus kekurangan raka'at seperti pendapat Malik.

"t Hadits ni shahih. HR Al Bukhari (t29), Muslim (pembahasan tentang
masjid/t5).
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Kedua, bahwa tasyahhud awal dan duduknya bukanlah rukun

shalat juga tidak wajib dikerjakan. Sebab, kalau dia rukun atau wajib
tentu tidak bisa digantikan dengan sujud sahwi, sama halnya seperti

ruku, sujud dan lainnya. Ini adalah pendapat Malik, Abu Hanifah dan

Asy-Syafi. Sedangkan Ahmad dan sekelompok kecil lainnya

berpendapat keduanya (tasyahhud dan duduknya) "dalah wajib, tapi

bila lupa melakukannya bisa ditutup dengan sujud sahwi sebagaimana

dalam hadits di atas.

Ketiga, disyariatkannya takbir untuk sujud sahwi dan ini sudah

merupakan rjmak. Mereka hanya berbeda pe,ndapat kalau itu
dilalarkan setelah salam, apakah harus ada takbiratul ihramnya disertai

tasyabhud dan salam ataukah tidak. Yang benar menurut madzhab

Asy-Syafi'i adanya salam tapi tidak ada tasyabhud, dan memang tidak
ada hadits shahih yang menjelaskan adanya tasyatrhud." Selesai.

Muhammad bin Ismail AI Amir mengatakan dalarn Subul As-

Salam, "Hadits ini menunjukkan batrwa meninggalkan tasyahhud awal

karena lupa bisa ditutup dengan sujud sahwi. Sementara itu sabda

Nabi SAW, "Shalatlah sebagaimana kalian melihat aku shalat"

menunjukkan wajibnya tasyahhud awal. Hadits ini memberi

pengertian bahwa meski tasyahhud ini wajib tapi bisa ditutup dengan

sujud satrwi. Ada yang menjadikannya dalil bahwa tasyahhud awal ini
tidak wajib sebab kalau dia wajib maka harus dikerjakan dan tidak

bisa diganti dengan apapun. Tapi istidlal seperti ini tidak sempurnq

sebab bisa saja dia wajib hanya bisa digantikan dengan sujud sahwi

bila kebetulan lupa mengerjakannya sebagaimana pendapat Ahmad

bin Hanbal.

Kesimpulannya, tidak cukup hanya berdatil dengan hadits ini
untuk menyatakan tidak wajibnya tasyahhud awal sampai ada dalil

lain yang menegaskan batrwa setiap rukun shalat tidak bisa digantikan

oleh sujud satrwi meski ditinggalkan karena lupa
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Perkataannya adalah dalil terlnrat tentang disyariatkannya

takbiratul ihraln untuk sujud sahwi dan takbir ini tidak hanya

dikhususkan untuk pembuka shalat semata. Takbir ini bisa dilakukan

meski belum keluar dari shalat dengan salam. Adapun takbir

perpindatran tidak disebntkan di sini, tapi disebutkan dalam riwayat

Muslim dengan latad\ "Beliau bertakbir untuk setiap sujud dalam

posisi zujud dan orang-orang pun zujud brsama beliau." Selesai (dari

Subul As-Salam).

Menurut saya (Syamsul Haq/pensyarah), hadits AMullah bin
Buhainah memiliki beberapa versi redaksi. Dalam riwayat Muslim
redaksinya adalalt "Bahwa Rasulullah SAW berdiri ketika shalat

Zhutnu padahal beliau seturusnya duduk (tasyahtrud awal). Ketika
beliau sudatr me,neyelesaikan shalatnyq beliau pun sujud dua lcali dan

bertakbir untuk setiap zujud dalam posisi tetap duduk sebeltrm salam,

dan orang-orang pun zujud bersama beliau sebagai ganti apa yang

beliau lupakan berupa duduk (tasyahhgd)."

Dalam sebuah redaksi ri*ayat Muslim pulq "Bahwa
Rasulullah SAW berdiri pada raka'at gq yang sehanrsnya beliau

duduk. Ketika di alfiir shald beliau sujud dua kali sebelum salam,

banr kemudian salam.'i

Al Mundziri b€rkat4 "Hadits ini diriwayatkan pula oleh Al
Bnkhari, Muslim, At-Tirmidzi, An-Nasa'i dm Ibnu Majah."

$:'L ,oC:q:t gJ e:* ,tnaL 'i. ;* rr:", -\ .r\

€1iAt \ okt z'>tj cc,srt::a\{U;It f ,:,-i*

''-$

!)-21>

lvi'lt j:i t:t .*tlllt
* niic ,iJ,'u.r r.-,1; lieu,s,
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1031. Amru bin Utsman menceritakan kepada kami, ayahku

dan Baqiyyah menceritalran kepada kami, mereka berdua berkata,

Syu'aib menceritakan kepada kami, dari Az-Zlthri, szuna makna dan

sanadnya dengan hadits di atas, dan ada tambahan, "Di antara kami
ada yang melakukan tasyalrhud lantaran berdirinya."lsT

Abu Daud berkata, "Ibnu Az-Zr$ar melakukan sujud itu. Dia
pernatr berdiri pada raka'at kedua (tanpa tasyahhud awal). (Lalu dia

sujud) sebelum salam. Ini juga adalah pendapat Az-Ztthi.'

Penjelasan Hadits:

t#i;,lir 9 oei @i antara kami ada yang bertasyahhud),

dengan menggunakan bentuk ism fa'il. yg e (dalam berdirinya)

malsudnya, mereka membaca tasyahhud pada saat berdiri. Artinya
adalah ketika Nabi SAW berdiri dao tidak lagi duduk tasyahhud kami
pun ikut berdiri dan di antara kami ada yang membaca tasyahhudnya

ketika berdiri. Kami mengira bahwa kami meninggalkan duduk

lantaran mengiluti Nabi SAW bagaimana mungkin kami

meninggalkan tasyahhud, justnr kami tetap ekan membacanya pada

saat berdiri itru. Wallafu a'lam.

Cr:r$ Uikj (demikian pula dia melakukan sujud dua kali)
yaitu Abdullah Qtnu Az-Zttbair, dia pemah berdiri dari dua raka'at)

artinya dari dua raka'at pertama dari shalat Zhuhur sebagaimana akan

disebutkan dalam riwayat berikutnya-

f=lJr ,!i 1r"U"tr- salam). Secara zhahir prase ini berstatus

zahrf (keterangan te,mpat atau waktu) karena sebelumnya ada kata

"dia sujud" artinya dia melakukan dua buah sujud sahwi sebelum

salam lalu salam setelah kedua sujud itu. Ada kemungkinan pula prase

ini adalah zhorf fteterangan) untuk kata iti lUerairi), artinya dia

berdiri sebelum mengucapkan salam kepada para hamba Allah yang

'5' Hadits im shahih,lihat sebelumnya
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shalih, maksudnya adalatr tasyatrhud. Karena, di dalam tasyatrhud itu
ada salam yang ditujukan kepada para hamba Allah yang shalih.

Kemungkinan kedua ini diperkuat oleh riwayat An-Nasa'i

Ath-Thatrawi dengan sanadnya sampai kepada Yusuf bin Mahik, dia

berkata, "Ibnu Az-Zlbur pernatr shalat mengimami kami. Dia berdiri

di dua raka'at pertama di shalat Zhuhnr. Kami bertasbih

'Subhaanallatr' tapi dia tidak menoleh kepada mereka dan tetap

meneruskan shalat. Kemudian, dia melakukan dua kali sujud setelah

salam." Dalam riwayat ini dia sujud dua kali setelah salam.

'ei'lr',;'j,'li (Ini adatah pendapat Az-hthn). Artinya, siapa

yang berdiri tanpa tasyatrhud awal hendaklah dia tetap meneruskan

berdirinya lalu sujud dua kali sebelum salam. Ini adalah pendapatnya

Az-hfrn. Al 'Aini berkata dalam Syarh Al Bukhari bahwa zujud

sahwi sebelurn salrm apapun a adalah riwayat dari Abu

Hnrairatr, Az-Zrfrri, Makhul, Rabi'alL Yahya bin Sa'id Al Anshari,

As-Sa'ib AI Qari, Al Auza'i dan Al-Laits bin Sa'd." Selesai.

Bab 199: Lupa Tasyehhud ketika Scdeng Duduk

Mim: 194,195-Ta':2011

Barangsiapa lupa tasyahhud ketika sedang duduk maka dia

harus sujud sahwi sebagaimana dipastikan oleh para pendukung

madztrab Asy-Syaf i dan lainnya dimana mereka mengatakan wajib

sujud satrwi lantaran meninggalkan tasyatrhud, meski dia telah duduk

untuk tasyatrhud itu sendiri. Ini sebagaimana disebutkan dalam Nail Al
Awthar. At-Tirmidzi membuat judul babnya, "Tentang Imam yang

Bangkit dari Raka'at Keduakarena Lupa".
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1032. Al Hasan bin Amru menceritalon kepada kami, dari
Abdullah bin Al Wali4 ffi So&uo, dari Jabir (Al Ju'fi), dia berkata,

Al Mughirah bin Syubail Al Ahmasi menceritakan kepada kami, dari

Qais bin Abu Hazim, dari Al Mughirah bin Syu'bah, dia berkata,

Rasulullah SAW bersabda, "Jika imam telah bangkit berdiri dari

raka'at kedua, maka apabila dia ingat sebelum tegak badannya,

hendaklah dia duduk. Tapi, apabila dia ingat setelah badannya tegak,
janganlah dia duduk dan (gantilatr dengan) zujud sahwi dua kali.'rst

Abu Daud berkata, "Dalam kitabku ini tidak ada hadits dari

Jabir Al Ju'fi kecuali ini."

Penjelasan Hadits:

i6f iri ,it (Jika imam telah berdiri), artinya hendak

mengangkat badan untuk berdiri. Ini berlaku pula bagi orang yang

shalat sendirian. ;;A?).t (d"ri raka'at kedua), rtinya setelah raka?at

kedua dan akan melanjutkan ke raka'at ketiga dan ini berlaku untuk

rst Hadits iili shahih. HR Ibnu Majah (1208).
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shalat yang tiga raka'at atau empat raka'at dan tidak sempat duduk

tasyatrhud awal.

fi'oti (Apabila dia ingat), maksudnya dia teringat bahwa dia

lupa mengerjakan sesuatu dalam shalatnya.

*;l U:*rnf # (sebelum dia tegak berdiri), baik lebih dekat

ke posisi duduk atau sudah dekat ke posisi berdiri. Ini dipilih oleh

Syaik*r Ibnu Al Hammam dari kalangan madzhab Hanafi dan

diperkuat hadits "maka dudukiah."

Apakah dalam kondisi ini dia masih wajib sujud sahwi? Ada
perbedaan pendapat di kalangan ulama Hanafiatr, dan yang paling

shahih menurut mereka adalah tidak wajib lagi sujud sahwi dalanr

kondisi demikian, karena dia tidak dikategorikan berdiri melainkan

sudah duduk. Demikian disebutkan dalam ht^b At Glwryahkarya Al
Mustamilli.

Sedangkan Ibnu Hajar Al Mal&i dari kalangan Syaf iyyah
berkata, "secara lahir kalimat'dan dia hendaklah sujud dua kali rmtuk

sahwi' hanya berlaku untuk bagian kedua (yang langsung berdiri dan

tidak lagi tasyahhud awal. Penerj). Sehingga dalam kondisi ini tidak
lagi perlu sujud satrwi, meski dia lebih dekat pada posisi berdiri. Inilah
pendapat yang dianggap paling benar menunrt mayoritas pengikut

madztrab Asy-Syaf i.

An-Nawawi membenarkan pendapat ini dalam sebagian besar

buku-bukunya. Dia berdalil dengan sebuah hadits shahih, "Tidak ada

salrwi dalam watsabah dari shalat, kecuali berdiri padahal seharusnya

duduk atau duduk padahal seharusnya berdiri." Selesai.

Asy-syaukani berkata, "Orang yang mengatakan batrwa srrjud

itu hanyalah karena tidak dapat melalorkan tasyatrhud awal bukan

karena berdirinya berdalil dengan hadits ini. Ini menjadi pendapat An-
Nakha'i, Alqarnah; Al Aswad, Asy-Syaf i dalam salah satu qaulnya.

Sedangkan menurut Ahmad bin Hanbal dia wajib sujud sahwi

lantaran berdirinya itu sendiri berdasarkan hadits Anas bahwa Nabi
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SAW hendak bergerak untuk berdiri pada dua raka'at teralfiir (raka'at

keempat) karena lupa, lalu orang-orang bertasbih, sehingga beliau
duduk kembali dan sujud sahwi. Hadits ini diriwayatkan oleh Al
Baihaqi dan Ad-Daraquthni dalam bentuk mauquf darinya (furas).

Dalam beberapa jalur riwayatnya ada kalimat "ini adalah sunnah". Al
Hafi mengatakan sanadnya tsiqah. i

Ad-Daraquthni, Al Baihaqi dar Al Hakim juga mengeluarkan

hadits dari Ibnu Umar dengan redaksi, *Tidak ada (zujud) sahwi

kecuali lantaran berdiri padahal seharusnya dudulq atau duduk
padatral seharusnya berdiri." Tapi hadits iil dha'if," Selesai.

6ttl ,sj;-t o1i 6ita dia tegak berdiri), dalam tafazh Ahmad

berbnnyi, Sfit yf: Ork*dia sudah berdiri sempurna).

',,#- i,ti 1t"a* jangaqlah duduk), karena sudah menyerupai

perbuatan fardhu sehingga tidak boleh dibatalkan.

'r*X-t (dan hendaklah dia sujud), kata ini marfu' (berakhiran

dhommah). #.lt A'rA;'(dua kali sujud sahwi), karena dia telatr

meninggalkan kewajiban yaitu dudrk tahiyat pertama Hadits ini
menunjukkan batrwa seseorang tidak lagr boleh duduk untuk

tasyahhud awal bila sudah berdiri tegalq karena telah menyerupai

pekerjaan fardhu, sehingga tidak boleh ditinggalkan dan kembali ke

pekerjaan sunnah.

Ada pula yang mengatakan dia boleh saja kembali tasyahhud

awal selama belum membaca Al Fatihatr. Jika dia sengaja kembali

duduk padahal dia tahu itu tidak boleh maka shalatnya batal

berdasarkan makna lahiriah dari larangan yang ada dalam hadits ini,

karena dia menambah gerakan duduk. Ini bila dia sengaja kembali

duduk, tapi kalau dia lupa melakukan ittr maka shalatrya tidak batal.

Narnun bila dia belurn sempunra berdirinya maka dia wajib

duduk karena dalam hadits ini disebutkan, "Jika salah seorang dari

kalian berdiri dari raka'at tapi berdirinya.belum sempurna maka

hendaklalr dia duduk." Demikian disebutkan dalam Nail Al Authar.
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gY eJii ,s:2ti i ,Se (Abu Daud berkata" "Dalam kitabku

ini tidak ada hadits), dan hanya ini satu-satunya. J.E ,f (doti Jabir)

bin Yazid bin Al Harits. 'atli (Al Ju'fi) Al (ufi. L-taS, r$ lt
(kecuali hadits ini). Jabir Al Ju'fi adalah salatr seorang ulama Syl'ah

yang percaya akan adanya reinkarnasi (m-raj'ah) pada diri Ali bin

Abu Thalib

Ats-Tsarui berkata, *Jabir ini wara' dalam hadits."

Syu'bah berkata, "Dia shaduq (sangat jujur), bila dia

mengatakan 'Telah menceritakan kepada kami' atau 'aku mendengar'

maka dia adalatr orang yang paling bisa dipercaya dalam hal ini."

Waki' be*at4 "Jabir irlt tsiqah." Semua ini adalah penilaian

dari orang-orang yang menilainya positif.

Adapun ugk4an negatif tentang dirinya, seperti ungkapan

Ayyub, "Dia ini pe,ndusta." Ismail bin Abu Khalid bertat4 'Dia
terhrduh berdusta" Yahya Al Qaththm meninggalkannya.

Abu Hanifah An-lrfu'man Al Kufi berkata, *Aku tidak pemah

melihat orang yang lebih penfusa daripada Jabir Al Ju'fi."

Laits bin Abu Sulaim berkata, "Dia pendusta' An-Nasa'i dan

lainnya berkata, "Matruk." Su$an bin Uyainah juga menganggapnya

matruk. Al Jauzani mengatalcan, "Dia itu kadzdzab (pendusta)." Ibnu

Adi mengatakan, "Semua yang dituduhkan kepadanya karena dia

percaya pada akidah raj'ah.'

Dalam kitab An-Nasa'i dan Abu Daud tidak ada riwayat dari

Jabir Al Ju'fi kecuali satu hadits tentang sujud sahwi.

Ibnu Hibban berkatq "Dia pemah mengatakan batrwa Ali akan

kembali ke dunia"

Z,a'i;dah bahwa Jabir AI Ju'fi adalah seorang

rafidhi (penganut madzahab Rafidhah) yang sering menghina sahabat

Nabi SAW. Kesimpulannyq dia adalah perawi yangdha'if rafidhi dm
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tidak bisa dijadikan hujjatl Demikian dalam kitab Ghayah At
Maqshud.

Al Mundziri berkata, "Hadits ini diriwayatkan oleh Ibnu
Majatr, dan dalam sanadnya ada Jabir Al Ju'fi yang tidak bisa

dijadikan hujjatr."
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1033. Ubaidullatr bin Umar Al Jusyami menceritakan kepada

kami, Yazid bin Harun menceritakan kepada kami, Al Mas'udi

mengabarkan kepada kami, dari Ziyad bin 'Ilaqatr, dia berkata, "Al
Mughirah pernatr shalat mengimami mereka. Dia bangkit pada dua

raka'at pertama. Kami berkata 'Subhaanallaah!' (Mahasuci Allatr)
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Dia menjawab, 'Subhoanallaahl' Ialu tetap melakukan (berdiri).

Setelah usai shalat dia lalu sujud satrwi dua kali. Begitu selesai dia

berkata, 'Aku melihat Rasulullah SAW melakukan seperti apa yang

aku lakukan i,ri r.:1159

Abu Daud berkat4 "Demikian pula yang diriwayatkan oleh

Ibnu Abi Laila, dari Asy-Sya'bi, dari Al Mughirah bin Syu'batr dan

dtamerafa'nya."

Abu Umais juga meriwayatkannya dari Tsabit bin Ubaid, dia

berkata, "Al Mughiratr bin Syu'bah shalat bersama kami selanjutnya

sama dengan hadits Ziyadbin Ilaqatr."

Abu Daud berkat4 "Abu Umais adalah saudara Al Mas'udi.".

Sa'd bin Abu Waqqash juga melakukan hal yang sama seperti

Al Mughfuatr. Demikian halnya dengan Inuan biq Hushain, Adh-
Dhahhak bin Qais, Mu'awiyah bin Abu Sufran, Ibnu Abbas juga

berfatwa seperti itu samahalnya dengan Umar bin Abdul Aziz.

Abu Daud berkata, "Ini berlaku bagi mereka yang berdiri dari

raka'at ke.dua (tak sempat tasyatrhud awal), mereka lalu sujud sebelum

mereka mengucap salam."

Penjelasan Hadits:

;pifSt eW @angkit dari dua raka'at). Maksudnya menuju

raka'at yang ketiga dan dia tidak sempat tasyahhud awal. Dalam

redaksi riwayat At-Tirmidzi redaksinya adalah, "Ketika dia (Al
Mughiratr) shalat dua raka'at dan tidak duduk (tasyalrhud awal), maka

orang-orang yang ada di belakangnya pun bertasbih, tapi dia malah

memberi isyarat kepada mereka untuk berdiri. Ketika dia selesai dari

shalatrya dia pun salam. Selanjutrya dia sujud dua kali untuk sujud

satrwi. Ketika dia telatr menyempurnakan shalatnya dia salarn dan

sujud satrwi dua kali."

r5e Hadits inshahih. HR At-Tirmidzi (365).
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Redaksi riwayat Ath-Thaharrri dari jalur yang sama adalah,

"Rasulullah SAW shalat bersama kami dan beliau lupa dengan berdiri
pada dua raka'at. Kamipun bertasbih tapi beliau tetap berlalu. Ketika
shalat sudah selesai beliaupun sujud sahwi dua kali."

Dalam salah satu redaksi riwayat Ath-Thahawi, "Al Mughirah

bin Syu'bah shalat bersama kami dan dia bangkit dari dua raka'at.

Kami mengucapkan 'subhaanallaah' dia malah mengangguk dan

berkata'subhaanallaah' dan melanjutkan shalatnya. Setelatr shalatrya

selesai dia lalu sujud dua kali dalam posisi duduk. Kemudian dia

berkata, "Rasulullah SAW juga pernah shalat bersama kami dan

beliau berdiri padatral seharusnya duduk. Ketika shalatnya sudah

selesai beliau sujud dua kali dalam posisi duduk, kemudian beliau

bersabda, *Jika salah seorang dari katian slulat dan dia berdiri
padahal seharusnya duduh maka bila dia belum semlrurna berdiri
hendaHah dia duduk kembali dan dia tidak perlu sujud (salwi). Tapi,

bila dia sudah sempurna berdiri hendaHah dia meneruskan shalatnya

dan sujud dua kali lcetika masih dalam posisi duduk."

Hadits Al Mughiratr ini mengandung pengertian bahwa sujud

satrwi itu dilakukan setelatr salam. Dalam riwayat At-Tirmidzi untuk

hadits Abdullah bin Buhainah ada tambahan kalimat, "Dan orang-

orangpun ikut sujud bersama beliau" sebagai ganti kalimat, "Apa yang

beliau lupakan berupa sujud." Tambatran ini mengandung dua hukurr:

Pertama, malcrntrm hanrs sujud bersama imamnya lantaran

lupa yang dilakukan oleh si imam. Hal ini juga berdasarkan hadits,

"Janganlah kalian berbeda dmi imam."

Al Baihaqi dan Al Baz.zat juga mengeluarkan hadits dari

pamannya, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya

imam itu mencuhtpi siapa yang ada di belakangnya (mabnum).

Apabila imam lupa berarti dia harus suiud sahwi dua kalt dan bagi

yang dibelakangnya harus ihtt sujud bersamanya. Kalau ada yang di

belalrangnya (mabnum) lupa maka dia tidakperlu sujud dan cuhtplah
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bagtnya perbuatan imam." Dalam sanad hadits ini ada nama Kharijatl

bin Mush'ab dan dia itu dha'if, juga ada Abu Husain Al Mada'ini
yang majhul, serta Al Hakam bin Ubaidullah yang juga dha'if. Dalam
topik ini ada pula riwayat dari Ibnu Abbas yang diriwayatkan oleh

Ibnu Adi, tapi dalarn sanadnya ada Amnr Al Asqalani yahg statusnya

matruk.

Di antara mereka yang berpendapat batrwa maknrum harus

mengikuti imam dalam hal sujud sahwi dan tidak boleh sujud sahwi

untuk dirinya sendiri adalatr Al Hanafiyatr dan Asy-Syaf ilryatr. Tapi

ada riwayat dari Makihul bahwa si makmum boleh sujud untuk dirinya
sendiri berdasarkan keumuman dalil yang ada.

Asy-syaukani berkomentar, "Ini sesuai dengan makna tekstual

karena hadits di atas tidak bisa dijadikan pengkhusus dari keumuman

tersebut. Jika imam dan makmum sama-sama mengalarni kelupaan

maka secara tekstual ctrkup imam dan si makmum yang lupa itu saja

yang melakukan sujud, baik dia bersama imam atau shalat sendirian.

Demikian pendapat sejumlah ulama."

Hukum kedua (yang dalam hadits di atas) adalatr

kalimat, "sebagai ganti apa yang dia lupakan" menunjukkan bahwa

sujud dilalorkan lantaran ketinggalan duduk, bukan karena dia tidak
membaca tasyatrhud. Artinya, kalau dia duduk selama orang membaca

tasyahhud tapi dia sendiri tidak membaca tasyahhud tersebut maka dia

tidak perlu zujud satrwi. Sementara itu para pengikut Asy-Syaf i
berpendapat bahwa sujud satrwi itu dilalnrkan karena meninggalkan

tasyatrhud meski dia sudatr duduk untuk itu." Selesai (Asy-Syaukani).

A1 Mundiziri berkata, "Hadits ini diriwayatkan oleh At-
Tirmidzi dan dia mengatakan, 'hadits ian hasan slwhih.' sanrpai di sini
perkataan At-Tirmidzi

Dalam sanad hadits ini ada Al Mas'udi yaitu Abdurratrman bin
Abdullah bin Utbah bin Abdullah bin Mas'ud Al Hudzali Al Kufi. Dia
dipakai oleh Al Bukhari menjadikannya sebagai syatrid tapi banyak
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pula yang mempennasalatrkannya. Hadits ini juga diriwayatkan oleh

At-Tirmidzi dari jalur Muhammad bin Abdurrahman bin Abi Laila
dari Asy-Sya'bi, dari Al Mughirah bin Syu'bah. Konon, Al Imam
Ahmad bin Hanbal pernatr berkata, "Hadits Ibnu Abi Laila tidak bisa

dipakai sebagai hujjah."

Selain Ahmad banyak pula yang mempermasalahkan

Muhammad bin Abi Laila ini. Abu Daud sendiri sudatr

mengisyaratkan hadits Ibnu Abi Laila ini ini dan dia berkata,

"Diriwayatkan pula oleh Abu Umais dari Tsabit bin Ubaid, dia

berkata, Al Mughiratr bin Syu'batr shalat mengimarni kami......"

Selanjutnya sama seperti Hadits Ziyadbin 'Ilaqatr

Abu Daud berkata pul4 "Abu Isa adalah saudaranya Al
Mas'udi dan Sa'd bin Abi Waqqash pun melakukan hal yang s,rma

dengan Al Mughirah, demikian pula Lnran bin ltrushain, Adh-

Dhahhak bin Qais dan Mu'awiyatr bin Abu Suftan. Ibnu Abbas dan

Umar bin Adbul Azrzpnberfatwa seperti itu. Abu Daud berkata lagi,

"Ini berlaku trntuk yang berdiri pada raka'at kedua, mereka hanrs

melalnrkan sujud sahwi setelatr mereka salam." Demikian pemyataan

Abu Daud.

Hadits Abu Umais adalatr hadits terbaik (kwalitas sanadnya)

dalam hal ini, karena Abu Umais Utbah bin Abdullah adalah tsiqah,

dia dipakai oleh Al Bukhari dan Muslim dalam kedua sluhih mereka.

Sedangkan Tsabit bin Utaid tsiqah dipakai oleh Muslim sebagai

huliah.' Selesai pemyataan Al Mundziri.

Uk: (demikian pula), artinya seperti riwayat Al Mas'udi.

@iriwayatkan pula oleh Ibnu Abi Laila) namanya adalah Muhammad

bin AMunahman bin Abu Laila, At-Tirmidzi mengomentarinya, "Dia
dipermasalahkan oleh sebagian ularna karena hafalannya (yang kurang

bagus)."

Ahmad berkata, "Hadits Ibnu Abi Laila tidak bisa dijadikan

hujjalr." Mutrammad bin Ismail berkata, "fbnu Abi Laila im shafuq
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(sangat jujur) tapi aku tidak meriwayatkan darinya, karena dia tidak
bisa membedakan mana haditsnya yang shahih dan mana yang tidak.

Semua yang seperti ini keadaannya maka aku tidak meriwayatkan
darinya."

igl3Jt f (M Asy-Sya'bi), namanya Amir adalatr seorang

imam yarlgtsiqah.

,ti;t # y. a:4, f (dari Al Mughirah bin Syu'bah, dia
merafahya). Hadits ini diriwayatkan oleh At-Tirmdzi dari jalur

Husyaim, Ibnu Abi Laila mengabarkan kepada kami, dari Asy-Sya'bi,
dia berkata, "AI Mughirah bin Snr'bah shalat mengimami kami, dan

dia bangkit pada dua raka'at. Orang-orang mengucapkan tasbih dan

dia malatr balik bertasbih. Setelatr dia selesai shalat dia lalu salam

kemudian sujud dua kali untuk satrwi dalarn posisi duduk. Selanjutnya

dia menceritakan kepada mireka bahwa Rasutullah SAW melakukan
hd yang sama kepada mereka persis seperti apa yang dia lakukan." Ini
juga diriwayatkan oleh Ath-Thahawi melalui jalu Ali bin Malik Ar-
Rawasi dari Amir Asy-Sya'bi mirip dengan riwayat ini.

t 4 ,-2,.

'# i 'or1Ts (Juga diriwayatkan oleh Abu Umais)

sebagaiinana telatr disebutkan pernyataan Al Mundziri yang

menjelaskan biografinya- dari Tsabit bin Ubaid, dia berkata, *Al

Mughimh bin Syu'batr shalat mengimami kami.... selanjutrya sama

dengan hadits Ziyad bin Ilaqah. Maksud dari Al Mu'allif Al Imem
(Abu Daud) menyebutkan ini adalah untuk memperkuat riwayat Al
Mas'udi yang dia bawakan.

Al Mas'udi meriwayatkan dari Ziyad bin Ilaqah dari Al
Mughirah. Lalu diperkuat oleh riwayat Ibnu Abi Lailq dari Amir Asy-
Sya'bi dari Al Mughirah. Kemudian Abu Umais meriwayatkan dari

Tsabit, dari Al Mughiratr.

Hadits Al Mughirah ini menjadi hujjah yang qath'i bahwa

orang yang keltrpaan tasyatrhud awal dan langsung bangkit berdiri dari

raka'at kedua maka dia harus sujud satrwi dua kali. Selain itu, juga
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mengandung dalil bagi mereka yang berpendapat sujud sahwi itu
setelatr salam.

Keselarasan hadits ini dengan bab yang menjadi judulnya

adalatr karena Nabi SAW berdiri setelah raka'at kedua dan tidak
duduk serta tidak pula bertasyatrhud, karena itulah beliau melakukan
sujud sahwi. Secara lahiriah sujud ini dilakukan lantaran

meninggalkan tasyahhud, karena duduk untuk tasyahhud ini dilakukan
hanyalatr trntuk membaca tasyahhud, maka di-qiyas-kanlah dengan ini
siapa saja yang duduk tapi tidak membaca tasyahhud berarti dia harus

sujud satrwi. Ini adalah madzhab Asy-Syaf i rahimahullah.

Sedangkan Al Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah begpendapat

batrwa sujud satrwi itu dilakukan lantaran meninggalkan duduknya,

bukan tasyahhudnya sebagaimana telatr disebutkan sebelumnya.

Wallahu a'lom.
.2, 7 t.

fgi g) U. 'ri, (Sa'd bin Abu Waqqash), Abu Waqqash

nzlmanya adalah Malik dan Sa'd ini adalah salah seorang sahabat yang

mulia. iflt P 6 t (melakukan seperti yang dilakukan Al
Mughirah). Hadits Sa'd yang disinggung ini diriwayatkan oleh Ath-
Thahawi dari jalur Syu'batr, dari Bayan (katanya), Aku mendengar

Qais bin Abu Hazim, dia berkata, "Sa'd bin Malik shalat mengimami

kami. Dia berdiri setelatr dua raka'at pertama. Mereka (para makrrum)
mengucapkan 'Subhaanallaah'!,' Tapi dia tetap berdiri. Selesai salam

diapun sujud sahwi dua kali."

Dalam Majma'Az-Zawa'iddisebutkan, "Dari Qais bin Hazim,

dia berkata: Sa'd bin Abu Waqash shalat mengimami kami dan dia

Iangsung berdiri setelah raka'at kedua. Kami mengucapkan tasbih

kepadanya, tapi dia sudah sempumaberdiri."

Dia berkata, "Dia pun melanjutkan berdirinya sarnpai

(shalatrya) selesai. Setelatr itu dia berkata: Apakah kalian mengira aku

harus duduk? Aku hanya melakukan apa yang dilalaftan oleh

AUNULMABUD 4r9



Rasulullalr SAW." Diriwayatkan oleh Abu Ya'la dart Al Bazzar, dan

para perawinya adalah para perawi lrttab shahih."
., t t. l-,, .i6 U ot:f;t (uga Imran bin Hushain), salah seorang

satrabat'Nabi SAW. il,rtirryu [mran juga melakukan hal yang sama

dengan Al Mughirah.

'A U 3ri&lrj(Juga oleh Adh-Dhahhak bin Qais) Al Fihri dia

adalah 16or*9 sahabat yang dilatrirkan tujuh tahun sebelum wafatnya

Rasulullatr SAW.

^fi 
gJ U. fu.fAi (usa dilakukan oleh Mu'awiyah bin Abu

Sufyan). Hadits mengenai perbuatan Mu'awiyatr ini diriwayatkan oleh

Ath-Thatrawi dalarn Syarh Ma'ani Al Atsar, Ad-Daraquthni dalaur

Sunannya, Al Baihaqi dalam Al Ma'rifah dari jalur Muhammad bin
Ajlan, maula Fathimatr, dari Muhammad bin Yusuf maula Utsman,

dari ayahnya batrwa Mu'awiyatr bin Abu Su&an shalat bersama

mereka dan dia langsung berdiri padatral seharusnya dia duduk, tapi
dia tidak duduk. Pada akhir shalatrya dia lalu sujud dua kali sebelum

salam. Setelah itu dia berkata, "Beginilah aku pematr melihat
Rasulullah SAW melalrukannya. "

'ctiyr, af /b 'iti (Ibnu Abbas juga memfatwakan hal itu),
maksudnya memfatwakan sujud sahwi bagi orang yang bangkit dari
dua raka'at pertama tanpa duduk dan membaca tasyahud.

.?. cu t.
:riJt & 'n 7t (dan Umar bin Abdul Aziz) sang Kahlifatr

V*g uaifaia juga memfatwakan hal yang sama.

rfii 1fni), maksudnya hadits lrrrt. i;;n'qirl g.ti (berlalc, untuk
orang yang berdiri dari dua raka'at). Maksudnya, pada raka'at kedua

tanpa duduk dan membaca tasyahtrud awal.

t33Q1" p (*"t"tu hanrs sujr$) untuk sujud satrwi. (setelah

mereka salam), artinya setelatr salam.

Maksud mu'allif dengan kalimat ini adalatr menerangkan
batrwa hadits Al Mughirah menegaskan dua hal:
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Pertama, barangsiapa yang tidak dudr* dan tasyatrhud awal

maka dia hanrs sujud satrwi. Inilah yang dilalcukan oleh sejumlatr

sahabat yang telatr disebutkan di atas.

Kedua, sujud sahwi itu dilakukan setelah selesai salam. Dalam

hal ini para sahabat berbeda pandangan, di antara mereka ada yang

sujud setelah salam, ada pula yang sebelumnya sebagaimana Anda

ketatrui. Wallahu a'lam.
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1034. Amr bin Utsman, Ar-Rabi' bin Nafi', Utsman bin Abu

Syaibatr dan Syuja' bin Makhlad menceritakan kepada kami dengan

sanad yang sama batrwa Ibnu Ayyasy menceritakan kepada mereka

dari Ubaidullah bin Ubaid Al Kala'i, dari Zuhair -yakni Ibnu Salim Al
Ansi- dari Abdurrahman bin Jubair bin Nufair. Amru secara tersendiri

berkata: dari ayahnya, dari Tsauban, dari Nabi SAW yang bersabda,
*Setiap kelupaan harus dilafukan sujud dua kali setelah salam."

Tidak ada yang menyebut kata *dari ayahnya" selain Amr.l60

re Hadits rni hasan. HR Ibnu Majah (1219).
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Penjelasan lladits:

t'* i6 famru berkata), yaitu Amru bin Utsman grrru Al
Mu'allif (penulis, Abu Daud),6:.bi (secara tersendiri), artinya tanpa

Ar-Rabi' bin Nafi', Utsman bin Abu Syaibah dan Syuja' bin Makhlad

yang kesemuanya juga para gur-u Al Mu'allif.

I * (dari ayabnya), yaitu ayahnya Abdurrahman, Jubair bin
Nufair, dari Tsauban. Sedangkan para perawi lain tidak meriyebutkan

"dari ayahnya", artinya mereka hanya menyebutkan, "dari
Abdurralman bin Jubair bin Nufair, dari Tsauban".

!i- t;'Ji6. otlfi?7, # ,yXUntuk setiap kelupaan ada dua duar - .; . .
sujud setelah dia salam). AI Hafizh dalarn Bulugh Al Mmam berkata"

"sanadnya dha'if."

Sedang dalam Faidh Al Qadtr syarh Al Jarni' Ash-Shnghir,
*AI Baihaqi datam Al Ma'rifahmengatakan: Hadits ini hanya melalui
jalur Ismail bin Ayyasy, dan dia bukanlatr perawi yang kuat.

Adz-Dzahabi mengitakan: menurut Al Atsram, ini sudah

mansukh. Sedangkan Zalrn Al Iraqi berkata, 'Hadits ini mudhtharib.'.

Ibnu Abdil Hadi dan Ibnu Al Jauzi setelatr keduanya

menyebutkan hadits ini dari Ahmad menganggap bahwa Ismail bin
A)ryasy ini ada cacat padanya. Ibnu Hajar mengatakan, 'Dalam

sanadnya ada perbedaar'." Selesai (dan Faidh Al Qadi)t.

Dalam Subul As-Salam disebutkan, "Mereka berkata dalam

sanadnya ada Ismail bin Ayyasy yang ada masalah pada dirinya serta

peselisihan. Al Bukhari mengatakan, "Kalau dia menceritakan hadits

dari penduduk negerinya sendiri (orang-orang Syarn) maka haditsnya

shahih." Dan hadits ini adalah riwayatnya dari orang-orang Syam

sehingga pen-dha' if-awrya perlu dikritisi.

Hadits ini menunjukkan dua hal:

Pertama,jika kelupaan dalam shalat itu lebih dari satu maka untuk

setiap kelupaan dilalorkan masing-mast*,1* kali sujud. Ada riwayat
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dari Ibnu Abi Laila dan jumhur sendiri berpendapat bahwa sujud
sahwi itu tidak berbilang seiring berbilangnya kelupaan, karena Nabi
SAW dalam hadits Dzul Yadain salam lalu berbicara dan berjalan
karena lup4 dan beliau hanya sujud dua kali.

Kalau ada yang mengatakan batrwa ucapan beliau lebih pantas

diamalkan daripada perbuatan beliau, maka kita jawab bahwa ucapan

beliau di sini tidak mentrnjukkan bahwa sujud satrwi hanrs dilakukan
berkali-kali lantaran berbilangnya kelupaan. Juatnr ucapan beliau di
hadits ini menujukkan bahwa untuk setiap orang yang lupa harus

sujud dua kali.

Jadi, hadits ini mengandung pengertian siapa saja yang lupa
dalam shalatnya apapun jenis kelupaan itu maka dia hanrs zujud dua

kali, dan itu tidak hanya berlaku untuk kelupaan yang pernah dialami
Rasulullah SAW saja. Memahaminya seperti ini lebih baik daripada

pemahaman pertamq demi mengkompromikannya dengan hadits Dzul
Yadaiq meski malcnapertama lebih sesuai dengan tekstualnya.

Kedua, hadits ini menjadi dalil bagi yang mengatakan batrwa

sujud sahwi itu setelah salam." Selesai (Subul As-Salam).

Dalam krtab Rahmat Al Ummah disebutkan, "Jika lupanya

berulang kali maka dia cukup sujud dua kali. Ada riwayat dari Al
Auza'i batrwa ia berpendapat bila kelupaannya karena dua sebab yang

berbeda maka dia hanrs sujud untuk masing-masing kelupaan itu,
misalnya dia kekurangan raka'at sekaligru kelebihan. Dari Ibnu Abi
Laila juga ada riwayat di mana dia berkatq 'Hendaklah dia zujud dua

kali untuk setiap kelupaan yang dialami'." Selesai (dari kitab Rahamat

Al Ummah)

AI Mundziri berkata, *Hadits ini diriwayatkan pula oleh Ibnu

Majah. Dalam sanadnya ada Ismail bin Ayyasy dan dia masih

diperbincangkan (kredibilitasnya). Abu BaI<r At Atsram berkata,

"Hadits Abu Ja'far dan hadits Tsauban tidaklah shahih."
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Bab 200: Dua Sujud Sahwi di dalamnya ada Tasyahhud dan

Salam [Mim: 195,196- Ta';2021

Hal tersebut sebagaimana pendapat madzhab Hanafi.
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1035. Muhammad bin Yahya bin Faris menceritakan kepada

kami, Muhammad bin Abdullah bin Al Mutsanna menceritakan

kepada kami, Asy'ats menceritakan kepadaku, dari Muhammad bin

Sirin, dari Khalid -yakni AlHadzdza'- dari Abu Qilabah, dari Abu Al
Muhallab, dari Imran bin Hushain, batrwasanya Nabi SAW pernah

shalat bersama mereka kemudian beliau lupa, maka beliaupun sujud

dua kali, kemudian bertasyahhud, lalu salam.l6l

Penjelasan Hadits:

Hadits ini diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan dia berkat4

"Hasan gharib".Ibnu Sirin juga meriwayatkan dari Abu Al Muhallab

yang merupakan paman Abu Qilabah selain riwayat ini. Abu Al
Muhallab namanya adalah Abdurraman bin Amr, ada pula yang

'u' Hadits ini syadz dengan penyebutan tasyahhud sebelum salam di kpdua sujud
sahwi. HR. At-Tinridzi (395) tanpa tambahan tersebul juga dikeluarkan oleh
Muslim (pembahasan tentang masjid/l0l) dari jalur Khalid AlHadzdza', dari Abu
Qilabah, dari Abu Al Muhallab, dari bnran bin Hushain.
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mengatakan namanya adalah Mu'awiyatr bin Alrrr. Abdul Wahhab Ats
Tsaqafi, Husyaim dan lainnya telah meriwayatkan hadits ini dari

Khalid Al Hadzdza' dari Abu Qilabatr dengan versi panjangtya.
Hadits ini semuanya dari Imran bin Hushain batrwa Nabi SAW shalat

Ashar tiga raka'at, lalu ada seseorang bernama Al Khirbaq berdiri...."

Para ulama berbeda pendapat tentang tasyahhud rxrtuk sujud

satrwi. Sebagian mereka berpendapat batrwa dalam sujud satrwi itu ada

tasyahhud dan salam setelaturya. Sebagian lagi mengatakan tidak ada

tasyatrhud dan salam setelatrnya. Jika dilalcukan sebelum salam maka

tidak ada lagi tasyahhud. Ini adalah pendapat Ahmad dan Ishaq,

mereka berkata, "Jika dia sujud satrwi dua kali sebelum salam maka

tidak ada lagi tasyahhud (setelaturya)." Selesai

Hadits di atas juga diriwayatkan oleh Al Hakim dan dia

menganggapnya shahih

Menurut sayq dalam teks hadits yang ada di Sunan Abu Daud

yang diriwayatkan oleh Abu Hurairatr yang telatr lalu disebutkan

batrwa ini adalatr kelupaan yang terjadi pada kisatr Dzul Yadain.

Dalam riwayat Abu Hurairatr yang lalu di bagtan akhimya disebutkan,

"Kemudian beliau mengangkat tangan dan bertakbit'' setelatr itu ada

kalimat, "Lalu ditanyakan kepada Muhammad bin Sirin sang perawi

hadits tersebut, 'Apakah beliau salam setelatr sujud sahwi itu?' Dia

menjawab, 'Aku tidak ingat dari Abu Hurairah apakah beliau SAW

salam setelah zujud sahwi, tapi alctr diberitahu batrwa Imran bin

Hushain berkata" "beliau kemudian salam (setelatr sujud sahwi)."

Dalam Sunan juga dari Lmran bin Hushain dia berkata,

"Rasulullatr SAW pernah salam padahal baru shalat tiga rakaat di

shalat Ashar. Kemudian beliau masuk. Lalu ada seseorang bernama Al
Khirbaq, kedua tangannya agak panjang...... (sampai kalimat) Beliau

bertanya, "Apa betul yang dikatakannya?" Mereka menjawab, "Ya."
Beliau pun shalat lagi satu raka'at kemudian salam, lalu sujud sahwi

dua kali kemudian salam sekali lag." Ini diriwayatkan oleh Al Jamaah

AUNULMtrBUD 44'



selain Al Bukhari dan At-Tirmidzi. Ada kemungkinan pula kisatt

hadits ini berbeda dengan kisatr yang ada di hadits Abu Hurairatr.

Dalarn hadits ini ada dalil sunnahnya sujud itu dilakukan

langsung setelatr shalat, karena huruf/a'(artinya maka) menunjukkan

hal itu. Hadits ini juga menrurjukkan adanya tasyahhud (setelah sujud

sahwi). Ada yang mengatakan, tidak ada seorangpun yang

mewajibkan tasyahhud itu. Kata tasyatrhud ini sendiri berarti

membaca dua kalimat syahadat. Inilah yang menjadi pendapat

sebagian ulama. Ada pula yang mengatakan cukup dengan latazln

pertengalran yang ada di tasyahhud itu saja, tapi lafazh pada yang

pertrama lebih jelas terlihat.

Hadits ini juga menjadi dalil adanya salam sebagaimana

riwayat Imran yang kami sebutkan sebelumnya bukan riwayat yang

ini: Sebab, dalam riwayat yang ini tidak ada ungkapan tegas yang

menunjukkan bahwa beliau salam untuk sujud satrwi, karena bisa saja

salam itu untuk shalat, di mana beliau sujud sahwi sebelum salam, lalu
mengucapkan salam untuk mengakhiri shalatnya (bukan untuk sujud

sahwi. Penerj). Demikian diterangkan dalam Subul As-Salam.

Dalam Nail Al Authar disebutkan, "Para ulama berbeda

pendapat apakatr hadits Imran ini dan hadits Abu Hr:rairatr

sebelumnya merupakan diskripsi dari peristiwa yang sama ataukah

berbeda. Yang benar adalatr seperti yang dikatakan Ibnu Khuzaimatr

batrwa kedua kisatr itu berbed4 karena klaim bahwa kisatr ihr berasal

dari peristiwa yang sama memerlukan talfl ril yang mengada-ada.

Wallahu a'lam."

Al Mundziri berkata" "Hadits ini diriwayatkan pula oleh At-
Tirmidzi dan An-Nasa'i. At-Tirmidzi berkata, 'hasan gharib'.'
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Bab 201: Para wanita Beraniak dari Shalat Sebelum Para Pria

[Mim: 196, 197 : Ta': 2031
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1036. Muhammad bin Yahya dan Muhammad bin Rafi'

menceritakan kepada kami, keduanya berkata, Abdurrazzaq

menceritakan kepada kami, Ma'mar mengabarkan kepada karni, dari

Az-Zvhrj,, dari Hindun binti Al Harits, dari Ummu Salamah, dia

berkata, "Rasulullatr SAW jika telah salam biasanya berhenti sebentar.

Mereka beranggapan bahwa itu beliau lakukan demi memberi

kesempatan kepada para (amaah) wanita untuk keluar sebelum

(amaatr) pldluJ"o'

Penielasan Hadits:

* til.(Jika beliau d*r), artinya dari shalat.

W t15 (agar dapat menembus). Kata iii d"ng* huruf /a'
berbaris dlammah, berarti berlalu atau meloloskan diri, artinya

meloloskan diri dari keramaian para pria Hadits ini menerangkan

batrwa imam harus memperhatikan kead?an makmum, serta

hendalarya dia menjaga hal-hal yang bisa mengaratr pada larangan

agama atau fitnah yang bukan-bukan. Selain itu, dimakrutrkan pula

bercampumya laki-laki dan perempuan di jalan-jalan, apalagi di satu

bangunan.

rt'Hadits 'tlu shahih. HR Al Bukhari (E37), An-Nasa'i (1332), Ibnu Majah (932).
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Hadits di atas konsekuensi tekstualnya adalah bila tidak ada

makmurn wanita maka imam tidak perlu berhenti sebentar setelah

salam. Inilah yang dipahami oleh Ibnu Qudamatr dari hadits Aisyah
yang berbunyi, "Beliau SAW jika sudah salam tidak lagi duduk

melainkan sekedar mengucapkan' Allaahumma Anta As-Salaam' ."

Al Mundziri berkat4 "Hadits ini diriwayatkan puta oleh Al
Bukhari, An-Nasa'i dan Ibnu Majah.'

Bab202z Cara Beranjak dari Shalat [Mim: 197,198 - Ta': 204]
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1037. Abu Al Walid Ath-Thayalisi menceritakan kepada kami,

Syu'bah menceritakan kepada karnii dari Simak bin Harb, dari

Qabishah bin Hulb (seorang laki-laki dari Thai'), dari ayatrny4 batrwa

dia pematr shalat bersama Rasulullah SAW dan beliau biasa beranjak

dari kedua sisi."l63

Penjelasan Hadits:

* * U f|-itfi @nbeliau biasa beranjak dari kedua sisi),
artinya terkadang dari kanan dan terkadang pula dari kiri.

Al Mwrdziri berkata, *Hadits ini diriwayatkan pula oleh At-
Tirmidzi dan Ibnu Majah. At-Tirmidzi berkate 'Hadits Hulb adalah

hosan'."

16 Hadits in shahih. HR. Ibnu Majah (929).
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1038. Muslim bin Ibrahim menceritakan kepada kami,

Syu'bah menceritakan kepada kami, dari Sulaiman, dari Umaratr bin
'IJmair, dari Al Aswad bin Yazid, dari AHullatr, dia berkata,

"Janganlah salah seorang dari kalian memberi bagian krpada syetan

dari shalatryq yaitu dengan beranjak hanya dari sisi kanan, karena

aku melihat Rasulullatr SAW sering kali beranjak dari sisi kirinya."

Umarah berkata, "Kemudian, aku mendatangi Madinatr dan

ternyata rumah-rumatr Rasulullah SAW berada di sisi kiri beliau."l@

Penjelasan Hadits:

!, f iP (dari Abdullah) yaitu lbnu Mas'ud.

y- ,y l\J# f bf gaitu tidak mau beranjak kecuali dari

sisi kanannya). Kalimat ini menrpakan keterangan dari kalimat

sebeltrmnya. Seolah ada pertanyaam "bagaimana memberi syetan

bagran dari shalat?" maka dijawab, yaitu dengan berkeyakinan

menjadi suatu kewajiban untuk beranjak dari sebelah sisi kanan setiap

kali habis shalat. Demikian kata Al Qasthalani.

fn Hadits ni shahih.IlR. AI Bukhari (E52), Muslim (pembahasan shalat orang
yang berpergiar/59).
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An-Nawawi menjelaskan hadits Ibnu Mas'ud yang berbunyi,

"Janganlah seseorang dari kalian menjadikan ada bagian syetan dalam

dirinya. (yaitu) dengan menganggap bahwa menjadi kewajiban

baginya untuk tidak beranjak kecuali dari aratr kanan. Aku melihat

Rasulullah SAW justru sering kali beranjak dari sisi kiri beliau."

Sementara hadits Anas berbrmyi, "Yang lebih sering aktr lihat

adalatr Rasulullah SAW beranjak dari sisi kanannya." Dalam riwayat

lain, "btiliau SAW biasa beranjak dari sisi kanan."

Untuk mengkompromikan kedua hadits ini maka kita anggap

Rasulullatr SAW terkadang beranjak dari sisi kanan, kadang pula dari

sisi kiri. Dalam hal ini masing-masing satrabat menginformasikan apa

yang dia yakini lebih sering dilakukan Rasulullah SAW. kti
menunjukkan kedua hal itu boleh saja dilakukan dan tidak ada yang

makrutr.

Adapun kemakruhan yang ada dalam konteks pernyataan Ibnu

Mas'ud bukan lantaran beranjak dari kanan atau kiri, melainkan

lanratan keyakinan bahwa itu menjadi wajib. Jadi, siapa saja yang

meyakini beranjak dari salah satu sisi itu wajib maka dia telah salatr.

Oleh karena itu kalimatnya berbunyi, "Adalah satu kewajiban

baginya", sehingga kesalahan terletak pada orang yang menganggap

itu wajib.

Madztrab kalni (Asy-Syaf i) memandang tidak ada

kemakruhan baik beranjak dari sisi kanan maupun kiri. Hanya saja

disrmnatrkan beranjak ke arah dimana keperluannya berada. Bila tidak
ada keperluan apapun atau keperlunnya sama maka beranjak dari sisi

kanan lebih utama berdasarkan keumuman hadits-hadits yang

menerangkan kautamaan kanan dalam hal akhlaq dan semisalnya.

Inilah pendapat yang betul mengenai kedua hadits ini. Ada pula yang

berpendapat tidak betul tentang kedua hadits iru. .Wallahu a'lam."
Selesai (An-Nawawi).
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: Al Mundziri berkata, *'Umarah yaitu Ibnu.'Umair berkata,
srr{ku mendatangi Madina}r dan aku melihat rumatr-rumatr Rasulullatr
SAW berada di sebelatr kiri beliau."

Hadits ini diriwayatkan pula oleh Al Bukhari, Muslim, An-
Nasa'i dan Ibnu Majah, tapi tidak menyebutkan adanya perkataan

Umaratr di atas. Muslim meriwayatkan dalam Shahih-nya dan An-
Nasa'i dalam Sunannya dari hadits Ismail bin Abdurratrman As-Suddi,
dia berkata eer{h bertanya kepada Anas, "Bagaimana saya

(seharusnya) beranjak ketika selesai shalat? Apakatr ke arah kanan

atau kiri?'Dia menjawab, "Kalau akau, maka yang paling sering aku
lihat Rasulullah SAW beranjak adalah dari kanannya." Ini
menunjtrkkan bahwa beliau terkadang sering kali beranjak ke arah

kanan pada suatu waktu tertentg dan kadang pula dari kiri sampai

beberapa waktu. Hanya Allah yang Mahaperkasa lagi Matrarnulia
yang Mahatahu." Selesai pernyataan Al Mundziri.

i:t* ,S'6 (Umaratr berkata), Ibnu 'Umair. Ji;. zertsr 'ci latu
mendatangi Madinah setelatr itu). Kata 'tii. mabni 'ala adh-dhamm

(harakat akhirnya selalu dhammah). Artinya setelatr mendengar hadits

ini aku datang ke Madinah

'{t * to' .J- dt *6. ";'fri Gau aku melihat rumah-

rumah Rasulullah SAW). Kata Jjtitl adalah bentuk jaurak dari kata

Jf'.
g4 f (berada di sebelah kirinya). Artinya sebelatr kiri

Rasulullatr SAW ketika beliau melaksanakan shalat. Seakan Umarah

menerangkan bagaimana hadapan Rasulullah SAW saat beranjak dari

shalat. Artinya, ketika selesai shalat Rasulullah SAW beralih tempat

ke sebelah kiri unttrk tasbih atau doa misalnya. Selanjutnya beliau
pergr menuju rumatr beliau yang berada di sebelatr kii. Wallahu

a'lam.
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Bab 203: Shalat Sunneh Seseorang di Rumahnya [Mim: 198, 199

- Ta': 2051

1039. Ahmad bin Muhammad bin Hanbal menceritakan

kepada kami, Yahya menceritakan kepada kami, dari Utaidullah Nafi'
mengabarkan kepadaku, dari Ibnu Umar, dia berkata, Rasulullah SAW
bersabda, "Jadikanlah sebagian shalat kalian di rumatr kalian, dan
jangan jadikan rumah kalian seperti kuburan.'165

Penjelasan Hadits:

'€"* 1'8!i Q.tfu, (Jadiknntah sebagian shalat kaltan di
rumah kalian). Artiny4 sebagian shalat kalian yaitu shalat-shalat

sunnatr hendaknya dikerjakan di rumatr-rumatr kaliau. f*t"|?fi;t V
(sebagian shalat kalian) adalah maful m,wal (objek pertama) dan kata
'€r:A U (di rumah-nunah kalian) adalah maful tsani (objek kedua)

yang disebutkan lebih dahulu daripada maful arvwal karena

mempertimbangkan yang menjadi topik pembicaraan terpenting itu
adalah masalah rumatr tersebut. Artinya, salatr satu hak rumah adalah

mendapat porsi menjadi tempat ibadah agar bercahaya, karena itulalt
yang menjadi tempat kembali kalian. Rumah tidak sama dengan

kuburan kaliarr yang tidak boleh dijadikan tunpat shalat. Demikian

dijelaskan dalam Al Mirqah.

"' Hadits in shahih. HR. Al Bulfiari (432), Muslim (pembahasan shalat orang
yang berpergianl20S).
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An-Nawawi berkat4 *Ini tidak boleh dipatrami berlaku rurtuk
shalat fardhu."

Dalam kedua kitab shahifr disebutkan hadits yang berbunyi,
"Wahai mannsia, shalatlah di rumah kalian, kgrena shalat seseorang
yang paling utama itu di rumahnya kccuali shalat lima waHu."
Disyariatkannya shalat sunnah di rumah karena lebih jauh dari riya'.
Juga agar rumatr itu disinggatri oleh rahmat dan para malaikat.

Dalam hadits yang disebutkan Ibnu Ash-Shalah secara mursal
disebutkan, "Keutamaan shalat sunnah di rumah dibandingkan dengan

di masjid adalatr sama dengan keutamaan shalat fardhu di masjid
dibandingkan bila dikerjakan di rumah." Tapi hadits ini disebutkan

oleh penulis kitab Qut Al Ahya'bahwa Ibnu Al Atsir menyebutkannya

dalam lr,,ttab Ma'rifat Ash-Slahabah, dari Abdul Azlrzbin Dhamuratr

bin Habib, dari ayahnya, dari kakeknya yaihr Habib bin Dhamurah.

Dia diriwayatkan pula oleh Ath-Thabrani lengkap dengan sanadnya

secara marfu'dengan redaksi yang mirip, dari Shuhaib bin Nu'man
dari Nabi SAW. Dikecualikan dari itu adalatr shalat sunah pada hari

Jum'at dan dua raka'at shalat thawaf, ihram dan shalat tarawih

berjamaah.

ftt$ tl,j*b ti fiangon menjadikannya sebagai htburan).
Artioyq seperti kuburan yang bukan merupakan tempat untuk shalat,

seperti halnya mayat yang tidak lagi bisa beramal. Bisa pula diartikan
jangan menjadikan rumah kalian seperti tempat tidur yang tidak
dishalati di dalamnya, karena tidur adalah saudaranya rnati. Demikian

kata Al Qasthalani

Al Mundziri berkatq *Hadits ini diriwayatkan pula oleh Al
Bukhari, Muslim, At-Tirmidzi, An-Nasa'i dan Ibnu Majatr."

,*j 'r. .i,r '"? t:3"; ,Cy 'i 'i.3if $'"; -\ .f .
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1040. Ahmad bin Shalih menceritakan kepada kami, Abdullatl

bin 'Wahb 
menceritakan kepada kami, Sulaiman bin Bilal

mengabarkan kepadakra dari Ibrahim bin Abu 'An-Nadhr, dari

ayahnya, dari Busr bin Sa'd, dart Z,arrd bin Tsabit, batrwa Rasulullah

SAW bersabda, "shalat seseorang di rumahnya lebih utama daripada

shalafitya di masjidht ini, kccuali slalat limawabu."r6

Penjelasan Hadits:

JbIl y e.4tfiA,i6 penau bersabdq "shalat seseorang di
nunahnya lebih baik), karena itu lebih jarh dari sifat riya'. Hadits ini
menunjukkan sunnahnya melalcsanakan shalat sunnah di rumatr, dan

melakukannya di ruurah lebih baik daripada melakukannya di masjid,

bahkan sekalipun di masjid yang utama seperti masjid Al Haram atau

masjid Nabi SAW, atau masjid Baitul Maqdis. Penegasan tentang hal

itu disebutkan dalarn hadits ini, dimana Nabi SAW menyebutkan

bahwa shalat seseorang di nunahnya itu lebih baik daripada shalat di
masjid beliau selain slralat fardhu.

Al Iraqi mengatakan, *Sanadnya slwhih." Dengan ini bila
seseorang shalat sunnah di masjid Madinah, maka itu sama dengan

seribu shalat bag pendapat yang mengeneralkan hadits tentang itu dan

menrasultcan stralat sunnatr di dalamnya. Tapi, bila dia melakukannya

di rumalurya maka itu lebih baik daripada seribu shalat. Hal yang

sanra berlaku untuk masjid Al Haram dan masjid Baitul Maqdis.

Para pengikut madzhab Asy-Syaf i memberi pengecualian dari

keumuman hadits-hadits yang ada di bab ini dengan mengeluarkan

165 Hadits ini shahih. HR. Muslim (pembahasan shalat orang yang
berpergian/2 I 3), An-Nasa' i ( I 598), dan At-Tirmidzi (45 0).
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beberapa shalat sunnatr dari dalarnnya. Yaitu, shalat sunnatr yang

disyariatkan untuk dilakukan berjama'ah, seperti shalat dua hari raya,

shalat gerhana, istisqa' (minta hujan), tatriyyatul masjid, dua raka'at
thawaf, dua raka'at ketika ihram. Demikian diungkapkan oleh Asy-
Syaukani.

Uiifur 't! (fecuati shalat lima waktu). AL 'Iraqi berkata, "[ni
berlaku unhrk pria dan tidak untuk wanitq karena shalat wanita lebih

baik dilakukan di rumatr, meski mereka diizinkan menghadiri jama'ah.

Nabi SAW sendiri pernatr bersabda dalam sebuatr hadits shahih,"lika
para wanita kalian meminta izin ke masjid pada waktu malam, maka

izinkanlatr mereka, meski rumatr mereka lebih baik bagi mereka."

Maksud dari shalat maktubah adalah shalat yang diwajibkan
sec.ua asal syariat, seperti shalat lima waktu, tapi tidak termasnk

shalat nadzar.

An-Nawawi berkata "Dianjurkannya shalat sunnah di nrmah

karena itu lebih tersembunyi dan lebih jauh dari riya'. Selain itu, agar

rumatr bisa mendapat berkah dari shalat sunnah tersebut, dan ratrmat

serta para malaikat juga singgah di sana, sebaliknya syetari lari
darinya sebagaimana disebutkan dalam hadits.

Al Mundziri berkata, "Hadits ini diriwayatkan pula oleh At-
Tirmidzi, An-Nasa'i dengan redaksi yang mirip. At-Tirmidzi
mengatakan, "Ini adalah hadits hasan."

Bab 204: Shalat Tanpa Menghadap Kiblat ffim: 200 - Ta': 2061
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-* ei,Yt i,|:)* &;:ttt?;Ft,*:gt';lt
u-y,tt,Yf ,fqt,; *;;:r:fu eLhi:isf

.'^;At iyZi: it:.{tir" f},ftit*;
1041. Musa bin Ismail menceritakan kepada kami, Hammad

menceritakan kepada kami, dari Tsabit dan Humaid, dari Anas, bahwa

Nabi SAW dan para satrabat beliau shalat menghadap Baitul Maqdis.

Tatkala turun ayat, "Palingkanlah mukamu ke arah Masjidtl Haram.

dan dimana saja kamu berada, Palinglcanlah mukamu ke arahnya."
(Qs. Al Baqarah [2]: 144). Maka datangla]r seseorang dari Bani

Salimah yang menyeru mereka ketika mereka sedang ruku di shalat

Shubuh menghadap Baitul Maqdis, 'Ketahuilah, bahwasanya kiblat
sudatr dipindahkan ke Ka'bah!!' Dia menyeru demikian sebanyak dua

kali. Akhirnya mereka mengaratrkan diri menghadap Ka'batr dalam

posisi tetap ruku.l67

Penjelasan Hadits:
'tt;A- r3irf 6trrlereka shalat). Al Baghawi dalam Al Ma'alim

mengatakan, "Sesungguhnya Nabi SAW ketika datang ke Madinah

maka hal pertama yang beliau lakukan adalatr singgah ke tempat para

kakek dan paman beliau dari pihak ibu dari golongan Anshar. Beliau

shalat menghadap ke Baitul Maqdis selama enam belas atau tujuh
belas bulan. Sebenarnya beliau sendiri ingin shalat menghadap ke

Ka'bah. Shalat menghadap Ka'bah yang pertama kali beliau lakukan

adalatr shalat Ashar, kala itu beliau bersama sekelompok orang

(bedamaah). Salah seorang yang ikut shalat bersama beliau waktu itu
keluar dan kebetulan menemui oran-orang di sebuah masjid yang

sedang ruku. Dia lalu berkata, 'Aku bersaksi dengan nama Allah', aku

telatr shalat bersama Rasulullatr SAW dengan menghadap ke Makkah,

ro7 Hadits itn shahih. HR. Muslim (pembahasan tentang masjid/I5).
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maka berputarlah sebagaimana mereka berputar menghadap ke Al
Bait!'."

Pengubatran kiblat ini sendiri terjadi pada bulan Rajab setelatr

tergelincirnya matahari, dua bulan sebelum terjadinya perang Badar.

Y ,f i (dari Bani Salimatr) durgan mengkasratrkan huruf
lam, ndak ada pilihan lain.

ti; ei ftetika mereka sedang ruku), xata iTjdi sini adalatr
jarnak dari kata ft1.

L;'t 'i G $ui (Maka mereka pun mi{ng dalarn posisi

mereka). Artinya, mereka beralih dalam posisi masih nrku.

Al Khaththabi berkat4 "Di dalamnya terdapat pengetahuan

batrwa siapa yang telah mereka lakukan dari shalat mereka itu
dianggap satr. Sebab, kalau dianggap tidak Sfr, tentu tidak
diperbolehkan melanjutkan shalat, melainkan harus mengulang dari

awal lagi."

Di sini juga ada dalil bahwa seseorang yang melakukan suatu

arnal yang awalnya benar, kemudian datang sesuatu yang baru

menyatakan amal itu batal, maka apa yang telatr dia kerjakan di masa

lalu sebelum dia tatru akan batalnya amal itu dianggap sah. Misalnya,

seseorang mendapatkan ada najis di pakaiannya tapi dia tidak tahu

sampai dia shalat satu raka'at. Jika dia kebetulan melihat najis itu
maka dia tinggal membuangnya dan meneruskan shalatnya. Ini sama

dengan perkara mu'amalah. Bila seseorang mewakilkan urusannya

kepada orang lain dan si wakil ini melakukan fransaksi jual beli,

kemudian yang berangkutan mencabut perwakilannya, maka semua

tansaksi yang dilalorkan si wakil sebelum dia mengetahui informasi

pencabutan dirinya sebagai wakil dianggap sah.

Selain itu, di sini juga ada dalil wajibnya menerima informasi

dari satu orang (khabar wahid), dan htrkum naskh tidak berlaku pada

diri seorang mukallaf sampai dia mendapat informasi tentang hal itu.
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Kata ur,da[t 'e.$. memiliki dua dialek yang terkenal, yang

pertama dengan memfathahkan huruf mim dan mensukunkan qaf, dar-

yang kedua dengan metdhammahl<an mim dan me4fathahk'at qaf,

Asal kata maqdis adalah at-taq(is yang berarti penyucian." Selesai.

Al Mturdziri berkat4 "Hadits ini diriwayatkan pula oleh
Muslim, An-Nasa' i." Wallahu a' alam.
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TENTANG JUM'AT

Bab 205: Keutamaan Hari den Malam Jum'at
[Mim: 200,201- Ta': 2071
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1042. Al Qa;nabi menceritakan kepada karni, dari Malik, dari

Yazid bin Abdullah bin Al Had, dari Muhammad bin Ibratrim, dari

Abu Salamah bin Abdunatrman, dari Abu Hurairah, dia berkata,

Rasulullah SAW bersabda, "Sebaik-batk hmt yang disinmi matahmi

adolah hari Jum'at. Pada hari itulah Adan dictptakan, di hmi itu
pula dia diturunkan (ke bumi), di hari itu pula taubatnya diterima, dt
hari itu pula dia wafat, di hart ttu ptla kiamat akan terjadi. Tak ada

satu binatang melatapun kccuali akan tahut dengan hart Jam'at, sejak

pagi hari sampai terbitnya matahari karena Htawatir kiamat alcan

terjadi. Hanya jin dan manusia yang tidak demikian. Di dalorurya ada

satu saat dimana setiap muslim yang mendapatinya dalam lceadaan

shalat dan dia meminta kcpada Atlah kcperluannya, pasti akon

Ka'ab berkata, "Itu berlaku setahun sekali." Ah (Abu

Hurairatr) menjawab, "Tidah malah terjadi setiap hari Jum'at."

Abu Hurairah berkat4 Ka'ab kemudian mernbaca kembali

kitab tanrat, dan dia lalu berkata, "Benarlah apa yang dikatalcan Nabi

sAw.'
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Abu'Hurairatr kemudian menceritakan, "Aku lalu bertemu
dengan Abdullah bin Salam dan aku menceritakan percakapanku

dengan Ka'ab. Abdullah bin Salam berkata, 'Aku tahu kapan saat itu
terjadi.

Abu Hurairah berkata: Aku berkata padanya, 'Maka
kabarkanlatr kepadaku kapan itu?'

Abdullah bin Salarn berkata, 'Yaitu di akhh siang hari Jum'at.'

Aku berkata padanyq 'Bagaimana mungkin di akhir siang

(menjelang senja) hari jum;at, padatral Rasulullah SAW sudatr

bersabda, "Dimana setiap muslim yang mendapatinya dalam keadaan

shalat" sedangkan saat itu bukanlatr waktu untuk shalat?!'

Abdullah bin Salam berkata, "Bukankah Rasulullah SAW
pernah bersabdq 'Barangsiapa yang duduk di satu tempat duduk
menunggu shalat maka dia dianggap berada dalam shalat sampai dia

melaksanakan shalat tersebut'."? !

Abu Hurairatr berkata, Aku berkat a, "Y Lbenar."

Dia berkata"'Begifulatr keadaannya'."168

Penjelasan Hadits:

4 (Di dalamnya, di hari itu), maksudnya hari Jum'at.

';t1 * (Adam diciptakan), dialah pembangun alam ini.

9t yi (di dalamnya pula dia dtturunkan), diturunkan dari

surga ke bumi, karena dia tidak mengangurgkan hari Jum'at dengan

jatuh dalam pelangggaran. Dengan ihr diharapkan ketika di bumi dia

lebih giat beribadatr supaya bisa mencapai derajat tertinggi di strga,

"E Hadits ini shahih. HR. Muslim (pembahasan tentang Jum'aUl8), An-Nasa'i
(1372), At-Tirmidzi (491) dan Ibnu Majah (l139).
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supaya dia bisa merasakan betapa nikmatnya. Sebab, keniknratan akan

lebih terasa bila sebelumnya merasakan patritnya ujian hidup.

Secara lahiriah kata "diturunkanu di sini bermakna

dikeluarkan, karena dalam riwayat Muslim redaksinya adalatr, "Pada
hari.,:itu dta dimasukkan lrc surga dan pada hari itu pula dia
dilreluarkan dar i s ana."

Ada yang mengatakan, dikeluarkan dari surga lalu diturunkan

ke bumi. Semua itu terjadi pada hari Jum'at bisa dalam satu hari

sekaligus, bisa pula pada dua hari Jum'at yang berbeda. Wallahu

a'lam.

y A. (diterima taub,atnya). Kata '€ dul* bentuk mabni

Itlmajuhul tpi.iO artinya taubatnya diterima dan itulah karunia

teragung yang pernatr diterimanya. Allah Ta'alaberfirman, ', .$fi;$f
e'r$ # 66 "Kemudian, Tuhannya memilihnya dan menerima

taubatnya serta memberinya petunjuk " (Qs.Thaaha l20l:'122).
'ct6 4.t (dan di dalamnya dia mati). Artinya, di hari Jum'at

pula (Nabi [au* AS wafat). Kematian adalah barang berharga bagi

seorang mukmin sebagaimana diungkapkan dalam hadits dari Ibnu
Umar secara marfu'yang diriwayatkan oleh Al Hakim, Al baihaqi
dan lainnya. 

,

Al Qadhi berkata, "Tak diragtrkan lagi penciptaan Adam pada

hari itu merupakan pemuliaan terhadap beliau, begitu pula

pewafatannya, karena semua itu menjadi faktor penyebab dia

mendapatkan kesucian dan keselamatan dari segala marabahaya."

bUt ito 9.i <Oi hari itu pttta teriadilrya kiamnt). Di sini ada

dua kenikmatan bagi orang-orang yang beriman, pertama mereka bisa

masuk ke dalam kenikmatan yang abadi, dan kedua musuh-musuh

mereka masuk ke dalam siksa neraka jatrim.

zi:t 'U 6j (ttdak ada binatang melata). Penambatran kata gt
pada prise ini untuk menambah dalamnya makna penafian.
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"rh; 
e, lf (kccaati akan menunggu). Kata zh[

diriwayatkan dengan in aan dengan shad. Keduarrya adalatr dialek
yang biasa dipakai. Artinya adalah menunggu. Artinya, mereka

menunggu datangnya hari kiarnat. Al Khathttrabi berkat4 *Masikhah

artinya menyimak dan mendengar."

z;liit i'j- (hari Jum'at).Hewan-hewan bisa mendengar padatral

dia tidak berakal, hal itu karena ilham dari Allah, dan ini bukan

perkara sulit bagi Allah Ta'ala.
,. t2

4 q tl (dart seiak pagt).Ath-Thibi berkata, *Kata'o'a

mabni (tidak berubah) selalu berharakat fathah (akhimya) katika dia

diidhafahkan kepada suatu kalimat. Boleh pula dii'rabkan, hanya saja

dalam riwayat ini dengan fathah.

'.r3r U ,P (sampai terbitnya matahari), karena hari

Jum'at akan terjadi antara waktu Shubuh sampai matahari terbit.

6;l artinya takut. y(.Jr, 1 (dari hari ktamat). Artinya takut

kepada terjadinya. hari kiamat. Hari itu dinamakat As-Sa'ah, karena

dia terjadi dalam waktu tertentu.

ilii .4.1' il Qrecualt jin dan manusia), mereka tidak takut

dengan itu, atau karena mereka tidak diberi ilham yang sama bahwa

pada hari ini akan terjadi kiamat.
t

(isurj 't (tidak ada yang bertepatan dengannya), artinya bila

dia bertepatan dengan itu dalam keadaan shalat baik shalat secaxa

hakiki maupun hukum, yaitu dengan menunggu waktu shalat

berikutnya.

&' iti (meminta lcepada Attah), kalimat ini berstatus haal

(menunj ukkan keadaan).

Le gnprrluaannya),baik dunia maupul akhirat.
,.

titi-1 6tJait ll (niscaya Allah aftan memberikannya apa yang

dipintanyi itu) teiwrya bila sesuai dengan syarat-syarat yang harus

ada di setiap doa.
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?i ? Y e Cuj tit.r setiap tatnm sekali). Ath-Thibi berkata,

"Maksudnya hari yang mulia seperti itu yang terdapat di dalamnya

saat (waktu) yang mulia tersebut."

* y e rti :'c^ii6 (Aku berkata, 'lidak, tapi setiap hari

Jum'at). Ath-Thibi berkata, "Maksudnya saat itu terjadi pada setiap

hari Jum'at atau setiap pekannya."

itt'jll "r:3 l;6 6a'ab lalu membaca Taurat), baik dengan

hafaian maupun dengan melihat kitab.

,16 laia berkata) yaitu Ka'ab.

Pt y ?'' & 'r4' Oo (benarlatr Rasulullah sAw). Ini
merupakan mukjizat agung yang menunjukkan kesempurnaan itmu
Rasulullah SAW padahal beliau seorang yang ummi (buta huruf), tapi

beliau malah bisa menginformasikan hal yang tidak terlalu diketahui

oleh AhIi Kitab.

Abdullah bin Salam adalah salah seorang satrabat Nabi SAW
yang mulia. Dia tadinya salatr seorang ulama Yahudi kemudian masuk

Islam.

#, (tentang majlisku), artinya ketika duduk satu majlis
dengan Ka'ab dan juga diskusi dengannya

e lO rfi (kapan saat itu adanya). Katatfi statusnya manshub,

artinya akn tahu saat yang dimaksud. Bisa pula drmmfuT,andan inilah
yang ditarjih oleh Ibnu Hajar At Makki karena dia mengomentari

kalimat ini,:"Kalimat ini sama seperti firman Allah, ff# i\ i:4
"Agar kamt tahu pihakmanakah...." (Qs. AI Katrfi [18]: 12)

'n 'rJil (Aku berkata padanya), yaitu kepada Abdullah bin
Salam.

W. n:llb @eritatru aku tentang rtu), artinya tentang saat yang

dimaksud.
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zilii {i- i yb ti C (Diu adalah pada saat akhir hari
Jum'at). Al Asyraf berkata, "Ini ditunjukan oleh hadits "Carilatr saat

itu pada...." Nanti hadits ini akan disebutkan secara tersendiri.

,{*; ii'p * q:oil ,'{, y \t 
'b !, J*i J,6 lii

(padahal Rasulullah SAW sudah bersabda, "Tidak ada yang

bertepatan dengannya"), artinya Rasulullah SAW mengatakan bahwa

saat itu terjadi pada saat orang shalat.

ry ',* U (Stapa yang duduk di suatu tempat duduk).

Majlis artinya tempat duduk.

a<l'ijrt |X- (menunggu shalat),di tempat tersebut.

:'U e S 6aka dia dtanggap berada dalam shalat), secara

hukum.

'rjrt- u!. @ampai dia melaksanakan shalat) sebenarnya atau

shalat hakiki.

,1. rt-iii (aku berkata, "Yq memang benar".) Artinya
Rasulullah SAW memang pernatr bersabda demikian.

iri laia berkata), yaitu Abdullatr bin Salam.

'lti tL Gdah dia), artinya, itulah maksud dari shalat (yang ada

di hadits ini), yaitu pada saat orang menunggu waktu shalat yang lain.

Ada pula yang mengatakan, saat itu sangat singkat pada akhir
siang hari Jum'at. Penyebutan dhamir (kata ganti dia) demi

mempertimbangkan waktu. Demikian disebutkan dalam Al Mirqah.

Al Mundziri berkat4 "Hadits ini diriwayatkan pula oleh At-
Tirmidzi dan Anilasa'i. At-Tirmidzi berkata, 'Hadits int shahih.' N
Bukhari dan Muslim juga meriwayatkan hadits ini tapi hanya sebagian

saja, yaitu dengan menyebutkan suafu saat pada hari Jum'at dari

riwayat Al A'raj, dari Abu Hurairah. Muslim mengeluarkannya pada

pasal pertama dalam pembahasan tentang keutamaan shalat Jum'at
juga dari Al A'raj." Selesai (Al Mundziri).
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1043. Harun bin Abdullatr menceritakan kepada kami, Husain

bin Ali menceritakan kepada kanli, dari Abdurrahman bin Yazid bin

Jabir, dari Abu Al Asy'ats Ash-Shan'ani, dari Aus bin Aus, dia

berkata, Rasulullatr SAW bersabdq "Sesungguhnya di antara hari-

hart lralian yang paling utama adalah hari Jum'at. Pada hari itulah

Adam dtciptakan, padanya pula beliau diambil (diwafatkan), padanya

pia an-natkhah (tiupan sangkalrola kcdua), padonya pula sha'qah

(tiupan sangkalwla pertama). Maka perbanyaHah sholawat kaltan

kepadafu di hari itu, karena shalmvat kalian akan diketengahkan

kopadaht.'

Dia berkata" Mereka berkata, *Wahai Rasulullah, bagaimana

shalawat karni akan diketengatrkan kepada Anda padatral Anda sudah

dimakan tanah?" Beliau menjawab, "sestrngguhnya Allatr 'Azza wa

Jalla mengharamkan jasad para Nabi kepada tanah (mengharamkan

tanah untuk memakan jasad paraNabi).'l6e

r6e Hadits ini sanadnya shahih. HR An-Nasa'i (1373) dan Ibnu Majatr (1085).
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Penjelasan Hadits:

zA$t iie6 ,Pl lbl6esungguhnya satah satu hari-hari
kalian yang paling utama adalah hari Jum'at). Ali Al Qari
mengatakan, "Di sini ada isyarat bahwa hari Arafah lebih utarna atau

sama (durgan hari Jum'at)."

i'rT ',* 9. (Padanya Adam diciptatran). Artinya, dibuat
bentuknya dari tanatr.

, .-iAilt * (Padanya pula an-na/khah). Maksudnya tiupan
kedua y*g *lngantarkan orang-orang baik kepada kenikmatan yang

abadi. Ath-Thibi berpendapat -dan ini diikuti oleh Ibnu Hajar Al
Makki- batrwa ini adalatr tiupan pertama yang merupakan awal

munculnya hari kiamat sekaligus pengantar kebangkitan kedua. Tidak
ada masalatr dengan menyamakannya dengan kata berikutnya (ash-

sha'qah). Demikian disebutkan dalam Al Mirqah.
'ii;:a 4s (Padanya pula ada ash-sho'Qah), artinya teriakan.

Maksudnya di sini adalah suara yang sangat menakutkan dimana

orang-orang akan mati lantaran mengerikannya suara itu. Ini adalatr

tiupan pertama. Dengan demikian disebutkan dua kali tapi dengan

melihat batrwa keduanya (an-na/khah dan ash-sha'qah) berbeda

bentuk.

Tapi yang lebih baik adalah sebagaimana penafsiran yang

kami pilih yaitu adanya perbedaan hakiki antara keduanya.

9, ,fu, 4 'r;" t;t'F (maka perbanyaklah bershatawat

lrepadaht pada hari itu), yaitu pada hari Jum'at. Karena, shalat adalah

ibadah yang paling utama dan dia lebih afdhal dibanding amal lainnya

karena dikhususkan untuk shalat akan dilipatgandakan sampai tujuh
puluh kali dibanding waknr-waktu lainnya. Lagi pula, akan sangat

baik menyibukkan diri dengan amal-amal yang utama di waktu-waktu

yang utama, karena hari Jum'at adalatr penghulu hari yang bisa

dipergunakan untuk berkhidmat kepada penghulu para manusia yaitu

Nabi SAW
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'r* btV 'It b 't)P (Karena shalmvat lcalian akan

dilretengahkan lcepadaht), artinya akan diterima. Sebab, kalaupun

tidak demikian, maka shalawat itu senantiasa dibawakan kepada

beliau dengan perantaraan malaikat. Kecuali jika shalawat itu

dibacakan di raudhatr beliau, karena shalawat yang disampaikan di

tempat itu akan langsung didengar dengan kehadiran beliau sendiri.

Banyak hadits yang menjelaskan keutamaan shalawat pada hari dan

malam Jum'at, serta akan lebih baik bila itu diperbanyak untuk

persembahan kepada manusia terbaik.

'c;tt Ut (Anda telah dimakan tanatr). Ini adalatr jumlatr

haaliyah (iialimat keterangan). Dibaca dengan memfathahkan ra'dan
mensulankan mim serta memfathahkan ta' yang tidak bertasydid.

Diriwayatkan pula dengan kasrah pada ra'. Artinya adalah "Anda
telah lusuh (akibat dimakan tanatr)." Ada yang mengatakan kata ini
dibaca dengan bentuk al btna' lil mafuut <6/> berasal dari kata p1!r

yang berarti Jflt (makan). Artinya, 'Anda telah dimakan tanatr'. Ada
pula yang membacanya dengan mentsydidkan mim dan menszhtnkan
/a', artinya tulang belulang telah menjadi remuk. Demikian dikatakan

oleh At-Turbasyti.

Ath-Thibi berkate "Ada pula riwayat dengan teks: 'd;)
artinya Andatelatr menjadi tulang belulang yang remuk."

Al Khaththabi berkata, "Asalnya adalah kata'c,J;il,lalu salatr

satu mimnya dibuang dan ini memang merupakan dialek sebagian

orang Arab.' Yang lain berpendapat, dia berbunyi ijif d*g* ,o'
dan mim fathah dan bertasydid dan ta' disukunl<an, artinya tulang

belulang telah remuk.

iri (Dia berkata), yaitu Aus sang perawi.

rjri (mereka berkata), yaitu para sahabat. Dimana maksud

mereka dengan kata lijl itu adalah: i*ri (Anda telah dimakan tanatr).

.1u lUetiau berkata) yaitu Rasulultah SAW.
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"*iti 
'ru+l ,;,)\i * t ht ? tir l:,1 1ses, ngguhnya Attah

'Azza wi Jalla m'engharamkan jasad para nabi kepada tanah).
Artinya untuk memakan jasad mereka. Para Nabi senantiasa hidup
dalam kubur mereka. Ibnu HajarAl Makki berkata, "Ketetapan bahwa
para Nabi itu hidup dengan kehidupan yang membuat mereka
senantiasa bisa beribadatr dan shalat di kubur mereka tanpa perlu
makan dan minum sama seperti malaikat adalah sesuatu yang tidak
perlu diragukan. Al Baihaqi telah menulis risalah khusus tentang ini."

Al Mundziri berkata, "Hadits ini diriwayatkan pula oleh An-
Nhsa'i dan Ibnu Majah. Dia punya illat (cacat) yang cukup sulit
diketatrui. Al Bukhari dan lainnya mengisyaratkan adanya cacat

tersebut. Saya telah mengumpulkan jalur-jalurnya dalam sebuatr

risalah khusus."

Dalam An-Nail disebutkan setelatr mengeluarkan hadits-hadits
yang berhubungan dengan bab ini, *Hadits-hadits ini mengandung

pensyariatan shalawat kepada Nabi SAW untuk dilakukan sesering

mungkin di hari Jum'at. Shalawat itu akan dihadapkan kepada Nabi
SAW, dan beliau masih hidup dalam kuburannya."

Ibnu Majah mengeluarkan hadits dengan sanad yang shahih

bahwa Nabi SAW bersabda kepada Abu Ad-Darda), "Sesungguhnya

Allah 'Azza wa Jalla menghararnkan tanah untuk mernakan jasad para

Nabi.'Dalam sebuah riwayat Ath-Thabrani disebutkan, *Tidak ada

seorang hamba yang bershalawat kepadaku melainkan akan

disampaikan shalawatnya kepadaku itu.'Kami bertanya, "Juga setelah

Anda meninggal?" beliar.l menjawab, "Juga setelah aku meninggal.

Sesungguhnya Allatr 'Azza wa Jalla mengharamkan tanatl untuk

memakan jasad para Nabi.'

Sebagian ulama muhaqqiqin berkesimpulan bahwa Rasulullatr

SAW hidup setelatr wafat beliau dan beliau gembira dengan perbuatan

taat yang dilakukan umatrya. Juga, batrwa jasad para Nabi tidak

dimakan tanah. Di samping itu, indera penerima secara umum seperti
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pengetahuan.dan pendengaran masih dimiliki oleh orang yang sudah

mati (secara umum).

Ada riwayat shahih dari Ibnu Abbas secara marfu', "Siapapun

yang melewati kuburan saudaranya yang beriman {alam sebua}r

riwayat 'kuburan seseorang'- yang dia kenal di dunia lalu dia

memberi salam kepadanya, maka dia (yang di dalarn kuburan itu)

akan mengenalnya dan menjawab salamnya."

Ibnu Abi Ad-Dunya meriwayatkan, "Jika seseorang lewat di
kuburan yang dia kenal (penghuninya) lalu dia memberi salam, maka

dia akan menjawab salamnya dan mengenalnya. Sedangkan bild itu
adalatr kuburan yang tidak dia kenal, maka dia (yang di dalam kubur)

akan menjawab sala.mnya."

Juga telah shahih riwayat yang menerangkan batrwa beliau

SAW keluar ke (pemakaman) Baqi' untuk mengunjungi orang-orang

mati dan memberi salam kepada mereka.

Juga ada beberapa nash dari kitab Allah (Al Qur'an) yang

mengegaskan bahwa para syuhada' itu hidup dan diberi rezeki dan

kehidupan mereka bergantung pada jasad meieka. Kalau demikian

adanya, tentulah para Nabi dan Rasul akan lebih pantas lagi (untuk

hidup dalam kubur). Telah tsabit (shahih) dalam hadits, "Bahwa para

Nabi itu hidup di kubur-kubur mbreka." (fIR. Al Mundziri dan dinilai

shahih oleh Al Baihaqi).

Dalam Shahih Muslim juga ada riwayat dari Nabi SAW yang

bersabda, "Pada malam isra' alar melewati kuburan Musa di sebuatr

bukit pasir berwarna merah. Waktu itu dia sedang berdiri sambil

'shalat di dalam kuburnya." Selesai (Asy-Syaukani dalam An-Nait).
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Bab 206: KaPankah sail?f#rYi".1"#i nuu" Hari jum'at

,l';l ,f:'a) $:t, ,Cy 'i '";l $"t -\.rr
(l ol ,1:'- #t * j; c*t"uf -,>rair ;r *- :i*
J;t;e ,.i,r .* u. -rG * t* -;*')r * u.t *-

'aA-aa

t ,1;v *i?;,^; *.F, ii :Jv fi *,, y \t ,;* !,
o$u,l,yr'F \t ;6 y *,Vr ? it JlU V *;

.,:;,:t r-, ir| '?1

1044. Ahmad bin Shalih menceritakan kepada kami, Ibnu Wahb

menceritakan kepada kard, Amru (Ibnu Al Harits) mengabarkan

kepadakq bahwa Julah maula Abdul AAz menceritakan kepadany4

batrwa Abu Salarnah (yakni Ibnu Abdinahman) menceritakan

kepadanya, dari Jabir bin Abdullah, dari Rasulullah SAW bahwa belaiu

bersabda, "Hari Jum'at ttu ada dua belas -maksud beliau adalah jam

6aat) - dimana tidak ada seorang muslim Wn yang meminta kepada

Allah 'Azza wo Jalla apapun permintaannya melainlran akan

dikabullmn oleh Allah ',4zza wq Jalla. Maka carilah dia oleh lralian

pada aWir saat (walau) setelah Ashor."r70

Penjelasan Hadits:
7... t t i..o'Abt ' 'rr-j- a:F @ pua lelas -mAksud bpliau adalah jam).

Dalam ,.arr.iAr,-Nasa'i, bt; i:p tiit z;*it ij "ttan Jum'at

itu ada dua belas jarn (saat)."

r70 Hadits ini sanadnya shahih. semua perawinya tsiqah. AL Julah adalah Abu
Katsir Al Mishri mantatr budak oraqg-orang Bani Umayyalr, derajatnya shaduq
(sangat jujw). Hadits ini dikeluarkan pula oleh An-Nasa'i (1388).
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Maksudnya di sini adalah saat atau wakhr berdasarkan

astronomi. Maksudnya, jumlatrnya sebanyak jumlatr jam yang ada

pada hari-hari biasa.

ht ? 3n' i('li (meminta kepada Allah 'Azza wa Jalla), yartn

pada salah satu saat di hari Jum'at itu. Ini adalatr saat yang dikenal

secara 'urf Q<ebiasaan). Kata ganti dalam kata "carilah dia" kembali

kepada saat yang dimaksud.

Lbt- 't'T (akhir saat, akhir waktu). Kata fT aaaUn zharf

fteterarigan *'rttol untuk kata ri..3r (carilah oleh kalian). Maksudnya

adalah jarn yang berdasarkan astonomi, sehingga tidak ada masalatr

dalam men-zhorf-kannya bila ingin dikatakan, "bagaimana cara

mencari saat tersebut?". Demikian disebutkan dalam catatakan kaki

Sunan An-Nasa'i yang ditulis oleh As-Sundi.

Al Qadhi berkata, '?ara ulama salaf berbeda pendapat kapan

datangnya saat tersebut dalam makna berdiri untuk shalat. Sebagian

mereka mengatakan itu adalatr setelatr Ashar sampai menjelang

terbenamnya matatrari. Mereka mengatakan, makna dia shalat itu
ar-tinya berdoa, dan makna berdiri adalah berada di suatu tempat dan

menetapkan diri di sana. Ini sama denganayat,f-S ,* L!'6 $y
"...kecuali jilm'lcamu selalu menagihnya...." (Qs. Aali Imraan [3]:
7s).

Sebagian lain berpendapat saat itu dimulai sejak keluarnya

imam (untuk naik ke mimbar dan berkhutbah) sampai selesainya

shalat Jum'at. Kata shalat di sini menurut mereka ditafsirkan sesuai

ztratrirnya. Ada pula yang berpendapat, dimulai sejak duduknya imam

di atas mimbar sampai selesai dari shalat. Pendapat lain adalah saat itu
adapadaakhir waktu (am terakhir) di hari Jum'at."

Al Qadhi berkata, "Banyak riwayat dari Nabi SAW tentang

semua ini berupa atsar yang menafsirkan pendapat-pendapat di atas.

Ada pula yang berpendapat itu terjadi ketika tergeiincimya matatrari.

Ada pula yang mengatakan sejak tergelincinrya matahari sampai
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bayangan menjadi setinggi satu hasta. Ada pula yang mengatakan saat

itu sendiri tersembunyi dan ada di antara setiap jarn yang ada dalarn

satu hari, dia sama dengan lailatul qadr. Ada pula yang mengatakan,

saat itu dimulai sejak terbit fajar sampai terbitnya matatrari."

Al Qadhi berkata, *Bukanlah maksud dari pendapat-pendapat

ini batrwa saat itu selama jarak antara waktu yang disebutkan,

melainkan berada di antara jarak waktu tersebut, karena Rasulullah

SAW mengisyaratkan dengan tangan beliau yang menunjukkan bahwa

saat yang dimaksud sangaflah sebentar. Demikianlatr perkataan Al
Qadhi. Yang benar, adalah sebagaimana riwayat Muslim dari hadits

Abu Musa, dari Nabi SAW bahwa dia berada di waktu antara imam

duduk sampai shalat selesai. Demikian disebutkan oleh An-Nawawi.

Al Mundziri berkat4 "Hadits ini diriwayatkan pula oleh An-
Nasa'i."

d';l ,fi [.t $:', ,Cv ;. '.'+l $:'; -\.to
9 ,o l^? z t ( o'-,ot I o, €., .'rt u o- .. l,,o ,c4;t*!ll ,g-f g) .u.;tt €.1 ,f ,y..1 ;te c,f,-. ,Jt *- 

-atiz,.'

* :t );r'*' LA T C)'4 ::;3'i !, *'d.ii,iu
*,i r'cJi,:Ju <^A3t \Fpt-..|jJr gb e.*:tyh,
ol';6 e),i'r;- et ybt * int Jir'+li

(.b2r;"rll itiufi '#-
..4, ,* *:;ir; ,,iiG

1045. Ahmad bin Shalih menceritakan kepada kami, Ibnu

Wahb menceritakan kepada kami, Makhrarnatr -yakni Ibnu Bukair-

mengabarkan kepadaku, dari ayahnya, dari Abu Burdah bin Abu Musa

Al Asy'ari, dia berkata Abdullah bin Umar berkata kepadakq
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"Apakah karnu mendengar ayahmu menceritakan dari Rasulullah

SAW tentang hari Jum'at?" makzudnya adalah masalah saat itu. Dia

berkata: AIcu jawab,"Ya, aku mendengarnya berkata: Aku mendengar

Rasulullah SAW bersaMa, 'WaHu itu oda di ontara &tduhya imam

sampai selesairrya *halot' ."r7 
|

Abu Daud berkata, 'Malcsudnya dudnk di atas mimbar."

Penjelasen Hadits:

i5'; d ie Cn*i Abu Burdah), namanya Amir bin Abdullah bin

Qais. Abdullah bin Qais adalah narna dari Abu Musa Al Asy'ari. Abu
Burdah terrrasuk tabi'i yang terkenal.

.iy,ltt #'ot , iuyi 'drnlrt'fr u, e '3i @"u", bersabda,
*Waktu ada antara duduknya imaur sampai selesainya shalat). Artinya
saat yang dimaksud di hari Jum'at itu ada ketika imaur sudatr duduk di
atas mimbar sampai selesainya shalat.

Para ulama berbeda pendapat tentang saat yang dimaksud, Al
Hafizh dalam Fath Al Bari menyebutkan sampai empat pulutr tiga
pendapat. Yang diriwayatkan dari Abu Musa ini adalah salatr satunya.

Muslim merajihkannya sebagaimana yang diriwayatkan oleh Al
Baihaqi darinya. Dia berkata, "Ini adalah riwayat terbaik dan ter-
shahih dalam bab ini.' Ini juga menjadi pendapat Al Baihaqi, Ibnu Al
Arabi dan sekelompok ulama lainnya.

Al Qurthubi mengatakan dia adalatr nash di tempat lfiilaf
sehingga tidak perlu melirik ke pendapat lain. An-Nawawi
mengatakan, *Inilah yang benar, balrkan yang valid."

Al Hafizh berkata, *Maksudnya. tidak selama waktu yang

terjadi antara itu, melainkan berada di antara u,aktu yang disebutkan.

Faedatr penyebutan waktu di sini adalah kemungkinannya, dan dia

bisa berpindah tidak sarna untuk setiap hari Jum'at. Awalnya adalah

r7r Hadits int shahih. HR Muslim (pembahasan tentang Jum'at/16).
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pada saat khutbah dimulai dan berakhirnya ketika shalat sudah

selesai."

Al Mundziri berkata, *Hadits ini diriwayatkan pula oleh
Muslim.i'

Bab207:. Keutamaan Jum'at [Mim: 2021203 -Ta': 2091

,ri * l*\i * '{:6 l t11'' 
"'1's7'7 

$:r' -\ '11

J ,&"t lt \t ,k lt J;, Jv :Ju i;; ,l * ,Cy

i. t, 'i i ;.*ib6ev -*:*st J'"i i*I, l#G \i;
.$'"tt u,aAr ; Ui ,$) -,ti i;t;-;t a;:At Sy'^;:Jr

1046. Musaddad menceritakan kepada karni, Abu Mu'awiyah
menceritakan kepada kami, dari Al A'masy, dari Abu ShalilL dari Abu

Hurairah, dia berkata, Rasulullah SAW bersabdq "Barangsiapa yang

berwudhu dan memperbagus wudhunya, lalu dia menyimak dan diam

(saat khutbah), ntscaya akan diampuni dosanya yang terjadi antara

satu Jum'at ke Jum'at berthttrrya bahkan ditambah tiga hml Tapi

siapa yang menyentuh batu berarti dia telah melahtkon perbugtan

sia-sia. "l72

Penjelasan Hadits:

,6 Es iSt;;t (Ditambah tiga hari). Kata e36-: drmanshubkan

karena dia berfrurgsi sebagai zlnrf sebagarmana kata An-Nawawi. Dia

berkata, Para ulama berpendapat makna ampunan baginya selama satu

Jum'at ke Jum'at berilartrya dan ditambah lagi tiga hari, adalah

lantarah kebaikan itu diganjar sepuluh kali lipat. Hari Juur'at yang

tz Hadits ini shohih. HR Muslim (pembahasan tentang Jvm'att27).
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dilalorkan kebaikan di dalamnya akan sama nilainya dengan kebaikan

yang akan diganjar sepuluh kali lipat (atas perhitungan harinya).

Sebagian ularna ada yang berkata, "Maksud dari apa yang

terjadi antara dua Jum'at adalah'dimulai sejak shalat Jum'at berikut

lrtrutbatrnya sampai ke saat yang sama di Jum'at berikutnya, sampai

genap berjumlah tujuh hari tanpa tambahan atau pengurangan.

Kemudian, ditambah lagi tiga hari sehingga menjadi sepulutr hari."

6) Ui uia;Jt ,r* ,ij (siapa yang menyapu kerikil), artinya

meratakannya untuk (tempat) sujud dan itu dilalokan tidak hanya

sekali. Ada pula yang mengatakan, ini bila dengan maksud bermain-

main di saat khutbah.

tli lit (maka dia telatr melakukan hal y^ig sia-sia).

Maksudnya, dia menyebabkan adanya suara yang sia-sia sehingga

menghalangi penyimakan khutbatr, sehingga ini mirip dengan firman

Alar,, 'tj# -KJA *VnV ttAt tai1rl337 W'"-$i lg; "Dan

orang-orang yang kafir berkata: 'Janganlah kamu mendengar dengan

sungguh-sunggth akan Al Quran ini dan buatlah hiruk-pihtk
terhadapnya, supaya kamu dapat mengalahkan merelca'." (Qs.

Fushshilat pll:26).

Ibnu Hajar Al Makki berkata, "Kat4 'dia telatr melakukan hal-

hal yang sia-sia artinya pembicaraan yang tidak disyariatkan atau

gerakan tak berguna yang menimbulkan adanya suara."

Al Mundziri berkata, *Hadits ini diriwayatkan pula oleh

Muslim, At-Tirmidzi dan An-Nasa'i."

'";, t:l',t, ,1 (tf ,o-; U. eti.t $:L -\ .tv

::;t JV;' ,Ay,itiw 4:", ,Jv /;L iti'i.,#:St
r1t> J, ^b?nt I, V'+ ,Jv or:tLiliinrnt p
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,"tlr orlp a1-\i J\ W!:n +6t o:rn a;Jit ?T- o,t

rra;;a<ittr:fri.zl',"Jlr * er&:, f.fir rl 4tlu,
l#L ,a ,tr1)t ;!L a,trlSr oi<5 r.**)t 7t;f &
L.r: t y. :#- ry,FSr'*L tty .i,rli eH,F
*'*L: ,s|u or; .;l'u gW 'i ok {'{r;*:G -p\:

;#. ry * ip li n k,i {. .rt -*:tt,6\ r
tG ur .l: q S,s ti ok q-'rt $ F, L.\i q y
',lb ^4; ; i';t tA'Ji ,tA'r;j ulo:o" 

:ar-11,o) -^;:it 
1;-t tt 

"tt lo 
.-('orf

*i y h, * )i't Ji, + :u.\ ;i €irr;'i
u)',:i-

?.C)rr:Sv ,.e i.t ,f *U i^rrt;rtr:':ir:> J )v
.,& i.od"if alyr j;,,svt
a.

1047. Ibrahim bin Musa menceritakan kepada kami, Isa

mengabarkan kepada karni, Abdurrahman bin Taid bin Jabir

menceritakan kepada kami, dia berkata, Attra At Khurasani

menceritakan kepadaku, dari maula istrinya yaitu Ummu Utsman

yang berkata, Aku mendengar Ali RA berkata di atas mimbar Kifah,
"Apabila tiba hari Jum'at syetan-syetan berangkat ke pasar-pasar

membawa bendera-bendera mereka. Mereka melempar manusia

dengan tarabits atan raba'ifs (pengekang) ,rntuk membuat mereka

terlambat dari (shalat) Jum'at. Sementara para malaikat berangkat dan

duduk di pintu-pintu masjid dan mereka menulis siapa saja orang yang

datang pada jam pertam4 siapa pula yang datang padajam kedua,
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sampai imam keluar. Jika seseorang duduk di suatu tempat yang

memungkinkan dia menyimak dan melihat sambil diam tanpa pemah

melakukan hal yang sia-sia, maka dia mendapatkan dua bagian pahala.

Bila dia duduk agak jauh dan tidak bisa mendengar fthutbah) tapi dia

tetap di4m dan tidak melakukan hal yang sia-sia, maka dia

mendapatkan satu bagian dari pahala. Jika dia duduk di tempat yang

bisa mendengar dan melihat ftnutbatr) tapi dia melakukan hal yang

sia-sia dan tidak diam, maka dia mendapat satu bagian dari dosa.

Barangsiapa berkata kepada temannya, "Diamlah" berarti dia telatr

melakukan perbuatan sia-sia, dan siapa yang melalcukan pefbuatan

sia-sia maka dia tidak akan mendapatkan apa-apa dari Jum'atrya itu."

Kemudian di akhirnya dia (Ali) berkata, tefiku mendengar

Rasulullatr SAW yang mengatakan itu."

Abu Daud berkat4 "Ini juga diriwayatkan oleh Al Walid bin
Muslim dari Ibnu Jabir, dia berkata: dengan raba'its." Dia juga

berkata, "mantla istrinya, Ummu Utsman bin Atha'."173

Penjelasan Hadits:

?.$t '51 V;)u, .r"r3r 
'on'; (mereka melempar manusia

dengan tarabits atatraba'irs). Di sini terjadi keraguan dari perawi. Al
Klraththabi berkata, "Yang benar adalatr ar-raba'its sebagai bentuk

jarnak dari kata rabitsah (r*t> yang berarti sesuatu yang bisa

mengekang seseorang untuk menuju tempat tujuannya. Adapun kata

*); tidak berarti apa-apa."

Dalam An-Nihayahdisebutkan hadits Ali "Jika tiba hari Jum'at

maka syetan-syetan berangkat membawa bendera-bendera mereka lalu
mereka mengenakan manusia dengan pengekang. Akibatrya, syetan

itu akan mengingatkan si manusia tadi akan keperluan-keperluannya.

Tujuannya, menghalangi mereka menghadiri (shalat) Jum'at."

r73 Sanadnya dha'if, karena ke-majhul-at Maula Ummu Utsman (mantan budak
istri'Atha' Al Khurasani).
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Dikatakan, i\i f 4 fum me,nghalanginya dari unrsan ittr)
jika engkau a dan merintmginya Raba'its adalah ju-ak
dai rabitsah, yaitu hal-hal )'mg bisa menghalangi manusia dari tuju"n
utamanya.

Dalam beberapa riwayat dis€hiltan kalu '{J$1. Tapi Al
Khaththabi menganggapnya bukan apa-apa (tidak b€nar riwayat ini).

Menurut saya (penulis bt^b An-Niharul, yaitu Ibnu Al Atsir Al
Jazari), itu bisa saja benar bila riwayeya sluhih. Kata tersebut

adalah jamak dari kata tiij Vngmenpakan perbudan satu kali rmtuk

Wta|fiZ,lttt (mengekang; ii-ana bisa pula **g -*ga"k o, fr
(aku mengekangnya). Kedua penafsiran ini adalah dua pendapat dari

Asy-Syaf i.

At Qadhi berlota: Pendapat Yatrt, Abu,Hatd9}, Asy-Syaf i
dan mayoritas ulama adalah ktu utj Mt -;t?{t r*} (sanr tati
p€ngekangan), sama bentukrya d*6 1fr4 teth il3i atau '"1*
i9r t." Selesai (An-Nihayh)

*i{{t (menghalang-halmgi Ecrelo), rtinya me,mbuat

merekaterlambal

filri lmetihat), maksudnya ke imem-

".di(dia diam), Aif rtiq,a i:3 (ai-',).

*ii (dan tidak melakukm hal ymg sia-sia), dari kata rtt tl"t
yang melunakan dan tidak berguna).

orif iJ (dia mendapatkan drnHtt),utinya &ra bagian saham.

,st'et$(ika dia menjauh), tm.rB terarti ltrf (menjauh).

W 'i (dia mendaprtkan satu kifl), dengan mengkasrabkan

hr:r:uf kafyr ng berarti bagan arau keteNrtnn-

'lb :t*l(}! (kepada temannya, 'dirnlah['). Kata '.:e adalah

isim f il V^e {;,urndiamlah.

lp (sesuatu) dari pahala
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An-Nawawi berkomentar, *Malaikat yang mendengarkan

dzikir bukanlah malaikat yang bertugas menjaga manusia (Al
Hafaztratr). Tugas malaikat yang menghadiri dzikir ini mencatat

orang-orang yang hadir pada shalat Jum'at. Makna ,ii 'Jl artinya

mengucapkat laglw yang berarti kalimat sia-sia yang tidak berguna,

batil dan tertolak."

Ada pula yang mengatakan maknanya adalah perkataan yang

tidak benar. Pendapat lain, maknanya adalah omongan yang tidak
pantas. Tapi dalarn hadits semua jenis pembicaraan seperti itu dilarang

ketika khutbah. Pelarangan ini merupakan isyarat pelarangan pula

padaperbuatan serupa.

Bahkan, seseorang yang mengatakan, *Diamlah!" yang mana

pada dasarnya menrpahan perintah untuk berbuat baik tetap

dinarrrakan laghw. Artinya, pernbicaraan yang lebih tidak bergua
tentu lebih layak rmtuk dilarang. Cara untuk menyuruh orang diam

pada kondisi ini adalah memberi isyarat tangan supaya dia diacr bila

itu dimengerti. Kalau tidak mengerti juga maka boleh bicara dengan

pembicaraan yang singkat dan sebisa mungkin tidak lebih

Para ularna sendiri masih berbeda pendapat tentang bicara

pada saat khutbah Jum'at apakah dia haram atau hanya maknrh, atau

wajib hularmnya dia untuk mendengarkan lfiutbatr. Mereka juga

berbeda pendapat bila si makmum tidak mendengar kfiutbah imam,

apakah dia tetap wajib diam atau tidak Jumhur mengatakan, itu wajib

baginya. Sedangkan An-Nakha'i, Ahmad dan salah satu qaul dari

Asy-Syaf i berpendapat diam itu tidak wajib baginya." Selesai (An-

Nawawi).

Al Mundziri berkat4 "Dalam sanadnya ada seorang periwayat

yang majhnl. Atha' bin Muslim Al Khurasani dianggap tsiqqah oleh

Ibnu Ma'in dan yang lain juga memujinya. Sedangkan Ibnu Hibban

mempennasalahkan kredibilitasnya bahkan Sa'id bin Al Musayyib

mendustakannya."
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JE i.t ,f (dan Ibnu Jabir), dia adalatr Abdurratrman bin ya d
bin Jabii

j6 (aia berkata), dia di sini adalatr Al Walid bin Muslim.
Dalam redaksinya dia menyebut kata 'rltCS, tanpa ada keraguan.

Sedangkan hadits Isa dari Ibnu Jabir dengan keraguan antara c;t,!l
ataukah Ls6jt.

Al Walid juga menyebutkan maula istinya, yaitu istrinya
Atha' Al Khurasani. (Ummu Utsman) ini adalah badal darikatao?1.

:Ab i. (Ibnu Atha'), Al I(hurasani. Kesimpulanny4 Atha' At
Khurasani meriwayatkan dari maula (mantan budak) istrinya dan

namanya tidak disebutkan. Adapun istrinya sendiri namanya adalatr

Ummu Utsman, Utsman ini adalah anak laki-laki dari Atha' AI
Khurasani. Wallahu a'lam.

Bab 208: Peringatan Keras Bagi yang Meninggalkan Jum'at

[Mim: 204 - Ta': 2101

,Jv:f i #'*,a-sY i:"a$:', -\.rA
d ucr'ntt .i,at ,rj E ,lqfidt oeL U iV d:r,
*Ln'!; a,itt'tL, *bt ,k lt J;rLl ,:-^*

r 048. Musaddad menceritakan 

--"*^''*,':t:r^

menceritakan kepada kami, dari Muhammad bin Amr, dia berkata

Ubaidah bin Su$an Al Hadhrauri menceritakan kepadakq dari Abu

Al Ja'd Adh-Dhamri, dia sempat menjadi sahabat Nabi SAW, bahwa

Rasutullah SAW bersabda, "Boangsiapa mentnggalkan tiga kati
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(shalat) Jum'at karena menganggap remeh, maka Allah akan mencap

hatinya."r74

Penjelasan Hadits:

'gPt Y' gi(Abu Al Ja'd Adh-Dhamri). Dikatakan dalam

Jami' Al Ushul, "Dengan memfathahkan huruf dhadh dan

mensuhtnkan mim, dinisbatkan kepada Dhamratr bin Bakr bin Abdu
Manaf."

Dalam Al Khulashah drkat*an, "Dia adalah seorang sahabat

dan memiliki empat buatr hadits."

& $t'j,J U (Barangsiapa meninggalkan tiga kali Jum'at).
Kata gft adalah bentuk jamak dari 11a1a t&.

tljrq @arena menganggapnya remeh). Ath-Thibi menjelaskan,

"Artinya merendahkannya (menganggapnya tak penting)." Ibnu Al
Malik menerangkan, "Maksudnya menggampangkan dan

meninggalkannya tanpa ada udzur."

* e trt, * (Altah akan mencap hatinya). Yaitu dengan

menahan kebaikan untuk sarnpai pada dirinya. Ada pula yang

mengatakan dengan menj adikarurya orang munafik.

Al Mundziri berkata, "Hadits ini diriwayatkan pula oleh At-
Tirmidzi, An-Nasa'i dan Ibnu Majah. At-Tirmidzi berkata, "Hadits

Ja'd adalah hadits hasan."

Kemudian dia berkata lagi, "Aku bertanya kepada Muhammad
(Al Bukhari) tentang nama Abu Al Ja'd Adh-Dhamri ini tapi dia tidak
mengetahui namanya. Batrkan dia berkata 'Aku tidak mengetahui

kalau dia meriwayatkan hadits dari Nabi SAW selain hadits ini'."

'74 Hadits illi shahih. IIR. At-Tirmidzi (500), An-Nasa'i (1368), Ibnu Majah
(r l2s).
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Abu Isa (At-Tirmidzi) berkata "Hadits ini tidak diketatrui
kecuali dari jalur Muhammad bin Amr." Sampai di sini pernyataan

At-Tirmidzi. Al Karabisi menyebutkan bahwa nama Abu Al Ja'd ini
adalah Amr bin Bakr. Sedangkan yang lain mengatakan namanya

Adra'. Ada pula yang mengatakan, Junadah.

Bab 2092 Kaffarah bagi yang Meninggalkannya

[Mim: 205 - Ta': 211]

6?f ,or}c U "r 
6'L ,:nb , ,ft:r $:L -i . rl

,?:& / 6:;7 r ,Wt ;;:, ;. rlt:s 7 ,i;ui $:L ,it3
1., o'.'o. !.ttc c t A 'ft * u -o;;;it'!; u ;J$ *i * bt ,k d, *

.18,,ioi 4| oy ,)8:1i:"24t

,ri"Yi e a6t iJ U ly 'ut; $!i:^i :;)t:> t'i )s

'f'Jt
. tt-!...

€ @tss

1049. Al Hasan bin Ali menceritakan kepada [ami, Yazid bin

Harun menceritakan kepada kami, Hammam mengabarkan kepada

kami, Qatadatr menceritakan kepada kami, dari Qudamah bin

Wabarah Al Ujaifi, dari Samurah bin Jundub, dari Nabi SAW yang

bersabd4 "Barangsiapa meninggalkan Jum'at tanpa ada udar, maka

hendaHah dia bersedekah satu dinm. Bila dia tidak sanggup maka

dengan s etengah dinar."

Abu Daud berkata, "Demikianlah diriwayatkan oleh Khalid

bin Qais tapi ada dia berbeda dalam hal sanad dan hanya sama darlam

matan."l75

r" Hadits nt dha'if HR An-Nasa'i (1371), Ibnu lvlajah (l l2t), lihat sebelumlr),a
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Penjelasan Hadits:

Al Ujaifi adalatr nisbah kepada Ujaif bin Rabi'ah.

qrr4 i. ;:P ',* (dari Samurah bin Jundub). Bisa dengan

mendhdmmut i.* dal atau memfathatrkannya (Jundab).

U:rb$i (hendaklah dia bersedekah). Sedekah ini untuk

menghapus dosa karena telatr meninggatkan Jum'at.

1ti,-4 (dengan satu dinar). Dalam At Azhar dinyatakan ini
sebagai'kafiarah.

q- i Lf Cuilu dia tidak sanggup). Maksudnya tidak sanggup

bersedekatr tlengan satu dinar penuh.

jgs .ia+i (maka dengan setengatr dinar). Ibnu Hajar AI
Makki 'berkatar" "sedekah ini tidak bisa menghilangkan dosa

meninggalkan Jum'at secara keselunrhan. Karena kalau bisa demikian

ini akan menyelisihi hadits, 'Barangsiapa meninggalkan Jum'at tanpa

udzur, maka dia tidak akan bisa menggantirrya sampoi hari kiamat.'

Jadi, sedekatr ini hanya diharapkan bisa memperingan dosa.

Penyebutan satu dinar atau setengahnya hanya untuk menunjukkan

kesempurnaan, tapi itu tidak menyepelekan penyebutan dirham dan

setengah dirham atau satu sfta'gandum dan setengahnya yang akan

disebutkan pada hadits berikutnya. Sebab, ini adalah keterangan

minimal untuk penyunnatran sesuatu.

Al Allamah As-Sundi mengatakan, "Adanya hukum

bersedekah ini karena kebaikan itu akan menghapus keburukan.

Secara lahir teks perintah ini menunjukkan sunnatr, makanya

disebutkan pilihan, antara satu atau setengatr dinar. Meski demikian,

taubat tetaplatr wajib, karena itulah penghapus dosa sejatinya."

Selesai.

Al Mundziri berkat4 "hadits ini diriwayatkan pula oleh An-
Nasa'i. Ditanyakan kepada Yatrya bin Ma'in, 'Siapa Qudamah bin
Wabarah? Bagaimana kredibilitasnya?' Dia menjawab, 'Dia tsiqqah.'
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Ahmad bin Hanbal berkat4 'Qudamatr bin Wabrah tidak dikenal.'

Dihikayatkan dari Al Bukfiari batrwa dia berkata, 'Tidak benar batrwa

Qudarnatr pernah mendengar dari Sarnurah'."

!:e tr:i t&i (Seperri ini pula yang diriwayatkan oleh

Ktralid). Hadits Khalid ini diriwayatkan oleh An-Nasa'i dengan

redaksi, Nashr bin Ali mengabarkan kepada kami, Nuh membedtakan

kepada kami, dari Khalid dari Qatadah, dari Al Hasan, dari Samuratr,

dari Nabi SAW yang bersabda, "Siapa yang meninggalkan Jum'at

secara sengaja maka dia hsus bersedekah satu dinar. Bila dia tidak
sanggup makn setengah dintar.u

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Ibnu Majah dengan redaksi

yang mirip

';. 'rYJ $:L ,Lr6tri o;:L i;. 'rYJ $:", - \ . o .

;t dti 7 ,i;a $ ,,>\IJr ojai'* ,:&;- i. aab +i
? ii;:"*st'iv'J ,*t y \t ,k lt J;t Sv :Jv iT,:

,JG fi !1 ,ri<! ;;6i 7 * ;.* 'ut; :''\t:, ,{ SG

?b'* ,SG: .li';l:'rf fi
tL )Yt i, JU F;'$l #:':rr, ,f JG

.:fi,,f 4 +it i elq* irL :Ju;,?ft
1050. Mutrammad bin Sulairnan Al fuftari menceritakan

kepada kami, Muhammad bin Yaz;d dan Ishaq bin Yusuf

menceritakan kepada kami, dari Ay3rb bin Abu Al Ala', dari

Qatadah, dari Qudarnatr bin Wabarah, dia berkatao Rasulullah SAW
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bersabda, "Siapa yang lcetinggalan Jum'at tanpa udzur maka

hendaklah dia bersedekah satu dirham, atau setengah dirham, atau

satu sha' gandum, atau setengah qhst|ttl5

Abu Daud berkata, "Sa'id bin Basyir juga meriwayatkannya

dari Qatadah dengan teks demikian, hanya saja dia berkat4 'satu

mudd atau setengah mud'. Dan dalam sanadnya dia berkatq "dari
Samurah."

Abu Daud berkat4 ctfiku mendengar Ahmad bin Hanbal

ditanya tentang perbedaan hadits ini, dan dia menjawab, "Menurutku,
Hammam lebih kuat hafalannya daripada Ayyub." Malcsudnya Abu Al
Ala'.

,Pi y h' .,r; !, lA ,;u ,J'6 if.: ;; t;ti ir Co*i
Qudamatr bin Wabaratr, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda). Al
Mundziri mengatakan, ini adalatr mursal. An-Nasa'i meriwayatkan

hadits ini dalam sunan mereka dari hadits Al Hasan dari Samurah dan

ifi munqathi' (Sanadnya terputus).

'aV 7" ,i6i (aan dia mengatakan "dari Samurah'). Artinya,
dalam riwayat Sa'id bin Basyir dari QatadalL dari Qudamah bin
Wabarah, dari Samurah, dari Nabi SAW. Dengan demikian hadits ini
menjadi muttashil. Hanya saja mu'allif sendiri lebih mentarjih riwayat

Hammam daripada riwayat Ayyub dan Sa'id bin Basyir, karena dalam

riwayat Hammam disebutkan satu dinar, berbeda dengan riwayat

Ayytrb yang menyebutkan satu dirham, dan yang terpelihara adalah

penyebutan satu dinar. Wallahu a'lam.

176 Sanadnya dha'if. Qudamah bin Wabarah Al ljli majhul dan hadits ini juga
mursal. Ada perbedaan mengenainya. Ahmad bin Hanbal mengatakan: Harrmam
lebih hafal daripada Ayyub. Malsudnya dia lebih mengunggrlkan hadits
sebelumnya yaitu dari jalur Hammam dari Qatadah dibanding dari jalur Ayyub dari

Qatadatr seperti yang ada di sini.
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Bab 210: Siapa Yang Berkewajiban Melaksanakan Jum'at

ffim:206-Ta'z2l2l

Dalam hadits-hadits di bab ini ditetapkan bahwa Jum'at itu
wajib bugr mereka yang berada di luar perkotaan dan negeri,
sebagaimana dia diwajibkan atas setiap penduduk negeri yang bisa
mendengar adzan. Dalam bab ini dia mengisyaratkan penolakan

terhadap pendapat orang-orang Kufatr yang menyatakan Jum'at tidak
wajib atas orang yang berada di luar pemukiman.

G?l ,f:'s.t $:t, ,CC U.'rll $:", -\.o\
'-tcl c. lil, '.o. .o,l.lo.7 t.r. f o ), c,t c. tc.
oJ.P f $r,> rt'a irJ J-.*, Ot tj* 4 I lt *"" ,f c1p
t:k :ltv 6"&,, y\t ,k"1t;ri-*ti * ,/lt ;.

,t)"tti 4:6V a;:it oritti *tilt
1051. Ahmad bin Shalih menceritakan kepada kami, Ibnu

Wahb menceritakan kepada kami, Amr mengabarkan kepadaku, dari

Utaidullah bin Abu Ja'far, bahwa Muhammad bin Ja'far
menceritakan kepadanya, dari Urwatr bin Az-Zlbafu, dari Aisyatr istri
Nabi SAW yang berkata, "Orang-orang biasanya menuju Jum'at dari

rumatr-rumah mereka dan juga dari daerah-daeratr Aliyah."l77

Penjelasan Hadits:

z;i;J ',tig- (menuju Jum'at secara bergiliran). Kata ,t'j.g-
adalah bentuk JU,JI dari kata zi.jt, yang berarti menghadiri secara

berulang kali. Dalam satu riwayat menggrrnakan kata ,tT"tlS-.

tu Hadits ni shahih. HR Al Bulfiari (902), Muslim (pembahasan tentang
Jum'aU6).
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r4:g { (dari ruma}r-ruma}r mereka), ymg dekat dengan kota

Madinah.

d.ti,,S, q: @an daeratr-daeratr Aliyatr), adalah satu daerah

perkampungan yang berada di timur kota Madinatr. Perkampungan

terdekat di daeratr itu dengan Madinatr berjarak 3 atau 4 mil, dan yang

terjauhnya adalah 8 mil. Demikian dikatakan oleh Al Qasthalani.

.Dalam Ltsan Al 'Arab disebutkan, "Al 'Awali adalah rurma

tempat yang berada di dataran tinggi di Madinah. Yang peling rendah

berjarak 4 mil dari Madinah dan yang terjauh berjarak 8 mil dari

Madinah ke aralr Nejed."

Dalam krt^b At Marasil Abu Daud menyebutkan, *Malik

berkata: Al Aliyah berjarak tiga mil dari Madinah. Abu Daud

mengeluarkan hadits dalam Al Marastl dari jalur Ahmad bin Amru bin
As-Sarh, dari Ibnu Wahb, dari Yunus bin Yazid, Al Ayli, dari Ibnu

Syihab, yang berkata, "Telah sampai informasi kepada kami batru,a

Resulullah SAW mengumpulkan penduduk daeratr Aliyah di masjid

beliau pada hari Jum'at." Selesai (Al Marasit).

Al Qurthubi penulis Y,ttab At-Taudhih mengatakarq "Dalam
hadits Aisyah ini terkandung bantahan atas pendapat para ulama

Kufah yang mengatakan bahwa Jurnlat tidak wajib bagi mereka yang

ada di luar kota Sebab, di sini Aisyah menceritakan bahwa mereka

selalu mengutang perbuatan menghadiri Jum'at tersebut, sehingga itu
menunjukkan bahwa mereka wajib menghadirinya' Selesai (Al

Qurthubi).

Jika Anda berkata, "Kalau sekiranya kehadiran penduduk dari

daerah-daerah Al Aliyah itu wajib, tentunya mereka tidak akan

bergantian mendatanginya, m€lainl<an akan datang secara bersamaan."

Saya (pensyarah) jawab, fata O\fstzr- (mereka datang secara

bergantia4 atau berulang kall) di sini tidak bffarti mereka mendatangi

Masjid Nabi SAW rlan sebaglan dari mereka ada yang melaksanakan

Jum'at di rumah-rumah merek4 melainkan mereka yang ada di rumah
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menghadiri shalat Jum'at di Madinah. Alasannya ada sebagian mereka

yang tidak berada di rumah demi melaksanakan keperluan, sehingga

mereka berada dalam pedalanan, dan mereka belum tiba di rumah

mereka pada hari Jum'at.

Ada pula di antara mereka yang mengalami udzur (sakit)

sehingga tidak bisa hadir Jum'atan di masjid Nabi SAW. Mereka yang

hadir di Jum'at pertama bisa jadi tidak hadir pada Jum'at berikutnya

lantaran sebab yang disebutkan. Kesimpulannya, di antara mereka ada

yang hadir pada Jum'at pertarna lalu tidak hadir pada Jum'at

berikutnya. Dengan begitu benarlatr ucapan Aisyah RA batrwa mereka

bergantian mendatangi Jum'at.

Pergantian mereka adalah lantaran sebab yang disebutkan di
atas, bukan karena mereka tidak peduli dengan kewajiban shalat

Jum'at. Sebab, dalarn riwayat Az-hhn yang akan disebutkan setelah

ini Rasulullah SAW mengumpulkan para penduduk daerah Al Aliyah
di masjid beliau pada hari Jum'at." Riwayat ini menegaskan apa yang

dimaksud di atas.

Hadits ini mengandung dalil wajibnya menghadiri masjid
jami' untuk shalat Jum'at bagr yang berada pada radius tiga mil dari

masjid atau di bawatr itu. Dalam radius tersebut tidak baik bila

seseorang melaksanan shalat Jum'at di tempat lain. Siapa yang

melaksanakan shalat Jum'at di tempat lain tanpa ada halangan syar'i,

maka dia telah menyelisihi sunnah dan berdosa. Nartun, shalatnya

tidak batal, karena tidak ada keterangan pembatalannya dari Nabi

SAW dan tidak ada pula riwayat yang mengancam perbuatan tersebut.

Bagi mereka yang berada lebih jauh dari itu, maka mereka

boleh melaksanakan Jum'at dimana saja mereka sepakati secara

berjamaatr. Ini diperkuat oleh hadits Ibnu Umar yang berkata,

"sesunggghnya penduduk Quba' melalsanakan Jum'at di masa

Rasulullah SAW pada hari Jum'at." Sanadnya hasan.
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At-Tirmidzi juga mengeluarkan riwayat dari salah seorang

penduduk Quba' dari ayanya yang merupakan salah seorang sahabat

Rasulullah SAW, dia berkata, 'Nabi SAW memerintatrkan kami

melaksanakan shalat Jum'at di Quba'." Tapi dalam riwayat ini ada

seseorang yang tidak dikenal.

Quba' adalah tempat di dekat kota Idadinah di bagian selatan

yang jaraknya sekitar duamil (dari Madinatr).

Ab&,mazzaq mengeluarkan riwayat dari Ma'mar, dari Tsabit
yang berkata, "Anas tetap berada di nlnahnya yang jaraknya dari

Bashrah sekitar tiga mil, dia melaksanakan Jum'at di Bashrah."

Abu Daud mengeluarkan riwayat dalam Al Marasil dari jalur

Muhammad. bin Salamah Al Muradi, dari Ibnu Watrb, dari Ibnu

Lahi'ah, bahwa Bukair bin Al Asyajj me,nceritakan kepadanya, bahwa

di Madinah ada sembilan buah masjid termasuk di dalaurnya masjid

Rasulutlah SAW. Semua mereka mendengar adzantya Bilal di masa

Rasulullah SAW dan mereka shalat di masjid mereka (masing-

masing).

Sedangkan teks riuayat AI Baihaqi dalam At Ma'rifahadalah,
*Abu Abdullah memberitakm dari Abu Al Wali4 Ibrahim

bin AIi menceritakan kepada kami, Yahya bin Yahya menceritakan

kepada kami, Ibnu Lahi'ah mengabarkan kepada kami, dari Bukair bin
Al Asyajj yang berkata, Para gunr kami menceritakan kepadaktr,

batrwa mereka shalat di sembilan buah masjid di masa Rasulullah
SAW, padatral mereka masih mendengar adzanrryaBilal. Tapi bila di
hari Jum'at maka semtra melaksanakan shalat di ma^sjid Rasulullah
SAW.'

Abu Ba*r bin Al Mundziri berkat4'X(ami meriwayatkan dari
Ibnu Umar bahwa dia berkata, "Tidak ada pelaksanaan Jum'at kecuali
di masjid terbesar yang di dalamnya 46fu imam (pemimpin kaum
muslimin)." Selesai pernyrataan Al Baihaqi.
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Al Hafizh dalam At-Talkhish menyatakan, "Al Baihaqi
meriwayatkan batrwa penduduk Dzul Hulaifatr mengadakan shalat

Jum'at di Madinah. Selanjutnya dia berkata, "Tidak ada riwayat
bahwa ada masjid di sekitar Madinatr atau daerah terdekatnya yang

melaksanakan Jum'at."

Al Atsram bertanya kepada Ahmad bin Hanbal, "Bolehkah
dilaksanakan dua Jum'at dalam satu kota?" Ahmad menjawab, "Aku
belum pernah mengetahui ada yang melakukannya."

Ibnu Al Mundziri berkata, "Tidak ada perbedaan pendapat

bahwa shalat Jum'at di masa Rasulullah SAW, dan masa khulafa'

rasyidun hanya dilaksanakan di satu masjid. Ini menunjukkan bahwa

shalat Jum'at berbeda dari shalat-shalat yang lain, dan dia tidak
dilaksanakan kecuali di satu tempat."

Al Khathib mengatakan dalam kitab Tarikh Baghdad bahwa

mula pertama shalat Jum'at diadakan dalarn Islam sebagai sesuatu

yang baru adalatr pada masa pemerintahan Al Mu'tashim, dimana dia

melaksanakannya di rumah khatifah tanpa membangun masjid. Sebab

dari itu adalah sang khalifatr takut bahaya pada dirinya bila dia

melaksanakan Jum'at di masjid umum. Itu terjadi pada tahun 280 H.

Kemudian, pada masa Al Muktafi dibangunlah sebuah masjid yang

dilaksanakan shalat Jum'at di dalamnya."

Ibnu Asakir menyebutkan dalam muqaddimah kitab Tarikh

Dimasyq bahwa Umar menulis surat kepada Abu Musa dan kepada

Amr bin Al Ash, serta kepada Sa'd bin Abu Waqqash untuk membuat

satu masjid jarni' yang bisa mengumpulkan semua suku. Bila datang

hari Jum'at mereka harus berkumpul di satu masjid dan melaksanakan

shalat Jum'at di sana."

Ibnu Al Mundzir berkata, "r{ku tidak tahu ada orang yang

mengatakan bolehnya melaksanakan shalat Jum'at secara terpisah

selain Atha'." Selesai (Al Hafizh).
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Al Khazin berkata dalam tafsirnya, "Jum'at tidak boleh

dilaksanakan kecuali dalam satu tempat di satu negeri (desa atau

kota). Ini adalah pendapat Asy-Syaf i, Malik dan Abu Yusuf.

Sedangkan Ahmad mengatakan boleh dilakukan di dua tempat bila
orangnya terlalu banyak dan tempat di masjid jarni' sudah sempit."

Dalam L,rtab Rahmah Al Ummah disebutkan, "Yang benar

dalam madztrab Asy-Syaf i bila suatu negeri itu besar dan sutit

mengumpulkan penduduknya di satu tempat, maka boleh

melaksanakan Jum'at di tempat yang berbeda- Bahkan, diperbolehkan

banyaknya pelaksanaan . Jum'at berdasarkan keperluan. Daud

berpendapat, shalat Jum'at itu sama dengan shalat-shalat lainnya,

dimana setiap penduduk negeri boleh melaksanakannya di masjid-
masjid (lingkungan) mereka." Selesai (Tafstr At Khaztn).

Anda sendiri sudah tahu bahwa di masa Rasulullah SAW dan

masa para khalifah Jum'at itu dilaksanakan di satu masjid di dalam

satu kota dan hanya dilalskan di masjid jami'. Tidak ada keterangan

dari ulama terdahulu yang menyelisihi ini, kecuali suatu riwayat dari
Atha' bin Abu Rabah dan Daud (pimpinan kelompok Zrahiriyah), tapi
pendapat mereka ini bertentangan dengan sunah yang sudah valid
sehingga tidak bisa dipegang.

Inilah ringkasan dari kitab Ghayah Al Maqshud, dan kitab l,
Mathalib Ar Rafi'ah fi Masa'il An-Nafisah. Kedua kitab itu ditulis
oleh saudara kauri yang agung Abu Ath-Thayyib, semoga Allah
mengekalkan kemuliaannya

Hadits Aisyah di atas juga diriwalatkan oleh Al Bukhai dan

Muslim.

$:L }^4$:L, .-f) UGP-Uu
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.frfr oqL *'-au, Lr;.ir tL ,s:, :;it; ,1 Su

4 ref dp,i;:;- lr, r*/. lr *,*
1052. Mubamnad bin Yahya bin Faris menceritakan kepada

karli, Qabishah menceritakan kepada kami, Su&an menceritakan

kepada kami, dari Muhammad bin Sa'id (Ath-Tha'ifi), dari Abu
Salamah bin Nubaih, dari Abdullah bin Hanm, dari Abdullah bin
Amr, dari Nabi SAW yang bersabda, "Jum'at itu adalah kewajiban
bagi setiap muslim yang mendengarkan adz*rr.."r7B

Abu Daud berkata "Hadits ini diriwayatkan oleh jarnaatr dari
Su&an gecara ringkas hanya sampai kepada Abdullah bin Amr dan

tidak ada yang merafahya. Hanya Qabishatr yang menyebutkannya

secara musnad (sampai kepada Rasulullatr SAUD.'

Penjelasan Hadits:

it$t 'r; ',i ,y ,SC eaifl (Jum'at itu atas settap yang
mendengarkan adron).Artinya, wajib atas mereka. Tapi ini tidak
berarti batrwa Jum'at itu tidak wajib bagr mereka yang tidak

mendengar adzan padatral mereka berada di daerah yang

melaksanakan shalat Jum'at, atau meski mereka berada di luar daeratr

tersebut. Sebab Allah Ta'alaberfinnan,')#i1 ti u iitSll-(ej' 6y

;"15, Jyli;E "Jika telah disentkan untuk shalat a*i n*t Jum'at,

maka bersegeralah menuju dziHr leepada Allah (shalat)." (Qs. Al
Jumu'ah 1621:9).

t7E Sanadnya dha'if, karena ke-majhul-m Abu Salamah bin Nubaih dan gurunya
Abdullalr bin Hanrn, tapi maluranya sama dengan finnan Allah, "Kalau diseru
kepada lralian untuk shalat dri hoi Jum'at, maka bersegeralah." (Qs. Al Jumu'ah

162l:e).
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Allah memerintahkan segera menuju shalat bila sudah ada

adzaa dan tidak menggantungkan perintah itu hanya bag yang

mende,ngar adzan.Inilah pendapat yang benar.

Al Ilafizh berkata dalam Fath Al Bari, "Yang menjadi
pendapa jumhur adalah dia wajib bagi yang mendengar adzan atau

bagi yang berada di kawasan yang biasanya bisa mendengar adzal
t€rsehs, baik dia berada di dalarn kota marprm di luarnya' Selesai.

Al llafizh Zainuddin Al Iraqi menyatakan dalam Syarh At-
Tmrridzi bahwa Asy-Syaf i, Malik dan Ahmad bin Hanbal

mewajibkan Jum'at bagi penduduk suahr negeri meski mereka tidak
me,ndengar ad?nrr-

tladits ini meskipun ada laitikan dalam sanadnya tapi

dikuatlon keabsahannya oleh firman Altab *Jika strdah diseru untuk
shalat prada hari Jrrm'at."

An-Nawawi dalam Al Klrulasluh meNrgatakan, *Al Baihaqi
mengaf,akaa bahwa hadits ini punya syahid lalu dia menyebutkan

dengan samd yang jayyrd @agus)."

Al kaqi berkat4 *Tapi ini (Irerkdaan Al Baihaqi) masih perlu
ditinjar ulmg. Ivlaksudnf adalab, hadits Abu Hurairah yang ada pada

Mustim d€ngm teks, *Ada s€orang h$a dafng k€pada Nabi SAW.
Dia melEror, 'Wahai Rasulullab, sesunggubnya aku ini tidak punya
perunfim yang dapat menmtunku ke masjid.' Lalu dia me,minta

Rasulullah SAW memberikan keringanan rmfirk bisa shalat di
rumabn),a Beliau prm merrberikan keringanan kepadanya tapi ketika
dia heNrdak b€rpaling beliau memanggilnya dan be*ata padmy4"Apa
kmru nasih mendengu panggilm unnk'shald?" Dia menjawab,

'Ya-" Beliau lalu bersabda, "Kalau begitu penuhilah (panggilan

shala ilu)|"

Ini juga diriwayatkan oleh Abu Daud dengan sanad yang

hasmdai Ibnu Ummi Maktum.
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Dia berkata, "Jika ini berlaku untuk shalat jarnaah secara

umurn, maka untuk shalat Jum'at sudatr pasti lebih tepat diberlakukan.

Adapun maksud panggilan adzat dalam hadits di atas adalah adzan
yang dikumandang saat imam duduk di mimbar rmtuk khutbatr, karena

itulah yang dilakukan di masaNabi SAW."
.ttt-.,t)*n (secara ringkas), di sini maksudnya mauquf.
.rZ*l t:.t:-f r;lti Ganya eabishatr yang meng-isnad-kannya).

Dalam r*udoyu ada'Muhammad bin Sa'id Ath-Tha'ifi, Al Mundziri
mengatakan dia ini dipermasalahkan. Dalam At-Taqrib dinyatakan,

"Shaduq". Abu Bakr bin Abu Daud berkata, "Dia itu tsiqqah." Dia
berkat4 "Sunnah ini hanya dilakukan sendiri oleh pendudtrk Tha'if."

Asy-Syaukani berkata "Hadits ini hanya diriwayatkan oleh

Mutrammad bin Sa'id dari gunurya Abu Salamah. Abu Salarnah

bersendirian pula dalam meriwayatkannya dari guamya Abdullah bin
Hanrn. Ada versi lain dari hadits Abdulhh bin Arff diriwayatkan oleh

Ad-Daraquthni dari riwayat Al Walid, dari Az-Zuhur bin
Muhammad, dari Amr bin Syr'aib, dari ayahya, dari kakeknya secara

marfu'. Al Walid dan Az-hthair keduanya adalatr perawi yang dipakai

dalam Y,ttab Shahih (N Btrkhari atau Muslim). Al Iraqi berkomentar,

"Hanya saja Zlhanr meriwayatkan hadits-hadits mungkar dari

penduduk Syam, di antara mereka adalatr Al Walid, sedangkan Al
Walid ini sendiri seorang mudallis dan kali ini dia melakukan

'an'onah sehingga riwayatnya tidak satr."

Ada pula riwayat lain dari Ad-Daraquthni dari jalur

Muhammad bin Al Fadhl bin Athiyyah, dari Hajjaj, dari Amru bin

Syu'aib, dari ayahya, dari kakekny4 dari Nabi SAW. Muhammad bin
Al Fadhl im dha'if jiddan (sangat lemah) dan Al Hajjaj adalah lbnu

Arthah adalatr seorang mudallis yang masih diperselisihkan apakah

dia bisa dijadikan hujjah atau tidak. Wallahu a'lam.

Al Hafizh Syamsuddin Ibnu Al Qayyim rahimahullahberkata:

Hadits "Jum'at ttu (wajib) atas setiap yang mendengarkon

AUNULMABUD 495



adzan" dikatakan oleh AMul Haq, 'Yang benar hadits ini mauquf"
Dalam sanadnya ada Abu Salamah bin Nubaih, Ibnu Al Qaththan
berkomentar tentangnya, '"Tidak dik€nal selain dari ini, drn dia ini
majhul. Di dalamnya pula ada Ath-Tha'ifi yang dianggap najhul oleh

Ibnu Abi Hatim, tapi dianggap tsiqqaholeh Ad-Daraquthni. Ada pula

AMullah bin Harun yang dikomentri oleh Ibnu Al Qaththan sebagai

majhutul haat.lugaada Qabishah, yang dikomentari oleh An-Nasa'i,
"Banyak melakukan kesalahan (datam periwayatan dan hafalan) dan

dia tidak menyebtrtkan kesalahan dalam rya yang diriwayatkan." Ada
yang mengatakan bahwa dia banyak melakukan kesalahan bila
meriwayatkan dari Ats-Tsarni. Ada pula yang mengatakan bahwa dia
dianggap tsiqqah bila meriwayatkan selain dari Ats-Tsauri.

Bab 211: Shalat Jum'et di Heri Hnien [Mim: 207 -Ta. z 2l3l

Maksudnya di hfii yang sedmg tmm hujan, apaloh tetap

wajib hadir di masjid jrni' aaukah boleh melaksanakm Jum'at di
lingkungan masing-m-asing lmtaran hujm itu, ataukah sama sekali

tidak wajib shalat Jrm'at?

,ri * ,i;is'* ,i%6?t ,f u'H,$:", -\ .oY

y\,*U'tt,yi;-t'k f i;-if ,yj *,eyr
JL')t ;{>lat Ll';_,e *,

1053. Muhammad bin Katsir menceritakan kepada kami,

Hammam mengabarkan k€pada kami, dari Qatadab, dari Abu MalilL
dari ayahnya, bahwa hari Huuin (p€rang Hunain) adalah hari
penghujan (musim hujan), 6aka Rasulullah SAW me,rrerintahkan
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tukang adzannya menyeru, "Sesungguhnya shalat dilakukan di rumatr-
rumalr (kalian)."r7e

Penjelasan Hadits:

#, qt ,f (dariAbu Malih). Al Mundziri mengatakan, "Abu
Malih narnanya adalah Amir bin Usamah. Ada pula yang mengatakan

namanya, Zaid bin Usamah, yang lain mengatakan, Usamatr bin Amfu,

ada lagi yang mengatakan batrwa Umair bin Usamah. Dia adalah

orang Hudzali, Al Bashri, Al Bukhari dan Muslim sepakat memakai
haditsnya. Ayatrnya sempat menjadi satrabat Nabi SAW. Ada yang

mengatakan tidak ada yang meriwayatkan dari ayahnya ini selain sang

anak Abu Malih ini sendirian.

* ?7!f lSesrrngguhnya hari Hunain). Hunain adalah sebuah

lembalr antara Makkah dan Tha'if. Kata ini mudzalckor dan munsharif
(bisa diberi tanwin). Kadang pula di-mu'annats-kan sehingga artinya
adalah sebidang tanah.

Dalam kisah perang Hunain adalah Nabi SAW menaklukkan

kota Makkah pada bulan Ramadhan tahun 8 Hijriyyah. Kemudian

beliau keluar wrhrk memerangi Hawazin dan Tsaqif. Masih tersisa

beberapa hari di bulan Ramadhan dan beliau berangkat menuju

Hunain. Tatkala kedua pasukan bertemu kaum muslimin diberi

kemenangan oleh Allah, mereka memerangi kaum musyrikin dan

berhasil mengalabkan merekq merampas harta dan keluarga mereka.

Kemudian orang-orang musyrik ini pergi ke Authas, dan sebagian

mereka ada yang melewati jalan pepohonan kurma Yaman. Sebagian

mereka ada yang melewati perbukitan. Kuda Rasulullah SAW
mengikuti jalan di pepohonan kurma.

Ada pula yang mengatakan beliau berada di sana selama sehari

semalam lalu berangkat ke Awthas dan bertempur di sana. Kaum

t7e Hadits in shahih. HR An-Nasa'i (853).
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musyrikin mundur ke Tha'if. Di sana kaum muslimin juga mengambil

ftrmpasan perang dan keluarga pasukan musuh. Selanjtrtnya,

perburuan dilanjutkan ke Tha'if dan mereka berperang pada sisa bulan

Syawwal. Ketika masuk bulan Dzul Qa'dah peperanganpun

dihentikan, karena itu adalah bulan Haram. Mereka berangkat pulang

dan singgah di Ji'ranah. Di sana beliau SAW membagikan harta

rilmpasan perang yang didapat di Auflhas dan Hunain. Ada yang

mengatakan mereka memperoleh enam ribu budak perempuan

(sabiyyah).

Menurut saya (pensayarah), ada perbedaan versi dalam riwayat
Abu Malih. Dalam riwayat Qatadah darinya batrwa kisah ini terjadi

pada perang Hunain. Sementara Khalid N Hadzda' mreriwayatkan

darinya bahwa ini terjadi pada peristiwa Hudaibiyah. Wallahu a'lam.

)6!jt (rumah-nrmah). Ini adalah bentuk jamak da.irl<ata J4.
Maksudnya adalatr rumah atau tempat 

"rggal. 
Demikian kata Ibnu Al

Atsir.

Redaksi riwayat An-Nasa'i adalab "Muhammad bin Al
Mutsanna menceritakan kepada kami, Muhammad bin Ja'far
menceritakan kepada kami, Syu'bah mencedtakan kepada kami, dari

Qatadah, dari Abu Malih dari ayahnya, dia berkata, "Kami bersama

Rasulullah SAW di hmain lalu kami tertimpa hujan. tatu ada

muadzdzin Rasulullah SAW menyerukan supaya "Hendaklah shalat di
rumah-rumah kalian."

$:L ,;;tri i? €.L ,rF|'i.'H, t3'"' -\.or

f i; ok uill * oJ'*,:^) *G},V
1054. Muhammad bin Al Mutsanna menceritakaq kepada

kami, Abdul A'la menceritakan kepuda kami, Sa'id mengabarkan
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kepada kami, dari salah seorang temannyq dari Abu Malih, bahwa itu
terjadi pada hari Jum'at.'lto

Penjelasan Hadits:

'# Ur:r, (Sa'id mengabarkan kepada kami), yaitu lb,nu AMul
Aziz Ad-Dimasyqi.

'i eb ,f (dari salah seorang safrabatnya), maksudnya
sahabat Satid, tapi nama sahabatnya ini tidak diketahui.

1055. Nashr bin Ali menceritakan kepada kami, Su$an bin
Habib berkata: karni diberi kabar dari Khalid Al Hadzdza', dari Abu

Qilabah, dari Abu Malih, dari ayahny4 batrwa dia menyaksikan Nabi

SAW pada masa Hudaibiyatr bertepatan di hari Jum'at, dan mereka

diguytu hujan. Hujan itu tidak sampai membasahi sandal merek4 tapi

Nabi SAW memerintahkan mereka shalat di rumatr-rurnah mereka."l8l

Penjelasan Hadits:

t# :*-,; U'ob iri (Sufyan bin Habib berkata, Karni diberi

kabar). fut"'rtp Garni dikabari) dalam bentuk majhul dari wazn

tafil. Yang memberi kabar kepada Su&an bin Habib tidak diketatrui.

re Lihat sebelumnya.

"' Hadits ni shahih. HR Ibnu Majah (936).
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Dalam riwayat Ibnu Majah adalah, "Abu Bakar bin Abu

Syaibah menceritakan kepada kami, Ismail bin Ibrahim menceritakan

kepada kami, dari Khatid NHadzdza', dari Abu Malih, dia berkata,

"Aku keluar pada zuatu malarn yang turun hujan. Ketika pulang aku

minta dibukakan pintu. Ayahku berkata, "Siapa itu?' Aku berkata,

"Abu Al Malih." Dia berkaf4 *Aku menyaksikan waktu bersama

Rasutullah SAW padahari Hudaibiyah. Waktu itu kami diguyur hujan

dari langrt, tapi bagian bawah sandal kami pun tidak basah, lalu ada

muadzdzin Rasulullah SAW yang berkr.rmandang, *Shataflah di
rumatr-rumah kalian ! ". "

*-tiSt U') (Padamasa Hudaibiyatr). Hudaibiyatr adalah sebuatr

sumur 
-dekat 

kota Mal&ah melalui jalan ke Jeddatr, kemudian

disebutkan sebagai nama tempat. Konon sebagiannya berada di tanah

halal dan sebagiannya masuk kawasan tanah haram. Ini adalah batasan

tanah haram terjauh dari Ka'bah. Az-Zamalilsyari berkata "Jaraknya
sembilan mil dari masjid (AI llaram)." Sedangkan Abu Al Abbas

Ahmad Ath-Thabari me,mgatakan, "Batas tanah haram dari jalan

menuju Madinah adalah tiga mil, dan jalan ke arah Jeddah sepuluh

mil, dari jalaq menuju arah Tha'if adalah ttduh mil, dari jalan ke arah

Yaman adalah hrjuh mil, dan dari jalan ke arah Iraq adalah tujuh mil."
Selesai.

Ath-Thurthusi k€fika menjelaskan firman Allah,

"Seswtggulvrya kni rumherikq kepadanu kcmenangan yang

nyata. " (Qs. Al Fath [48]: l), 
*Ini adalah perjanjian Hudaibiyah."

Ibnu Al Qafyim berkat4 "Itu terjadi pada tahun 6 Hijriryatr
pada bulan Dzul Qa'dah me,nurut penelitian yang be,lrar."

'd.q.,Pt # i @agian bawah sandal mereka tidak basah). Ini
menunjrrkkan hujan yang tedadi saat itu sangatlah kecil.

Perlu diketahui berdalil dengan hadits ini untuk judul yang ada

pada bab masih perlu dipertanyakan, karena sang perawi tidak
menerangkan bahwa panggilan adzan yang disebutlan dalam hadits
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adalah untuk shalat Jum'at. Sehingg4 ada kemungkinan bahwa ini
berlaku unhrk shalat lain selain Jum'at. Kalau pun untuk shalat
Jum'at, maka ini terjadi dalam kondisi safar (bepergran), bukan pada

saathadhar (berada di rumah). Wallahu a'lam.

Bab2l2z Meninggalkan Jama'ah di Malam yang Dingin atau
Tumn Hujan [Mim: 208 - Ta': 2141

ti'L ,y-: U "t; 
tflr, ,*'i.'rZJ $:", -\ .01

g'tjit ]L ,e:>rtl. -9 e otL,z, Ji * u.t 
"of 

eG'* ,i-fi
't)tLiSt 4i1,2:t' :ttf u;iti,

bt * ltt Jyt Ll ,7 i; ,f e6 $rr:, ,irfr JG

:rsiri, grt5t ;l i4'rf i'rrt;. -o]:) Ue 6y ttl *t y
,,r)Gt)r qi)i,:t,

1056. Muhammad bin Ubaid menceritakan kepada kami,

Hammad bn Z,atd menceritakan kepada kami, Ayyub menceritakan

kepada kami, dari Nafi', batrwa Ibnu Umar singgah di Dhajnan di
sebuatr malam yang dingin. Dia lalu menyunrh muadzzin menyeru

agar shalat dilaksanakan di nrmatr.lt2

AySrb berkata, 'T.Iafi' menceritakan kepada kami, dari Ibnu

Umar, bahwa jika malam dingin atau turun hujan maka Rasulullatr

SAW memerintatrkan muadzdzin menyeru, 'Shalat di rumatr-rumatr

ftalian)'!'

rt2 Hadits ini shahih. HR. Ibnu Majah (937).
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Penjelasan Hadits:

Dhajnan adalah sebuah gunung berjarak satu brud dari

Makkah. Az-Zamal&syari mengatakan, "Jarak antaranya dengan

Makkah adalah 25 lntl. Demikian disebutkan dalam Umdah Al Qmi.

:tl6.Y rJ (di malam yang d[sin). Dalam riwayat Al Bulfiari
redaksinya iddan: :ryt 2l astQt }X, .j "Pada malarn yang dingin

atau hujan."

Dalam riwayat lain redaksinya adatatu P:t si 'ctti t*ti r-s1

"Jika malam besuhu dingm dan hujan." ' '

Dalam Shahth Abu Awmah disebutkan, i1 -F crti:t arti. i5
g) ?ri "Pada malam yary dingrn dan tr:run hujan, "a" ia^ arrtfia."'

Dalam hadirc ini b€rarti ketiga hal yang tersebut itu merupakan

halangan untuk menghadiri shalat jama'ah. Ibnu Baththal menukil

batrwa itu sudatr rjmalq tapi yang terkenal dalam madzhab Syaf iyyah

bahwa angrn itu menjadi udzur hanya pada waktn malam saja. Secara

lahiriah ketiga hal di atas hanya berlaku pada waktu malam.

Dalam masalatr ini ada pula hadits dari jahu Ibnu Ishaq, dari

NaIi' dalam hadits ini berlaku pada malam turun hujan. Tentang ini
ada hadits sltahih dari Abu Al Malih, dari ayahny4 bahwa suatn hari

mereka pemah kehujanan sehingga mereka diberi keringrnan

sebagaimana telah dijelaskm di atas. Juga dalarn hadi-ts Ibnu Abbas

yang akan datang dengan kata *pada had turun hujan'. Al Hafizh

berkat4 "Saya tidak melihat dari hadits-hadits tersebut keringanan

yang tegas bolehnya meninggalkan shalat jama'ah bila ada angrn di
siang hari."

'tlvlr ;t *,Ur ,ilf 1*trrt mengatakan, "shalatlah di rumah-

rumah!"). Dalam riwayat Al Bulfiaxi berbunyi, "Kemudian dia

berkata setelah adzirlt,'Ingatlah, shalatlah kalian di rumah!!'." rni

dengan tegas menunjuldckan batrwa ucapan tersebut diucapkan setelah

adzaa selesai. Dalam riwayat Muslim dengan lafaz: *Pada aLhir

adzannya."
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Al Qurthubi berkomentar, "Bisa jadi maksudnya adalah di
bagian akhir sebelum selesainya adzan. Pemahaman ini guna

mengkompromikan hadits ini dengan hadits Ibnu Abbas yang akan

disebutkan setelatr ini di bab yang sama."

Ibnu Khuzaimah mematrami hadits Ibnu Abbas sesuai

zhatrimya dimana dia mengatakan, "I-Icapan tersebut diucapkan

sebagai pengganti dlua "hoyya 'ala" demi melihat malana yang

terkandung di dalamnya. Sebab, makna "hayya 'alas Shalaah" adalah

ajakan melaksanakan shalat ke masjid. Sedangkan makna "Ash-

Shalaatufi Ar-RihaaP'adalatr tidak perlu datang ke masjid. Sehingga,

kedua kalimat ini menjadi paradoks bila disebutkan secara bersamaan.

Al Hafizh berkata, "Bisa saja ini dikompromikan dan tidak
mesti berkonsekuensi seperti yang dia sebutkan. Yaitu, makna "shalat

di rumah" adalah, rukhshatr bagi yang ingin mengambil rukhshah

tersebut. Sedangkan makna "marilatr shalat" tetap berlaku bagi yang

ingin mendapatkan keutamaan yang sempurna meski harus melewati

kesusahah terlebih datrulu. Hal ini diperkuat oleh hadits Jabir yang

diriwayatkan oleh Muslim, Jabir berkata, "Kami keluar bersama

Rasulullah SAW dalam sebuatr safar dan kami kehujdnan. Beliau

kemudian bersabd4 'Hendaklah yang ingin shalat, bisa shalat di

rumahnya'."

Kata J6-)t menurut ahli batrasa adalah rumatr baik yang

terbuat dari batu, lumpur, kayq bulu, dan lain sebagainya. Dalam

Fath Al Bari disebutkan, "shalat di rumah lebih umum daripada

apakatr dia dilakukan berjamaah atau sendirian, tapi biasanya itu
dilalcukan sendirian, karena maksud dasar dari jamaatr adalah

dilaksanakan di masjid."
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1057. Mu'ammal bin Hisyam menceritakan kepada kami,

Ismail menceritakan kepada kami, dari Ayyub, dari Nafi', dia berkata,

"Ibnu Umar memanggil unhrk shalat (adzan) di Dhajnan, kemudian

dia menyeru, *Shalatlatr di rumatr kalian!".I83

Dia berkata dalam hadits ini, "Kemudian dia menceritakan dari

Rasulullatr SAW bahwa beliau pernah menyrruh mu'adzdzin untuk

menyerukan shalat kemudian menyerukan "Shalatlah di rumatr-nrmatr

kalian!". Itu pada malam yang dingin, malam yang hujan dan dalam

keadaan safar."

Abu Daud berkata, "Diriwayatkan pula oleh Hanrmad bin
Salamah, dari Ayyub dan Ubaidullah, di dalamnya dia berkata,

"Dalam perjalanan, di malam yang dingtn atau tnrun hujan."

Penielasan Hadits:
'z,"Jf- 'n ib itltt @iriwayatkan oleh Hammad bin Salamah).

Artinya, Hammad bin Salamatr meriwayatkan dari Ayyub dan

't'Lihat sebelumnya.
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Ubaidullah dimana keduanya meriwayatkan dari Nafi' dengan

menggunakan kata yang menunjukkan keraguan (atau), yaitu pada

kalimat, "di malam yang dingin atau turun hujan'. Sedangkan Ismail
meriwayatkan dari Ayyub tanpa menggunakan kata yang

menunjukkan keraguan, dimana dia berkat4 "di malam yang dingin
dan di malam yang hujan". Tapi mereka semua sepakat bahwa ini
terjadi dalam safar. Sedangkan Muharnmad bin Ishaq berbeda dari

mereka dimana dia mengatakan itu terjadi di Madinatr sebagaimana

yang akan disebutkan nanti. Al Mundziri mengomentari ini sebagai

penyelisihan terhadap para perawi y ang ts iqqah.

a:;)t z$)r d (ai malam yang sejuk), kata a! sarna dengan 6'11(.

Dalam Y,rtab An-Nihayah disebutkan, "Disebutkan T itrsama artinya

dengan hari yang dingin.

Al Mundziri berkata, "Hadits ini diriwayatkan pula oleh Ibnu

Majah. Dalam sebuah riwayat berbunyi, 'Di malarn yang dingin atau

hujan'."
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1058. Utsman bin Abu Syaibah menceritakan kepada kalrd,

Abu Usamah menceritakan kepada kami, dari Ubaidullah, dari Nofi',
dari Ibnu lJmar, bahwa dia menyeru pelaksanaan shalat di Dhajnan

pada sebuatr malam yang dingin dan berangin. Di akhir aAzannya dia
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mengucapkan, "Ingatlatr, shalatlatr kalian di rumah-rumatr kalian!!

Ingatlah, Shalaflatr kalian di rumah-rumatr kalian!!" kemudian dia

menerangkan, "sesungguhnya Rasulullatr SAW pemah

memerintahkan mu'adzdzin bila malam terasa dingin atau tr.run hujan

dan dalam kondisi bepergian, beliau mengucapkan, 'Ingatlah,

shalatlah kalian di rumah-rumah kalian t' ."r84

Penjelasan Hadits:

,99 ,* ,!, F ,y <O*, Ubaidullah, dari Nafi'). An-Nawawi
berkata, ";Daluor-hudits ini ada dalil yang meringankan perkara shalat
jamaatr di saat hujan atau halangan lain. Shalat jarnaatr ini menjadi

sangat ditekankan bila tidak ada halangan (udzur). Ini disyariatkan

bagi yang merasa berat atau terbebani unhrk melaksanakannya

sebagaimana dalam riwayat keduq "Siapa yang ingln silahkan shalat

di rumahnya." Selain itrr ini disyariatkan dalam kondisi bepergian.

Hal lain, batrwa adzartetap disyariatkan meski dalarn perjalanan.

Dalam hadits Ibnu Abbas disebutkan ada ucapan &.61 4t*
(Shalatlatr dia rumah-rumah kalian), dalam adzar, tersebut. Sedang

dalam hadits Ibnu Umar disebutkan batrwa itu diucapkan pada akhir
adzan. Keduanya boleh saja dilakukan, sebagaimana ditetapkan oleh

Asy-Syaf i rahimahullah. Jadi, ucapan ini boleh dilakukan setelah

adzan dan boleh pula di tengahnya, karena keduanya berdasarkan

sunnah. Tapi, bila diucapkan setelah adzan akan lebih baik sehingga

tidak mengubatr urutan latazh adzan. Di antara ulama kami (madztrab

Asy-Syafi'i) ada yang berpendapat itu tidak boleh diucapkan kecuali

setelah adzan selesai, tapi ini lemah karena bertentangan dengan

hadits Ibnu Abbas RA. Sepantasnya ini dilalokan pada satu waktu dan

cara lain dilakukan pada waktu yang lain pula, tapi keduanya tetap

sama-sama sah."

re Hadits ini shahih. HR. Al Bulfiari (632), Muslim (Shalat bagi orang yang
sedang bepergan/23).
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Al Mundziri berkat4 "Hadits ini diriwayatkan pula oleh Al
Bukhari dan Muslim."

1059. Al Qa'nabi menceritakan kepada kami, dari Malik, dari
Nd', bahwa Ibnu Umar -maksudnya dia adz.an pada suatu malam
yang dingin dan berangin- lalu dia berkata, "lngatlatr, shalatlah kalian
di rumah!" kemudian dia berkata, "Sesungguhnya Rasulullah SAW
pematr memerintahkan mu'adzdzin bila malam dingin atau turun
hujan di dalamnya maka dia (si mu'adzdzin) mengucapkan, "Ingatlah,
shalatlatr di rumah-rumahl "I85

Penjelasan Hadits:

Al Mundziri berkata, *Hadits ini diriwayatkan pula oleh Al
Bukhari, Muslim dan An-Nasa'i."

:;'rZJ $:L ,!$t
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rt' Hadits im shahih. HR Al Bukfiari (666), Muslim (shalat bagi orang yang

sedang bepergianl22).
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1060. Abdullah bin Ahmad An-Nufaili menceritakan kepada

karni, Muhammad bin Salamatr menceritakan kepada karni, dari

Muhammad bin Ishaq, dari Nafi', dari Ibnu Umar, dia berkata
"Mu:adzdzin Rasulullah SAW menyertrkan adzan dengan

mengucapkan itu di Madinah pada malam turun hujan dan pagi yang

sangat dingin."l8o

Abu Daud berkata, "Ktabm ini juga diriwayatkan oleh Yatrya

bin Sa'id Al Anshari, dari Al Qasim, dari Ibnu Umar, dari Nabi SAW
di dalamnya disebutkan, "dalarl safat''."

Penjelasan Hadits:

olJel P' d (di malam berhujan), artinya turun hujan. afiillt5

ajir laan pagi yang dingin). a:; atnyasama dengan a'.r.1( 166*irr;.

Al Mundziri berkata, "Muhammad bin Ishaq masih

diperbincangkan (kredibilitasnya) paru periwayat yang tstqqah

menyelisihinya dalam hal ini. Al Qasim adalatr puta Muhammad bin
Abu Bakr Ash-Shiddiq, salah seorang tsiqqah yang menjadi panutan."

'85 Dalam sanadnya ada Ibnu Ishaq dan dia adalah seorang mudallis padahal di sini
dia melakukan 'an'anah. Lihat hadits sebelumnya.
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1061. Utsman bin Abu Syaibah menceritakan kepada kami, Al

Fadhl bin Dukain menceritakan kepada kalni, Zr:frrur menceritakan

kepada kami, dari Abu Az-Znbur, dari Jabir yang berkata, "Kami
pernatr bersama Rasulullatr SAW dalam sebuatr perjalanan. Lalu kami
diguyur hujan, maka berkatalatr Nabi SAW,'Siapa yang mau silahlcan

shalat di rumahnya' ."t87

Penjelasan Hadits:

Al Mundziri berkata, *Hadits ini diriwayatkan pula oleh
Muslim dan At-Tirmidzi."

+--ir * *?l 1b*l 6-o ,\'C. $:L -\ .1y
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1062. Musaddad menceritakan kepada karni, Ismail

menceritakan kepada kalni, Abdul Hamid -sahabat Az-Ziyadr-
menceritakan kepadaku, Abdullah bin Al Harits -repupu Muhammad

bin Sirin- menceritakan kepada kami, bahwa Ibnu Abbas berkata

kepada mu'adzdzinny4 "Jika kamu sudah mengucapkan 'Asyhadu

"'Hadits ini shahih. HR Muslim (Shalat begi orang yang sedang bepergianl2s).
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anno Muhammadar Rasuulullaah' maka jangan mengucapkan' Hayya
' alAsh-Shalaah', tapi ucapkanlah,' Shalluu fii buyuutihtm'." Temyata

orang-orang seolah mengingkari hd itu, sehingga Ibnu Abbas berkata,

"Ini sudah dilalnrkan oleh orang yang lebih baik daripada aku.

Sesungguhnya Jum'at itu adalatr 'annah ftewajiban) dan aku tidak

suka membiarkan kalian keluar dan berjalan di atas Lumpur dan

hujan."l8t

Penjelasan Hadits:

u-y i Y 7 i,{r (Anak paman Muhammad bin Sirin). Ad-
Dimyathi berkata, "Dia bukan anak parnannya (sepupunya) melainkan

suami dari putri Sirin artinya dia adalatr iparnya Ibnu Sirin."

A1 Hafizh berkata, "Tidak ada masalah antara Ibnu Sirin dan

Al Harits adalah saudara sesusuan atau semistlnyq sehingga tidak
perlu mempermasalahkan riwayat yang shahih dengan kemungkinan

yang masih bisa diterima."

'€ri 4 tlV ,.f lfatatcantah: "shalaflatr kalian di rumatr

kalian"). Ini diucapkan sebagai ganti hay'alah (hqya 'ash-

shalaWmari kita shalat) dalam adz.dn, selanjutrya Lafazh adzan

berikutnya diucapkan sebagaimana biasa sampai selesai.

U\ rylj{:;-r ,"6r oKi lorang-orang seola}r mengingkari hal

itu). Yaitu mengingkari perkataannya, "Jangll kamu ucapkat'Hayya
'alas Shalaah', lrrpi katakanlah , '!u'fi. e 'b (Shalaflah di rumah-

rumah kalian).

jd @ia berkata) yaitu Ibnu Abbas. (Ini telah dilalcukan oleh

orang yang lebih baik daripada alcu), yaitu ucapan mu'adzdrin

tersebut, telatr dilalnrkan oleh Rasulullah SAW.

"' Hadits ni shahih. HR. Al Bukfiari (616), Muslim (Shalat bagi orang yang
sedang bepergian/26).
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, 
"t;"9 z;liir l:,1 lS"rrrngguhnya Jum,at itu adalah ,azmah). Kata

ziy berarti kewajiban. Kalau mu'adzdzin tetap mengucapkan 'Hryya
'alas Shalaah' (marilatr menuju shalat) maka orang-orang akan

bersegera datang memenuhi panggilannya dalam keadaan hujan dan

itu menyusahkan mereka. Maka diperinlahkanlah mu'adzdzin untuk
mengucapkan "shalatlatr di rumatr kalian", supaya mereka tahu bahwa

hujan merupakan salah satu udzur yang menyebabkan kewajiban
menjadi rukhshatr. Inilah pendapat jumhur. Akan tetapi menurut

Syafi'iyyatr dan Hanabilatr itu bila hujan tersebut akan mengakibatkan

basahnya pakaian. Bila hujannya ringan, atau ada pelindung yang bisa

dibawa berjalan maka udzurnya hilang.

Ada riwayat dari Malik rahimahullah bahwa tidak ada udzur

meninggalkan Jum'at lantaran hujan, tapi hadits ini jt'stru menjadi

hujjatr atasnya (membantahnya). Demikian dikatakan oleh Al
Qasthalani dalam lrsyad As-Sari.

Al 'Aini dalam '(Jmdah Al Qart mengatakan, "Maksud
perkataan Ibnu Abbas 'Sesungguhnya Jum'at itu ada 'ezrnah' tapi
hujan termasnk udzur yang menjadikan 'azrnah itu rukhshalt. hi
adalah madztrab Ibnu Abbas, batrwa di antara udzur yang

menyebabkan seseorang boleh tidak shalat Jum'at adalah hujan. Ini
pula yang menjadi pendapat Ibnu Sirin dan Abdurratrman bin

Samuralu serta menjadi madzhab Ahmad dan Ishaq.

Sebagian ularna berpendapat, tidak boleh meninggalkan

Jum'at pada hari yang turun hujan padanya. Ibnu Qani' meriwayatkan,

ada yang bertanya kepada Mahlq "Bolehkah kami tidak melaksanakan

shalat Jum'at pada hari hujan?" Dia berkata "Memangnya apa yafig

telatr kamu dengar?" Orang yang bertanya kemudian menceritakan

tentang hadits yang memerintahkan mu'adzdzin mengucapkan

'shalatlah di rumah kalian!'. Dia menjawab, "Itu bila dalam safar."

Selesai (Al'Aini).
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Menunrt saya (Syarnsul Haq), ini merupakan kesimpulan Ibnu

Abbas dan tidak ada keterangan tsabit dari Nabi SAW yang dengan

tegas membolebkan pengabaian Jum'at lantaran hujan. Yang benar

menurut saya, maksud dari perkataan Ibnu Abbas tersebut adalah,

Jum'at itu wajib dan tidak boleh ditinggalkan, tapi bagi mereka yang

tidak bisa datang ke masjid jami' lantaran hujan, maka boleh

nielaksanakannya di rumatr-rumatr mereka secara berjamaah.

Bukantah maksudnya -wallahu a'lam- batrwa Jum'at itu gugur

lantaran adanya hujan, karena itu tidak ada keterangannya yang valid

dari Nabi SAW.

Tujuan Abu Daud mengungkapkan bab ini adalah tidak

mengikuti shalat jarnaatr pada malam yang dingin atiu tr.run hujan

diperbolehkan sebagaimala dalam hadits Ibnu Umar. Sama halnya

boleh pula tidak menghadiri masjid jarrri' pada hari Jum'at berdalil

dengan riwayat Ibnu Abbas ini. Demikian diterangkan dalarn Ghayah

Al Maqshud.

'{*ft 'ol Uf ,;lt (aku tidak suka membiarkan katian

keluar). Kata Af[ dengan mendhammahkan huruf hamza]r dan

mensuhtnkar ha'. Berasal dari kata ilr GgnuV$*) Ini diperkuat

dalam sebagian riwayat yang berbunyi, i5iiJ]f yang berarti aku

menjadi sebab kalian harus mendapatkan dosa lantaran adaaya

kedongkolan dalam hati kalian. Karena bisa saja dalam keadaan susatr

payah r:ntuk berangkat ke masjid jami' seseorang mengucapkan kata-

kata yang tidak diridhai.

l6ri 9E' d t)N (sehingga kalian harus berjalan di tanah

dan hujan), itu membuat orang kepayatran.

Al Mtrn&iri berkat4 "hadits ini diriwayatkan pula oleh Al
Bukhari, Muslim dan Ibnu Majah.'
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Bab 213: Jum'at bagi Budak dan Wanita Mim: 209 -Ta': 2l5l
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1063. Abbas bin Abdul Azhim menceritakan kepada kami,

Ishaq bin Manshur menceritakan kepadaku, dari Ibratrim bin
Muhammad bin Al Muntasyir, dari Qais bin Muslim, dari Thariq bin
Syihab, dari Nabi SAW yang bersabda, "Jum'at itu wajib atas setiap

muslim dengan berjama'ah kecuali empat: Hamba sahaya, atau

wanita, atau anak kecil, atau orong sakit."rE9

Abu Daud berkat4 "Thariq bin Syihab pemah melihat Nabi

SAW tapi dia tidak pernah mendengar hadits dari beliau."

Penjelasan Hadits:

qW i O:b ,y (dari Thariq bin Syihab) bin Abdus Syamsi Al
ehmasi nf'Bajfi Al Kufi. Dia mendapati masa jahiliah dan bertemu

dengan Nabi SAW tapi tidak mendengar satu haditspun dari beliau.

Pada masa pemerintahan Abu Bakr Ash-Shiddiq dia ikut 33 kali atau

r8e Hadits ini sanadnya shahih, semua perawinya tsiqalq hanya saja Thariq bin
Syihab memeng pemah melihat Nabi SAW tapi tidak mendengar (hadits) dari
beliau.
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34 kali peperangan dan ekspedisi. Dia meninggal dunia tahun 82 H.

Demikian disebutkan dalam Subul As-Salam.
t, l.ttl.,jt etGtt :Jti @ia berkata, "Jum'at itu haq), artinya sesrntu

yang eksistensinya benar berdasarkan Al Kitab dan sunah. +ti
(wajib) maksudnya fardhu dan ditekankan. ff F ,;; (atas setiap

muslim) ini merupakan bantatran terhadap pendapat yang mengatakan

Jum'at itu fardhu kifayah.

abt,g-..J (secara berjama'atr). Sebab, dia tidak sah dilakukan

kecuali dengan jama'ah khusus berdasarkan ketetapan ijma'. Para

ulama hanya berbeda pendapat tentang berapa jumlatr minimal
jama'ah yang harus ada dalam shalat Jum'at itu. Menurut Abu
Hanifah jumlah minimalnya adalatr tiga orang di luar imam, dan tidak
disyaratkan mereka adalah yang mendengarkan khutbah. Ada pula

yang mengatakan dua orang selain imam.

Ibnu Hajar Al Makki berkata, "Madztrab kami adalah harus

berjumlah empat puluh orang lengkap."

Menurut saya (pensyarah), nanti akan ada penjelasannya pada

bab setelah ini.

il;t ti (atau wanita). Ini menandaskan tidak wajibnya wanita

mengikuti shalat Jum'at. Bagi wanita yang belum tua tak ada

perbedaan pendapat dalam hal itu, sedangkan bagi wanita yang sudatt

tua masih disunnahkan untuk hadir menurut Asy-Syafi'i.

* it (atau anak kecil). Hal ini sudah menjali ijma' di
kelangan ulama.

"r*-; it (atau orang sakit). Orang sakit tidak wajib menghadiri

shalat Jum'at bila dia kesusahan untuk itu. Al Imam Abu Hanifatr

memasukkan orang buta ke dalam golongan ini, meski ada yang akan

menuntunnya, karena hal itu cukup menyulitkan baginya. Sedangkan

menurut Asy-Syaf i, orang buta tetap harus hadir shalat Jum'at bila
ada yang menuntunnya.
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Al Baihaqi dalam Al Ma'rifaft mengatakan, "Bagi Asy-Syafili
tidak ada kewajiban Jum'at bagi orang sakit yang tidak sanggup

menghadiri Jum'at, yang bila tetap hadir sakitnya akan bertambah
parah, atau dia harus melawan rasa sakit yang tak tertatran, sama

halnya dengan orang-orang yang punya problem yang sama dengan
orang sakif seperti ini."

Kalimat, Ci il ,'* it ,illr 3l ,l):til.; Li aemitianlah
diriwayatkan dengan kata yang marfu' (berakfiiran dhammah) dalam

semua naskah Sunan Abi Daud. As-Suyuthi berkata, "Ada yang

mempersoalkan ini mengingat status kata-kata tersebut (secara ilmu
nalrw) adalah 'athfbayandari kata iii.l( sehingga seharusnya manshub
(berakhiran fathah), karena kata ?;$l itu adalah istitsna'
(pengecualian) dari sebuah kalimat positif.

Jawaban untuk masalah ini adalah kata-kata tersebut adalatr

manshub bukan marfu', dan kebiasaan penulis naskah zaman dulu
adalah menulis kata-kata manshub tanpa alif. Sebagai gantinya

mereka menulis tanwin tanda nashb. Demikian dikatakan oleh An-
Nawawi dalam Syarh Shahih Muslim.

As-Suyuthi mengatakan, "Saya telah melihatrya dalam kitab-
kitab kuno yang menjadi pegangan dan saya juga melihatrya dalam

tulisan tangan Adz-Dzahabi dari kttab Mulhtashar Al Mustadrak.

Kalau pun dianggap semua kata itu marfu', maka dia adalah khabar

mubtada'." Selesai (As-Suyuthi).

Al Khaththabi berkata, "Pata firkaha' sepakat bahwa wanita

tidak diwajibkan ikut shalat Jum'at. Sedangkan untuk hamba sahaya

masih diperselisihkan. Al Hasan dan Qatadah berpendapat mereka

tetap wajib mengikuti shalat Jum'at bila mereka tidak terhalangi

melakukannya. Pendapat yang sama diperoleh dari Al Auza'i. Dan,

saya pikir madztrab Daud (AzhZhahiri) juga mewajibkan Jum'at atas

mereka. Ada riwayat dari Az-Zuhi bahwa dia berkata, "Jika musafir
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mendengar adzat Jum'at maka hendaklah dia menghadiri shalat

Jum'at." Dari Ibratrim An-Na}Jra'i adariwayat seperti itu pula.

Dalam hadits ini terkandung dalil batrwa kewajiban Jum'at itu
merupakan fardhu 'ain. lti adalah yang tampak dari madzhab Asy-

Syaf i dan dia menggantungkan semua pendapat tentang Jum'at pada

konteks tersebut. Sedangkan sebagian besar fukaha' mengatakan

Jum'at itu wajib kifayah, dan sanad hadits ini tidak dianggap kuat.

Sebab, Thariq bin Syihab tidak pernah mendengar dari Nabi SAW, dia

hanya pernah bertemu dengan beliau." Selesai. (Al Khaththabi).

Nanti akan disebutkan jawaban dari klaim ini.
-tn. ta o.ar* 'a, "#- l', @ia tidak pemah mendengar apapun dari

beliau). Ibnu Abi Hatim berkata, eeflku mendengar ayatrku berkata,

'Dia tidak pemah menjadi sahabat Nabi dan hadits yang diriwayatkan

darinya adalah mursal." Selesai.

Al Baihaqi berkata dalarn Al Ma'rtfah, "Abu Abdullah Al
Hafizh mengabarkan kepada kami, Abu Bakar bin Ishaq Al Faqih

mengabarkan' kepada kami, Ubaid bin Muhammad Al Ijli
mengabarkan kepada kami, Abbas bin Abdul Muththalib Al Anbari
menceritakan kepadaku, Ishaq bin Manshur menceritakan kepadaku,

Ifurim bin Su$an menceritakan kepada kami, dari Ibrahim bin
Muhammad bin Al Mwrtasyir, dari Qais bin Muslim, dari Thariq bin
Syihab, dari Abu Mus4 dari Nabi SAW, beliau bersabda

ilyr ,i!)j;"rb z;Ji ot!* e* lt *'-ti'p -^;^*:r

""*'; \1""*')l
"Jum'at ttu adalah hak yang wajib atas setiap muslim secara

berjama'ah kecuali empat: Hamba yang dimiliki, atau wanita, atau

anak lrecil, atau orang yang sakit."

Ubaid bin Muhammad yang menyebutkan sanadnya sedangkan

yang lain menyebutkannya secara mursal.
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Al Baihaqi juga menyebutkan dengan sanad yang lain yaitu
Daud. Kemudian Ahmad Al Baihaqi berkata, "Yang terpelihara adalatr
yang mursal, tapi dia adalah mursal yang bagus, ada beberapa syahid
(penguat) yang kami sebutkan dalam kitab ls-^Sznan.Dalam sebagian

riwayat disebutkan orang sakit, dan di sebagian riwayat disebutkan

musafu.l' Selesai perkataan Al Baihaqi

Abu Daud Ath-Thayalisi berkat4 "Syu'bah menceritakan

kepada kami, dari Qais bin Muslim, dari Thariq bin Syihab yang

berkata, 'Aku melihat Nabi SAW dan aku ikut perang pada masa

kekhalifatran Abu Bakr' ."

Ibnu Hajar berkat4 "Ini adalah sanad yang shahr&. Dengan

sanad ini pula dia berkata, 'Ada utusan dari Bujailatr yang datang dan

beliau bersabda: Mulailah dengan Al Akhmasin dan beliau berdoa

unfuk mereka."

Al Hafizh Ibnu Hajar berkat4 "Bila benar dia telah melihat

Nabi SAW maka dia adalatr satrabat berdasarkan pendapat yang rajih
(paling kuat). Dan bila benar dia tidak pernatr mendengar dari beliau

SAW maka riwayafirya dari beliau adalatr riwayat mursal shahabi dan

itu harus diterima berdasarkan pendapat yang rajih. An-Nasa'i
mengeluarkan beberapa hadits darinya dan itu menunjnkkan batrwa

dia adalah sahabat." Selesai.

At Hafizh Al Iraqi berkata, "Jika telah valid informasi batrwa

dia adalatr seorang satrabat maka hadits .iru shahih, dan dimasukkan ke

dalam kelompok mursal shahabi.Itu adalah hujjatr menurut mayoritas

ulama (umhur). Hanya Abu Ishaq Al Isfirayini yang menyelisihi itu.

Balrkan, sebagian ulama Hanafiatr mengklaim telah ada ijma' akan

kehujjahan mursal shahabi." Selesai (Al Iraqi).

Menurut saya, Selain itu, ada pula yang membersihkan hadits

ini dari kemursalan yaitu riwayat Al Hakim dan Al Baihaqi yang

menyebutkan batrwa Thariq ini mendengar hadits di atas dari Abu

Musa. Dalarn bab ini pula ada hadits dari Jabir yang diriwayatkan oleh
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Ad-Daraquthni dan Al Baihaqi, serta hadits dari Tamim Ad-Dari yang

diriwayatkan oleh Al Uqaili, juga hadits dari Al Hakim Abu Ahmad

dan Ibnu Umar yang diriwayatkan oleh Ath-Thabrani dalam Al
Ausath. Semuanya dha'if sebagaimana dikatakan oleh Al Hafifu
dalam At-Talkhish.

Ada pula riwayat dari Ummu Athiyyah, "'Kami dilarang

mengihtti jenazah dan tidak ada (kewajiban) shalat Jum'at atas kami

(para wantta). Int diriwayatkan oleh lbnu l{huzaimah. Riwayat ini
menjadi dalil bahwa shalat Jum'at ttu fardhu 'ain dan inilah yang

benar." Wallahu a'lam. Demikian disebutkan dalam Ghayah Al
Maqshud.

Bab 2l4z Shalat Jum'at Di Desa I Mim z 210 -Ta': 2161

"Shalat Jum'at di perkampungan", di dalam pengantar/defenisi

ini terdapat isyarat adanya perbedaan dengan orang yang

mengkhususkan shalat Jurn'at hanya dilalerkan di kota-kota, tidak
dapat dilatnrkan di desa-desa.* Al Qaryatr benhrk tunggal darikata Al

Qura', yaitu setiap tempat yang terdapat padanya beberapa bangunan

yang saling bersambmg dan berdempetan, serta dijadikan tempat

tinggd. Defenisi ini juga mencakup kota-kota dan selainnya

Adapr.rn Al Amshar adalah sebutan untuk kota-kota besar,

bentuk tunggalnya Mishr. Sedangkan Al Kafuur adalah sebutan untuk

desa-desa di luar Al Mishr, bentuk tunggalnya adalatr Kafrun, dengan

hwat kafberharakat fathah.

* Y*g dimaksud kata qaryah di sini adalatr perkampungan yang sangat
terpelosok, jauh dari peradaban. Lawannya adalah mishr atau madinah png berarti
kota, atau desa yang sudah banyak penghuninya serta ada pusat kegiatan
masyarakat. Wallahu a' I am. Penerj.
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1064. Utsman bin Abi Syaibah dan Muhammad bin Abdillah

Al Mukharrimi menceritakan kepada kami -lafazlrnya- keduanya

berkata, "Waki' menceritakan kepada kami dari Ibrahim bin Thahman

dari Abu Jamra?r dari Ibnu Abbas ia berkata, 'Sesungguhnya shalat

Jum'at yang pertama kali dilakukan dalam Islam setelah shalat Jum'at
yang dilakukan pada masjid Rasulullah SAW di Madinatr adalah

shalat Jum'at yang dilakukan di Jauwtsa', sebuah desa di antara desa-

desa yang terdapat di Bahrain.' Utsman berkata, 'Desa itu adalah salatr

satu desa Abdi Al Quir'."o

Penjelasan Hadits:

tIQb (Thatrman) dengan huruf tha' berharakat fathatr dan

huruf lza' berharakat sulatn.Ia adalatr orang Khwasan. i* ,tj C
(dari Abu Jamrah), dengan furaf jim dan huruf ra', ia adalatr Nashr

bin Abdurrahman bin 'Isham.'rri+ (dilakukan'shalat Jum'at) dengan

hwuf jim berharakat dhammatr dan huruf mtm berharakat kasrah dan

ditasydid.
....?. ,! . ' 'i-Ht a"f U tj ,$:ye; (di Jauwatsa', sebuah desa di antara

desa-desa yang terdapat di g;hmin) dengan huruf jim berharakat

dhammalr dan huruf wau drtak'hfif. Ia adalah sebuah desa di antara

H Hadits ini shohih. HR Al Buldari (892).

c t9 ,gt-..?

AUNULMABUD 5t9



desa-desa Abdu Al Qays, atau kot4 benteng, atau salah satu desa dari

desa-desa yang terdapat di Bahrain. Di sini menunjukkan bolehnya

mendirikan shalat Jum'at di desa-desa, karena secara zhahir Abdu Al
Qays tidaklatr melakukan shalat Jum'at kecuali atas perintah dari

Rasulullah SAW. Sebab, sudatr diketatrui bersama bahwa kebiasaan

para sahabat pada masa Al Qur'an masih diturunkan, mereka tidak
pernah bertindak sendiri dalam masalah syariah. Di samping itu,

sekiranya hal tersebut tidak dibolehkan, maka tentu akan turun wahyu
yang melarang kegiatan tersebut. Sebagaimana halnya Jabir dan Abu
Said menjadikannya dalil dengan mengacu pada kasus Al 'Azl yang

mereka lalcukan pada saat Al Qur'an masih diturunkan dan ternyata

mereka tidak dilarang untuk melakukannya

A1 Jauhari, Az-Zamakhsyari dan Ibnu Al Atsir menceritakan

bahwa Jauwtsa adalatr nzrma sebuatr benteng di Bahrain. Al Hafiztr

berkata, "Ini tidak menafikannya sebagai sebuah desa.".Ibnu At-Tin
menceritakan dari Abu Al Hasan Al-Lakhamy batrwa ia itu adalah

sebuah kota. Namun, apayangtsabit dalam hadits yang menunjukkan

bahwa ia adalah sebuatr desa lebih kuat, walaupun bisa saja terjadi
bahwa pada awalnya ia adalah sebuah desa kemudian berkembang

menjadi kota.

Abu Hanifah dan pengikut-pengikutnya berpendapat,

sebagaimana Ibnu Abi Syaibatr menyandarkannya dari Ali, Hudzaifah,

dan selainnya, batrwa shalat Jum'at tidak boleh dilalcukan kecuali di
kota-kota dan bukan di desa. Mereka berhujjatr dengan riwayat marfu'
dari Ali, "Tidak ada shalat Jum'at dan shalat Id kecuali di kota dan di
masjid Jami'." Ahmad mendhaifl<an derajat marfu'hadits ini, namun

Ibnu Hazm menshahihkan mauqufrrya. Dengan demikan, hadits ini
tidak bisa dijadikan hujjah.

Ibnu Abi Syaibah meriwayatkan dari Umar bahwa ia menulis
surat kepada penduduk Bahrain untuk melakukan shalat Jum'at
dimana saja kalian berada, dan ini mencakup semua kota dan desa,

dan Ibnu Khuzaimah menshahihkannya.
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Al Baihaqi meriwayatkan dari jalu Al Watid bin Muslim,
"Saya bertanya kepada Al-Laits bin Sa'ad tentang hal ini, maka ia
menjawab, 'Setiap kota dan desa yang mempunyai jama'atr, maka

mereka diperintatrkan untuk melaksanakan shalat Jum'at, karena
penduduk kota dan.pinggiran-pinggirannya melakukan shalat Jum'at
pada masa Umar dan Utsman berdasarkan perintatr dari keduanyq dan

pada masa kekhalifatran ked-uanya masih banyak satrabat yang

hidup'."

Abdur-Razaq mengeluarkan dari Ibnu Umar dengan sanad

yang shahth, bahwa ia pernah melihat penduduk yang tinggal dekat

mata air antara kota Makkah dan Madinatr melaksanakan shalat

Jum'at, namun ia tidak mencela perbuatan mereka. Ketika para

sahabat berbeda pendapat, maka wajib kembali kepada hadits yang

marfu',demikianlatr yang terdapat di dalam Fath Al Bari.

Pensyaratan pemukiman rarnai sebagai syarat salrnya shalat

Jum'at ini diperkuat oleh hadits Ummu Abdullah Ad-Dusiyah yang

akan disebutkan nanti. Pembahasan tentangnya pun akan disebutkan

rinci di akhir bab ini. Sebagian ulama berpendapat harus dilaksanakan

di dalam masjid. Mereka beralasan, karena shalat Jum'at tidak"pemah

dilakukan kecuali di dalamnya. Sementara Abu Hanifah dan Asy-

Syafi'i serta sebagian besar ulama berpendapat masjid bukanlatt syarat

satr pelaksanaan Jum'at. Pendapat mereka ini kuat bila benar

informasi batrwa Rasulullah SAW pernah shalat Jum'at di perut

lembah. Shalat Jum'at yang beliau lakukan di'perut lembah ini
diriwayatkan oleh Ibnu Sa'd dan para ahli sejarah. Andaipun

informasi itu tidak shahih, maka kebiasaan beliau melakukan itu di

masjid juga belum cukup menjadi alasan bahwa tidak sah

melaksanakan shalat Jumlat selain di masjid.

Al Mundziri berkata *Had,its ini diriwayatkan pula oleh Al
Bukhari."
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1065. Qutaibah bin Sa'id menceritakan kepada kami. Ibnu
Idris menceritakan kepada kami, dari Muhammad bin Ishaq, dari

Muhammad bin Abu Umamatr bin Sahl, dari ayahny4 dari

Abdunahmern bin Ka'ab bin Malik {ia adalah penuntun ayahnya

ketika ayatrnya ini sudah tidak bisa melihat lagr-, dari ayahnya yaitu

Ka'ab bin Malik, bahwa dia mendengarkan adz:rln pada hari Jum'at,

maka dia memohonkan ratrmat bagi As'ad bin Zrrarah. Aku berkata

kepadanya, "Jika Anda mendengar ad?*rln, Anda selalu memohon

rahmat kepada As'ad bin Zurarah?" Dia menjawab, "Karena dia

adalah orang pertama yang mengadakan pelaksanaan shalat Jum'at

bersama kami di Hazr An-Nabit di Hanatr Bani Bayadhatr di sebuah

mata air yang biasa disebut mata air Al Khadhamat."

Aku bertanya.lagi padanya, "Berapa jumlah kalian pada saat

itu?" Dia menjawab, "Empat puluh orang."lel

Penjelasan Hadits:
-a --7'J (memohon rahmaQ. Dalam riwayat Ibnu Majah

redaksinya adalatr, "setiap kali dia mendengar adzan Jun'a! d.ia

selalu minta ampun untuk Abu Umamah dan bershalawat kepadanya."

"'Hadits hasan. HR. IbnuMajah (1082).
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lS d,(di Hazm). Kata Ham adalah tanah yang tenang. Ibnu
Al Atsir mengatakan" "H?nn Bani Bayadhah adalah sebuah tempat di
Madinah."

:r3t (An-Nabit), dia adalah kepala suku di Yaman, namanya

Amrbin Malik. Demikian disebukan dalam At Qamus.

a,? q(dari Hanatr) berupa tanah berbatu-bahr hitam. Al 'Aini
menjelaskan dia adalah sebuah desa di pinggir kota Madinatr.

'OE 
4 @ani Bayadhah), adalah sebuah klan dari golongan

Anshar.

g e(Naqi'). Ibnu Al Atsir berkata" Ini adalah sebuah tempat

dekat Madinah yang menjadi tempat berkumpulnya aliran air."

Al Ktraththabi berkata, "An-Naqi' adalatr perut lembah dari

sebidang tanah yang menjadi tempat penampungan air sementara. Jika
airnya sudah masuk ke dalarn tanah, maka tumbuhlah rerurnputan. Di
antara yang menyebutkan kata ini adalah hadits Umar, batrwa dia
menjaga naqi' untuk kuda-kuda kaum muslimin. Sebagian ahli hadits

salatr tulis sehingga mereka menyebutnya Baqi' (dengan huruf 6a),
yaitu tempat pemakaman di kota Madinah dan merupakan tanatr yang

tinggi." Selesai (Al Khaththabi).

'i irf-(yang biasa disebut) maksudnya naqi' tadi. crt;,:zdt'yil
(Naqi' Al Khadhamat), yaitu sebuah tempat di sekitar Madinah,

sebagaimana disebutkan dalam An-Nihoyah.

Arti dari hadits ini, dia melaksanakan shalat Jum'at di sebuatr

perkampungan yang disebut Hazm An-Nabit yang berada di tanalr

bebatuan milik Bani Bayadhah, di sebuah tempat berkumpulnya air

dan tempat itu biasa disebut Naqi' Al Ktradhamat. Kampung tersebut

letaknya satu mil dari kota Madinah. Demikian disebutkan dalam

Ghayah Al Magshud.

Al Khaththabi berkata, "Dalam hadits ini terkandung hukum

fikih batrwa kebolehan melaksanakan Jum'at di kampung sama dengan
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kebolehannya di kota dan lingkungan ramai. Sebab, tanah bebatuan

Bani Bayadhatr berada satu mil dari Madinah. Asy-Syaf i menjadikan

hadits ini sebagai dalil bahwa jqmlalt minimal yang harus hadir dalam

shalat Jum'at itu adalah empat puluh orang laki-laki merdeka yang

bermuqim. Sebab, ini adalatr shalat Jum'at pertama yang dilakukarl

sehingga semua yang pernatr terjadi kala itu hanrs dijadikan pedoman.

Keterangan ini adatah bentuk global dari sebuatr kewajiban dan

globalnya sebuah kewajiban adalah wajib pula hukumnya.

Ada riwayat dari Umar bin Abdul Aziz yang mensyaratkan

jumlatr empat puluh orang untuk shalat Jum'a! dan itu menjadi

pendapat Ahmad dan Ishaq. Hanya saja, Umar mensyaratkan hanrs

ada wali di samping itu, dan itu bukan menjadi syarat Asy-Syaf i.

Sedangkan Malik berpendapat jika ada sebuah pemukiman di
kampung itu dengan ada satu masjid yang dijadikan tempat berjamaatt

dan ada sebuatr pasar, maka wajiblah pelaksanaan Jum'at di sana. Dia

tidak menyebutkan adanya syarat jumlah tertentu dan tidak

menyaratkan harus adanya wali (pemimpin). Madfrabnya mengenai

wali sama dengan madzhab Asy-Syaf i.

Ashhab Ar-Ra'yi berpendapat tidak sah shalat Jum'at kecuali

di pemukiman ramai yang mengumpulkan semua orang di suatu

tempat. Bagi mereka Jum'at sah bila dilakukan oleh empat orang.

Sementara itu Al Auza'imengatakan, 'iBila mereka ada bertiga

maka mereka harus shalat Jum'at jika mereka bersama pimpinan

wilayah setempat (wali). "

Sedangkan Abu Tsar.u menganggap shalat Jum'at sama dengan

shalat-shalat jamaah yang lain dalam masalah jumlah. Selesai

pernyataan Al Khaththabi.

Menurut saya (pensyarah), hadits Ibnu Abbas dan Ka'ab bin

Malik yang disebutkan di atas adalah dalil yang tegas bahwa shalat

Jum'at sah dilalorkan diperkampungan pelosok. Hadits Ibnu Abbas

juga diriwayatkan oleh Al Bukhari tlalam shatrihnya. Sedangkan
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hadits Ka'ab juga diriwayatkan oleh Ibnu Majatr dengan tarnbahan,

"Orang yang pertama kali shalat Jum'at bersarna kami sebelum

kedatangan Nabi SAW daari Makkah...." Ad-Daraquthni, Ibnu
Hibban dan Al Baihaqi juga mengeluarkannya dalam sunanny4 dan

dia mengatakan, "sanadnya hasan, shahih. Dalarn Al Khilafiyat dia
berkata, "Paxa perawinya semwmya tsiqqah. Al Hakim juga

meriwayatkan hadits ini dan dia mengatakan, "shahih berdasarkan

syarat Muslim." Al Hafizh berkomentar dalarn At-Talkhish,

"Sanadnya ltasan."

Menurut saya (pensayaratr), kenyataannya adalah sebagaimana

yang dikatakan oleh Al Baihaqi, karena sanadnya hasan kuat, dan para

perawinya tsiqqah semua. Di dalamnya memang ada Muhammad bin
Ishaq dan dia melakukan 'an'anah dari Muhammad bin Abu Umamatr

dalam riwayat Ibnu Idris sebagaimana yang tertera dalam Sunan Abi
Daud di sini. Namun, Ad-Daraquthni mengeluarkan riwayat lain yang

diikuti pula oleh Al Baihaqi dalam Al Ma'rifah dari jalur Wahb bir
Jarir, ayahku menceritakan kepada kami, dari Muhammad bin Ishaq

yang berkata, Muhammad bin Abu Umamatr menceritakan kepadaku,

dari ayatrrya, kemudian dia menyebutkan hadits yang sama.

Muhammad bin Ishaq adalah orang yalag tsiqqaft menurut

Syu'bah, Ali bin Abdullah, Ahmad, Yahya bin Ma'in, Al Bukhari dan

para ulama s'ecara umum. Tak ada keterangan yang valid mengenai

jarh (celaar) terhadapnya. Artiny4 riwayat harus diterima bila dia

dengan tegas mengatakan mendengar langsung dari gurunya. Itulatr

yang dia lakukan dalam riwayat barusan sehingga hilanglah tuduhan

tadlis terhadapnya.

Semua ini membantatr Al 'Allamatr Al 'Aini yang

mertdha'itkanhadits di atas lantaran adanya Mutrammad bin Ishaq. Ini
merupakan sikap fanatik terhadap madzJrabnya.

Dalam masalah ini juga ada hadits riwayat Ad-Daraquthni dari

jahn Az-Zuhi, dari Ummu Abdullah Ad-Dusiyatr yang berkata
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"Rasulullah SAW bersabda, *Shalat Jum'at itu tetap wajib pada suatu

kampung meski yang ada di sana hanya empat orang." Hadits ini
diriwayatkan oleh Ad-Daraquthni dari empat jalan yang kesemuanya

dha'if. Juga diriwayatkan oleh Ath-Thabrani, Al Baihaqi, dan Ibnu Adi

tapi mereka semua menganggapnya dha'if. Penjelasan rincinya bisa

dilihat dalarn kttab At-Ta'liq Al Mughni 'ala Sunan Ad-Daraquthii.

Al Aini berkat4 *Dalam hadits Ka'ab tidak ada penjelasan

bahwa Nabi SAW memerintahkan mereka untuk itu (hanrs berjumlatr

empat puluh orang) atau menetapkannya menjadi kewajiban.' Tadi

sudah kita jelaskan jawaban dari pernyataan semacam ini. Al Baihaqi

berkata dalam krtab Al Ma'rifah, "Mereka (para sahabaQ tidak pernah

lancang dalam urusan syariat karena bagusnya niat mereka terhadap

Islarn. sehingga, kemungkinan besar mereka tidak melaksanakan ittr

kecuali atas perintah dari Nabi SAW." Selesai.

Penjelasan Hadits:

Al Imam Ibnu Hazm rahimahullah berkata" *Salah satu dalil
terkuat dari satrnya pelaksanaan shalat Jurn'at di kampung adalah,

kedatangan Nabi SAW di Madinatr yang waktu itu masih berupa

perkamptrngan kecil dan saling terpencar. Makanya, Nabi SAW
membangun masjid di perkampungan klan Bani An-Najjar, lalu beliau

melaksanakan shalat Jum'at di sana yang masih berupa perkampungan

yg tidak besar. Juga tak ada kota besar di sana." Selesai (bnu Hazm).

Ini adalah pernyataan yang bagus sekali. Muharnmad bin Ishaq

Ibnu Khuzaimah, penulis kitab Shahih mengeluarkan hadits dari Ali
bin Khasyrarn, dari Isa bin Yunus, dari Syu'bah, dari Atha' bin Abu

Maimunatr, dari Abu Rafi', bahwa Abu Hurairah menulis surat kepada

Umar RA menanyakan kepadanya tentang Jurn'at. Waktu itu Abu
Hurairatr berada di Bahrain. Umar menulis, "Laksanalcanlah Jum'at

dimanapun kalian berada."
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Al Baihaqi berkata dalam kttab Al Ma'rifah, "Sanad atsar ini
hasan." Asy-Syaf i berkata, "Maksudnya, di kampung manapun
kalian berada (laksanakanlah Jum'at), karena tempat mereka di
Bahrain hanyalah berupa perkampungan pelosok."

Ibnu Abi Syaibah meriwayatkan dari jah:r Abu Rd', dari Abu
Hurairah, dari Umar batrwa dia menulis surat kepada penduduk

Bahrain, "Laksanakan shalat Jum'at dimanapun kalian berada." Al
'Aini mengatakan sanadnya shahih. Hadits senada juga diriwayatkan
oleh Sa'id bin Manshur dalam sunannya dan dinilai shahih oleh Ibnu
Khuzaimatr. Ini mencakup perkotaan dan perkarnpungan.

Ath-Thabrani dalam Al Kabtr dat Al Awath meriwayatkan
hadits dari Abu Mas'ud Al Anshari yang berkata, "Orang muhajirin
yang pertama kali datang ke Madinatr adalah Mush'ab bin Umair, dan

dialah yang pertama kali melaksanakan shplat Jum'at di sana. Dia
an mereka di san4 sebelum kedatangan Rasulullah SAW.

Waktu itu jumlah mereka (yang ikut shalat Jum'at) ada dua belas

orang." Dalam sanadnya ada Shalih bin Abu Al Alfidhar dan dia itu
dla'if.

At Hafizh berkata, "Jalan kompromi wrhrk riwayat Ath-
Thabrani ini dengan riwayat As'ad bin Zr.uaratr yang diriwayatkan

oleh Abu Daud adalah, bahwa As'ad adalah amir (pemimpin) waktu

itu, sedangkan Mush'ab yang menjadi imam shalatnya."

Al Baihaqi dalam Al Ma'rifah mengatakan, *Kami

meriwayatkan dari Mu'adz bin Musa bin'Uqbah dan Muhammad bin

Ishaq, batrwa Nabi SAW ketika berkendaraan dari perkampungan

Bani Amr bin Auf ketika hijratr beliau ke Madinatr, beliau melewati

perkampungan Bani Salim yg berupa kampung kecil antara Quba' dan

Madinatr. Di sana beliau bertepatan dengan hari Jum'at, sehingga

beliau melaksanakan shalat Jum'at bersama mereka. Itu adalah shalat

Jum'at pertama yang beliau lakukan ketika beliau datang fte
Madinatr)," Selesai.
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Kemudian Al Baihaqi mengeluarkan riwayat dari Abdul Aziz
bin Umar bin Abdul Aziz, dari ayahnya, dari Ubaidullah bin Abdullah
bin Utbah yang berkata, "Setiap kampurg yang di dalamnya terdapat

empat puluh orang laki-laki, hendaklatr mereka melaksanakan shalat

Jum'at."

Dari jalur Sulaiman bin Musa, bahwa Umar bin Abdul Aziz
menulis surat kepada penduduk perairan yang berada antara Syarn dan

Makkah, "Laksanakanlatr shalat Jum'at bila jumlatr kalian sudah

mencapai empat puluh orang."

Al Baihaqi berkata "Kami juga meriwayatkan dari Ab; Al
Mdih Ar-Raqr batrwa dia berkata: Datang kepada kami surat dari Umar
bin Abdul Aziz,o'Jikapenduduk suatu kampung telah mencapai jumlatl

empat puluh tr*g, hendaklah mereka melaksanakan shalat Jum'at."

Ada pula dari Ja'far bin Bruqan yang berkat4 "Umar bin
AMul Aziz menulis surat kepada Adi bin Adi Al Kindi,
"Perhatikanlah, setiap kampung yang dihuni oleh empat puluh orang
yang menetap dan bukan kelompok pengembara yang suka berpindah
(nomaden), maka tetapkan seorang pemimpin ketompok bagi mereka

dan perintahkan mereka untuk melal<sanakan shalat Jum'at."

Al-Laits bin Sa'd menceritakan bahwa penduduk Iskandariyatr,

dan kota-kota yang ada di Mesir, serta kota-kota yang ada di pantainya

melaksanakan shalat Jum'at pada masa pemerintahan Umar bin Al
Khaththab dan Utsman bin Atran berdasarkan perintatr dari mereka

berdua. Di antara mereka ada beberapa orang dari kalangan sahabat.

AI Walid bin Muslim meriwayatkan dari Syaiban, dari salah

seorang mantan budak keluarga Sa'id bin Al Ash bahwa dia bertanya

kepada Umar lentang perkampungan yang ada antara Malckatr dan

Madinatr, apa pendapat Anda mengenai mereka tentang shalat Jum'at?

Dia menjawab, "Ya (mereka harus melaksanakannya), jika mereka

memiliki seorarg amir (pimpinan), maka hendaklatr mereka

melaksanakan shalat Jum'at." Selesai pernyataan Al Baihaqi.
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Dalam Al Mushannaf ada riwayat dari Malik, '.para sahabat
Nabi SAW di perairan antara Makkah dan Madinah melaksanakan
shalat Jum'at." Selesai (Al Mushannafl.

Ini adalah atsar dari para ulama salaf mengenai satrnya shalat
Jum'at di perkampungan pelosok. Cukuptatr bagi Anda firman Allah,
"Jilra telah diseru untuk shalaf...." (Qs. Al Jumu'ah 162l:9).Ayat ini
tidak bisa dimansukh, atau ditakhshish kecuali oleh ayat lain atau

sunnatr yang shnhih dari Rasulullah SAW. Tapi, tak ada satupun ayat
yang menghapus hukumnya dan tak ada keterangan valid yang

menyelisihi itu dari Rasulullah SAW.

Perlu diketatrui batrwa sekelompok imam berdalil dengan

hadits Ka'ab bin Malik, dan beberapa atsar yang mensyaratkan jumlah

empat puluh orang untuk sahnya pelaksanaan shalat Jum'at. Mereka
berkata, "IJmmat (slam) sudalr sepakat akan adanya pensyaratan
jrrmlah. Yang menjadi hukum asal adalatr shalat Zhuhur. Maka, tidak
satr shalat Jum'at kecuali dengan jumlah tertentu, dan yang ada

keterangannya adalah jumlah empat puluh orang, jadi tidak boleh

kurang dari itu kecuali bila ada dalil shahih yang menegaskannya,

padahal Nabi SAW sendiri sudah bersabd4 "Shalatlah kalian
sebagaimana knltan melihot alat shalat." mereka juga mengatakan,

tidak ada keterangan shahih bahwa beliau pemah melakukan shalat

Jum'at dengan jumlah jarna'atr kurang dari empat puluh orang.

Jawaban dari klaim ini adalah, tidak petunjuk dari hadits yang

ada bahwa jumlah empat puluh orang itu adalah syarat, karena itu
adalatr kejadian dari stratu peristiwa semata. Sebagaimana diketatrui

bahwa shalat Jum'at diwajibkan di Makkah sebelum hijratr

sebagaimana diriwayatkan oleh Ath-Thabrani dari Ibnu Abbas. Tapi,

mereka tidak bisa melaksanakannya di sana lantaran rintangan dari

orang-orang kafir. Ketika ada sahabat Nabi SAW yang hijrah ke

Madinatr, maka ditulislah pesan kepada mereka yang memerintahkan

agr mereka melaksanakan shalat Jum'at, dan merekapun

melaksanakannya. Secara kebetulan jumlah mereka waktu itu adalah
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empat puluh orang. Tapi ini tidak menunjukkan bahwa kurang dari

empat puluh orang itu tidak sah melaksanakan shalat Jum'at. Sudah

menjadi ketetapan batrwa peristiwa yang kebetulan terjadi tidak bisa

dijadikan dalil unhrk digeneralisasikan.

Abd bin Humaid dan ltbdtrraz.zaq meriwayatkan dari

Muhammad bin Sirin, dia berkata "Penduduk Madinah melaksanakan

shalat Jum'at sebelum kedatangan Nabi SAW, dan sebelum turunnf
surah Al Jumu'atr.

Kaum Al Anshar berkat4 "Orang-orang Yahudi punya hari

tersendiri setiap pekannya yang mereka jadikan moment unhrk

berkumpul, demikian pula orang-orang Nashrani. Marilah kita jadikan

satu hari dalam satu minggu untuk berkumpul sambil mengingat Allah
dan mensyr:kuri-Nya."

Mereka kemudian menjadikannya hari khusus orang Arab dan

mereka berkumpul di rumah As'ad bin Zurarah. Pada hari itu dia

mengimami mereka shalat dua raka'at dan memberi pengajian kepada

mereka. Mereka menamakemnya Jumu'ah karena berlormpul pada hari

itu. Lalu Allah menurunkan firman-Nya: "Watrai orang-orang yang

beriman, apabila diserukan untuk shalat....."

Al Hafifi berkata dalarn At-TalWish, '?ara perawinya semua

tsiqqah hanya saja hadits ini mursal."

Anggapan mereka batrwa tak adz keterangan dimana

Rasulullah SAW shalat Jum'at dengan jumlah jarnaah kuiang dari

empat puluh orang tertolak dengan adanya riwayal Jabir yang ada

dalam kedua kitab shahr'h (Shahih Al Bukhari dan Muslim), serta

Ahmad dan At-Tirmidzi batrwa Nabi SAW sedang melaksanakan

shalat Jum'at, dan tiba-tiba datang rombongan pedagang dari Syam.

Orang-orang lalu pergi meninggalkan shalat dan tak tersisa jarnaatr

shalat Jum'at bersama beliau kecuati dua belas orang. Inilah yang

menjadi sebab turunnya ayat: "Dan jika merelca melthat sebuah
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perdagangan, atau permainan, maka mereka pun meninggalkanmu
berdiri (berkhutbah)." (Qs.Al Jumu'atr 162l: ll).
Ini adalatr redaksi riwayat Ahmad.

Selain itu, ada riwayat Ath-Thabrani dari Abu Mas'ud Al
Anshari, Ad-Daraquthni dan Al Baihaq dari Ummu Abdullah Ad-
Dusiyah dan semua itu sudatr disebutkan di atas.

Adapun hujjatr mereka dengan hadits Jabir yang diriwayatkan
oleh Ad-Daraquthni dan Al Baihaqi dengan redaksi, "balam setiap

empat puluh orang" inilah yang shahih dan terpilih. Komentar Al
Hafrzh Abdul Haq dalam Al Ahkam, "Tak ada hadits yang sah tentang
pembatasan jumlah shalat Jum'at."

Al Hafizh berkata dalam At-Talkhish, "Ada beberapa hadits
yang menunjukkan cukupnya atau sahnya shalat Jum'at dengan
jumlah jamaah kurang dari empat puluh orang."

Hal senada dikatakan oleh As-Suyuff, "Tak ada satupun

hadits tgntang penentuan jumlah yangshahih." Selesai.

Perbedaan pendapat dalam masalatr ini cukup meluas. Al
Hafizh dalam Fath Al Bari menyebutkan ada lima belas pendapat dan

kami tak perlu memperpanjang pembicaraan mengenainya.

Madztrab Hanafi berdalil batrwa Jtm'at tidak boleh dilakukan

di perkampungan dengan hadits yang diriwayatkan oleh Abdun"zT.arq

dalarn Al Mushannaf, "Ma'mar mengabarka,n kepada kami, dari Abu
Ishaq, dari Al Harits, dari Ali yang berkat4 'Tak ada ta.ryriq (hari raya

kurban) dan shalat Jum'at kecuali di perkarnpungan yang ramai dan

pusat berkumpulnya orang'."

Juga riwayat Ibnu Abi Syaibah dalarn mushannafrrya, *Ibad

bin Al Awwam menceritakan kepada kami, dari Hajjaj, dari Abu
Ishaq, dari Al Harits dari Ali yang berkat4 'Tidak ada Jum'at, tasynq,

shalat Idul Fitri dan Idul Adhha kecuali di perkampungan yang padat
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atau kota yang besar." Dalam sanadnya ada Al Harits Al A'war dan

dia ini sangat lemah, sehingga sama sekali tidak bisa dijadikan hujjah.

Ibnu Abi Syaibah meriwayatkan lagi, "Jarir menceritakan

kepada kami, dari Manshur, dari Thalhah, dari Sa'ad bin Ubaidah, dari

Abu Abdunatrman batrwa dia berkata, Ali berkata,'Tidak ada Jurn'at,

tidak ada tasyrtq kecuali di perkanpungan yang padat' ."

Abdwrazzaq juga kembali meriwayatkan, "Ats-Tsauri

mengabarkan kepada kami, dmt 7atd, Al Ayami, dari Sa'd bin

Ubaidah, dari Abu Ar-Rahman As-Sulami, dari Ali, dengan redaksi

yang mirip.

Al 'Aini mengatakan, "sanad dari jatur Jarir ini shahih. N
Baihaqi dalam At Ma'rifah beft'ata, "Ali bin Ahmad bin Abdan

mengabarkan kepada kami, Abu Bakar bin Matrmuwiyah

menceritakan kepada kami, Ja'far bin Mtrhammad Al Qalanisi
menceritakan kepada karni, Syu'batr menceritakan kepada kami, dari

Zubud Al Ayami, dari Sa'd bin Ubaidah, dari Abu Abdurrahman As-

Sulaim, dari Ati yang berkata, "Tidak ada tasyriq, tidak ada Jum'at,

kecuali di perkampungan yang menjadi tempat berkumpulnya orang-

orang (padat)." Demikian pula yang diriwayatkan oleh Ats-Tsauri dari

Zubud secara mauquf, Selesai.

Al Baihaqi, Az-7aila'i dan Ibnu Hajar mengatakan, bahwa

hadits Ali ini tidak satr secara marfu', dia hanya shahih secara mouquJl

Ibnu Al Hammam dalam Syuh At Hidayah mengatakan, *Ctrkuplah

Ali sebagai suri teladan dan imam." Selesai.

Apa yang dikatakan Ibnu Al Hammam ini tidak berarti, karena

dalam masalah ini bisa saja terjadi ijtihad dari Ali, sehingga tidak bisa

dijadikan hujjah. Bahkan, ini berbeda dengan perbuatan Umar dan

Utsman, Abdullah bin Umar dan Abu Hurairah serta beberapa orang

dari kalangan sahabat {emoga Allah meridhai mereka. Makanya, Al
Hafizh berkata, *Ketika para sahabat berbeda pendapat seperti ini,
maka wajiblah mengembalikannya kepada hadits yang marfu'."
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Menurut saya, inilah yang harus dilalorkan dan tidak boleh

melakukan metode lain. Lagi pula tidak diketahui apa ukuran pasti

dari sebuah perkampungan yang terpusat itu (baca: padat), apakah dia
sebuah desa yang besar atau selain itu. Bila ada yang mengatakan, dia
adalah desa yang besar, maka bisa dijawab balik, orang-orang yang

ada di antara Makkatr dan Madinatr tetap melaksanakan shalat Jum'at

di masa para salaf, di Rabdzah pada masa Utsman sebagaimana

disebutkan oleh Al Baihaqi dalam Al Ma'rifah. Kami hanya melihat

shalat Jum'at tidak diwajibkan atas para wanita dan musafir.

Sedangkan penduduk kampung terpelosok tidak gugur kewajiban

mereka untuk melaksanakan shalat Jum'at.

Dalam kttab At-Ta'ltq Al lulughni disebutkan, "Kesimpulan

dari pembicaraan ini adalatr, pelaksanaan Jum'at itu fardhu 'atn di
setiap perkotaan, maka demikian halnya dengan perkampungan

pelosok tanpa ada pembedaan antara keduanya. Tidaklah pantas bagi

orang yang ingin berpegang pada Al Qur'an dan sunnatr untuk

meninggalkan tekstual Al Qur'an dan hadits-hadits yang shahih hanya

lantaran mengikuti atsar yang mauquf, dimana tidak mengandung

hujjah atas kita bila berbeda dengan nash-nash yang tampak.

Adapun melaksanakan shalat Zhuhur setelah shalat Jum'at

dengan alasan berhati-hati merupakan bid'ah dan para pelakunya

berdosa tanpa ada keraguan sedikipun. Ini merupakan pembuatan

hukum baru dalam agama. Wallahu a'lam.

Bab 215: Apabila Hari Jum'at Berbenturan dengan Hari Raya
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1066. Muhammad bin Katsir menceritakan kepada kanri,

Isra'il mengabarkan kepada kami, Utsman bin Al Mughirah
menceritakan kepada karni, dari Iyas bin Au Ramlah Asy-Syami yang

berkata, "[ku menyaksikan Mu'awiyatr bin Abu Su&an yang

bertanya kepada Zard bn Arqarn. Katanya, *Apakatr Anda pernah

mengalami bersama Rasulullah SAW dimana dua hari raya bertemu

(dalam satu hari)?" Dia menjawab, "Ya."

Mu'awiyah bertanya lagi, "Lalu apa yang beliau lakukan?"

Jawabnya, "Beliau melaksanakan shalat Id, kemudian memberi

keringanan untuk shalat Jum'at. Beliau bersaM4 'Buangsiapa yang

ingin shalat (Jum'at) silahkan dia shalat'."re

Penjelasan lfadits:

1 ,b 
' 

j6 (Aa menjawab, "beliau shalat Id), di hari Jum'at.

zani e rPi P Gemuaian memberi keringanan untuk shalat

Jum'at), makSudnya mengerjakan shalatnya atau tidak.

'Jd ;rU t:l iA i ,Jul @arangsiapa yang ingin shalat

[Jum'at] silahkan dia shalat). Ini adalatr keterangan dari kata memteri
keringanan, sekaligus pemberitahuan bahwa keringanan inr diucapkan

dengan sabda beliau tersebut. Nanti akan dijelaskan hadits Abu

rP Hadits int shahih. HR Ibnu Majah (l3l0), An-Nasa'i (1590).
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Hurairah bahwa beliau SAW bersabda, "sekarang ini dua hari raya
kalian sedang bertemu. Siapa yang mau dia boleh tidak melaksanakan

shalat Jum'at, sementara kami tetap akan melaksanakan shalat
Jum'at."

Ibnu Majah dan Al Hakim meriwayatkannya dari hadits Abu
Shalih, tapi dalam sanadnya ada Baqiyyah. Ad-Daraquthni dan

lainnya mengangg ap shahih riwayatnya yang mursal.

Hadits ini mer{adi dalil ba}rwa shalat Jum'at itu setela}r shalat
Id. Hadits ini juga menjadi dalil batrwa shalat Jum'at menjadi
rukhshah yang boleh ditinggalkan. Tapi ini hanya berlaku bagi yang

melaksanakan shalat Id, tidak pada orang yang tidak melaksanakan

shalat Id. Ini menjadi pendapat sekelompok ulama. Dikecualikan dari
itu adalatr imam (pemimpin) bersama tiga orang yang harus

mengikutinya (melaksanakan shalat Jum' at).

Sementara Asy-Syaf i dan sekelompok ularna lainnya
berpendapat dia tidak menjadi rukhshatr. Mereka beralasan bahwa

kewajiban Jum'at ini umum dan berlaku untuk semua hari, sedangkan

hadits dan atsar yang menerangkan keringanannya tidak bisa dipegang

karena sanad-sanadnya masih bermasalah.

Dalam Subul As-Salam disebutkan, "Aku (Ash-Shan'ani)

mengatakan, hadits Zatdbul Arqam telah dianggap shahih oleh Ibnu

Khuzaimahm dan tak ada satu orangpun yang mempersoalkanny4

sehingga hadits ini sah menjadi pengkhusus kewajiban Jum'at di

semua hari. Sebab, hukum yang umum bisa dikhususkan oleh khabar

ahad." Selesai.

Dalarn Nail Al Authar tertulis, "Hadits ZaLd bn Arqam juga

diriwayatkan oleh Al Hakim dan dianggap shahih oleh Ali bin Al.
Madini. Dalam sanadnya ada Iyas bin Abu Ramlah yang majhul."

Selesai.

Atha' berpendapat bahwa kewajiban shalat gugur untuk

semuanya berdasarkan sabda beliau yang berlaku umum,
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"Barangsiapa ingin shalat silahkan dia shalat" Juga berdasarkan

perbuatan Ibnu Az-Zubair dimana dia shalat Id bersama orang-orang

di hari Jum'at. Dia (Atha') berkata, "Lalu kami mendatanginya untuk

mengajaknya shalat Jum'at, tapi dia tidak keluar, sehingga kami shalat

sendiri-sendiri."

Dia berkata "(Waktu itu) Ibnu Atbas berada di Tha'if. Ketika
dia tiba kamipun bertanya kepadanya tentang (perbuatan Ibnu Az-
Zubair) itu. Ibnu Abbas menjawab, "Dia telah melakukan sesuai

sunnah."

Dalam riwayat lain dari lbnu Az-Zubair dia berkata, "Ada dua

hari ruya yang berkumpul di satu hari, sehingga akupun

mengumpulkannya." Dia lalu shalat dua raka'at pada pagi hari dan

tidak lagi shalat apapun sampai waktu Ashar.

Berdasarkan pendapat bahwa shalat Jum'at adalatr htrkum asal

di harinya dan Zhuhur adalah badal, maka ini menunjukkan satrrya

pendapat tersebut. Sebab, jika yang asal saja tidak lagi menjadi wajib
padahal masih mungkin dikerjakan, maka otomatis badal-pmmenjadi
gugur. Selain itu, makna lahir dari hadits asumsi ini,
sebab ketika diperbolehkan untuk tidak shalat Jum'at dan tidak ada

perintatr untuk melaksanakan shalat fruhur padahal masih bisa

dilakukan shalat Jum'at maka ini menunjukkan bah-wa Zhuhur tidak
wajib. Ini sama dengan yang dikatakan oleh penulis kttab Syarh

Bulugh Al Maram yaitu Al Maghdbi dan dia menguatkan pendapat

Ibnu Az-Zubair.

Dalam Subul As-Salarn dikatakan, "Menurutku (Ash-Shan'ani

Al Amir), ketika Atha' menginformasikan bahwa Ibnu Az-Zubair
tidak keluar untuk shalat Jum'at, tidak berarti dia juga tidak
melaksanakan Zhuhur di rumahnya. Makq memastikan bahwa

madztrab Ibnu Az-Zubair adalah tidak wajib shalat Zhuhur di hari

Jum'at yang bertepatan dengan hari raya berdasarkan riwayat ini
tidaklah benar. Sebab, bisa jadi dia melaksanakan shalat Znrhur di
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rumahnya. Bahkan, dalam perkataan Atha' di atas bahwa mereka

shalat sendiri-sendiri maksudnya shalat menunjukkan bahwa
tak ada yang mengatakan bahwa yang menjadi hukum asal adalah

shalat Jum'at, dan shalat Zhuhu adalah badal (pengganti). Justnr ini
adalah pendapat yang tidak kuat. Sebaliknya, Zhuhur itulah kewajiban
yang asli, diwajibkan saat malam isra' sedang Jum'at, kewajibannya

datang kemudian. Kemudian, ada rjma' bahwa bila seseorang

ketinggalan shalat Jum'at maka dia harus shalat Zhuhur. Jadi, shalat

Jum'at itulah badal dari shalat Zhuhur. Kami (Al Amir Ash-Shan'ani)

sudatr menelitinya dalam sebuah risalatr khusus.?' Selesai pernyataan

Muhammad bin Al Amir Ash-Shan'ani (penulis Subul As-Salam).

Al Mundziri berkata, "Hadits ini diriwayatkan pula oleh An-
Nasa'i dan Ibnu Majatr."

f ,Lt l s:L ,!;,^1t :-* 'i. 'ryJ $:", -\ .lv

cy i- e/.lt';.t6;&:Ju g6.t,rJ i:w f ,i#\)i
,4; q,"X-'{ -^;:jr dL,g:t i :6tJ\l # 6-
aGf ,i6 { u; e! s ?f tu,fpt, f6 i.t osi .ttr:L)
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1067. Muhammad bin Tharif Al Bajali menceritakan kepada

kami, Asbath menceritakan kepada kami, dari Al A'masy, dari Atha'
bin Abu Rabah yang berkata, "Ibnu Az-Zr$ur shalat Id di hari Jum'at

bersama kami di pagi hari. Kemudian, kami berangkat hendak shalat

Jum'at, tapi dia tidak keluar menemui kami, sehingga karni shalat

sendiri-sendfui. Waktu itu Ibnu Abbas sedang ada di Tha'if. Ketika dia

datang kamipun melaporkan peristiwa itu, dan dia mengatakan, "Dia
(Ibnu Az-Zubur) telah melakukan sesuai r**u1r.r:le3

"'Hadits in shahih. HR. An-Nasa'i (1591).
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Penjelasan Hadits:

Para perawi hadits ini adalatr para perawi kirtzb stwhih.

Diceritakan dari Asy-Sya.f i dalam salah satu qaulnya dan sebagian

besar fukaha', tidak ada keringanan meninggalkan Jum'a! karena dalil
yang mewajibkannya tidak menerangkannya. Tapi hadits di atas

membantatr pendapat ini.

Ada pula riwayat dari Asy-Syaf i bahwa keringanan ini hanya

berlaku bagi mereka yang ada di luar kota. Dia berdalil dengan

perkataan Utsman, "Siapa di antara penduduk daerah-daerah dataran

tinggi yang ingin shalat Jum'at bersama karni maka silahkan dia

shalat, dan siapa yang ingin pulang silahkan." Tapi ini dibantah batrwa

perkataan Utsman tidak bisa menjadi muWtassis (pembatas atau

pengkfrusus) bagi ucapan Nabi SAW. Demikian disampaikan oleh

Asy-Syaukani.

Dalam kitab Rahmah Al Ummah dikatakaru "Jika hari raya Id
bertepatan dengan hari Jum'at maka yang benar menurut madzhab

Asy-Syaf i adalatr shalat Jum'at tidak Srgtr bagi penduduk kawasan

bersangkutan meski sudatr melaksanakan shalat Id. Sedangkan bagi

orang-orang kampung yang datang ke kota untuk shalat Id, maka

menurut pendapat yang benar dalam madzhab Asy-Syaf i bahwa

Jum'at sudatr gugur bagi mereka. Bila mereka sudah melaksanakan

shalat Id maka mereka tidak perlu lagi melaksanakan shalat Jum'a!
dan boleh langsung pulang. Sedangkan Abu Hanifah berpeudapat

bahwa shalat Jum'at tetap wajib bagi penduduk negeri. Ahmad
berpendapat, tidak lagi wajib shalat Jum'a! baik bagi penduduk

kamprurg pelosok maupun penduduk kota Mereka hanya wajib

melaksanakan shalat Zhuhur. Afta' berpendapa! bahkan shalat

Zhtrhur pun tidak lagi menjadi wajib bagi mereka, sehingga di hari ittt
setelah melaksanakan shalat Id mereka hanya perlu melaksanakan

shalat Ashar." Selesai.
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1068. Yahya bin Khalaf menceritak* t"pua" kami, Abu
Ashim menceritakan kepada kami, dari Ibnu Juraij, dia berkata, Atha'
berkata: Pernah terjadi hari Idul Fitri yang bertepatan dengan hari
Jum'at pada masa Ibnu Az-Zubair. Dia kemudian berkata, "lni ada

dua hari raya yang berkumpul dalam satu hari, maka aku

mengumpulkannya sekaligus." Dia lalu melakukan shalat dua raka'at
pada pagi hari dan tidak lagi menambatrnya sampai shalat Ashar.rea

AI Mundziri berkat4 *Hadits ini diriwayatkan pula oleh An-
Nasa'i dari hadits Wahb bin Kaisan, dari Ibnu Abbas, dengan redaksi
yang mirip secara lebih ringkas.

Penjelasan Hadits:

Ft ,k ,P ry 3l- it ta* tidak lagi menarnbahnya sampai

shalat Ashar). Asy-Syaukani berkata, "Secara latrir dia tidak lagi

shalat Zhuhur. Ini menunjukkan batrwa bila kewajiban shalat Jum'at

sudah dinyatakan gugur lantaran sebab yang diperbolehkan maka

tidak lagi ada kewajiban shalat Zhuhur. Ini adalah pendapat Atha'.
Secara zhahir pula ini dikatakan oleh.mereka yang berpendapat bahwa

shalat Jum'at adalah asal pada hari Jum'at. Anda tentu tahu bahwa

Allatr-latr yang telah mewajibkan shalat Jum'at pada hari Jum'at,

sehingga untuk mewajibkan shalat Zhuhur pada hari itu tentu perlu

's Hadits im shahih. Lihat sebelumnya.
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dalil lebih lanju! dan tidak ada dalil yang bisa dipegang dalam hal ini

sepanjang pengetahuan saya." Selesai.

Menurut saya (Syamsul Haq), ini adalatr perkataan yang batil.

Yang benar adalah apa yang dikatakan oleh Al Amir Al Yamani

dalam Subul As-Salam. Ibnu Taimiyah dalam Al Muntaqa setelah

menyebutkan riwayat-riwayat tersebut dari Ibnu Az-Ztbair, dia lalu

mengatakan, "Pemahaman dari ini adalatr karena dia memandang

pelaksanaan shalat Jum'at sebeh:m tergelincimya matahari, sehingga

dia menganggap cukup melakukan itu dan tidak lagi melalorkan shalat

Id." Selesai.
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1069. Muhamnad bin Al Mushaft dan Umar bin Hafsh Al
Wasshabi -+ecaramakna- menceritakan kepada kafiii, keduanya bedratq

Baqiyyah menceritakan kepada kami, Syu'bah menceritakan kepada

l@mi, dari Al Mughiratr Adh-Dhabbi, dari Abdul Azizblm Rufai', dari

Abu ShaIitU dari Abu Hurairab, dari Rasulullah SAW, bahwa beliau

bersabda, "Sudah berlctnnpl pada lwi lalim ini dua hari rrya. Maka

buangsiqa ymg ingin, fldah cuhtplah baginy dqi melafuarukan

Jum'at, tapi lrami sendiri tetap mengadakan slwtat Jwn'o7.nte5

Umar berkata, "dari Syu'bah."

rs Hadits ini shahih. HR. Ibnu t lajah ( l 3 l l). Lihat sebelumnya.
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Penjelasan Hadits:

oil;i $li (Kami tetap mengadakan shalat Jum'at). Al
Khaththabi berkita, "dalam sanad hadits Abu Hurairatr ini ada

permasalahan. Sepertinya makna dari kalimat, "Siapa yang ingin maka

ini sudatr mencukupinya dari shalat Jum'at" adalah dia tidak lagi perlu

hadir untuk shalat Jum'at, tapi bukan berarti dia tidak wajib shalat

Zhuhur. Sedangkan perbuatan lbnu Az-Zubair tidak bisa dipahami -
menurut saya- kecuali sebagaimana madzhab yang membolehkan
pelaksanaan shalat Jum'at sebelum matatrari tergelincir. Hal senada

juga diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud. Ibnu Abbas juga mengatakan

bahwa lbnu Az-Zubair telah sesuai sunnatr. Atha' sendiri pernah

berkata, "Semua hari raya, maka pelaksanaannya adalatr di waktu

Dhuha: Jum'at, Fitri dan Adhha."

Ishaq bin Manshur menceritakan dari Ahmad batrwa ada yang

bertanya, "Pelaksanaan Jum'at itu sebelum ataukatr setelah tergelincir
matahari?" Dia menjawab, "Jika kamu melaksanakannya sebelum

tergelincir maka tidak aku salahkan." Hal senada juga dikatakan oleh

Ibnu Ishaq. Berdasarkan ini bisa jadi perbuatan lbr.ru Az-Zubair yang

shalat dua raka'at inr adalatr shalat Jum'at, dan menjadikan dua hari

raya seolatr mengikuti Jum'at. Wallahu a'lam."

Al Mundziri berkata, *Hadits ini diriwayatkan pula oleh Ibnu

Majatr. Dalarn sanadnya ada Baqiyyah bin Al Walid yang bermasalatr."

'# iri qumar berkata) bin Hafsh. (dari Syu'batr) dengan

menggunakan "dari' sedangkan Mtrtrammad bin Al Mushaft

Bab 216: Surah yang Dibaca dalam Shalat Shubuh pada Hari
Jum'at [Mim: 2llr2l2 -Ta':2181

tu"t1 i. J:F g dtp I ,i::L ,!:rA $:-,; -\ .v.
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1070. Musaddad menceritakan kepada kami, Abu 'Awanah

menceritakan kepada kami, dari Mk*rawwal bin Rasyid, dari muslim
Al Bathin, dari Sa'id bin Jubair, dari Ibnu Abbas, bahwa Rasulullatr

SAW biasa membaca surah As-Sajadah dan Al Insaan dalam shalat

Shubuh di hari Jum'at."le6

Penjelasan Hadits:

An-Nawawi berkata, "Di 'sini terdapat dalil sunnatrnya

membaca kedua surah ini ketika shalat Shubuh di hari Jum'at dan

tidak dimaknrhkan membaca ayat As-Sajadatr dan sujudnya. Tapi
Malik dan lairmya memakruhkan hal itu, tapi mereka terbantahkan

dengan hadits ini yang shahih dan tegas yang diriwayatkan dari

beberapa jalur: Abu Hurairah, dan Ibnu Abbas." Selesai.

Dalam kitab .Asy-Syari'ah Y,arya Ibnu Abi Daud dari jalur

Sa'id bin Jubair dari Ibnu Abbas, dia berkata, "Aku mendatangi Nabi
SAW pada hari Jum'at di saat shalat Shubuh. Beliau membaca surah

As-Sajadah di dalamnya dan sujud.'Dalam sanadnya ada yang hanrs

dilaitik kredibilitasnya. Juga ada riwayat Ath-Thabrani dal,am Ash-

Shaghir dari hadits Ali, bahwa Nabi SAW sujud ketika shalat Shubuh

ketika membaca Tanzil Sajadah. Tapi sanadnyapn dha'if, Demikian
kata Al Hafi*.

Al Iraqi berkata, "Ini pernah dilakukan Umar bin Al
Khaththab, Utsman, Ibnu Mas'ud, Ibnu Umar dan Ibnu Az-Zubat.lnt
juga menjadi pendapat Asy-Syafi'i dan Ahmad."

'* Hadits in shahih. HR Muslim (pembahasan tentang Jum'at/64), An-Nasa'i
(955), Ibnu Majah (821).
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Para ulama berbeda pendapat apakah imam boleh membaca

suralr yang lain yang juga mengandung ayat sajadatr sebagai ganti

surah Sajadah atau tidak boleh. Ibnu Abu Syaibatr meriwayatkan
dalam Al Mushannaf dari Ibratrim An-Nakha'i yarg berkata,

"Disunnahkan membaca surah yang ada ayat sqiadatr di dalamnya
pada hari Jum'at." Dia juga meriwayatkan dari Ibnu Abbas. Ibnu Sirin
berkata, ctfiku menganggapnya tidak mengapa."

An-Nawawi dalam Ar-Raudhah mengatakan, "Kalau dia ingin
membaca satu atau dua ayat saja dari surah itu sekedar ingin
mendapatkan sujudnya maka aku belum menemukan pembicaraan

dari kalangan ulama kami. Adapun memaknrhkannya bertentangan

dengan perbuatan salaf."

tit I .. tat o. 
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1071. Musaddad menceritakan kepada -*l';'fi
menceritakan kepada kad, dari Syu'bab dari Mukhawwal dengan

sanad dan makna yang sama, tapi ada tanrbahan: "Dalam shalat

Jum'at dengan suratr Al Jumu'atr atau Al Mrmafiquwt."lr

Penjelasan Hadits:

An-Nawawi berkatq "Di sini berarti ada kesunnahan membaca

kedua suratr itu secara lengkap dan itu merupakan madztrab yang lain.

Para ulama mengatakan batrwa hikmah dari pembacaan surah Al
Jumu'ah adalah karena dia mengandung hukum tentang shalat Jum'at

serta anjuran bertawakkal dan berserah diri kepada Allah. Sedangkan

'e7 Hadits ini shahih. HR. Muslim (pembahasan tentang Jum'at/64).
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surah Al Munafiquun mengandung hinaan terhadap perbuatan orang-

orang munafik dan peringatan kepada mereka agar segera bertaubat.

Sebab, mereka (munafik) tidak pernah berkumpul di majlis yang lebih

banyak daripada shalat Jum'at."

Al Mundziri berkata, *Hadits ini diriwayatkan pula oleh

Muslim, An-Nasa'i dengan lengkap. At-Tirnidzi mengeluarkan kisah

Shubuh sqia, juga diriwayatkan oleh Ibnu Majah."

Bab2lTz Pakaian untuk Shalat Jum'at [Mim: 2l2r2l3 -Ta': 2191

c l, c. c.
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lO72.Al Qa'nabi menceritakan kepada kami, dari Malik, ;

Nd', dari Abdullah bin Umar, batrwa Umar bin Al Khaththab melihat

sebuatr hullatr (sejenis pakaian) bergaris -yang drjual di depan pintu

masjid- dia berkata "Wahai Rasulullah, bagaimana kalau Anda beli
itu dan memakainya unfuk hari Jum'at, atau untuk menyambut tamu
yang datang kepada Anda?"
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Beliau menjawab, "Sesunggunya ini adalah pakaian orang
yang tidak punya keberuntungan di akhirat."

Kemudian, dibawakan kepada Rasulullah SAW beberapa

pakaian dan beliau memberikan salah satunya kepada Umar. Umar
berkata, "Wahai Rasulullatr, Anda memakaikannya kepadaku padatral

Anda telah mengatakan apa yang Anda katakan terhadap pakaian

'(Jtharid'\" Beliau menjawab, "Aku tidak memberikannya kepadarnu

unfuk engkau pakai." Lalu Umar memberikannya kepada salah

seorang saudaranya yang masih musyrik di Makkah.les

Penjelasan Hadits:

itt eL6rut ui* yang bergaris). Dalam Fath Al Bari
disebutkan, dengan kasrah pada huruf sln dan fathah pada huruf ya',
kemudian ada huruf ra' dengan mad. Artinya adalatr sutera. Ibnu

Qurrul berkata, "Kami mengejanya dari orang-orang yang ahli dengan

meng-idhafah-kan sebagaimana dikatakan: ;+ +'j @akaian dari

sutera). Ada sebagian mereka yang mentanwirikan kata"b atas dasar

bahwa kata el.!i adalah sifat atau badal.-

Al Khaththabi berkata, "Dikatak * irV iL ,u*u dengan

bentuk llvlv >tfc iiri lunta yang kesepuluh)."

Ibnu At-Tin menjelaskan, dikatakan demikian berarti unta itu
adalah penggenap unta-unta lain sehingga menjadi sepuluh. Demikian

halnya kata styaru' ini karena diambil dari kata sl*Jt (garis-garis)

karena memang dia bergaris sehingga menyerupai garisan sutera.

'Utharid adalah nama penjualan pakaian hullah tersebut. Dia adalatr

Ibnu Hajib At-Taimi." Selesai.

Yti e'i'O,/,6 1 U :*'#(J|(Yang memakai ini hanyalah

orang yang tidak memiliki bagian di akhiraQ. Kalimat . ini
menunjukkan sesuatu yang umum sehingga meliputi laki-laki dan

ret Hadits ni shahih. HR. Al Bukhari (886), Muslim (Al LibaaV6).
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perempuan. Namun, hadits ini hanya mengthususkan larangan untuk

laki-laki karena ada dalil lain yang membolehkan para wanita

memakai sutera.

'cji c tl@ 9 e ui l6i @adahal Anda telatr mengatakan

apa yang Anda katakan terhadap pakaian 'Utharid). Dia adalah

'Utharid bin Hajib bin Zurarah At-Taimi. Dia datang bersama

rombongan ut_usan dari Bani Tamim kepada Rasulultah SAW. Dia

masuk Islam dan termasuk salah seorang satrabat.

,4::!r, qk*l iJ jl (Aku tidak memberikannya kepadamu

untuk kamu pakai), melainkan bisa kamu pergunakan untuk yang lain.

Di sini ada dalil bahwa penggunaan kata ;i-? (memakaikan) bisa

digunakan untuk mengungkapkan kegiatan memberikan pakaian

kepada orang lain, terlepas apakah orang itu memakainya atau tidak.

Umar menjualnya seharga dua dirham, tapi ini bermasalatr, karena

dalam hadits ini dikatakan dia memberikannya kepada saudaranya.

Saudaranya yang dimaksud di sini adalah Utsman bin Hakim,

saudaranya seibu, ini menurut Al Mundziri. Atau dia adalah saudara

dari saudaranyaZudbin Al Khaththab dari ibunya Asma' binti Wahb,

ini menurut Ad-Dimyathi. Atau mungkin sadaranya sesusuan.

*tf(yang musyrik di Makkah), ada perbedaan pendapat

mengenai keislamannya. Bila Anda mengatakan pendapat yang benar

adalah orang non muslim juga mukhathab (terkena perintah) dalam

syariat Islam, lalu bagaimana mungkin Urnar memakaikannya pakaian

yang tidak boleh dipakai orang Islam? ini bisa dijawab sebagaimana

menjawab bagaimana Rasulullah SAW memberikan pakaian itu
kepada IJmar, yaitu bisa saja digunakan untuk yang lain tanpa hanrs ia
pakai. Demikian kata Al Qasthalani

Al Mundziri berkata, "Hadits ini diriwafatkan pula oleh Al
Bukhari, Muslim dan An-Nasa'i."
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1073. Ahmad bin Shalih menceritakan kepada kami, Ibnu

Wahb menceritakan.kepada kami, Yunus dam Amr bin Al Harits
mengabarkan kepadaku, dari Ibnu Syihab, dari Salim, dari ayahnya,

dia berkata, "IJmar mendapati hullah dari batran istabraq yang dijual
di ptrtr, lalu dia mengambilnya. Dia kemudian mendatangi

Rasulullah SAW dan berkata ftepada beliau), "Belilah ini dan

pakailah untuk hari raya dan menemui utusan." Kemudian dia

menyebutkan hadits yang sama tapi yang pertama lebih lengkap.l'e

Penjesalan Hadits:

f*ladalatr kain sutera yang tabal.

Ltr uttioYa belilatr.
t,c, .
JW artirrya berhias atau berpakaian indah.

)j,$ (untuk utusan) yaitu kaum yang datang berkumpul dari

seluruh penjuru negeri dan juga yang datang ingin menemui para

pemimpin.

€?f ,f: ;1.r t:;:"; ,Cy 'i '$l $:"; -\'vt
n .2..6. l3-1t

6p- ot r-$-*., o, {'* ,'rt-.r$\i "-L i. A-Ll :;,-e"*1 ,:;;

rry Hadits lrnishahih. HR. Al Bukhari (948), Muslim (Al Libas/E).
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P:tyht* dt,f ,;ral. I'
1074. Ahmad bin Shalih menceritakan kepada kami, Ibnu

Wahb menceritakan kepada kami, Yunus dan Amr mengabarkan

kepadaku, bahwa Yahya bin Sa'id Al Anshari menceritkan kepadany4

batrwa Ahmad bin Hayyan menceritakan kepadanya, bahwa

Rasulullah SAW bersabda, "Tidak ada dosa atos salah seorang dari
kalian jilra dta mendapatt -atau: Tidak ada dosa atas salah seorang

dori kolian bila kalian mendapatkar* untuk memakai dua pakaian

untuk hari Jum'at selain pakaian kcrjanya?!"

4-r berkata, "Ibnu Abu Habib mengabarkan kepadaku, dari

Musa bin Sa'd, dari Ibnu Habban, dari Ibnu Salam, batrwa dia

mendengar Rasulullah SAW bersabda seperti itu di atas mimbar."20o

Abu Daud berkata, "Juga diriwayatkan oleh Wahb bin Jarir,

dari ayahnya, dari Yahya bin Aynrb, dariYazid bin Abu Habib, dari

Musa bin Sa'd, dari 'Yusuf bin Abdullah bin Salam, dari Nabi SAW.'

2@ Hadits shahih. HR. Ibnu Majah (1095).

548 AUNUIMflBUD



Penjelasan Hadits:

int d'b ti (apa yang ada atas kalian). Dalam Al Mirqah
disebutkan, kata 6 di sini adalatr maushul ftata sambung). Ath-Thibi
berkata, "6 di sini berarti ;i (b"t *, tidak) ism-nya matrdzuf. Kata

int ,Ps @anatas salah seorang dari kalian) adalah khabarnya.

di 'u\ (tratau dia bisa mendapatkan), artinya dia mampu

memakai pakaian yang lebih baik daripada pakaian sehari-hari. Ini
adatatr kalimat syarat yan g di sisi pkan (mu' t ar I dhah1.

Kata ir!i-'ol (agar menjadikan) adalatr kata yang berkaitan

dengan sebuah kata yang disembunyikan (mahdzuf) dan menjadi

ma'mul dari yang matrdzuf tadi. Atau bisa pula yang muta'alliq adalah

kata j|e dan khabamya adalah irli- o(.Ini sama dengan firman Allah,

;1 H {fi .{.;3'#i & 1i'& w'*t S 1J "G $'Ji &,fr
;Lt;yy'$G-"riaoi ada halaiganiagi orang bita, tidak (pula)

bagi orang pincang, ttdak (pula) bagi orang sakit, dan tidak (pula)

bagi dirimu sendiri, Makan (bersama-sama mereka) dirumah kamu

sendiri." (Qs. An-Nuur pal: 6l). Artinya, tidak ada halangan bagi

siapapun, atau celaan yang dapat mengruangi kesucian dirinya.

tiiit ifl,,iii (dua pakaian wrtuk hari Jum'ar). Maksudtyu,
pakaian khusus yang biasa dipakai untuk shalat Jum'at dan hari-hari

raya yang lain atau selain hari raya. Hadits ini mengisyaratkan

bukanlah sifat orang yang bertakwa bila tidak mengagungkan hari

Jum'at atau memperhatikan syiar Islam
. -a

* ,ll Gsre (selain kedua pakoian keria). Makzudnya

pakaian sehari-hari yang biasa ia gunakan. Kata a;s diriwayatkan

dengan memfathahkat mim ada pula yang mengkasrahkannya. Dalam

krtab Al Fa'iq disebutkan, "Diriwayatkan dengan mengkasrhakan mim

atau memfathahkannya. Mengkasratrkan dalarn bentuk itsbat adalatr

kesalahan. Al Ashma'i mengatakan bila dibaca dengan kasrah pada

mim maka artinya adalah bantuan dan tidak pernah diucapkan dengan

kasrah."
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Dalam An-Nihayaft disebutkan hanya dengan fathah pada

huruf mim, tapi dalam Al Qamus dinyatakan bahwa kata ini terkadang

disebut dengan mahnah,juga terkadang mihnah.

Hadits ini menjadi dalil disururahkannya memakai pakaian

yang bagus setiap hari Jum'at, dan rnengkhususkan pakaian di

dalamnya berbeda dengan pakaian yang dipakai di hari biasa.

Menurut saya. hadits iri mursal,karena Muhammad bin Yahya

bin Habban adalah seorang tabi'in shaghir (yunior).

)k J'6(Amr berkata) yaitu ibnu Al Harits.

-, gri ;.r gtrii(Ibnu Habib juga mengabarkan kepadaku),

sebagaimana Yatrya bin Sa'id Al Anshari mengabarkan kepadaku.

Ibnu Abi Habib adalah Yazid bin Abu Habib sebagaimana dalam

riwayat An-Nasa'i yang akan datang.

'ttt? 
i.t f @*ilbnu Habban) yaitu Muhammad bin Yatrya bin

Habban sebagaimanatertulis dalam Sunan Ibnu Majah.

i* i.t g(dari Ibnu Salam) yaitu Abdullah bin Salam

sebagaimana dalam riwayat Ibnu Majah dari jalur ini.

i* i I' f /.'.i|idp (dari Yusuf bin Abdullah bin Salam).

Al Hafizh berkata dalam Al Ishabah, "Dia (Yusuf bin Abdullah bin
Salam) pernatr melihat Nabi SAW tapi waktu itu dia masih kecil tapi

dia menghafal beberapa hadits dari beliau. Al Bukhari. menyebutkan

bahwa Yusuf ini sempat menjadi satrabat. Ibnu Abi Hatim menukil

dari ayahnya bahwa dia punya riwayat. Tapi pernyataan Al Bukhari

lebih tepat.

Al Baghawi berkata, "Dia pernah meriwayatkan dari Nabi

SAW, dan Ibnu Sa'd memasukkannya ke dalam tingkatan kelima dari

kalangan para sahabat. Dia juga menyebutkannya dalam kelompok
para sahabat." Selesai

Ibnu Majah mengeluarkan riwayatn ya, diaberkata, "Abu Bakr
bin Abu Syaibah menceritakan kepada kami, salah seorang guru kami

550 AUNUI.MTYBUD



menceritakan kepada kami, dari Abdul Harnid bin Ja'far, dari
Muhammad bin Yatrya bin Habban, dari Yusuf bin Abdullah bin
Salam, dari ayahnya yang berkata, 'Rasulullah SAW berkhutbah di
hadapan kami......". AlMaz,zi mengomentari, "Guru yang dimaksud
oleh Ibnu Abi Syaibah di sini adalah Muhammad bin Umar Al
Waqidi.

Kesimpulannya, hadits ini diperselisihkan sanadnya dari
beberapa segi:

Pertama:Adanya perbedaan pada Yahya bin Sa'id Al Anshari.
Amr bin Al Harits meriwayatkan dari Yahya bin Sa'id Al Anshari,
dari Muhammad bin Yatrya bin Habban, dari Nabi SAW secara

mursal sebagaimana yang ada pada Abu Daud ini. Sedangkan Yatrya

bin Sa'di Al Umawi meriwayatkan dari Yahya bin Sa'id Al Anshari,
dari Ammh, dari Aisyatr secara marfu'. Ini dikatakan oleh Ibnu Abdil
Barr dalam At-Tamhid.Al Halizh berkata, "Dalam sanadnya ada yang

perlu ditinjau ulang, dan Malik mengeluarkannya tanpa sanad."

Kedua: Ada perbedaan pula pada riwayat Yazid bin Abu
Habib. Amr bin Al Harits meriwayatkan dari Yazid, dari Musa, dari

Ibnu Habban, dari Ibnu Salam sebagaimana yang terdapat dalam

Sunan Abi Daud ini. Demikian pula yang ada pada Ibnu Majatr

dengan redaksi, "Harmalatr bin Yahya menceritakan kepada kami,

Abdullah bin Wahb menceritakan kepada karni, Amr bin Al Harits

mengabarkan kepadaku, dari Yazid bin Abu Habib, dari Musa bin
Sa'd, dari Muhammad bin Yahya bin Habban, dari Abdullah bin
Salam, bahwa dia mendengar Rasulullah SAW bersabda dari atas

mimbar di hari Jum'at." Lalu dia menyebutkan hadits ya1rg sama

dengan di atas. Dia menjadikannya termasuk musnad Abdulah bin

Salam. Sedangkan Yatrya bin Aynrb meriwayatkan dari Yazid, dari

Musa, dari Yusuf bin Abdullah bin Salam. Di sini dia

memasukkannya ke dalam musnad Yusuf bin Abdullatr bin Salam,

bukan musnad Abdullah bin Salam.
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Ketiga: Abdul Hamid bin Ja'far meriwayatkan, 'dari

Muhammad bin Yatrya bin Habban dari Yusuf bin Abdullatr bin

Salam, dari ayatrnya sebagaimana riwayat Ibnu Majatr di atas. Al
}d,arzi dalam Al Athraf mengatakan, "Yang inilah yang lebih dekat

Maksudnya, yang benar adalah dia merupakan musnad

Abdullatr bin Salam, bukan anaknya Yusuf. Demikian keterangan dari

kitab Ghayah Al Maqshud.

Bab 218: Mengadakan Halaqah (Ia'lim) Sebelum Shalat Jum'at

[Mim: 213,214 -Ta'z 2201

tf f ,oi,J" i; ,f ,r|--$:r, ,i:rA $:", -\ .vo

"'t" c7' \' &it Jit'of ,,:* cr r*.1 ;r" rJ|;.u{,J.,."tll"*t 2 , .. . .
rt. , . cl c 1.

c_r*L a-b -L"''J dl_1 c
'tUi Llt e€tt:

c

c&'LJl
to tbt*il.,9

.a;:.;tijauUt*F * ,,SPS

1075. Musaddad menceritakan kepada karni, Yahya

menceritalcan kepada kami, dari Ibnu Ajlan, dari Anr bin Syu'aib,

dari ayatrya, dari kakeknya, batrwa Rasulullah SAW melarang jual

beli di masjid, juga mencari barang yang hilang di dalamny4

membacakan syair, dan beliau juga melarang tahalluq (membuat

halaqah) sebelum shalat pada hari Jum'at.2ol

Penjelasan Hadits:

7 y'e Of1 lmembacakan syair di dalanrnya). At-Tirmidzi
mengatakan setelatr menyebutkan hadits ini dalam riwayatnya, "Ada

20r Hadits im hasan. HR. Ibnu Majah (749), An-Nasa'i (713), At-Tirmidzi (322).
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riwayat dari Nabi SAW lebih dari satu hadits yang memberi rukhshatr

bolehnya membaca syair di masjid."

Al Iraqi menjelaskan dalam sayrhnya, "Hadits yang melarang

dengan hadits,yang membolehkan dikompromikan dengag dua cara:

Pertama,larangan di sini dipatrami sebagai tanzih (makruh) dan hadits

yang membolehkan menerangkan hukum mubahnya.

Kedua, hadits yang membolehkan hanya diberlakukan untuk syair
yang baik dan diizinkan seperti menghina kaum musyrikin, memuji

Nabi SAW, menyerukan kehidupan zuhud dan akhlak mulia.
Sedangkan hadits yang melarang ditujukan kepada syair yang

mengandung pembanggaan diri, penghinaan dan kebohongan,

diskripsi tentang khamer dan lain sebagainya.

$;a, f dt (dan beliau melarang tatralluq [membuat
halaqahl). Al Hilqah adalah berkumpul .untuk menuntut ilmu atau

berdishrsi. Al Ktraththabi berkata, "Dimakruhkannya berkumpul

untuk pelajaran atau berdiskusi sebelum shalat Jum'at hanyalatr

karena dianjukan mempersiapkan diri untuk pelaksanaan shalat dan

mendengarkan khutbah. Bila sudah selesai semuanya barulah boleh

melaktrkan halaqatr ta' lim."

Ath-Thahawi berkata, "Larangan mengadakan tahalluq

sebelum shalat bila masjid menjadi sesak karenanya. Itulatr yang

dimakruhkan. Semen-tara bila tidak maka itu tidak mengapa"

Al Iraqi berkat4 "Para ulama kami (Syaf i)'yah. Penerj) dan

jumhtr mematraminya sesuai teksnya, karena hal itu bisa

menyebabkan pemutusan shaf, padatral di hari Jum'at diperintahkan

untuk merapatkan shaf dan mengisi shaf-shaf yang terdepan." Semua

ini disebutkan oleh As-Suyuthi.

Al Mundziri berkata, "hadits ini diriwayatkan pula oleh At-
Tirmidzi, An-Nasa'i dan Ibnu Majatr. At-Tirmidzi berkata, 'hadits ini
hasan'. Sebelumnya sudatr disebutkan pembicaraan ptra ulama
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tentang sah tidaknya berdalil dengan hadis yang diriwayatkan oleh

Amr bin Syu'aib."

Bab 219: Membuat Mimbar [Mim: 214,215 - Ta': 2211

1076. Qutaibah bin Sa'id menceritakan kepada kami, Ya'qub

bin Abdurrahman bin Muhammad bin Abdullah bin Abdul Qari Al

Qurasyi menceritakan kepada kami, Abu Hazim bin Dinar

menceritakan kepadaku, bahwa ada beberapa orarrg laki-laki yang

mendatangi Sahl bin Sa'id As-Sa'idi, ,mereka berdebat tentang

mimbar dari apa seharusnya tiangnya dibuat. Mereka bertanya

kepadanya tentang hal itu. Dia menjawab, "Demi a[ah, aku sungguh
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tahu dari apa dia dibuat. Aku telah melihatrya pada hari pertama dia
diletakkan dan hari pertama Rasulullah SAW duduk di atasnya.

Rasulullah SAW mengirim kepada Fulanah {ia menyebutkan nama

seorang wanita- dan memerintahkan, 'Suruhlah pembantumu si
tukang kayu untuk membuatkan tonggak-tonggak yang bisa aku

duduki di atasnya bila aku sedang berpidato di hadapan orang

banyak.' Wanita itupun menyuruh pembantunya melakukan itu. Sang

pembantu ini kemudian membuatnya dari kayu Tharfa' yang ada di
Ghabatr. Kemudian dia membawanya dan si wanita tadi mengirimnya
kepada Nabi SAW. Beliau lalu memerintatrkan agar tonggak kayu ini
diletakkan di sini. Aku melihat Rasulullah SAW di atasnya dan

bertakbir di atasny4 kemudian beliau ruku' dan masih berada di

atasnya. Kemudian beliau turun dengan posisi tetap (menghadap

kiblaQ dan sujud di pangkal mimbar, kemudian beliau kembali ke

tempat semula. Setelah selesai beliau menghadapkan wajatr ke orang

banyak dan bersabda, 'Wahai sekalian mqnusia, aht melahtknn tni
agar kalian mengthtti oht dan agar kalian btsa mempelajari (tata

coa) shalatht'."202

Penielasan lladits:

&1,iit(At Qari), nisbatr kepada qaarahyang merupakan nama

sebuah suku. Dinisbahkan kepada Al Qurasyt karena dia adalah sekutu

bani Zahrah. Dernikian disebutkan dalam '(Jmdah Al Qari.

gbl (Abu Hazim), namanya adalah Salamatr Al A'raj.
'fe, bf @atrwa ada beberapa orang). Al Hafizh berkata, "Aku

tidak menemukan siapa nama-narna mereka."

tlf,t i5 (mereka berdebat). Ini adalah kalimat keterangan

(,rmlah haaliyatr), artinya mereka berdebat atau mengadukan. Berasal

dari kata 6ljti,ll yang berarti berdebat. Ar-Raghib berkata

2@ Hadits ni shahih. HR Al Bukhari (917), dan Muslim (pembatrasan tentang

masjid/44).
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"mumaaraah, imtiraa' dan mujadalah arttnya sama." Tentang ini
sama dengan firman Allah, W {r.$e )U3 i6 "Maka ianganlah
knlian berdebat tentang merekn kecuali perdebatan yang lahir saja."
(Qs. Al Kahfi Ltsl:22).

Al Kirmani berkata, "dari kata *ll2;."Yl yang berarti keraguan."

4, C(tentang mimbar) maksudnya mimbar Nabi SAW.

'oii e @art apa kayunya). Artinya dari bahan apa dia.

U;',f ol3 (mereka bertanya kepadanya). Yaitu kepada Sahl

bin Sa'd.

a: *(tentang itu), tentang mimbar yang diperdebatkan itu.

'tL tL (dari apa dia). Di sini tertulis dengan menuliskan huruf
alif pada kata V dan ini jarang, meski meurang beginilah kata

dasarnya. Ini pula yang menjadi qira'ah Abdullah dan IJbay ketika
membaca ayat:';tJL1$'rl, "Tentang apa mereka bertanya-tanya? " (Qs.

An-Naba'[78]: l).

Sedangkan jumhur membacanya dengan menghilangkan alif
dan itulatr cara membaca yang paling terkenal. Dalam kalimat ini kata

itu diiringi dengan bentuk sumpah yang dita'kid sgtelahnya 3d4+
jumlah ismiyah ftalimat nominal) lalu dikuatkan dengan huruf ol

untuk menyatakan kenyataan yang benar-benar terjadi ditambatr

adanya lam ta'nkid pada ltrabar. Tujuannya meyakinkan pendengar

akan apa yang dia bicarakan.

'tl3 $ (dan aku sungguh telah melihatnya), maksudnya

mimbar itu.

4 t|-iif Gali pertama dia diletakkan), maksudnya tempat di
mana dia diletakkan, dan ini adalah jawaban tambahan yang tidak ada

dalam pertanyaan tentang masalah yang diperdebatkan sebelumnya.

?t- Jit:t (dan hari pertama). Ini juga keterangan tambatran yang

tidak masuk dalam pertanyaan. Tujuannya untuk membuktikan

penekanan bahwa benar dia telatr tatru betul akan mimbar tersebut.
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Lalu dia menerangkan jawabannya dimulai dari kalimat, "Lalu
Rasulullatr SAW mengirim pesan kepada Si Fulanah. Kata ilyi tiaut
disharf (tidak diberi tanwin) karena menegaskan bentuk mu'annats
dan batrwa yang dimaksud adalatr orang tertentu ('alamiyyatr) dan

rurma wanita itu tidak disebutkan. Ada yang mengatakan namanya
adalatr Fukaihah binti Ubaid bin Dulaim.

M ri(lu fi lSatrt telatr menyebut namanya). easim bin
Ashbagh dan Abu Sa'd meriwayatkan dalam kitab Syarf At Musthafa
dari jalur Yahya bin Bukair, dari Ibnu Lahi'ah, Umarah bin Ghaziyyah

menceritakan kepadaku, dari Abbas bin Sahl, dari ayatrnya,
*Rasulullah SAW berkhutbatr menghadap sebatang kayo. Ketika
orang-orang (yang hadir) semakin banyak, maka beliaupun berkata,

"Alangkatr baiknya kalau aku membuat mimbar." (Kebetulan) waktu
itu di Madinah ada satu orang tukang kayu yang biasa dipanggil

Maimun. (Lalu dia menyebutkan haditsnya).

i63r eir:li ,,Sj :lol (Supaya, "Perintablcanlatr pembanttr laki-
lakimu y-g ,.or*g't**g kayu). Kataig] seharusnya adalah '€iI
tapi karena ada dua hamzah maka dihilangkanlah hamzah yang kedua

dan harnzah yang pertama menjadi halnzah washl yang juga tidak
terbaca (sehingga tidak ditulis) sehingga menjagi, :g]. Kata )tt ir
berstatus manshub karena sebagai shifaf dari kata i>tr.

}}f tA* duduk), bisa drmafukan,,bisa pula dimajarmkan

sebagai jawabul amr. Ghulam (pembantq btdak laki-laki) inr

ftrmanya Maimun sebagaimana riwayat Qasim bin Ashbagh di atas,

atau Ibratrim sebagaimana riwayat Ath-Thabruli dalam Al Ausath,

atau Baqul sebagaimana dalam riwayat Abdurrazzaq, atau Ba'qum
sebagaimana dalam riwayat 45u }Ju'aim dalam Al Ma'rifah, atau

Shubah sebagaimana dalam riwayat Ibnu Basykawal, atau Qabishatr
Al Makhzumi (karena dia adalah maula dari orang-orang Makhzum)

sebagaimana dikatakan oleh Umar Ibnu Syubbatr dalam Ash-

Shahabah, atau Kullab maula Ibnu Abbas, atau Tamim Ad-Dari

sebagaimana dalam riwayat Abu Daud dan Al Baihaqi, atau Mabniya
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sebagaimanakata Ibnu Basykawal pula, atau Rumi sebagaimana yang

ada dalam riwayat At-Tirmidzi dan Ibnu Khuzaimah dan keduanya

menshahihkan riwayat itu.

Ada kemungkinan dia adalatr Tamim Ad-Dari, karena dia

banyak melakukan perjalanan ke negeri Rum (Eropa dan sekitarnya.

Penerj). Tapi, pendapat yang sepertinya paling tepat adalah Maimun,

karena riwayat yang lain lemah. Sebagian ahli menganggap kesemua

nama yang disebut itu bersama-sama membuat mimbar tersebut, tapi

itu terbantatrkan dengan perkataannya dalam riwayat-riwayat yang

ada, "Di Madinah tidak ada tukang kayu kecuali satu orang." Tapi

bantatran ini bisa dijawab balik dengan mengatakan batrwa memang

hanya ada satu yang mahir tapi yang lain bisa saja membantunya

dalam pengerjaan tersebut. Demikian disebutkan dalam Fath Al Bari
danAl lrsyad.

'tjl6 (Dia memerintahkannya) artinya; wanita tadi

mernerintahkan pembantunya tadi membuat mimbar. (dia

mengerjakannya) artinya mengerjakan tonggak kayu tersebut
o

I,1l' :g* q (dari Tharfa' yang berasal dari daerah Ghaabah).

Tharfa' adalah sejenis pohon yang ada diperkamFungan pelosok.

Dalam kitab Muntaha At /rD dikatakaru "Tharfa' adalah jamak dari

v,atat9.-

Al Ghaabah adalah salah satu kawasan di dataran tinggi

Madinatr menuju arah ke Syarn.

;q 'j (lalu dia datang), si pembantu tersebut (membawanya)

setelatr selesai membuatny4 Qalu dia mengirimkannya) si wanita tadi

(kepada Rasulullatr SAW) untuk memberi tahu bahwa si pembanhrrya

zudatr selesai mengerjakannya

tiiltL'6-b} Wr',rb(hlu beliau memerintahkan agar mimbar ittr

diletakkan), untuk memberikan tangga dan tonggak kayu. Dalam

riwayat Muslim dari jahu Abdul Aziz bin Abu Hazim, "Lalu
dibuatkanlah tangga yang tiga ini."
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,ilb ,)b (beliau shalat di atasnya) artinya di atas'tonggak kayu
yang dibuat sebagai mimbar itu agar beliau bisa dilihat oleh orang
yang tidak bisa melihatnya bila beliau shalat di atas lantai rata.

* Fi (beliau bertakbir di atasnya). Dalam riwayat Sufian
dari Abu Hazim yang ada pada Al Bukhari ada tambahan kalimat,

"dan beliau membaca (Al Qur'an)".

W '$t tt j (kemudian beliau ruku' dan masih berada di
atasnya). Ini adalatr kalimat keterangan (umlah haaliyah). Sufyan juga

menambahkan, "kemudian beliau mengangkat kepala beliau".

,s:fiit j:j j (kemudian beliau turun secara mundur teratur)

Artinya beliau mundur dan tetap menghadap kiblat.

#, Pl O'rhti (lalu beliau sujud di dasar mimbar), yaitu di
atas lantai di samping tanggaterbawah dari mimbar itu.,'

'tlE- 'd ftemudian beliau kembali) ke mimbar. Dalam riwayat
Hisyam bin Sa'd dari Abu Hazim yang ada pada Ath-Thabrani, "dan
beliau berpidato di hadapan orang banyak di atasnya, kemudian

diqamatkanlah'shalat. Beliau bertakbir dari atas mimbar. Riwayat ini
menunjukkan bahwa khutbah itu didatrulukan sebelum shalat.

ei * (setelah selesai) maltsudnya selesai dari shalat.

/6t ,* .fif 6eUau menghadapkan wajatr kepada orErxg

banyak), dengan wajatr beliau yang mulia. l

Jli) (beliau bersabda). Beliau SAW menerangkan kepada para

satrabat beliau +emoga Allah meridhai.mereka- akan hikmah dari

perbuatan beliau tersebut.

e* t.tt* ,frt#(ir.va',>iio r;{ }6r \fr (wotoi setralian

manusia, aht melahtkan ini agar kalian mengihtti alat dan agar

knlian bisa mempelajmi (tata cara) shalath). gu1^ tliJlil dengan

mengkasrahkan htrruf lam pertama lalu memfathatrkan ta' dan'atn.
Artinya, agar kalian belajar. Di sini dihilangkanlah sebuah ta'nya
guna memperingan pengucapan
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Dalam hadits ini pula ada dalil bahwa gerakan sedikit tidak

membatalkan shalat, sama halnya dengan gerakan banyak tapi

terpisah-pisatr. Juga diperbolehkan bertujuan mengaj ar para malonun

tata cara shalat dengan praktik yaitu dengan berposisinya imam di

tempat yang lebih tinggi daripada makmum. Hukum lain yang

terdapat dalam hadits ini adalatr setiap khatib harus berkhutbah di atas

mimbar karena itu lebih dapat terlihat dan suaranya juga bisa lebih
jelas. Demikian disebutkan oleh Al Qasthalani dalam lrsyad As-Sari.

Al Mr:ndziri berkata, "Hadits ini diriwayatkan pula oleh Al
Br*hari, Muslim, An-Nasa'i dan Ibnu Majatr.'

,rJ i; ,f ,fG I $:t- ,:* '; ';;.\ $t'; - \ .vv

iv o:-,;.6 *i y\t J* ,;,Ll 1i i.t ,f ,gs * ,:t!i

-J-LJ \l- '& tlt Ji, G- f? cll'J,6 .tf znlrfnt'-; 'i

.;CV t?'i';6fitt .,t.,Su .:,!1w

1077. Al Hasan bin Ali menceritakan ke,pada kami, Abu Ashim

menceritakan kepada kami, dari Ibnu Abi Rawwad, dari Nafi', dari Ibnu

bahur+ Nabi SAW ketil@ zudah mulai tua (gemuk), malca

berkatalatr Tamim Ad-Dari kepada beliau, 'Maukah fuida kalau saya

buatkan sebuah mimbar yang bisa menopang tulang Anda wahai

Rasulullah?' Be,liau me,njawab, 'oTenhr rnanr." Lalu Tamim prm

mernbuatkan sebuatr mimbar yang memiliki dua tangga untuk beliau.2o3

Penjelasan Iladits:

,,,, ;sg tl,J 6tcetika sudatr agak gemuk) Abu Ubaid mengatakan,

"Ada yang meriwayatkannya dengan takhfif ada pula dengan tsaydid.

2* Hadits ni shahih. HR. Al Bukfiari secara ta'liq dan Ibnu Hajar menganggap
bagus isnadnya.
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(Dengan tasydid) artinya, sudatr tua dan berumur. Sedangkan dengan

takhfif (tanpa tasydid) artinya gemuk atau banyak lemak di badan.

Tapi, Rasulullah SAW tidak pernatr menjadi gendut.
. ,,

'--Jlibe -W-il lataumenopang tulang-tulang anda). Ini adalatr

kinayah aar{tcatiduduk di atas mimbar itu, dan kata "atau" yang ada

dalam teks hadits ini adalah keraguan dari perawi apakah

menggunakan k-ata (lj"i-atau !.Li.
,F i (memiliki dua tangga). Hadits ini diriwayatkan pula oleh

Al Hasan bin Suffan, Al Baihaqi dari jalur Abdul AnzbinAbu Daud.

Al Hafizh berkata dalam Fath Al Bari,"lsnadrryajayyid (bagus)."

Ibnu Sa'd dalam Ath-Thabaqat juga meriwayatkan hadits dari

Abu Hurairatr, batrwa Nabi SAW berkhutbah sambil bersandar pada

. batang kurma dan beliau berkat4 "Berdiri cukup sulit bagiku." Lalu
Tamim berkata kepada beliau, "Maukah Anda saya buatkan sebuah

mimbar sebagaimana yang saya lihat dibuat di Syam?" Nabi SAW
kemudian bermusyawrah dengan kaum muslimin mengenai hal ini,
dan mereka berpandangan sebaiknya beliau menerima tawaran itu- Al
Abbas bin Abdul Muththalib berkatq etfiku punya seorang pembantu

bemama Kullab yang merupakan manusia paling rajin. Lalu beliau

bersabtla, " Perintahknntah dia untuk miembuot..." Al Hadits.

Hadits ini menurut Al Hafizh para perawinya tsiqqah kecuali

Al Waqidi. AI Hafizh berkata, "Dalam hadits IbnuUmar ini tidak ada

pengesan bahwa yang membuat mimbar adalah Tami Ad-Dari, bahkan

dalam riwayat Ibnu Sa'd dijelaskan batrwa Tamim tidak membuatnya.

Sehingga, pendapat yang paling dekat pada kebenaran, pembuat

mimbar tersebut adalatr Maimun." Selesai (Al Hafizh).

Bila Anda mengatakan, da informasi yang tsabit (vdid,

shahih) dari hadits Satrl bin Sa'd dari jalur Abdul AzizbinAbu Hazim

yang ada pada Muslim bahwa kayu-kayu mimbar itu memiliki tiga

tingkatan, demikian halnya dengan riwayat Ibnu Majatr dari hadits

Ath-Thufail bin LIbay bin Ka'ab dari ayatrnya yang berkata, 'Nabi
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SAW shalat bersandarkan dengan batang kurma bila masjid berbentuk

bangsal (ada atapnya). Beliau berkhutbah dengan menghadap batang

tersebut. Maka berkatalah salah seorang dari sahabat beliau, "Wahai

Rasulullah, maukah Anda bila dibuatkan sebuah mimbar yang bisa

Anda gunakan sebagai tempat berdiri di hari Jum'at dan orang-orang

bisa mendengar khutbah Anda di hari Jum'at?" Beliau menjawab,

"Ya." Lalu dibuatkantah bagi beliau tiga tangga....." (al Hadits).

Dalam hadits Ibnu Umar ini disebutkan dua tangga, lalu

bagaimana mengkompromikannya?

Saya jawab, mimbar Rasulullah SAW tetap tiga tangga sampai

datang Marwan yang mengubahnya menjadi enam tangga ditanrbatt

dari bawatr pada masa pemerintatran Mu'awiyah. Sedangkan yang

mengatakan ada dua tangga maka dia tidak memasukkan tangga yang

dijadikan tempat duduk oleh Rasulullah SAW ke dalarn hitungan.

Ibnu Naiiar dan lainnya mengatakarS "Hal itu terus

berlangsung sampai terbakarnya masjid Madinatr pada tahun 654 H
dan mimbar itupun terbakar.'Demikian kata Al 'Aini. Watlatru a'lant.

Bab220: Letak Posisi Mimbar [Mim: 2151216 -Tr'22221

Di mana posisinya di dalam masjid, ternyata dia ada dinding
yang me,ngarah langsung ke kiblat.

i ti * ,fG I $:'L ,19 'i. 
"k 

$:"; -\ .vA

bt ,* bt Jy, *G tis :Jti Lrti i ae *,y ol
.i,ir' ? l* utAt';:r{-"j*

1078. Makhlad bin Khalid menceritakan kepada kami, Abu

Ashim menceritakan kepada kami, dari Yazid bin Abu Utaid, dari
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Salamatr bin Al Akwa' yang berkatq "Jarak antara mimbar Rasulullah
SAW dengan dinding adalah sekedar bisa lewatnya seekor

kambing."2m

Penjelasan Hadits:
a,

ei y trtt * ht Jh: f c;.irri lrarat< antara mimbar
Rasulullah SAW). Ini diriwayatkan pula oleh Al Ismaili dari jalur Abu
Ashim, dari Yazid bin Abu tlbaid dengan lafazh, "Mimbar di masa

Rasulullah SAW tak ada jarak antaranya dengan kiblat melainkan
hanya sekedar bisa lewatnya seekor kambing."

Sedangkan lafazh Muslim dari jalru Hammad bin Mas'adatr,

daxi Yazid, dari Salamah, dia berkata, "Antara mimbar dengan kiblat

- adalah sekedar bisa lewatnya seekor kambing.'

Redaksi riwayat Al Bukhari, Al Makki bin Ibrahim
menceritakan keryda kami, Yazid bin Abu Ubaid menceritakan

kepada kami, dari Salarnah, dia berkata, "Dinding masjid yang ada di
sisi mimbar hampir tak bisa dilewati seekor kambing."

;
JatEit 'Cris @*, antara dinding), maksudnya dinding kiblat

(dinding bagian depan masjid).

i,llt 'F itjf (sepeni,jalaq yang harlya bisa dilewati seekor

kambing), yaitu tsmpat perlintasan kambing. Mimbar Nabi SAW
dengan dinding jarakrya hanya sejauh itu. Ini a,dalah jarak antara

mimbar dengan dinding kiblat. Dalarn bab "mendekat ke sutah"
sudah dibalras hadits Sahl bin Sa'd yang berkata *Jarak antara tempat

berdiri Nabi SAW dengan kiblat hanyalah sejarak perlintasan

kambing." Dalam redaksi AI Bukhari dan Muslim disebutkan, "Jarak

antara tempat shalat Rasulullah SAW dengan dinding atlalatr selebar

2q Hadits ini shahih. HR. Al Bukhari (497), dn Muslim (pembahasan tentang
shalaU263).
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jalan yang dilintasi kambing." Demikian disebutkan dalam Ghayoh Al
Maqshud.

Bzb22lz Shalat pada Hari Jum'at sebelum Tergelincir Matahari

[Mim: 216,217 -Ta'z 2231

Artinya boleh shalat sururatr dan nafilatr sebelum matahari

tergelincir pada hari Jum'at.

* ,et;1i.iU $!l.- ,,/o'i1tL! d ; -t .vq

ht * ,4, f ,e;6;l ,*,#4,,rj r t;,itLJ *,i
& 4l1ui,21JAr ?,;'r\ 1At ;>.a>lat ;f '6 * *

..r;*Ji-, lf ,;:,f

l, ,W, ,rJ 4';r1 :urU'i.: :!t ,l.l:,.6iuidJi'#_'f Pt
'1079. Muhammad bin Isa menceritakan kepada kami, Hassan

bin Ibratrim menceritakan kepada kami, dari Laits, dari Mujahid, dari

Abu Al Khalil, dari Abu Qatadah, dari Nabi SAW batrwa beliau tidak

suka shalat pada pertengatran siang kecuali pada hari Jum'at, dan

beliau bersabda, "Sesungguhnya jahannam ttu dinyalalwn kecuali

pada hari Jum'at."205

Abu Daud berkat4 "Ini adalatr mtrsal.Mujatrid lebih tua dari

Abu AI Khalil, dan Abu Al Khalil tidak pematr mendengar dari Abu

Qatadah.'

"t Sanadnya dha'if, lantaran dha'ifnya Laits yaitu Ibnu Abi Sulaim dan ke-
majhul-an Abu Al Khalil Al Hadhrami Abdullah bin Khalil
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Penjelasan Hadits:

e;EJ ii- ffndahari Jum'at), yaitu pada saat matahari tepat di
atas kepala. (sebelum matahari tergelincir), dan itu tidak boleh kecuali
pada hari Jum'at.

ta, t zizz o';r;i '& Ot (Sesungguhnya Jahannam ttu dinyalakan),
dengan menggunakan bentuk majhul (pasif) maksudnya dinyalakan.
Al Khaththabi berkata, "Kat4 'dinyalakan Jatrannam', dan kata
'antara dua tanduk syetan' dan lain semisalnya merupakan lata*,-
latazh syariah yang hanya diketahui artinya oleh sang pembuat syariat.
Kita hanya wajib beriman dan meyakini keabsatrannya serta

mengamalkan kandungannya." Demikian disebutkan dalarn An-
Nihryah.

e;Eit ?i ll (kecuali pada hari Jum'ar), karena pada hari itu
Jatrannam tidak dinyalakan, sehingga boleh shalat pada hari Jum'at
ketika matahari tepat di atas kepala sebelum tergelincir.

,Y":;'$(dan dia mursat).Al Mundziri berkata" *Abu Al Khalil
namanya adalah Shalih bin Abu Maryam oran Dhab' berasal dari

Bashrah, dra tsiqqah dan dipakai oleh Al Bukhari dan Muslim sebagai

hujiah." Selesai (Al Mundziri).

Al Baihaqi dalam Al Mo'rifah meriwayatkan hadits dari jalur

Sa'id bin Abu Sa?id, dari Abu Hurairah bahwa Rasulutlah SAW
melarang shalat pada pertengahan siang sampai matahari tergelincir
kecuali pada hari Jum'at.

Dari jalur Abu Nadhrah Al 'Abdi bahwa dia menceritakan

kepadanya dari Abu Sa'id Al Khudri dan Abu Hurairatr Ad-Dausi, dua

orang sahabat Rasulullatr SAW yang berkatao "Rasulullah SAW

melarang shalat pada pertengahan siang kecuali pada hari Jum'at."
Kemudian dia menyebutkan riwayat Abu Qatadah, setelah itu dia

menyebutkan, "Ini mursal, Abu Al Khalil tidak mendengar dari Abu

Qatadatr. Sedangkan riwayat Abu Sa'id dan Abu Hurairatr dalam

sanad keduanya ada periwayat yang tidak bisa dijadikan hujjatr. Tapi;
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bila digabungkan dengan riwayat Abu Qatadah maka bisa sedikit

menguatkan. Kami juga meriwayatkan keringanan untuk melalcukan

itu (shalat pada pertengatran siang hari Jum'at. Penerj) dari Thawus

dan Makhul." Selesai secara ringkas (Al Baihaqi).

Al Hafizh Ibnu Al Qayyim berkata dalam kttab Zad Al Ma'ad,
ketika membatras keistimewaan-keistimewaan hari Jum'at:

Kesebelas: Tidak dimakruhkan melakukan shalat pada hari itu
ketika matahari tergelincir. Ini menurut Asy-Syafi'i dan yang

sependapat dengannya. Ini juga menjadi pilihan guru kami Ibnu

Taimiyah.

Hadits Abu Qatadah dikatakan oleh Abu Daud sebagai hadits

mursal. Tapi, hadits mursal bila dikuatkan oleh pengamalan*, dan

didukung oleh qiyas atau pendapat sahabat, atau hadits itu mursal dan

dikenal sebagai pilihan para syaikh dan didukung pula oleh riwayat
yang dha'if atau matruk atau sejenisnya, maka itu bisa menguatkan

pengamalannya." Selesai secara ringkas (Ibnu Al Qayyim).

Satrabat imam berkata, "Asy-Syaf i menguatkan pendapat

(bolehnya shalat siang hari Jum'at) ini dengan riwayat Tsa'labatr bin
Abu Malik, dari mayoritas sahabat Nabi SAW batrwa mereka

melaksanakan shalat pada pertengahan siang hari Jum'at."

Al Hafizh Ibnu Hajar berkat4 "Maknrhnya shalat pada

pertengatran siang hari adalah pendapat para imam yang tiga dan juga
jumhur ulama. Tapi Malik punya pendapat lain dalam masalatr ini. Dia
berkata: Aku tidak menemukan orang-orang yang punya fadhilatr

kecuali mereka rajin shalat di pertangahan siang."

Ibnu Abdil Ban berkat4 "Malik telatr meriwayatkan hadits

Ash-Shunabihi dengan lafazh,'Kemudian jika dia telah sama maka

iringilatr, dan jika sudah tergelincir maka pisahkanlah....' Di bagian

akhirnya berbunyi, 'dan Rasulullah SAW melarang shalat pada waktu-

* Mrmgkin maksudnya amal ahli Madinah yang menjadi hujjah menurut pendapat
Malik. Wallahu a'lam. Peneq
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waktu tersebut.' Bisa jadi ini dianggapnya tidak shahth, atalu dia
menolak hadits ini lantaran berbeda dengan pengamalan ulama

Madinah sebagaimana yang dia sebutkan. Sedangkan Asy-Syaf i dan

yang sependapat dengannya mengatakan, dikecualikan dari larangan

tersebut pada siang hari Jum'at." Selesai (Al Hafizh Ibnu Hajar).

Demikian disebutkan dalam kitab A'lam Ahli Al Ashr.

Adapun shalat Jum'at sebelum tergelincir matahari, Ad-
Daraquthni mengeluarkan hadits dalam sunannya dari jalur Tsabit bin
Al Hajjaj Al Kullabi, dari Abdullah bin Saidan As-Sulami yang

berkata, '(Aku menyaksikan Jum'at pada masa Abu Bakr, dan waktu

itu shalat serta khutbahnya sebelum pertengahan siang. Kemudian aku

menyaksikan pula shalat Jum'at pada masa Umar dan shalat serta

khutbahnya bisa aku katakan sampai pertengahan siang. Kemudian,

aku menyaksikannya pada masa Utsman, dan shalat serta khutbatrnya

bisa aku katakan sampai berakhirnya tengah hari. Selama itu, aku

tidak melihat ada yang mengingkari atau mengkritik mereka."

Dalam Ta'liq Al Mughni disebutkan, "Para perawi hadits ini
semwmya tsiqqah kecuali Abdullah bin Sindan, ada pula yang

menyebutnya Saidan. Al Bukfiari mengomentarinya, "Haditsnya tidak

lagi bisa diperkuat (laa yutaaba')." Abu Al Qasim Al-Lalika'i berkata

tentagnya, "majhul." Ibnu'Adi mengatakan dia itu sepertinya maihul.

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Abdullah bin Ahmad dalam

Ziyadah Musnad, Abu Nu'aim yang merupakan guru Al Bukfiari

dalarn pembatrasan tentang shalat miliknya" serta Ibnu Abi Syaibatr,

semuanya dari jalur Abdullah bin Sidan. Al Hafizlt mengomentarinya

dalam Fath Al Bari, "Semua perawinya tstqqah kecuali Abdullah bin

Sidan, dia adalah tabi'i senior hanya saja kredibilitasnya tidak

diketahui."

Ibnu Abi Syaibatr meriwayatkan pula dari jalur Abdullatr bin

Salamah yang berkata, "Abdullah -maksudnya Ibnu Mas'ud- pernah
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shalat Jum'at bersama kami pada waktu Dhuha dan dia berkat4 *Aku

khawatir kalian akan kepanasan."

Abdullah bin Salamah ini shaduq (ujur) hanya saja dia

termasuk orang yang hafalannya berubatr ketika sudah tua. Demikian

kata Syu'bah dan lainnya.

Dia juga mengeluarkan dari jalur Sa'id bin Suwaid yang

berkata, "Mu'awiyah shalat Jum'at bersama kami pada waktu Dhuha."

Tapi Sa'id ini disebutkan oleh Ibnu'Adi dalam Adh-Dhu'afa'.

Ibnu Abi Syaibah mengeluarkan dari jalur Abu Razin, dia

berkata, "Kami pemah shalat Jum'at bersama Ali, terkadang kami

masih. mendapatkan bayangan (bayangan akibat matahari) terkadang

pula tidak. Demikian disebutkan dalam Fath Al Bari."

Ibnu Taimiyatr mengatakan dalam Al Muntaqa, "Hadits
Abdullatr bin Sidan diriwayatkan oleh Lmam Ahmad dalam

riwayatnya yang disebutkan oleh putanya Abdulllatr. Demikian pula

diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud, Jabir dan Sa'id bin Zaid dan

Mu'awiyatr dimana mereka melaksanakan shalat Jtrm'at sebelum

tergelincirnya matatrari." Selesai (tbnu Taimiyah).

Riwayat-riwayat ini menjadi dalil bagi mereka yang

membolehkan pelaksanaan shalat Jum'at sebelum tergelincirnya

matahari, sekalipun memang setelah tergelincir itu lebih aftlhal. Ini
adalah pendapat Ahmad bin Hanbal dan Ishaq bin Rahawaih.

An-Nawawi berkata, *Malik, Abu Hanifatr dan Asy-Syaf i
serta jumhur berpendapat tidak boleh melalcsanakan shalat Jum'at

kecuali setelah matahari tergelincir. Tak ada yang menyelisihi ini
kecuali Ahmad dan Ishaq, dimana mereka membolehkan

pelaksanaannya sebelum tergelincir matahari."

Abu Bakr bin Al 'Arabi melakukan keanehan karena dia
mengatakan telah ada ijma' bahwa shalat Jum'at tidak wajib sampai

matahari tergelincir. Kecuali, ada pendapat dari Ahmad batrwa dia

berkata kalau dikerjakan sebelum matatrari tergelincir maka itu satr.
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Al Hafizh berkatq "Ibnu Qudamah dan lainnya mequkil
pendapat dari sebagian kalangan salaf yang mendukung pendapat

Ahmad." Selesai (Al Hafizh),

Syaikh Al 'Abid Az-Zahid,Abdul Qadir Al Jailani dalam kitab
Ghunyah Ath-Thalibin mengatakan, "Waktunya adalatr sebelum

tergelincirnya matahari, sama dengan waktu dilaksanakannya shalat
Id." Selesai

Kesimpulannya, shalat Jum'at setelah tergelincir matahari

riwayatrya tsabit berdasarkan hadits-hadits shahih yang tidak lagi bisa

ditakwil lain dan kuat segi pendalilannya. Sedangkan pelaksanaannya

sebelum tergelincir matahari juga diperbolehkan. Wallahu a'lam.

Bab222r Waktu Jum'at [Mim: 218 -Ta':2241

i.* ,7#t i. 'i:) glL ,:ub ;) ;fi.:t ti;* - \ .A.
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1080. Al Hasan bin Ali menceritakan kepada kami, Zaid bin

Al Hubab menceritakan kepada kami, Fulaih bin Sulaiman

menceritakan kepada kami, Utsman bin Abdurratrman At-Taimi
menceritakan kepada kami, Aku mendengar Anas bin Malik berkat4

"Rasulullah SAW melaksanakan shalat Jum'at bila matahari telatl

miring (condong, tergelincir)."206

2* Hadits shahih.HR. Al Bukhari (904), At-Tirmidzi (503).
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Penjelasan lladits:

|.;*.lr i:tr; ri1 @ila matahari telah miring), artinya tergelincir.

Menuut Ath-Thibi artinya matahari itu melewati masa tergelincir

sehingga jelas terlihat condongnya. Dalam Al Mirqah disebutkan,

"Artinya, condong ke arah barat, dan sudah meninggalkan posisinya

di atas kepala setelah sempurna tergelincirnya." Selesai (Al Mtrqah).

Syaikh Al 'Arif Abdul Qadir Al Jailani mengatakan dalam

Ghunyah Ath-Thalibin, "Jka kamu ingin mengetahui hal itu maka

ukurlah bayangan dengan menacapkan sebuah kuyo, atau kamu berdiri

tegak di sebuah tempat di bumi dengan tegak lurus, kemudian akan

diketahui sampai batas akhir bayangan dengan menggarisnya.

Kemudian, lihatlah apakah akan berkurang ataukah bertambah. Bila
terlihat berkurang maka nyata bahwa matahari masih sebelum itu, bila

bayangannya tegak tidak lebih dan tidak kurang berarti matahari tegak

lurus, dan itulatr pertengatran siang yang tidak boleh melakukan shalat

padanya. Bila karnu melihat bayangannya sedikit lebih dari aslinya

berarti matahari sudah tergelincir. Llhrlah batas kelebihan itu sampai

ke bayangan benda tersebut, jika sudah melebihi batas akhir

panjangnya maka itu adalah akhir waktu Zhuhur." Selesai (Syaikh

Beliau berbicara panjang lebar dan sangat baik dalam masalah

ini. Hadits di atas memberikan indikasi bahwa Rasulullatr SAW

senantiasa melakukan demikian di setiap shalat Jum'at, yaitn bila
matahari telatr tergelincir.

Al Mundziri berkata, *Hadits ini diriwayatkan pula oleh Al
Bukhari, At-Tirmidzi. At-Tirmidzi berkaa, hasan shohih."

a
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1081. Ahmad bin Yunus menceritakan kepada karni, Ya'la bin

Al Harits menceritakan kepada karni, Aku mendengar Iyas bin
Salamatr bin Al Akwa' menceritakan dari ayahnya yang berkata,

"Dahulu, kami shalat bersama Rasulullatr SAW dan kami pulang

sementara tembok-tembok belum ada bayangannya."2o7

Penjelasan Hadits:

;:d g0'1.i . 
'dj (Sementara tembok-tembok belum ada

baygeagryil..balan riwayat Al Bukhari redaksinya adalah, 'Aj
ar $Ui.J Jg 0tLiLIl "sementara tembok-tembok masih belum punya

6uy*g* y*g tisi dijadikan tempat berteduh."

Sementara riwayat Muslim berbunyi, ".W W '*S 6j "Darr
kami tidak menemukan bayang-bayang untuk (ami berteduir."

Dalam riwayat Al Bukhari dan Muslim pula ada lafazh

berbunyi, L;r, € 'q7'j',r:&Jr ')r1 $ "...apabila matatrari telatr

tergelincir, kemudian kami pulang dalam keadaan mengikuti bayang-

bayang."

Maksudnya, tidak adanya bayang-bayang yang bisa diikuti,
bukan tidak ada bayangan sama sekali. Hal ini dihrnjukan oleh

kalimat, "Kemudian kami pulang mengikuti bayang-bayang." Justru,

dalam riwayat ini ada penegasan bahwa ada bayang-bayang meski

sedikit.

'07 Hadits ini shahih. HR. Al Bukhari (4168), dan Muslim (pembahasan tentang
Jwrr'atl32) dari jalur Iyas dengan redaksi yang sama.
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An-Nawawi berkata, "Itu hanyalah lantaran saking segeranya

Juma' atan dimulai dan pendeknya bayang-bayang mereka." Selesai.

Itu tidak menunjukkan bahwa mereka shalat sebelum

tergelincirnya matatrari. Memang, yang bisa dijadikan dalil untuk itu
adalah riwayat Muslim dari jalur Hasan bin 'Iyasy, dari Ja'far, bin
Muhammad dan ayahnya, dari Jabir bin Abdullah, dia berkata, "Kami
shalat (Jum'at) bersama Rasulullatr SAW lalu kami pulang dan (masih

sempat) mengistirahatkan unta-unta kami."

Al Hasan berkata, er.,{ku berkata kepada Ja'far, Pada jam

berapakah itu?" Dia menjawab, "Pada saat tergelincirnya matahari."

Dan dari jalur Sulaiman bin Bilal, dari Ja'far, dari ayatrnya,

batrwa dia bertanya kepada Jabir bin Abdullah, "Kapankah Rasulullatr

SAW melaksanakan shalat Jum'at?" Dia menjawab, "Beliau shalat

lalu kami pergi ke unta-unta kami dan mengsitirahatkannya ketika

matahari tergelincir." Maksudnya unta-unta pengangkut air untuk
ladang.

Juga telatr shahih riwayat bahwa Nabi SAW berktrutbah dua

kali lalu duduk antara kedua khutbah itu, membacakan ayat Al Qur'an
dan memberi pelajaran kepada manusia sebagaimana tertera dalam

Shahih Muslim dari hadits Ummu Hisyam dan pada Ibnu Majatr dari
hadits Ubay bin Ka'ab. Juga ada pada riwayat Mrrslirn dari Abu
Hurairah dan Ibnu Abbas. Andai kata khutbatr beliau dilakukan

setelah tergelincirnya matahari tentulatr ketika orang-orang pulang

akan mendapati bayang-bayang untuk berteduh. Pembatrasan rinci
ddam masalatr ini ada dalarn kttab At-Ta'liq Al Mughni.

Dalam kitab Subut As-Salam disebutkan, bahwa Malik
memboletrkan khutbatr sebelum tergelincimya matahari, tapi shalatnya

harus dilalcukan setelah itu.

Al Mundziri berkata, "Hadits ini diriwayatkan pula oleh Al
Bukhari, Muslim, An-Nasa'i dan Ibnu Majah."
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1082. Muhammad bin Katsirun.n..rirrf.* U"r* kami,
Suffan mengabarkan kepada kami, dari Abu Hazim, dari Sahl bin
Sa'd, dia berkata, "Kami masih sempat tidur siang dan makan siang
setelatr shalat Jum'at."2o8

Penjelasan Hadits:
, ,,.
J.r, (kami tidur siang), berasal dari kata iJrLiJt. Dalam An-

Nihayah di3"l^k*, "Al Maqiil,'atau at qaitulah adalatr istiratrat pada

pertengahan siang, meskipun tidak hanrs disertai dengan tidur."
Selesai.

Mereka menceritakan dari Ibnu Qutaibatr batrwa dia berkata,

"Tidak lagi dinamakan ghada' (makan siang) ata.u qa'tlah (tidur
siang) bila matatrari sudah tergelincir."

Hadits ini merupakan dalil bagi yang berpendapat bolehnya

shalat Jum'at sebelum matatrari tergelincir. Segi pengambilan dalilnya

adalatr, yang dinamakan al ghada' atzu al qailuulah tidak mungkin

dilakukan sebelum matahari tergelincir. Tapi kelompok yang tidak
membolehkan hd. itu menjawab istidlal (pengambilan dalil) ini
dengan mengatakan, "Hadits ini tidak menunjukkan shalat itu
dilakukan sebelum matahari tergelincir, karena mereka yang berada di
Makkah dan Madinah biasanya tidak tidur siatg(qailuutah) dantrdak
pula makan siang (Shada) _kecuali setelah shalat Zhuhur,

sebagaimana firman-Allah, ,.#, 'n 
&O-|;,:;t ,*t "dan ketika

lraltan meletal:kan pakaian dt walou Zhuhur. " (Qs. An-Nuur [2a]: 58).

2ot Hadits ni shahih. HR. Al Bukhari (939), Muslim (pembahasan tentang
Jum'atB0).
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Memang, Rasulullah SAW melalrukan shalat Jum'at dengan

segera tepat ketika matahari telah tergelincir, berbeda dengan shalat

Zhuhur, dimana beliau biasa mengundur pelaksanaannya sampai

orang-orang ramai terkumpul. Demikian dijelaskan dalam Subul As-

Salam.

Al Mundziri berkata, "Hadits ini diriwayatkan pula oleh

AlBukhari, Muslim, At-Tirmidzi dan Ibnu Majah, ada yang

meriwayatkan secara panjang lebar, ada pula yang ringkas."

Bab223z Adzan pada Hari Jum'at [Mim: 219 -Ta'22251

,f ,ft [) us* ,!rt,,,;t'eA, 'i iZi $:", - \ .,AY

t\l ok orili Lf ,*i'a. ,*s.tlrt G'tl ,7V i, f ;;;
f h' J:" Ity C-#ti;it Js i,:)i ',#-r
k, o*6'-^1r* ok At .Lii'?tr qr'#:, f *!, *,
1 :tr'iJt de "'oifi cJrir or1!r{ -al)t ?:;i* tl'd$t

,ui a;,;(ti
1083. Muhammad bin Salanrah Al Mwadi me,nceritakan

kepada karni, Ibnu Wahb menceritakan kepada kami, dari Yunus, dari

Ibnu Syihab, As-Sa'ib bin Yazid mengabarkan kepadaku, bahwa

adzar, awalnya adalah ketika imam sudah duduk di atas mimbar pada

hari Jum'at di masa Nabi SAW, Abu Bakr, dan Umar RA. Ketika
pada masa pemerintahan Utsman dan orang-orang telah semakin

banyak, maka Utsman memerintahkan adzan ketiga pada hari Jum'at.

Lalu diadzankanlah atas perintahnya di Zawa', sehingga masalah

inipun menjadi sebuah ketetapan sejak saat itu.2oe

'' Hadits ini shahih.IlR. At Bukhari (912), An-Nasa'i (1391).
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Penjelasan Hadits:

t:tl oti irili Lf @ahwa adz-an itu pada awalnya). Dalam
riwayat Ibnu Khuzaimatr "Adzan pertama yang disebutkan Allah
dalam Al Qur'an di hari Jum'at adalah....." Sedangkan dalam riwayat
lain masih oleh Ibnu Khuzaimah berbunyi, "Adzan yang dilalnrkan di
masa Rasulullah SAW, Abu Bakr dan Umar adalah dua adzan."

Maksudnya adzan dan qamat, disebutkan dua adzan sebagai bentuk
gaya batrasa taghltb (penyebutan benda yang lebih gampang dan lebih
dikenal).

4' ,P ?5.i #- f (ketika imam sudatr duduk di atas

mimbar). 
-Al 

Muhailab berkata, *Hikmah dari diserukannya adzan
pada saat ini adalatr agar manusia mengetahui bahwa imam sudah

duduk di atas mimbar sehingga mereka pun diam jika dia sedang

berkhutbah."

Al Hafizh berkata, "Tapi ini masih perlu ditinjau ulang

berdasarkan riwayat Ath-Thabrani dan lainnya dari jalur Ibnu Ishaq di
hadits ini pula dengan redaksi, "Bahwa Bilal adzan di pintu masjid."
Secara lahir ini berarti adzan dilalnrkan untuk mengurnumkan shalat

bukan untuk menyuruh jarnaatr supaya diam. Benar, ketika diadakan

adzan pertama maka itu untuk pengumuman dan adz.an kedua untuk

mernerintatrkan jamaah supaya diam.

',.n6, 'Fi o*'til,1i,g tlli Gada masa kekhalifatran Utsman

dan orang-orang semakin banyak). Yaitu di Madinatr sebagaimana

disebutkan dengan tegas dalam riwayat Al Bukhari. Perintah tersebut

dikeluarkan Utsman beberapa waktu setelah masa pemerintatrannya

berjalan sebagaimana disebutkan Abu Nu'aim dalam Al Mustakhraj.

eJrilr orill (dengan adzan ketiga). Dalam sebuah riwayat

redaksinya adalatr,i'Utsman lalu memerintahkan (pelaksan aar) adz.arr

pertama." Dalam riwayat lain, "adzan yang kedua sebagai perintah

dari Utsman." Ini tidak saling menafikan, karena adzan tersebut bisa

dinamakan adzan ketiga disebabkan dia adalah tambahan, juga bisa
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disebut adzan pertama karena dia dilakukan sebelum ad?a\ dan qamat

sesungguhnya. Bisa pula disebutkan adzar kedua bila dihitung dari
jumlatr adzarsaja dan tidak termasuk qamat.

Dalam 'Umdah Al Qari disebutkan, "Id adalah adzarr

pertama dari segi pelaksanaan dan ketiga dari segi kemunculannya,

karena dia muncul atas dasar ijtihad Utsman dan disetujui oleh semurr

sahabat dan tak satupun dari mereka yang mengingkari dengan

mendiamkan hal itu. Dengan demikian, ini menjadi ijma' sukuti.

Qamat juga biasa disebut adzat lantaran dia juga merupakan

pengunuman." Selesai

:t1Tjt ,P <ai a,rrs Az-Zaura'). At Bukhari mengatakan, "Itu
adalah tempat di pasar kota Madinah." Al Hafizh mengomentari,

"Inilah yang bisa dipegang. Ibnu Baththal mengatakan, itu adalah

sebuah batu di pintu masjid, tapi pendapat Ibnu Baththal ini dibantah

oleh riwayat Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Majatr dart Az-hfin, bahwa

Az-Zawa' itu adalatr sebuatr rumah (bangwran) di pasar yang disebut

Az-Zawa'.

Sedangkan menurut riwayat Ath-Thabrani, "Dia (Utsman)

memerintahkan adanya adzatpertama yang dikumandangkan di sebuatr

rumatr yang disebut Az-Zawa'. Di sanalatr adzarL dikuurandangkan

untuknya. Jika dia sudatr duduk di mimbar maka mu'adzdzinnya pun

mengumandangkan adzan pertama- Dan, ketika dia sudatr turun (dari

mimbar. Penerj) maka dikumandangkanlah qamat."

'ici: * ?\i',4 (Lalu masalatr inipun ditetapkan demikian).

Maksudnya, adzar ketiga yang pertama kali dikurnandangkan ini.
Dalam Fath Al .Bari disebutkan, "Yang tampak adalah orang-orang

mengarnalkan perbuatan Utsman di semua negeri, karena saat itu
Utsman adalah khalifah yang ditaati. Akan tetapi Al Fakihi

menyebutkan bahwa yang pertama kali membuat adzan pertama di
Makkah adalatr Al Hajjaj, dan di Bashratr adalah Ziyad.
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Al Hafizh berkata, "Telah sampai informasi kepadaku bahwa

penduduk Maglrib (Maroko) terdekat pada masa sekatang ini hanya

melakukan satu kali adzan Jum'at. Ibnu Abi Syaibah meriwayatkan

dari jalur Ibnu Umar yang berkata, 'Adzan pertama di hari Jum'at

adalatr bid'ah'. Ucapan Ibnu Umar ini bisa jadi merupakan bentuk

pengingkaran (terhadap adzan peitama itu), bisa pula diartikan karena

itu belum pemah dilalrukan di masa Rasulullah SAW, dan setiap yang

belum pernah dilakukan di masa Nabi SAW adalatr bid'ah. Dari
keterangan yang lalu dapat disimpulkan bahwa Utsman melakukan hal

itu dengan tujuan mengumumkan kepada orang-orang akan wakhr

shalat Jum'at dengan meng-qiyas-kannya kepada shalat-shalat yang

lain. Tapi, shalat Jum'at masih mempunyai satu kekhususan yaitu

adanya adzan ketika khathib sudatr duduk di mimbar. Adapun apa

yang biasa dilakukan orang dengan berdzikir dan bershalawat kepada

Nabi SAW hanya dilakukan di sebagian tempat dan tidak di tempat

lain, padatral mengikuti sunah salafush-Shalih lebih utama." Demikian

disebutkan dalam Fath Al Bari.

Al Mundziri berkata, *Hadits ini diriwayatkan pula oleh Al
Bukhari, At-Tirmidzi, An-Nasa'i dan Ibnu Majatr."

i f '* ,1J. 'i.3U s:', ,:d&It $:r, -\ .Ar

q* ;.L;'3i'ok lG ,i.r, .-tj-lr * ,:rt.b!t ;,e ,lorLLy

e'*i,t?; it Je;*$t'pi *i, i" *tl;i
:;; ?.y'*dL ; .*i f oh;';,rrt +t1.

1084. An-Nufaili menceritakan kepada kami, Muhammad bin

Salamah menceritakan kepada kami, dari Muhammad bin Ishaq, dari

Az-Znhi, dari As-Sa'ib bin Yazid yang berkata, "Pada masa

Rasulullatr SAW adzan dikumandangkan di atas pintu masjid ketika

beliau sudatr duduk di atas mimbar. Demikian halnya pada masa Abu
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Bakr dan lJrnar." Kemudian dia menyebutkan hadits yang mirip

dengan hadits Yunus.2lo

Penjelasan Hadits:

*i * hr ,b .ir )r") '# ',m ?t\,1 6f 6raaa masa

Rasulullatr SAW adzan dikumandangkan di hadapan beliau). Dalam

Lisan Al 'Arab dikatakan, "Al Fara' berkata tentang tafsir fimtan

Allah Ta'ala, q5, & g. $i* Wi "Makn Komi jaditrnn yang

demtkian itu peringatan bagi orang-orang dimasa itu....." (Qs. Al
Baqarah [2]:66).

Maksud ayat ini, perubahan muka (menjadi monyet dan babi.

Penerj) merupakan balasan bagi dosa-dosa mereka yang telatr lalu dan

apa yang mereka lakukan setelahnya Dikatakan misalnya, tk '*S ,i.
@i depanmu ada ini), ini diucapkan untuk benda apapun yang ada di
depanmu.

Allah 'Azzawa Jalta berfirman, * {t btl 6.U"Dmi
depan mereka don dari belakang mereka." (Qs. Al A'maf l\: l7).

A4 7-anaj berkata ketika menafsirkan firrran Allah, J63

kafir berkata: 'Kami sekali-kali tidak akan beriman kcpada Al Qtran
ini dan tidak (ptta) kepoda kttab yang sebelumnya....." (Qs. Saba'

[3a]: 3I).

Yang dimaksud dengan kitab di depannya adalatr kitab-kitab
yang dittrrunkan sebelum Al Qur'an ini." Selesai (Az-7-aiaj).

AI Khufaji berkata dalam htab Inayah Ar-Radhi, "Ada yang

mengatakan bahwa yang didepannya itu adalah hari kiamat, sehingga

kata 'di depannya' adalah ungkapan turtuk mengabarkan masa depan.

Sebab, ungkapan tersebut bisa diartikan yang telah lalu bisa pula

diartikan yang akan datang."

2r0 Hadits ni shahih. HR. Ibnu Majah (l135), lihat pula sebelumnya.
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Sementara Al Jatrhari menyebutkan, "Dikatakan bahwa di
antara kedua tangan kiamat ada peristiwa mengerikan', artinya di
depan kiamat itu sendiri." Selesai, demikian dalam Al Qamus.

Dalam kitab tafsir Lubab At-Ta'wit karya Al Khazin
disebutkan, "Kata 4U- ,F. til merupakan majaz dalam pembicaraan,

karena setiap yang'ada di antara kedua tangannya berarti ada di arah

depan. Maka, untuk sesuatu yang terjadi setelah sesuatu yang lain,
disebutlatr dia "di antara kedua tangannya". Ini untuk menunjukkan
kemunculan dan ketenarannya. Abu Bakr bin Al Anbari berkata,

"Kedua tangan dipakai oleh orang Arab untuk mengungkapkan

sesuatu yang ada di depan. Misalnya dikatakan, 'Akan terjadi fitnah di
antara kedua tangan kiamat', maka artinya sebelum kiamat ifu sendiri

terjadi. Ungkapan ini menyerupai bila kedua tangan manusia berada di

depannya." Selesai (Lubab At-Ta'wit).

Dalam krtab Al Madarik disebutkarU "Kata 'apa yang ada di
antara kedtra langan kami' berarti di depan kami." Dalam Al Jalalain
(tafsir) dikatakan, "Maa baina aidiinaa" artinya di depan kami."

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Ath-Thabrani dari jaltu

Muhammad bin Ishaq dengan redaksi, "Sesungguhnya Bilal
mengtrmandangkan adzan di atas pintu masjid." Kesimpulannya, kata

'baina yadaihi' (di antara kedua tangannya) dipergunakan untuk

mengungkapkan arah depan atau di hadapan, baik dekat maupun jauh.

Makna dari hadits ini batrwa Bilal mengumandangkan adzan di

hadapan Nabi SAril/ ketika beliau sudah duduk di atas mimbar pada

hari Jum'at, tapi tidak di depan langsung dengan beliau sebagaimana

yang dikenal sekarang ini di negeri-negeri lndia, kecuali bagi yang

masih diselamatkan oleh Allah Ta'ala. Sebab, itu (di depan khathib)

bukanlah tempat unttrk adzan, sehingga pelakunya akan kehilangan

hikmatr adzan itu sendiri. Semestinya dia mengumandangkan adzan di

pintu masjid.
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Kata r,lLjt q6. & (di atas pintu masjid), adalatr tafsir untuk

kata di antnitedua'tangan, karena kata ini berarti di depan atau di
hadapan dan kedua kata ini adalatr 

^arf 
yang tidak ditentukan di

mana persisnya (mubham).

Zharfftata keterangan tempat atau waktu) yang mubham ifii
ada enam, yaitu i6f (di depan),'.ib (di belakang), *i (di kanan),
jt;, tA ktui), GJi (di atas), UL'(di bawah) dan yang r.rnuto" dengan

kata-kata tersebut. Bila seseorang mengatakan di depannya Zud,
maka itu berarti semua yang ada.di depannya sampai ke ujung butni,

makanya dia digolongkan mubham (tidak ditentukan jaraknya). Ini
dikatakan oleh Al Jamiy dalam Syarh Al Kifayah. Sebagian pemberi

calatan kaki bagi kitab itu (Syarh Al Kifayah) menulis, "Al Mubham

adalah yang tidak puoya batasan dan tidak punya ujung." Selesai.

Dengan demikian, maksud perkataan di antara kedua tangan

Nabi SAW adalah di depan Nabi SAW dan bukan di hadapan mimbar

tapi di pintu masjid. Ini diperkuat oleh nukilan hafiztr negeri Maghrib
Abu Umar Ibnu Abdil Barr dari Malik bin Anas sang imam batrwa

adzarl di depan imam bukanlah perkara yang biasa diamalkan di masa

lalu.

Az-Tarqani meqielaskan dalanr Syarh Al Mawahib, "Syailh
Khalil bin Ishaq berkata, dalam At-Toudhih yang merupakan

penjelasan dari kitabnya Ibnu Al Hajib, "Ada perbedaan nskilan,
apakah Bilal mengunandangkan adzan tepat di depan Rasulullah

SAW atau di atas menara. Yang dinrrkil oleh para ulama kami

(madztrab Malik) batrwa dia adzan di atas menara Demikian dinukil
oleh Abdtrrrahrnan bin Al Qasim dari Malik dalam Al Majmu'ah,
sebuatr kitab karyanya."

Ibnu Abdil Bar: dalam kitab Al Kaafi -sebuatr kitab tentang

fikih madztrab Malik- mengatakan, bahwa adzan di hadapan imam

btrkanlatr perkara yang ada sejak lama." Selesai (Az-Zaryam).
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Dalam Al Mirqah disebutkan, "Sebagian ulama Malikiyatr
menukil dari Ibnu Al Qasim, dari Malik, bahwa di masa Nabi SAW
tidak ada adzandi hadapan beliau, melainkari di menara." Selesai.

Al Imam Ibnu Al Haj Muhammad Al Maliki dalam kttab At
Madkhal mengatakan, "Sesungguhnya sunnah yang berlaku untuk
adzar. Jum'at adalatr jika imam sudah naik ke mimbar maka

muadzdzin berada di atas menara. Demikianlatr yang dilakukan di
masa Nabi SAW, Abu Bakr dan Umar serta pada awal-awal masa

pemerintahan Utsman semoga Allah meridhai mereka semua.

Muladzdzin berjumlah tiga orang dimana yang satu adzan setelah

yang lain. Kemudian, Utsman menambah satu adzan lagi di Az-
Zawa'. Waktu itu dia membiarkan adzan yang biasa dilaksanakan di
masa Rasulullah SAW di atas mimbar ketika imarn sudah duduk di
mimbar. Kemudian, pada masa pemerintatran Hisyam bin Abdul
Malik, dia menjadikan adzan yang di Az-7anna' dipindatrkan di
menara, dan hanya ada safu orang yang mengumandangkan adzan di
sana pada saat matahari tergelincir. Kemudian dia memindatrkan

adzan yang biasanya di atas menara pada masa Rasulullah SAW, Abu
BalG, Umar dan masa awal pemerintahan Utsman dipindahkan di
hadapannya. Tadinya, mereka adzerr- bertiga bergiliraru lalu dia
jadikan adzarn bersama-sarna sekaligus setelah itu langsung ketiganya

istiratrat.

Para ulama kami berkat4 sunah Nabi SAW lebih utaura

untuk diikuti, telatr jelas bahwa melakukan itu (adzan) di depan

khathib adalah bid'ah. Dernikian halnya alzfi sec,ara jama'ah

(bersama-sama) menrpakan satu b€Nffik bid'ah yang lain. Jadilatr

orang-orang berpedoman kepada dua bid'ah ini yang merupakan

kreasi dari Hisyam bin Abdul Malik. Kemudiaru hal itu dilaldcan
secara turun temunrn sampai prang-orang mengira itu addah sunnah

yang hartrs diamalkan." Selesai (Al Madkhat)

Apa yang dikatakan oleh Ibnu Al Haj sangat baih hanya saja

saya belum 'menemukan keterangan yang menunjukkan batrwa
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muadzdzin pada waktu masa Nabi SAW ada tiga orang yang

kesemuanya mengumandangkan adzanpada hari Jum'at satu persatu.

Malah, akan diterangkan nanti bahwa Rasulullatr SAW tidak punya

tukang.adzan lain selain Bilal. Wallahu a'lam.

Kemudian Ibnu Al Haj berkata lagi, "Pasal: Larangan adzan dr

dalam masjid. Adzan itu punya tiga tempat, menarq di atas atap

masjid, dan di pintunya. Jika demikian, maka terlaranglah

mengumandangkan adzan di dalam masjid berdasarkan beberapa hal:

Pertama, karena itu tidak pernatr dilakukan di masa yang telah lalu.

Kedua, Adzan itu adalah panggilan untuk manusia supaya mendatangi

masjid. Bila dia dikumandangkan dari dalam masjid maka tak ada

faedatnrya, karena disebut tahshitlul haashil (mencari apa yang sudah

didapatkan). Umumnya orang yang ada di rumah tidak dapat

mendengar adzarr dari dalam masjid. Jika adzan dikumandangkan dari

dalam masjid dengan bentuk seperti ini maka tak ada gunanya, dan

semua yang tidak ada gunanya berarti terlarang."

Dalam pasal tentang tempat adzan dia mengatakan, "Salah sahr

strnnah yang ada sejak dulu hendaklah adzar. dikumandangkan dari

atas menara Bila tidak bisa melakukan dari sana, maka hendaklah dari

atas atap masjid, kalau tidak bisa juga maka dari pintu masjid. Me,nara

di kalangan salaf adalatr bangrrnan yang dibuat di atas masjid."

Selesai.

Bila Anda mengatakan, pengarang kitab Al Hidayah

mengatakan" 'Tika imam sudatr naik ke mimbar dan duduk, maka

muadzdzin pun mengumandangkan adzan dari depan mimbar. Seperti

itutah yang zudah dilalcukan turun temunur. Dan tidak ada adzan lain

di masa Rasulullah SAW selain ini." Selesai

Al Allamah Al Aini menjelaskan dalam kitabnya Al Binayah

Syarh Al Hidayah, "turun temurun di sini maksudnya seperti itulatr
yang dilakukan oleh Nabi SAW dan para imam setelatr beliau sampai

masa kita sekarang ini. Kata tau,aruts (turun temurun) biasanya
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dipakai untuk sesuatu yang mengandung kemuliaan dan perkara
penting. Misalnya dikatakan dia menerima kebesaran secara turun
temurun berarti dia mendapatkannya dari orang yang memiliki
kebesaran yang menurunkannya kepada orang besar pula dan

seterusnya. Ada pula yang mengatakan itu adalatr ungkapan
menunjukkan bahwa informasi yang diterima berasal dari orang
terpercaya kepada orang yang terpercaya pula." Selesai (Al 'Aini).

Saya jawab, apa yang disebutkan di sini berasal dat', kitab Al
Hidayah dan memang demikianlah yang menjadi ketetapan datam
kitab-kitab madzhab Hanafi, tak ada perbedaan di kalangan mereka.

Maksud dari perkataan ini, bahwasanya sang khathib bila sudatr ada di
mimbar yang dekat dengan menara atau tempat adzxr maka itulatl
yang menjadi kebiasaan turun temurun.

Anda sudah tahu batrwa Al Faqih Burhanuddin penulis l/
Hidayah adalah salah seorang ulama senior, tapi tidak bisa diterima
klaimnya yang mengatakan itu sudatr turun temwun melainkan
riwayat langsung dari Nabi SAW yang jelas. Dalam hal ini tidak ada

riwayat yang shahift sepengetatruan saya. Malatr, klaim tawaruts iru
batil berdasarkan riwayat Ibnu Abdil Barr dari Malik sang imam
sebagaimana keterangan yang telah lalu.

Yang ada dalam tafsir Juwaibir dari Adh-Dhahftafr, dari Burd
bin Sinan, dari Makhul, dari Mu'adz, batrwa Umar memerintatrkan

para muadzdzin untuk mengrrmandangkan adzfi dari luar masjid

supaya bisa didengar orang banyak. Dia jrrgu memerintatrkan

muadzdzin itu adzan di depannya sebagaimana dilakukan di masa

Rasulullatr SAW dan Abu Bakr. Lalu Umar berkata, "Kami
membuatnya dengan cara banr, karena kaurnmuslimin sudatr semakin

banyak."

Riwayat im dha',/jiddan Qemah sekali). Al Hafizh berkata

"Atsar ini munqathi' (terputus sanadnya) antara Makhul dan Mu'adz

dan tidak tsabit. Sebab, Mu'adz keluar dari Madinah ke Syam pada
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awal pertama dia memerangi Syam dan dia menetap di sana sampai

akhir hayatnya, dimana dia meninggal lantaran terserang Tha'un.

Padahal; riwayat-riwayat yang ada menunjukkan bahwa Utsmanlah

yang menambahkan adzan ketiga itu dan itulah riwayat yang bisa

dipegang." Selesai (Al Hafizh).

Juwaibir bin Sa'id adalah seorang mufassir, mwid Adh-

Dhahhak, tapi dia matruhtl hadits (haditsnya ditinggalkan)

sebagaimana dikatakan oleh An-Nasa'i, Ad-Daraquthni dan selain

keduanya. Ibnu Ma'in mengatakan, "Dia itu bukan apa-apa", Al
Jauzajani mengomentariny4 "Tidak perlu menyibukkan diri
dengannya".

Sementara ifi Adh-Dhrahhak bin Muzatrim dianggap dha'if
oleh Yatrya bin Sa'id, tapi dianggap tsiqqah oleh yang lain.

Perlu diketahui batrwa adzaun hari Jum'at yang disebutkan

Allah Ta'ala adalatr adzan ketika imam naik ke mimbar berdasarkan

riwayat Ishaq bin Rahawaih dalam musnadnya dari hadits As-Sa'ib
yang berkata, *Adzan yang disebutkan Allah dalam AI Qur'an pada

hari Jum'at adalatr ketika imam sudatr duduk di atas mimbar pada

masa Rasulullah SAW, Abu Bala dan Umar sampai pada masa

kekhalifatran Utsman. Tatkala orang-orang sudah semakin banyak,

maka ditambahkanlah adzan ketiga di atas Az-Zaura' ."

Dalam riwayat Ibnu Khtrzaimah dalam shahihnyq dari riwayat
Abu Amir dari Ibnu Abi Adz-Dzi'b, dari Az-Znhi, dari As-Sa'ib
berbunyi, "Awal adzar. yang disebutkan Allah dalam Al Qur'an pada

hari Jtrm'at adalah....' (AI Hadits)

Demikian pula y.ang diriwayatkan oleh Abd bin Humaid

sebagaimana terdapat dalam Ad-Dun Al Mantsur.

Hadits tentang adzar- Jum'at ini diriwayatkan dari hadits As-
Sa'ib bin Yazid, Ibnu Umar dan Sa'id bin Hathib. Hadits As-Sa'ib ini
diriwayatkan oleh imam yang enam kecuali Muslim. Juga

diriwayatkan oleh Ahmad, Ishaq bin Rahawaih dalam musnad mereka
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masing-masing, Ibnu Khuzaimatr dalarn shatrihny4 Al Baihaqi dalam
As-Sunan dan AI Ma'rifah, Ath-Thabrani, Ibnu Al Jarud dalam Al
Muntaqa. Kesemua sanad dari As-Sa'ib bersumber pada Az-Ztthri.
Yang meriwayatkannya dair Az-Ztfili ada tujuh orang: Ibnu Abi
Dzi'b, Abdul Azizbin Abu Salarnah Al Majisyun, 'Uqail bin Khalid,
Yunus bin Yazid, Mushanih, Sulaiman At-Taimi dan Muharnmad bin
Ishaq. Akan tetapi di antara mereka semua hanya Muhammad bin
Ishaq yang menyebutkan tempat adzamrya. Mereka semua juga tidak
mengucapkan kalimat *'i:'6-',y. (di depannya / Rasulullah SAW), tidak
pula lafaztr-lafazh lain yang mengindikasikan tempat di mana adz-arr

itu dikumandangkan. Mereka hanya menyebutkan waktu adzan yaitu

ketika imam duduk di atas mimbar.

Sedangkan Muhammad bin Ishaq menyebutkan tempat adzarr

tersebut, yaitu di aratr depan Rasulullah SAW di pintu masjid.

Hadits Ibnu Umar diriwayatkan oleh Al Hakim dalam Al
Mustadrak, "Rasulullatr SAW ketika keluar untuk shalat Jum'at maka

beliau duduk dan Bilal pun mengumandangkan adzan. Dalam

sanadnya ada Mush'ab bin Salam yang dianggap dha'f oleh Abu

Daud. Demikian disebutkan dalam At-Tall*ish.

Hadits Sa'id bin Hathib diriwayatkan oleh Ibnu Mandah dari
jahu Al Hasan bin Shalih Al Ataji, dari ayahnya, dari sa'id bin

Hathib, dia berkata, "Biasanya, Nabi SAW keluar dan duduk di atas

mimbar pada hari Jum'at. Kemudian, mu'adzdzin pun

mengumandangkan adz.ar. Bila dia telah selesai, Rasulullah SAW pun

berdiri untuk berkhutbatr." Dernikian disebutkan dalam Al Ishabah

dan Usud At Ghabah. Dalam bab ini tidak ada penentuan tempat

adzzr, Jum'at selain hadits Muhammad bin Ishaq. Muharmad bin

Ishaq bin Yasar adalatr seorang yatgtsiqqah dan hujjatr, tidak ada jarh

(celaan) yang bisa dipegang tentang dirinya, kecuali batrwa dia

seorang mudallis.
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Dalam riwayat ini dia melakukan'an'anah, namun telatr valid
informasi batrwa dia memang mendengar langsung dari Az-h)fui
tentang hadits adzan Jum'at, sebagaimana diungkapkan dalam riwayat

Ahmad dalam musnadnya: Ya'qub menceritakan kepada kami, ayatrku

menceritakan kepada kami, dari Ibnu Ishaq, dia berkata, "Muhammad

bin Muslim bin Ubaidullah Az-Zvhi menceritakan kepadaku, dari As-

Sa'ib bin Yazidbin saudari Namr, dia berkata, "Rasulullatr SAW tidak
punya muadzdzin kecuali satu untuk semua shalat, dan untuk shalat

Jum'at dan lainnya yang bertugas mengumandangkan adz.at sekaligus

qamat." Dia berkata lagi, "Bilal mengumandangkan adzan ketika

Rasulullah SAW sudah duduk di atas mimbar pada hari Jum'at. Dan

dia qamat jika beliau sudah turun. Ini diberlakukan pula pada masa

Abu Bakr dan Umar, sampai pada masa Utsman......' (Al Hadits).

Al Hafizh lbnu Abdil Barr dalam At-Tamhid mengatakan

setelatr mengemukakan semua riwayat yang berkenaan dengan ini,

"Ibnu Ishaq berkata" *dari Az-Z;'thrj, dari As-Sa'ib bin Yazid, dia

berkata, "Di masa Rasulullah SAW adzaln dilunandangkan di depan

beliau di pintu masjid. Itu pula yang berlaku pada masa Abu Bakr dan

IJmar." Abu Daud menyebutkan, An-Nufaili menceritakan kepada

kami, dari Muhammad bin Salamah, dari Ibnu Ishaq lalu dia

menyebutkan hadits yang sama dengan hadits Yunus yang disebutkan

sebelumnya.

Dalam hadits ini Ibnu Ishaq ini beserta hadits Malik dan Yunus

ada dalil yang mentrnjukkan batrwa adzarn dilakul€n di depan

Rasulullah SAW. Hanya saja, adzan kedua dilakul@n dia depan pintu

dan adzan ketiga yang diadakan oleh Utsman dilakukan dt Az-
Za!ra'." Selesai (Ibnu AMil Barr).

Demikiantatr Ibnu Abdil Barr yang menyatakan bahwa adzan

di depan imam ittr dilaktrkan di pintu masjid, dan inilah pendapat yang

benar. Tidak ada satu huruf pun yang bisa dijadikan pegangan bahwa

adzal itu dilatokan di hadapan imam dekat dengannya seperti yang

dilalcukan orang-orang sekarang.
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Bila Anda membantatr, bagaimana bisa orang yang adzan di
pintu itu dikatakan adzan di depan imam? Saya jawab, Anda sudah

mengerti bahwa kata'baina yaday' (antara kedua tangan) aninya di
arah depan, dan itu jaraknya dimulai dari yang paling dekat sampai

yang paling jauh di ujung bumi. Jika seseorang adzan di pintu masjid
maka imam berada di deparurya, karena pintu masjid biasanya terletak
di depan mimbar. Begitulatr keadaan masjid dari zaman dahulu yang

merupakan zarnanterbaik sampai ke zaman kita sekarang ini.

Ibnu Abi Syaibah mengeluarkan dalam mushannafrrya, "Abdus
Shamad menceritakan kepada kami, dari Al Mustamir bin Ar Rayyan,

dia berkata, Aku melihat Anas di pintu pertama pada hari Jum'at dan

dia berhadapan dengan mimbar." Ini adalah ringkasan dari kitab
Ghryah Al Maqshud dar Al Mathalib Ar-Rafi'ah. Wallahu a'lam.

c, 6z I c. '-... ,/16. I 4 t, !c t,6z ..'16,

*- y f ,6t.o !ujt> tt1ir,*Jl ,r rt.a U;.r- -\ . Ao

ht 'v lt );))6;| ,iG t'.ilt * ,:€i,!t f c,er;,,y r.t

.;c1Ti'i i\.,:til';!,,tt *, y
1085. Hannad bin As-Sari menceritakan kepada kami, Abdah

menceritakan kepada kami, dari Muhammad -yakni Ibnu Ishaq-, dari

Az-Zvhi, dari As-Sa'ib yang berkata, i'Rasulullatr SAW tidak punya

muadzdzin lain selain Bilal." Lalu dia menyebutkan yang sama

maknanya.2ll

Penjelasan Hadits:

"r-ti i\T':1 1t<ecuali satu muadzdzin). Sudah dikenal bahwa

Nabi SAW memiliki beberapa mumrdzdzin antara lain, Bilal, Ibnu

Ummi Maktum, Sa'd Al Qarzh dan Abu Mahdzurah. Maksud hadits

"' Lihat hadits sebelum dan sesudahnya.
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ini adalah muadzdzin pada hari Jum'at dan di masjid Madinah saja.

Tidak ada informasi batrwa Ibnu Ummi Maktum juga adzan pada hari

Jum'at. Informasi valid hanya menyatakan bahwa yang pernah adzarr

di hari Jum'at adalah Bilal. Sedangkan Abu Mahdzr:rah ditugaskan

untuk adzan di Makkah, dan Sa'd di masjid Quba'.
';t'j ftemudian dia menyebutkan) yaitu Mtrhammad bin

Ishaq.

6tiii (maknanya) artinya makna hadits Yunus.

Ibnu Majah meriwayatkan versi lengkapnya dari jalur

Muhammad bin Ishaq dengan lafaz: "Rasulullah SAW tidak memiliki
mtiadzdzin kecuali satu orang. Jika beliau keluar maka diapun

mengumandangkan adzan, dan jika beliau turun maka diapun qamat -
dalam riwayat Ad-Daraquthni: dan Umar juga melakukan hal itu-
sampai ketika masa Utsman dan orang-orang bertambah banyak dia

menambatrkan adzan ketiga di sebuatr bangunan pasar yang biasa

disebut Az-7a\ra' .')

'i ,rr1; $:t, \-ilv i ,--- 'i. 'rZJ $:", - \ . A1

i.nilrll yV i; *,dg e,sj $:"r,* i.et;l
*tyht* gt);l'3r-'{tz,lii?f i *f i.tL-i

ybr;i u.ft ti\ 13L:t .:t:t :tI'l
1086. Muhammad bin Yahya bin Faris menceritakan kepada

kami, Ya'qub bin Ibrahim bin Sa'd menceritakan kepada.kami,
ayahku menceritakan kepada kami, dari Shalih, dari Ibnu Syihab,

batrwa As-Sa'ib bin Yazid bin Saudari Namir mengabarkan

kepadanya, dia berkata, "Rasulullah SAW hanya memiliki satu orang

mvadzAzin" Lalu dia menyebutkan hadits ini tapi tidak seluruhnya.2l2

2r2 Hadits ni shahih. HR Al Bulfiad (912), An-Nasa'i (1393).
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Penjelasan Hadits

Gti (Dia menyebutkan) maksudnya Shalih, si perawi dari
Ibnu Syihab. L-eir r.ii lttadits ini) sama dengan hadits Yunus. ffi
!W, (tapi tidak seluruhnya), artinya hadits yang disebutkan oleh
Shalih tidak selengkap hadits Yunus yang juga meriwayatkan dari Az-
Zuhri. Ahmad meriwayatkan dari jalur Ya'qub bin Ibrahim, dari

ayahnya, dari Ibnu Ishaq yang lebih lengkap daripada hadits Shalih

dan sudatr disebutkan sebelum ini. Ahmad juga mengeluarkan, Yahya

bin Adam menceritakan kepada kami, Ibnu ldris dan Abu Syihab

menceritakan kepada kami, dari Muhammad bin Ishaq, dan Az-Zr;[ni,
dari As-Sa'ib bin Yazid bin saudari Namir yang berkata, Rasulullah

SAW hanya memiliki satu orang muadzdzin yang mengumandangkan

adzan ketika beliau sudah duduk di atas mimbar, dan

mengumandangkan qamat ketika beliau sudah turun. Hal yang sama

dilakukan oleh Abu Bakr dan Umar.

Bab224: Imam Berbicara kepada Seseorang ketika Sedang

Khutbah Mim ;220 -Ta'z 2261

'i'rJi; t3'", ,:6tb:\i f '; ,ril;- $:"; -\.AV
lnt Jyt c?t 6 ,Jv /:e e ,,rLL * ,i;'u.t ri:.* ,:x-i-

)-,* il' cui '* rtlLr ,iG #t i;'rL:t *\, *
,Jt I|L3 y\t & y, J;t;t; .yet 

76. e';t;
.,:#"1' *$Jw

f :ut * ,fir ltt dl.,t;';'J:;:- t-ta :'>11:> I ,Su

d';'"A;t.*!yh, *U,
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1087. Ya'qub bin Ka'ab Al Anthaqi menceritakan kepada

kami, Mal;hlad bin Yazid menceritakan kepada kami, Ibnu Juraij

menceritakan kepada kami, dari Atha', daf,i Jabir yang berkata,

"Tatkala Rasulullatr SAW duduk tegak pada hari Jum'at beliau

berkat4 "Duduklatr!'? Itu didengar oleh Ibnu Mas'ud dan dia duduk di
depan pintu. Rasulullatr SAW melihatnya dan berkata, "Wahai lbnu

Mas' ud, kemar il ahl"zt3

Abu Daud berkata, "Ini dikenal sebagai hadits mursal, orang-

orang meriwayatkannya dari Atha' dari Nabi SAW, dan Makhlad ada

seorang syaikh."

Penjelasan Hadits:

'#'t y i' .J- lt l/t ,ipt rlt (Ketika beliau duduk),

maksudnya duduk di atas mimbar.

tt3Jir,iri6eliau bersabda, "Duduklatr kalian!"). Ath-Thibu
menjelaskan, "Irli mengandung dalil bolehnya berbicara di atas

mimbar." Selesai.

Menurut Hanafiyatr perkataan seorang khathib ketika khutbatr

dimakruhkan bila bukan bermaksud memerintahkan kebaikan.

)# iir Atl '* (itu didengar oleh Ibnu Mas'ud).

Maksudnya, perintah ilntuli duduk itu didengar oleh Ibnu Mas'ud.

l,l-jlt ?g ,P'oiii 6au dia duduk di depan pintu masjid),

karena 6i6 ingin segera melakukan perintah tersebut.

JW ,r)6 @eliau bersaMa, *Kemarilatr!'), makzudnya

beranjak dari barisan sandal menuju tempat orang-orang bershaf dan

masuklatr ke dalam masjid.

2r' Pada sanadnya ada tadlis Ibnu ftuaij, sementara Maktrlad bin Yazid dinilai
lematr. Hadits ini dinilai cacat (mursal) oleh Abu Daud.
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Ar-Raghib berkata, "Asal dari kata ini adalah memanggil
orang untuk naik ke sebuah tempat yang agak tinggi, kemudian
dipakai untuk panggilan ke tempat apa saja. Kata ,)i6 artinya pergi
menanj ak. Dikatakan, "' allaituhu fata' all a" (aku mendorongnya naik,
sehingga dia terangkat).

Otlt itjt t;,11 (Orang-orang hanya meriwayatkannya), hadits
yang mursal ini diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah dengan

mengatakan, Hafsh menceritakan kepada kami, dari Ibnu Juraij, dari

Atha', dia berkata, "Nabi SAW pemah berkhutbah....." Al Hadits.
-# p "$tit (Makhlad adalah seorang syaik*r), artnya

haditsnya boleh ditulis, tapi masih perlu dileliti lebih lanjut. Demikian
disebutkan oleh Ibnu Shalatr.

Al Mundziri berkata, "Makhlad di sini adalah Makhlad bin
Yazid Al Jazui yang meriwayatkan hadits ini dari Ibnu Juraij, dari

Atha' bin Abu Rabah, dari Jabir secara marfu'. Al Bukhari dan

Muslim menjadikan Makhlad sebagai hujjah dalam kedua kttab shahih

mereka. Ahmad berkomentar tentangny4 'Dia itu pernatr salatr'."

B,ab 225: Duduk Jika sudah Naik ke Mimbar

[Mim: 22' -Ta'22271

,.46rtt * txy ,&rt]tri iitq, 'i.'rYJ til,e - \ .AA
a

'o.tt ov i.',j- it * ,es'* ,lnit * 2W G,t *
,F 1,*ttl,,#-ik 6Jb'+1,3- *t y\t .v
"i'e *'ex-'; 

""L4 
i ep - "L',lpr",iG \f - 1*

#a?;"

AUNULMAIBUD 5gr



1088. Muhammad bin Sulaiman Al Anbari menceritakan

kepada karni, Abdul Watrhab -yalcni Ibnu Atha'- menceritakan

kepada kami, dari Al 'Umari, dari Nafi', dari Ibnu Umar yang berkata,

"Nabi SAW melaksanakan dua khutbatr dan beliau duduk di atas

mimbar jika sudah selesai -aku merasa dia mengatakan,'mtadzdzin

selesai'- kemudian beliau berdiri untuk berkhutbah. Kemudian beliau

duduk dan tidak bicara, lalu berdiri dan berkhutbahlagi.'2ra

Penjelasan Hadits:

,P 
"JrX- 

(melaksanakan dua khutbah), yaitu pada hari

Jum'at, ini adalah penjelasan global, rinciannya adalatr, "beliau
duduk", ini adalatr kalimat pembuka. Kata beliau duduk inilah yang

menjadi topik pembatrasan. Duduk di antara dua kfiutbah adalatt

sunnatr dan inilah yang menjadi pendapat mayoritas ulama, dan

berbeda dengan pendapat Abu Hanifatr. Demikian dituturkan oleh

Ibnu Baththal dan diikuti oleh Ibnu At-Tin, keduanya berkata, "Dia
(Abu Hanifah) menyalahi hadits ini." Selesai.

.,.t. ,. .';Ut :t'b tl! ftetika beliau naik ke mimbar). Para ulama

berkata, Disud4hka; khutbah di atas mimbar. Sebagian mereka

mengecualikan bila khutbatt dilalrukan di Makkah, karena berkhutbah

di atas mimbamya adalatr bid'ah. Sunnahnya adalatr berkhutbatr di
pintu Ka'bah sebagaimana yang dilahrkan Nabi SAW ketika

menaklukkan kota Makkah, dan itu juga diikuti oleh para khulafa' Ar
Rasyidin. Yang pertama kali khutbah di atas mimbar di Makkatr

adalah Mu'awiyah RA.

Akan tetapi perbuatan Mu'awiyah ini dibiarkan oleh para

ulama salaf ketika itu dan ini menunjukkan mereka memboletrkan hal

tersebut, mengingat banyak hal baru yang dilakukan Mu'awiyah tapi

mereka menentangnya. Demikian disebutkan dalam Al Mirqah.

2'a Hadits in shahih. HR. Al Bulfiari (920) dan Muslim (pembatrasan tentang
Jum'at/33), keduanya dari jalur Nafi' dari Ibnu Umar.
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li3li' ,S'6 'o5l - {i-,F (rurnpai dia selesai - aku rasa:

muadzdzin). Artinya, perawi dari Ibnu Umar mengatakan, "Aku
mengira bahwa yang selesai itu adalatr muadzdzin", demikian yang

dikatakan oleh sebagaian fukaha'. Sementara itu Ath-Thibi berkata,

"Artinya, si perawi mengira bahwa Ibnu Umar ketika tidak
menyebutkan siapa yang selesai itu maka dia adalah muadzdzin.

Sehingga artinya, lamanya Rasulullah SAW duduk di atas mimbar

tergantung seberapa lama muadzdzin menyelesaikan adzawry a."

'r#-'j ftemudian beliau duduk), dengan duduk yang tidak
lama.

'n<;l-')t (dan beliau tidak berbicara), pada saat duduk tersebut.

Artinya beliau diam dan tidak berdzikir, atau berdoa atau membaca

dengan pelan sekalipun. Tapi yang lebih baik adalatr membaca (Al

Qur'an) sebagaimana riwayat Ibnu Hibban, "Rasulullah SAW

membaca kitab Allah saat beliau duduk (sebelum khutbah)." Yang

lebih baik lagi adalatr membaca suratr Al Ikhlash. Demikian

disebutkan dalam Syarh Ath-Thibi.

Al Mundziri berkata, "Dalam sanadnya ada Al Umari yaitu

Abdullah bin Umar bin Hafsh bin 'Ashim bin Umar bin Al Khaththab,

dan dia ini dipermasalatrkan (kredibilitasnya)."

Bab226: Khutbah dengan Berdiri [Mim: 220,221-Ta':2281

c. t..t ..'.6. 6z L. \. ,c.
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'Ct qkl A'4) )tt'6 ,Jui .9-k'";i Uu #.
;y,e

1089. An-Nufaili, Abdullah bin Muhammad menceritakan

kepada kami, Zrrttar menceritakan kepada karni, dari Simak, dari Jabir

bin Samurah, bahwa Rasulullah SAW berkfiutbatr dengan berdiri,

kemudian duduk, lalu berdiri lagi untuk berkhutbatr. Barangsiapa

mengatakan kepadamu bahwa beliau ktrutbah sambil duduk maka dia

telah berbohong."

Dia berkata lagi, "Demi Allah, Aku pernah shalat bersama

beliau lebih dari seribu kali shalat."2ls

Penjelasan Hadits:

tbtl '*AJ- ori 6etia,, berktrutbatr sambil berdiri). Di sini

terdapat aAU Uut*u l:hutbatr sambil berdiri itulatr'yang disyariatkan.

Ibnu Al Mundzir berkata, "Itulah yang diamalkan oleh para ulama di

kota-kota."

Tapi ada perbedaan pendapat apakatr dia wajib atau tidak.

Mayoritas ulama mengatakannya wajib, tapi ada ntrkilan dari Abu

Hanifah yang mengatakan itu tidak wajib, sebagaimana yang

dituturkan oleh Asy-Syaukani.

Ibnu Abi Syaibah mengeluarkan hadits dari Thawus yang

berkata, "Abu Bakar dan Umar tak pernatr duduk ketika lfiutbah, yang

pertalna kali duduk di atas mimbar adalah Mu'awiyah ketika dia

sudatr gemuk dan banyak lemak di perutnya."

Asy-Syafi'i berkata, "Ibrahim bin Muhammad mengabarkan

kepada kami, Shalih mau.la si kembar (tau'amah) menceritakan

kepadaku, dari Abu Hurairah, dari Nabi SAW, Abu Bakar dan Umar,

2r'Hadits 'tru shahih. HR. Muslim (pembahasan tentang Jum'at/35) dan An-Nasa'i
(lsE2).
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bahwa mereka semua berkhutbatr pada hari Jum'at dengan berdiri di
kedua khutbah mereka. Dan mereka memisahkan antara kedua

l,*rutbah itu dengan duduk. Sampai datanglah Mu'awiyah yang

khutbatr dengan duduk pada khutbatr pertamanya dan berdiri ketika
khutbah kedua."

Menurut saya, sesuatu yang biasa dilakukan tidaklah

menunjukkan bahwa itulah yang wajib

ay,.o ?t e t'if lteUitr dari seribu shalat). Ats-Tsauri berkata,

"Maksudnya shalat lima waktu, bnkan shalat Jum?at." Selesai.

Harus dipatrami seperti ini, karena jumlatl shalat Jum'at yang

dilakukan Rasulullah SAW sejak awal pelaksanaannya sampai beliau

meninggal tak sampai sejumlatr itu, balrkan tak sampai setengatrnya.

Dalam Fath Al Wadud disebutkan, "Secara tekstual yang dimaksud di
sini adalatr shalat Jum'at, tapi jumlah demikian mustatril kecuali bila
yang dia maksud adalah saking banyalarya jumlah yang diikuti atau

dalam bentuk mengungkapkan keluarbiasaan. Tapi bila dipahami

maksudnya adalatr shalat secara umum, maka lebih mudatr

mengkompromikannya. " Selesai.

Al Mundziri berkata, "Hadits ini diriwayatkan oleh Muslim

dan An-Nasa'i."

- 'r*' ,rj 'n 'o*i ,,e-r U. e,;t $:t; -\ .1.

ok :JGi:i q /rG # ,l!r1*, e1t- ,,7;li ./j ,y -,_#t
of.ar f;,:e. ,#- ,:rs 1*L Pi y \t ,U yt );).

'''''61fu"
1090. Ibrahim bin Musa dan Utsman bin Abu Syaibatr (secara

makna) menceritakan kepada kami, dari Abu Al Ahwash, Simak

menceritakan kepada kami, dari Jabir bin Samuratr yang berkata,
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"Rasulullah SAW melakukan dua kali khutbatr dan beliau duduk

antara kedua ktrutbah. (Dalarn Khutbah itu) beliau membaca Al

Qur' an, dan mengingatkan manusia."2l6

Penjelasan Hadits:

W. ',-+J- o'€ ov+, @ua khutbatr yang beliau duduk di

antara keduanyaj. An-Nawawi berkata, "Di dalamnya trirdapat dalil
yang mendukung pendapat madzhab Asy-Syaf i dan mayoritas

ulama, dimana mereka mengatakan bahwa Shalat Jum'at itu tidak sah

tanpa dua khutbah."

Al Qadhi berkat4 "Kebanyakan fukaha berpendapat batrwa

dua k*rutbatr itu menjadi syarat satr shalat Jum'at." Dari Al Hasan Al
Bashri dan ahlu zhalir, serta satu versi riwayat dari Ibnu Al Majisyun

dari Malik batrwa shalat Jum'at tetap sah meski tanpa khutbah. Ibnu

Abdil Barr menyatakan adanya ijma' para ulama bahwa khutbah itu
harus dilakukan dengan berdiri bagi yang mampu. Sedangkan Abu

Hanifah mengatakan, sah-sah saja khutbatr dengan duduk, dan berdiri

itu bukanlah kewajiban. Sedangkan Malik mengatakan itu wajib, dan

bilar tidak dilakukan demikian maka dia telatr berdosa meski

khutbalmya tetap satr.

Abu Hanifah, Malik dan jumhur mengatakan bahwa duduk

antara dua khutbatr itu sunnatr dan tidak wajib, juga bukan syarat.

Sedangkan madztrab Asy-Syaf i mengatakan batrwa itu wajib dan

syarat satrrya khutbah. Ath-Thahawi mengatakan, *Tidak ada yang

berpendapat seperti ini selain Asy-Syaf i."

Dalil Asy-Syaf i dalam hal ini adalatr karena Rasulullatr SAW

selalu melalnrkan hal ini, dan beliau juga berpesen,"Shalatlah kalian

sebagaimana kalian melihat aht shalat." Selesai (An-Nawawi).

2tt Hadits in shahih. HR Muslim (pembahasan tentang Jum'atR4).

,96 AUNULMSBUD



Ar-Rafi'i berkat4.'Nabi SAW senantiasa melakukan duduk
antara dua khutbah tersebut."

Ibnu Al Mundzir menganggap sulit mewajibkan duduk antara

dua khutbah dan dia berkata, "Bila dalilnya hanya perbuatan

Rasulullali SAW, maka menurut Asy-Syaf i sendiri sekedar

perbuatan (tanpa perintatr lisan. Penerj) tidaklah mengindikasikan
kewajiban. Bila memang perbuatan mengindikasikan kewajiban, maka

sehartrsnya dia juga mewajibkan duduk pertama sebelum ltrutbah
dimulai. Andaipun dikatakan itu wajib, maka tetap tidak
menunjukkan batrwa shalat Juma'at menjadi tidak satr karenanya."

./t3r i:lt opr fj5 1."*Uaca Al Qur'an dan mengingatkan

manusia). Di sini terdapat dalil bagi Asy-Syaf i batrwa syarat ldrutbatr

adalah membaca Al Qur'an dan memberi peringatan atau pelajaran).

Asy-Syaf i berkata, *Kedua khutbah tidak satr kecuali dengan memuji

Allah Ta'ala, shalawat kepada Rasulullatr SAW pada keduanya,

memberi pelajaran. Ketiga hal ini wajib ada dalam kedua khutbah.

Lalu, wajib pula membaca ayat Al Qur'an pada salatr satu dari

keduanya berdasarkan pendapat yang paling benar. Selanjutrya,

diwajibkan pula mendoakan kaum mukminin dalam khutbah kedua

menurut pendapat yang paling benar."

Malik dan Abu Hanifah dan jumhur mengatakan, "Khutbah itu
sudah dianggap sah dengan melaksanakan zubstansi minirnal dari

yang dinamakan khutbah itu sendiri."

Abu Hanifah, Abu Yusuf dan Malik -dalam satu riwayat

darinya- mengatakan, *Cukup dengan bertatrmid, bertahlil dan

bertasbih." Tapi ini adalatr pendapat yang lerratr, karena bila hanya itu
tidak dinamakan khutbatr, juga tidak mencapai tujuan utama dari

khutbah itu sendiri. Selain itu, juga bertentangan dengan sunnatr Nabi

SAW. Demikian diungkapkan oleh An-Nawawi.

Menurut say4 kalimat "mengajar manusia" mengandung dalil

yang jelas bahwa khutbatr itu harus berisi pelajaran dan peringatan
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kepada manusia. Nabi SAW sendiri mengajar para sahabat beliau

tentang pokok'pokok ajaran islarn dalam khutbah Jum'at. Beliau

langsung mengingatkan bila memang harus mengeluarkan perintatr

atau larangan terhadap sesuatu yang terjadi saat beliau khutbah,

misalnya beliau memerintahkan orang yang baru masuk untuk shalat

dua raka'at, dan beliau melarang melangkahi pundak-pundak orang

dan langsung menyuruhnya untuk duduk. Beliau juga pernah

memanggil seseorang ketika beliau sedang khutbah, dengan

mengatakan, "Marilah ke sini watrai Fulan!". Beliau memerintahkan

sesuatu sesuai dengan apa yang terjadi pada saat beliau khutbah.

Makanya, seorang khathib harus membaca Al Qur'an dan memberi

pelajaran berdasarkan ayat-ayatnya. Juga menyuruh yang ma'ruf dan

melarang yang mungkar. Ditambatr keharusan menjelaskan hukum-

hukum yang perlu diketahui oleh orang banyak.

Apabila para pendengar adalatr orang-orang 'ajam (non arab)

maka dia harus menerangkan dengan bahasa mereka. Hadits Jabir

adalatr dalil yang paling jelas menunjukkan hal ini.

Allah Ta'alaberfirman, "I{ami tidak mengutus seorang rasul
melainknn dengan lisan kaumnya agar dia bisa menerangkan kepada

merel@! (Qs. Ibraahiim [a]:4)
Dalam Jami' Al Bayan disebutkan, "Artinya, dia harus

menerangkan apa yang diperintahkan kepada mereka, sehingga

mereka bisa memahaminya dengan mudah. Rasulullah SAW sendiri

diutus kepada kaum yang berkulit meratr sampai ke yang berkulit
hitam dengan dalil yang jelas. Akan tetapi yang lebih utama adalah

berkhutbah dengan bahasa setempat agar mereka bisa memahami lalu
menceritakannya kepada yang lain dan menerjemahkannya." Selesai.

Bila Anda berkata; bila dibolelrkan berkhutbah dengan bahasa

non arab, maka tentu boleh pula membaca Al Fatihah dan bacaan

shalat dengan bahasa non arab. Saya jawab, Sama sekali tidak! Itu
sama sekali tidak boleh dilakukan dalam shalat. Meng-qiyas-kannya
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dengan khutbatr adalatr qiyas ma'al fariq (menganalogikan sesuatu

yang tidak memiliki kesamaan). Sebab, khutbatr tidak memiliki
lafazh-lafazh khusus atau dzikir-dzikir tertentu, melainkan hanyalah
peringatan dan pelajaran. Sedangkan shalat bukanlah peringatan atau

pemberian pelajaran, melainkatr sebagai dzikfu. Antam dzikir dan

tadzkir (memberi peringatan) ada perbedaan yang mencolok.

Dalam shalat makmum dan imam serta yang shalat sendirian

wajib membaca Al Qur'an berdasarkan firman Allah, "Maka bacalah

apa yang mudatr dari Al Qur'an." kata "bacalah" menunjukkan
kewajiban dan seseorang tidak dikatakan membaca AI Qur'an bila
tidak berdasarkan susunan batrasa arab sebagaimana Al Qur'an itu
diturunkan dan sampai kepada kita dengan jalan mutawatir. Orang
yang membaca terjematran Al Qur'an di dalam shalat maka dia tidak
dikatakan telah membaca AI Qur'an, malah bertentangan dengan

perintatr yang seharusnya. Jadi, tidak boleh membaca terjemahan Al
Qu'an dalam shalat, hal itu justru dilarang.

Adaptm k*rutbatr, dia merupakan peringatan, sehingga si

khathib hanrs menerangkan makna AL Qur'an yang dibacanya kepada

para pendengar. Kalau tidak demikiarl maka tujuan dari khutbah ini
tidak akan tercapai. Demikian yang dikatakan oleh guru kami Al
'Allamah Natlzir l{usain Al Muhaditits Ad-Dahlawi. Demikian
ringkasan dari Ghayah Al Maqshud.

Al Mundziri berkata, *Hadits ini diriwayatkan oleh Muslim,
An-Nasa'i dan Ibnu Majah."

i )V * ,ztt? I ,i;:"; ,J,k tl $:'; - \ . 1\
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1091. Abu Kamil menceritakan kepada kami, Abu Awanah

menceritakan kepada kami, dari Simak bin Harb, dari Jabir bin

Samurah, dia berkata, "Aku melihat Nabi SAW berkhutbah dalam

posisi berdiri, kemudian beliau duduk dan tidak bicara." Selanjutrya

dia menyebutkan kalimat yang sama dengan hadits di atas.2l7

Bab 2272 Seseorang Berkhutbah @erpegangan) pada Busur

[Mim: 223 -Ta'z 2291

2r7 Hadits ni shahih. HR. An-Nasa'i (1582), lihat pula hadits sebelumnya.
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1092. Sa'id bin Manshur menceritakan kepada kami, Syihab

bin Khirasy menceritakan kepada kami, Syr'aib bin Ruzaiq Ath-
Tha'ifi menceritakan kepadaku, dia berkata, "Aku duduk menghadap

salah seorang laki-laki yang pernatr menjadi sahabat Rasulullatr SAW,

dia dipanggil Al Hakam bin Hazr Al Kulafi. Dia menceritakan kepada

kami,'Alu diutus menghadap Rasulullah SAW sebagai salatr satu dari

tujuh (atau sembilan) orang yang diutus kepada beliau. Kami berkata,

'Wahai Rasulullah, kami mengunjungi Anda, maka mintalah kepada

Allah agar kami mendapat kebaikan. Beliau lalu memerintahkan agar

kami dihidangkan kurma, padatral waktu itu cukup sulit. Kanri
menginap di sana beberapa hari dan kami sempat menghadiri shalat

Jum'at bersama Rasulullah SAW. Beliau berdiri bersandar pada

sebuah tongkat atau busur. Beliau mengucap hamdalah dan memuji

Allah dengan kata-kata yang ringan tapi baik dan mengandung berkatr.

Kemudian beliau bersabda, *Watrai sekalian manusi4 sesungguhnya

kalian tidak akan sanggup -atau: tidak akan melakukan- semtra yang

aku perintatrkan, tapi berkata benarlatr dan bergembiralah."

Abu Ali berkata, Aku mende,ngar Abu Daud berkata,

"Sebagian sahabat kami memantapkan ahr dalam hal ini, karena telatr

ada beberapa kertas yang terpotong."2ls

Penjclcsan lladits:

.$3 Cnr iQ dengan mendatrulukan yang tidak bertitik (ra)
daripada'yang hitik (ay).

!i3r (Al Kulafi), dengan mendhammahkan kaf dan

memfathahkan lam. Dia tidak memiliki riwayat lain selain ini,

sebagaimana dikatakan oleh As-Suyuthi.

3rt 3ri !f i,E:lri (dan kondisi waktu itu cularp lemah).

Maksudnya, keadaan waktu itu lematr.

zrE Dalarn sanadnya ada Syih.ab bin Khirasy, dari Syr'aib bin Ruzaiq, keduanya
jujur tapi suka salah (dalam hafalan).

AUNULMABUD 6or



Hadits ini menunjukkan disyariatkannya berpegangan pada

pedang, atau tongkat atau busur ketika sedang berkhutbah. Konon,

hikmah dari itu adalatr supaya tidak melalcukan gerakan yang tidak

berguna. Di sini juga disebutkan disyariatkannya khutbatr dengan

hamdalah dan pelajaran. Jumhur berpendapat bahwa hamdalah int
wajib dalam khutbah, sama halnya dengan shalawat kepada Nabi

SAW.

Al Mundziri berkata, "Dalam sanadnya ada Syihab bin

Khirasy Abu Ash-Shalt Al Hausyi. Ibnu Al Mubarak mengatakan dia

ittt tsiqqah. Al Imam Ahmad dan Abu Hatim mengatakan "laa ba'sa

bih" (dia tidak mengapa). Yahya bin Ma'in mengatakan "laisa bihii
ba's" (tak ada masalatr pada dirinya). Ibnu Hibban mengatakan, "Dia
adalatr orang yang shalih, tapi dia sering kali melakukan kesalahan,

sehingga tidak bisa dipakai (sebagai hujjah) kecuali sekedar untuk

i?tibar (hal-hal yang berbau pelajaran tapi tidak mengandung

penetapan hukum. Penerj).

|* i iri leuu Ali berkata), dia adalah Mutrammad Al-
Lu'lu'i, salah satu murid Abu Daud. Abu Daud di sini adalah penulis

sunan ini.

jd (Dia berkata), yaitu Abu Daud. .f {t 
"-antapkan 

aku),

artinya mengingatkan aku ketika aku ragu atau hilang hafalanku dari

ini.

9'l!,t A (d*i kertas) maksudnya, kertas atau lembaran

kitabku. Ketika sebagian sahabatku mengingatkan aktr bahwa ada

kertas yang terpotong. Wallahu a'lam.

$:L ,fG t $:L ,)6. 'i. iU t1", -\ .1r

Li ,,31x it * ,iV €j c ,i:., * y ,i;rs',r ;:tr1
,F. i;ir ,JG :itt^i ti1. ok *: Aa ?rt Jb,hr J;,
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1093. Muhammad bin Basysyar menceritakan kepada kami,
Abu 'Ashim menceritakan kepada kami, Imran menceritakan kepada

kami, dari Qatadah, dari Abdu Rabbih, dari Abu IyadlU dari Ibnu
Mas'ud, bahwa Rasulullah SAW bila bertasyahhud maka beliau
mengucapkan, "Segala puji bagi Allah, kami memohon hanya kepada-

Nya dan minta ampun hanya kepada-Nya. Kami berlindtrng kepada
Allah dari segala keburukan diri kami. Siapa yang diberi petunjuk
oleh Allatr, maka tak ada yang bisa menyesatkannya, dan siapa yang

disesatkan oleh-Nya, niscaya tidak ada yang dapat memberinya
petunj*.Aku bersaksi tiada ilah selain Allah, dan aku bersaksi bahwa
Muhammad adalah hamba dan utusan-Nya. Dia telah mengutusnya
(Muharmad) dengan kebenaran sebagai pemberi kabar gembira dan

penyampai peringatan menjelang hari kiamat. Barangsiapa menaati

Allah dan rasul-Nya berarti dia mendapat petunjuk, dan siapa yang

mendurhakai keduanya berarti tak ada yang dia rugikan selain dirinya
sendiri, dan Atlah tidak bisa dirugikan oleh apapun.'2re

Penielasan Hadits:

!61 (mendapat petunjuk) dengan memfathahkan huruf syin.

64n$ i$ (barangsiapa mendurhakai keduanya). Dalam

kalimat ini terdapat kebolehan mengucapkan kata ganti dari Allah

2re Sanadnya dha' if lantaranAbu Iyadh itu m aj trul.

t*
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bersandingan dengan rasul-Nya. Ini diperkuat oleh riwayat dalam

kedua kitab Shahih (Al Bukhari dan Muslim) dimana Rasulullah SAW

bersabda, "Hendaknya Allah dan rasul-Nya lebih dia cintai daripada

selain keduanya.'

Juga ada riwayat tsabit bahwa Rasulullah SAW

memerintahkan seseorang mengumumkan bahwa Allah dan rasulnya

fteduanya) melarang (makan) daging keledai kampung."

Adapun mengenai riwayat yang terdapat dalam Shahih Muslim,

Sunan Abi Daud, dan An-Nasa'i dari hadits Adi bin Hatim, bahwa ada

seorang khathib yang berkfiutbah di hadapan Nabi SAW, dia berkata,

"Barangsiapa menaati Allah dan Rasul-Nya maka dia telah mendapat

petunjuk, dan siapa yang mendurhakai keduanya berarti dia telah

tersesat." Nabi SAW lalu berkata padanya, "sebunrk-buruk li*rathib

adalah kamu ini. Katakanlah, 'Siapa yang mendurhakai Allah dan rasul-

Nya berarti dia telatr tersesat'." Ini tmrus dipatrauri sebagaimana yang

dijelaskan oleh An-Nawawi batrwa sebab pengingkaran Nabi SAW
terhadap kalimat itu dalam khutbah sang khathib ini adalab karena

khutbatr itu sehanrsnya jelas dan menerangkan dengan kata-kata yang

tegas; menghindari isyarat dan simbol-simbol. Maka dari itu, telatr valid
informasi batrwa Rasulullah SAW apabila mengucapkan suatu kata"

sering kali beliau mengulangnya sampai tigp kali agar bisa dipalrami.

Selanjutnya dia (An-Nawawi) berkata, "Kebolehan menyar-rding Allatr
dan rasul-Nya dalam satu kata ganti (merekq atau keduanya. Penerj)

adalatr dalam khutbah yang tidak bersifat pengajaran, melainkah

pengumuman akan adanya satu hukum. Setiap yang sedikit kata-

katanya akan lebih mudah dihafal, berbeda dengan lfiutbah atau

sirarnan rohard, yang diperlukan dari itu bukanlah menghafalnya

melainkan mematranri isinya."

Akan tetapi ini bisa dibantatr bahwa penyebutan kata ganti

Allah dan rasul-Nya disebutkan dalam satu kata dalam hadits ini dan

itu terjadi pada khutbah beliau, bukan ketika memberitahu adanya satu

hukum.
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Al Qadhi Iyadh dan sekelompok ulama mengatakan, bahwa
Nabi SAW mengingkari perkataan khathib di atas karena seakan

menyamakan beliau dengan Allah. Lalu beliau menyuruhnya

memisahkan nama beliau dengan Allah, guna memberikan kesan

keagungan kepada Allah Ta'ala dengan menyebut narna-Nya terlebih
dahulu. Ini sama dengan sabda Rasulullah SAW dalam hadits lain,

"Janganlah salah seorang dari kalian mengatakan, 'sesuai kehendak

Allah dan kehendak si Fulan' melainkan katakanlatr, 'sesuai kehendak

Allah, kemudian kehendak si Fulan'." Tapi komentar ini juga bisa

dibantah oleh apa yang telatr kami sebutkan dimana Rasulullatr SAW
menyandingkan kata ganti namanya dengan kata ganti Allatl.

Mungkin bisa dikatakan begini, bahwa Nabi SAW
mengingkari perkataan kfiathib tadi karena dia meyakini adanya

kesamaan antara Allah dan rasul-Nya. Itulah yang membuat beliau

mengingatkan bahwa yang benar berbeda dengan apa yang dia yakini,

lalu beliau menyuruhnya mendahulukan penyebutan nema Allatl
Ta'ala d*ipudu nama beliau agar diketatrui salaturya keyakinannya.

Al Mundziri berkata, "Dalam sanadnya ada Imran bin Dawar

Abu Al Awwarn Al Qaththan Al Bashri, 'Affan berkata tentangnya,

"Dha'iful hadits (haditsnya lemah)." Yahya bin Murrah berkata, *Dia

bukanlah apa-apa" Yazid bin Zurai' berkata, "Imran ini berakidatt

Hanriyah (salah satu sekte khawarij), dia berpendapat bolehnya

menggunakan pedang kepada sesama ahli kiblat (sesama mtulim)."
Demikian akhir perkataannya (Al Mun&iri). Dawar huruf alchirnya

adalah ra'muhmalah (tanpa titik).

*,+3',j.t ull,Ln),'* U'rg $:", - \ . 1 t
'&; yh' d* !'');,, y * 

=V 
i.t st; fi ,:;;

(r?nt it-st ls?'G (**, ij :Ju .o:jJ 7i a;;t 1;
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1094. Muhammad bin Salamah Al Muradi menceritakan

kepada kami, Ibnu Watrab mengabarkan kepada kami, dari Yunus,

bahwa dia bertanya kepada Ibnu Syihab tentang tasyatrtrud Nabi SAW
pada hari Jum'at. Dia lalu menyebutkan sania dengan hadits di atas.

Di sana dikatakan, "Dan barangsiapa durhaka pada keduanya maka

dia telatr tersesat. Kami memohon kepada Allah agar menjadikan kita
termasuk orang-orang yang taat kepada-Nya dan taat kepada rasul-

Nya, mengikuti apa yang Dia ridhai dan menjatrhi apa yang Dia

mnrkai, sesungguhnya kita ini hanya dengan-Nya dan untuk-Ny u;t220

Penjehsan lladits:

G? 'tjit (telatr tersesat). frata ct dengan memfathatrkan waz

atau bisa pula mengkasratrkannya, yang benar adAan fathatr

sebagaimana dalam Syarh Shahih Muslim. Berasal dari kata F' y*g
berarti tenggelam dalarn kejatratan."

Para ulama berbeda pendapat tentang hutem khutbah Jum'at

ini. Asy-Syafi'i, Abu Hanifatr dan Malik berpendapat bahwa itu
adalah wajib. Al Qadhi Iyadh mengatakan itu adalah pendapat

mayoritas ulama. Dalil mereka yang mewajibkan adalah hadig-hadits

shahih dari Rasulullah SAW yang senantiasa melakukannya, dimana

beliau selalu khutbatr Jum'at dan tak pemah meninggalkannya, dan

beliau juga bersabda, "shalatlah sebagaimana kamu melthat alat

sholat."

Sementara itu, Al Hasan Al Bashri, Daud Az}i, zhahtri dan Al
Juwaini berpendapat bahwa khutbah itu hanya sururatr. Asy-Syaukani

berkata, Adapun dalil yang dipakai untuk mewajibkan khutbah Jum'at

2o Ini adalatr khabar mursal.
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dengan hadits Abu Hurairatr yang marfu', "Setiap kalam yang tidak
dimulai dengan hamdalah maka dia terpotong" (HR. Abu Daud).

Dalam sebuatr riwayat redaksinya adalatr, "Khutbah yang tidak
ada syatradat di dalamnya seperti tangan yang terpotong akibat kusta."
(I{R. Ahmad)

Juga dengan hadits yang diriwayatkan oleh Al Baihaqi dalam

Dala'tl An-Nubuwwah, secara marfu' dan menceritakan firman Allah,
"Dan aku jadikan bagi ummatnu, tidak sah khutbatr mereka sampai

mereka bersyahadat bahwa kamu adalatr hamba dan rasul-Ku."
Berdalil dengan ini semua adalatr satu kekeliruan, karena maksud dari
yang pertaura adalah tidak saturya khutbah tanpa hamdalatr, dan yang

dimaksud yang kedua adalatr tidak sahnya khutbah tanpa syahadat

bahwa beliau SAW adalatr hamba dan rasul Allah di dalamnya. Sah

' atau tidaknya sesuatu tidak menunjukkan dia wajib atau tidak, dan

tidak ada hubungannya dengan apakah khutbatr itu wajib atau tidak."

Selesai (Asy-Syaukani)

Menunrt say4 kebenaran ada pada pendapat jumhur.

Al Mundziri berkata" *Hadits inimursal."

c;-21,. n o$, * ,,;;- g'* ,:t:r* $:L -\ .to
Ll ,fy |'G*LL ,l,iyt ff ',* ,*,."i. llt * e*
d;;:rht *. i :Ju' p:, y h, * Atlb'+, ry

..\:-ffX- Ut ,J-3t'";i
a 

u'

.uf'#it',J,,4-tliir :11 ti :Juii

1095. Musaddad 
'-.n"rri** 

kepada kami, Yahya

menceritakan kepada kami, dari Suffan bin Sa'id, Abdul Aziz bn
rufai' menceritakan kepadaku, dari Tamim Ath Tha'iy, dari 'Adi bin
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Hatim, bahwa ada seorang k'hathib berkhutbatr di sisi Nabi SAW dan

dia berkata, "Barangsiapa mentaati Allah dan Rasul-Nya maka dia

telatr mendapat petunjuk, dan barangsiapa yang mendurhakai

keduanya maka dia telatr tersesat." Rasulullah SAW lalu berkata

padanya, "Berdirilah! -atau "Pergilah,- seburuk-buruk khathib adalatt

kamu."22l

Penjelasan Hadits:

Uil'rrrlrA.r-r (Seburuk-buruk khathib adalah kamu). Hadits

ini sudatr dijelaskan tafsimya di atas tadi. As-Suyuthi membicarakan

ini panjang lebar dari futab Mtrqah Ash-Shu'ud, dan penjelasannya

lebih baik daripada penjelasan An-Nawawi.

Al Mundziri berkat4 "Hadits ini diriwayatkan oleh Muslim
dan An-Nasa'iy, redaksinya berbunyi, "sebunrk-buruk khathib adalah

kamu." Demikian halnya yang diriwayatkan oleh Abu Datrd dalam

pembahasan tentang etika."

,:::t, ,;L'i.'rg ti:r; ,)u. u.'r?J $:r, -\ .11
aa

, ..?. c c. c. c 6t ! c ). a. at ctl a. l-t-
.lr &-lhll .-,'t ,f ,ry irr J-^, Ot olll + JP (rr:+ ,;e d'-*b'+ i, ib I, ),;) € q tt..;,tr.,#;rtr;

.,t,rtl:r$:, *, f \, j, i )-r'r*'osi,Ljri
i t:L |)." z)rs'* pi;6 U.L; le ::>)t:> J JG

."orLll,t ifrf -rVngf" 
:'or;Ly';j.tiu j i't:t1J3t

2I Hadits ni shahih. HR. Muslim (pembahasan tentang Jum'at/48) dan An-Nasa'i
(327e).
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1096. Muhammad bin Basysyar menceritakan kepada kami,
Muhammad bin Ja'far menceritakan kepada kami, Syu'batr
menceritakan kepada kami, dari Khubaib, dari Abdullah bin
Muhammad bin Ma'n, dari putri Al Harits bin An-Nu'man, dia
berkata, "Aku tidak mengenal surah Qaaf kecuali dari mulut
Rasulullah SAW yang beliau sampaikan setiap kali khutbah Jum'at."

Dia berkata lagi, "Tungku Rasulullah SAW dan flrngku kami
adalah sat'u.-222

Abu Daud berkata, "Rauh bin 'Ubadatr berkata, dari Syu'bah
dan dalam riwayatnya disebutkan, Bintu Haritsah bin An-Nu'man,
sedangkan Ibnu Ishaq mengatakan, Ummu Hisyam binti Haritsatr bin
An-Nu'man."

Penjelasan Hadits:

y y q 'r*Lt- irlf (berkhutbatr dengannya setiap hari
Jum'at). Ath-Thr'bi berkata, "Maksudnya adalah awal suratr, bukan

semuanyb, karena Nabi SAW tidak membaca semuanya ketika

berkhutbah.' Selesai.

Al Qari menerangkan, "Di dalamnyq belum ada keterangan

yang dihafal bahwa Rasulullah SAW membaca awalnya pada setiap

kali khutbah Jum'at. Kalau ada keterangan demikian maka

membacanya menjadi wajib setiap kali *fitubalr, atau setidaknya

sunnah mu'akkadah. Secara lahir beliau membaca sebagian suratt

tersebut pada setiap khutbah Jum'at sehingga (bintu Al Harits) bisa

menghafalnya." Selesai.

Ibnu Hajar AI Makki berkata, '?erkataannya, 'Beliau

membacanya' berarti membaca seluruhnya. Memaharninya dengan

hanya membaca awal surah saja adalatr pembelokan pengertian nash

dari makna lahiriahnya." Selesai.

z Hadits ni shahih. HR. Muslim (pembahasan tentang Jum'aU5l).
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Menurut saya, yang benar adalatr apa yang dikatakan oleh Ibnu

Hajar Al Makki, dan apa yang dikatakan oleh Ath-Thibi bertentangan

dengan makna lahir nash.

,y,, $h pi * t'r ,k ir )n, 'rjs is, (tunsku

Rasulultatr SAW dan tungku kami adalatr t"hi. Dalam redaksi riwayat

Muslim redaksinya adalah, Pt y h, ,P,li,' il-i '):tbt rJ;ir o'g 'ri)

* yrt "sungguh hrngku kami dan tungku Rasulullah SAW itu satu

selama dua tahun, atau satu tahun lebih."'

An-Nawawi -rahimahullah- menlelaskan, "Di sini ada isyarat

betapa dia sangat hafal dan tahu akan keadaan Rasulullah SAW dan

rumihnya yang berdekatan dengan rumah beliau."

{f 4" ,d'6 tA ,f @art Syu'ba}r dia berkata, *Bintu

Haritsah"). Mu'alif menerangkan batrwa ada perbed.lan para perawi

yang meriwayatkan dari Syu'batr. Muhammad bin Ja'far

meriwayatkannya dengan kalimat, "dari Syu'bah, dari I(hubaib, dari

Abdullah bin Ma'n, dari bintu Al Harits bin An-Nu'man". Sedangkan

Rauh bin U-badah, dari Syu'bah menyebutkan bintu Haritsah bin An-
Nu'man.

O6il ii' jd 1 (Ibnu Ishaq mengatakan) dalam riwayatnya.

?6sb - l2 if pmmu Hisyam binti Haritsatr). Hadits Ibnu

Ishaq ini diriwayatkan oleh Muslim, Ahmad dan Abu Ya'la. Redaksi

riwayat Muslim adalatr, Amr An-Naqid menceritakan kepada kami,

Ya'qub bin Ibrahim mengabarkan kepada kami, ayatrku mengabarkan

kepada karni, dari Muharrmad bin Ishaq, Abdullah bin Abu Bakr bin
Muhammad menceritakan kepadakq dari Yahya bin Abdullah bin
Abdunahman bin Sa'd bin Zwarah, dari Ummu Hisyam binti Haritsah

bin An-Nu'man.....(Al Hadits).

'Maksudnya mereka memakai tungku yang sama selama itu. Penerj
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Kesimpulannya, Muhammad bin Ishaq menamakan bintu Al
Haritsah itu ummu Hisyam, sedangkan syu'bah tidak menyebutkan
namanya.

Al Mundziri berkata, "Hadits ini diriwayatkan oleh Muslim
dan An-Nasa'i."

d:L :JG ,t:Q.',* ,,-H $:L ,i:rl $:", -\ .lv
yh, ,k !, );rita uk ,Jvrb /. /:L'* ,'!V

. u6, !,i:: :t?t u c,q fi t:t:o'^l+l r t#'rt,
1097. Musaddad rn."*** kepada kami, Yahya

menceritakan kepada kami, dari Suffaq dia berkat4 Simak menceritakan

ke,padakq dari Jabir bin Samurah, dia berkata, *Shalat Rasulullah SAW
itu (biasanya) dngkas, khutbah beliau juga ringkas, beliau membaca ayat-

ayat Al Qtr'an dan mengingatkan orang-orang.'tr

Penjelasan Hadits:

t:*i'^+li rtii 6ingtas, dan khutbahnya juga ringkas). Kata
llijr artinya tidak memanjangkan sesuatu. Beliau melalnrkan itu
dalanr ltrutbah dan shalat supaya orang-oraug tidak bosan. Hadits ini
mengandrurg pensyariatan Ltutbah dengan ringkas dan tidak ada

perbedaan pendapat dalam masalah ini. Yang diperselisihkan adalah

ukuran minimal dari apa yang disebut khutbah, dan itu dibahas

panjang lebar dalam buku-buku fikih. Demikian dikatakan oleh Asy-

Syaukani.

Al Mundziri berkat4 "Hadits ini diriwayatkan oleh Muslim,

At-Tirmidzi dan An-Nasa' i."

u Hadits in shahih. HR. Muslim (pembatrasan tentang Jvnlatl4}), An-Nasa'i
(1418) dan Ibnu Majah (1448).
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,orr. **U Ot *rO menceritakan kepada ;;,Marwan
menceritakan kepada kami, Sulaiman bin Bilal menceritakan kepada

kami, dari Yatrya bin Sa'id, dari AmratL dari saudarinya, dia berkata,
rcr{ku tidak mengambil sura}r Qaaf kecuali langsrmg dari lisan

Rasulullah SAW yang biasa beliau baca pada setiap **rutbatr Jum'at.'224

Abu Daud berkat4 "Demikian pula yang diriwayatkan oleh

Yatrya bin Ayyub dan Ibnu Abi Ar-Rijal, dari Yatrya bin Sa'id, dari

Ammh, dari Ummu Hisyam binti Haritsah bin An-Nu'man."

Penielasan lladits:

i,* * (Dari Amrah), dia adalatr puti AMurratrman bin Sa'd

bin Zurarah Al fuishariyyah Al Madaniryah

Vt V (dari saudarinya). Ini shahihdan bisa dijadikan hujiatr.

Tidak disebutkannya nama saudarinya ini tidak berpenganrtr karena

dia adalatr seorang shahabiyatr (sahabat wanita), dan semua satrabat itu
adil. Secara latrir saudarinya Amrah adalah Ummu Hisyam

sebagaimana yang akan diterangkan nanti.

ye ,F C 6'3:l;- h? lyang biasa beliau baca pada setiap

Jum'at). Di sini ada dalil disyariatkannya membaca surah dalam setiap

* Hadits in shahih. HR Muslim (pembahasan tentang Jum'aV50)

):rt)
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I'rfiutbah Jum'at. Para ularna berkata sebab dipilihnya suratr ini oleh
Rasulullah SAW karena dia mencakup peringatan akan hari

kebangkitan, kematian, pelajaran yang keras dan larangan-larangan

yang tegas. Di dalamnya, ada dalil membaca beberapa ayat Al Qur'an
dalam khutbah Jum'at. Tapi sudah ada ijma' tidak wajibnya membaca

surah tersebut atau sebagiannya dalam khutbatr Jum'at. Beliau

memilih suratr ini karena meagandung pelajaran yang sangat berharga.

Hadits ini juga menunjukkan bolehnya mengulang-ngulang

peringatan yang sama dalam khutbatr. Demikian disebutkan dalam

Subul As-Salam.

An-Nawawi mengatakan, "Hadits ini juga menunjukkan

adanya pembacaan Al Qur'an datam khutbah Jum'at dan ini memang

disyariatkan tanpa ada perbedaan pendapat tentangnya. Mereka hanya

berbeda pendapat apakatr dia wajib atau tidak. Yang benar, wajib

membaca Al Qur'an meski hanya satu ayat." Selesai (An-Nawawi).

atfr 'C; 

'#-'ori: 
r8 6Oemit<ianlah diriwayatkan oleh Yatrya

bin Aynrb). Artinya, Yatrya bin Aypb meriwayatkan dari Yahya bin

Sa'id, dari Amah, dari saudarinya sama seperti yang diriwayatkan

oleh Sulaiman bin Bilal, dari Yahya bin Sa'id, sama dengan lafazh

Amrah dari saudarinya.

i.{ts -gry?t *?* * * i,--- c )v}t,tJ 'i.ri

gGit ldin runu a6i ar-nijal, dari Yatrya bid Sa'id, auri er*ar, a*i
Ummu Hisyam binti Haritsah bin An-Nu'man). Ibnu Abi tu-Rijal
adalah Abdurratrman bin Abu Ar-Rijal At Anshari, seorang periwayat

yarlg tstqqah. Dia meriwayatkan dari Yahya bin Sa:id dari Amrah

dengan lafazh: dari Ummu Hiysam binti Haritsah bin An-Nu'man

sarna seperti kalimat yang dipakai oleh Muhammad bin Ishaq.
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. 1099. Ibnu As Sarh menceritakan U"r U^kami, Ibnu-Watrb

menceritakan kepada kami, Yatrya bin Aynrb mengabarkan kepadaku,

dari Yatrya bin Sa'id, dari Amrah, dari salatr seorang saudari Amrah
binti Abdurrahman yang lebih tua darinya: Sama dengan makna hadits

di atas.z5

Penjelasan Hadits:

Saudari perempuan Amrah adalah Ummu Hisyam, tapi

masalahnya Ummu Hisyam itu adalah puti Haritsah bin An-Nu'man
bin Naq' bn Zald Al Anshari Al Khazraji, sedangkan Amrah adalah

putri Abdur:ahman bin Sa'd bin Ztraratr Al Anshari, bagaimana

mereka bisa bersaudari? Bisa dijawab bahwa mereka bersaudara atas

dasar persusuao, atau dari keluarga yang jauh sehingga hilanglah

pemrasalatran.

Riwayat Sulaiman bin Bilal dan Yatrya bin Aynrb dikeluarkan

oleh Muslim pula dalam sfuhihnya.

q 'ft USri laia lebih tua darinya) saudarinya ini lebih tua

dari Amratt

ttr{.l (dengan maknanya) artinya semakna dengan hadits

Sulaiman bin Bilal. Wallahu a'lam.

ru Hadits ni shahih. Lihat sebelumnya.
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Btb228z Mengangket Kedua Tengen di ates Mimbar
[Mim: X2I-Tt'223/01

Apa huhrmnya? At-Tirmidzi me,mbuat jrdul babnya:

"Maknrhnya t ngan di afas mimbaf. Seme,ntara An-
Nasa'i memberi judul: *bab: Isyarat Tangan ketika Khutbah". Abu
Bakr bin Abu Syaibah me,mberi judul bab,nya dalam At Mushannaf,,

"seseorang yang Berlfiutbah Me,mberi Isyarat dengan Tangannya".

1100. Abmad bin Yunus menceritakan k€pada kami, 7a'idah
menceritakan kepada kami, dfii Hushain bin Abdumabman, dia

b€rkat4 'Umarah bin Ruuraibah melihat Bisyr bin lvlarwan yang

sedang berdoa pada hari Jum'at" 'Umrah b€rkat4 "Se,moga Allah
menjelekkan kedua tangan ini.' Za'id"h b€,kat4 htshain berkat4

'Umarah menceritakan kepadaku, *Aku melihat Rasulullah SAW di
atas mimbar dan beliau melaktrkan tidak tebih dari ini (mepberi

isyarat dengan telmjuk).'26 ir;

a Hadits ini siahnL HR }luetirn (pdhsa Ehg Jum'd53).
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Penjelasan hadits:

iiui gmarah), dengan mendhammahkan ra'. (bin Ruwaibah)

dalam bentuk tashghir.

36i Qcetita dia), ma}sudnya ketika Bisyr bin Marwan sedang

berdoa.

# t'i- C *ttJ- (berdoa pada hari Jum'at). Redaksi riwayat

Muslim dan Ibnu Abi Syaibatr dari jalur Abdullah bin Idris dan Abu

'Awanah, dari Hushain, dari 'Umarah bin Ruwaibatr, bahwa dia

melihat Bisyr Mhrwan mengangkat tangan di atas mimbar pada hari

Jum'at. Demikian pula yang diriwayatkan oleh An-Nasa'i dari jalur

Suffan bin Hushain dengan lafazh: "dia mengangkat kedua tangannya

di atas mimbar pada hari Jum'at."

Redaksi At-Timridzi dari jalur Husyaini, Hushain

mengabarkan kepada kami, aku mendengar 'Umarah bin Ruwaibatt

mengucapkan ketika Bisyr bin Marwan mengangkat tangannya pada

saat berdoa dalam khutbatr.

Sedangkan reda}si Ahmad dalam musnadnya, "Hushain

menceritakan kepada kami, dari 'Umaratr bin Ruwaibah, batrwa dia

melihat Bisyr bin Marwan di atas mimbar sambil mengangkat kedua

tangan dengan berisyarat menggrrnakan dua jarinya sambil berdoa.

Dia lalu berkata, "Semoga Allah melaknat kedua tangan ini, karena

aku melihat Rasulullatr SAW di atas mimbar dan hanya berisyarat

dengan satu jari sambil berdoa."

Dalam Al Mtrqah disebutkan, "Kalimat, 'mengangkat kedua

tangannya' adalatr pada saat dia berbicara sebagaimana yfrg biasa

dilalnrkan para pengajar bila sedang memberikan pelajaran. Ini
ditunjukkan oleh perkataannya yang akan disebutkan kemudian, 'dan

dia berisyarat dengan jarinya ke arah masjid'. Demikian dikatakan

oleh Ath-Thibi.

An-Nawawi mengatakan, "Dalam hadits ini terdapat dalil
batrwa sunnahnya adalah tidak mengangkat tangan ketika sedang
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berkhutbatr. Ini adalah pendapat Malik dan para sahabat kami serta
lainnya. Al Qadhi meriwayatkan dari sebagian ulama sataf dan

sebagian ulama Malikiyah yang membolehkan hal itu, karena Nabi
SAW pernah mengangkat tangan ketika tfiutbah Jum'at ketika
memohon diturunkan hujan (istisqa'). Ini dijawab oleh kelompok
pertama bahwa itu beliau lakukan karena ada suatu sebab yang

mengharuskannya." Selesai (An-Nawawi).

Dalam Mushannaf Ibnu Abi Syaibah disebutkan, Ghandar
menceritakan kepada kami, dari Syu'balL dari Simak bin Harb, dia
berkata, 'Aku berkafa kepadanya, 'Bagaimana An-Nu'man
berkhutbatr?' Dia menjawab, 'memberi isyarat dengan tangaonya'."
Dia berkata pula, 'Adalah Adh-Dlralrhak bin Qais bila berlhutbah
maka dia merangkum tangannya di muluhya"

Ibnu 'Uyainah mencerit-kan kepada l@mi, dari Ibnu Abi
Nujaih, dari Mujahi4 dia berkata "Imam memberi izin (kepada
jamaah) dengan memberi isyarat tangan ketika berlfiutbah di hari
Jum'at."

Ibnu Al Mahdi menceritakan kqada kami, dari Su&an, dari

Khali4 dari Ibnu Siriq dia berkata, "Orang-orang biasa meminta izin

kepada imam ketika si imam sedang berada di atas mimbar. Tatkala

semakin. banyak yang minta izin mal<a dia berkata, 'Siapa yang

meletakkan tangan di atas hidungnya maka itulah i'inn)ra'." Selesai

(Ibnu Abi Syaibah)

Menunrt saya Apa yang dimaksud mengangkat tangan dari

hadits Umarah di atas? Apakah mengangkat tangan ketika berdo4

ataukatr ketika memberi pelajaran layaknya seoftmg pengajar yang

biasa menggerakkan tangannya ke kanan dan ke kiri sgpaya lebih

diperhatikan oleh para pendengar?

Hadits Umarah ini sanadnya bermuara pada Hushain bin
Abdurrahman. Para perawi yang meriwayafkan darinya berbeda

redaksi. Riwayat Abdullah bin Idris, Abu Awanah dan Su$an darinya
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menunjukkan pemahaman yang kedua. Makanya, An-Nasa'i

memberikan judut babnya: "bab: Isyarat (tangan) ketika Khutbatr".

Sedangkan Ibnu Abi Syaibatr: "Seseorang Berkhutbatr dengan

Berisyarat Menggunakan Tangannya". Demikian halnya yang

dipahami oleh Ath-Thibi.

Sedangkan riwayat Husyaim, Za'idah dan Ibnu Fudhail

semuanya Hushain menunjul'r&an pemahaman pertarna. Seperti ini
pulayang dipahami oleh An-Nawawi.

Adapun pemberian judul oleh Al Mu'allif dan At-Tirmidzi
mengandung dua kemungkinan :

Pertama, batrwa Abu 'Awanah Al Wadhdhah, Sufyan Ats-Tsauri dan

Abdullah bin Idris lebrhtsiqqah dan lebih tsabit daripada Husyaim bin

Basyir dan Muhammad bin Fudhail, meski Za'idah bin Qudamah
sama tingkat hafalannya dengan mereka bertiga (Abu 'Awanah,

Suftan dan Abdullah).

Kedua,perkataannya sebagaimana yang akan disebutkan nanti, cefiku

melihat Rasulullah SAW -waktu itu beliau sedang berada di mimbar-

tidak lebih dari ini (yaitu telunjuk, setelah ibu jari).

Pematraman terakhir ini diperkuat alasan mengangkat tangan

saat berdoa tidak ada riwayatnya dengan cara tersebut (berisyarat

dengan jari). Sehingga, maksud periwayat adalatr dia mengangkat

tangan ketika menyampaikan materi khutbatr bukanlah kebiasaan Nabi

SAW, tapi beliau hanya biasa menunjtrk dengan jari telunjuk.

Demikian dikutip secara ringkas dari Ghayah Al Maqshud.
atj-t:! 6A ln' # (Semoga Allah menjelekkan kedua tangan

ini). Ini merupakan doa kecelakaan atas diri Bisyr, atau bisa pula

dipahami sebagai informasi batrwa perbuatan tersebut bunrlg sama

seperti firman Allah, 6;,-r4 4i'"; ,IlS"Binasalah kcdua tangan

Abu Lahab." (Qs.Al-Lahab [1]l]: l)
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#, ,)b 'Fi <an dia sedang b€rada di mimbar). Dalam Al
Qamus'drsebutkan, ":r'ril1t f rtinya mengangkat sesuatu itu Dari
kata inilah terbenhrk kat^?t dengan zrur berbais kasrah.-

.t '!. toii .JA '4i 6 (tidak lehih dai ini). Redaksi riwayar Muslim
adalah, ';n^otutt"[, SAW tidak lehih sekedar memberi isyarat dengan
jari telunjuknya." Ath-Thibi b€drd4 "Matrnanya, menggerakkan

trngan ketika sedang b€dftXbah hmya derrgen jai rchmjuk bCliau

dan itu mengingatkan mereka spayamenyimak "
Al Mundziri b€*m' aladits ini diriurayatkan pula oleh

Muslim, At-Tirmidzi, dan An-Nasa'i."

$:L ,lbr3t i.t \Fi;- 'h €t- ,:r'rA €* -\ \ . \
it,f ,4s( /.f!)t * t?,:,;6J;\'i, *- Vt; +
y \t ,k lt J;r |$, Y ,JG & i ,;* * ,7G, ,sj

J i d-?,',$,* e,$ :h * fr- E ;:";- f-*b *:,

1101. Musaddad meaceritakan k€pada kami, Bisyr. (ibnu Al
Mufadhdhal) menceritakan k@a kami, Ab&rrahman Oin Ishaq)

menceritakan kepada kami, dri Abdunahmm bin Mu'awiyalr, dari

Ibnu Abi Dzubab, dari Sahl bin Sa'd yang be,*m, 'Aliu tidak p€x:nah

melihat Rasulullah SAW meoonjolkm kedua tangan beliau ketika

berdoa dari atas mimbil mt di l@ laimya Aku hm1'a melihat
beliau begini {ia mengiryudm dengm tehmjuknya dan

melinglartan jari tengah dengu ibu jai-.'?z'

u Sanadnlra dtu'ifikrm kpdrr'rfn Abffim bin Islnq.
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Penjelasan Hadits:

yV3 g] i.t * (dari Ibnu Abi Dzubab), namanya adalah Harits

bin Abdurrahman.

d!-ri- ,tg (menonjolkan kedua tangan beliau). Artinya,

m"na*pakkan liedua tangan bahkan sampai terlihat putih ketiak atau

semisalnya. Sepertinya ini dimaksudkan dengan makna mubalaghah

(menyatakan keluarbiasaan). Sebab, sebenarnya mengangkat tangan di

waktu berdoa itu cukup dikenal pernah dilalatkan (Rasulullah SA!V)

ketika berdoa.

:* ,* \ (tidak pula selainnya) kata ganti di sini kembali

kepada mimbar. Artinya, bukanlah kebiasaan Rasulullah SAW

mengangkat tangan sampai batas demikian.

ri(! 6e[au hanya melakukan begini), yaitu beliau berisyarat

saperti ini.

y.A\. ral gan dia berisyarat dengan jari telunjuk) beliau

seolatr mengangkatnya ketika mengucapkan syatradat.

Hadits ini merupakan jawaban, seolah ada penanya yang

bertanya kepada Satil bin Sa'd apakah Nabi SAW berdoa di atas

mimbar sambil mengangkat kedua tangannya? Sahl menjawab, "Aku
tidak melihat beliau melalarkan itu sebagaimana yang disebutkan. Aku
hanya melihat beliau berisyarat dengan jari telunjuk dan melingkarkan
jari tengah dengan ibu jari saat memberikan pelajaran, seakan beliau

mengangkatnya ketika tasyahhud." Wallahu a'lom.

Al Mundziri berkata, "Dalam sanadnya ada Abdurrahman bin
Ishaq Al Qurasyi Al Madani yang disebut 'Ibad bin Ishaq, serta ada

pula Abdurrahman bin Mu'awiyatr dan kedua orang ini masih

dipemrasalahkan."
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Bab 2292 Memperpendek Khutbah [Mim:. 223 ,225 - Ta': 2311

1102. Muhammad bin Abdullah bin Numair menceritakan

kepada kami, ayahku menceritakan kepada kami, Al Ala' bin Shalih
menceritakan kepada kami, dari Adi bin Tsabit dari Abu Rasyi4 dari

Ammar bin Yasir, dia berkat4 "Rasulullah SAW memerintabkan
kepada kami untuk memperingkas khutbah."zt

Penjelasan Hadits:

#, ldy.(memperingkas khutbah). Memperingtas lhutbah
adalah salah satu tanda kefakihan seseorang, karena seorang ahli fikih
adalatr orang yang bisa mengeluarkan kalimat-kdimat yang

mencaktrpi semua yang ingln disampaikan. Dengan demikian, dia bisa

mengurgkapkan kata-kata yang ringkas tapi mencakup malrna y6g
banyak.

AI Mundziri berkate "Abu Rasyld ini mendengar dari

'Ammar, tapi tidak ada yang menyebutkan narumya, tidak pula

nisbahnya."

a Hadits ini sanadnya dha'ifkaw kemajlaian Abu Rasyid dan Al'Ala' bin
ghalih yang jujur api pun1,a banyak kcraguan-

i* ;*l ,g';lt $:r; -;,;lG'i 
"H 

t3'", -\ \ .r
;,:k :JG qp,;|; I /g r ,*? i )" * ,u:6 I

AUNULTITT'BUD 6zt



"o1 C\a;:At t;.-*:;t'J4 | *, y \t ;* yt J;,
bt;;_AAi

1103. Mahmud bin Khalid menceritakan kepada kami, Al
Walid menceritakan kepada kami, Syaiban Abu Mu'awiyah
mengabarkan kepadaku, dari Simak bin Harb, dari Jabir bin Samurah

As-Suwa'i yang berkata, "Rasulullah SAW tidak memberikan

pelajaran dalam waktu yang lama pada hari Jum'at, melainkan hanya

berupa kata-kata yang ringkas."22e

Penjelasan Hadits:

za)ir ?[y1JJ4 JSt-t (tidak memperpanjang pengajaran pada

hari Jum'at). Dalam Nail Al Authar disebutkan, "Hadits ini didiamkan
oleh Abu Daud dan Al Mundziri. Dia merupakan riwayat Syaiban bin
Abdurrahman An-Nahwi, dari Simak. Semua perawinya tstqqah. Di
dalamnya terdapat hilffnah batrwa pelajaran dalam kfiutbatr itu
disyariatkan, dan memperpendek khutbatr lebih baik daripada

memperpanjangrya."

Bab 230: Mendekat ke Imam Ketika Sedang Menyampaikan
Materi Khutbah [Mim: 224,226 -Ta'z 2321

U,JG ,v il;,1 tt* ,l' i* U d? tt'L -\ \ .r

,* *,i;v, Jv,:i'ef l::i4,i yy €'-L.,
:JG S-'t y h, * it',i'ol ,y:& / e:;r, r ,!y i.

D Hadits inihasan. Tidak terdapat dalam Kutub As-Sinahselain di sini.
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1104. Ali bin Abdullatr menceritakan kepada kalrri, Mu'adz

bin Hisyam menceritakan kepada kami, dia berkata, Aku mendapatkan

dalam kitab ayalrku dengan tulisan tangannya tapi aku sendiri tidak
mendengar langsung darinya. Qatadah berkata, dari Yahya bin Malik,
dari Samurah bin Jundub, bahwa Nabi 41u1, SAW bersabda,

"Hadirilatr dzikfu, dan mendekatlah kepada imam, karena tidaklah
seseorang senantiasa menjauh sampai dia diakhirkan oleh Allah di
surga meski dia memasukinya."23o

Penjelasan Hadits:

,l) yY ,}.'oVi (aku dapatkan dalarn kitab ayahku). Al
Baihaqi dalam As-Sunan AI Kubra mengatakan, "Demikianlatr yang

diriwayatkan oleh Abu Daud dari Ali bin Al Madini dan inilatr yang

benar. Abdullah Al Hafizh telatr mengabarkan kepada kami tentang

ini, Abu Bakr bin Muhammad bin Hamdan Ash-Shairafi rnengabarkan

kepada kami, Ismail bin Ishaq Al Qadhi menceritakan kepada kami,

Mu'adz bin Hisyam mengabarkan kepada kami, Ayatrku menceritakan

kepadaku, dari Qatadatr, lalu dia menyebutkan hadits yang sama. Al
Baihaqi mengomentari, "Aku tak mengira tain selain ini adalatr

keraguan akan adanya pendengaran langsung oleh Mu'adz dari

ayahnya. Sementara Ismail Al Qadhi lebih agung daripada itu."
Selesai (AI Baihaqi).

vi4 (rundub) bisa dengan memfathahkan 'dal, bisa prila

mendhdmmatrkannya.

f'lit t5ift;r (hadirilah dzikir), artinya khutbatr yang mencakup

dzikir kepada Allah dantadzkir (mengingatkan) manusia.

'o Sanadnya dha' ift'arenr munq athi'.

,:' 'l :
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t;J3t1 (mendekatlatr kalian), sedekat mungkin.

f)\ ,I(dari imam), itu bila tak ada halangan untuk mendekat

iOq'Jtil i,;. lt i,1i 1t*.ru sesungguhnya tidaklah seseorang

selalu menjauh) dari tempat-tempat kebaikan tanpa ada udzur.

fi, e"'f tt (sampai dia diakhirkan oleh Allah di surga).

Dalam hal urutan masuknya atau derajatnya. Ath-Thibi berkata, "Arti
dari kalimat ini batrwa orang yang sengaja mengundurkan diri dari

mendengar khutbah atau dari shaf pertama yang merupakan tempat

orang'orang yang didekatkan (muqarabun) sampai mereka berada di
shaf akhir shaf. Ini menunjukkan orang-orang yang berada di akhir

shaf itu adalah orang-orang yang tidak penting dan pendapat mereka
juga tidak terlalu diperhitungkan, karena mereka meletakkan diri
mereka dari tempat yang seharusnya tinggi menuju tempat terendatr."

.a

W O! (meski dia memasukinya). Di sini mengandung

pengertian bahwa orang yang masuk ke surga sudah merasa puas

dengan hanya memasukinya, meski tak sampai pada derajat dan

tingkatan surga yang paling tinggi. Demikian disebutkan dalam Al
Mtrqah darNail Al Authar.

Al Mundziri berkata, "Dalam sanad hadits ini ada

keterputusan." Hadits ini menunjukkan disyariatkannya menghadiri

khutbah dan mendekat ke imam karena hadits ini mengkhususkan

topik tersebut dan menganjurkan orang untuk melalcukannya. Juga,

diperoleh kesimpulan batrwa datang terlambat dari khutbah Jum'at

merupakan salah safu sebab terlambatnya seseorang masuk ke surga.

Semoga Allatr menjadikan kita semua termasuk orang-orang yang bisa

mastrk ke dalam barisan depan.

6z+ AUNULMABT.|D



Bab 231: Imam Memutus Khutbah Lantaran Ada Hal yang
Terjadi [Mim: 225, 227 - Ta': 233]

'# tl:L|#:L,"+ ;'i:)'01,,ilat i ru cy
,k !t'J;; ,+r',,:G yj e ,;:.,:-;,, l' 'u 1"* ,:tr'j-.
gwry,G):Lht uyr r#it r;rt *:u;I'.iiy\t
,,Su ; ';-)r 

ry, y L1i":ti Jit 96i:, gt:;Li )t:;Ll
-t'e ?l'e ;i u-?' {'-&. {3Jf,'H,f ffi } hr'o;:"

gt4-t*1t
1105. Muhammad bin Al Ala' menceritakan kepada kami,

balrwa Zaid bin Hubab menceritakan kepada merek4 Husain bin
Waqid menceritakan kepada kami, Abdullah bin Buraidah

menceritakan kepadaku, dari ayahnya, dia berkata, "Rasulullah SAW
berkirutbah di hadapan karni, lalu ada Hasan dan Husain RA yang

keudanya memakai baju merah tergelincir sambi berdiri lagi. Beliau
lalu turun dan mengarnbil keduanya dan menaikkan keduanya ke

mimbar. Kemudian beliau bersabd4 "Maha benar Altah yang

berfirman, 'Sesungguhnya harta dqn anak kalian adalah fitnah
(cobaan).' (Qs. Al Anfaal [8]: 28) Aht melihat keduanya (Hasan dan

Husain) dan aht tidak bisa bersabar." Kemudian beliau melanjutkan

Htutbahnya."231

Penjelasan Hadits:

ofj4 6"rg"lincir) dari kata iii,lr urou dengan waakata.fi .

ar Hadis in shahih. HR At-Tirmidzi(3774),An-Nasa'i (1412) dan Ibnu Majah
(3600).
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j;, G.tiu,, turun), yaitu Rasulullah SAW turun dari mimbar.

hr O:t4 ,i,t P (kemudian beliau bersabda, *Maha benar

Allah....") Di sini terdapat pembolehan bicara ketika sedang khutbah

lantaran adanya sesuatu yang terjadi. Adapun yang dikatakan sebagian

fukaha bahwa bila bicara ketika sedang khutbah maka harus diulang,

ini adalatr pendapat yang batil. Al Khaththabi berkata, "Sunnah itulah
yang lebih utama untuk diikuti."

z*lir e b( # Gemuaian beliau melanjutkan ktrutbatrnya),

artinya melanjutkan kembali (materi yang dibahas. Penerj).

Al Mundziri berkata, "Hadits ini diriwayatkan pula oleh At-
Tirmidzi, An-Nasa'i dan Ibnu Majah. At-Tirmidzi berkata, 'Ini adalah

hadits hasan gharib, kami hanya mengetahuinya dari hadits Al Husain

bin Waqid.' Sampai di sini perkataannya (At-Tirmidzi). Al Husain bin
Waqid dipakai sebagai hujjah oleh Muslim dalam shahihnya."

Bab232r lhtiba' Ketika fmam sedang Berkhutbah [Mim: 226,

228-Ta':2341
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1106. Muhammad bin 'Auf menceritakan kepada kami, Al
Muqri' menceritakan kepada karni, Sa'id bin Abu Ayyub
menceritakan kepada kami, dari Abu Marhum, dari Satrl bin Mu'adz
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bin Anas, dari ayahnya, bahwa Rasulullatr SAW melarang hubwah
ketika imam sedang berkhutbatr di hari Jum'a1."232

Penjelasan Hadits:
-. .t ?.6:ydt rf .r[i (melarang hubwa]r) yaitu orang duduk sambil

*"nrgu(k* kakinya dan lututrya ke perut dengan memakai sarung
yang dia gabungkan ke belakang. Dengan sarung itulah pegangan ke

kaki diperkuat, lalu pantatrya ke lantai. Ihtiba' bisa juga ditakukan
dengan kedua tangan sebagai ganti sarung.

At Khaththabi berkata, "Larangan ini pada saat demikian karena

itu bisa menyebabkan tidur, sehingga dikhawatirkan thatrahrahnya akan

batal. Ada riwayat y4ng melarang ihtiba' secara mutlak (tanpa

ketentuan) dan tidak dikaitkan dengan L*rutbah atau hari Jum'at. Sebab,

duduk seperti ini dikhawatirkan bisa menyebabkan aurat terbuka bagi
yang hanya memakai satu pakaian (senracam jubatr).

Para ulama berbeda pendapat akan larangan ihttba'pada hari

Jum'at. Sebagian mereka mengatakan makruh sebagaimana dikatakan

oleh At-Tirmidzi, di antaranya adalatr Ubadah bin Nusay."

Al Iraqi "Diriwayatkan dari Makhul, Atha' dan Al Hasan

bahwa mereka memakruhkan ihtiba' ketika khathib sedang

berkhutbah di hari Jum'at. Riwayat ini disebutkan oleh Ibnu Abi
Syaibah ddam Al Mushannaf. Tapi ada riwayat yang berbeda dari

ketiga tokoh di atas, sebagian mereka ada yang memandang itu
makrutr, dan yang lain memandangnya tidak malautl Mayoritas atrli

ilmu berpendapat -sebagaimana disampaikan oleh Al Iraqi- bahwa

itu tidak makruh.

Al Mundziri berkata, "At-Tirmidzi juga meriwayatkan hadits

ini dan dia katakan 'hasan'. Demikian akhir kalamnya. Sahl bin

Mu'adz kunyatrnya adalatr Abu Anas Juhani, Mishri, dia dianggap

'2 Hadits hasan. HR. At-Tirmidzi (514).
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dha'tf oleh Yatrya bin Ma'in dan ulama lainnya masih

memperbincangkannya. Abu Marhum Abdunatrim bin Maimun maula

Bani Laits adalah orang Mesir juga dianggap dha'if oleh Ibnu Ma'in.

Abu Hatim Ar-Razi mengatakan, "Dia tidak bisa dipakai sebagai

hujjah."
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1107. Daud bin Rusyaid menceritakan kepada kami, Khalid
bin Hayyan Ar-Raqqi, Sulaiman bin Abdullah Az Zibriqarr

menceritakan kepada kami, dari Ya'la bin Syaddad bin Aus, dia

berkata, (6Aku menghadiri Baitul Maqdis bersama Mu'awiyah. Lalu
diadakanlah shalat Jum'at bersama kami. Aku melihat fte sekeliling)

dan ternyata sebagian besar yang hadir di masjid itu adalatr satrabat
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Nabi SAW. Aku melihat mereka berihtiba' padahal imam sedang
berkhutbah."233

Abu Daud berkata" "Ibnu Umar juga pernah duduk ihtiba'
ketika imam sedang berkhutbah. fuias bin Malik, Syuraih, Sha'sha'atr

bin Shauhan, Sa'id bin Al Musayyab, Ibrahim An-Nakha'i, Makhul,
Ismail bin Muharnmad bin Sa'd dan Nu'aim bin Salamatr mengatakan
bahwa itu tidak mengapa."

Abu Daud berkat4 "Belum ada informasi yang sampai kepadaku

bahwa adayangmemalautrkannya selain Ubadah bin Nusay."

Penjelasan Hadits:
,

',y h artinya kebanyakan dari mereka. Dalam Natt Al Authar
dikatakan, "Atsar yang diriwayatkan oleh Ya'la bin Syaddad dari para

sahabat tidak dikomentari (apakah shahih ataukatr dha'iJ) oleh Abu
Daud dan Al Mundziri, padatral dalam sanadnya ada Abdullah bin Az
Zibriqan, yang ada kelemahan padanyq tapi Ibnu Hibban

menganggapny a ts t q q ah."

'fr ilr SrigUnu Umar juga pemah). Atsar Ibnu Umar ini
diriwayatkan secara bersambung oleh Ibnu Abi Syaibah dalam Al
Mushonnaf. Abu Khalid At Ahmar menceritakan kepada kami, dari

Muhammad bin Ajlan, dari Nd', dari.Ibnu LJmar, bahwa dia

berihtiba' ketika imam sedang khutbah. Kemudian dia juga

menyebutkan dua sanad lain dari Ibnu Umar

elJ6 li nf, @*rAnas bin Malik) maksudnya demikian pula

Anas bih itAUit sang satrabat.

Uli (Syuraih) Al Qadhi dia mukfiadhram (mengalami masa

jahiliatr dan Islam) ada yang mengatakan dia termasuk sahabat.

a3 Sanadnya dha'tf, Daud bin Rusyaid dan Sulaiman bin Abdullah bin Az
Zibiqaa ada kelemahan pada mereka. ssdangl<an Khalid bin tlalyan sangat jujur
tapi suka salah.
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iV* 'r;.'*;;"j (Sha'sha'ah bin Shauhan) adalatr seorang

tabi'i senior yang juga mukhadhram. Masing-masing mereka

mengatakan bahwa ihtiba' itu tidak mengapa.

Ibnu Abi Syaibatr meriwayatkan, * Adh- Dhahhak bn Maktrlad

menceritakan kepada kami, dari Salim Al Khayyath, dia berkata, Aku
melihat Al Hasan, Muhammad, Ikrimatr bin Khalid Al Makhzumi,

Amr bin Dinar, Abu Az-Zubair dan Atha' duduk ihtiba' pada hari

Jum'at ketika imam sedang berkhutbah."

# ii (tidak ada informasi yang sampai kepadaku) baik

dari kalangan sahabat maupun tabi'in dan orang-orang yang mengikuti

mereka.

tiaf (memakruhkannya), yaitu duduk ihtiba' tersebut.

'F '; i:tv'rt G""uai ubadah bin Nusay), Asy-Syami dari

kalangan tabi'in. Akan tetapi Ibnu Abi Syaibatr dalam Al Muslannof
meriwayatkan, "Muhammad bin Mush'ab menceritakan kepada kami,

dari Al Atua'i, dari Makhul, Atha' dan Al Hasan bahwa mereka

memakruhkan ihtiba' ketika imam sedang berktutbatr pada hari Jum'at.

Kesimpulannya, hadits yang melarang ini tidak tsabit menurut mu'allif
atau tsabit tapi telah ada nasktrnyb yang juga tsabit menurutrya

berdasarkan perbuatan para satrabat antara lain, Anas bin Malik yang

juga meriwayatkan hadits larangan akan hal ifi. Wallahu a'lam.

Bab 233: Berbicara Saat Imam Berkhutbah [Mim: 227r22y -
Ta':2351
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1108. Al Qa'nabi menceritakan kepada kami, dari Malik, dari
Ibnu Syihab, dari Sa'id, dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah SAW
bersabda, "Jika kamu mengatakan, 'Diamlah!' padatral imam sedang

berkhutbah berarti kamu telah berbuat sia-sia (laghw)."23a

Penjelasan Hadits:

aii ri1 (Jika kamu mengatakan) maksudnya kepada temanmu.

L, "^lf (diamtatrtl artinya tidak boleh bicara.

',-hZJ"?UliiGetika imam sedang khutbatr). Ini adalatr kalimat
keterangan yang memberi kesan batrwa diam itu dimulai sejak

khutbatr dimulai. Ini berbeda dengan mereka yang mengatakan, itu
dimulai sejak imam keluar. Memang sebaiknya adalah diam (sejak

imam keluar menuju mimbar).

'o:fl 'ti! (berarti kamu telah berbuat sia-sia). An-Nawawi
berkata, "Artinya, kamu mengatakan laghw (kata sia-sia) yaitu

perkataan yang gugur dan batil tertolak. Ada pula yang rnengatakan

artinya, Kamu mengatakan sesuatu yang tidak benar. Pendapat lain,

artinya adalah engkau mengatakan seuatu yang tidak seharusnya

diucapkan.

Hadits ini menunjukkan tidak bolehnya mengucapkan kata-

kata apapun ketika imam sedang berkhutbah. Dengan melarang jenis

pembicaraan seperti ini merupakan bahwa pembicaraan dalam bentuk

lain juga terlarang, sebpb memerintahkan diarn adalah perintah r:ntuk

berbuat ma'ruf dan itu saja dilarang, apalagr pembicaraan yang lain.

cara untuk menyuruh orang diam adalah dengan memberikan tanda

dengan isyarat bila yang diingatkan kebetulan patrarn. Bila tidak

mengerti juga maka boleh diingatkan dengan pembicaraan sesingkat

mwrgkin.

e Hadits ni shahih. HR. Al Buktari (9340) dan Muslim @embahasan tentang

Jum'at/l l).

AUNULMABUD 6rr



Para ulama berbeda pendapat tentang bicara saat lfiathib
menyampaikan khutbah apakah haram atau hanya maknrh- Kedua

pendapat ini ada dalam madzhab Asy-Syaf i. Al Qadhi berkat4
"Malik, Abu Hanifah dan Asy-Syaf i serta kebany"kan ulama

berpendapat wajibnya diarn saat mendengarkan k*rutbah. Ada riwayat

dari An-Nakha'i, Asy Sya'bi, dan sebagian ulama salaf bahwa hal itu
tidak wajib kecuali jika saat itu dibacakan ayat Al Qur'an.

Mereka juga berbeda pendapat bila kebetulan makmum tidak
mendengar khutbah tersebu! apakah dia juga wajib rmtuk diam?

Jumhur berpendapat dia harus diam. An-Nakha'i, Ahmad dqn salah

satu qaul dalam madzlrab Asy-Syaf i mengatakan dia tidak wajib
diam.

Dalam sabda Nabi SAW, "Ketika imam sedang berkhrtrbah"

merupakan dalil wajibnya mendengarkan khutbah dan pehangan
bicara hanya berlaku pada saat imam sedang khutbah. Ini adatah

pendapat Asy-Syaf i, Malik dan jumhur. Sedangkan Abu Hanifah

berpendapat tetap wajib dia ketika imam sudah keluar (me,lruju

mimbar).

Al Mun&iri berkata, "Hadits ini diriwayatkan pula oleh Al
Bukhari, Muslim, An-Nasa'i dan Ibnu Majah."
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1109. Musaddad dan Abu Kamil menceritakan kepada karni,
mereka berdua berkata, Yazid menceritakan kepada kami, dari Habib
Al Mu'allim, dari Amr bin Syu'aib, dari ayahya, dari Abdullah bin
Amr, dari Nabi SAW yang bersabda, "Yang menghadiri Jum'at itu
ada tiga golongan: Orang yang menghadirinya sambil melakukan hal

yang melalaikan, maka dia akan mendapat bagiannya tersendiri.

(Kedua) orang yang menghadirinya sambil berdoa kepada Allah 'Azza

wa Jalla, bila Dia berkenan Dia akan mengabulkannya, dan bila tidak,

maka Dia tidak akan mengabulkannya. (ketiga) orang yang

menghadirinya dengan diam dan tidak melangkahi pundak-pundak

orang muslim, tidak mengganggu siapapun, maka dia akan

mendapatkan penghapusan dosa selama Jum'at berikutnya bahkan

ditambatr tiga hari, itu karena Allah Ta'ala berfirman, "Barangsiapa

membawa (melahtkan) amal baik maka dia akan mendapatkan

sepuluh kali lipatnya.(Qs.Al An'aam [6]: 160)"23s

Penjelasan Hadits:

;J tilfi zA$r 'jz);- (Yang menghadiri Jum'at itu ada tiga

golonginl maksudnyq ada tiga sifat dari mereka yang hadir.

;.;l lr"orang lakiJaki). Seperti inilah yang tertulis dalam

sebagian naskah, yaitu dengan menggunakan huruf /a'. Dalam

sebagian naskah yang lain tanpa menggunakan fa', darr/a' di sini

adalatr sebagai penjelasan akan rincian, karena pembagian hanya

menyebutkan tiga ini saja. Di antara mereka adalatr orang yang hadir

tapi melakukan perbuatan sia-sia, mengganggu orang lain dan

melangkalri pundak orang, maka dia akan mendapat kesia-siaan dan

ts5 Hadits ini hasan, dari jalw 'Amr bin Snr'aib, dari ayahya, dari Ibnu Amr.

e,v:F'i
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gangguan pula dari kehadirannya Dari yang kedua yaitu orang yang

ingin 666prqoleh bagimnya, maka dia tidak mendapatkannya dan
juga tidak berdosa, kecrmli kalau Allah memberikannya dengan sifat-

Nya yang maha pemurah sehingga omng ini mendapatkan apa yang

dia minta Dari yang ketiga adalah orarg yang mencari keridhaan

AllalL menghormati hak orang lain, maka diatah yang berhak

mendapatkan keutamaan yang dijanjikan. Demikian disampaikan oleh

Ath-Thibi.

fi- V;p (merrghadirinya sambil melakukan tindakan sia-

sia). Ini adalah kalimd keterangan dari faril Gubje$.

9 ':h, 'tft <naka itulah yang menjadi bagiannya dari
kehadiranrya itu) maksdnya perbuatan sia-sia itulah yang akan dia
dapatkan dari kehadirannya tersebut. Ibnu Hajar AI Makki
menjelaskan, 'Maksrdnya dia tidak mendapatkan patrala yang

sempuna, karena perbuatan laglw (sia-sia) akan menghalangi

seseorang mendapafkan kesempgrnaan pahala Jum'at.'

Bisa pula yang dimaksud laglm, di sini berupa melangkahi

pundak orang, atau menggruggu oryng lain, karena dalam sifat orang

yang ketigahal tersebrtr adalah pantangannya.

*U- 6fr ,F;: <au" orang yang menghadirinya sambil

berdoa)- Artinya dia sibuk dengan berdoa pada saat imam sedang

berkhutbab- Hal ini menghalangnya menyimak khutbatr, berbeda

dengan orang ketiga ymg diam menyimak dan mendengarkan.

tthbt iA UGahu Dia mau Dia akan memberikannya), yaitu

memberikm apa diminta orang tersebut lantara sifat lembutnya Allatr
danpemurah-Nya

'r;S irS b;: <a^ kalau Dia mau Dia akan menolaknya). Ini
sebagai hukuman baginya karena telah menyibukkan diri dengan doa
padahal sehrusnya dia mendengakan lfiutbalL dan itu terlarang.

cl&iy 6?, hS <a^ orang yang menghadirinya dengan

diam). di-'di sini adalah smbil me,nde,ngarkan lfiutbah. Diarn
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pertama (inshat) adalah untuk orang yang ada di dekat imam,

sedangkan diam yang kedua (sufut) untuk orang yang berada jauh dari

irnam. Ini memperkuat pendapat Muhammad bin Abu Salamatr dan

Ibnu Al Hammam dari kalangan ulama Hanafiyah. Tapi ada

kemungkinan pula batrwa inshat dan sukut itu maknanya sama, dan

disebutkan bersamaan di sini dengan tujuan ta'kiid (memberi

penekanan). Tempat diam itu adalah ketika mendengarkan khutbah.

Dalam kttab An-Nihayah disebutkan, "c.rtie.ilt artinya diam
sambil mendengarkan." Dalam Al Qamus: "c.rtiai)t artinya b:j<\t
(diam). 'i'+t sama artinya dengan 'n tS,3 

(aku diam untuknya dan

mendengarkan pembicaraannya). Sedangkan ltt't sama artinya

dengan'tiS-,f .' Selesai.

Kata ini bisa dianggap kata kerja hansitif (memerlukan objek)

sehingga artinya 'membuatnya diam dengan memberi isyarat' sebab,

mengaretikan kata dengan arti dasarnya lebih baik daripada

mendudukkannya sebagai kata penguat semata. Ibnu Hajar Al Makki
mengatakan, "kata c,6l yaitu diam mendengarkan khutbatr dan kata
'c,,'g(,ltberarti diarn dari perkataan yang sia-sia.

# r?,tk-ii(dan tidak melangkahi pundak-pundak orang

Islam) artinya tidak melintasi pundak tersebut.

fi;l Sfi iJJ (tidak mengganggu siapapun) dengan gangguan

lain, misalnya berdiri di depannya, atau duduk d atas sebagian

anggota tubuh orang, atau di atas sajadatrnya tanpa keridhaan darinya,

atau datang ke masjid dengan bau bawang dan lain sebagainya.

iaei (matca dia), maksudnya pelaksanaan Jum'at secara

keseluruhan yang meliputi shalat, dan mendengarkan khutbah dengan

sifat.sifat yang disebutkan di atas.

iirii luaa*, katrarah). Ath-Thibi menjelaskan, "Kaffarah

(penghapus) dosanya sejak dia beranjak dari shalat (Jum'at).

W ,t, z::it , GamnA ke Jum'at berikutnya), artinya

sampai waktu yang sama pada saat itu di Jum'at berikutlya. Kata
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berikutrya di sini berarti Jum'at setelatrnya sebagaimana tertqra secara

eksplisit.

$ N a::$-ii @itTmbah tiga hari), dengan status i'rab majrur

karena tmi aari uita r{*t.
Ulii taan itu) artinya katrarah selama satu Jum'at ditambatl

tiga hari itu.

|Sk ,yi ? &'i,t Gutt* Allah 'azza wa Jalla berfrman).
Artinya ini disebabkan selarasnya dengan firman Allah, "Barangstapa

membavta (mengerjakan) kcbaikan maka dta akan memperoleh

sepuluh lmli lipatnya. " (Qs.Al An'aam [6]: 160).

Karena dengan mengagungkan hari ini berarti dia telah

melalcukan suatu kebaikan yang bisa dosanya pada saat

itu. Kemudian pahala ini dilipat gandakan dengan jumlah minimal

pelipatgandaan yang diberikan Allah kepada orang yang berbuat baik.

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah dalarn

shatrihnya, sebagaimana dikatakan oleh Ali Al Qd.
Al Mundziri berkata, *Sudah disebutkan pembicaraan tentang

hadits dari Amr bin Syu'aib."

Bab234z OrangyengBerhedets Minte lzin kepada Imam

[Mim: X28,230 -Ta': 2361
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1110. Ibratrim bin Al Hasari Al Mishshishi menceritakan

kepada kami, Hajjaj menceritakan kepada kami, Ibnu Juraij

menceritakan kepada kami, Hisyam bin Urwah mengabarkan

kepadaku, dari Urwah, dari Aisyah dia berkata, Nabi SAW bersabda,

"Jilra salah seorang dari kolian berhadats maka hendaklah dia
memegang tre hidungnya lalu keluar."236

Abu Daud berkata "Diriwayatkan pula oleh Hammad bin
Salamatr dan Abu Usamah, dari Hisyam, dari ayahnya, dari Nabi
SAW, dan tidak disebutkan Aisyah RA.

Penjelasan Hadits:

^ill iil$ (memegang hidungnya). Al l(haththabi

mengatak#, ;Diperintahkannya mengambil hidung agar orang-orang

mengira batrwa dia sedang mimisan. Dalam hadits ini terdapat

tuntunan berlaku sopan dalam menutup aurat dan menyembunyikan

hal yang buruk, serta melakukan tauriyah ftepura-puraan) dengan

menampakkan yang lebih baik daripada yang sebenamya. Ini tidak

masuk dalam kategori riya' atau berbohong, justru merupakan

pemberian kesan indah, menggunakan sifat malu dan tidak menarik
perhatian orang lain. Demikian disebutkan dalam Mirqah Ash-Shu'ud.

Al Hafizh Al lnam Al Baihaqi berkata dalam Al Ma'rifah,
"bab: Meminta izn kepada imamnya unfuk keluar". Kami

meriwayatkan dari Hisyam bin Urwatr dari ayatrnya, dari Nabi SAW

secara mursal bahwa beliau SAW bersabda, "Apabila salatr seorang

dari kalian berhadats pada hari Jum'at, hendaklatr dia memegang

" Hadits ni shahih. HR. Ibnu Majah Qzn).
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hidungnya, baru kemudian keluar." Demikian yang diriwayatkan oleh

Ats-Tsauri dan lainnya dari Hisyam secara mursal.

Abu Bal<r Muhammad bin Ibratrim bin.Ahmad Al Ashbahani

Al Hafizh menceritakan kepada kami, Hisyam bin Urwah

menceritakan kepada kami dari ayahnya dari Aisyah bahwa

Rasulullatr SAW bersabda, "Jika salah seorang dari lmlian berhadats

padahal dia sedang shalat, hendaHah dia memegang hidungnya

lremudian keluar."

Abu Abdiltah Al Hafizh mengabarkan kepada kami,

Muhammad bin Ismail bin Al Fadhl As-Suwa'i mengabarkan kepada

kami, kakeklo menceritakar kepada kami, Nu'aim bin Harnmad

menceritakan kepada kami, Al Fadhl bin Musa menceritakan kepada

kami, dia lalu menyebutkan haditsny4 hanya saja redaksi berbunyi,

".......da1am shalatnya, maka hendaklatr dia memegang hidrmgnya

dan keluar kemudian berwudhu." Ini dikuatkan oleh Ibnu Juraij, dan

Umar bin Ali dari Hisyam yang kesemuanya menyebutkan sanadnya

secara bersambung.

Di dalamnya terdapat dalil bahwa yang bersangkutan tidak hilus
meminta izin imam ketika khutbah Jum'at untuk keluar. Adapun firlnan
Allall "......dan apabila merela berada bersama-sama Rasulullah

dalam suatu pertemuan, mereka tidak mentnggallran (Rasulullah)

sebelum mtnta izin lcepdanya....." (Qs. An-Nuur pfl:62).

Khusus berlaku untuk keadaan perang dan sejenisnya." Selesai

pernyataan Al Baihaqi.

Al Mundziri berkata, "Disebutkan bahwa Harnmad bin
Salamah dan Abu Usamah meriwayatkannya secara mursal. Hadits ini
diriwayatkan pup oleh Ibnu Majah."
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Bab 235: Jika Seseorang Masuk ketika Imam Sedang Berkhutbah

[Mim: 231-Ta'z 2371

$: :* * irb d:r, ,--,? ULr;i, tr:L -\ \ \ \u,,

!, ht e Ut, a;:*st ?i-ie t'*t Li ,/rG y ,16-, a.t

(r€rtt fl :JG.v 
'i6 6ix U'4,\ ,,5w,;x- p,

I111. Sulaiman bin Harb menceritakan kepada kami, Hammad

menceritakan kepada kami, dari Amr, yaitu Ibnu Dinar, dari Jabir,

batrwa ada seseorang datang pada hari Jum'at ketika Rasulullah SAW
sedang berkhutbah, lalu beliau berkata padanya, "Apakah kamu sudatr

shalat wahai Fulan?" Dia menjawab, "Belum." Beliau bersabda,

"Berdiri dan shalatl slin23t

Penjelasan Hadits

,E y,.: Lf luaa seseorang yang datang), namanya adalah

Sulaik sebagaimana yang akan disebutkan dalam riwayat berikutnya.

Muslim menambatrkan, dari Al-Laits, dari Abu Az-Zttbur, dari Jabir,

"Sulaik duduk sebelum shalat."

i6i laia berkata), Rasulullatr SAW berkata kepadanya.

',jJbl (apakatr kamu sudah shalat?) dengan menggunakan

harnzah istifham.

&,t i, ,iri 6"liuu berkata, Bangkitlatr dan shalatlatr!). Hadits

ini menjadi dalil bahwa tahiyyatul masjid tetap harus dilakukan meski

khathib sedang berkhutbah. Sebagian fukaha dan ahli hadits

berpendapat seperti ini. Hanya saja harus diperingkas agar bisa

mende,ngarkan khutbatr

u7 Hadits iru shahih. HR. Al Bukhari (930) dan Muslim (pembahasan tentang
Jum'at/S4).
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Sebagian ulama salaf menydakan shala ini tidak disyariatkan

parla saat khutbah dibacakan, tapi hadits ini menjadi hujjah yang

membantah mereka Tryi merelra berusaha me,nakrnilnya dengan

sebelas tak$dl yang kese,muanya t€fiolak Al tIafiA menyebutkannya

dan membantahnya dalam Fdh Al M.!*/rele*;Ljuga berdalil dengan

firman Allab uLtalca dcngukoiloh da do, dionlalf . Tapi ini tidak

bisa menjadi dalil buat menduhmg p€Ndryat merckq kar€Da ini
khusus dan yang tadi "daleh umunr. Selain itr, tfuilbah bukan At
Qur'an, dan juga Ra$lullah SAW mehmg seseorang bertafia kepada

te,manny4 "Diamlah!- pada saat imsm sedang beddutbah padahal ihl
adalnh perintah rmtuk berbuat kebaih- Jaumbnya, ini adalah perintah

dari syari' sendiri, sdinggp tidak ada kontradiksi antara dua perintah

tersebtu Jadi, Srang &duk hrus mendengrqtan lfurbah seOangkan

yang banr datang harus melakmakan shnlat masjid.
Demikian disebrdrm dalffi Subul As-fulorr.

Al Mrmdziri b€dda, aladits ini diriwayatkan pula oleh Al
Bukhari, Muslim At-Tirmidzi, An-Nasa'i dm Ibnu Itlajah."

t;.\
'b . to tiz t -ia.(qF Jt ,t-^, l5J> -l\\Ye a,

U. I,p.r*
,orrl ,rj c ,;3\i f ,?q'n'& €* 

'vti -ri:ir
Urut',r1, ie =.fi ,;;; ,r: * ,t':, ,rj r, ,/g *
.y 

'j6 
e,Li'r;.jbf ,:ijfrt-p:ry?ot,)b !, J;.,,

!l:{j ')F ;3k 'Jb ,jrt
lll2. Muhammad bin lvlahhb dm Ismail bin Ibrahim -sara

makn+- menceritakm kQada kami, ke&nnya b€*ata, IIaSh bin
Ghiyats menceritakm k€eada kmi, dei Al A'masy, dari Abu Sutnan,

dari Jabir, dan dd Ahr S;halih, dai Abu Huxairah, keduanya (Jabir

dan Abu Hurairah) bcd@, *Suleik Al Gtffiafrni dat^ng ketika
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Rasulullah SAW berkhutbatr. Beliau berkata padanya, "Apa kamu

sudah shalat sejenak?" Dia menjawab, "Tidak." Beliau bersabda,

"shalatlah dua raka' at dan peringkas pelaksanaannya ! "23 
8

Penjelasan Hadits:

Uil (Sufaik), dengan dhammatr pada sin dan memfathahkan

lam.

A.(*, (Al Ghathafani), semuanya dengan fathah.

;Wt k (Shalatlatr dua raka'at). Ularna Syafi'iyyah
memahaminya batrwa itu adalatr tatriyyatul masjid, karena itu wajib
menurut mereka, sama halnya menurut Ahmad. Sedangkan menurut

Hanafiyatr, karena tidak diwajibkan pada selain waktu khutbatr maka

dia Juga tidak diwajibkan di waktu khutbah berdasarkan qiyas yang

lebih utama. Ini sama dengan madzhab Malik dan Suffan Ats-Tsauri.

Demikian disebutkan oleh An-Nawawi.

Al Mundziri berkata" "Hadits ini diriwayatkan pula oleh

Muslim dari hadits Jabir saja, dan Ibnu Majah dengan dua sanad di

atas (Jabir dan Abu Hruairatr. Penerj)."

* ,f*'i.'rZJ $:", 1F'i.'#l 6Y -\ \ \r
yt * n ,y q'^fr ,a;tt 7 ,h oJ ylt ,f ,*

.i:rxfi.iaWLl ,L:s;-

'+r:- iq?r i:ril ie sy :Jv o6r e ,pl 7 ::>tj

.(.; 'iF-,;s;'J:r!t

aB Hadig ni shahih. HR. Ibnu Majatr (l t l4), lihat sebelumnya.
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I I13. Abmad bin Hanbal menceritakan kepada kami,

Muhammad bin Ja'far menceritakan kepada kami, dari Sa'id, dari Al
Walid bin Biryr, dari Thalhalq bahwa dia mendengar Jabir

menceritakan bahwa Sulaik datang. (Kemudian dia menyebutkan

kisatr senada de,ngan tambahan), 'I(e,mudian beliau menghadap ke

arah orang banyak dan b€rsaM4 'Jika salah seorang doi kalian

datang ketika imon sedory berlrtnttbah mako hendaWah dia slulat
dua rako'at dan nemperingfras fu@'}*'

Penjelasen Erdits:

,trtW @endaklah dia shalat.dua raka'at). Di dalamnya

bahwa orang yang baumasuk masjid ketika imam sedang berkfiutbah

maka dia hanrs memperingkas shalat dua raka'at tersebut.

Dalam kitab Al lulutaqa disebutkan, "Pemahaman )rang bisa

diambil dari hadits ini adalah bila imam baru keluar menuju mimbar

maka tidak boleh me,mperingkas shalat dua raka'at tcrsebut selama

imam belum me,mulai pe,mbicaraan (lfiutbah)."
. .4. --t +i Tfr- (me,mperingkas kefinnya). Ini rDentrnjrrkkan

hendaknya mempedngan shalat tersebut agar segera bisa

mendengarkan tfiutbah- Tak ada perbedaan pendapat dalam hal ini
bag yang bery€od4at disyariatkannya shalat tahiyyatul masjid saat

imam sedangb€dftrtbah.

An-Nawawi berkat4 'qSemua hadits ini dengan tegas

memperkuat pendryat Asy-Syaf i, Ahmad, Ishaq dan para ahli fikih
di kalangan muhadditsin bahwa seseorang yang banr masuk masjid

ketika imam sedang beilfiutbah disunnahkan untuk melakukan shalat

sunnah dua raka'at sebagai penghormatan terhadap rilasjid, dan

dimaknrhkan drduk sebelum melakukannya. Disunnabkan pula

memperingtas shalet tersebut agar bisa segera mende,ngarkan khutbah

" Hadils ini shahih HR Muslim (pcmbahasm tcntang Jum'at/59) dan Ibnu
It[ajah (l I l4).
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setelahnya. Madztrab senada juga dinukil dari Al Hasan Al Bashri, dan
para ulama lain dari kalangan mutaqddimin (para ulama terdahulu).

Al Qadhi mengatakan, "Malik; Al-Laits, Abu Hanifah, Ats-
Tsauri dan jumhur ulama salaf di kalangan shahabat dan tabi'in
berpendapat diatidak perlu melakukan shalat itu. Ini diriwayatkan dari

Umar, Utsman dan Ali RA. Alasan mereka adalah perintah untuk
diam dan mendengarkan khutbatr imam. Mereka menakwil hadits-

hadits di atas bahwa dia (Sulaik) telanjang dan Rasulullah SAW
memerintahkannya berdiri agar orang-orang menyaksikannya dan

bersedakatr untuknya. Takwil ini batil dan jelas-jelas bertentangan

dengan,sabda Rasulullatr SAW, "Jika salah seorang dari kalian
datang pada hari Jum'at l@tika imam sedang berkhutbah, hendaklah

dia shalat dua ralra'at dan memperingkas keduanya." Ini adalah nash

, yang tidak lagi bisa ditakwil, dan aku rasa tak ada seorang alimpun
yang sudatr sampai hadits ini dari informasi yang valid kepadanya lalu
menolak isinya.

Hadits-hadits ini juga membolehkan pembicaraan ketika
khutbah lantaran ada keperluan untuk itu. Ini berlaku untuk khathib

dan lainnya. Di sini ada hikmah bahwa amar malauf itu harus

dilalukan di mana saja dan dalam kondisi apapul. Selain itu, hadits

ini juga menjelaskan bahwa tahiyyatul masjid itu dua raka'at, dan

shalat-shalat sunnatr yang dilakukan di siang hari adalatr dua raka'at.

Hal lain, bahwa shalat tatrilryatul masjid tidak luput dengan duduk

bagi orang yang tidak tahu akan hukumnya.

Para ulama Syaf iyyatr menyatakan bahwa orang yang sudah

duduk berarti kehilangan kesempatan untuk shalat tatriyyatul masjid

hanya berlaku bagi yang tahu akan hukumnya. Sedangkan orang yang

tidak tatru bisa tetap melakukannya bila duduknya belum terlalu lama

berdasarkan hadits ini.

Dari hadits-hadits ini diperoleh kesimpulan bahwa tahiyyatul

masjid tidak boleh ditinggalkan meski di waktu-wakhr terlarang
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shalat, karena dia adalah shalat yang mempunyai sebab lilusus,
sehingga boleh dilakukan kapm saja Dimasukkan ke dalam kategori

ini semua shalat yang me,miliki sebab Lfiusus, seperti mengqadha

shalat fardhu ymg ketinggalan dan lain sebagainya. Sebab, andai

tahiyyatul masjid ini bisa gugur lantaran waktu terlarang, maka akan

lebih fiama meninggalkannya ketika imam sedang khutbalU

me,ngingd ada Perintah rmtrk khutbah di sini. Ketika
diizinken untuk tidak mendengillon khwbah, bahkan Nabi SAW
se,ndiri memotong tfuilbahrya hanya sekedar memerintahkan orang

tadi rmtrk shal4 tahi)"ydrl masjid padahal dia zudah duduk kil€Nm

tidak tahu hukumnya, mah ini menurfukkan dengan kuat bahwa

shalat trhi117a,tut masjid tidak boleh ditinggalkan dalam keadaan

apaprm- Wollalu a'lon.n Selesai (An-Nawawi).

AI Mrmdziri bedda, Aladits ini diriwayatkan pula oleh
ly{uslim."

Beb 236: Melenghhi Leher Oreng pada Hari Jum'at

[Mim: 230,82 - Te': 23El

,lnl, U 7$:", ,i;F ';.i;6 d* -\ \ \ r
;; i !, *'{ & ,iv tfi' ,sj * ,Cg'i.?-:6 $:r,
jat-',-f*1,;r;t ,:r;J3jlt i; p:, yb, *U, *e
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1114. Harun bin Ma'ruf menceritakan kepada karni, Bisyr bin
As-Sari menceritakan kepada kami, Mu'awiyatr bin Shalih

menceritakan kepada kami, dari Abu Az-Zahiiyah, dia berkata,

"Kami pernah bersama Abdullah bin Busr salah seorang sahabat Nabi

SAW pada hari Jum'at. Lalu ada seseorang datang sambil melangkahi

leher orang-orang."

Abdullah bin Busr berkata, "Pernah ada seseorang yang datang

sambil melangkahi leher orang-orang pada hari Jum'at. Ketika itu
Nabi SAW sedang berkhutbatr, lalu Nabi SAW berkata kepadanya,

' Duduklatr, karena kamu sudatr menyakiti !' ."240

Penjelasan Hadits:

ur$ q'6t ,jAr, (melangkatri leher orang-orang). An-Nawawi
membedakan antara melangkatri dengan memisahkan antara dua orang

(minta jalan). Sedangkan Ibnu Qudamah dalam Al Mughni

menyamakan keduanya.

Al Iraqi berkomentar, "Yang benar adalah yang pertama

(pendapat An-Nawawi), sebab memisatrkan dua orang bisa dilakukan

dengan duduk di tengah kedua orang tersebut dan tidak harus

melangkatri lehernya."

Para ulama berbeda pendapat mengenai hukum melangkatri

pada hari Jum'at. At-Tirmidzi menceritakan dari sebagian ulama

batrwa mereka momaknrhkan hal itu dan bersikap agak keras

mengenainya. Abu Hamid dalam catatankakinya terhadap Asy-Syaf i
memastikan bahwa itu haram. An-Nawawi mengatakan dalarn

tambahan krtab Ar-Raudhah, "Pendapat yang terpilih adalah haram,

sebagaimana diungkapkan dalam hadits-hadits shahih, sedangkan para

murid Ahmad hanya memaknrhkannya saja."

m Hadir in shahih. HR An-Nasa'i (1398).
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Al Iraqi meriwayatkan dni Ka'ab Al Ahbrbahwadiabe*at4
"Meninggalkan shalat Jum'at lebih aku sukai daripada harus

melangkatri leher orang-orang." Ibnu AI Mrsayyab bedre, *Shalat

Jum'at dalam keadaan dahegn lebih aku sukai dnipada melangf,ahi

leher orang-orang." Ada riwayd dri Abu Huairah yang senada

de,ngan ini tapi tdak shahih dafnya knena bersrmber dri Shalih

mmia si kembar dari Abu Huairah.

Al Iraqi b€rkat4 "Yaog dikeqnlikm dri kemahthan atau

keharaman ini adalah iang i-a-, atau bagi orang yang di depaonya

terdapat shaf lowong dan dia hmya bisa mm+ainya de,ngan

melangkahi leher orang di depannya Demikian ymg disebutkan

s@ara mutlak oleh An-Nawawi &lam Ar-Randluh, lalu dijelaskannya

secara rinci dalam Wh fi lrtuhadzdzab, dimana dia bedrata "Jika
dia memang tidak mene,mukm jalm menuju mimbr er mihrab

kecuali dengan pg[nngkahi leher orang; maka im tidak dimnt<ruhkan,

karcna daruat. tlal s€nada juga diriwaydm dri Asy-Syaf i.?"

Hadits Uqbah bin Al IIEits yarrg ardradalm Shahih Al Bulfiari
mengatakan, eeflku shalat di belakang Rasulullah SAW di ]vladinah

pada shalat Ashar, kemudian beliau segera b€rdiri dengru tqBsa dan

6slangkahi leher orang-orang. Ormg-ormg smpai deirt dengan

ketergesa-gesaan beliau itu" Ini m€nrmjrrkkan tahwa melangffii
onmg-orang diperbolehkan bila diperlukm selain hri Jum'at Tapi,

bagi yang me,nglhusrskan lilangro ini banya berlaku di shaldt Jun'at,
maka hadits ini dengan hadits ymg mehmg dianggap tidak

berlawanan- Kedua hadits di das akan diznggap berlawanm oleh

orang yang berpendapat bahwa lumgan itu berlaku umum, tidak

hanya untuk shalat Jum'at kil€oa saul&sira menyakiti orang )ang
dilangkahi

Sebagian ulama m€ogmggap laagu ini berlaku bila tidak
terlebih dahulu minta izin k€pada omng lmg akm dilrngkahi. Bita
tidak menyakiti ontrg lain maka tidak dilrmg kucoa sebab huhrm
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dilarangnya sudah tidak atU yaitu menyakiti orang. Demikian
dikatakan oleh Asy-Syaukani.

Al Mundziri berkata, "Hadits ini diriwayatkan pula oleh An-
Nasa'i. Abu Az Zahtiyah namanya adalah Hudair bin Kuraib, adalah

orang Himyar. Ada yang mengatakannya orang Hadhrami, Syami.

Muslim meriwayatkan hadits darinya."

Bab 237: Orang yang Mengantuk ketika Imam Sedang

Berkhutbah [Mim: 231, 233 - Ta': 239]

* ,ot;l /.t f ,i*',* ,:n?t';. itb tr"; -\ \ \ o
, ,ii *; y\t,k ltJ;r'+,JG * i.t*,g5

:? J\af: #iJ:$ r,',*)t etr'€Lf'Flt
1115. Hannad bin As-Sariy menceritakan kepada kami, dari

'Abdah, dari Ibnu Ishaq, dari Nafi', dari Ibnu Umar, dia berkat4 "Aku
mendengar Rasulullatr SAW bersabd4 *Jil(a salah seorang dari
kalian mengantuk di dalam masjid, hendaHah dia bergeser dari
tempat dudubtya ke tempat yang lain."24r

Penjelasan Hadits:

i";l'u;l ti1(Jika salatr seorang dari kalian mengantuk). Itu
tidak dimaksudkan ,intrrt keseluruhan hari. Maksudnya hanya bagi
yang berada di masjid menunggu shalat Jum'at sebagaimana

disebutkan dalam riwayat Al Lmarn Ahmad dalam Al Musnad dengan

redaksi: 'Jika salah satu dari kalian menganhrk di masjid pada hari

Jum'a1.,...." Ini berlaku pada saat imam sedang khutbah atau

ar Hadits :rrishahih. HR. At-Tirmidzi (526).
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sebelumnya. Hanya memeng lebih sering t€rjadi ketika imam sdang
khutbatr.

'J:;;)i 
@endaklah dia bergeser). Hitmalnya adalah tare,na

bergerak itu menghilangkan kantuk Ada kemungkinan pula

hikmaturya adalah beliau berpindah dari te,mpa dimana dia terke,na

kelalaian dengan tidurnya, meski orang tidur itu tidak ada kesusahan

padanya. Nabi SAW sendiri telah memerintabkan untuk pindah dari

tempat tertidur pada kisah tidurnya mereka sehingga ketinggalan

shalat Shubuh di sebuah tembah. Selain itL ada badits, *Siopa Wrg
menunggu shalat maka dia dianggap sudat, berada dalam slulat."
Serta hadits,"Kantuk dalam shalat adalah dui qtetan."

Bisa jadi, peruntah untuk berpindah ini rmluk mengfuilangtan

apa yang dilalokan oleh syetan dimana orang yang duduk di masjid

menjadi lalai dari dzikir, atau mendengarkan lfiutbah, atau hal yang

bermanfaat. Demikian disebutkan dalam Nail Al Autho.

Al Mundziri berkata, "Hadits ini diriwayatkan pula oleh At-
Tirmidzi dan dia katakan hadits in lusot shahih. Di dalamnya ada

kalimat: alllit i'i- ','S|tAl ',.i5 ,il ,Jika katim tertidur Na hni
htm'at'."

Bab 238: fmam Berbicara Setelah Turun dari Mimbar
[Mim: 232,234 - Td: 2401

| -t:)s'i.t *- * * ,etllLu *$1", -\ \ \1
ls Jy, *r1., :iG ,S * *.,,!';ri ,:!'tt', .- du W ,sr3f

i* otat e b:)t d'e;t 4, t'tf- *3 * ?ot *
,Hi;t-'; :ilL'd- ;La
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1116. Muslim bin Ibrahim menceritakan kepada kami, dari

Jarir (yaitu Ibnu Hazim, aku tidak tahu apakah Muslim
menyebutkannya ataukah tidak), dari Tsabit, dari Anas, dia berkata,

"rqku melihat Rasulullah SAW turun dari mimbar lalu ada seseorang

yang menyampaikan keperluan kepada beliau. Beliau pun pergi

bersamanya untuk melaksanakan keperluannya, baru kemudian beliau

berdiri dan shalat."2a2

Abu Daud berkata, "Hadits ini tidak dikenal dari Tsabit, ini
merupakan riwayat tersendiri yang dilakukan oleh Jarir bin Hazim."

Penjelasan Hadits:

t \t # rig 'GS sr'sf r (Aku tidak tanu apakah Mustim
mengatakannya atau tidak). Maksudnya, apakah Muslim menyebutkan

kata "Ibnu Hazim" ataukatr tidak.

Kata 1 i( adalah dengan mensuhmkanwau yang berarti kata

sambung, sedang I adalah nafiyatr. Secara lahir dikatakan, "Aku tidak

tahu apakatr Muslim mengatakannya atau tidak."

Adapun kalimat ini maka pematrarnannya adalah, "Bagaimana

urusannya. Sebagian mereka mentasydidkan wau, seakan artinya

adalah ccr{h tidak tahu bagaimana Muslim saat pertama kali

menceritakan kepadaku." Tapi ini jauh kemungkinannya. Demikian

disebutkan dalam Fath Al Wadudkarya As-Sundi.

Dalarn salatr satu naskah milik Syaikh Abdullah Salim tertulis

dengan sulan wau sebagaimana asalnya. Dalarn catatan kaki tertulis

kata if tapi Ibnu Ruslan mengingatkan batrwa yang benar adalah

z2 Sanadnya dho'rf, Jarir bin Hazim melakukan kekeliruan di dalamnya. HR At-
Tirmidzi (5 t7), An-Nasa'i (1418), Ibnu Majah (l117).
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dengan mentasydidkar wau dan inilah yang sesuai dengan konteks

kalimat."

An-Nasa'i meriwayatkan hadits ini dengan redaksi:

Muhammad bin Ali bin Maimun mengabarkan kepadaku, At Firyabi

menceritakan kepada kami, Jarir bin Hazim menceritakan kepada

kami, dari Tsabit Al Bunani, dari Anas."

Sedangkan redaksi Ibnu Majah adalah: "Muhammad bin

Basysyar menceritakan kepada kami, Abu Daud menceritakan kepada

kami, Jarir bin Hazim menceritakan kepada kaili, dari Tsabit, dari

Anas."

Redaksi At-Tirmidzi adalah: "Mtrhammad bin Basysyar

menceritakan kepada karni, Abu Daud Ath-Thayalisi mengabarkan

kepada kami, Jarir bin Hazim mengabarkan kepada kami, dari Tsabit,

dari Anas." '

',y,St 'd ',tf (lalu ada seseorang yang menghadap beliau).

Artinya, orang itu menyampaikan keperluannya kepada beliau.
' t.. -. . '-.'oqt,'rP- .F (rrrrpai diselesaikan keperluannya). Aritnya,

Rasulullah SAW berbicara kepadanya sebagaimana dalam riwayat

lain dengan redaksi: "Ada orang yang berbicara kepada beliau

menyampaikan keperluannya dan beliau pun berbicara kepadanya."

Dalam hadits ini ada dalil bahrua berbicara setelah selesai khutbah

itu tidak me,ngap4 tidak haram tidak pula maknrh. Ibnu Qudamah dalam

Al Mughni menukil pemdapat ini dari Atha', Thawus, Az-Zuhi, Bal<r Al
Muzard, An-Nakha'i, Malih Asy-Syaf i, Ishaq, Ya'qub dan Muhammad.

Dia berkatA "Itu diriwayatkan dari Ibnu Uuur."

Al Mundziri berkata, "Hadits ini diriwayatkan pula oleh At-
Tirrnidzi, An-Nasa'i dan Ibnu Majatr. At-Timidzi b€rkat4 'Hadits ini
gharib, kami tidak mengetahuinya selain dari hadits Jarir bin Hazim. Aku
mendengar Mtrhammad <nakzudnya At Bukhari- berkat4 'Jarir bin
Hazim melakukan kekelinran dalam hadits ini'. Dia lalu berkate 'Jarir
mungkin ragu melalnrkan sesuatu tapi dia itu seorang yang jujur'.'
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Ad-Daraquthni berkata, 'Jarir bin Hazim bersendirian dalam

meriwayatkan hadits ini dari Tsabit'."

J|;i 'd L-$.)r (Hadits ini tidak dikenal). At-Tirmidzi
berkata,'?Hudiir ini tidali kami ketatrui melainkan dari hadits Jarir bin
Hazim. Aku mendengar Muhammad berkata, "Jarir bin Hazim

melakukan.kekeliruan dalam hadits ini. Yang benar adalatr, apa yang

diriwayatkan dari Tsabit dari Anas, dia berkata, 'Shalat telatr

diqamatkan, lalu ada seseorang yang memegang tangan Nabi SAW.

Dia berbicara kepada beliau sampai sebagian orang jadi mengantuk'."

Muhammad berkata lagi, "Hadits yang dimaksud adalah yang

ini." Muhammad berkata, "Jarir bin Hazim keliru tentang hadits

Tsabit dari Anas, dari Nabi SAW yang bersabda, "Jika shalat telah

diqamatknn mako jangan dulu berdiri sebelum kalian melihatht."

Muhammad berkata, "Diriwayatkan dari Hammad bin Zaid

yang berkata, "Kami duduk bersarna Tsabit Al Bunani, lalu Hajjaj

Ash-Shawwaf menceritakan dari Yahya bin Abu Katsir, dari Abdullatr

bin Abu Qatadah, dari ayahnya, dari Nabi SAW yang bersabd4 "Jika

shalat telah diqamatkan maka janganlah kalian berdiri sampai kalian

melihatku." Di sini Jarir keliru dan dia mengira bahwa Tsabit

menceritakan kepada mereka dari Anas, dari Nabi SAW." Selesai (At-

Tirmidzi).

Bab 239: Mendapatkan Jumrat Satu Raka'at [Mim: 2331235 -
Ta':2411
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lll7. Al Qa'nabi menceritakan kepada kami, dari Malik, dari

Ibnu Syihab, dari Abu Salamah, dari Abu Hruairah, dia berkata,

Rasulullah SAW bersabda, "Barangsiapa mendapatkan satu raka'at

dart shalat berarti dia telah mendapatkan shalat itu."243

Penjelasan lladits:

al2ltUtk;!:)\f i, (barangsiapa mendapatkan satu raka'at

dari shalat). Dalam riwayat Al Bukhari dan Muslim ada tambatran

"bersama imam". Ad-Daraquthni menyampaikan riwayat dari hadits

Abu Hnrairah yang berkata: Rasulullah SAW bersabda, "Barangsiapa

mendapatkan satu rakn'at dari slalat Jum'at, hendaHah dia

menambah satu rakn'at lagi. Barangsiapa yang kctinggalan dua

rolra'at moka hendaklah dta shalat empat raka'at."

al,Llt '!i\l Ui lmatca dia telah mendapatkan shalat itu). Asy-

Syafi'i berkata, "Artinya, dia tidak ketinggalan shalat Jum'at dan bisa

shalat dua raka'at."

Ibnu Al Matik berkata, "Artinya, d.ia harus berdiri setelah

imam salam dan hanya menarnbatr satu raka'at lagi." Ath-Thibi

berkata, "Ini kfiusus hanya untuk shalat Jum'at." Tapi yang lebih tepat

adalah memahami hadits ini secara umum, dan keumuman ini tidak

bisa dibatalkan dengan adanya riwayat yang mengkhususkannya

untuk shalat Jum'at, yaitu hadits, "Barangsiapa mendapatkan satu

raka'at dari shalat Jum'at, hendaklah dia shalat lagi satu raka'at." An-

Nawawi menjelaskan, "Siapa yang mendapati satu raka'at dari sebuatr

shalat maka dia mendapatkan shalat itu."

Ada lagi sabda Nabi SAW, "Siapa yang mendapatkan satu

ralra'at dari sebuah shalat berarti dia telah mendapatkan shalat ttu."

u' Hadits in shahih. HR. Al Bukfiari (580), Muslim (pembahasan tentang
masjid/161).
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Dalam riwayat lain, "Barangsiapa mendapatkan satu raka'at dari
shalat Shubuh sebelum terbitnya matahari berarti dia telah

mendapatlran shalat Shubuh. Barangsiapa mendapatlcan satu raka'at
dari shalat Ashar sebelum terbenamnya matahari, berartt dia telah

mendapatlran shal at Ashar."

Kaum muslimin telah sepakat batrwa ini tidak dipatrami secara

leterlek, dan bukan berarti orang cukup mengerjakan satu raka'at saja

dan dia dikatakan sudah shalat, tapi hadits ini harus ditakwil. Dalam

kalimat ini ada makna tersembunyi yaitu, barangsiapa mendapatkan

hukum shalat berupa pelepasan kewajiban atau mendapatkan

fadhilahnya.

Al Mundziri berkata, "Hadits ini diriwayatkan pula oleh Al
Bukhari, Muslim, At-Tirmidzi, An-Nasa'i dan Ibnu Majatr."

Bab 2402 Surah yang Dibaca Pada Shalat Jum'at

[Mim: 234,236 -Ta'z 2421
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1118. Qutaibah bin Sa'd menceritakan kepada kami, Abu

Awanah menceritakan kepada kami, dari Ibrahim bin Muhammad bin

Al Muntsyir, dari ayahnya, dari Habib bin Salirt, dari An-Nu'man bin

Basyu, bahwa surah yang dibaca oleh Rasulullah SAW dalam shalat
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dua hari raya dan shalat Jum'at adalah surah Al 'Alae dan Al
Ghaasyryah.

Dia berkat4 "Ada kemtrngkinan berkumpul dalam safu hari

sehingga beliau membaca keduanya."2e

Penjelasan lladits:

i:ttlt ,f.?frilrf (nefau membaca dalam shalat dua hari ruya),

maksudnya, dalam hari raya Idul Fifii dan Idul Adhha.

z;:,lJ ?it @anhari Jurn'at) maksudnya shalat Jum'at.

{ i;Si "V';16 } -,, (denean suratr Al A'laa) pada raka'at

pertama setelatr membaca Al Faatihah.

.4 t+fi et ffi$ ) i (dan surah Al Ghaasyiyah') pada

raka'at kedua setelah Al Faatihatr.

Sepertinya, beliau juga terkadang membaca surah Al Jumu'atr

dan sr.uah Al Munaafiquun sebagaim4l6 dalam riwayat Ibnu Abbas

oleh Muslim.

Surah Al A'laa dan Al Ghaasyiyatr ini mengandung peringatan

tentang hari akhirat dan janji-janji Allah, yang memang sangat cocok

dibaca pada shalat yang mengumpulkan banyak orang.

Ada pula riwayat dimana beliau membaca surah Qaaf dan

suratr Al Qamar. Maka dari itu, menurut sunnatr hendaknya imam

membaca surah Al Jumu'ah pada raka'at pertarna di shalat Jum'at dan

surah Al Munaafiquun pada raka'at kedua. Atau, surah Al A'laa pada

raka'at pertama dan surah Al Ghaasyiyah pada raka'at kedua. Atau,

surah Al Jumu'atr pada raka'at pertama dan surah Al Ghaasyiyah pada

raka'at kedua.

4 Hadits iat shahih. HR Muslim (pembahasan tentang htmatl62), An-Nasa'i
(1423), At-Tirmidzi (533), dan Ibnu Majah (1281).
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Al Iraqi berkata, "Yang paling utama adalah membaca surah

Al Jumu'atr pada raka'at pertarn4 kemudian surah Al Munaafiquun
pada raka'at kedua. Sebagaimana dinashkan oleh Asy-Syaf i seperti

yang diriwayatkan oleh Ar-Rabi darinya."

Ketiga bentuk membaca suratr yang kami sebutkan sudah ada

keterangannya yang shahth, sehingga tidak ada alasan untuk

menganggap yang ini lebih utama daripada yang itu. Hanya saja, kata

o€ yang ada dalam redaksi hadits memberi pemahaman bahwa itu
dilakukan beliau pada banyak kesempatan

Abu Hanifah dan muid-mruidnya berpendapat, ini diriwayatkan

pulaoleh Ibnu Abi Syaibah dalamAl MwhannafdariAl HasanAl Bashri

bahwa imam boleh membaca suratr apa saja yang dia kehendaki.

Ibnu Uyainah mengatakan, "Dimakruhkan untuk selalu

membaca surah-surah yang biasa dibacakan Nabi SAW pada shalat

Jum'at, supaya orang tidak mengira itu adalah bagian dari sunnah

padahal tidak demikian."

Ibnu Al Arabi mengomentari, "Id adalah madzhab Ibnu

Mas'ud. Abu Bakar Ash-Shiddiq sendiri pernah membaca surah Al
Baqarah dalam shalat Jum'at."

Ibnu Abdil Barr dalam Al Istidzkar menceritakan dari Abu

Ishaq Al Marwazi sama dengan perkataan Ibnu Uyainah. Ada pula

riwayat dari Abu Hurairatr dengan kalimat senada, tapi ini ditentang

oleh jumhur ulama.

Di kalarrgan sahabat yang menentang ini adalah Abu Hurairah.

Al Iraqi berkata, "Ini adalatr pendapat Malik, Asy-Syaf i, Ahmad dan

Abu Tsaur." Selesai secara ringkas.

ri;,?zr CJ;1 (ada kemungkinan berkurnpul), maksudnya, hari

Jumiat dan hari raya kebetulan salna.
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yri li rJ (-"ka beliau membaca keduanya), maksudnya

kedua surahtersebut

Al Mrmdziri b€rkd4 *Hadits ini diriwayatkan pula oleh

]ytuslim, At-Tirmidzi, An-Nasa'i dan Ibnu Majah."

* ni:;,z *,!y t,,niit
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1119. Al Qa'nabi m€nc€ritakan kepada karni, dari Malik, dari

Dhamrah bin Sa'id Al Mazini, dari Utaidullah bin Abdullalt bin

UtbalL bahwa Adh-Dhabhak bin Qais bertanya kepada An-Nu'man

bin Basyir apa ymg biasa dibaca Rasulullah SAW ketika hari Jum'at

setelah strah Al Jumu'ah? Dia menjawab, "Beliau biasa membaca

surah Al Ghaasyiyah-'fl5

Al Mrmdziri berke, "fladits ini diriwayatkan pula oleh

Iduslim, An-Nasa'i dan Ibnu L{ajah-"

't Hadis ini shahih HR Muslim (pembahasan t€ntang Jumat/63), Ibnu Majah
(l I l9), drijahnDhmah bin Sa'id dengm sanad ini dengan redaksi yang mirip.
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1120. Al Qa'nabi menceritakan kepada kami, Sulaiman (bin
Bilal) menceritakan kepada kami, dari Ja'far, dari ayatrnya, dari Ibnu
Abi Rd', dia berkata, "Abu Hurairatr shalat bersama kami
(mengimami kami) pada hari Jum'at. Dia membaca surah Al Jumu'ah,

dan di raka'at terakhir membaca suratr Al Munaafiquun. Setelah

selesai aku mendapati Abu Hurairah dan aku tanyakan, 'Anda
membaca kedua suratr tadi, padahal Ali RA membacanya di Kufah?'
Abu Hurairah berkata, 'Sungguh aku mendengar Rasulullah SAW
membaca keduanya pada hari Jum'at'."246

Penjelasan Hadits:

Al Mundziri berkata, "Hadits ini diriwayatkan pula oleh

Muslim, At-Tirmidzi, An-Nasa'i, dan Ibnu Majah."

A, .. 'at c, , . a u c / 16z I -z16z
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ll2l. Musaddad menceritakan kepada kami, dari Yahya bin

Sa'id, dari Syu'batL dari Ma'bad bin Khalid, dari Taid blm'Uqbatr,

245 Hadits ini shahih. HR Muslim (pembahasan tentang JumaU6l), At-Tirmidzi
(519), dan Ibnu Majah (l l9).

AUNULMflBUD 6st



dari Samurah bin Jundub, bahwa Rasulullah SAW membaca suratr al

A'laa dan Al Ghaasyiyatr pada shalat Jum'at.'247

Penjelasan Hadits:

Dalam riwayat Muslim redaksinya adalatr, "Beliau membaca

di hari Jum'at dan kedua hari raya: sr.ratr Al A'laa dan Al
Ghaasyiyah"."

An-Nawawi menjelaskan, "Di dalamnya terkandung

kesunnatran membaca kedua surah itu di hari Jum'at dan dua hari raya.

Dalam hadits lain disebutkan batrwa untuk hari raya dibaca surah Qaaf
dan Al Qarnar. Kedua riwayat im slwhih, sepertinya Nabi SAW

terkadang membaca surah Al Jumu'ah dan Al Munaafiquun dan

terkadang pula membaca surah Al A'laa dan Al Ghaasytyah." Selesai

(An-Nawawi).

Al Mundziri berkata, "Hadits ini diriwayatkan pula oleh An-
Nasa'i."

Bab24lt Mengikuti Imam tapi Terhalang Tembok

[Mim: 235, 237 - Ta' : 243]

Apakah hal itu berdampak buruk bag, yang mengikuti imam,

ataukatr tidak? Yang tampak dari hadits-hadits bab ini bahwa itu tidak

mengapa sebagaimana pendapat Malikiyah (para ulama madztrab

Maliki). Masalatr ini merupakan perbedaan pendapat yang terkenal. Di
antara para ulama ada yang membedakan antara masjid dengan yang

lainnya. Al Bukhari membuat judul babnyq "Jika antara lnam dan

Jamaatr Ada Tembok atau Sutah".

2o' Hadits in shahih. HR An-Nasa'i (142 1).
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1122. Ztthair bin Harb menceritakan kepada kami, Husyaim
menceritakan kepada kami, Yatrya bin Sa'id mengabarkan kepada

karni, dari Ammh, dari Aisyatr RA yang berkat4 "Rasulullah SAW
shalat di kamar beliau dan orang-orang bermakmum kepada beliau
dari batik kamar."248

Penjelasan Hadits:

:f d tAi kamar beliau). Al Hafizh berkata, "secara lahir
yang dimaksud adalah kamar rumah beliau, dan ini diperkuat oleh

kata dinding kamar sebagaimana yang ada dalam riwayat Al Bukhari

dari jalur Abdah, dari Yahya bin Sa'id, dari Ammh, dari Aisyatr yang

berkata "Rasulullah SAW biasa shalat malam di kamarnya dan

dinding kamar itu pendek."

Yang lebih jelas lagi adalatr riwayat Hammad bn 7aid, dad

Yahya yang ada pada Abu Nu'aim dengan lafazfr., "Beliau SAW shalat

di salatr satu kamar milik salah seorang istri beliau."

Bisa pula yang dimaksud di sini adalatr kamar yang biasa

beliau pakai di masjid dengan membentangkan tikar di sana

sebagaimana yang ada dalam riwayat Al Bukhari dan Muslim dari

hadits Abu Salamah, dari Aisyah, dan juga pada hadits Zatdbn Tsabit

yang adapada Al Bukhari dan Muslim.

Dalarn riwayat Abu Daud dan Muharnmad bin Nashr dari Abu

Salamah, dari Aisyah bahwa dia yang menegakkan tikil di atas pintu

rumahnya.

4 Hadis ini shahih. HR Al Burfiari (729).
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Kemungkinan lain adalah peristiwa ini terjadi dengan beberapa

kasus yang berbedq atau itu adalatr kata kiasan untuk tembok."

:Jzat :,Ts q y.o;;U a6,i(mereka mengikuti [shalat] beliau

dari belakang kamar). Konsekuensinya mereka shalat mengikuti shalat

beliau SAW dan waktu itu beliau ada di dalam kamar sedang mereka

di luar.

Ibnu Abi Syaibatr menyampaikan riwayat dari jalur Shalih

maula At-Tau'amatr (si kembar), dia berkata, *Aku shalat bersama

Abu Hurairah di atas masjid dengan mengikuti shalat imam." Tapi

Shalih ini ada kelematran padanya. Namun, adaiwayat dari Sa'id bin

Manshw dari sisi lain yang juga bersumber dari Abu Hurairatr

sehingga hadits Shalih ini menjadi terkuatkan.

Sa'id bin Manshur juga meriwayatkan dari Al Hasan Al Bashri

tentang seseorang yang shalat di belakang imam atau di lantai atas

dengan mengikuti shalatnya imam dan dia mengatakan itu tidak
mengapa.

Ibnu Abi Syaibatr mengeluarkan hadits dari Mu'tamir, dari

Laits bin Abi Sulaim, dari Abu Mdlaz dengan kalimat senada. Namun,

Laits ini dha'if.

Akan tetapi ada riwayat dari Abdur Piazz:rq dari At-Taimi,
yaitu Mu'tarnfu, dari ayahnya" darinya. Jika ini valid maka sanad ini
shahth. Demikian disebutkan dalam Fath Al Bari.

Al Mundziri berkat4 "Hadits ini diriwayatkan pula oleh Al
Bukfiari dengan redaksi yang mirip."
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Ba'b242z Shalat Setelah Shalat Jum'at [Mim: 236,238 -
Ta'22441
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Penjelasan Hadits:

y6 e @i tempatnya berdiri), maksudnya, tempat yang tadi

dia berdiri di situ ketika melaksanakan shalat Jum'at.

iSfi lmdca dia menolaknya), maksurlnya mencegahnya.

re Hadis iu shahih. HR An-Nasa'i (142s).
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1123. Muhammad bin Ubaid dan Sulaiman bin Daud -secara
makna saja- menceritakan kepada kami, mereka berkata, Hammad bin
Zud menceritakan kepada kami, Ayyub menceritakan kepada kami,

dari Nafi', batrwa Ibnu Umar melihat seseorang shalat dua raka'at

pada hari Jum'at di tempatrya berdiri, maka dia (Umar)pun menolak

orang itu sarnbil berkata, "Apa kamu ingin shalat Jum'at empat

raka'at?!"

Abdullatr shalat di hari Jum'at dua raka'at di rumahnya dan

berkata, "Beginilah yang biasa dilalarkan Rasulullah 541trr.::2ae
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. 1124. Musaddad menceritakan kepada kami, Ismail

menceritakan kepada kalni, Aynrb mengabarkan kepada kami, dari

Nafi' yang berkat4 "Ibnu Umar biasa memperpanjang shalat sebelum

Jum'at dan dia shalat setelahnya dua raka'at di rumatrnya, lalu dia

menceritakan batrwa Rasulullah SAW melalnrkan hal itu.'2so

Penjelasan Hadits:

za$t 55 al':at jli 1-.*perpanjang shalat sebelum Jum'at).

Hadits ini menunjtrkkan disyariatkannya shalat sebelum Jum'at. Orang

yang melarang hal ini tak punya dalil kecuali hadits yang melarang

shalat di saat matahari tepat di atas kepala sampai tergelincir. Tapi

hadits ini umum dan dikhususkan oleh hadits yang membolehkan

shalat pada waktu tersebut di hari Jum'at. Selain itu, hadits larangan

ini tidak menunjukkan larangan shalat sebelum Jum'at tanpa syarat.

Hadits tersebut hanya melarang shalat sampai waktu tergelincir

matahari dan itu di luar topik yang diperbincangkan. Kesimpulanny4

shalat sebelum Jum'at ifu dianjurkan baik secara umum maupun

kfiusus, sehingga orang yang mengatkan itu maknrh hanrs

mendatangkan dalil. Demikian dikatakan oleh Asy-Syaukani.

Muslim meriwayatkan dari Abu Hurairatr dari Nabi SAW yang

bersabda, "Barangsiapa mandi pada hari Jum'at, kemudian

mendatangi shalat Jum'at dan slnlat semamlntrq/a, lalu dtam.-.." (AI
hadits).

e Lihat sebelumnya.
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Sementara itu Ibnu Majah meriwayatkan dari jalur Baqiyyah,
dari Mubsyir bin Ubaid, dari Hajjaj bin Arthah, dari Athiyyatr Al Aufi
dari Ibnu Abbas yang berkata, "Nabi SAW biasanya shalat empat
raka'at sebelum Jum'at dan tidak memisahkan antara keempat raka'at
tersebut." Hadits int dha'f sekali dan tidak bisa dijadikan hujjah.
Baqiyyah bin Al Walid sangat sering mentadlis, Mubsyir haditsnya

mungkar, bahkan Ahmad berkata tentangnya, "Dia itu pernah

memalsukan hadits". Dan, Al Hajjaj bin Afihah dianggap matnrk oleh
Yahya Al Qaththan dan Ibnu Mahdi. Sedangkan Athiyyatr dianggap

dho'if olehjumhur.

Asy-syaikh Abu Syamah berkata dalam l<rtab Al Ba'its,"Ada
kemungkinan hadits ini terbalik ketika sarnpai pada salatr seorang di
antara para periwayat yang lemah di atas sehingga mereka

mengatakan "sebelum Jum'af', padatral sehanrsnya "sesudah Jum'at".

Bila sesudah Jum'at berarti selaras dengan apa yang ada dalam kedua

l<rtab shahih." Selesai (Abu Syamah).

At-Tirmidzi berkat4 "Diriwayatkan batrwa Ibnu Mas'ud

pernah shalat sebelum Jum'at empat raka'at dan sezudalrnya (uga)
empat raka'at. Pendapat inilah yang dipegang oleh Ats-Tsauri dan

Ibnu Al Mubarak
,,.U\ J'A- Ol5 (beliau melakukan itu). Abu Syamah berkata

dalam niaV lt Ba'its 'ala Inkari Al Bfu' wa Al Hmadits, 'Maksud
dari kalimat *Rasulullah SAW melakukan hal itu" adalah shalat yang

dua raka'at s€telah Jum'at di rumah beliffi hrkan di masjid, dan itulah
yang disunahkan. Ada b€berapo hfldits lain yang mendukung

pemaharnan ini berdasarkrr dalil-ddil yang telah dikemukakan
sebelumnya bahwa tidak adaomah qf,NiWe Juqlht 

i,i,
Mengeaai shalat panjang yang dil*r*an Ibar Umar s&elum

Jum'at, maka itu adalah shalat tatlwwu'1ry dia laHreD r€ndiri,

demikian juga para sahabat lain yang wldn*mnp- S#, m€dra
biasa mendatangi masjid sejak pagi dan meoyihkkan diri demgat
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shalat. Ini sama dengan shalat empat raka'at sebelum Jum'at yang

dilakukan Ibnu Mas'ud, dia melalukan hal itu sebagai arnalan sunah

sebelum imam keluar (menuju mimbar).

Lalu dari mana kalian mendapatkan dalil bahwa itu adalah

shalat snnnah qabliltyah Jum'at?! Padahal para sahabat lain melakukan

lebih banyak dari itu. Ibnu Al Mundzir berkata, "Kami meriwayatkan

dari Ibnu Umar bahwa dia melalnrkan shalat sebelum Jum'at dua belas

raka'at, dan dari Ibnu Abbas, bahwa dia melakukan shalat (sebelum

Jum'at) delapan raka'at. Ini adalatr dalit bahwa semua itu mereka

laknkan atas inisiatif pribadi sebagai shalat tathaytwu' bukan

melandaskannya kepada Nabi SAW, makanya jumlah yang mereka

lakukan berbeda-beda. Dalam hal ini pintu untuk melalokan shalat

tatha,wwu' memang terbuka, dan itu kemungkinan mereka lakukan

sebelum adzar. dan sebelum masuknya waktu shalat Jum'at.

Alasannya, mereka biasa mendatangi shalat Jum'at sejak pagi dan

mereka melakukan shalat sampai imam datang.

Ada kebiasaan dimana orang-orang melakukan shalat sunnatr

dua atau empat raka'at antara dua adzan sebeh.rm imarn naik mimbar.

Ini boleh dilakukan dan tidak diingkari sebagai shalat sunnah biasa.

Yang diingkari adalah keyakinan orang awam di kalangan mereka

atau bahkan ahli fikih di kalangan mereka batrwa itu adalah shalat

snnnatr qabliyyah Jum'at, dan mereka samakan dengan qabliyah
Zhuhur. Itu mustahil terjadi. Shalat Jum'at tidak memiliki sunnah

qabtlryah seperti halnya shalat Maghrib, Isya dan Ashar." Selesai

(secara ringkas dari Abu Syamah).

Menurut saya (Syamsul Haq), mengenai hadits Ibnu Umar

yang kita batras ini dikomentari oleh An-Nawawi dalarn Al
Khulashah, "Shahih berdasarkan syarat Al Bukhari." Sedangkan Al
Iraqi dalam Syarh At-Tirmidzi berkata, "Isnadnya shahih." Al Hafiztt
Ibnu Mulaqqin dalarn risalahnya mengatakan, "Isnadnya shahih, tak
ada cacatnya, dikeluarkan pula oleh Ibnu Hibban."
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Sedangkan yang diisyaratkan oleh Ibnu Umar bahwa

Rasulullah SAW pernatr melakukan itu, maka secara tekstual

maksudnya adalah shalat dua raka'at di rumah sebagaimana dijelaskan
oleh Syekh Abu Syamah. Kemudian dia berkata pula, "Rasulullatr
SAW melakukan hal itu.'(HR. Muslim).

Sedangkan kalimat "dia memperpanjang shatat sebelum
.Ium'at", bila maksudnya setelatr masuknya waktu maka itu tidak sah

secara marfu', karena Nabi SAW keluar (dari rumah ke masjid) ketika
matahari sudatr tergelincir dan beliau langsung sibuk dengan khutbatr,

dilanjutkan dengan shalat Jum'at. Apabila yang dimaksud adalah

sebelum masuknya waktu, maka itu maksudnya shalat sunnatr muthlaq

bukan shalat ratibah. Dengan demikian, tak ada hujjah adanya sunnah

qabliyyah Jum'at melainkan shalat sunnah muthlaq. Untuk shalat

yang ini memang ada anjuran untuknya. Ada pula hadits-hadits yang

menerangkan adanya shalat sunnah sebelurn Jumlat, tapi semuanya

dha'il:" Selesai.

Perkataan Al Hafidr dikuatkan oleh riwayat yang dikeluarkan

oleh Al Imarn Abu Bala bin Abu Syaibah dalam Al Mushannaf,,

"Mu'adz bin Mu'adz, dari Ibnu Aun, dari Nafi', dia berkata, "Ibnu
Umar bergegas (menuju masj@ pada hari Jtrm'at. Dia memperpanjang

shalat sebelum imam datang." Wallahu a'Iam.

Al Mundziri berkata" *Hadits ini diriwayatkan pula oleh An-
Nasa'i dengan redaksi yang mirip. Diriwayatkan pula oleh Muslim,

At-Tirmidzi, An-Nasa'i dan Ibnu Majah dengan bentuk lain tapi

makna sama."

';.t upl ,gf:}t !t? tit.t, ,:* 'i. o*Jt $:.t, - \ \ y o - ,

JL'^L')| ;; ; e6'bl ,f3Lit €J i :w';'# G'*l ,i;
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eu:6 1,sfr:d *'^iL- ; -f i; ri i Lil,
.i#t

e c-s'.* t5 ,6,;;lt q-^;:Jit A',it:. :Jus

tt1 t'u* r:l ur ) =irn'JI. b)t F,, fu 14,'" €til
* i, A Li riF J'tl,u e yb,,a; x a;:.-Jlt'.e
')l'itq e -*'{v,*k; ) bf :a:)*;:}l *t *\,

Penjelasan Hedits:

t rb?i ; z;Ai U '41 (Aku shalat bersamanya di Al
Maqshurah). OAam Al lvfishbah dikatekaq "Kata tizd 8*t artinya

.tH
1125. Al Ilasan bin Ali me,lrceritakan kepada lemi,

Abdurrazzaq menceritakan kepada kami, Ibnu Juraij mengabarkan

kepada kami, Umar bin Atha' bin Abu AI Khuwar mengabarkan

kepadaku, bahwa Nafi' bin Jubair me,ngutusnya kepada As-Sa'ib bin
Yazid bin saudari Namir untuk me,nanyaikan perihal shalatnya

Mu'awiyah yang dia lihat Dia berkata, *Aku shalat bersarnanya pada

hari Jum'at di Al Maqshrah. Ketika aku salam, aku lalu shalat lag di
tempatku tadi. Ketika dia datang, dia langsung mengutus. orang

menyampaikan kepadakq 'Jangan kamu ulang lagr apa yang karnu

lakukan tadi. Jika kamu shalat Jum'at maka jangan melanjutkannya

dengan shalat yang larn, sampai kamu bicara terlebih datrulu atau

keluar. Sesungguhnya Nabi SAW me,merintahkan demikian (yaitu),

tidak boleh me,nyombrmg shal4 s@Pai bicara terlebih da6ulu atau

keluar'.'251

5r Hadits ini shahih. HR Muslim (p€mbahasm tentang JumaU60)
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.th2
sama dengan ilt (aku menahaonya). Ini sama de,ngm firmm Allah,

@ ,€i O 55Ai3 5; "(Bidadoi-bidadoi) yutg jetita, prnih
bersih, dipingit dalam rumah." (Qs. Ar-Rahmaan [55]:72).

Maqshwah yang ada dalam sebuah rumah adalah famarnya,
demikian halnya bila dilekatkan dengan kata masjid.'

An-Nawawi berkat4 3'Di dalamnya terd4pat dalil bolehnya
menjadikan sebuah bilik lfiusus (maqshuurah)* dalam masjid bila
sang pemimpin menganggap hal itu baik. Yang pertama kali membuat

ini adalah Mu'awiyah bin Abu S,r&ao setelah dia diserang oleh
Khawarij.

Al Qndhi berkata, "Mereka berbeda pendapat telrtang
maqshuurah, mayoritas ulama salaf membolehkannya dan mereka
juga shalat di dalarnnya. Di antara mereka yang membolehkan ini
adalalL Al Hasan, Al Qasim bin Muhamma4 Sdim dan lainnya
$sdangkan Ibnu Umar, Asy-Sya'bi, Ahmad dan Ishaq tidak
menytrkainya. Ibnu Umar sendiri bila kebetulan berada di rnaqshurah

lalu tiba waldu shala! maka dia keluar darinya me,lruju rnasjid.'

Al Qadhi berkata, "Dikatakan, boleh melakuhan Jum'at dari

sana hanya bila diperbolehkan untuk dimasuki semua omng. Namun

bila dia dibuat hanya untulc orang-orang tertentu dan tidak boleh

dimasuki se,mbarang orang, maka tidak sah melaksanakan shalat

Jun'at di dalamny4 karena zudah keluar dari huhrm sebagai tempat

berkumpul."

fif i lfangan kamu ulang) dari kata 3i6)r.

# X janganlah kamu menyambrmgnya). Di sini

menggunakan kata ,F yang berarti menyambung, berasal dari kata
',ylr.Artinya, jangan menyambung shalat Jum'at dengan shalat lain.

* Maqslruwah biasanya berarti rumah yang dikelilingi bent€n& seperti halnya
kamar dalam sebuah rumah yang dikelilingi oleh tembok penyekat Mu'awiyah
membuat itu khusus untuknlra agar peristiwa p€ny€rmgm oleh kharvrij ymg
menimpanyatak terulang lagi kefika dia sedang shalat Penerj.
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tf ii I ,P (sarnpai kamu bicara atau keluar). Di sini
terkandung dalil bahwa shalat nafilatr ratibah (yang tak pernah

ditinggalkan) atau shalat lainnya hendaklah dilakukan di tempat lain
selain tempat berdiri untuk pelaksanaan shalat fardhu sebelumnya, dan

yang lebih afdhal adalah berpindah templt ke rumah. Kalau tidalq

maka bisa ditempat mana saja di masjid, agar semakin banyak tempat

yang disujudi. Setain itq agar jelas perbedaan antara shalat fardhu
dengan shalat nafilatr.

Dalam kalimat "atatt dia bicara" berarti pemisatran antara

shalat fardhu dengan shalat nafilah ini bisa pula dengan berbicara

terlebih datrulu. Namun, berpindah tempat lebih utama. Demikian kata
An-Nawawi.

Al Murdziri berkata "Hadits ini diriwayatkan pula oleh
Muslim."

,a::?r trl eJ / /_lt * U 'rg $:r, -\ \ y1

( o . . c . t t . . z r r o l,o t?. -..n /

,r: i ti *,# i.*t* *,,r-; i.,Ht6?i
-^;j.-,sr j54ok qok :JG';"1 i.t *1w *,#
,k *yu. os tlb ,tJisf Ji ittt'; ;Wt 'ro t*'iM .r-"*)t e,h li,;:k; Ji y j;€.'; -;.3it

'- Pl *t y\t 'V 
]nt ,5i., t:t{ :Ju;

1126. Muhammad bin Abdul Aziz /+ba Riznatr Al Maruazi
menceritakan kepada kami, Al Fadhl bin Musa mengabarkan kepada

kami, dari Abdul Hamid bin Ja'far, dari Yazid bin Abu Habib, dari

Atha', dari Ibnu Umar, bahwasanya bila dia berada di Makkah, maka

dia shalat Jum'at, dan selanjutnya shalat dua raka'at. Setelatr itu maju
rlan shalat empat rah,a'at. Tapi bila dia berada di Madinab dia shalat
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Jum'at kemudian pulang ke rumabnya dan shalat dua raka'd. Dia
tidak melakukannya di masjid. Ada yang bertanya (te'rhng
hal itu), dia menjawab, *Aku melihat Rasulullah SAW melalnrkm hal
16.2Q52

Penjelasan Hadits:

iiA't;liit otli gashalat Jum'at, lalu maju), maju ini ertalah

untuk memisahkan shalat Jum'at dengan shalat lain yaihr dengen

berjalan ke lain tempat.

'i J4 Qalu ada yang bertanya kepadanya), maksudq,amereka
bertanya kepadanya mengapa dia malakukan itu Dalm Ndl Al
Authu disebutkan, "Ibnu Umar bin AI Khaththab shalat di lr{aldrah

setelah Jum'at dua raka'at ke,mudian shalat lagi empd raka'd
setelahnya. Dan bila dia ada di Madinah maka dia shala Jrm'd dm
shalat lagi dua raka'at di rumabnya Ketika ditanya dia menjawab

batrwa itu pernah dilahkan oleh Rasulullah SAW.

Di sini tidak ada penjelasan pasti. Saya me,ngira bahura ymg
dia maksud pernah dilakukan Rasulullah SAW adalah shald di
Madinahnya, bukan yang di MakkalL karena tak ada ketermgan

shahih bahwa beliau SAW p€mah shalat Jum'at di ]vlakkah- Kalarryrm

beliau pernah shalat Jum'at di l\{akkah, itupun tidak terlalu sering;

bahkan sangat jarang. Atau, bisa jadi ada kekhususan yang betiau

miliki untuk memperingan shdat di beberapa waktu tertemr Nabi
SAW -seperti diketahui- bila b€*hrflbah maka kedua met n)ra

menjadi merah, suaranya ''regi dan ke,marahannya sangd ke,ras,

beliau seolah sedang mengomandoi sebuah pasukan.

Ada kemrmgkinan beliau lelah sehingga mencukrrylren diri
dengan shalat dua raka'at di nmah de,ngan memperpmjmg shald
tersebut, sebagaimana dalam riurayat An-Nasa'i: *Shald ymg paling

5'Hadits ii shohih. HR At-Tirmidzi (521).
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afdhal adalah yang paling lama berdirinya." Mungkin, yang dua

raka'at ini lebih panjang daripada yang empat raka'at baik diperingan

atau pertengahan.

Kesimpulannya, Nabi SAW memerintahkan umat untuk

melaksanakan shalat empat raka'at setelah Jun'at. Beliau

menyebutkannya tanpa syarat, dan tidak menentukannya tmrus di

nrmah. Ketika beliau hanya melaksanakan yang dua raka'at saja -
sebagaimana hadits Ibnu Umar- maka itu tidaklah menafikan yang

ernpat.raka'at karena tak ada konradiksi pada keduanya

Hadits ini tidak dikomentari oleh muallif (Abu Daud) dan Al
Mundziri. Al Haflzh Al Iraqi berkata, "Isnadnya shahih."

./rt.
LrJ-> tl"L ,:;;- U. '";l $:L -\ \ yv

,Ul f ,c-f')';. eL ,!;tpt g#t';;'rYJ
c ,73

tc.t c.,5# f ,t*L
,*t y\t ,k lt J;i Jv:JGi;:j €j r

e;jit'fi. $; os n :Sv :7Qt'u.t )u'
f*'A

.tr f tti;. $i'z;J.^sr,# q t;;'i.t sG :
"; ft "^;it C'q*'oy ,AE,gl d.it- ,Jtj

y;",p-;t JJ;t'-.1
t127. Ahmad &in Yrarrus msrceritakan kepada kami, Zt*.iarr

mceritaksr k€pada k^qri, ft) Muharnmad bin Shabbah N Bazzaz

menceritakm kryada kaari, Ismait bin Takariya nrcnceritakan kepada

kafiii, dari Suhail, dari ayaturyq dari Abu Hurairah, dia berkata,

Rasulullah SAW bersabda -Ibnu Shabbah berleta: dia berkata

t

,l;rf#
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"Buotgsiapn Wg shala setulah hm{d, lundaklah slulat empot

rako'd." Sampai di sini Uaitsn:a (Ibnu Shabbah).

Sdangkan dalam riwald Yuunug'Jika kalian shalat Jum'a!
hendaklah kalian shalat emfd raka'd setelahrya-" Dia berkata,

'Ayahku berkata padaku, 'Wahai mal&rt jika engkau shalat di masjid
maka shalailah dua raka'd dm bila kamu pulang ke rumah, maka

shalatlah tagi dua raka'a[.,'I

Penjelesen Hadits:

6irl@ Qlendaklah dia shalat empat raka'd). Dalam Subul
As-fulam disebutkan, 'Iladits Abu Hurairah dengan redaksi, "Jika
salah seorang kalian shdd Jum'al hendaklah dia shalat setelahnya

empat raka'at" (Ifi- Muslim). Hadits ini me,nsyariatkan adanya

e,mpat raka'at setelah Jum'd. Perintah ini meski secara lahiriah

menunjul&an hukum wajib, tryi harus disatukan de,ngan riwayat versi

Ibnu Ash-ShabbalL "Barmgsirya yang shalat setelah Jum'a!
hendaklah dia shala empat raka'at" (Iil- Abu Daud). Ini
menrmjukkan bahwa itu ddak wajib. Empat lebih aftlhal daripada dua

karena adanya perintah untuk itu dan seringnya Rasulullah SAW
melakukannya

Dalam Al Hady ,4n-Nabawi disebutkan, "Setelah

melaksanakan shalat Jum'4 biasanya Rasulullah SAW masuk ke

rumah beliau dan melakuhr $mah Jum'at dua raka'at di sana

Kemudian, beliau memerimahkan bagi yang melaksanakannya untuk

shalat empat raka'd setelahnya- Gunr kami Ibnu Taimiyah berkata

'Jika dilakukan di masjid maka jumlabnya €mpat raka'at tapi jika
dilalnrkan di rumah maka dua raka'at Dalam $hahihain juga

disebutkan hadits dari Ibnu IJma, bahwa beliau shdat dua raka'at di
nrmahnya setelah shalat Jum'd." Selesai.

a Hadis ini shohih. HR lrfoslim (Ir€mbahasan t€nhg JumaU6g)., An-Nasa'i
(l 425), At-Tirnidzi (523), lbnu Majah (1132).
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Al Mundiziri berkata 'Tladits ini diriwayatkan pula oleh

Muslim, At-Tirmidzi, An-Nasa'i dan Ibnu Majah."
tl - a,,o* ei (haditsnya be,rakhir sampai di sttt). Maksudnya,

hadits Muhammad bin Ash-Shabbah dari Ismail bin Zakariyab dari

Suhail bin Abu Shalih, dari ayahnya-

,r.j-'i.t irii gUnu Yumus berkata), artiriya dalam versi

riwayat Ibnu Yuunus daiZuhair, dan Zuhair ini diikuti (dimutaba'ah)

oleh Khalid bin Abdullah dan AMultah bin Idris, keduanya dari

Suhail. Riwayat keduanya ini ada dalam Shahih Muslim.

Sedangkan kalimat, "Siapa yang ingin shalat (sunnah) setelah

Jum'at, hendaklah dia shalat empat raka'at." Ini adalah redaksi riwayat
Muhammad bin Ash-shabbah 616 rsmail bin T,akar:tya. Ismail ini
diikuti pula oleh Su&an dan Jarir yang keduanya meriwayatkan juga

dari Suhail. Kedua riwayat mereka ini juga ada dalam Shahih Muslim.
Suffan menambahkan dalam riwayatnya ada kata pa 1a*i Ui*).
Artinya, Siapa di antara kalian yang shalat. Dengan berbeda susunan

kalimat ini berbeda pula hukum yang dikandungnya sebagaimala

sudah Anda baca dalam keterangan Al Amir Al Yamani (penulis

Subul As-Salam) di atas.

..16 laia berkata), maksudny4 Suhail.

,). lui (dia berkata kepadaku), ma\sudnya, Abu Shalih.

Tambahan ini ada dalam riqrayat Ibnu Yunus saja dnn tidak ada dalam

riwayat Ibnu Ash-Shabbah" Dalam Shahih Muslim dari jalur AMullatr
bin Idris. Suhail berkatq "Jika kamu tergesa-gesa melakukan sesuatu

maka shalaflah dua raka'at di masji4 dan dua raka'at ketika kamu

sudah pulang (ke rumah)."
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.raa

t 128. Al Hasan bin Ali menceritakan kepada kami,
Abdrxrazzaqmenceritakan kepadu kami, dari Ma'mar, dai Az-Zrtbi,
dari Salim, dari Ibnu Umar yang berkat4 "Rasulullah SAW shalat dua

raka'at di runahnya setelah shalat Jum'at#

Abu Daud berkata, "Demikian pula yang diriwayatkan

Abdullah bin Dinar dari Ibnu LJmar."

Penjelasan Hadits:

5 e ;Wi t::"rlt'rii. dhi-("halat dua raka'at di rumahnya

setelah shalat Jum'aQ. Ini adalah dalil sunnahnya shalat setelah Jum'at

dua raka'at. Di antara yang biasa melakukan itu adatah Immn bin
Hushain. At-Tirmidzi menginformasikan bahwa itu adalah pendapat

Asy-Syaf i danAhmad.

Al Iraqi berkat4 "Maksud Asy-Syafi?i dan Ahmad itu
hanyalatr jurnlah minimal yang disunnahkan, tapi mereka juga

menyunnahkan yang lebih dari itu Asy-Syaf i sendiri dalam Al Umm

menyatakan dengan tegas bahwa shalat smnah setelah shalat Jum'at

adalah empat raka'at Dia me,nyebutkan ini dalam bab shalat Jum'at

dan duahari raya"

Ibnu Qudamah menginformasikan bahwa Ahmad berkat4

"Kalau dia mau shalat sunnah setetah Jum'at dua raka'at maka

a Hadits ini shohih. HR Muslim (p€mbahasan tentang Jumat/60). At-Tirmidzi
(521), An-Nasa'i(1427),Ibnu Majah (l 13l).
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silatrkan, dan jika dia mau empat raka'at juga boleh." Demikiarx

disampaikan oleh Asy-Syaukani.

Al Mundziri berkata, *Hadits ini diriwayatkan pula oleh At-
Tirmidzi, An-Nasa'i dan Ibnu Majah. At-Tirmidzi berkat4 'Hadits ini
hasan shahih'. Dalam hadits At-Tirmialzi tidak ada kalimat: "di
rumahnya"."

U:tSi (Demikian pula). Artinya sebagaimana riwayat Salim

dari uyuinyu, Jti-, U. ar 'r;b 'ot, (AMullah bin Dinar juga

meriwayatku""Vul'dia adatatr Al Adawi, seorang mantan budak

(maula) Ibnu Umar.

Seperti initah yang diriwayatkan oleh Nafi' dari Ibnu IJmar,

dan hadits Nafi' tersebut ada dalam riwayat Al Bukhari dan Muslim
serta para pengarang kitab sunan.

a, t ro r.d z .,ia, ,,?. to t .'... .,:6.
dl CL,*> Vs> t1"-zJl U. eltl Or- - \ \ Y 1

a;:*,,sr 'rX. d,2:-'F ;.1 6:(, fr ::W G'?1 ,d; i.t f
€1 ,io .f ? r$ -,;:it y ,)* Lt$t iY,;'* 3t1*
'J .ok',;,1 '€; uf: i'pf ,#p iv ;;S;' - e' 

1,;,,.,it::+g-#u.t-rft€,:6.

t'{t ot l:" ,rJU lrilt|t?itrti:''it, ,'i Sv

1129. Ibrahim bin Al Hasan menceritakan kepada kami, Hajjaj

bin Muhammad menceritakan kepada kami, dari Ibnu Juraij, Atha'
mengabarkan kepadalnr, bahwa dia melihat Ibnu Umar shalat setelatr

shalat Jum'at. Dia memisabkan diri agak sedikit dari tempat yang tadi

dia pakai shalat Jum'at."
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Dia berkafa 'Dia shalat dua raka'at, lalu berjalan lebih jauh

dari itu dan shalat lagi empat raka'at."

Aku berkala kepada Atha', "Berapa raka'at anda melihat lfus
Umr melakukan ihr?" Dia menjawab, "sering kali.'trs

Abu Daud be*at4 "Ini juga diriwayatkan oleh AMul Malik
bin Abu gg[aiman, tapi tidak menyebutkannya secara lengkap."

Penjelesan Hadits:

3f;i lmemisahkan diri), ini adalah b€ntuk W'aal dari kata
jJt yang b€rarti memisahkan. Artinya dia agak bergeser supaya

terpisah dari tempat yang dia lakukan shalat Jum'at sebelumnya Inilah
yang dikatakan oten as-SinO.

Dalam An-Nihayah disebutkan, *iial 7 e 3r.j artinya
bergeser dari tempatnya yang tadi dia grrnakan buat shalat"

Uf: i;lfi 6eUn berhrga dai itu) artinya lebih jauh dari
yang pertama Dalam An-Nilryuh disehrkm, "Artinya lebih luas dan

lebih jarh sedikit."

$fr, :i'6 (dia berkat+ *Sering kali.') Artinya, 'Aku sering kati

melihatnya melakukan itu'.
'ot1ld. 

e: U #, '* 6'iii (Abdul Matik bin Abu sulaiman
juga meriwayatkannya). Dia adalah AMul Malik Al 'Arzami, dia

meriwayatkan hadits ini dari Atha' bin Abu Rabah.

I '{t (tapi dia tidak me,nyebutkannya seGara lengkap)

sebagaimana riwayat Ibnu Juraij dari Atha'. AMul lv[alik hanya

menyebutkan sebagian hadits.

rt Smadnya tsiqah- Ibnu Juraij tidak lagi da@ dikrt'k n mudallis dalam [3qti1s
ini kn€na dia dengan trrgas nengatakan "Atra mcngabatm kepadakf. Ilajjaj bin
Muhmmad Al Mishshishi ndalah tsiqah dm ftust hrfilrnn),a, hmya saja dia agak
pikun di akhir-akhir haymya setelah dia dat""g ke Ba$dad.
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Bab 243t Duduk Antara Dua tr(hutbah

76jt'.t)L tilL ,Ur6\i ot:):, ';.'H $'L -\ \ r.
o;rr 

ors :Ju # i.t ,f ,96'* ,lnf" f ,,,W u.t *
,F 4t * ti\',4- ok6{b 1+L1- *:r * h, *';&x;x.'"i'J4?rt'"; -"L';3lt"ju |r'l - gA

tlo,it'-..?b*+ Itar-

1130. Muhammad bin Sulaiman Al Anbari menceritakan

kepada kami, Abdul Wahhab -yakni, Ibnu Atha'- menceritakan

kepada kami, dari Al Umari, dari Nafi', dari Ibnu IJmar, dia berkata,

"Nabi SAW biasanya menyarnpaikan dua Ltutbah. Ketika sudah naik
ke mimbar beliau duduk sarnpai selesai -sepertinya yang selesai itu
adalah mu'adzdzin- kemudian beliau bediri dan berlrfiutbatr.

Kemudian, beliau duduk dan tidak mengucapkan apapun. Kemudian,

berdiri lagi dan berkhutbah."2s6

Penjelasan Hadits:

Bab ini beserta haditsnya terdapat dalam sebagian naskah.

Fladits ini sendiri dengan sanad dan matannya zudah disebutkan dalam

bab "Dudtrk ketika naik ke mimbar". Hadits ini disebutkan kembali di
sini untuk menetapkan adanya duduk antara dua tfurtbah. Sedangkan

di bab tadi maksudnya menegaskan adanya dufuk setelatr naik
mimbar ketika adzandikumandangkan. Wallahu a'lom.

66 Hadits ini shahih. Sudah disebudon di nomor 1088 dcngan sanad dan matan
yang sama. Dalam Ash-Shahilukadalah riwayat Nafi' dri Ibnu Umar.
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Bab 244t Shatat Dua Hari Raya [Mim: 239 -Ta,' z 2451

(Shalat dua hari raya). An-Nawawi berkata, "Menurut
pendapat Asy-Syaf i dan mayoritas serta mayoritas

ulama lainnya shalat dua hari raya ini hukumnya srmnah mu'akkadah.

Sedangkan Abu Sa'id Al Ishthilfiari dari kalangan Syaf iyah
mengatakan hukumnya fardhu kifayah. Se,mentara Abu Hanifah
berpendapat wajib.

Bila kita katakan dia adalah fardhu kifayah, maka bila ada

sekelompok orang di satu lingkungan yang tidak melaksanakannya

maka dia boleh diperangi sebagaimana huhm fardhu kifayah yang

lain. Tapi kalau kita katakan dia sunnah maka tidak boleh memerangi

kauur yang tidak melaksanakannya sama halnya seeerti shalat sunnah

fruhrn. Ada pula yang mengatakan tetap hrus diperangi, karena ini
adalah syr'ar yang hartrs ditampakkan.

Mereka mengatakan, dinamalon * karena dia terjadi

benrlang-ulang. Ada pula yang -*[rr"t r, karena itu
mengembalikan kegembiraan. Yang lain me,ngatakao, karena itu
adalah rasa optimis untuk mendapatJ<annya ke,mbali. Ini sama dengan

kata qafilah ketika sedang keluar dinamakan demikian karena ada

harapan agar bisa kembali dengan selamat

,f '* |'b $:"; 1yal.'n ,;;€* -\\r\
ov;'#t ;-rri pt y ht ,k *, J;' ?y ,ie ,S *
€V.Uk & $,r ?oGAt )ts t7,Jd .Ui;i;
1€rf ii ii'r Ly.,:p,t yb, & !, J;' sut .ztr"at

..yit i;r ,;;b\i ,;- :t:i rp
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1131. Musa bin Ismail menceritakan kepada karni, Hanrmad

menceritakan kepada kami, dari Humaid, dari Anas, dia berkata,

"Rasulullah SAW datang ke Madinah dan pada saat itu warga sana

sudah memiliki dua hari raya yang biasa mereka adakan permainan di

dalamnya. Beliau bertany4 "Dua hari ini hari apa?" Mere-ka

menjawab, "Kami biasa bermain di hari itu pada masa jatriliah. Maka

Rasulullah SAW pun bersabda" "sesungguhnya Allah sudah

menggantinya untuk kalian dengan dua hari yang lebih baik darinya,

yaitu: hari raya Idul Adhha dan hari raya Idul Fithri."2s7

Penjelasan Hadits:

,6-y, ej yh, * !, l*,tiro Cn^"r"uah sAw datang ke

Madinatr), dari Maliftah sebagai benttrk hujrah.

&t @*rmereka memiliki). Artinya, para penduduk Madinah.

yij- (&n hari), maksudny4 hari Nairuz dan hari Mahrajan.

Demikian disebutkan oleh para komentator hadits.

Dalam Al Qamus disebutkan, 'Nairuz adatah hari pertama

dalam awal tahun. Kata ini merupakan serapan dari luar bahasa Arab.

Biasa disebut nuuruuz dan itulah yang lebih terkenal. Dia memrpakan

hari pertama di tahun Syamsiyyah sebagaimana hari p€rtama

Muharram adalah awal tahun Qamariyyah. Mahrajan secara lahir
adalah hari yang berlawanan dengan Nairuz yaitu hari pertama

timbangan. Kedua hari ini adalah hari yang hawanya sedang, tidak

terlalu panas tidak pula terlalu dingin, dan antara siang dengan

malarnnya suhu relative sarna. Sepertiny4 para ahli hikmah klasik
menjadikan kedua hari ini sebagai hari raya dan diikuti orang banyak

karena melihat kepandaian para ahli hikmah ini. Lalu datanglah para

Nabi dan membatalkan apa yang dianggap baik oleh para ahli hikmah
ini.

57 Hadits im shahih. HR An-Nasa'i (1555), &ri jatrr Humaid bin ADas.
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*q, d fai masa jatriliah). Artinya, sebelum datangnya
Islam.

q V 9) €U.t (Menggantikan buat kalian yang lebih
baik). Artinya ada ganti yang lebih baik daripada kedua hari raya itu
bagi kalian baik di dunia maupun di akhirat. Kata lebih baik di sini
bukan sebagai kata perbandingan kebaikan, karena pada hari Nairuz
dan Mahrajan itu sendiri tidak ada kebaikan sarna sekali.

ylt ;"i &\i i, G*i Al Adhha dan hari Al Firhr). status
i'ra.b kedua kata ini adalah badal dari kata rip, atau sebagai

keterangan ('athf bayan). Disebutkannya AI Adhha terlebih dahulu

lantaran dialah hari raya terbesar sebagaimana dikatakan oleh Ath-
Thibi. Kemudian, dilarang bermain dan bergembira pada hari Nairuz
dan Matuajan tersebut. Dalam larangan ini terkandung perintatr untuk
berlemah lembut dan beribadalr" karena kegembiraan hakiki hanya ada

dalam ibadatr, sebagaimana firman AllalL q4 .{;;:$ ifi $1 S,
1;r4 "Katakanlah: "lantaran fadhitah dari Atlah dan rahmat-

Nyalah lramu hendabtya bergembtra." (Qs. Yuunus [10]: 58).

Al Muzhatlhir berkata, "Di dalanrnya terkandung dalil bahwa

mengangungkan hari Nairuz dan Maharajan serta hari raya orang kafr
lainnya terlarang. Abu Hafsh AI Kabir Al Hanafi mengatakan,

"Barangsiapa menghadialrkan sebutir telur pada hari raya Nairuz
sebagai bentuk pengangungan terhadap hari itu, maka dia telah kafir
kepada Allah dan habislah seltruh amalnya.'l

Al Qadhi Abu Al Mahasin Al Hasan bin Manshur Al Hanafi

mengatakan, "Barangsiapa membeli sesuatu yang tidak biasanya dia

beli, atau menghadiahkan sesuatu yang tidak biasanya dia hadiahkan

selain pada hari itta maka bila dia melakukannya sebagai bentuk
pengagungan terhadap hari tersebut sebagaimana yang dilakukan

orang-orang kafir, berarti dia telah kafir. Bila dia melakukannya

karena ingin menikmatinya saja, atau ingin menghadiahkannya

sebagaimana bentuk ibadatr, maka dia tidak termasuk kafir tapi tetap
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tidak diperbolehkan lantaran menyerupai orang-orang kafu. Maka dari

itu, hendaklah kita menjauhinya." Demikian disampaikan oleh Ali Al
Qari.

At Mun&iri berkata, "Hadits ini diriwayatkan pula oleh At-
Tirmidzi dan An-Nasa'i."

Bab 245: Waktu Keluar pada Hari Raya [Mim: 237,240 -
Tr'22461

Maksudnya, waktu yang disunahkan.

tl'L ,ioJt t $:L ,fr ; '#l $:"; -\ \rY

/. ; nr b e? ,iG 

"*:st 
i3 i +i- e:* ,Lrr*

'rf p,- y 9; q. r6t e p3 lrht * it );r |*-v
u\3 ,:! bL k;n k q,J* ,*)iiu;4'S:u -J,bf

'#'r
ll32.Ahmad bin Hanbal menceritakan kepada karni, Abu Al

Mughirah menceritakan kepada kami, Shafiran menceritakan kepada

kami, Yazid bin Khumair Ar Rahabi menceritakan kepada karni, dia
berkat4 "Abdullatr bin Busr-salatr seorang sahabat Rasulullah SAW-
keluar bersama orang-orang di hari Idul Fihi dan hari Idul Adhha dan

dia menyalatrkan lambatnya imam. Dia berkatao "Karli dulu pada jam

seperti ini sudatr menyelesaikan shalat kami waktu itu masih ketika

tasbih @huha)."25E

58 Hadits iar shahih. HR Ibnu lr[ajah (1317).
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Penjelasan Hadits:

-# U 'rr-i- $azrd bin Khumair), dengan mendhammarhkan

kln

shalat.

'$lb @amenyalahkan), maksudnya, Abdullah bin Busr.

gqi iA1(ambatnya imam), yaihr imam darang ke tempat

&rj n t& 61Gr-i biasanya sudah selesai), maksudnya dari

shalat Id pada jam seperti itu di masa Rasulullah SAW.

allii (dan itu) maksudnyap,da waktu itu.

g;St &r (ketika tasbih). As-suyuthi berkata, "Maksudnya
waktu pelaksanaan shalat Dhuha." Al Qasthalani mengatakan,

"Artiny4 pada saat shalat subhah atau shalat nafilah ketika waktu
karahah (waktu terlarang shalat) sudah lewat."

Dalam riwayat yang shahffr oleh Ath-Thabrani waktu yang

dimaksud adalah waktu shalat Dhuha As-Sindi dalam catatan kakinya

terhadap Sunan Ibnu Majah mengatakan, "Ibnu Ruslan mengatakan,
*Hadits ini sepertinya bisa menjadi dalil bahwa kedua kata benda

(ism) yang mudhaf boleh dibuang. Takdirnya adalah: "Ketika waktu

shalat tasbih ", ini sama dengan firman Allah, 
"fi\ 

i;i n 6'9
"Kfrena itu adalah termasuk kctakwaan lrati." (Qs. Al Hay l22l:32).

Mioyq mengagungkan keduanya mertrpakan bagian dari

perbuatan orang-orang yang hatinya dekat kepada Allah.

Juga sarna dengan firman Allah (yang menceritakan jawaban Samfui

kepada Musa AS), ,Sr::li ;t e,i4i :;ii "Maka aht ambit

segenggam dort jejakrasul......" (Qs. Thaahaa [20]: 96).

Makzudny4 bekas lcrrku kudarasul.

Perkataannya: 'lKetika tasbih" berarti ketika waktu shalat Id.

Itu menunjukkan bahwa shalat Id adalah shalat subhah pada hari itu."
Selesai.
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Hadits Abdutlah bin Busr ini menunjukkan disyariatkannya

penyeger&ux pelaksanaan shalat Idul Adhha dan pengunduran shalat

Idul Fitri. Mungkin hikmah dari itu adalah disunahkannya tidak
makan sebelum shalat hari raya Idul Adhha. Bila tidak dilaksanakan

dengan segera, orang-orang akan kelaparan. Selain itu, diharapkan

segera menyibukkan diri dengan penyembelihan hewan kurban. Ini
berbeda dengan hari raya fihi karena tidak perlu mehahan makan dan

tidak ada penyembelihan kurban.

Hadits terbaik dalam masalah waktu pelaksanaan shalat kedua

hari raya ini adalah hadits Jundub yang ada pada At Hafizh Ahmad

bin Hasan A1 Banna dalam pembahasan kurban, dia berkata, 'Nabi
SAW melakukan shalat Idul Fitri bersama kami ketika matahari

setinggi dua tombak, dan shalat Idul Adhha ketika matahari setinggi

satu tombak." Al Hafiz};, menyebutkannya dalam At-Tall,hish dan

tidak mengomentarinya.

Sebagian ulama berkata, "Dimulai sejak sinar matahari

semakin memancar sampai tergelincirnya. Dalam hal ini aku tidak
menemukan adanya perbedaan pendapat.

An-Nawawi berkata dalam Al Khulashah, *Hadits Abdullah
bin Busr ini sanadnya shahihberdasarkan syarat Muslim."

Al Mundziri berkata "Hadits ini diriwayatkan pula oleh Ibnu

Majatr."

Bab 246: Keluamya Wanita pada Shalat Id [Mim: 2381 241 -
Ta'22471

,:*i_f\'* ,\b G:L ,kt LL'u ;; 13"' -\ \ rr
u/

alll 4tlct z .t - .. . . c a.. .. z llz

it ot i;I r,:uFT ef\.t,,* i Fr,\+t,Gi-s
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:t|t'eF t:f {': y b, * it ,SlJ,1, Y;l ,iG'a\;
.'*::,.!it i?;,'fi+:t o-t44.,,5u tl;z$.iu,k .gt ?;- r r:"!it

i.'; .,rl;;y.',FJ-'f 
'o! ,ir i;:, 6 ,ifyr .-:ivt ,JG

a?',1+"6cq \'#'6
1133. Musa bin Ismail menceritakan kepada kami, Hammad

menceritakan kepada karni, dari Aypb dan Yunus bin Habib, Yahya

bin Atiq dan Hisyarn dari Muhammad bahwa Ummu Athiyyah
berkata, "Rasulullah SAW memerintahkan kami mengeluarkan

perempuan-perempuan yang biasanya dipingit pada hari raya. Lalu
ada yang bertanya (kepada Rasulullah SAUD, "Bagaim4la dengan

yang sedang haidh?" Beliau menjawab, "Hendaknya mereka

menyaksikan kebaikan dan dalmrahnya kaurn muslimin."

Dia berkata lagi, "Lalu ada seorang wanita berkata 'Wahai

Rasulullatr, bagaimana jika ada di antara kami yang pakaiannya hanya

satu?' Beliau menjawab, 'Hendaklatr ada temannya yang memakaikan

(meminjarnkan) sebagian pakaiannya'."25e

Penejelasan Hadits:

rr6,i lf (dari Muhammad), Ibnu Sirin.

,JG

{f 
'.ll 

6un*u Ummu Athiyyah), Al Anshariyyfr, namanya

adalah Nasibatr binti Al Harits.

9t ?l- litlit ?ttt Ai bf lugar karni mengeluarkan gadis-

gadis yang berada da6m pinAit4n). An-Nawawi menjelaskan, "Kata

,r.r-lt artinya adalah rumah. Ada pula yang mengatakan khuduw itu

adalatr tirai yang ada di sisi rumatr. Al Qadhi Iyadh mengatakan, "Para

D Hadits 'tnt shahih. HR Al Bukhari (974), Muslim @embahasan tentang dua

hari rayall0).
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ulama salaf berbeda pendapat mengenai keluarnya mereka untuk hari

raya. Sebagian ulama menganggap itu adalah kewajiban mereka. Di
antara yang berpendapa begini adalah Abu Bakar, Ali, Ibnu Umar dan

lainnya dari kalangan sahabat. Adapula yang tidak memperbolehkan,

seperti, Urwah, Al Qasim, Yahya Al Anshari, Malik dan Abu Yusuf.

Abu Hanifah membolehkannya dalam suatu kesempatan, tapi di

kesempatan lain dia menyatakan tidak boleh.

'eftl 6ara wanita haidh) dengan mendhammahkan huruf
ha- dan mentasydidkan huruf ya'lalu memfathahkannya. Ini adalah

bentuk jarnak dari kata ',PVt, artinya adalatr wanita yang sudah

baligh, atau mereka yang sedang haidh meski mereka sedang tidak
suci.

J6 (beliau bersabda), maksudnya, Nabi SAW
'olAU. 

(agar mereka menyaksikan), ikut mengikuti doa

mereka (para jamaah shala Id), dan ikut meramaikan suasana.

.1ti lUetiau berkata), maksudny4 Nabi SAW

Wtb qi,-iJ grendaklah temannya memakaikannya). Dari
tata.rs!. Oan tata (a+U marfu'karena berstatusfa'il.

Al Mundziri berkata, "Hadits ini diriwayatkan pula oleh Al
Bukhari, Muslim, At-Tirmidzi, An-Nasa'i dan IbnuMajah."

* ,*f: t!t, ,\tL $:r; ,.\3 i;'rU g* -\ \ rr
.'*t:,^:ir J:; bSitifr:r' ,iG .ft t+V't'* ,y

.:*'At';k-'{t

*s?l ,j;t *'i:* ,j;t * ,i* * o*: ,JG

.7;!t e,;; ?y ,,-fT i,r J;'c-,E,Uv
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1134. Muhammad bin Ubaid menceritakan kepada kami,
Hammad menceritakan kepada kami, Ayprb menceritakan kepada

kami, dari Muhammad, dari Ummu Athiyyatr, dengan hadits yang

sarna di atas. Dia berkata (menambalrkan), "Para wanita haid tidak
masuk ke tempat shalat kaum muslimin."

Tapi dalam riwayat ini tidak disebutkan adanya kata "pakaian".
Dia berkata, Dia menceritakan dari Hafshalu dari salatr seorang

wanita yang menceritakan kepadanya dari seorang wanita yang lain,

wanita itu berkat4 "Ada yang bertanya kepada Rasulullah SAW,

"Wahai Rasulullah,..... Lalu dia menyebutkan makna yang sama

dengan hadits Musa di atas tentang masalatr pakaian. "260

Penjelasan Hadits:

'"2$it'J*: (para wanita haidh menghindari). Artinya berada

terpisatr dan berdiri di sebuah tempat tersendiri agar tidak
mengganggu wanita lain dengan daratr dan bau mereka

Al Khaththabi berkata" "Semua wanita diperintahkan untuk

menghadiri tempat shalat pada hari ruya agar mereka bisa ikut shalat.

Ini bagi yang tidak ada udzur padanya. Sedangkan bagi mereka yang

ada udztr (tidak bisa ikut shalat) maka supaya mereka mendapatkan

berkah dari doa."

Di dalamnya terkandung anjuran yang sangat kepada manusia

untuk menghadiri shalat dan majlis-majlis dzikir serta berdekatan

dengan orang-orang shalilL agar mendapatkan berkatr mereka.

Sk-ii(dia tidak menyebutkan), maksudnya Muharnmad bin

Ubaid tidak menyebutkan dalam riwayatnya kata'.t'jl @akaian).

Maksudnya cerita tentang pertanyaan wanita tentang pakaian.

i6 laia berkata), matcsudnya, Muhammad bin LJbaid.

m Hadits in shahih.HR Al Buffiari (324).
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b:tai(dan dia menceritakan), maksudny4 Hammad dari

Ayyub.

zbilib (dari Hafshah) bintu Sidn.

:?;, ,F (dari salah seorang wanita) tidak diketahui siapa dia.

eiLi lrrr"o"eritakan) hadits ini.
t,

drA affl f @riwanita lainJ, maksudnya, Ummu Athiyyatr.

Al Hafizh berkata dalam Fath Al Bari, *ki diriwayatkan pula

oleh Abu Daud dari Muhammad bin Ubaid, dan Abu Ya'la Al
Maushili meriwayatkan dari Abu Ar-Rabi', keduanya sama-sama dari

Hammad, dari Aynrb, dari Muhammad, dari Ummu Athiyyatr. Juga

ada riwayat dari Ayyub, dari Hafshah, dari salatr seorang wanita yang

menceritakan dari wanita lain. Abu Ar-Rabi' menambahkan dalam

riwayat Hafshatr ada penyebutan jilbab." Selesai (Al Hafizh).

Nama wanita ini tidak diketahui, tapi ada penyebutan ftrmanya

dalam riwayat Al Bulfiari dari jalur Abdul Warits, dari Aynrb, dari

Hafshah bintu Sirin, dia berkat4 "Kami pernatr melarang para

pembantu wanita kami rmtuk keluar di hari Id. Lalu datanglah seorang

wanita yang singgah di istana Bani Khalai alar mendatanginya dan

dia menceritakan bahwa suami saudarinya adalatr salah seorang

sahabat Rasulullatr SAW yang pemah ikut dua belas peperangan

bersama beliau. Saudarinya ini bersama sang suami dalam enam

peperangan. Dia berkata, *Dulu kami merawat orang yang sakit dan

merawat orang yang terluka. Dia berkata, 'Wahai Rasulullah, apakah

tidak boleh bila salah satu dari kami tidak mempunyai jilbab untuk

tidak keluar (menghadiri tempat shalat Id)? Beliau menjawab,

"Hendaklatr temannya memakaikan jilbabnya kepada yang

bersangkutan."

Hafshah berkate "Ketika aku mendatangl Ummu Athiyyatr

aku bertanya kepadanya, 'Apakah anda pemah mendengar begini atau

begini?' dia menjawab. 'Ya'." (Al Hadits)
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Kesimpulannyq batrwa Ayyub menceritakan kepada Harrimad,

dari Muhammad, dari Ummu Athiyyatr. Dan, dari Hafshatr, dari

Ummu Athiyyah jtga. Wallahu a'lam. Demikian disebutkan dalam

Ghayah Al Maqshud.

f Jt (dia menyebutkan), maksudnya, Muhammad bin Ubaid.

?* ,* (dengan makna yang sama), artinya sama dengan

hadis Musa bin Ismail tentang pakaian, dimana dalam hadits itu
disebutkan kisah tentang penyebutan pakaian, jilbab dan lainnya.

*4?\i fo g:t*,b:) $t-,nSt g* -\ \ yo

. p.)t 1,1i,. .:;'i k,av ry "t *,uy 4 -^2L

,r6t e i'34 dit';*'"<t'"r":g :';iv
1135. An Nufaili menceritakan kepada kami, Ztfianr

menceritakan kepada kami, Ashim Al Ahwal menceritakan kepada

kami, dari Hafshah binti Sirin, dari Ummu Athiyyatr dia berkata,

"Karti diperintahkan... . . .." (sema dengan hadits di atas).

Dia berkata, "Para wanita haidh berada di belakang orang-

orang, mereka bertakbir bersama orang-oran g.""'

Penjelasan Hadits:

'-at 
fu) 7y ,kftami diperintahkan.... [sama dengan

hadits di atasl). Muslim meriwayatkan hadits ini lengkap dengan

redaksi, "Kami diperintahkan keluar pada kedua hari raya, termasuk

para wanita yang dipingit dan anak perawan." Dia juga mengatakan,

"Para wanita haidh juga keluar dan berdiri di belakang semua orang."

'' Hadits ni shahih. HR Al Bukhari (974) dnMuslim @embahasan tentang dua
harinya/ll).
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/t3t 
'tb,K (mereka bertakbir bersarna orang-orang). Di sini

terkandung hukum bolehnya menyebut nama Allah bagi orang yang

haidh dan junub, yang diharamkan hanya membaca Al Qur:an.

An-Nawawi berkat4 "Di dalamnya terdapat dalil surmalrnya

takbir bagi setiap orang di kedua hari raya dan ini adalatr rjma'.

Sebagian ulama ada yang menyunnahkan takbir sejak malam hariraya
dan ketika keluar menuju tempat shalat. Al Qadhi berkata, "Takbir
pada kedua hari ruya ada empat tempat: pertama, ketika berjalan

menuju tempat shalat sampai imam datang. Kedua, bertakbir ketika

shalat itu sendiri. Ketiga, ketika khutbah. Keempat, setelah shalat.

Mereka masih berbeda pendapat tentang yang pertama.

Sekelompok sahalat dan ulama salaf menyunnahkannya, mereka

bertakbir ketika keluar dari rumah sampai tiba di mushalla mereka

mengeraskan suara. Ini dikatakan oleh Al Auza'i, Malik, Asy-Syafi'i.
Lebih disunahkan lagi pada malam hari raya. Sedangkan Abu Hanifah

berpendapat hanya boleh bertakbir ketika keluar dari rumah pada hari

raya Idul Adhha, tapi tidak pada hari taya Idul Fittri. Tapi

pendapatnya ini ditentang oleh para muridnya sendiri, dan mereka

lebih memilih pendapat jumhur. Adapun bertakbir ketika imam

berkhutbatr dengan mengikuti takbir imarn tersebut, maka ini
disunnahkan oleh Malik, tapi yang lain melarangnya."

$:L,iv,'#3 -'dW,*-- {Jt I sY -\ \ 11
c. it"r. c zc 41, ../ tc tc t.c, iA.) '..r.il tc -,,. ,* d*e j F")t rp'i EaL,i! ,odL i. oa\t
'e {.gi ;: 6 *, y i'; Jb' !'' r;,'ot.'ry't :?
7qt,* i* 

=Wt 
G.'# At *'rG,?: e rU\i i*

\t * ]"r Jy., J;,6 ,Ju i .irt t ^:), ti,.,j ,}Lp;
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yt|fi,t;)r V.ef ol;:qlu,G7l: :,fr1;r1, y
,,YtL6'*6wiqL*

1136. Abu Al Walid, yaitu Ath-Thayalisi dan Muslim
menceritakan kepada kami, mereka berkata "Ishaq bin Utsman

menceritakan kepada kami, Ismail bin AMlrrahman bin Athiyyatr
menceritakan kepadakq dari neneknya yaitu Ummu Athiyyatr, bahwa

Rasulullah SAW ketika datang ke MadinalU beliau mengumpulkan
para wanita di sebuah rumah. Beliau mengutus Umar bin Al
Khaththab kepada kami. Dia (Umar) berdiri di depan pintu dan

mengucapkan salam. Kami menjawab salamnya Dia lalu berkata,
*r{ku adala}r utusan Rasulullah SAW kepada kalian." Lalu dia
memerintahkan kami keluar untuk hari raya dan kamu juga

diperintatrkan membawa serta para wanita haidh dan para anak

perempuan yang sudah dewasa Tidak ada kewajiban shalat Jum'at

atas kami, dan beliau melarang kami mengikuti jenazatr (ke

kuburan)."262

Penjelasan Hadits:

.1i]6 6e[au mengutus) yang m.engutus adalah Nabi SAW.

'Si 6iu memberi salamJ, maksudny4 Umar bin Al
Khaththab.

reP fai atasnya), di atas

Ujl peliau memerintahkan kami), yang memerintatrkan di

sini adalah Rasulullah SAW.

6litt ;amak dari kata pt6 menunrt para ahli batrasa artinya

adalah akan perempuan yang zudah baligh. Menunrt Ibnu Abu Duraid

m Sanadnya dha'ifkarena Ismail bin Abdurrahman bin Athiryah maihulul haal
(tidak diketahui identitasnya). Hadits ini diriwayatkan pula oleh Ahmad dalam
musnadnya-
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berkata, "Dia adalah yang sudah mendekati usia baligh." Ibnu As-

Sikkit berkata, "Dia adalatr wanita yang berada pada usia antara baligh

dengan usia perawan tua tapi belum menikah. Yang dimaksud dengan

kata perawan tua (at tan'is) adalatr kelamaan berada di rumatr orang

tuanya tanpa suami, sampai dimakan usia. Mereka mengatakan,

dinamakan Atiq karena dia bebas dari beban berat berupa membantu

keluarga dan keluar rumatr untuk melaksanakan keperluan. Ada pula

yang mengatakan, dia adalah anak perempuan yang sudatr hampir

menikatr sehingga bebas dari paksaan keluarganya dan akan mandiri

di rumah suaminya. Demikian dikatakan oleh An-Nawawi.

,1)b 'zt:+ ri (D* tidak ada Jum'at atas kami). Artinya,
Rasulullatr SAW menyatakan bahwa para wanita tidak wajib

menghadiri shalat Jum'at sebagaimana pria

Ibnu Khuzaimah menyampaikan riwayat dari Ummu Athiyyah

ini dengan redaksi, "Kami dilarang mengikuti jenazatr dan tidak ada

kewajiban Jum'at atas kami." Dia membuat judul untuk hadits ini:

"Gugurnya Jum'at atas para wanita".

Pelarangan mengikuti jenazah karena kurangnya kesabaran

mereka dalam menerima kenyataan (ditinggal mati orang tercinta).

Bab247z Khutbah pada llari Raya [Mim: 239,242 -Ta': 2481

t3'"; ,trd I g:t; ,oil;ir U 'H $:L -\\rv
C,}lfii r*7 ,rj r ,+3 r ,:v., i ,y*1)* ,J#\i
,,:iG'elilt 6 ,rJ r7V y.glv'*,# i,i,ft
JL

' 
a rt-t,

J lr,, a:tLlr J:i -^+tu. ?r3 ;;e 'pr Lg'j /
I+ efa

59o AUNULMABUD



X It f fi e 4,'-t?l q-oht'Je ,itr| 6-:Jui

tt;\tbst b - rr'olt:1r,y L?;
,lu; .ox U iro:rju nu u ,'rt,";r -ro1, I ,.tut,

o

l'')
p,)

,:Jrt

w.

tlC.

qP hr *t} i' J;rL:; t&Y et'"tttsil'y 
,:yr;:*$ :i i:;i"ol 4liu (,u uf, i

.g()i |-rbf u:;,#'#_'j'ty,sr^,;-;
1137. Muhammad bin Al Ala' menceritakan kepada kami, Abu

Mu'awiyah menceritakan kepada kami, Al A'masy menceritakan

kepada kami, dari Ismail bin Raja', dari ayahnya, dari Abu Sa'id Al
Khudri (h) dan dari Qais bin Muslim, dari Thariq bin Syihab, dari Abu
Sa'id Al Khudri yang berkat4 "Marwan mengeluarkan mimbar pada

hari Id dan dia memulai khutbatr sebeluur shalat. Lalu ada seseoftmg

yang berdiri dan berkata, *Wahai Marwan, Engkau telatr menyalahi

srurnah. Engkau mengeluarkan mimbar pada hari Id padahal (dulu) tak

pernah dilakukan demikian. Engkau juga memulai dengan khutbah

sebelum shalat!"

Lalu Abu Sa'id berkata, "Siapa'ittr?" Mereka menjawab, "Si
Fulan bin Fulan." Dia berkata, "Orang ini telatr melaksanakan

kewajibannya, karena aku mendengar Rasulullah SAW bersabda,

'Barangsiapa di antara kalian melthat kcmungkaron, hendaHah dia

mengubahnya dengan tangannya. Jika dia tidak sanggup hendaHah

dengan lisannya. Jika dia tidak sanggup, hendaklah dengan hatinya,

don itutah iman terlemah'.'263

6' Hadirc ini shahih. HR Muslirn @embahasan tentang iman/69), Ibnu Majah
(r27s).

AUNULMABUD 69r



Penjelasan Hadits:
,. t . J

* n ,F *t (dan dari Qais bin fvtsslim), Al Jadali Abu

Umar Al Kufi. Artinya Al A'masy dari Ismail bin

Raja', dan dia juga meriwayatkan hadirc yang sama dari Qais bin
Muslim. Jadi, Al A'masy dua orang syaitfi dan masing-

masing memiliki sanad.

-11 Ltt e?f gr{arwan mengeftiarkan mimbar) unhrk

berkhutbah di atasnya Ini memperkuat anggapan bahwa Maruanlah
orang pertama yang melakukan hal itu Dalam Al Mudotitwonahlsrya
Malik ada riwayat dari Umar bin Syubbab dari Abu Ghassan darinya

(Malik), bahwa dia berkata, *Orang p€ilama y-ang berkhutbah di
mushalla dengan me,makai mimbar adalah Utsman bin Affan."

Al Hafizh berkat4 *Bisa jaai matsudo.ya adalah Utsman

melakukan hal itu sekali kemudian meninggalkannya sampai datang

Marwan yang melakukannya lag."

,ig, +l {jriju,flr 1oi" mulai de,ngan ttuxbah sebehrm

shalat). Marwan memberi alasan perbuafannya kar€na orang+rang tak

mau mendengarkan khutbahnya Ini tenmgkap dalam riwayat AI
Bukhari dimana dia berkata menjawab Abu Sa'id yang menegunya,

"Kamu telah mengubalL d€mi Allah!", *Sesunggubnya orang-orang

tidak mau duduk menderigarkan kami bila tfiutbah dilakukan setelah

shala! makanya aku me,njedikannya sebelum shalat-

Dalam Fath Al Ba-r' disebulkan, "Ini mengesankan bahwa

Marwan melakukan itu karcna ijtihnd pribadinya'Di tempat lain dia
mengatakao, *Tapi ada yang me,ngatakan, bahwa alasan orang-orang

tidak mau mendengarkan lfiutbah fi masa pemerintahan ldarvan,
karena terlalu sering mencela orang-orang yang tidak pantas dicela

dan berlebihan dalam mrcmuji sebagian kalangan- Sehingga, Marwan

hanya mementingkan kepentingan pribadinya dalam perbuatannya itu

iui'y;iii Grf" ada seorang laki-laki berkda). Dalam kitab
Al Mubahnna, diseblflmn bahwa nrmrnya adalah .Umarah bin
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Ruwaibalr. Dalam Fath Al Bart dikat*ary "Ada kemungkinan dia
adalah Abu Mas'ud sebagaimana yang tertera dalam riwayat
Abdrmaz-zaq. Dalam riwayat Al Bukhari dan Muslim bahwa Abu
Mas'ud mengingkari perbuatan Marwan. Bisa jadi pengingkaran

pertama dilakukan oleh Abu Sa'id, kemudian diikuti oleh orang yang

dimaksud. Ini diperkuat oleh riwayat Al Bukhari dari hadits Abu Sa'id

AI Khudri dengan redaksi, "Tiba-tiba Marwan datang dan hendak naik
ke mimbar sebelum shalat. Aku segera menarik bajunya tapi dia

malatr menolakktr dan langsuug naik dan berkhutbah. Aku katakan

kepadanyq "Kamu sudatr mengubatr!" dia berkata, "Watni Abu Sa'id

apa yang anda ketatrui sudatr tidak berlaku." Aku menjawabny1"Apa
yang aku ketahui, demi Allah lebih baik daripada yang tidak aku

ketahui.'

Dalam riwayat Muslim: "Tiba-tiba Marwan melawanku

dengan tangannya dan seakan ingin menarikku ke mimbar dan aku

menariknya untuk segera shalat. Setelah aku menyadari hal itu,

akupun berkata, "Dimana proses memulai dengan shalat?" dia

menjawab, *Wahai Abu Sa'id, apa yang anda ketahui sudatr

ditinggalkan." Aku menjawab, "Sama sekali tidak, demi Dzat Yang
jiwaku di tangan-Nya kalian tidak akan bisa membawakan yang lebih

baik daripada yffig aku ketatrui." Itu diucapkannya trga kali lalu dia

pergl.

Hadits ini mengandung pensyariatan amar makruf dan natryu

mungkar dengan tangan bila mampu melalarkan itu. Kalau tidak

mampu maka dengan lidah (kata-kala). Kalau tidak mampu juga maka

dengan hati, dan tak ada lagi iman di belakang itu.

6tb ti ;at Ii (dia retah melaksanakan apa )rang diwajibkan

atasnya), yaitu berupa mencegah kemungkran dengan tangannya.

:9) (dengan lisannya), artinya mengingkari dengan kata-

kata-
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lo llz lz -.6A,. loz ..73. t-. ,. t..
;r2 .t-et1 .Jlj-)l "tre t5J> cJ:> ir, J-.>

,

'# t bP (jika dia tidak mmpu), artinya tidah mampu

m€nginglori deNxgm lisan-

+i1j t-rt" d€ngan herinye), maksudnya, hanya mengingkari

dni dalmhdi.

Al Mrmdziri bed@, 'Tladits ini dirinayatkan pula oleh

Muslim, At-Timidzi, ArNasa'i dm Ibnu Majah.'

l$:";-\\r^

'iti ^i,r * i /g t ,;tLL G'*l ,di..r';1 spl ,io F.
W e yl, ;; ;c *' y b, * A,LL.li *
y b,,k lt U t; 15,;6r'+"';,'iI,jjr [.s 1tLtu,
L-Uix:r ,)\.y- *?r1';r'$5ni3r "{vif nt,

,,4t |$t,i#t ifA,4i,JC .i:,*sr itlt -ite tni*;:

.ri14 tr*.il
1138. Ahmad bin llanbal me,nceritakan kepada kami,

AMrrrazaq dan Muhammad bin Bakar menceritakan kepada kami,

mereka b€*at4 'Ibnu Juraij mengabarkan kepada kami, Atha'
mengabakm kepadaku, dni Jabir bin Abdullah, dia berkata, reflku

me,ndengarnya berkat4 *Sesrmgguhnya Nabi SAW berdiri pada hari

Idul Fitri dan shalat*eliaumemulai dengan shalat sebelum lfiutbatr-.
Setelah itn beliau b€ilhutbah. Ketika Nabi SAW selesai dari

khutbahnya beliarryrm turun, dan mendatangi tempat para wanita dan

memberi pelajaran kepada mereka d€ngm bersandar pada tangan

Bilal. Sedangkan Bilal sendiri me,mbeirtangkan pakaiannya untuk

menanprmg sedekah dri pra wanita-'

4-t

Jri)
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Dia berkata, "Ada wanita yang melemparkan cincinnya
Mereka lalu melempar lagr, dan melempar lagi.'

Ibnu Bakar berkata'tincinnya.'2fl

Penjelasan Hadits:

a;Erjr ,1;i UrlU 'ldf 
(B"Huu memulai dengan shalat sebelum

khutbah). Ini adalah kebiasaan Nabi SAW.

iLjl ;b jy (b"tiu" turun lalu mendatangr para wanita). Al
Qadhi berkata, "Tunrnnya beliau ini dilakukan pada saat masih

berkhutbatr." An-Nawawi berkat4 *Tidak seperti yang dia (Al Qadhi)
katakan, justnr beliau turun setelah khtbah Id selesai, dan setelah

selesai memberi pelajaran kepada paqq pria. Beginilah yang

disebutkan dalam hadits Jabir ini,. dal dia dengan tegas menyatakan

bahwa beliau mendatangi para wanita tersebut setelatr selesai dari

l*rutbah."

Dalarn hadits ini terdapat dalil sunnahnya memberikan

pelajaran kepada wanita dan mengingatkan mereka akan akhirat serta

hukum-hukum Islam, menyemangati mereka untuk bersedekatr. Itu
semua kalau tidak mengakibatkan kerusakan atau ada kel*rawatiran si

pengajar maupun yang diajari akan terkena fitratr.

Di hadits ini pula jelas bahwa beliau berkhutbah di tempat

yang tinggi. Hal lain, batrwa para wanita menghadiri shalat bersarna

para pria dan tempat mereka terpisah dengan para pria, supaya tidak
terjadi fitnah, atau saling pandang, berpikir yang macam-macrm dan

lain sebagainya

Hadits ini juga menjelaskan bahwa sedekah sunnah itu tidak
perlu ijab dan qabul, tapi cukup dengan serah terima. Sebab, di hadits

ini mereka melemparkan sedekah mereka ke pakaian Bilal tanpa ada

r Hadits in shahih. HR AI Bukhari (97t), Muslim @embahasan tentang shalat
dua hari rayalS), An-Nasa' i (l 574).

AUNULMflBUD 6gs



kata-kata baik dari mereka maupun dari Bilal atau dari pihak lain.

inilah pendapat yang benar. Sedangkan para ulama kami'(madztrab

Asy-Syaf i) yang ada di Irak berpendapat tetap harus ada {iab dan

qabul dengan ucapan sebagaimana hibatr. Tapi yang benar adalatt

pendapat pertama dan itulah yang dipastikan para peneliti.

Dt{ d & kA }j @eliau bersandar pada tangan Bilal). Ath-
Thibi tict"ar "Di sini ada dalil bahwa seorang l*rathib hendaknya

berpegangan pada sesuatu, misalny4 busur, pedang, tombak, tongkat

atau bersandar pada badan orang."

'€f ,q br,i Ceila membentangkan pakaiannya). Artinya,

dia membentangkan pakaian unhrk menampung sedekatr yang akan

diberikan oleh para wanita tersebut.

'rr;l[, * # COiu berkata, "Ada wanita yang melemparkan

cincinnya) . Kata fathhaft diperselisihkan penafsirannya. Dalarn Shahih

Al Bukhari dari Abdurrazxaq dia berkata, artinya cincin yang besar.

Al Ashma'i mengatakan artinya adalah cincin yang tak punya mata.

Sedangkan Ibnu As-Sikkit menafsirkannya sebagai cincin yang biasa

dipakai di jari-jari tangan. Tsa'lab berkata, "kadang dia dipakai di satu

jari bagi pria." Ibnu Duraid terkata,."Kadang dia memiliki mata."

Bentuk jamaknya adalatr 'ctXi atau iEi(.
Dari hadits ini diperoleh hukum bolehnya seorang wanita

menyedekahkan hartanya tanpa izin sang suami, dan tidak ditentukan

harus kurang dari sepertiga hananya. Inilah pendapat madzhab kami

dan pendapat yang dianut oleh jumhur. Sedangkan Malik berkatao

"Tidak boleh melebihi sepertiga hartanya, kecuali kalau suaminya

mengizfurkan."

WA ,k'i.t jtii ltUnu Bakar berkata, "fatakhatatra'') dengan

tambahan hunrira'.

Al Mundziri berkata, *Hadits ini diriwayatkan pula oleh An-

Nasa'i."
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.:"iX-'J1;, i:;iau\;t ,'& &';sl ,-S 'i.t Jv

' 
ll3g. Hafsh bir Umar menceritakan kepada kami, Syr'bah

menceritakan kepada kami, (h) Ibnu Katsir menceritakan kepada

kami, Syu'bah mengabarkan kepada kami, dari Aynrb, dari Atha', dia
berkata, ee2{h menyaksikan Ibnu Abbas dan Ibnu Abbas menyaksikan

Rasulullah SAW bahwa dia keluar pada hari raya Idul Fitri dan

langsung shalat kemudian lfiutbah. Setelah itu beliau (Nabi SAW.)

mendatangi para wanita krsama Bilal.'255

Ibnu Katsir berkatq "Kuat persangkaan Syu'bah bahwa

kalimatnya berbunyi, "Lalu beliau memerintahkan para wanita untuk

bersedekah, sehingga mereka prm melempar-lemparkan hartanya."

Penjelasan Hadits:

13:, g+ .rSf (K*, persangkaan Syu'bah), artinya menunrt

perkiraan Syu'batr bahwa dia mendengar dari Ayyub adanya

tambahan kalimat ini pada haditsnya, yaitu beliau memerintahkan

mereka untuk bersedekah.

'yti 
,)-p il i' '"? ;11 lt ,!'it, $:L -\ \ r.

a a

.itir. ,gV i.t ,f ,r,L'o'* ,ai';i ,ort;t:* $r,
a

6 Hadis mi shahih. HR Al Bukhri (9E8), Mrslim (shalat Dla Hari Payal 2),
Ibnu Majah (1273), dan An-Nasa'i (1568).
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'#;uj-llr:'4,r#i3r a t 'f 'fi'obt ,io

.)\r=; eiatt L;rt $if;t,7K .!ilrr',y;fi
1140. Musaddad dan Abu Ma'mar AMullah bin Amru

menceritakan kepada kami, mereka berkata, Abdul Warits

menceritakan kepada kami, dari Aynrb, dari Atha', dari Ibnu Abbas

dengan makna yang sama hadits di atas.

Dia berkata, "Beliau meftNa khutbatrnya tidak didengar oleh

para wanita sehingga beliau mendatangi mereka bersama Bilal. Beliau

lalu mengajari mereka dan memerintahkan mereka untuk bersedekah.

Sampai-sampai ada wanita yang melemparkan anting dan cincin ke

pakaian Bi1a1."266

Penjelasan Hadits:

i61aia berkata), maksudnya, Ibnu Abbas.

p 6"tiuu mengira), maksudnya, Nabi SAw. iC'l y.U-{ tfl

(bahwa para wanita tidak mendengar), karena tempat mereka yang

jauh dari tempat khutbatr beliau.

:rfit # ifpt ,7* (ada wanita yang melempar anting). Ibnu

Duraid berkata, "Artinya setiap perhiasan yang digantungkan di
telinga baik yang terbuat dari emas ataupun dari khirz.

* ,:^-) U it3 $:"; ,tib 'u. 'H g:-r, -\ \ t\
;fii .:z; :JG .;>-1,.:,,i ;.,t& it ,f ,,(bL'* ,;-r5

Jt l,-.-i ,Ju .!.f €'^k-irr'l;,t ,ia,i Y|;ilt ,y
"#t',t:n'

'6 Lihat sebelumnya.
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1141. Muharnmad bin Ubaid me,lrceritalrm kepada l€mi,
Hamma{ bia T,aid menceritakan kepada kami, daai Ayyub, dari
Atha', dari Ibnu Abbas {asih tentang hadits ini- dia b€rtat4 "Lalu
ada wanita yang memberikan anting dm cincino dan Bilal
mengumpulkan itu semua di sarungnya Dia berkata, Lalu dia
membagikannya kepada orang-oftrng fakir di kalangan kaum

muslimin.'257

Penjelasan Hadits:

lxt:.JJ ,:,jl * i;;i6 gAu fia 6g6[agikannya kepada orang-

orang fakir dari kalangan kaum pgslimin). Di sini terkandung dalil
bahwa sedekah itu tujuannya luas, pembagiannya diserahkan kepada

sang imam. Hadits ini juga menyunnahkan admya teklim bagi wanita

tentang hukum-hukum Islam, dan mengingdkan mereka apa yang

menjadi kewajiban, menganjrukan mereka rmtuk banyak bersedekalL

serta membtrat majlis khusus hanya untulc mereka

Al Mundziri berkata, "Hadits ini diriwayatkan pula oleh AI
Bukhari, Muslim, An-Nasa'i dan Ibnu Majah."

Bab 248: Berkhutbah Sambil Berpegang pede Busur Panah

[Mim: 240,243 -Ttz249l

';.t sll ,gf:i)r'l? t:;l, ,:*'i.'r;J €"- -\ \ rY
\, * 

"1r 
at, i * 9 r.j;ri,{i_i 

rfri;1
1142. Al Hasan bin Ali me,nceriakm kepada l@mi,

AMurrazzaq menceritalcan kepada l<ami, Ibnu Ulrainah mengabukm

'? Lihat sebelumnya.

AUNULMIT'BUD 6y9



kepada ftemi, dari Abu Janab, dari Yazid bin Al Bara', dari ayahnya,

batrwa Nabi SAW mengambil sebuah busur panah pada hari Id dan

berkhutbah sanrbil berpegang dengaonya."26

Penjelasan lladits:

,ri it ei 
'J:i (mengambil sebuah busur pada hari,Id).

Dengan satu waw, sepertinya asalnya waw ada dua dari kata iJjtilt,

demikianlah yang tetulis dalam sebagian naskah. Di beberapa naskah

lain tertulis dengan dttawau.

Hadits ini juga dikeluarkan oleh Ahmad dengan redaksi yang

panjang, redaksinya adalah: "Mu'awiyah bin Amr menceritakan

kepada kami, Za'idahmenceritakan kepada kami, Abu Janab Al Kalbi
menceritakan kepada kami, Yazid bin Al Bara' menceritakan

kepadaku, dari Al Bara' bin 'Azib dia berkata, "Kami pernah duduk di
mushalla pada hari raya Idul Adhha, lalu Rasulullah SAW mendatangi

kami. Beliau mengucapkan salam kepada orang-orang kemudian

bersabda, "Sesungguhnya ibadatr pertama yang harus kalian lalnrkan

di hari ini adalatr shalat." Dia berkata" kemudian beliau maju dan

shalat dua raka'at lalu salam. Setelah itu, beliau menghadapkan wajah

ke arah orang-orang dan beliau memberikan busw atau tongkat dan

bersandar di atasnya. Beliau lalu mengucapkan hamdalatr dan memuji

Allah......" (Al Hadits).

Dalam At-Talkhis& disebutkan, '(Diriwayatkan pula oleh Ath-
Thabrani dan dis hahihkan oleh Ibnu r4 s -Sakan."

26E Sanadnya dho'tf,lantaran dha'ifnya Abu Janab pitu Yatrya bin Abu Hayyah
yang drdha'ifian oleh para ulama karena terlalu sering melakukan tadlis. Hadits ini
tidak ada di kitab lain di antara Kutub As-Sittah.
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BaD A9z McningErlbi Adan p.dr SL.l't Id fltf,n: 2U -
TJ:2l0l

,#!; t? f ,:06:.,{*t ,_S'i'r?.i€* -\ r rr
;* lt );., e 

''-|+;if 
l* i.r',)-:rJfa.JG,fy i.

i, .)#,r'ny61r,ff r:{r,i =iGrrr,, yht
,:il; i f );'* i{''tt *; yin, J- i; r;:.,

:rqv; ulif 9S'{, :,+"'i ji
fefi jt o+-ir3t',W ,iG .-irr2*. t;t
*b, *A, J\€i ifi*'*r;e

'i ,jc
.iC.:*bt

.*:,

1143. Muhmad bin Ktrir reitakm k€eada kami,

Su&an mengabdl@ k€pada lr*mi, dui Abemahm bin 'Abis, dia
berkat4 Ada seormg laki-laki berhya kcpada Ih Abbas,'Apakah
anda me,nyaksikm shald hi raya bersma Rmlullah SAW?- Dia
me,njawab, *Ya- Kalro hh krcna keduffi di sisi beliau tenur

aku tidak akm dryd meqarcnrm apa Fg bclim lakukm sejak

(alo) kecil. Rasulullah SAW mend@i puji ymg ada di rumah

Iktsir bin Ashshatt lalu bcliru sh"lrq kernndim ffiah-- Dia
(Ibnu Abbas) tidakmenyffi admyaa&m dmfd-

Dia b€drdq Temudim bcliru ngmintdrk*n kemi rmtuk

bersedekah. Sqrd-sryd pra waita tncqiuk ke tetinga dm
leher mereka" Dia be*fr, .Belim ncryEuh Rild meoddmgi
mereka kemudiakembali kcfpdt Nabi SAUI-#

D Hadirs ini siddrr HIL Alffii (!63I AnJib'i(lsl+
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Penjelasan Hadits:

1+' 'oiq,4lt (Apakatr anda menyaksikan Id) maksudnya,

shalatnya.

V :J'6 (dia menjawab, "Yd), artinya benar dia menyaksikan.
,. 1..
9 4f l:li (Kalau bukan karena kedudukanku di sisi

beliau). Artinya, kekerabatan dan tempatku di sisi Nabi SAW, tentu

aku tidak bisa menyaksikannya.

P,|(dari sejak kecil). Dalarn riwayat Al Bukhari dari jalur

Amr bin Ali, dari Yahya Al Qaththan, dari Suffan, dengan redaksi: il1
'flJ{;o 6 i'nk I "Kuluu bukan karena tempatku dari beliau, tentu

aku tidak bisa menyaksikannya."

Maksudnya karena diamasih kecil.

Al Aini menjelaskan, "Kata 'maksudnya karena dia masih

kecil' merupakan perkataan perawi (bukan Ibnu Abbas). Sedangkan

kata q (dari) adalah pemyataan alasan (karena)."

Al Bukhari juga mengeluarkan dari jalur Musaddad, dari

Yahya, dari Sufyan dan redaksi: 'ai,t4t' t P, 1'g* I ij "fuluo
bukan karena tempatku (keadaanku) yang masih kecil, tentu aku tidak
bisa menyaksikannya."

Menurut Al Aini ada pendahuluan dan pengakhiran kata dari

beberapa redaksi yang ada, tapi inti kalimatnya secara lengkap adalah:

"Kalau bukan karena kedudukanku di sisi Rasulullah SAW, tentu aku

tidak bisa menyaksikannya (shalat Id) karena aku masih kecil?'.

Hadits tersebut yang dari jalw Amr bin Ali menguatkan makna

ini karena ada kalimat, "kalau bukan karena kedudukanku di sisi

beliau aku tidak akan bisa menyaksikannya". Di sini perawi hadits

menafsirkan bahwa ketidakbisaan Ibnu Abbas menghadiri shalat Id
adalah lantaran masih kecil, nzrmuo karena kekerabatan Ibnu Abbas

dengan Rasulullah SAW maka dia menghadiri shalat Id tersebut."

Selesai (Al Aini)
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.a

itXt (p*jr). Ini bisa diartikan menara, gunung, panji atau

tanda

:i:"tr i f f * (di rumah Katsir bin Ash-Shalt). Dia
adalatr Abu Abdilla[ dilatrirkan di masa Rasulullah SAW. Dia
mempunyai sebuah rumah besar di Madinah yang merupakan kiblat
mushalla shalat Id. Aslinya dia bernama Qalil (sedikit) lalu Umar
mengganti rurmanya menjadi Katsir (banyak). Dia termasuk penduduk

Hijar,.

',;hr'j jai 6Uetiau shalat kemudian berkhutbah). Ibnu Majatr
meriwayatkan dari Jabir yang berkata, "Rasulullah SAW keluar pada

hari raya Al Fitri atau Al Adhha, dan beliau berkhutbatr dengan

berdiri, lalu duduk, lalu kembali berdiri untuk berkhutbatr." Tapi

sanadnya dha'if, karena ada Ismail bin Muslim dan Abu Bakar, kedua

oftrlrg iru dha'if.

' An-Nawawi dalam Al Khutashah berkat4 "Apa yang

diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud yang berkata, 'Sunnahnya adalatr

berkhutbah dua kali ketika shalat hari raya yang dipisatrkan dengan

satu kali duduk'." Hadits in dha'ddan tidak bersambung. Tidak ada

hadits yang shahih tentang pengulangan khutbah hari raya (dua kali
khutbah), sehingga yang bisa dijadikan dalil menyatakan khutbah ld
itu satu kali hanyalatr qiyas kepada khutbatr Jum'at.

iUit (dia tidak menyebutkan) Artinya ketika menerangkan

tentang shalat Id Rasulullah SAW dia tidak menyebutkan adanya

(adz,atdan qamat). Ini adalah kalimat sisipan.

fbu, ry1 
' 
i (kemudian beliau memerintahkan untuk

bersedekah). Maksudnya zakat fitratr atau zakat biasa, atau sedekah

biasa secara umum.

i6itsT Jt orlj fte telinga dan leher mereka). Kata ,)a adalatr

kerongkong*, -ukrrrdnya di sini tempat menyimpan kalung mereka,

sedangkan telinga adalah tempat menyimpan anting. Menurut Ibnu Al
Malik, 'O,iEJ, adalatr jamak 6aaiii;,demikian dikatakannya dalam Al
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Mirqaah. Al Aini mengatakan itu adalah jarnak dari halaqah yang

berarti cincin tanpa batu mata.

Hadits ini mengandrmg banyak faedatr:

Seorang anak kecil jika sanggup menguasai dirinya untuk tidak

bercanda dan mengerti tata gara shalal maka dia boleh menghadiri

shalat Id dan lainnya.

Disunnatrkan bagi imam untuk menasehati para wanita bila
mereka menghadiri tempat shalat Id.

Khutbah pada shalat Id tanpa adz ndan qamat.

Shalat hari raya dilakulen di lapangan.

Dalarn Syarh As-Sunnah dinyatakan, "Di dalamnya terkandung

dalil bolehnya wanita bersedekah tanpa izin zuaminya dan ini adalah

pendapat kebanyakan ulamq kecuali ada satu riwayat dari Malik.

jd (dia berkata), maksudny4 Ibnu Abbas. Vb (beliau

memerintalrkan), maksudnya, Nabi SAW. gi t 6"*.raian dia

pulang), maksudny4 Bilal.

Al Mundziri berkata, *Hadits ini diriwayatkan pula oleh, Al
Bukhari dan An-Nasa'i."

;;rt I o.t cr . n ,.;'16z {72 I ,/zd,g; i.t f , ufi- ti-ri,3'r; t3"r-' \ \ t t

*tyht * y,,S;;'ol ,u,ri" i;,f ,,;v?,F q
.;4-',!3, .of;/'\l'#3 k 6, 6$!r) orif 1 :^it ,v

aa.a.'

1144. Musaddad menceritakan kepada kami, Yahya

menceritakan kepada kami,dari Ibnu Juraij, dari Al Hasan bin Muslim,

dari Thawus, dari Ibnu Abbas, bahwa Rasulullah SAW shalat Id tanpa

c
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ad":ro, dan qamat demikian pula Abu Bakar, Umar atau Utsman -
Yatrya ragtn."z7o

Penjelasan Hadits:

eiu4 \ orif 1 a, * (shalat Id tanpa adzat dan qamat). Al
Bukhad din Vt'uslim'mengeluarkan dari hadits Ibnu Abbas dan Jabir
yang berkata, "Tidak pernah ada adz-anpada shalat Idul Fitri dan Idul
Adhha."

Redaksi Muslim dari Atha' yang berkata, Jabir mengabarkan

kepadaku, batrwa tidak ada adzan untuk shalat hari Idul Fitri dan

ketika l** keluar, tidak pula setelatr dia keluar, tidak pula ada

qamat, panggilan, atau apapun. Tidak ada panggilan pada hari itu
tidak pula ada qamat.

*t -fi.6.Ys (dan Abu Bakr dan Umar), mereka juga shalat Id
tanpa adzandlan qamat.

o* 'tl(atau Utsman), keraguan apakatr Umar atau Utsman.

(yang ragu adalah Yatrya), Al Qaththan sebagaimana kata Al
Mundziri.

Dalarn bab ini ada pula hadits dari Sa'd bin Abu Waqqash

yang ada pada Al pazz.ay dalam musnadnya bahwa Nabi SAW shalat

Id tanpa adzan dan qamat, beliau berkfiutbah dua kali dengan berdiri

dan memisahkan keduanya dengan satu duduk sebentar.

Dari Al Bara' bin 'Azib pada riwayat Ath-Thabrani dalam l/
Ausath bahwa Rasulullah SAW shalat pada hari Idul Adhha tanpa

adzatdan qamat.

Dari Abu Rafi' juga dalam riwayat Ath-Thabrani dalam l/
Kabir:, bahwa Nabi SAW keluar menuju shalat Id berjalan kaki tanpa

270 Hadits ini shahih. HR Al Bukhari (962), Muslim @embahasan tentang dua
hari rayall), Ibnu Majah (1274).
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adzaa dan qamat. Dalam sanadnya ada Mandal yang masih

dipermasalahkan laedibilitasnya.

Hadits-hadits dalarn masalah ini menunjuk&an tidak adanya

syariat adzandan qamat untuk kedua shalat hari raya. Al Iraqi berkata,

"Itulah yang diamalkan oleh semua ulama.' Ibnu Qudarnah dalam Al
Mughri berkata, "Kami tidak tatru adanya perbedaan pendapat dari

orang-orang yang memang dianggap terpakai bila dia berbeda

pendapat. Hanya saja ada riwayat dari Ibnu Az-Zubur bahwa dia

melalnrkan adzzrn dan qarnat. Ada pula yang mengatakan batrwa orang

yang pertama kali menetapkan adanya adzan untuk shalat hari raya

adalah Ziy ad." S elesai.

Al Mundziri berkata "Hadits ini diriwayatkan pula oleh Ibnu

Maj atr secara ringkas. "

't Hadits in shahih. HR Muslim @embahasan tentang dua hari nyat7), At-
Tirmidzi (532).

t $:L YU \63 
^#, ,rj U iitiL $:';,- \ \ r, o

',4b,JG;fr /./;C C,7- u.t * I"'*;;\i
,g osl hi4t #;ri6.7? *3 y il,eAte

'lct
t 145. Utsman bin Abu Syaibah dan Hannad menceritakan

kepada karni, mereka berkat4 Abu Al Ahwash menceritakan kepada

kami, dari Simak bin Harb, dari Jabir bin Samurah, dia berkata: Alar
pernatr shalat Id bersanra Nabi SAW tidak hanya satu atau dua kali

tanpa adzan dan qamat."27l
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Penjelasan Hadits:

i{i It tj'* (tidak hanya sekali atau dua kali). Attr-Thibi
berkata, aArtinya'sering kali."

t'4 ls tttsl 1, (tanpa adzat dan qamat), dalem SJtarh As-

Sunnah'diiebutlian, perigamalan seperti ini disepakati semua ulama di
kalangan satrabat Rasulullah SAW, yaitu tidak ada adzan dan qarnat

dalam shalat Id dan juga shalat-shalat nafilah yang lain. Dalam kitab
Al Azhar disebutkan, "Itu makruh dan tidak boleh mengikuti orang

yang membuat hukum baru dalam hal ini meskiprur dia adalah watiyul
amri." Selesai.

Al Mundziri berkata, "Hadits ini diriwayatkan pula oleh
Muslim dan At-Tirmid.i."

Bab 250: Takbir pada Kedua Hari Raya [Mim: 245 -Ta': 2511

cr/rc'-lcu

,Jt ,f crlp t ,4 i.l ,3"^; ,1# $lL -\ \ tI
ok"&; *ht *':t J;r'of :-^.:.G'* ,i3:; * ,7V

.r'.,.: 4Pt;,i?t:# e it\i e,&\rr 4teK
1146. Qutaibah menceritakan kepada kami, Ibnu Lahi'ah

menceritakan kepada kami, dari Uqail, dari Ibnu Syihab, dari Urwah,

dari Aisyatr, batrwa Rasulullah SAW bertakbir di hari Idul Fiti dan

Idul Adh-ha. Yaitu, pada raka'at pertama tujuh kali takbir dan pada

raka'at kedua lima ka[.372

2 Sanadnya dha'rf. HR. Ibnu Majah (1280), di dalamnya ada kerancuan dan ada
pula nama Ibnu Lahi'atr yang haditsnya tidak bisa dijadikan hujjah.
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Pcnielasrn Eedits:

An-Nauawi b€rkal4 *Takbir png diryairkan pada awal

shalat ld edelah sebagaimam kata Asy-Syaf i: trjuh takbir selain

takbiratul ihram, d41 lima takbir selain takbir b€rdiri. Sedangkan

menunrt lvlalik, Ahmad dan Abu Tsaur juga s€,perti itu, haoya saja

takbiratul ihrarn termasuk di antara tujuh taffiir yang pertama.

Sementara Ats-Tsauri dan Abu Hanifrh me,ng&kalr, lima takbir pada

rak^'d. p€rtama dan empat takbir pada raka'at kedua termasuk di

dalamnya tafbiratul ihram dan takbir berdiri dari raka'at pertama ke

raka'at kedua Jumhur ulama berpendapat bahlva takbir-takbir ini

bersambung dan berurutan, sedangkan Atha', Asy-Syaf i dan Ahmad

menyatakan, disunnahkan berdzikir antara setiap takbir di dua raka'at

tersebril. tlal senada juga diriwayatkan dari Ibnu ltdastd.

Al Mrmdziri berkat4 "Dalam sebuah riwayat ada tambahan,
*Selain kedua takbir ruku''. I{adis ini diriwayafkan pula oleh Ibnu

Majah dan dalam sanadnya ada Abdullah bin Iahi'ah yang haditsnya

tidak bisa dijadikan hujjah. Hadits Aisyah ini dikeluarkan pula oleh Al
Hakim dalam Al Musta&ok dan dia mengatakan, "Ibnu Lahi'ah

bersendirian meriwayatkan hadits ini, Muslim me,makainya di dua

tempat- Dia berkata lagi, "Dalam masalah ini ada pula hadits dari

Ibnu Umar, Abu Hurairah dan Abdullah bin'Amr, tapi kesemua jalan

ke merekanrsak-" Selesai (Al Hakim).

Ad-Daraquthni menyebutkan dalarn kr;tab Al 'Ilal milikr.rya

bahwa dalam sanad ini adz idhthirab fterancuan). Ada yang

mengatakan dari Ibnu lrhi'alL dari Khalid bin Yazi{ dari Az-Zuhri.

Ada puta yang me,ngatakan, dari Ibnu Lahi'alL dri 'Uqail, dari Az-
Z;thri. Ada lagi yang mengatakan, dari Ibnu Lahi'alL dari Abu Al
Aswa4 dtri 'Urwah, dari Aisyah. Yang lain lagi mengatakan, dari

Ibnu lahi'alL dari Al A'raj, dari Abu Hurairah- Jadi, kerancuan ini
bersumber dari Ibnu lahi'ah." Selesai (Ad-Daraquthni),
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Dalam kttab Al 'Ilalkarya At-Tirmidzi dikatakan, "Aku (At-
Tirmidzi) bertanya kepada Muhammad (Al Bulfiari) tentang hadits

ini, temyata dia menganggapnya dha'if. Dia mengatakan, 'Aku tidak
mengetahui ada yang meriwayatkannya selain dari Ibnu Lahi'ah'.'
Selesai (At-Tirmidzi).

,4';, e?| ,,.))';1vpl ,g?t;re!.* -\ \ rv
';* csr- :JG .;w3:c;Yr,7V i.t* ,ti i ly *

.L-fst

ll47.Ibnu As Sarh menceritakan k"p"Aa kami, Ibnu Wahb
mengabarkan kepada kami, Ibnu Lahi'ah mengabarkan kepadaku, dari
Khalid bin Yazid, dari Ibnu Syihab dengan sanad dan makna yang

sama dengan di atas. Dia berkata, "Selain kedua takbir untuk
,.kut."273

Penjelasan Hadits:

t - i Je (Khalid bin Yazid). Ad-Daraquthni mengeluarkan

dari jalur Khalid bin Yazid, dari Ibnu Syihab, dari 'Urwatr, dari

Aisyah bahwa Nabi SAW bertakbir tujuh dan lima kali pada shalat

Idul Fitiri dan Idul Adhha, itu tidak termasuk kedua takbir untuk

ruku'."

Al Hakim juga mengeluarkannya dengan jalur ini. Suatu kali
dia katakan, dari Ibnu Lahi'ah, dari Yunus, dari Az-Ztthr| dan ini ada

dalam iwayatAth-Thabrani dalam Al Ausath.

Dalam kttab At-Talffiu'sft disebutkan,'h& kemungkinan Ibnu

Lahi'ah mendengar dari tiga orang, yaitu: 'Uqail, Khatid dan Yuunus,

semuanya dari Az-Zrfri.-

fr Lthatsebelumnya.

AUNULMII'BUD 7o.9



:gy.(dengan sanadnya) artinya sama dengan sanad hadits

Qutaibah, yaitu dari Az-Zlhli, dari Ibnu Syihab, dari 'Urwah, dari

Aisyah.
' 

L?lr'rtf grr (tidak termasuk kedua takbir ruku'). Artinya,

ketujuh takbir pada ralca'at pertama dan lima takbir di raka'at kedua

ini sernranya berjumlah dua belas takblr, dan itu tidalc termasuk kedua

takbir trnttrk ruku'. Dengan kedua taldir untuk ruku' berarti menjadi

empat belas takbir

. c \, ,o. t c .

.f{ .lJl JP r:.**^,, :JB 'r-elt 6:L ,!:$ $'.t, -\ \ rA

l' ,." *,yj ***t / tt''*Llt- eat*t)t*
e'4,,rr, y\t ;* ltAi",JG,rdt ,u.rt' /.

q t;i;. iir.at, ;.t\i e:p, Jrli e y p,
1148. Musaddad menceritakan kepada kami, Al Mu'tabar

menceritakan kepada karni, dia berkata, Aku mendengar Abdullah bin

Abdurrahman Ath-Tha'ifi menceritakan dari "Amr bin Syu'aib, dari

ayahya, dari Abdullah bin Amr bin Al 'Ash yang berkata, Nabi Allah
SAW bersabda, "Takbir pada shalat Idul Fitri adalah nrjuh di raka'at

pertama dan lima di raka'at terakhir. Bacaan Al Qur'an adalah selesai

takbir-takbir tersebut."274

Penjelasan Hedits:
a

Cr, fl, * c; lt'* (AMullah bin AMurratrman Ath-
Tha'ifi). fU* et Q"intmr, 

-berkat4 
"Dia ini dianggap dho'if oleh

sebagian ularna, antara lain, Yahya bin Ma'in. Demikian dikatakan

oleh Az-Zula'il

" Smadnya hasan.HR Ib,nuMajah (127E).
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At Mudziri be*afq 'Dalam senarlnya ada Abdullah bin
AMurrahmm AtbTha'ifi, d^ permasalahm @a dirinya Muslim

hanya sebagai riwayat p€Ntguat (Dartabi). Sedangkan

Amr bin Snr'aib srdah dibahas sebelumnya- Sclesai (Al Mrmdziri).

An nawawi b€*ata dalmAl Klrulashalu *At-Tirmidzi b€rkda
dalam Al 'Ilal,*Aku bertanya kepada Muhmmad tentmgnyq dm dia
menjawab,'Dia shohih'."' Selesai (An-Nawawi).

Dalam At-Talkhish, *Ahmad Abu Dau4 Ibnu Majah d^n Ad-
Daraquthni meriwayatkan dri hadits 'Amr bin Syu'aib, dari ayahyq

dari kakekny4 dianggap sluhih oleh Ahma{ Ali dm Al Buffini
berdasarkan apa yang dic€ritakan oleh At-Tirmidzi.-

il.l)q (bacaan), maksudnya, Al Fadihah den surah-

q Gani(setelah keduanya). Ad-Daraqrthni me,nambbakan

dalam riwayatnya dari jalw Abu lrfg'aim, dad Abdullah bin
AMurrahman Ath-Tha'ifi, "dan lima pada raka'd kedua selain takbir
dalam shalat"

Dalam hadits ini ada dalil bahwa bacaan Al Fnatihah dan surah

setelah semua takbir t€rsebut Inilah pendapA Asy-S)"af i dan Matik
Abu Hanifah berpendapa! bahwa bacaan mendahlui takbir pada

raka'at pertama dan setelah takbir di raka'at kedua agar antaqa dua

bacaan ada kebersambrmgan."

u.t t_L,t $1r; ,es'i *isr {i I €* -\ \ rl
Ll ,,1'* * yJ * # i r*|;,:,!yt Ji;,r: r,ot?
; f;.';,,e ,irii *it c. K- ok *i y ht *,4,

€; ; r;- ; s:'S';<5 ?F-'i K-
.CJ*iri.- 

'vti )t.r'i.tt €;ir;::irl, I SC
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1149. Abu Taubah Ar-Rabi' bin Nafi' menceritakan kepada

kami, Sulaiman (ibnu Hayyan) menceritakan kepada kami, dariAbu
Ya'la Ath-Tha'ifi, dari Arnru bin Syu'aib, dari ayahya, dari kakeknya

bahwa Nabi SAW bertakbir tujuh kali ketika shalat Idul Fitri
kemudian membaca, kemudian takbir lagi. Selanjutnyq beliau berdiri
dan takbir empat kali, kemudian membac4 lalu nrlor'.275

Abu Daud berkata, "'Waki' dan Ibnu Al Mubarak juga

meriwayatkannya tapi mereka berkata, 'hrjuh dan lima'."

Penielasan lladits:

'r/rtU/rt * gJ ,f @ari Abu Ya'la Ath-Tha'ifi) dia adalah

Abdullah bin Abdunatrman bin Ya'la bin Ka'ab Ath-Tha'ifi, Abu
Ya'[a.

6rt KOefiau takbir e.mpat kali) demikianlah yang ada dalam

riwayat Sulaiman bin Hibban, dan ini berbeda dengan riwayat murid-
murid Ath-Tha'ifi yang lain.

):#t 'i.r: €,i itT-t (Waki' dan Ibnu Al Mubarak

meriwayatkannya), artinya meriwayatkannya pula dari Ath-Tha'ifi.

t*i (, ,f6 (mereka berdua berkata" "tujuh dan lima') ini
berbeda dengan riwayat Sulaiman di atas, karena dia mengatakan

tujuh dan empat. Riwayat Ibnu Al Mubarak dikeluarkan oleh Ibnu

Majatr dengan redaksi, "Muhammad bih Al Ala', Abdullah bin Al
Mubarak menceritakan kepada kami, dari AHullah bin AMurrahman

bin Ya'[a, dari 'Amr bin Syu'aib, dari ayahyq dari kakeknya, bahwa

Nabi SAW bertakbir dalam shalat Id tujuh dan lima

nt Lilrtscbclumnp.
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1150. Muhammad bin Al Ala' dan Ibnu Ziyad -maknanya
mirip- menceritakan kepada kami, mereka berdua berkata, Zard
menceritakan kepada kami -yakni Ibnu HubaF dari Abdunahman bin
Tsauban" dari ayahny4 dari Malfiul, dia berkata, Abu Aisyatr
mengabarkan kepadaku, dia adalah teman duduknya Abu Hurairah,

bahwa Sa'id bin Al 'Ash bertanya kepada Abu Musa Al Asy'ari dan

Hudzaifah bin AI Yaman, "Bagaimana Rasulullah SAW bertakbir
pada shalat idul Adhha dan idul Fithr?" Abu Musa menjawab, "Beliau
bertakbir empat kali, sama seperti takbir pada shalat jenazah." Abu
Hudzaifah berkomentar, "Dia benar." Abu Musa berkata lugr,

"Begifirlah aku bertakbir di Bashratr ketika aku menjadi pimpinan di
sana"
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Abu Aisyatr berkata, *Aku hadir pada majlis Sa'id bin Al 'Ash
waktu ifu."276

Penjelasan Hadits:

b?i y f\, y ,f (dari Abdunatrman bin Tsauban). Ibnu Al
Jauzi dalam At-Tahqiq mengatakan, "Ibnu Ma'in mengatakan dia itu
dha'if." Ahmad mengatakan, 'dia tidak kuat dan hadits-haditsnya

munkar." Selesai (Ibnu Al Jar:zi).

Al Hafizh Syamsuddin Ibnu Abdil Hadi dalam At-Tanqih

berkata, "Abdr.urahman bin Tsauban ini dianggap tsiqah oleh banyak

orang. Ibnu Ma'in memberi penilaian terhadapny4 "Dia tidak ada

masalatr". Akan tetapi, mengenai Abu Aisyatr, Ibnu Haan memberi

penilaian terhadapnya,"Majhu?'. Ibnu Al Qaththan mengatakan, "Aku
tidak mengenalnya"." Selesai.

P$ &\i ,j.'F:- @ertakbir dalam shalat idul Adhha dan

idul Fithr). Artinya, ketika melaksanakan shalat di kedua hari raya

tersebut.

6rt'& iri 6NaUi SAW bertakbir empat kali). Artinya, tiap

rak,a'at empat kali takbir secara bersambung. Ini bersarna dengan

takbiratul ihram di raka'at pertama dan bersama takbir ruku' di raka'at

kedua.

fqt ,P 6,8 (takbir beliau sama dengan takbir ketika shalat

jenazatr) maksudnya jumlahnya sarna dengan takbir ketika shalat

jenazah.

OatS (diabenar), maksudnya Abu Musa berkata benar.

2?6 Sanadnya dha'tf, karena Abu Airyah najlrulul ,ra, (loedibilitasnp tidak
diketahui), dan Abdurrahman bin Tsabit bin Tsauban masih diperselisihlcan
lcredibilitasnya. Al Hafizl berkata dalam At-Taqrib, "Shaduq (dia jujur) tapi suka
salah, dan pada akhir umurnya hafalannya berubah."
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'Fnie * Ii G.titu aku di atas mereka), artinya menjadi
pemimpin mereka.

*6,;fi tuto hadir) pada saat terjadi percakapan itu.

Hadits ini menjadi dalil bagi madztrab Hanafi dimana mereka

berkata, "Imam shalat dua raka'at. Pada raka'at pertarna dia bertakbir
untuk kemudian membaca doa iftitah. Setelatr itu dia bertakbir lagi
tiga kali setelahnya. Kemudian, membaca Al Faatihatr dan surah.

Selanjutnya, takbir lagi sekali untuk ruku'. Pada raka'at kedua yang

dilakukan adalatr membaca Al Faatihatr dan surah, baru kemudian
bertakbir lagi tiga kali setelatr selesai. Setel4h itu, bertakbir lagi satu

kali untuk ruku'. Ini adalah pendapat Ibnu Mas'ud dan merupakan

pendapat kami (madzhab Hanafi). Demikian disebutkan dalam kitab
Al Htdayah

Hadits ini tidak dikomentari oleh Abu Daud dan juga oleh Al
Mrurdziri, tapi ada kritikan pada sanadnya yang sudah dijelaskan di
atas.

Al Baihaqi dalam Al ilIa'rifah mengatakan, "Abdurrahman ini
didlra'tJkan oleh Ibnu Ma'in. Yang terkenal dari kisah ini adalah

bahwa mereka menyandarkan perbuatan mereka dengan apa yang

telah dilalcukan oleh Ibnu Mas'ud yang memfatwakan empat kali
takbir pada raka'at pertarna sebelum membaca Al Qur'an dan empat

kali pula pada raka'at kedua setelah membaca Al Qur'an. Kemduian

dia ruku' pada takbir yang keempat, tapi dia tidak menyandarkannya

kepada Nabi SAW. Hal yang sama terjadi dalam riwayat Abu Ishaq

As-Subai'i dan lainnya dari para gtru mereka. Andai Abu Musa

mengetatrui tentang hal ini bersumber dari Nabi SAW, dia tentu tidak

akan bertanya dari Ibnu Mas'ud.

Ada riwayat dari 'Alqamah, dari Abdullatr yang berkata
*Lima kali takbir pada raka'at pertama, dan empat kali pada raka'at

kedua. Ini menyelisihi riwayat pertama dari Ibnu Mas'ud pula."

Selesai (Al Baihaqi).
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Menurut saya" Riwayat Abu Ishaq yang disinggung oleh Al
Baihaqi tadi dikeluarkan oleh Abdur P.azzzlq dalarn mushannafrryq

"Ma'mar mengabarkan kepada kami, dari Abu Ishaq, dari 'Alqarnah

dan Al Aswad, dia berkata "Ibnu Mas'ud pernatr duduk-duduk dan di

sisinya ada Hudzaifah dan Abu Musa Al Asy'ari. Kemudian, Sa'id bin
Al 'Ash bertanya kepada mereka tentang takbir pada shalat Id.

Hudzaifah'berkata, 'Tanyakalanlah kepada Al Asy'ari!' tapi Al
Asy'ari malatr berkata 'Tanyakan kepada Abdullah, karena dialatr

yang paling tua di antara kami juga yang paling tahu di antara kami.

Dia pun bertanya kepada Abdullah (bin Mas'ud). Ibnu Mas'ud

menjawab, 'Bertakbir empat kali, kemudian membaca (Al Faatihatr

dan suratr. Penerj). Setelah itq takbir lagi baru dilanjutkan dengan

ruku'. Pada raka'at kedua membaca terlebih dahulu, kemudian takbir
empat kali setelalrnya."

Selain itu dia juga menyarnpaikan riwayat lain, "Sufuan Ats-
Tsauri menceritakan kepada kami, dari Atu Ishaq, dari Alqamah dan

Al Aswad, bahwa Ibnu Mas'ud pernah bertakbir sembilan kali pada

shalat Id: empat kali sebelum membaca Al Qur'an, lalu bertakbir lagi

dan ruku'. Pada raka'at kedua dia membaca terlebih'datrulu dan

setelatr selesai dia bertakbir empat kali baru kemudian nrku'."

Ibnu Abi Syaibah mengeluarkan dalam At Mushannafnya,

"Husyaim menceritakan kepada kami, Khalid Al Hadzdza'

menceritakan kepada kami, dari Abdullah bin Al Harits yang berkata,

Ibnu Abbas shalat Id dan bertakbir sembilan kali: lima kali di raka'at
pertama dan empat kali di raka'at kedua. Dia juga menyambung

langsung antara dua' bacaan."

Abdun:azzaq mengeluarkan dalam Al Mushannaf "Ismail bin
Abu At Walid mengabarkan kepada kami, Khalid Al Hadzdza'

menceritakan kepada kami, dari Abdullah bin Al Harits, dia berkata,
ser{ku menyaksikan Ibnu Abbas bertakbir pada shalat Id di Bashratr

sebanyak sembilan takbir. Dia melangsungkan dua bacaan."
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Dia berkata pula, "Dan aku juga melihat Al Mughiratr bin
Syu'bah melakukan hal yang sama. Kemudian aku bertanya kepada

Khalid bagaimana yang dilalcukan Ibnu Abbas? Dia menjelaskan

kepada kami sebagaimana yang dilakukan Ibnu Mas'ud dalam hadits

Ma'mar dan Ats-Tsauri dari hadits Ibnu Ishaq sarna persis dengan

ifu."

Ibnu Abi Syaibatr juga mengeluarkan, "Yahya bin Sa'id
menceritakan kepada kami, dari Asy'ats, dari Muhammad bin Sirin,
dari Anas, bahwa dia bertakbir sembilan kali pada shalat Id, lalu dia

menyebutkan sama dengan hadits Ibnu Mas'ud." Selesai. Asy'ats
adalah ibnu Suwar dan dia itudha'if.

Kesemua atsar ini menguatkan pendapat madztrab Abu
Hanifah -rahimahullah. Tapi Ibnu Abi Syaibah juga meriwayatkan
perbuatan Ibnu Abbas yang menyelisihi riwayatnya di atas, dia

berkata, '(Wraki' menceritakan kepada kami, dari Ibnu Juraij, dari

Atha', batrwa Ibnu Abbas bertakbir tiga belas kali dalam shalat Id:

Tujuh kali pada raka'at pertarn4 dan enam kali pada raka'at kedua

termasuk takbir untrk ruku', semuanya sebelum dia membaca Al
Qur'an."

Ibnu Idris mengabarkan kepada kami, Ibnu Juraij menceritakan

kepada kami, sama dengan di atas.

Husyaim menceritakan kepada kami, dari Hajiaj dan Abdul
Malik, dari Atha', dari Ibnu Abbas, bahwa dia bertakbir pada shalat Id

sebanyak dua belas takbir."

Yazid bin Harun menceritakan kepada kami, Humaid

menceritakan kepada kami, dari Ammar bin Abu Ammar batrwa Ibnu

Abbas bertakbir ketika shalat Id sebanyak dua belas takbir: tujtrh pada

raka'at pertama dan lima untuk raka'at kedua." Selesai (bnu Abi
Syaibah).

Sepertinya, riwayat Yazid bin Harun ini adalatt riwayat kedua

dari Ibnu Abbas, karena pada rakaat pertama dia bertakbir tujuh kali
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termasuk takbir untuk ruku', sedangkan pada raka'at kedua dia

bertakbir lima kali termasuk takbir untuk ruku'. Jumlahnya menjadi

dua belas takbh. Wallahu a'lam.

Malik dalam Al Muwathffta'menyampaikan riwayat dari Nafi'
maula Ibnu Umar yang berkata, crA,ku menyaksikan AI Adhha dan

idul Fithri bersama Abu Hurairatr. Pada raka'at pertama dia bertakbir

tujuh kali sebelum membaca, dan pada raka'at kedua dia bertakbir

lima kali sebelum membaca." Malik berkata, *Inilah yang menjadi

madzhab kami."

Al Baihaqi dalam At Ma'rifahmengeluarkan dengan sanadnya

sarnpai kepada Asy-Syaf i, (Asy-Syaf i berkata), Ibrahim bin
Muhammad mengabarkan kepada kami, Ishaq bin AMullah
menceritakan kepada lemi, dari Utsnan bin Urwalq dari ayahnya,

bahwa Abu Ayyub dat Tatd bin Tsabit memerintatrkannya untuk

bertakbir pada shalat Id sebanyak tujuh dan lima kali.

Kesemua atsar ini selaras dengan madzhah Malik Asy-Syaf i
dan Ahmad, serta para ulama lain yang setuju dan mereka Selain itrf
juga ada beberapa hadits marfu' sstqin dari yang telah disebutkan

sebelumnya.

Hadits-hadits itu antara lain, riwayat At-Tirmidzi dan Ibnu

Majah dari Katsir bin Abdultah bin Affi bin 'Auf Al Muzani, dari

ayatrny4 dari kakeknya 'Amar bin 'Auf Al Muzni, bahwa Rasulullah

SAW bertakbir di shalat Id: tujtrh kali pada raka'at pertarna sebelum

membac4 dan lima kali sebelum membaca pada raka'at kedua. At-
Timidzi berkomentar, "Hadits ini hasan, dan ini adalah hadits paling

lasan yang diriwayatkan dalam bab ini.'Dalarn Al 'Ilal Al Kubra dia
berkata, scflku bertanya kepada Muhammad tentang hadits ini dan dia
menjawab, "Tak ada yang lebih shahih darinya, dan atas dasarnyalatr

aku berpendapaf'."

Ibnu Al Qaththan berkata dalam kitabnya, "Tni bukamlah satu

bentuk penshahihart yang tegas. Sebab, kalimat 'tni adalatr yang
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paling slahih dalam bab ini" hanya me,nunjnkkan di bab itu saja dan

artinya yang paling hrang dlu'ifnya. Sedangkan kalimat *atas dasar

itulah aku belpendapaf' ada kemungkinan merupakan kalimat At-
Tirmidzi. Alasannya adalah Kalsir bin AMullah itu matruk
(ditinggalkan haditsnya) menunrt m€,reka"

Hadits lain adalah riwayat Ibnu tvlajalL 'tlisyam bin 'Ammar
msnssritak n kepada kami, AMurrahman bin Sa'd bin 'Ammar bin
Sa'd (Sa'd adalah muadzdzin Rasulullah SAW) menceritakan kepada

kami, dia berkat4 ayahku menceritakan kepadakq dari ayahnya dari
kakeknya, bahwa Rasulullah SAW dalam shal* dua hari raya

bertakbir tujuh kali sebelum me,mbaca Al Qu'an pada raka'at
pertama, dan lima kali sebelum me,mbaca Al Qur'an pada raka'at

kedua"

Hadits ini dha'if kar€na ke4ho'if-an AMurrahman bin Sa'd.

sedangkan ayahnya juga tidak diketahui hedibilitasnya Demikian
disampaikan oleh As-Sindi.

Ad-Daraquthni juga mengeluakan hadits dalam sunannya dari

AMullah bin Muhammad bin 'Ammr, dari ayahny4 dari kakeknya

yang berkara, *Adalah Rasulullah SAW be,rtakbir ketika shalat dua

hari raya dengan tujuh takbir pada raka'at pertama dan lima kali pada

raka'at'kedua" Az-7aila' i me,ngomentari, *AMullah bin Muhmmal
dikatakan oleh Ibnu Ma'in "bukan dpo-Bpo". Adz-Dzahbi b€*ata
tentangnya, "AMullah bin Muhammad bin 'Ammar, dari ayahnya,

dari kakeknya dianggap lemah oleh Ibnu ltda'in- Utman bin Sa'id

berkata Aku bertanya kepada Yrhyq bagaimana hedibilitas
mereka?" Dia meqiawab, 'Mereka semua bukan apa-Ela" Selesai.

Hadits lain adalah ritrayat Ad-Daraquthni juga dari Fraj bin

Fadhalalt dari Yahya bin Sa'id, dmi Nafi', dari Ibnu Umar, dia

berkat4 Rasulullah SAW bersatda,'"Takbir pada shalat dua hari raya

adalah tujuh kali di raka'at pertama dan lima kali di raka'at kedua"
At-Tirmidzi berkata dalam Al 'Ilal Al lQtbra, eeflh bertanya kqada
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Muhammad tentang hadits ini dm jawabannya, "Al Faraj bin
Fadhalah "dalah Drutrtb al Mts (haditsnf hilang)." Yang shahih

adalah apayegdiriwaydm oleh lflalik dan pra hafizh lainnya dari

Nd', dari Abu Hurairah Uenrya perUtm Abu Hurairah." Selesai.

Hadits lain adalah riwayd Adtrrazadalam musbannafrya,

"Ibrahim bin Abu Yfrya mengabakm kepada kami, dari Ja'far bin

Muhamma4 dari ayahya, ymg bedrda, Ali berkat4 "Dalam shalat

idul Adhh4 idul Fitrr dm istisqd takbirnya adalah hrjuh kali'di
raka'at pertama dan lim, kali di raka'd terakhir. Shalat dilaksanakan

sebelusr ffurtbah serta bacam Al Qur'mnya dikeraskan" Dia berlota
lagi, "Rasulullah SAW, Abu Balc, Umr dan Utsman melalnrkan hal

iut."

Ibrahim bin Yahya ini dimeee dlu'if olehlbnu Ma'in dan Ahma4
tapi dianggap tsiqah oleh Asy-Syaf i. Ibmr Al Qafhthan b€rkat4
"Ahmad bin llmbal b€dota, 'fidak ada hadits shahih dari Nabi SAW
tentang jumlah pasti takbir pada shelet Id'." Al 'Uqaili meriwayatkan

dari Ahad bahwa dia p€mah b€rtda, *Tak ada riwayat tentang

takbir pada shald hai ra1"a ymrg shahih socara m&fii"." Hal yang

sama dikatakan oleh AI Ilakim dm pernymamnya sudah disebutkan

di atas.

AI Baihaqi dalm At KhiISya bedffi, *Tidak ada keragrran

batrwa hadits ifi slnhih sscara ,naquf dntAbu Hrairab, Ibnu Abbas

dengan redaksi )rang sam4 smua perawinya tsiq&" Demikian pula

Ath-Tlrabrani yamgbed(e E t-g hadits Abu Hurairah, "Yang benar

dia ini nouqu/?

Ibnu Abdil Bar berkda, ukdariwayat dni Nabi SAW dengan

sanad yanghasotbahwa beliil bertakbir hrjuh kali di raka'at pertama

dan lima kali di raka'd kdua Riwa)rd t€rsebltr adalah riwayat dari

AMutlah bin Umar, Ibnu'Amr, Jabir, AisJtab Abu Waqi4 Amr bin
'Auf Al Muzmi, dm tak srmgptm yang meriwayatkan dengan
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sanad yang kuat ala,u dha'if yang menyelisihi ini. Jadi, akan lebih
mengamalkannya. " Selesai.

Para ulama berbeda pendapat me,ngenai jumlah takbir pada

shalat hari raya di kedua raka'atrya dan di ternpat mana takbir itu
diucapkan sampai mencapai sepuluh peudapat:

Pertama: Takbir tujuh kali sebelum membaca AI Qur'an pada

raka'at pertanra dan lima kali pada raka'at kedua juga sebelum

membaca Al Qur'an. Al haqi berkat4 *Tni adalatr pendapat mayoritas

ulama dari kalangan sahabat, tabi'in dan para imam. Ini diriwayatkan
pula dari Umar, AIi, Abu Hurairah" Abu Sa'id, Jabir, Ibnu Umar, Ibnu

Abbas, Abu Ayyub, Zaid bin Tsabut dan Aisyah. Para fukaha' yang

tujuh di Madinatr juga berpendapat seperti ini ditambatr Umar bin
Abdul Aziz, Az-Ztrhri, Makhul. Ini pulayang dijadikan pegangan oleh

Malik, Al Auza'i, Asy-Syaf i, Ahmad dan Ishaq. Asy-Syaf i, Al
Auza'i dan Ishaq berkata, *Ketujuh takbir di raka'at pertama

dilakukan setelatr takbiratul ihraur.

Keduaz Takbirtaul ihram termasrk ke dalam tujuh takbir yang

ada di raka'at pertama. Ini adalah pendapat Malik, Ahmad dan Al
Muzani.

Ketiga: Takbir pada raka'at pertama tujuh dan keduapun tujuh.

Hal ini diriwayatkan dari Anas bin Malilc, Al Mughirah bin Syu'bah,

Ibnu Abbas, Sa'id bin Al Musalyab datt An-Nakha'i.

Keempat: Takbir pada ral€'at pertama tiga kati setelah

takbiratul ihram dan sebelum membaca Al Qrrr'an, sedangkan pada

ralca'at kedua tiga kali setelah membaca Al Qur'an. Pendapat ini
diriwayatkan dari sebagian sahabat, antaa lain, Ibnu Masbd, Abu
Musa, Abu Mas'ud Al Anshari dm nerupakan pendapat yang

dipegang oleh Ats-Tsauri dan Abu Hanifah"

Kelima: Pada mlca'at p€rtama einm kali talcbir setelah

takbiratul ihram dan sebelum membaca Al Qtr'arU sedangkan di
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-r*a'at kedua lima kali setelatr membaca Al Qur'an. Ini adalatr salah

satu versi riwayat dari Ahmad bin Hanbal

Kelima pendapat sisanya dapat dibaca dalam kitab Nail Al
Authar, silatrkan dirujuk ke sana.

Mengenai masalah mengangkat tangan di tiaptiap takbir di
shalat Id, juga tidak ada hadits shahth yarry marfu'tentangnya. Yang

ada hanya atsar. AI Baihaqi dalam Al Ma'rifaft mengatakan, "bab:

Mengangkat kedua tangan ketika Takbir di Shalat Id. Ahmad dan Al
Baihaqi berkata, kami meriwayatkan dari Umar bin Al Khaththab

dalam sebuah hadits mursal. Ini adalah pendapat Atha' bin Abu
Rabah. Asy-Syaf i meng-qiyas-kannya dengan perbuatan Rasulullatr

SAW yang mengangkat kedua tangan ketika membuka shalat

(takbiratul ihram), ketika beliau hendak ruku' dan ketika mengangkat

kepala dari ruku', tapi beliau tidak mengangkat tangan ketika sujud.

Dia (Asy-Syafi'i) berkata, "Ketika beliau mengangkat tangan setiap

kali dzikir yaitu pada saat berdzikir kepada Allah dalam posisi berdiri

atau bangkit untuk berdiri dan tidak mengangkat tangan ketika sujud,

maka tidak ada pilihan lain kecuali kita katakan: "Orang yang takbir
hendaklah mengangkat tangannyapada tiap takbir yang beliau berdiri

di dalamnya." Selesai (Al Baihaqi)wallahu a'lam.

Bab 251: Apa yang Dibaca dalam Shalat Idul Adhha dan IduI
Fithr [Mim: 246 - Ta' : 2521

.C
l,r-, 'J- a). i:;"> * ,e,uri f,.

a aao 4-t,

,*' $:L -\\o\

; ';L'o( ,'3ix i. ze f. ir * i lt y * ,:G;at

* bt &'!,i;; :r'fi"ok $,11 :'d),' f.,i 
(: JL ,-iLA,

722 AUNULMflBUD



.;r)t q;F6:jF q* t X t:tt : JG, pti &\i €, *')
.4.fri'Jii6fLA;jlili{

1151. Al Qa'nabi menceritakan kepada kami, dari Malik, dari
Dhamrah bin Sa'id Al Mazini, dari Ubaidullah bin Abdullah bin
Utbah bin Mas'ud, batrwa Umar bin Al Khaththab bertanya kepada
Abu Waqid Al-Laitsi, "Apa yang dibaca Rasulullah SAW ketika
shalat Idul Adhha dan Idul Fitri?" Dia menjawab, "Beliau membaca
surah Qaaf dan surah Al Qamar."277

Penjelasan Hadits:

An-Nawawi berkata, "Di sini terdapat dalil yang mendukung

pendapat Asy-Syaf i dan orang-orang yang setuju dengannya bahwa

disunnatrkan membaca kedua suratr tersebut dalam shalat Id. Para

ulama berkata, hikmah dari pembacaan kedua surah tersebut adalah

karena keduanya mengandung informasi tentang hari kebangkitan,

serta informasi tentang masa-masa yang telah lalu disertai kecelakaan

yang menimpa orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah pada

masa itu. Perumpamaan manusia ketika muncul pada hari raya dengan

kemunculan mereka pada hari kebangkitan dan keluarnya mereka dari
kuburan adalah seperti belalang yang terbang kemana-mana. Wallahu

a'lam."

Al Mundziri berkata, "Hadits ini diriwayatkan pula oleh

Muslim, An-Nasa'i dan Ibnu Majatr."

'7'Hadits ini shahih. HR. Muslim (Al 'Idain /14), At-Tirmiilzi (534), An-Nasa'i
(1566), Ibnu Majah (1272). Muslim juga mengeluul6annya dalam @embahasan
tentang dua hari rayallI) dari jalur Fulaih, dari Dhamrah, dari Utaidullah, dari Abu
Waqid dia berkata, "IJmar bertanya kepadaku ....." Di sini Muslim menerangkan
kebersambungan sanadny4 karena Ubaidullah bin Abdullah bin Utbatr tidak pernah
mendengar lnngsung dari Umar bin Al Khaththab.
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Al Hafizh Syamsuddin Ibnu Al Qayyim +atrimahullah-

berkata,

"Abu Waqid Al-Laitsi namanya adalatr Al Harits bin 'Auf
menurut pendapat yang paling terkenal. Hadits ini secara kasat mata

tidak bersambung, karena Ubaidullah tidak pematr mendengar

langsung dari Umar. Tapi Muslim menyebutkan dari jalur selain ini
yang menerangkan batrwa sanadnya bersambung. Dia meriwayatkan

dari jah.u Fulaih bin Sulaiman, dari Dhamrah bin Sa'id, dari

Ubaidullatr, dari Abu Waqid Al-Laitsi yang berkata, "IJmar bertanya

kepadaku...." Pertanyaan Umar semacam ini bukanlah sesuatu yang

aneh, karena bisa jadi Umar menguji Abu Waqid apakatr dia masih

ingat atau tidak. Atau Umar tiba-tiba ragu, atau ada yang mendebatrya

sehingga dia merasa perlu untuk mencari seorang saksi, atau dia

sendiri memang kebetulan sedang lupa. Wallahu a'lam.

Bab 252: Duduk untuk Mendengar Khutbah [Mim: 247 -
Ta':2531
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1152. Mubammad bin Ash-shabbah fil B,eqzez. menceritakan
kepada kami, Al Fadhl bin M,sa Al Bunani menceritakan kepada
kami, Ibnu Juraij menceritakan kepada kami, dari Atha', dari
AMullah bin As-Sa'ib yang berkat+ *Aku mengbadiri shalat Id
bersama Rasulullah SAW. Ketika zudah selesai shalat beliau bersabda
'Kami akan b€ddutbalL siapa yang ingin duduk (mendengarkan)

Ltutbah maka silahkan, dan siapa yang ingin pergi juga
dipersilahkan'.'27t

Abu Daud be*at4 "Ini adalah trunsal dari Atha', dari Nabi
SAW."

Penjelesen Hedits:

tladits ini menerangkan bahwa duduk mendengarkan khutbatr

hari raya tidaklah wajib. Dalam Al Mtmtaqa disebutkan, "Di hadits ini
ada keterangan bahwa lfiutbah itu sunnalU karena kalau dia wajib
tenhn wajib pula &ftrk me,ndengarkannya" Selesai.

Asy-Syaukmi mengatakan, "Dari sini disimpulkan batrwa

ketika dibolehkan bagr pende,ngar untuk duduk mendengarkan

khutbah atau tidnk, maka itu tidak menunjul&an batrwa khutbatr itu
sendiri tidaklah wajib. Yang da hanya menunjukkan bahwa

mendengarkan tfiutbah itu tidak wajib. Kecuali lila ingin dikatakan

bahwa hal ini termasuk masalah isyarah (pe,maharnan dengan

indikasi), karcna kalau tidak wajib me,ndengarkannya maka tidak
wajib pula me,ngadakannya Iftutbah ihr sendiri adalah pembicaraan,

dan tidak mugkin terselenggara sebuah pembicaraan bila tidak ada

yang me,nde,ngarkan Ketika mende,ngarkannya tidaklah wajib, maka

melakukan khutbah itu se,ndiri hanrsnya juga tidak wajib. Para ulama
yang mewajibkan shalat Id dan lainnya s€pakat bahwa khutbah itu
tidak wajib, da" saya belgm tahu ada orang yang mewajibkannya

m Hadits ini shohih. HR An-Nasa'i (1570), Ibnu lr[ajah (1290).
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An-Nawawi berkata, '?ara ulama kami sepakat bahwa bila

*fiutbah itu didahulukan sebelum shalat maka dia tetap sall hanya saja

itu berarti meninggalkan srmnah dan kehilangan fadhilahnya. Berbeda

dengan khutbah Jum'at, karena itu menjadi syarat sahnya shalat Jum'at

dan dia harus dilalnrkan sebelum shalat Perbedaannya adalah,

khutbah Jurn'at itu wajib dan khutbah Id hanya sunnatr.

pt yht ,{*A, * :e *'y},:s (ni adatah mursat

dari Atha' dari Nabi SAW). Hal yang sama dikatakan An-Nasa'i. Al
Baihaqi menukil dari Ibnu Ma'in bahwa dia berkata, 'Al Fadil bin

Musa melaktrkan kekelinran dalam sanadnya. Yang benar adalah dari

Atha', dari Nabi SAW secara mttrsal." Selesai

Al Mundziri berkat4 'Tladits ini diriwayatkan pula oleh An-
Nasa'i, Ibnu Majah. An-Nasa'i b€rkat4 'Ini sala\ yang benar dia

mursal'."

. Bab 253: Keluar menuju Shrlat Id Melewati Suatu Jalan
dan Pulapg.ke Rumah Melewati Jalan yang Lain [Mim: 248 -

Ta':2531
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1153. Abdullah bin lvlaslamah mericeritakan kepada kami,

Abdullah -yakni ibnu Umar- me,nceritakm k€pada kami, dari Nafi',
dari Ibnu Umar bahwa Rasulullah SAW me,nuju tempat shalat Id dari

satu jalan dan pulang melalui jalan lnn.ffi

m Hadis mi shohih. HR Ibnu Irlajah (1299).
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Penjelesan Eadits:

Hadits ini menrmjul&an pergi menujute,mpat shalat
Id dari jalan yang berbeda dengan jalan pulangnya baik bagi imam
rnaupun makmum. Ini adalah pendapat kebanyakan para ulama
sebagaimana disebutkan dalam Fath Al Bmt. Ada dalam

menyatakan apa hikmah di balik perbuatan Rasulullah SAW melalui
jalan yang berbeda ketika pergr dan pulang dari shalat Id. Al Hafizh
berkata, "Saya mengumpulkan sampai lebih dari dua puluh pendapat."

AI Qadhi Abdul Wahhab AI Maliki berkata, "Disebutkan beberapa

pelajaran dari hal ini, sebagiannya masuk akal dan kebanyakannya

adalah klaim yang tak berdasar." Selesai.

At Mundziri berkata, "Hadits ini diriwayatkan pula oleh Ibnu
Majah. Dalam sanadnya ada AMullah bin Umar bin Hafsh Al Umari,
dia masih dipermasalahkan. Muslim memakainya hanya sebagai

pengiring riwayat saudaranya Utaidullah bin Umar.

Errb 2542 Jika Imam Tidrk Melaksanakan Shalat Id di Hari
Seharusnya, maka Dia Hams Melaksanekannya Keesokan

Harinye [Mim: 249 - Ta': 2551
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1154. Hafsh bin Umar menceritakan kepada kami, Syr'bah

me,nceritakan kepada kami, dari Ja'far bin Abu Wahsyiyfh, dari Abu
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Umair bin Ams, dari parapamannya yang merupakan sahabat-sahabat

Rasulullah SAW, Ada sebuah rombongan berke,ndara yang datang

kepada Rasulullah SAW dan mereka mengaku telah melihat hilal
kemarin. Lalu Rasulullah SAW me,merintahkan mereka untuk berbuka

puasa dan bila datang esok hari hendaklah mereka berangkat ke

te,mpat shalat.ao

Penjelasan Hadits:

,/ i F 4 ,f @ni Abu Umair bin Anas). Anas di sini

adalah a"* Ui" fr{aiit< RA. Abu Umair ini konon namanya adalah

AMullah, tennasuk salah seorang tabi'i yunior. Dia hidup setelah

ayahnya dalam waktu yang cukup lama.

Pt y I' ,,l} !, )nt i6bt i'i yr* sp (dari para

pirmannya yang merupakan sahabat Rasulullah SAW). Ketidaktahuan

akan siapa saja mereka tidak berpengaruh, karena semua satrabat itu
adil.

fSi'ol@ahrva ada rombongan berkendaraan). Kata 131 uaaun
jamak dari kata 15. r1 (rcngendara unta dan lain sebagainya).

q:r42i-(mereka bersaksi) di sini artinya mereka mengucapkan

persaksian.

f\", jrlt t\?s Hf Oun',r" mereka telah malihat hital
kemarin). Redaksi Ahmad dalam musnadnya adalalL "Hilal Syawwal

tertutup dari pandangan kami, sehingga pada pagr harinya kami masih

berpuasa l^alu ada serombongan orang berkendara datang dan mereka

bersaksi di hadapan Rasulullah SAW bahwa mereka telatr melihat

hilal hari sebelurrnya. Rasulullah SAW ke,mudian memerintahkan

orang-omng untuk membatalkan puasa mereka dan menyunrh mereka

datang untuk shalat Id besok harinya. Demikianlah yang terdapat

dalam Sunan Ibnu Majah di pembahasan tentang pqasa. Sedangkan

e Hadits ini shahih. HR An-Nasa'i (1556) dan Ibnu Majah (653).
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dalam riwayat Ad-Daraquthi rombongan itu datang pada akhir
tengah hari, Ad-Daraquthni menilai sharnh sanadnya dengan lafaz ini.
An-Nawawi juga menilar sluhih dalam Al Klulashah.

Dalam riwayat AtbThahawi disebutkan batrwa mereka

melakukan persaksian setelah matahari t€rgplincir. Makanya, Abu
Hanifalt berpendapat bahwa waktu pelaksanaan shalat Id itu ketika
matatrari sepenggal naik 56pp6i tergelincir. Sebab, kalau shalat Id itu
boleh diundur setelah matahari teagelincir telrtunya beliau tidak akan
mengundurnya sampai keesokm hari.

e;16 (maka beliau memerintabkan mereka), maksudnya,

orang banyak.

Vl#-bf luntr* berbuka), pada hni itu juga.

'i'.Jb, jl rfr- ttl g$t rig 1am jika zudah tiba pagi besok

mereka harus berangkat ke mushalla mereka), untuk melaksanakan

shalat Id.

Maksudnya, mereka tidak melihat adanya hilal pada malam

ketiga puluh Ramadhar di Madinah, sehingga mereka tetap

melaksanakan puasa pada htri ketiga puluh. Lalu datanglah

rombongan orang pada siang harinya dan mereka bersaksi bahwa

mereka telatr melihat hilat pada malam ketiga puluh. Akhimya, Nabi

SAW memerintahkan mereka rmtuk membatalkan puasa dan shalat Id
keesokan harinya yaitu pada hari ketiga puluh satu. Demikian

dijelaskan olehAli Al Qari.

Asy-syaukani me,ngaf,akan, "Hadits ini menjadi dalil bagi

omng yang berpendapat bahwa Sdat Id boleh dilalorkan pada hari

kedua (Syawwal) bila me,mmg tidak diketahui masuknya bulan baru

kecuali setelah waktu shalat Id itu terlewatkan- Ini adalah pendapat Al
Auza'i, Ats-Tsauri, Ahmad, Ishaq, Abu Hanifalt Abu Yusuf,

Muhammad dan juga memryakan qaulnya Asy-Syaf i. Secara maloa
yang taurpak shalat pada hai kedua ini adalah ada' (pelaksanaan tepat

waktu) bukan qadha' (peneganti).
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Al Ktraththabi meriwayatkan dari Asy-Sya,f i bahwa jika

orang-orang tatru bahwa bulan sudah masuk sahr Syawwal sebelum

tergelincir matahari, maka mereka harus shalat hari itu juga. Tapi bila

mereka mengetahuinya setelah matahari tergelincir, maka mereka

tidak perlu melakukan shalat hari itu ataupun besoknya. Alasannya,

shalat Id ini dilalnrkan pada satu waktu tertentu, sehingga tidak perlu

diarnalkan pada waktu lain. dia mengatakan, pendapat senada juga

diperoleh dari Malik dan Abu Tsaur. Al Khaththabi berkata, Sunnah

Nabi SAW lebih pantas tmtuk diikuti, dan hadits Abu Umair ini
shahih sehingga wajib diamalkan.

Al Mundziri berkat4 *Hadits ini diriwayatkan pula oleh An-
Nasa'i dan Ibnu Majah. Abu Umair adalah Abdullah bin Anas bin
Malik Al Anshari. AI Khaththabi berkatq "Sururah Rasulullah SAW

lebih utama dan hadits Abu Umair inr shahih, sehingga wajib

mengamalkannya. Maksudnya, tidak ada perbedaan apakah

mengetatrui bahwa pada hari itu sudah masuk satu Syawwal ketika

matatrari belum tergelincir atau sudah. Ini berbeda dengan pendapat

Asy-Syaf i, Malik dan Abu Tsaw. Alasan Al Khaththabi dalam hadits

ini tak ada keterangan bahwa mereka memberitahukan Rasulullah

SAW sesudatr tergelincirnya matatrari. Tapi ada dalil bagi Asy-Syafi'i,
Malik dan Abu Tsaur yaitu dalam hadits ini tidak ada keterangan

mereka bersaksi setelah tergelincirnya matahari. Selesai perkataan Al
Mundziri.

Menurut say4 telah anda ketahui batrwa ada riwayat dari

Ahmad, Ibnu Majah dan Ad-Daraquthni batrwa mereka bersaksi

kepada Rasulullatr SAW dan memberitahtrkan kepada beliau setelah

matatrari tergelincir (siang hari).

Hadits ini juga dikeluarkan oleh Ibnu Hibban dalam

shahtlmya, dan dishahihkar oleh Ibnu Al Mundzir, Ibnu As-Sakan,

Ibnu Hazm, Al Khaththabi dan Ibnu Hajar. Sedangkan pernyataan

Ibnu Abdil Barr bahwa Abu Umair ni majhul telah tertolak dan anda
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sudah lihat siapa yang menshahihkamya- Demikian diterangkan oleh
Al Hafizh.
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1155. Hamzah bin Nushair menceritakan kepada kami, Ibnu

Abi Maryam menceritakan kepada kami, Ibrahim bin Suwaid

menceritakan kepada kami, Unais bin Abu Yahya mengabarkan

kepadakra Ishaq bin Salim maula Naufal bin 'Adi mengabarkan

kepadakq Balcr bin Mubasysyir Al Anshari mengabarkan kepadaku,

dia berkata, e'Aku p€xmah b€rangkat bersama para sahabat Rasulullah

SAW ke mushalla shalat Id pada hari Idul Fitri dan Idul Adhha Kami
berjalan melewati lembah Bathhan sampai tiba di mushalla (tempat

pelaksanaan shalat). Kami shalat bersama Rasulullah SAW, kemudian
pulang fte rumah) melewati lembah Bathhan lagi sampai tiba di
rumah karni.'zet

Penjelasan Hadits:

Ishaq bin Salim. Adz-Dzahabi mengatakan dalam Al Mizan,

"Dia tidak dikenal, tapi Ib,nu As-SakaD sanadnya shalih

at Sanadnya dho'rf lrar€na Hmzah bin Iihshair mojlruI, dan Ishaq fia $alim
maulaNavhlbin 'Adi, serta Ibnu Abi lv{r5am dlro'tf.
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Oaik). Tidak ada hadits lain yang diriwayatkan oleh Ishaq dan Bakr

selain hadits ini." Selesai (Adz-Dzahabi).

Dalam ArTaqrib, "Dia itu majhuhi haal."

Bakr bin Mubasysyir Al Anshari. Ibnu Al Atsir mengatakan,

"Dia adalatr Ibnu Jabr Al Anshari berasal dari Bani Utaid sebuah klan

dari suku Aus. Dia sempat menjadi satrabat termasuk orzmg Madinatr.

Ibnu Mandatr.mengatakan,'Hadits im gharib, kami tidak mengetahui

kecuali dari jalan ini.' Sa'id bin Abu Maryarn bersendirian

meriwayatkannya dari Ibrahim bin Suwaid. Aku (Ibnu Al Atsir)
katakana: Abu Umar berkata" 'Yang biasa meriwayatkan darinya

adalah Ishaq bin Salim dan Unais bin Abu Yatrya.' Tapi tidaklah

demikian, karena Unais hanyalatr meriwayatkan dari Ishaq." Selesai

pemyataan Ibnu Al Atsir.

Dalam krtab Al Ishabah, "Abu Hatim berkata 'Dia sempat

menjadi sahabat, demikian pula yang dikatakan oleh Ibnu Hibban.

Ibnu As-Sakan berkata, Dia punya satu hadits dengan sanad yang

baik. Al Hakim mengeluarkannya dalam Al Mustadrak, demikian pula

Abu Daud, Al Bukfiari dalarn Tarikh-nya dan Al Barudi. Ibnu Al
Qaththan berkata, 'Tidak ada yang meriwayatkan darinya selain Ishaq

bin Salim dan Ishaq ini tidak dikenal'." Selesai.

t:il Ui<am pemah berangkat pagi hari). Al Jauhari

mengatakan Al Ghu&m adalatr lawan dan Ar-Ratyah. Bentuknya

adalatr ,\# - jl,li-- tG.

Dalam An-Nihryah disebutkan, "Artinya adalah berjalan di
awal siang (pagi hari). fataijlist artinya adalah antara shalat Shubuh

sampai terbitrya matahari." Selesai.

A.tiryq aku berjalan di pagi hari menuju ternpat pelalsanaan

shalat bersamapara sahabat Rasulullah SAW.

Og,A.(lembatr Bath-han) dibaca dengan memfathahkan ba'

adalah sebuah lembah yang ada di Madinah.
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Perlu diketatrui, hadits Bala bin Mubasysyir ini terdapat dalam
sebagian naskah Sunan Abu Daud di bab ini atau di bab: 'Tika imam
tidak keluar di hari yang seharusnya maka dia harus keluar besoknya".

Hal yang sarna juga tertulis dalam MuHttashar Al Mundziri.
Sedangkan di sebagian naskah lain hadits ili tertulis sebelum bab ini,
yaitu pada bab: "Keluar menuju Shalat Id Melewati Suatu Jalan dan

Pulang ke Rumah Melewati Jalan yang Lain". Bila dimasukkan ke
dalam bab sebelum ini tentu akan jelas hubungan kontekstualnya.

Karena, sebelumnya diterangkan hadits batrwa Nabi SAW melalui
jalan yang berbeda ketika berangkat dan pulang dari shalat Id. Tapi
hadits Bakr bin Mubasysyr ini menjelaskan bahwa hal itu hanyalatr

sunnah, karena beliau tidak mempermasalahkan rnereka yang

berangkat dan pulang melalui jalan yang sama. Jadi, bab ini mencakup

duahal meski hadits Bal<r ini dho'if.

Sedangkan bila dimasukkan ke bab ini (bab: Jika imam tidak
keluar....) tidak selaras dengan judul, karena katimat ,Gf Ui 1A*
berangkat pagl hari) bukanlah kata kerja dari kata lilt (besok) yang

asalnya adalatr ]';rAt kemudian dibuanglah huruf wa,nya tanpa

pengganti dan ditetapkan alif dan lam sebagu tanda ra'rf(definitive).
Artinya, dia tidak bisa diartikan tcr{ku berangkat keesokan harinya"

dan ungkapan semacam ini juga tidak pernatr diucapkan oleh orang

arab dalam percakapan. Dengan demikian hadits ini tidak cocok

berada di bab ini, ada kemungkinan para penyalin kitab keliru
meletakkannya . Wall ahu a' lant.

Bab 255: Shalat setelah Shalat Id [Mim: 250 - Ta': 2561
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1156. Hafsh bin Umar menceritakan kepada kami, Syr'bah

menceritakan kepada kami, 'Adi bin Tsabit menceritakan kepadaku,

dari Sa'id bin Jubair, dari Ibnu Abbas, dia berkat4 "Rasulullatr SAW

keluar pada suatu hari raya Idul Fithrii. Beliau shalat dua raka'at, tidak

shalat sebelum dan sesudahnya. Setelatr itu beliau mendatangi para

wanita dan memerintahkan mereka bersedekah. Sampai ada wanita

yang melemparkan anting dan kalungnya."2t2

Penjelasan Hadits:

HiJ (b.tiuo tidak shalat) maksudnya tidak ada shalat sunnatr.

Ath-Thibi berkata, "Penafian ini berlaktr ketika masih berada di

mushalla berdasarkan hadits dari Abu Sa'id Al Khudri, "Rasulullatr

SAW tidak melakukan shalat apapun sebelum shalat Id. Tapi bila
sudah pulang ke rumatrnya beliau shalat dua raka'at." (fIR. Ibnu
Majah,.Ahmad dan Al Hakim dan dia menthahihkannya. Al Hafizh

menganggapnya hasan dalam Fath Al Bar).

Hadits Ibnu Abbas ini dikeluarkan oleh para imam yang enam.

Dia merupakan dalil makruhnya shalat sebelum dan setelah shalat Id.

Inilah yang menjadi pendapat Ahmad bin Hanbal. Ibnu Qudamatt
berkata, "Ini merupakan madzhab Ibnu Abbas dan Ibnu Umar. Ada
pula riwayat dari Ali, Ibnu Mas'ud, Hudzaifatr, Buraidah, Salamah bin
Al Akwa', Jabir dan Ibnu Abu Aufa. Ini kemudian menjadi pendapat

Syuraih, Abdullah bin Mughaffal, Masruq, Adh-Dhahhak, Al Qasim,
Salim, Ma'mar, Ibnu Juraij, Asy-Sya'bi dan Malik. Ada pula riwayat

2t2 Hadits ini shahih. HR At Bukhari (989), Muslim @embahasan tentang dua
hari rayal13).
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dari Mdik dimana dia berkata, 'fidak boleh shalat sunnah di
mushalla (lapangan tempat shalat Id) baik sebeluur maupun setelah

pelaksanaan shalat."

Sedangkan bila shalat Id dilakukan di masjid maka ada dua

riwayat. Az-Zr'thri berkata, *Aku belum pernah mendengar dari ulama

kami yang menyebutkan adanya seorang dari ulama salaf yang

melakukan shalat sebelum dan sesudatr shalat Id itu."

Ibnu Qudamah berkata, "Ini adalah ijma' sebagaimana yang

kami ceritakan dari Az-Zuhri dan lainnya." Selesai.

Klaim ijma' ini terbantahkan oleh riwayat At-Tirmidzi dari

sekelompok ulama di kalangan sahabat dan lainnya yang memandang

boleh saja melakukan shalat sebelum dan sesudatr shalat Id. Itu
diriwayatkan oleh Al Iraqi dari sejumlah sahabat dan tabi'in.

Pernyataan dari para tabi'in diriwayatkan oleh Ibnu Abi
Syaibalr dan sebagiannya ada dalam kttab Al Ma'rifah karya Al
Baihaqi. Ibnu Al Mr.rn&ir meriwayatkan dari Ahmad bahwa dia

berkata, "Orang.orang Kufah shalat setelah shalat Id tapi tidak shalat

(sunnah) sebelumnya. Sedangkan orang-orang Bashrah. shalat

sebelumnya dan tidak sesudahnya. Orang-orang Madinah tidak shalat

baik sebelum maupun sesudabnya."

Dalam Fath Al Bari disebutkan, "Pendapat pertama dipegang

oleh Al Avza'i, Ats-Tsauri dan Al Hanafi. Sedangkan pendapat kedua

dipegang oleh Al Hasan Al Bashri dan sekelompok ulama. Pendapat

ketiga dipegang oleh Az-Zuhri, Ibnu Juraij dan Ahmad. Sedangkan

Malik melarangnya dalam mushalla (tanah lapang) sedangkan bila

dilakukan di dalam masjid, maka dia punya dua pendapat." Selesai (Al
Fath).

Dari Malik dan Ahmad ada riwayat bahwa tidak ada shalat

sebelum dan sesudahnya. Sedangkan dari Abu Hanifah ada riwayat

bahwa dia berpendapat boleh shalat setelatrnya dan tidak boleh

sebelumnya.
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W? *riif lmelemparkan khurshnya), makzudnya, perhiasan

berbenhrk lingkaran kecil. Dalam Al Qamus disebutkan, ..flt bisa

dengan mendhammatrkan huruf Hn' dan bisa pula

mengkasrahkannya. Artinya adalatt lingkaran baik dari emas maupun

perak, atau lingkaran anting-anting, atau berupa perhiasan yang

melingkar kecil." Selesai

W.t r'i (dan kalungnya), maksudnya, benang yang

dengannyalah sutera ditata. Dalarn Al Qamus, "SiWtab (?q) bentuk

wazmya sama dengan kata ?f. artinya adalatr kalung yang terbuat

dari lempengan berwarna ungu tanpa permata."

Al Khaththabi berkata, *Al Klrurshadalatr perhiasan melingkar
(cincin atau gelang. Penerj) sedangkan sikhab adalatr kalung. Dalam

hadits ini terdapat hukum fikih batrwa wanita yang sudatr baligh boleh

bersedekah dengan hartanya tanpa perlu izin suaminya. Kalau itu
harus dengan izin suami tentunya Nabi SAW akan menyuruh mereka

bertanya dulu kepada suami-suami mereka sebelum mensedekahkan

harta mereka." Selesai.

Bab 255: Boleh Shalat dengan Orang Ramai di dalam Masjid Bila
Kebetulan Hari Sedang llujan Mim: 251-Ta'z 2571
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1157. Hisyam bin Ammar menceritakan kepada kami, Al
Walid menceritakan kepada kalni, (h) Ar-Rabi' bin Sulaiman

menceritakan kepada kami, Abdullah bin Yusuf menceritakan kepada

kami, Al Walid bin Muslim menceritakan kepada kami, seorang laki-
Iaki dari karnpung -Ar-Rabi' menyebut namanya: Isa bin Abdul A'la
bin Abu Farwatr- dia mendengar Abu Yatrya Ubaidullah At-Taimi
menceritakan dari Abu Hurairatr: batrwa mereka diguyur hujan pada

hari Id. Akhirnya, Nabi SAW shalat mengimami mereka di dalam

masjid.283

Penjelasan Hadits:

Ibnu Al Malik berkat4 "Artinya, Nabi SAW biasanya shalat di
tanah lapang kecuali bila ada hujan, barulah beliau shalat di masjid.

Maka, yang afdhal adalah shalat di lapangan di semua tempat. Hanya

ada perbedaan pendapat kalau di Makkah. Tampaknya yang bisa

dipegang adalatr shalat Id di Masjid Al Haram bila kebetulan ada di
Makkah sebagaimana yang dilah*an orang sampai sekarang ini. Tak

ada informasi yang menyelisihi ini dari Nabi SAW, atau dari salah

seorang ulama salaf 'yang mulia. Sebab, masjid Al Haram itu
diletakkan berdasarkan hukum firman 

,Atlrh 
Ta'ala: A ,?'iJ iy

@ AJi[ ,s:ri, *(1 "&, afr q6 "sesungguhnia rumah yang

mula-mula dibangun untuk (tempat beribadah) manusia, ialah

Baitullah yang di Bakkoh (Makkah) yang diberkahi dan menjadi

petunjukbagi semuo manusia." (Qs. AaIi 'Imraan [3]: 96).

Ini berdasarkan makna umum tentang ibadah berupa shalat jama'ah,

shalat Jum'at, shalat hari ray4 istisqa', shalat jenazatr, shalat kusuf dan

ktrusuf. Demikian disebutkan dalam Al Mirqah.

a3 Sanad hadits ini dha'if, HR Ibnu Majah (1313), dari jaftu Isa bin Abdul A'la
bin Abu Faiwah rtan Isa majhul.
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Dalam Subul As-Salm, disehtkaq '?ara ulama b€rHa
pendapat menjadi dua mengenai apakah ymg aftlhal itu shalat di tanah

lapang, atau di dalam masjid rcsmi pe,merintah bila masjid inr luas.

Pandapat pertama adalah p€*ataan Asy-Syaf i bahwa jika
masjid pemerintah itu luas maka he,ndaklah penduduknya shalat di

sana dan tidak perlu keluar. Perkmamnya ini seolah menegaskan

bahwa pencarian tanah lapang rmtuk shdat agar semua oftmg di negeri

(desa atau kota) itu bisa dihrmpulkan dalam satu tempat. Makanya,

Rasulullatr SAW memerintahkan para anak gadis dan wanita haidh

untuk ikut menghadirinya Bila itu bisat€rcapai di dalam masjid maka

itu lebih afdhal.

Pendapat kedua adalah pendapat N{alik, bahwa keluar ke

tanah lap*g itulah yang afdhal, meski masjid masih sanggup

menamprmg jamaah. Dalil mereka adalah karena Rasulullah SAW
selalu melakukan hal ifiL Beliau tak pemah shalat di masjid kecuati

lantara hujan. Rasulullah SAW tidak mrmgfuin selalu menjaga suatu

perbuatan kecuali karena itulah Srang paling afdhal. Ada riwayat dari

Ali RA bahwa dia keluar me,nuju tnnah lapang sambil berkata, 'I(alau
saja bukan karena sunnalU tentu aku alran shalat di masjid." Kemudian
dia mengangkat pengganti rmtuk mengimami orang di masjid karena
jamaah semakin bertambah banyak

Mereka (para ulama) bedrd4 *Apabila ada masjid yang

terbuka (tak beratap) di t^nah lapang, maka shalat Id di dalamnya

lebih afilhal. Tapi bila da atryya maka inilah ymg masih

dimgukan.' Selesai (Subul As-Salorr).

Dalam Fath Al Bm' disebutkan, *Asy-Sya.f i berkata dzlam Al
Umm, *Telah sampai informasi k€pada kami bahwa Rasulullah SAW
keluar menuju tanah lapang ketika shalat Id di tvladinah, ini ditakukan
pula oleh para pemimpin setelah beliarf kecuati bila ada hujan atau

sejenisnya. Hal yang sama berlaku rmtuk selunrh negeri lain kecuali

Makkah'."
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Hadits ini juga dikeluarkan oleh Ibnu Majah dan Al Hakim dan

tidak dikomentari oleh Abu Daud dan Al Mundziri. Dalam At-
Tallhish dikatakan, "Sanadnya dha' if,"

Menurut saya, dalam sanadnya ada orang yang majhul yunt
Isa bin Abdul A'la bin Abu Farwah Al Farawi Al Madani. Adz-

Dzalrabi mengatakan dalam Al Mizan, "Dia hampir tak dikenal." Lalu
dia mengatakan, "Hadits ini mungkar. Ibnu Al Qaththan mengatakan,

'Aku tidak tahu bahwa Isa ini dibahas dalam kitab-kitab biografi, juga

tidak disebutkan dalam sanad lain selain ini." Selesai (Adz-Dzahabi).

Al Mundziri berkata, "Hadits ini diriwayatkan pula oleh Ibnu

Majatr."

Bab 257: Tentang Shalat Istisqa' [Mim: 1 - Ta': 258]

Maksudnya ini adalah kumpulan bab tentang istisqa' dan hal-

hal yang berhubungan dengannya seperti masalah membalikkan syal,

khutbah, mengangkat tangan ketika berdoa dan lain sebagainya.

Wallahu a'lam.

|'?til, ,'er?t -e i f ';.LittY -\ \oA

Ll ,* f ,f / )6'* ,:,s.b!Jt ;f ,";; 6?1 ,9f:1)r
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.-tat ;;:-t,
1158. Ahmad bin Muhammad bin Tsabit Al Marwazi

menceritakan kepada kami, Abdwrazzaq menceritakan kepada kami,

Ma'mar mengabarkan kepada kami, dari Az-Zuhri, dari 'Abbad bin
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Tamim, dari pamannya, bahwa Rasulullah SAW kelur unhrk minta

hujan, beliau shalat bersama mereka dua raka'at. Beliau mengeraslcan

bacaan di kedua raka'at tersebut. Lalu beliau membalik serbannya dan

mengangkat kedua tangan dan berdoa, .beliau minta hujan dan

menghadap kiblat.2sa

Penjelasan Hadits:

*'* (dari pammnya), maksudnya adalah Abdullah b:mZatd

bin Ashim yang sudah disebutkan berulang kali dalam riwayat.

Orhu, ef Geluar bersrma manusia). Di sini diterangkan

sururatrnya kelu4r menuju tanah lapang untuk rnelaksanakan shalat

Istisqa', karena itu lebih dapat menunjulkan kesan kefakiran dan

kerendatran diri, juga karena itu lebih luas untuk dihadiri omng

banyak.

f t'€r ri;i (beliau shalat bersama mereka dua raka'at). Di
sini ada dalil sunnatrnya melakukan dua raka'at untuk shalat Istisqa'.

69. a.it}u, fr (belim mengeraskan bacaan di kedua raka'at

tersebut). Dalarn riwayat Muslim tidak disebutkan batrwa beliau

mengeraskan bacaan, tapi Al B*hari menyebutkannya. Tapi para

ulama sudah sepakat bahwa sunnahnya memang demikian. Mereka
juga sepakat tidak ada adzan dan qamat berdasarkan hadits yang

dikeluarkan oleh Ahmad dari Abu Hurairah.

'o;51 )jrj (beliau membalik serbannya), dengan menjadikan
yang kanan ke kiri dan yang kiri ke kanan dan diselempangkan ke

pundak, sehingga bagian luar tampak ke dalarn dan bagian dalam

tampak ke luar.

Syaikh Abdul Haq berkata dalam Al-Lumu'at,"Caramembalik

ini adalah tangan kanan memegang ujrmg syal yang bawah dari sisi

2* Hadits in shahih. HR Al Butfiari (1025), Muslim (Shalat Al Istisqa' I 43), Ar,-
Nasa'i (1058).
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Hriryq dnn tangan kiri memegang bagian bawah syd ymg ada di sisi

kanannya, lalu membalikkan kedua tangan dfii lslakang sehingga

ujung yang dipegang oleh tangnn kanan berada di pundak kanan dan

ujung yang dipegang oleh tangan kiri berada di pundak kiri." Selesai.

An-Nawawi berkata, "Para ulama sudah sepakat bahwa

Istisqa' itu sunnah, tapi mereka berbeda pendapat apakah disunnatrkan

shalat atau tidak. Abu tlanifah berpendapat tidak disunahkan shala!

melainkan hanya berupa doa tanpa shalat. Akan tetapi semua ulama

baik dari kalangan salaf maupuu khalaf berpendapat disunnahkan

shalat dan tak ada yang menyelisihi mereka kecuali Abu Hanifah. Abu
Hanifah berdalil dengan hadis-hadits istisqa' yang tidak menyebutkan

adanya shalat, sedangkan jumhur berdalil dengan hadits-hadits yang

menyebutkan adanya shalat yang ada dalam Shahih AI Bukhari dan

Muslim serta kitab hadits lainnya. Dalam hadits itu diterangkan bahwa

Rasulullah SAW melaksanaktrn shalat dua raka'at dalam rangka

Istisqa'. Adapun hadits yang tidak menerangkan ailarya shalat

sebagiannya bisa dipahami karena lupanya perawi dan sebagan lagr

kebetulan terja.di ketika Ltutbah Jurn'at lalu dilanjutkan dengan

shalat, sehingga tidal( lagi perlu shalat Istisqa'. Kalau pun beliau tidak

shala! maka itu adalah keterangan bolehnya melakukan istisqa' hanya

dengan doa, dan tidak ada perbedaan pendapat dalam hal ini. Jadi,

hadits-hadits yang menetapkan adanya shalat harus didahul rkan,

karena dia berupa tambahan informasi dan tidak ada kontradiksi

antara kedua hadits ini.

Para ularna kami mengatakan, Istisqa' itu ada tiga bentuk:

Pertama, istisqa' hanya dengan doa tanpa shalat.

Kedua, istisqa' pada khutbah Jum'a! atau setelah selesai shalat fardhu

dan ini lebih baik daripada bentuk pertama.

Ketiga, dan ini adalah yang paling sempum4 yaitu disertai dengan

shalat dua raka'at dan lfiutbah dua kali. Sebelumnya didahului dengan

sedekah dan puasa serta taubat, senantiasa melakukan kebaikan,
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menghindari kejahmm dm bentuk$eohk haaan kepada Allah yang

lain.

Al Mundziri bedrd4 aladiB ini dtriw5rdan pula oleh Al
Bukhari, Mustin, At-Tirmidzi, An-Nasa'i dm Ibnrr Majah."
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1159. Ibnu As Sah daa Sulaimm bin Daud menceritahan

kepada kemi, mereka b€dda, Ibmrr Wahab merc€ritakan kepada

kami, dia bedrda, Ibnu Abi Dzi'b dm Yrnmus mcngabarkan

kepadakq dai Ibnu Syihab, dia b€tda, 'AM bin Tamim Al
]vtazini mengabutm k@aku, bahwa dia mdengu pamann:fa

yang masih te,rmasuk sahabd Raslultah SAW bcdda, "Pada suatu

hari Rasulultah SAW kelur ''rhk memima hujm (melaksanakan

shalat isitisqa'). Beliru membalil&m pggung ke orang-orang dan

berrdoa k€pada Allah 'tlza wa "IzIIa -Sulaimm bin Dard berkata,

,rf'i.titi
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"Dan beliau menghadap kiblat sembari membalikkan syalnya- lalu
beliau shalat dua raka'at.285

Ibnu Abi Dzi'b berkata (dalam riwayatnya disebutkan), "Lalu
beliau membaca Al Qur'an di dalam kedua raka'at itu."

Ibnu As-Sarh menambahkan kalimat, "Maksudnya beliau

mengeraskannya."

/. )f 7Y eLli lv ,:rs'i.'rYJ $'L -\ \ 1.
c. 9 oA.. . c ). ., c u 6 c l. o. o

* ,U$.)t * ,19 i. yt * * coeLAr ,*"- ?tat1a

.iiuar'i't- l,ILV; ?yt t+ # i #
,f\i y1.a ,*'#-\i';V W ,iis, i?3 ,JG

. y : ? i" ct'i,,f\i g,G & ;-\i';tL',y :
1160. Muhammad bin 'Auf menceritakan kepada kami, dia

berkata, Aku membaca dari kitab Amr bin AI Harits -yakni: Al
Himshi- dari Abdullatr bin Salim, dai Az-Ztabaidi, dari Muhammad

bin Muslim, dengan hadits ini dan dengan sanad ini pula, tapi tidak

disebutkan tentang shalat.

Dia berkata (di dalamnya ada kalimat), "Beliau membalikftan

surbannya dengan menjadikan ujung yang kanan ke ujung pundaknya

yang kiri dan ujung kiri ke pundak kanan, kemudian beliau berdoa

kepada Allah 'Azzo wa Jolla."2t6

a5 Lihat sebelumnya.
2s Lihat sebelumnya.
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Penjelasan Hadits:

Muhammad bin Mustim di sini adatah Ibnu Syihab Az'Zr/ni
dengan sanad yang sama dengan hadits sebelumnya.

Fd il(dia tidak menyebutkan) Artinya Az-Zubaidi tidak

menyebutkan dalam riwayatnya dari Az-h)hitentang shalat.

Jti (dia berkata), maksudnyq Az-Zubudi.

t;;-\i'irh",pa56etiau menjadikan serban sisi yang kanan). Al
Khaththabi berkata, "Asal dari kata ..rtt adalatr maknanya sama

dengan kata selendang atau serbai (serban) itu sendiri.

Disandarkannya kata 'rthaaf kepada selendang'atau serban karena

maksudnya adalatr ujung dari kedua sisinya." Selesai.

Dalam Syarh Al Misykah dikatakan, "Huruf ha' merupakan

dhamir untuk kata selendang atau serban, tapi bisa pula untuk Nabi

SAW. Yang dimaksud dengan 'ithaaf drsiru adalah ujung selendang

atau serban. At-Turbasyti berkata 'Rida'dinamakan 'Ithaaf karena

berada pada dua sambungan yang berupa dua sisi." Selesai.

u.;t* * ,tit'.* ti3.L c.tel,. U 
-^# $:L -\ \ 1\

'jnt',si, 
#.t:iv i;'i'!;'-rb'ot,f i ftV,ii

\t * lnt Jyr;trT,lrrr;d"z4 {') pi *\t *
.g.G eWzil $6)&f ilL"tirLL'$;?-'ol *t y

116l. Qutaibah bin Sa'id -"o""rirrt* t"prau kami, AMul
Aziz menceritakan kepada karri, dari Umarah bin Ghaziyyah, dari

'Abbad bin Tamim, bahwa Abdullah bin Zaid berkata, "Rasulullah

SAW meminta hujan dan waktu itu beliau sedang memakai baju

khamishah berwama hitam, R.asulullatr SAW ingin membalilkannya
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yang di bawatr dijadikan ke atas. Tatkala itu terasa berat, maka beliau

membalikkannya ke pundak beliau.'nt7

Pcnjelasan Hadits:
lq &j (memakai kharnishah), yaitu sarung hitam bersegi

empat yang mempunyai dua panji terbuat dari bulu atau bahan

lainnya. Dalam An-Nihayah dijelaskan, "Dia adalatr pakaian terbuat

dari sutera atau bulu dan bergambar. Dikatakan, tidak dinamakan

khamishah kecuali harus ada berwarna hitam dan bergambar. Dia
merupakan pakaian wanita dahulunya. Bentuk jamaknya adalah

4YiU :' Selesai (An- Nihayah)

'rjJ!{ ,$ftetika terasa agak berat), artinya khamishatr itu terasa

susah untuk dibalik.

(fll (beliau membaliknya), bisa dengan mentasydidkan lam

atau mentakhfift ya (tanpa tasydid).

y.C ,tb (di atas kedua bahunya) dengan bentuk tatsniah

(menunjui<kan arti dua). Beginilah yang ada dalam sebagian naskah

Sunan Abu Daud. Ada pula yang menuliskannya dengan ifrad
(bentuk tunggal). Artinya, beliau tidak jadi membalik yang atas ke

bawatr dan yang bawah ke atas, namun hanya menyelampangkannya

di batru kanan dan kiri. Al Imam Ahmad menambahkan dala:n

riwayatny4 'oOrang-orang pun ikut membalik syal bersama beliau."

Al Hakim mengatakan, "Hadits ini berdasarkan syarat Muslim."

:tv -|;- "*, €j 'i i*3 ,!,[rit $:"; -\ \lY
,-tq /. lr * iGaLuiv6:L,J9r";L."; ri.t;$:L
"aiL;.f' ,ito Jtr - -^*; U?t *)l :Jv sJ ;pf ,Ju

ry Hadits iar shahih. HR. An-Nasa'i (1506).
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1162. An-Nufaili dan Usman bin Abu Syaibah -dengan

redaksi mirip dengannya- menceritakan kepada kami, mereka berkata,

Hatim bin Ismail menceritakan kepada kami, Hisyam bin Ishaq bin
Adbullah bin Kinanah menceritakan kepada kami, dia berkata, ayahku

mengabarkan kepadaku, dia berkata, Al Walid bin Utbah mengirimku

-Utsman bin Uqbah berkata: dia adalah gubemur Madinalr- kepada

Ibnu Abbas untuk menanyakan kepadanya tentang shalat Rasulullatr

SAW ketika meminta hujan (istisqa'). Dia menjawab, "Rasulullah

SAW keluar dengan pakaian yang kummel, merendahkan diri dan

sangat khusyuk sampai tiba di tempat shalat -Utsman menarnbahkan,

"lalu beliau naik ke mimbar". Kemudian keduanya sepakat pada

kalimat: - beliau tidak berlfiutbah seperti khutbah kalian ini, tapi

beliau senantiasa berdoa, tdusyuk dan tunduk serta bertakbir.

Selanjutnya, beliau shalat dua raka'at sebagaimana layaknya shalat

Id."

Abu Daud berkata "lnformasi ini merupakan redaksi An-

Nufaili, tapi yang benar adalah Ibnu Uqbah*.::288

+ Maksudny4 yang benar adalah Al Walid bin Uqbah sebagaimana dalam riwayat
Utsman bin Abu Syaibah, bukan bin Utbah sebagaimana riwayat An-Nufaili.

"t Hadits ini hasan. HR. An-Nasa'i (1505), At-Tirmidzi (558), Ibnu Majah
(1266).
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Penjelasan Hadits:

6?; (-irip dengannya), maksudnya, riwayat Utsman mirip
dengan riwayat An-Nufaili

'ot,*L .1ri lUtsman berkata), maksudnya, Utsman bin Abu
Syaibatr.

1,'-t t .ep Ut (Ibnu Uqbah) dengan htxuf qaf, ini berbeda.dengan An
Nufaili yang mengatakan bin Utbah dengan huruf ta'.

'1J# (berpakaian kumel), artinya memakai pakaian yang

sederhana, tidak berhias menunjukkan kesusatran sebagai bentuk
tawadhu' kepada All ah Ta' ala.

*tfiartinya merendahkan diri ketika memerlukan sesuatu.

:+ '{# t!}i ili (brtiu., tidak berktrutbatr seperti khutbah

kalian ini). Penafian ditujukan kepada bentuk, bukan substansi, karena

banyak hadits yang menjelaskan bahwa beliau berkhutbatr pada shalat

istisqa'. Bahkan, dalam hadits ini sendiri ada kalimat yang

menunjukkan hal itu, yaitu kalimat, "beliau naik ke mimbar dan tidak
berkhutbah seperti khutbah kalian ini". Jadi, yang dinafikan
(ditiadakan) hanyalah cara kfiutbah yang tidak sama dengan khutbatr

biasanya, tapi tidak meniadakan ktutbatr itu sendiri. Dengan
'mikian, tidak benar orang yang berpegang kepada hadits ini untuk

de' ryatakan tidak adanya khutbatr di shalat istisqa'.
$rer' Az-Zula'iberkata, '?emahaman dar.r hadits ini adalah beliau

berkhutbah, hanya saja tidak sama dengan khutbah yang biasa
}Q
ir"* kan pada hari Jum'at, melainkan hanya satu kali khutbah.

,engan demikian, yang dinafikan adalatr macam dari benda

(i<hutbah), bukan bendanya fthutbah) itu sendiri. Tidak ada riwayat

bahwa br:liau berkhutbah dua kali. Makanya, Abu Yusuf berpendapat

cukup satu kali khutbah saja. Namun, Muhammad tetap berpendapat

khutbatrnya dua kali, tapi aku tidak menemukan dalil yang

mendukun gny a." S elesai (Az-Zaila' i).
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;;SSt ,k'i (kemudian beliau shalat.dua raka'at). Di sini

terdapat dalil sunatrnya shalat dan tidak ada yang rneiryelisihi ini
selain Hanafiyatr

9, i'dbt- tts (sebagaimaria shalat beliau di hari raya).

Dengan ini Asy-Syaf i berpegang al<an disyariatkannya takbir yang

sama dengan takbir ketika shalat Id unhrk shalat Isitsqa:. Sedangkan

jumhur menakwilnya, dan menyatakan batrwa maksud kalimat ini
adalatr sama dengan shalat Id dalam hal raka'at, membaca Al Qur'an
dengan jatr dan dilaksanakan sebelum lrfiutbatl Watlahu a'lam.

Al Mundziri berkata, *Hadits ini diriwayatkan pula oleh At-
Tirmidzi, An-Nasa'i, Ibnu Majah." At-Tirmidzi berkata *Hadits ini
hasan shahth". Abu Mtrhanrmad AMurrahman bin Abu Hatim
mengatalcan dalam kitabnyq batrwa Ishaq bin AMullah bin Kinanah

meriwayatkannya dari Abu Hurairah secara ,mtrsal."

I
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