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KITAB FIAID

:JG ;-t *v ht & '8 ,5r:., ,Lt- -[vvo].yr..,
.rF v u,}i 'p',fti:f !3*

240-17251. Hadits: Dirirrnyatkan bahwa Nabi $ bersabda,
"&lah seorcng dari kalian kaum qranib) badiam diri separuh umumw
tidak madirikan shalat"

Redal$i ini fidak ada asalnya. Al Hafuh Abu Abdillah bin
Mandah berkata -sebagaimana grang dikutip oleh hnu Daqiq Al Id
dalam N Imam,l "sebagian urama menyebutkan hadits ini, [tapi hadits
ini tidak tetap berdasarkan satah satu aspek (alasan)]z dari berbagai
aspeknya."

Uh. Allmamka4a Ibrnr DaqiqAl ld,lg/ZlgL
Antara dr-ra tanda to,rurB silo, ini udak ada'dalam nianr.rskrip asri, dan aku
menernukannlra dalam rnanuslaip lain.
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Kitab Haid

Al daihaqi berkata dalam N Ma'dfah,3 "Hadits ini disebutkan

oleh sebagian fuqaha kami. Aku sering mengeceknya tapi tidak

kutemukan dalam salah safu kitab hadits dan juga tidak kutemukan

sanadnya."

Ibnu Al Jauzi berkata dalam At-Tahqiq,a "Redaksi ini disebutkan

oleh sebagian teman kami, tapi aku tidak mengenalnya."

Syaikh Abu Ishaq berkata dalam N Muhadzdza4s "Redaksi ini

tidak kutemukan kecuali dalam kitab-kitab para ulama fikih (fuqaha)."

An-Nawawi berkata dalarn Sgmtrnya,5 'Hadits ini batil dan

tidak dikenal."

Dia juga berkata dalam Al l{hulashah,T "Hadits ini batil dan tidak

ada asalnya (sanadnya). "

AlMundziri berkata, "sanadnya tidak diternukan sama sekali."

Yang lebih mengherankan adalah pernyataan hnu Taimiyah

dalam Sprh Al Hidayah karya Abu Al Khattab. Dia mengutip dari Al

Qadhi Abu Ya'la bahwa dia berkata, "Hadits ini disebutkan oleh

Abdunahman bin Abi Hatim Al Busti dalam kitab ,4s-Sunan

[karyanya]."8 Demikianlah 1nng dikatakannSn, padahal lbnu Abi Hatim

bukan Al Busti, [tapi fu-Razile, dan dia tidak merniliki kitab yang disebut

'As-Sunan."

3 Uh. Ma'rifatu,4s=1umn wal Abar, (2/145, no.2l57I4 66. At-Talqiql<arwhnuAl Ja:u.,ll/2631.s t*.N tr,tuhadzdzabkaryaAsySyaind, (l/391.
6 l:h.N Maimu', (2/4OSl.
7 Uh. N l<hulashah, (l/L7n.
8 Antara dua tanda kurung siku tdak ada dalam naskah asli, tapi tefitapat

9 Dahm manrslaip asli tertulis "Flawi" dengan menggunakan hurut fuwu.
Penulisan ini salah, dan png benar adalah png tedapat dalam naskah
lainqn.
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Talkhishul Habir

Catatan:

Hadits-hadits yang maknaryra sarna:

17261. Hadits lEng sama-sama diriwaptkan oleh Al Bukhari dan
Mushmro dari Abu Sa'id, beliau $ berkata,

. ? 9Qf 'u Uf.t lt'&r'{t lA I *L t\ At
"Bul<anlan bita dia haid frdak shalat dan tidak puaa? Itutah

kekumngan agamanla."

17271. Dan Mr.rstimlr meriwayatt<ann1B dari hnu Umar dengan
redaksi,

ib? u,4i ot-2,, .# G'#, ,k u ;[tr '-k
Q:

"Dia berdiatn diri bebenp malarn tanp menunail<an shalat dan
berbuka di bulan Ramadlnn. Ifulah kekumngan agamanlm."

17281. Hadits riwayat Abu Hurairahl2 irgu dengan redaksi yang
sarna.

17291. Dan dalam N Musbdmtlsdiriwayatkan dari hnu Mas'ud
dengan rnal$a hadits !En!l sama, dengan redal$i,

10 l.jh. grahil, N &nc}rltrlrc.304) dan $nhih Mt&n,(no.80).ll uh. shahit Mstirrr(rn.79).t2 Urh. Stnhih Mwbmsetelah hadib riua5at lbnu Unrar (no.80).13 lih. Al Musdmk,(4/@2{l}gl

4



Kitab Haid

.i:tll.il i1.1; | !{t i o ii,r ,c 6'rik ,lr*yl$
"I{arena saungtthn5n atah seomng dari mqel<a (kaum vnnita)

duduk sepnjang hari dan malam tanp melakulan suiud kepda Allah

atu kali pun.

Menurutku, meskipun hadits ini mirip dengan arti 5nng pertama,

tapi malsudnya tidak sama dengan yang pertama, melainkan secara

zahir hanya cabang darinSn. Wallahu A'lam.

Para fuqaha menjadikan hadits-hadits di atas sebagai dalil bahwa

haid pada umunnlp 15 hari, padahal hadits-hadits tersebut bukan dalil

yang menunjukkan hal tersebut. Wallahu A'lam

lS l,;'tf e, G #-t,Ly -[vr.].vtr
'ifu:ti'ttW

2fi-tZSOl. Hadits: ul{amu al<an meniatani haid selama 6 hari

atau 7 hari sauai ketetapn Allah, sepad halnia Pn wanita menialani

mas haid dan meniahni masa suci.'

Redaksi ini merupakan uiung hadits yang penggalannya telah

disebutkan ulang oleh Ar-Rafi'i pada hasiatltc hin dari bab ini. Ini

merupakan hadits panjang yang diriwayatkan oleh AsySyafi'i,rs

Ahmad,16 Abu Daud,l7 At-'nrrnida,l8 hnu Majah,lg Ad-Daraquthni20

Dalam naskah asli tertglis, nPada tempat-tenrpat lain -dengan bentuk rarnak."
Yang tepat adahh sebagaimana yang t€rdapat dalam naskah lainnya, dan iht

adahh ungkapanielas dahm Al hdrul Mmir,(3/571.
Uh.N Mwnd, (hal310).
llh. Musnd Al tmm Ahnmd, (no. 6/381-382,4391. , ii

l.jh. gitnn Abl Daud, (no.2871.
Uh. SuMnAt'Ttumidd, (no. 128).
l.jh. fumn lbnu Mafth, $a.6271.

l' r't

15

16

L7

18

L9
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Talkhishul Habir

dan Al Hakim2l dari hadits AMullah bin Muhammad bin Aqil, dari

Ibrahim bin Muhammad bin Thalhah, dari pamann5la pifu Immn bin

Thalhah, dari ibunya Hamnah binfi Jahsy, dia berkata, 'Aku menderita
darah kotor yang sangat banyak, lalu aku mendatangi Nabi $ unfuk

meminta fatwa beliau...n Dengan rdaksinp 3png paniang.

Dalam hadits ini disebutkan "lkatlah (sumbtkh) dangon kain

seperti kekang kuda." Hamnah bint Jahq, berkata, "hrah jang keluar

lebih ban5ak dai itu."

AtrTirmidzi berkata, "Hadib ini lnsn!2z Aa b€rkata lebih

tanjut, 'Demikianlah yarrg dikatakan oleh Ahrnad dan Al Bukhari."

Al Baihaqizs berkata, "lbnu Aqil menyendiri dalam

meriwayatkan hadits ini. Dra orang gang diperselisihlon dalam hal boleh

atau tidaknya menjadikan riurayahrya sebagai acuan."

Ibnu Mandahz4 berkata, "Hadits ini fidak slahih dilihat dari

berbagai sisi marnpun, karena para ularna sepakat untuk meninggalkan

hadits Ibnu Aqil." Dernikianlah 1nng dikatalonnln, tapi lbnu Daqiq Al Id
mengomentaringa5 dan pernlntaan tersebut secara

mutlak. Tapi menurutku lpng dirnaksud lbnu lvlandah dengan

pemyataannln adalah para ularna yang meriwaSptkan hadits-hadits

shahih, dan menrang dernikian adanya.

m
2l
22

23

24

25

l:h. Suwt A&hnquth| ll/2141.
l.jh. Al Musdnk, (l / 17 2-17 31.
Dalam naskah velsl cetak terh.rts, 'Hann slahilt"
Uh. Ma rlfah ,as-*mn wal Abr, (2A5*t@/no.2l%1.
Ibnul QaWim mengutiprryra dahm Taffi As-9unn, ll,[8ill.
lih. N Imatn (3/310). Dra berkata, Yang dilratal€n lbnu ttandah tidak
benar, meshprn dia salah satu pakar dahm bidang lni. IGrena At-Tirmidd
menlptakan bahura Al Humaidi, Ahrnad dan Ishq menpdilor hadib
Abdullah bin Aqil sebagai acuan." Mulrammad b€rkata, 'Jadi hadbrqB hanSra

mirip ?!" Sungguh apa !,ang dikatakan lbnu l,tandah sangat arr"hf"
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Kitab Haid

hnu Abi Hatim26 berkata, "Aku bertanya kepada ayahku

tentang hnu Aqil, temyata dia memvonisnya w;aahin (dha'ifi dan menilai

sanadnya tidak kuat."

.qfltt *:* :y)4 6: zl'i-[vrr].v t v

242.173L1. Redaksi: Dalam suatu riua5lat disebutkan

'Ikatlah (sumbattah) dengan lcain dan pakailah cawat!"

Perlu diteliti lagi siapa yang menambah kata "Pakailah cawat.'

karena telah kami sebtrtkan riwayat, "lkatlah (sumbatlah) dengan kain."

Kemudian aku menernukan dalam Al MustadmlPT sebuah hadits dart

jalur hnu Abi Mulaikah, dari Aist/ah tentang kisah Fatimah binti Abi

Hubaisy, dia berkata, "Dan hendaHah dia menbercihl<an diinya lalu

m enyumbt (nsinantn) dengan l<aps."

17321. Al Baihaqi4 meriwayatkan hadits ini dari Abu Umarnah

dengan redalsi,

.e,; #3,
"Dan hqdaklah dia meryruntbt wginanla dengan l<apas-"

Uh. Ilal lbnu Abt llatu r, (l/5L1.
uh. Al tusdnk lL/1751.
uh. As-sunn N Kubm, (L/326L

26

n
28
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Catatan:

Ibnu AMil Brr:Pe berkata, "Ada Snng mengatakan bahwa ketiga

putri Jahsy yaifu Zainab, Hamnah dan Ummu Habibah3o menderita

darah kotor (Istihadhahl." '!

Di antam riwayat 1Bng ganjil (ghad\ adalah yang diriwayatkan
oleh As-Suhaili dari gurunln, Muharnrnad bin Najah, bahwa Ummu
Habibah juga bemama Tainab. Tainab, isteri Nabi $ sering dipanggil

dengan narnan!,a, sernentara Ummu Habibah sering dipanggil dengan

nama gelamya (Kuryabnyal. Yang dirnaksud adalah hendak meralat
hadits yang terdapat dalam N Muuaththa€l yurrg menyebutkan bahwa
Zainab binti Jahsy adalah isteri AMurrahrnan bin Auf.

yr l4r wr?'.i * ,fupuv ,l:j -[vrr].Yrr
.sirr ,tbr.,';'i

243-I7ggl. Redalsi hadits: AiEEh U"rt au, 'L-i
diperintahkan untuk mengqadha pu.rsa dan tidak
diperintahkan mengqadha shalat.'

l.jh. Al Isfr 'aab, (4/192f31.
Ibnu Abdil Barr berkata dalan Al Isti'ab 14/19281, "Para SeJarawan
mengatakan bahua 5nng menderita darah kotor adahh Hamnah, padahal
Snng benar menunrt ularna hadits adahh batun keduanya Saffii-sonn
menderita darah kotor (IsuMlnlt- Ada pula lnng men(Ftakan bahua Tainab
binfi JahxT jtrga t€rlrcna darah kotq, padalnl hi tdak benar."'
I-;,h- Al M-wththa', ll /621.

D
30

31



Kitab Haid

Hadits ini diriwayatkan oleh Al Bul'hari dan Muslim32 dari

hadih Mu'adzah, dari Aisyah. Sedangkan redaksinya merupakan salah

satu riwayat Muslim.33

Disebutkan dalam riwayat At-Tirmidzis dan Ad-Darimi3s dari Al

Aswad, dari Aisyah, dia berkata, "Kami terkena haid pada masa

Rasulullah $, lalu beliau memerintahkan kami untuk mengqadha puasa

dan tidak menrerintah kami mengqadha shalat."

At-Tirmidzi berkata, "Hadits rni hasn."

il,t t1 ,foyr. Ud t-j:$r isc lf e; ,'iV-t tt
.... rr#f t-rr?t :iArivlr d vi tr*:t "4,tat.46Jl

244. Redaksi hadits: Diriwayatkan bahwa Mu'adzah

Al Adawiyyah berkata kepada Aisyah, 'Mengapa wanita

haid haryta mengqadha ptmsa dan tidak mengqadha shalat?
Mal€ Aistah berkata, "Apakah lamu penganut Haruriymh
(KhawariJ)Z Hingga akhir hadits.

Ini adalah hadits sebelumnp dalam salah safu35 riwayat

Muslim.37 Abdul Ghani menyatakan dalam Al Umdah bahwa hadits ini

32 uh. Slnhth Al Efuldanl, (no.321) dan Slnhih Muslim (no.335).
33 l-:lh. shahih Muslim, (no. 335) (69).
34 Uh. *mnAt-Titmidzi,(no.784.
35 l.;rh. furnnA&Darimi,(no.979).
36 Dahm naskah asli tertulis, nWa 'lMd dan yang tepat adalah seba$alman

yang terdapat dalam nasloh lainnya.
37 |.;rh. gnhk Muslim, (no.335) (69).
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sama-sama diriwayatkan oleh Al Bukhari dan Muslim lMuttafaqun
alaihl,38 dan memang demikian adanya. Hanya saja dalam riwayat Al
Bukhari tidak terdapat kata "Mengqadha puasa."

.il'Lsr \Fri!^zA g;sf 6y

* Hadits , 'Bila datang haid mala
shalat! u

tic,,-r-*

tinggalkanlah

Hadits ini telah diuraikan dalarn bahasan tentang rnandi.

,il'.*L rt)- ,AyJ.iG '^fr qy -[vrt].rto
.Qu'd.rbi t'of'*L*i' '€:;-tt nbt ,-L;J

a

245-l7g4l. Hadits: Bahwa Nabi Q bersaMa kepada

Aislrah yang sedang ihram dalam keadaan haid, " I-akukanlah
seperti tnng dilaldan orang Wng berhaji, hanp eja
engl<au frdak boleh thawaf di Baitullah."

Hadits ini diriuayatkan oleh Al Bukhari dan Muslim3e dari

hadits Aistnh yang dis€bulkan dalam sebtnh ldsah.

,iutiayrLt'*
t7351- Diriuayatkan oleh Al Bul&ari4o dari Jabir (Dengan

redaksi), "Hangn aft angt<au frdak Met ttan*af dan frdak bteh shakt"

38 tih. UmdatulAhl<am,(no.43).
3e I-;h. Shahih Al Elukhari,(no.305) &n Slnhih Muslim(no.l2l1) (120).

10 +



Kitab Haid

Hadits ini disebutkan di akhir kitab.

*rr'pa t*ArLf ! ,Ly*
' Hadits, "Aku frdak membolehl<an masiid bagi wanita

haid dan orzng trang sedang iunub-"

Hadits ini telah diuraikan dalam bahasarl tentang rnandi.

.prit'u r*,',-p.r;rtU ;eJr t:j;I 'Lr^-*
' Hadits, 'Onng tpng *dang iunub dan wanita haid

frdak boteh membca AI Qur'an-'

Hadits ini telah diumikan dalarn bahasan tentang rnandi.

e li J:;iif;t *c ttY,;.v, ,tjL-*.
' Hadits Abu Sa'id , 'Bh wrempwrn mendapatkan

haid, mal<a dia tidak boleh shalat dan tidak boleh berpua*-"

Komentar pmting tentang hadits ini telah diuraikan di awal bab.

Hadits ini terdapat dalam Ash^Shahilnindari riwapt Abu Salid.

173G7371. Hadits dengan redaksi lrang sama juga diriwayatkan

oleh Muslim dari hadits hnu Umar dan Abu Hurairah.

0 1;h. Slralrk N Elulclmd,(no. 7230)-

11



Talkhishul Habir

.?t;Jt !l ,rr, ,F trt-t ,Ly-[vr,r].y r1t_r,

246-17481. Hadits, "Lakukanlah segala sesuatu selain
bersetubuh (beiimak).'

Ini adalah saMa Nabi $ ketrka menafsirkan firman Allah SWT,

" Oleh sebab ifu hmdaHah kamu menjauhkan diri dari wanita di wakfu
haid." (as. Al Baqamh }2lt 2221. Redalsi hadits ini merupakan
ringkasan dari hadits panjang yang diriwayatkan oleh Muslim4r dari
Anas, yang di dalamng2a terdapat kisahnln.

Ada Snng berpandapat bahwa omng yang menanyakan hal

tersebut adalah Abu Ad-Dahdah, sebagaimana yang dikatakan oleh Al
Waqidi. Tapi 5png benar sebagaimana disebutkan dalam AstTshahih
adalah bahwa yang b€rtanlra usaid bin Al Hudhair dan Abbad bin Bisyr.

Adapun redaksi riwapt Muslim adalah, "Lakukanlah sqala
sauafu kewli nil<ah."

ii"At ;zat G 1*tU'&- ,t:_f -[vrr].yrv

ft *ir:)sri,,! G {6,'ot*rr,rfur fe G {L u\)e)",

.U; ;fi,,/V .u.t,f vlt:lcls;A,je '; U+
247-l7ggl. Perkataan *nr*, 'Orang lnng

menyetubuhi isterinya lrang sedang haid disunnahkan
bersedekah safu dinar bila dia menyetubuhinya saat haid
datang dan setengah dinar bila dia menyetubuhinya setelah
haid selesai, karena ada hadits lrang menjelaskan hal
tersebut.' Kemudian dia berkata setelah ifu, 'Haditsnya

4L l,.;rh. Slnlrih M,stim(no.302).

12



Kitab Haid

diriwayatkan dari lbnu Abbas." Lalu dia menyebutkannya dengan

makna hadits yang sama.

.a-a-aaa

f;l G Wt of:36-* rtur Jr;il C W3 tsY *t:: G:
.tLiL{* $lt N, ,Fi e$t "r! 3fur

Dalam riwayat lain disebutkan, "; dia menyetubuninvu ,*t
datang haid, maka sedekahnp safu dinar. Bila dia menyetubuhinya

setelah haid selesai sebelum mandi, maka sedekahnya setengah dinar."

Dalam riwayat lain disebutkan,

)Q*;'61"24t 
';l tt ok ol',pc e, $L. e: tit

l6i 4r'o:r2r$'jbf orS oY,

"Bila sanng laki-laki menyefubuhi isterin5n 5mng sdang haid,

bila danhnSTa memh maka sdekahn5n sfu dinar. Dan bila danhn5n

kuning maka sddcahn5n setengah dinar.

Dalam riwayat lain disebutkan, .

.)W fi)'tf ,Q*r'o:^;i)s 
t-btl ,J V

"Ehmngsiap menyetubuhi wanib Snng sdang haid, hendakn5n

dia bqsdel<ah sfu dinar atau setangah dinar."

13
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Riwayat pertama diriwa5ntkan oleh Al Baihaqia2 dari hadits Ibnu
Juraij, dari Abu Umagryah, dari Miqsam, dari hnu Abbas se@ra mar{u',

it ad $l: f-*;U:rb$ ?Ut G ,l1r 6"-l J $y

lq 1r'6:r2r1t,F l:'fur -1,
"Bila salah s@ftrng dari l<alian manyefubuhi isterin5n gng

sedang haid, hadakng dia be,rcdelah sfu dinar. Dan bila dia

menyefubuhinya setelah suci sebelum mandi, hendalm5a dia bqsdekah
setengah dinar."

Dia juga meriwayatkan hadits Ibnu Jumij dari Atha' dari Ibnu
Abbas secam mauquf.

Adapun riwayat kedtra, Al Baitraqias merirrlayatkannya dari jalur

Sa'id bin Abi Arubah, dari Abdul Karirn Abu UmaS4ph secam marfu'.

Dia menyatakan bahwa tafsimya (penjelasannya) merupakan
perkataan Miqsam. Dia berkata, "Miqsam menafsirkannya dengan

mengatakan, 'Bila sang suami menyetubuhinya saat sedang haid, maka
sedekahnya safu dinar. Dan bila dia menyetubuhinya setelah berhentinya
darah sebelum (isterinfia) mandi, rnaka sedekahnya setengah dinar,."

Adapun riwapt ketiga, At-Timidd44 dan Al Baihaqias

meriwayatkannln dari sisi ini dengan redaksi,

.)q) i-'^',ott'jrt C:t ok t{:'tlrt'*3;l i:> ot{ ti1

Uh.,4s^9umn Al Kb4 $/3t61.
Lih. As.,$unan Al Kubn, (1/318).
I-;rh. Sumn At-Tirmidd, (no. 137).
L.rh. ,4s-Sunan N Kubm,llnln.

42

43

4
45

14



Kitab Haid

"Bila damhn5a memh, maka sdel<ahrya sfu dinar. Sdangkan

bila danhn5a kuning (betwarna kel<uningan), maka sdekahnin

setengah dinar."

Ath-Thabamni6 meriwayatkannya dari jalur Sufuan Ats{sauri

dari l$ushaif dan Ali bin Budzaimah serta AMul Karim dari Miqsam

dengan redaksi,

'yiar ,i 66 i:'r$ *t "ep A't'*;t ,J';
')w4

"funngsbp mqdatugi istuing (mqyetubuhinya) tang
sdang haid, dia lmnp bercdekah sfu dinar. Dan banngsiapa

6 Aku fidak menemukan hadib dengan redaksi ini dalam Al Mufum N lGbir
karya Ath-Thabarani. Simjuddin hnu Al Mulaqgin berkata dalam ,4/ hdr Al
Munir, "Dia meriwalntkanryra dari Sutran Ats-Tsagri dart Abdul Karim, Ali
bin Baddrnah dan Khurshaif, dari Mlqsam dengan redaksi yang sama." Tapi
dia tdak menyebutkan redaksi haditsnya. Hadits ini dirivuayatkan oleh Ath-
Thabarani dalam N lGbir lno. 12135) dari ialur Abu Ja'far Ar-Razi dari

Abdul Karim bin Abi Al Mukhariq, dari Miqsam dengan redaksi 1ang sama

secara marfu'.
Adapun jalur lbnu Baddmah, Ath-Thabarani meriwayatkannya pada (no.

722561dari jalur Al Walid bin Muslim: Abdurrahman bin Yazid bin Tamim
menceritakan kepadaku, dari Ali bin Baddmah, dia berkatat Aku mendengar

Sa'id bin Jubair menceritakan dari hnu Abbas, dia berkata: Seorang laki-laki

datang, lalu berkata, "Wahai Rasulullah, aku menyetubuhi isteriku Snng

sedang haid." lvlaka Nabi $ menyuruhn!,a memendekakan seorang budak,

dirnana harga seorang budak saat ifu satu dinar.
Adapun jah.r Khr.rshaif, Ath-Thabanni meriwagatkannya pada (no. L2O25l

dad ralur AMurmhrnan bin q/aibah Al Jaddi: q/adk menceritakan kepada

lomi dari Khr.rshaif, dari lkrirnah, dari lbru Abbas, bahwa seorang laki-laki

meryehrbuhi isterir$/a lrarg sedang haid, lalu Nabi $ menyuruhnp
bersedekah setengah dinar.
Adapun alur redaksi lnryl disehlkan oleh Al Hafizh, alnu ,rtidak

men€rnukannlp dalam htab tersehrt. hnul QiWim jtrga menisbatkan hadits

ini kepada AthThabarani dalam Tahddb Mukhbslnr Sutpn Abl Daud
(l/1731 tanpa merryebutkan redalsinp. Wallahu a'lam.
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mendatanginya (menyefubuhingn) setelah damhn5n kuning (betwama

kekuningan), maka sdel<ah4n se{engah dinar."

Ad-DaraquthniaT juga meriwaSntkannya dari sisi ini. Dia berkata
pada riwapt pertiama, "Pada damh."

Abu Ya'la€ dan Ad-Darimiag luga meriwayatkan hadits ini dari
jalur Abu Ja'far Ar-Razi, dari Abdul Karim dengan sanadirya, tentang

seorang laki-laki yang menyefubuhi isterinya yang sedang haid.
Nabi $ bersabda, "Bila damhn5a segar, dia harus bercdel<ah safu dinar

.........." Hingga akhir hadits.

Adapun riwayat keempat, Ibnu Al Jarud meriwayatkannya dalam

N Muntaqfo,. dari jalur AMul Harnid, dari Miqsam, dari Ibnu Abbas

(dengan redaksi), "Handakn5a dk bercde,lcah afu dinar abu setangah

dinar."

Hadits ini juga diriuraptkan oleh Ahmad,sl ,Ashabus Sunartz
dan Ad-Damquthni.s Dalam As-Sunan terdapat beberapa jalur selain
jalur ini, tapi Syu'bah mgu-mgu dalam meriwayatkannya secara marfu'
dari Al Hakam, dari AMul Hamid.

Catatan:

Perkataan Ar-Rafi'i, "Datm sebtnh riwayat disebutkan,

'HmdaHah dia bqsdelah sfu dinar dan setagah dinaf. PernSzataan

Uh. Sumn Ad&rqutln[ l3/28n.
l.jh. Musrmd Abl Ya'k, k:lc..24321.
l.jh. Sunan Ad-Dadml, (no.1111)
Uh- Al Munbq kar5ea hnu Al Jarud, (no.108).
Uh. Musnad N Inpm Alntd, kto.20321.
Lh. Sumn AU Dadko.zill, gtnan At-Ttmidzilno.L%1, Sunan An-Na,a'i
(no.370) dan Sumn lhu Mahhbo.@Ol.
Uh. Sumn Ad-Darquthnl, B/29n.

47
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ini salah karena hwuf alif telah hilang. Yang benar adalah 'Atau

setengah dinar hul<an setengah dinar)', sebagaimana yang telah

diuraikan sebelumnya. "

Adapun seluruh riwayat sebelumnya, sernuanya bermuara pada

AMul Karim Abu Umayyah. Para ulama hadits sepakat bahwa dia

divonis mabuk. Hanla saja sebagian haditsnya bisa dikuatkan dengan

riwayat dari lalur Khushail dan jalur Ali bin Ba&imah. Tapi keduanya

masih diperbincangkan. Semua jalumSn dinilai cacat irarena mudhtharib.

Adapun riwayat temkhir yaifu riwayat AMul Hamid, sernua perawinya

disebutkan dalam Ash-Shahih kecuali Mrqsarn 5nng hanya disebutkan

oleh Al Bukhari saja. Tapi dia fidak meriwayatkan kecuali satu hadits

dalam pembahasan tafsir An-Nisaa' yang diiadikan sebagai mubbi'.

Hadits ini dinilai shahih oleh AI Hakim,il Ibnu Al Qaththanss

dan lbnu Daqiq Al Id.56

Al KhalhFT berkata, Dari Abu Daud, dari Ahmad (bahwa dia

berkata), "Alangkah bagusnyass hadits Abdul Hamid." Maka dia ditanya,

"Kamu mengambil haditsnya?" Jawabnya, "Ya."

Abu Dauds9 berkata, "Riwayat tersebut shahih. Barangkali

Syu'bah tidak meriwayatkannya secam marfit'."

il l-jh- Al Musbdmk, (l/L7l-L721. Dia berkata, "Hadits in slnhih. Al Bukhari
dan Mr.rslim sornd€oho menftrdikan Miqgam bin Najdah sebagai acuem.

Adapun Abdul Handd bin Abdurrahman dia adalah perawi yang

&ah@ terpercala."
Lih. Fi hpn N Wahn Wa I llwn,(5/271-2801.
Uh. Al hnam, (3 /24*27 Ol.
Ibnu Daqiq Al Id menfiebutkannya drllrrm AI htum, (3/2.58,1.

tQ/L04,l.
Uh.,As.*tmn, (l/691 setelah hadis no. 264.

55
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Qasim bin Ashbagh berkata, "Ghundar secarur

mat{u'. Hadits ini merupakan bagian dari hadits-hadits yang telah
ditetapkan bahwa Al Halom mendengamya dari Miqsam."

Adapun sikap Ibnu Hazm yang memvonis dha'ifMiqxm.60 kami
telah menelitinya.

Abu Hatim5l berkata tentangnya, "Dia shalihul hadib."

Ibnu Abi Hatim berkata dalam Al 'Ilal,62."Aku bertanya kepada
ayahku tentangngra. Dia menjawab, 'Para perawi berselisih pendapat

tentangnya. Ada yang menganggap haditsnya mauquf dan ada Snng
menganggap haditsnya musnad'."

. Adapun tentang hadits Syr'bah, Yahya bin Sa,id
meriwayatkannya secara musnad. Diriwa5ntkan dari syu'bah bahwa dia
berkata, "Terkadang Al Hakam meriwagatkannya kepadaku s@aftl
musnad, dan terkadang meriraaptkannya secam nnuquf."

Al Baihaqi6s menjelaskan dalam riwalnturya bahwa Syu'bah
menarik kembali periwayatannya s@ara marfu'.

Ad-Daraquthnig meriwa}ntkan hadits ini dari syru'bah secaftr
mauquf' syu'bah berkata, "Adapun berdasarkan hapalanku hadits
tersebut marfit', sedangkan menurut fulan dan fulan serta frrlan hadits
tersebut fidak marfu'."65

Lih. Al Muhalla (2/189I Dh berkata, "Dia orang yang tidak hnt.' Dia l,qga
berkata pada 15/2191, " Dha'itl
I-jh. Al Jarh wa At-Ta'dil, (g/414I
Uh. Ilal lbnu Abt Hatim,ll/fi\.
l.jh. ,As-Sumn Al Kubn(l/3141.
Dalam As'1tnan hadib ini tidak diriuraptkan secara mauquf. oleh karena itu
hendaklah ditelifl lagi lllafnr,r..
Lih. Perkataan syr'bah ini dalam Al Munbq karp hnu Ar Janrd seterah
hadits (no. 109).
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Al Baihaqi berkata: AsfSyafi'i berkata dalam Ahkam Al
Qur'an,65 "Kalau hadits ini benar (tsabil pasti kami akan

mengambilnya. " Hingga selesai.

Kerancuan pada sarnd dan redalrsi hadits ini banSnk sekali.

Al Khaththabi6T bedota, 'Mayoritas ulama mengatakan tidak

apa-apa. Mereka mengklaim bahwa hadits futr mural atau mauquf pada

Ibnu Abbas."

Dia berkata lebih lanjut, "Yang paling benar adalah bahwa hadits

ni mutbshil marfu' bersambung). Akan tetapi tidak ada

beban dalam hal ini, kcuali bila hadits ini dijadikan sebagai acuan."

Ibnu AMil Banps berkata, "Hadits yarry mudhthanbini dijadikan

dalil oleh olang Fng tidak marajibkan kafarat, dan bahwasanya tidak

ada beban dalam hal ini Oebas dari tanggungan). Adalah tidak wajib
menetapkan sesuafu unfuk oftmg Snng dangkal pengetahuan atau selain

dia kecuali dengan dalil 1nng bebas dari krifikan. Dan ini tidak terdapat

dalam masalah ini."

hnu Al Qaththan6g berkomentar sangat bagus dalam men-

shahil>l<an hadits ini. Dia menjawab berbagai krifikan terhadap hadits

ini. hnu Daqiq Al Id mengakui pur-bshiban Ibnu Al Qaththan terhadap

ljh. Iuta'alim,as-&mn ll/137.
Ada yang keliru kedl<a dia mengrrtip Al Hafizh tentang kebenaran
bahun hadib ini natfu', kenrudian dia mernbantahnya dengan tidak adanyra
tanggungan. Padahal redaks adalah, "Ma3/oritas ulama berkata,
Tidak apa-apa'.n dan perfu dilahkan isughfar kepada Alhh. mereka
mengklaim.bahwa hadits ini mutslabu nnuquf pda Ibnu Abbas dan tidak
benar bahun b mutbsM Tidak ada beban dalam hal ini kecr:ali bila hadit ini
dijadikan acuan. S€cara zahir dh mengrrtip perkataan ulama lain dalam
rnasalah irl.. Wallahu a'lam.
Uh. At-Tamhid, (3/17 81.
Uh. hsn Al Wahm wal lhan6/n 1-280).

6
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hadits ini dan mendukungnya dalam Al Imam.To Inilah yang benar,

karena berapa banyak hadits yang dijadikan landasan hukum oleh para

ulama padahal tingkat kekonboversialnya lebih banyak dari hadits ini.

Seperti hadits "Sumur Budha'ah" hadits "Qullatain" dan lainnya.

Hal ini sekaligus membantah imam Nawawi yang mengklaim

dalam SSnrh N Muhadzdzab,T\ At-Tanqih dan Al KhulashahTz bahwa

seluruh imam tidak sependapat dengan pur-tashilran Al Hakim, dan

yang benar bahwa dia dha'if menurut kesepakatan mereka. Dan

sebagian pemyataan An-Nawawi ini diikuti (diperkuat) oleh hnu Shalah.

Wallahu A'lam

?i pJ;t'n,y"L;;* *3 *vh,
./:yt

OPV

* :t" J;r Ut-1b i. sr,J Ly -[vt .].rt,r

:Jui s"*sG

248-17401. Hadits Mu'adz bin Jabal, 'Aku bertannya
kepada Rasulullah $ tentang sesuatu lnng boleh dilakukan
seorang suami terhadap isterin5p lnng sedang haid. Beliau
menjawab, '(Daerah yang dibolehkan berhubungan suami
istri ketika sang ishi haidl adalah apa tnng di atas lain
santng.'

7o uh. Kbb At Imam(3/24*2701.' 7L t:h. N tuk1mu'(Z/g9fl.
72 l-jh. Al Khulaslnh(l/23H2311.

20



Kitab Haid

Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Daud.73 Dia berkata, "Hadits

ini tidak kuat. Dalam sanadnya terdapat Baqi5ryah (yang meriwayatkan)

dari Sa'id bin AMullah Al Aghthas."

Ath-ThabarariT4 meriwalntkan hadits ini dari Ismail bin AgBsy,

dari Sa'id bin AMullah Al.Khuza'i. Bila dia adalah Al Aghthasy, maka

hadits BaqiSryah bisa dijadikan pengtrat. Tapi status Sa'id tetap majhul

(tidak diketahui), karena sejauh yang kami ketahui tidak ada orang yang

menilainya tsiqah. Disamping ifu tentang AMurmhman bin A'idz, orang

yang meriwayatkan dari Mu'adz, Abu HatimTS berkata tentangnya,

"Riwayatnya dari Ali mursal." Bila demikian halnya, maka riwayatrya

dari Mu'adz leblf:. murcal.

Hadits lain yang berkaitan dengan bab ini:

l74tl. Dari Haram bin Hakim dari pamannya, bahwa dia

bertanya kepada Rasulullah C,

slrr 'u ,t S-- c p3 ir')t" & lt J;t JL '6
:...

!U)t'rt:jV, cJJ :Ju l""rut, eJ
"Apa yang boleh kulakukan terhadap isteriku yang sedang

haid?" Nabi $ menjawab, "Ehgimu ap-ary gang ada di atas kain

sanng.

Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Daud.z5

73 l:lh. Sumn Abt Dad(no.2131.
74 uh. N Mufum Al l<aurl2o/9*l0o/no.l94l.
75 l.-:rh. N Jarh tn At-Ta'dil(5/2701cmrn Jami'At-Talshilbbl.223l.
76 Lth. SunanAbi Dad(no.Zl?l.
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.Qri- of ',!);- u/41i" er,y q* -[vtr].rtr
249-17421. Hadits, "Elarangsiapa menggembalakan

temakn5Ta di sekitar daerah tidak larna lagi dia
akan jatuh ke dalamn5n."

Hadits ini diriwayatkan oletr Al Bukhari dan Muslim lMutbfaqun
blaihl17, dari hadits An-Nu'man bin Basyir. Riwayatuiya dengan

beberapa redaksi juga diriuaptkan oleh AI BuLhari dan Mr.rslim serta

imam-imam lainnya.

,:)tht * ,4t {'ck :,.t;L L4>\* -[vtY].Yo.

,:i1 ,*)X t,;.:4t:Jui r'-it;ti/.*; -1t*At 
G *,

JG- tl ;i J6) ,arr-b| jt e*) *fij- qQ. 15* :Juii

)t))t'd.1 Y',lt y!)t'u bll
250-17431. Hadits riwayat AiqTah: Ketika aku sedang

bersama Rasulullah C dalam safu selimut, aku mendapat
haid, lalu aku menyelinap keluar. Maka Nabi $ bertanya,
'Apakah kamu mendapat haid?' Jawabku, 'Ya' SaMa
Nabi $, 'Ambillah pal<aian haidmu, lalu kembalilah ke
tempat tidurmu. ' Lalu beliau mendapatkan dariku
sebagaimana seorang suami mendapatkan .dari istrinya
kecuali apa lrang tendapat di bawah sarung.

77 lth. Shahih Al Buklari$rc.52) dan Slnhk Al BuAhari(1599).
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Hadits ini diriwayatkan oleh Malik dalam Al Mtnthtlmqs dan

juga diriwayatkan oleh Al Baihaqizs dari hadits Aisyah dengan arti yang

satnal.

Sanad hadits ini 5Bng diriuralatkan oleh Al Baihaqi slnlnh.n
Tapi di dalamn5ra tdak ada redalrsi, "Ialu Miau mqntnhtiku
(mendaptkan sauatu dariku) seputi lmln5n stami narurnbui
(mendapatl<an ifu dari) istainSa."

Dalam $arh At Muhadzdza&E'/ Ar'Naurawi mengingkari Al

Ghazali yang menuliskan hadits ini dalam Al Wasitbnya.P Dahm hal ini

dia mengikuti imamnya dalam An-Nihaph.

An-Nawawi berkata, "Tambahan ini tdak dik€nal dalam kitab

kitab hadits.s Disebutkan dahrn ,ash-shahitnbfa sahh satu hadits

Aisyah, 'Apabila salah seoftmg dad karni mensalanti haid,

Rasulullah $ menyrruhryn agar mernakai kain sanrng hlu bdiau

mencumbuinga'. Redaksi hadits ini diriwalptkan oleh Muslim.'

251-17441. Perkataan penulis, 'Hadits lrang sama

dengan hadits AiEIah juga diriurayatkan oleh Ummu
Salamah."

78 !-th. N Muwathtln'll/5fi1.
7e' l..;lh. As-Sumn Al Kubn(1/31u.
80 Bagairnana bisa dkatakan Slnhilfll S€darg hadib ini riu,ayat

Khalid bin Maktrlad Al Qathmrf. Meskiprn nnarurya dtuiuratEdan ddam
,4sh-Slnhih, tap dh seorang perawi 1ang nteriralpilkan hadils+adib
munbr, sebagairnana dilatakan oleh beberapa ulanta-
Uh. AdlrDhu'afa lz/I,q, At-Ta'dil m At'1birh 12/5591 tur TaMb Al
radg/1631.
Uh. Al lutajmu' (2/392-3931.
l-;ih. N Wasith lorrra Al Gfiazaft ll/4l.31.
tQ/r0q.
ljh. Shahih Al Bukln i lfiq dan Slnlilh Msbn ho.293).
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Menurutku, hadits Ummu Salamahs dengan makna hadits yang

sama, telah sama-sama diriwayatkan oleh Al Bukhari dan Muslim, tanpa
ada tambahan redaksi yang diingkari.

Redaki hadits yang diriuayatkan oleh Al Bukhari dan Muslim
adalah:

-4*ir 
€. *t *vbt ,k lt );r'€"eL.b$ 6 E

,i ,'& tr*t ,;nii ,dA?;-,g,3eb'ull..J;tt |,-a \y

.il*.*:t d 4,;'.tbv 
G.G,"t

Ketika aku sedang berbaring brsama Rasulullah $ dalam satu

selimut, aku mendapatkan haid, lalu aku menyelinap kelmr dan
mengambil baju haidku.86 Maka Rasulullah $ bertanln, "Apkah lamu
terkena haid?" Jawabku, "Ya." Maka beliau memanggilku lalu aku tidur
bersamanya dalam safu selimut (beludru).

,rl '4+" -ir; 'Uu 
*,s.tL ,Ll- -[vto].roy \

ilat;lir JytG.:Uui&:r;r,?"t * ult dfr
'*-:;i'6:e U; tit,y 

'ju r;yllr i;ftf';Ll ,t tgl
ry *''-:;,1 6$it2't €i'^zpir *fs$,-e*ilu.

.*ii'n,
8s Uh. Slnhth At BuA4wrkp.?figl dan gnhk Mtslhnlno.296l.86 Dahm nasloh asli tertr.rlis o,"orn sedargl€n 3nng b€nar adalah sebagalmana

png tertera dahm nasloh lainnya laittr 
.*;*r..
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252-17451. Hadits riwapt Aiqrah, dia berkata,
*Fatimah binti Abi Hubaisy menemui Nabi e hh berkata,
*Wahai Rasulullah, aku perempuan lnng menderita darah
kotor dan tidak suci, apakah aku boleh meningga[Gn
shalat?" Jawab Nabi S, "Tidak boleh, itu hantTalah kotonn
(darah penpkit) dan bukan haid. Bila haid dabng,
tinggalkanlah shalat! Dan bila haid berlalu (*lesi),
bersihkanlah darah dari tubuhmu dan shaktlah!'

Redaksi riwayat At-TirmidzisT adalah dari riurapt Wald', Abdah

dan Abu Muawiyah, dari Hisyam, dari a1nhnlB, dari Aisyah. Dta

menambahkan: Abu Muawiyah berkata dalam haditsnya, "Elqwtilhuhh

unfuk setiap shalat ampai datang waWu terc&ut"

Hadits ini juga diriwaSntkan oleh Abu DauF dan lbnu Maiahse

dari hadits Waki'5nng di dalamnya disebutkan, nhn bqtqilhiah!"

Hadits ini juga diriwaSntkan oleh hnu Flibban dahm (SlnhilT

nya),90 Abu Daudgl dan fip[rf6e'i92 dari riwalat Muhammad bin Arnr

dari Az-Zqhri, dari Urwah lnng di dalamqn dis€buearL "Bqwdhu hn
shalatlah!'

l.jh. Sunan At-Timridd (no.1251.

Lih. Sunaa Abi hud (no.298) dengan redaksi, 'Kanudian baunilnhh
untuk setiap slplat dan slnlatlahl
Uh. Sunan lbnu Malzh k'p.6241dengan redalsi nElawtdnthh wfi* aap
shalat!"
Urh. Al lhsan (no.1348).
l.jh. Sumn Abu Dad lrp.?361.
Ljh. Sunan An-lfasa t (no.363).
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sementara dari jalur Abu Hamzah As-sukkari dari Hisyam bin
Unpah disebu&an dengan redaksi, "Maka nnndikh dan betwudhulah
unfuk setiap shalat"93

Muslim meriwayatkan hadits ini dalam Ash-Shahitf4 hnpa
redaksi, " Dan betwudhulah!' dari hadits Hisyam.

Kemudian dia meriwayatkannya dari Khalaf, dari Hammad bin
Zaid, dari Hisyam, lalu berkata di akhimya, "Dalam hadits Hammad
terdapat kekeliruan sehingga kami meninggalkannya."

Al Baihaqiss berkata, Yaitu redalsi "Dan bqu,4rdhutah.f' karena
tambahan redaksi ini tidak mahfirzh. Abu Muawiyah menjelaskan dalam
riwayatnya bahwa tambahan ini mempakan perkataan uruuah.

sepertinya Muslim menilai dha'if riwapt ini karena bertentangan
dengan seluruh perawi (5png meriuayatkan) dari Hiq/am.',

Menr.rnrtku, selain ada 3nng menamhhlGn redaksi tersebut
sebagaimana yang telah diuraikan sebelumn5a. [Ad-Darimi;96 e7 juga

meriwayatkannya dari hadits Hamdd bin salamah, Ath-Thahawies dan
Ibnu Hibbanee dari hadits Abu Awanah dan hnu Hibbanloo dari hadits
Abu Hamzah As-sukkari

Uh. Al lhsan(no.1354).
Uh. Shahih Muslim (no.3331.
Uh.,4s-1unan Al Kubn (l/116L
Dalam naskah asli tertulls "At-Tirmidd" dan yang tepat diambil dari naskah-
naskah lainrya. Dalam "8" difulis "Demikian dia diriwaSatkannya" dengan
menggunakan dhanir mrannab karena pada tambahan yrang
dimaksud.
.jh. Sumn Ad-Darini (7 7 91.
Aku tidak menemukanqa dalan. q,nrt Ma'arn Al Abar dari jarur Abu
Awanah, tapi berasal dari jnlur hin dari Hispm bin Uilnh dari aphnSp.
Uh. (L/102-103) dan lfrraf Al Mahnh(L7/286/rp.Z2ZOOl
Ljh. Al lhsan(no.1345).
Uh. Al llnan(no.l3Bl).
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Menurutku, riwayat Abu Muawiyah secam detail diriwayatkan

oleh Al Bukhari,lol tapi alumgra menunjukkan bahwa hadits tersebut

mudmj, sebagaimana yang telah kujelaskan dalam N Mudmi.

Abu Daud102 dan lbnu Majah103 juga meriwayatkan dari jalur Al

A'masy dari Habib bin Abi Tsabit, dari Urwah, dari Aisyah. Abu Daud

tidak menisbatkannya kepada Uru/ah dalam riwayatrya, sementara Ibnu

Majah merrisbatkannya dalam riwayatnya. Dia berkata "lbnu Az-Zubair"

dan begitu pula Ad-Daraquthni.loa

Ali bin Al Madini dan lainnyr6los berkata, "Habib tidak

mendengar dari Urwah bin Az-Zubair, akan tetapi mendengar dari

Urwah Al Muzani."

At-Tirmidzi b€rlota dalam N tlaiilu dari Al Bukhari, "Habib

tidak mendengar apa-apa dari Uruah bin Az-Zubair."

N Bnzzar dan Ishaq bin RahawaihloT meriwayatkan hadits ini

dalam biosrafi 'Urwah bin Az-Zubair dari AiqBh." Bila Urwah disini

adalah Al Muzani, maka dia majhul (tidak dikenal identitasnya), tapi bila

dia Ibnu Az-Zubair, maka sanadnya munqathi', karena Habib bin Abi

Tsabit seorang muddallis.

Uh. Slahk Al efibrr Ulp,,3251.
Uh. Swan Abt Daludbo.zg$l.
Uh. Sraan lbnu Malah kp.6241.
l.jh. Suran A&Danquthni ll /2121.
l.jh. Jami' At-Talghil (trr.l 1.58,l.

l.jh. Sumn At-nrmidz', pembatnsan: Haji, l3/2741setelah hadits (no.936),

pembahasan: Bersrd, (l/L341 setelah hadits (no.86)
l.jh. Musnad Islaq bln Ralnwlh (no.564).

l0l
toz
103

104

105

106

to7
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17461. Al Hakim108 meriwaptkan dari hadits Ibnu
Mulaikah, dari Aisyah tentang kisah Fatimah binti Abi Hubaisy,

. ey'?,y + ) fu,'i J* ri F €,,ry,.i
"Kemudian hendaknya dia mandi afu kati setiap hari,

bercuci setiap kali akan shalat"

Abi

lalu

17471. Pengamng kitab.kitab S*-rloe sehin An-Nasa'i
meriwayatkan dari jalur Adi bin Tsabit, dari aphnya, dari lokeknya
s@ara mat{u',

i*I,iW i W:;f i6i>.LtrL3i z*r.*t;flfr
'if"c 'Y +

"Bahwa Nabi $ mernerintahkan perernpuan png mendapatkan

darah kotor (Istihadhalf untuk meninggalkan shalat pada masa-masa

haidnya, lalu mandi dan berwudhu setiap kali akan shalat." Sanadnya

dha'if.

17481. Dari Jabir,

k,*Iu ^+tL!-!r tl *t *'X', ,)* d,
ol
dl

.iY',"

bahwa Nabi $ menyuruh perernpuan Snng mengalami darah

kotor (Istihadhalirlo.',61L berurudhu setiap loli alon shalat.

108 l-;rh. N Msbdmk (t/t7$I
roe ljh. Sumn Abi Datdlno.zgn, grnn Atnmidd (no.l26) hn Sumn lbnu

Majah(6?51.
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Hadits ini diriwayatkan oleh Abu yu'6111 denggn sanad yang

dha'if. Dan jalur ini juga diriunptkan oleh Al Baihaqi.llz

17491. Diriwaptkan pula dari Saudah binti Zam'ah dengan

redaksi yang sama, vmg diriwaptkan oleh Ath-Thab666.r13

,>,;i :;r,-- *. -a*J. JC *t tvh, Jr'fi ,Ly*
.L-*st ,t; ,;9;"g :)v ,1,!))>"u'rs| $ ,UG fa7}3ist ,ls

' Hadits: Bahwa Nabi $ bersaMa kepada Hamnah

binti Jahsy, "sudahl<ah l<amu menytmbat dengan l<apas?"
'Hamnah menjawab, 'Darah lnng keluar lebih banSnk dari
itu.' SaMa Nabi $ bersaMa, 'Sumbatlah dengan kain-"

Hingga akhir hadits.

Hadits ini telah disebutlon pada bab p€rtarna.

. * Hadits Aisyah, "Fatimah binfi Abi Hubaisy datang....n Hingga

akhir hadits.

Hadits ini telah dis€butlon dalam riwa3;at sebelr.rnrrla tanpa

rdaksi "Dan bMhuffirf Penulis berkata, "Hadits ini diriunptkan

oleh Al Bukhari dan Muslim dalam Ash-5hahihain."

Memang hadits tersebut Iseperti yang dikatakannlnl,lla

sebagaimana yang tdah diuraikan sebelumqn

110 1an06l.rrr un. n 
-uua* 

Al Alitph brc.2121.tr2 Lth. ,4s-,Sunan At Kubm(l/Y7\.
113 lJh. N Mu'jam Al Austh(no.9184).
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;.ozta-.

^+rA. 
JG &', *v ht & '8 ,Ll- -[vo .]. y or

,tur $r1 ,'*:, i'uf: ,*i i;f pr ;i 11 :;:,,*, ,rJ 4
)ot

.,rb3 J*v ?\r t:rs sYri>'Lst eiu;
253-t7501. Hadits: Bahwa Nabi g bersabda kepada

Fatimah binti Abi Hubaigl, 'Sesungguhnya darah haid itu
hitam dan telah dikenal wrta bau. Bila yang keluar
demikian, tinggall<anlah shalat! Dan bita wng keluar bukan
itu, mandilah dan dirikan shalat!"

Hadits ini diriwayatkan oleh Abu pur6115 dan An-Nasa,i115, dari
Urwah, dari Fatimah binfi Abi Hubaisy dengan redaksi yang sma. An-'
Nasa'i menambahkan, "Ifu hanlnlah kotomn (darah penyakit)." Harrln
saja dalam riwayrat keduanya tidak ada redalai, "serta bau." Hadits ini
juga diriwaptkan oleh hnuHibbanlu dan Al Haldm.us

Catatan:

Dalam Al Wasith ada tambahan setelah kata "Sesungguhnln ia
hanyalah kotoran (darah penyakit)." yaifu kata .yang pufus.,'

Tambahan ini mengikuti redaksi png terdapat dalam An-Nihagh. Tapi
tambahan kata "Yang pufus" ini diingkari oleh Ibnu sharah, An-

114 6rltro- dta tanda kurung siku fldak ada dalam naskah asri dan aku
menulisnya dengan mengambil dari naskah-naskah hinnya.rro Uh. Sumn AU Daud(no.3O4) tanpa ada kata "l\,tandilah!"

116 96. Sumn An-Nasaf (no.358, 35b).
117 uh- Al Zlsan (no.1348) dengan r"aurci "Ererwudhurah dan shalatlah!" tanpa

ada redaksi "Kotoran."
118 uh- Al Musbdnk (l/174) dengan redaksi "Bqwdhuhh dan shaktlah,

katala la hantahh kotonn."
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5u*u*i119 dan hnu Rif'ah. Tanrbatran ini terdapat dalam Surnn Ad-

Damquthni,tzo dan juga diriwa3;atkan oleh At Haldmlzl dan Al

Baihaqilzz dart ;alur Ibnu Abi Mulailrah: Bibiku, Fatmah bint Abi

Hubaisy datang menernui Aistah l-alu dia menyebutkan

haditsnya yang di dalamnya dis€butkan, 'Sesungguhnya ia adalah

penyakit yang datang fib&fiba atau hentakan ryetan atau kotoran (darah

penynkit)yang puhrs."

254- Perkataan penulis, 'Disebul&an bahwa sifat

darah haid adalah hitam, merryalia (mernbakar atau sangat
panas), merah sekali hingga kehitam-tritaman dah merniliki

beberapa semburan-

Perkataan ini diikuti oleh Al Glnzahr8 dan dia mengihti [Eng
tertulis) dalam Al Iman

17511. Dalam Tarikh Al tlgipze disehrtten dengan rnakna

hadits yang sarna dari Aiqnh.

lle 1;h. AlMafuu,l2n%!1.
t2o Uh. Suan AdhtqutlnlV2rct-
tzt uh. At Mstutcgnzsl.
r22 l..:rh. As^1umn Al lfub-a $/3il1.
t23 Dahm N Wasith(l/4231.
124 66. Adh-Dhu'afa'karla Al trFin $/Ag dari tshrr Muhamrnad bin Ab Aslr

Syamal Al Utharid. Al t q3it tnenguEp Al Elukhari,
"............hadisn1p ti&k diFdikan penguat dan fidak slnlih.' Dahm ef-
Tadkh Al lGbir$nl5l dsehrtoru Tidak dnlilh'
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,rirr !* *G+rl i;rAt);.'#l jb.?.tt ii :Uti

Dia berkata, "Darah haid betwama sangat

kehitam-hitaman), sementara darah istihadhah seperti

daging." Tapi dia menilai dha'if riwayatim.

Sifat yang disebutkan di atas disebutkan pula

dalam N Umm.tzs

tt l. .
.4i*)

merah (hingga

air bekas cucian

oleh Asy-Syafi'i

255. Perkataan penulis, "Disebutkan bahwa sifat
darah haid adalah merah, halus dan meqnla (membakar)

serta keluar berkali-kali.'

Tapi aku tidak menenrukan kata ini, jushr.r:

17521. Ad-Daraquthni,l25 61 Baihaqll2T d6n fiflpf|6ba16612a
meriwayatkan dari hadits Abu Umamah secara marfit',

*f *qyr i'ri i;',*t ,jp'r*f ;zo1r i;
.:i,

"Damh haid berumnn hibm beku (kqbl) dan nampk
kemerah-memhan, semqtbm damh istihadhah bennma kuning halus."

Dalam sebuah riwapt disebutkan,

Uh. N Umm lorya AqrSyafi'i (l /20A.
[jh. Surpn AdDarquthni (l /2181.
Uh. ,4s-9umn N Kubm(l/3261.
Uh. Al Mufum H rGUr(75{!61.

L25

L26

L27

LAt
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'r.i ,i,r,nL irr t ii ;?i ir ik y 
ib.?Jt i;,

"Darah haid benrama hitam *'::*::
sernentara darah istihdlnh halus (encer) dan kelnrring-hrningan."

i;l"-tr '6r# Uk ilr}t ,i:.t-, ?l L-* -[v"r]. y o 1

& lt J;r rii'.&6 *i ;r' X" * i, );r )p,*
'u o4bnJuk 4t;rl:rrgulr i'c 'i3.ri6,*i ia?r,

,,ii;lr ,y u; 'i alLst u;it ,W):ol nrt,q*;'of # .4Ai

J:"A. i y n"*a.p W u; |.uv 6$

256-1759l. Hadits Ummu Salamah: Bahra seotang
perempuan mengeluarkan darah pada rrzrsir Rasulullah C,
lalu dia meminb fatwa untulm5Ta kepada Rasulullah C. Mal<a

Rasulullah ! bersabda, 'Hetf,almya dia menperhafrkan

berapa had dan benpa finlam dia biae menjalani haid
dalam stu bulan *blum dia magalami aF gnng *dang
menimpry,a wt ini, laflrdian hendalmga dia
meninggallan shalat setann flrasa ih, datam sfu butan. Bita
unfuu tewbut telah *bi, herdalalp dia besuci lalu
menyumbt uaginanSa dengan kain, lalu shabl'
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Hadits ini diriwayatkan oleh Malik,129 Asy-Syafiri,130 Ahnad,131
Abu Daud,l32 An-Nasa'i,133 hnu Majahl34 dan lainnya dari hadits
Sulaiman bin Yasar dari Ummu Salamah.

An-Nawaw1135 6.rLu1u, "Sanad hadits ini sesuai syarat AI
Bukhari dan Muslim."

AI Baihaqil36 berkata, "lni merupakan hadits yang terkenal
(masyhufi. Hanya saja Sulaiman tidak mendengamya dari Ummu
Salamah."

Dalam riwayat Abu Daud137 d66 sulaiman disebutkan bahwa
seorang laki-laki mengabarkan kepadanya dari Ummu Salamah.

Sedangkan dalam riwayat Ad-Daraquthn1l38 dari Sulaiman
disebutkan bahwa Fatimah bint Abi Hubaisy mendapat darah kotor, lalu
Ummu Salamah menyuruhnya .......... Dan selanjutrya.

Al Mundziri berkata, "sulaiman tidak mendengar hadits ini (dari

Ummu Salamah)."

Musa bin Uqbah meriwayatkan hadits ini dari Naft,, dari
Sulaiman, dari Mirjanah, dari Ummu Salarnah.

Ad-Daraquthnil39 meriwalntkan hadits ini dari jalur sakhr bin
Juwairiyah, dari Nafi], dari Sulaiman bahwa seorang iaki-laki
menceritakan kepadan5n dari Ummu Salamah.

L2e Uh. Al MutnthttV,(l/621.
,19 Ut. Musnad,Asy$lafi (hal 311).
r31 l:h. Musnad At hmm Ahnnd (6/299, gZO, 9221.r32 Uh. Sunan AU Daudbo-2241.

lr. Urh. Sunan An-rYasa'i(no.355).Lu Lih. Sman lbnuMalzhlno.623).
135 l-;rh. At Majmu' (Z/Alill.
136 Uh. ,As-Sunan Al Kubm(L/g1zl.
t37 

'-:rh. Sunan Abi Daud(no-2lill.
r38 l-;rh. Sumn Ad-Dameuthni (l/ZOBl.
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6y:,:JG *j {'?ut *Ut'of ,L;- -[vot].rov
.,$,t11fitLtt

257-17541. Hadits: Bahwa Nabi I bersabda,

"Tinggallranlah shalat *lama firaln haidmu"

Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Daudlo dan ArNasa'il4r 6ri
hadits Fatirnah binti Abi Hubaisy, bahwa dia mengadu k€eada

Rasulullah $ tentang damhqn. Maka Rasulullah $ bersaMa,

;; t1'Jb'; q;# ):J:,i';6ft ,:F )t ):ii 9u'f ri1

:iA J\iitr
"Bila dabng maa haidmu, iangpnkh shaht Dan bila haidmu

telah selmi, bersucilah lalu shalattah seiizk lnidhmu bqhati ampi
dabng haid lagi (pda bulan buikuhg)!

fui-Nasa'i142 *griwayatkan hadits ini dari hadits Az-Zuhri, dari

funrah, dari Aisvah, bahwa Ummu Habibah terkena damh kotor, lalu

menanlnkannya kepada Rasulullah &.143 Maka

Rbsulullah $ menyuruhnSn meninggalkan shalat selama masa haidnya.

hnu Hibbanl4 meriwayatkan hadits ini dari ialur Hisyam, dari

a1nhn1p, dari Aisyah dengan rnakna hadits yang sama

l:h. Snpn,adDaraquttni ll /21n.
ljh. Surnn AU hdbo-?-8ol.
lJh. &rnn,4n-Namf (no.350.
Ljh. fumn An-lVasa f (no.357).

tQ/1071.
IJh. N llrsan (no.1351).

139

1t!0

141

t42
143

t4
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Al Baihaqil4s meriwayatkan hadits ini secara mauquf dan Ath-
Thabaranil6 dalam ,4sh-shaghasecara marfu' dari jarur eumair, isteri
Masruq dari Aisyah dengan redaksi yang sama dengan tambahan,
"seperti hari-hari haidhnya." Ad-DaraquthnllaT juga meriwayatkan
hadits ini dari beberapa jalur dari ummu salamah. Hadits ini juga
disebutkan dalam sunan Abi Daud sebagaimana yang telah diuraikan
sebelumnya.

Ad-Darimils meriwayatkan hadits ini dari hadits Adi bin Tsabit,
dari ayahnya, dari kak"kr,yu. Hadib ini juga diriwayatkan oleh At-
Tirmidzi,tce Abu Daudls0 dan hnu Maiahl5r 6*n* redat<si 5nng
berkenaan dengan wanita yang mendapat darah kotor,

,k3,F ;'*.* uk C w:Il ;6 etL:r yu
"Hazdakngn dia maninggalkan shalat Amg hmarya) sepetti

masa haidnya gnng dia biaa manjalani haid di dalamn5n, ketnudian
hendaknya dia mandi lalu shalat"

Tapi sanad hadits ini lernah.

Hadits lrang berkenaan dengan bab ini adalah:

17551. Diriwayatkan dari Saudah binfi Zam,ah dengan rnakna
hadits yang sarna dengan tambahan,

Uh. As-tunan Al Kubm (L/9291.
Uh. Al Mu fum Ash-Sl,ashir(no. 1 187).
Uh. Sunan Ad-Damquthnt (1 /202 -209, Zln.
Uh. Sunan Ad-Darimt (no.7 931.
l.jh. Sunan At-Thmidd (no.l26l.
Uh- Sunan Abi Daudkp.zgn.
l-jh. $tnan lbnu lukjah(no.625).

,*, F.:.U';S ;
145

t6
L47

I't8
t49
150

151
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"Kemudian hendakn5n dia baarudhu unfuk setbp shalat."

Hadits ini diriwaSratkan Ath-Thabarani dalam 41 4u*11r.rs2

17ffi1. Dalam ktab yang sarnals juga diriunyatkan

dengan rnakna hadits yang sarna dari Jabir.

.t2? ;r:"Slrr rrlat tfr & ;t$Yl+-tuov]. v o,r

258-17571. Hadits Aislrah, 'Kami menganggap bahwa

darah kuning dan darah lteruh merupalon haid-'

Penulis b€rkata, "lni menrpakan pernberitahtran tentang sesuafu

lnng biasa teriadi pada nram Nabl $."
An-Nawawi berl<ata dalam SWh AI Mulnddab r54 "Aku tidak

tahu siapa yang meriwayatlon hadits ini dengan redaksi ini."

Diriwayatkan oletr Al Bailraqitss dari Amrah dari Aisyah bahwa

dia melarang kaum wanita melihat diri mereka pada malam hari saat

sedang haid. Dia Hata, "Terkadang darah tersebut kuning dan

terkadang keruh."

Disebutkan ddam Al Muwaththa'lfi dari hadits Ummu Alqamah

dari Aiqnh tentang kisah kaum wanita yang mengirim kepadaryn kapas

berisi darah haid berwama kelnrningan, lalu dia berkata, "Janganlah

kalian tergesagesa sampai kalian mengetahui dengan jelas kisah

tersebut."

152 Uh. Al Mu'Jam Al Ausa,dtlrp.9l84).
153 RuJukan sebelumnga (no.1597).
154 1;h. Al t"{ajmu'(2/4161.
155 uh. As*1unan N Kubm(L/3%|.
156 l.:rh. Al Mtnp:athtlra'(L/591,

hadits
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Al BukharilsT meriwayatkan hadits ini secara mubllaq, dan ini
mirip dengan hadits yang disebutkan oleh fu-Rafi'i.

Al Baihaqils8 berkata: Hadits ini diriwayatkan dari Aisyah
dengan sanad yarry dha'f Aisyah berkata, "Kami tidak menganggap
darah berwama kekuningan dan keruh sebagai darah haid. Ketika kami
sedang bersama Rasulullah # .......,." Lalu dia menyebutkan haditsnya.

Dalam sanadnya terdapat Bahr As-saqa', yaifu seorang perawi yang
lemah.

Ibnu Abi Hatim meriuayatkan hadits ini dalam At ltattse dari
jalumya, yaitu kebalikan dari hadits yang disebutkan oleh Ar-Rafi'i.

Al Baitraqit6o iwa meriunptkan hadits ini dari }ilur rain dengan
makna hadits ynng sanra-

,k ult e6.'* :t{t :abL ?f L-* -[vo,r].yol
.t:2,6:):t5Jtriiat if y & ,.jG ,*iin h,

259-17581. Hadits Ummu Athi!,!,ah: Dia termasuk
salah seorang perempuan lnng berbaiat kepada Nabi C. Dia
berkata, 'Kami tidak menganggap apa-apa terhadap darah
berwama kekuningan dan darah keruh.'

Lih. Shahih N Bulthan', pemblu,an: Haid, bb: Menyetubuhi miiA naU
dan meninggpllannla,(l/500 dalam Al Fatl).
l.jh. ,As-Sunan Al Kubn(1/3371.
l.jh. Ilal lbnt Abi Hatim(L/50).
Uh. ,4s.9unan Al Kubn (l/332I

t57

158

159

160
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Al Bukharil6l tngriway6tkan hadits ini darinya. Sernentara Abu

puu6152 dan Al Haldmr6 menambahkan dalam redaksinp "Setelah

suci."

Al Isma'ili meriwayatkan hadits ini dalam Musbl4tmlnya dengan

redaksi, "Kami tidak menganggap apa-apa terhadap darah (cairan)

benruama kekuningan dan keruh." Yakni darah haid.

Dalam riwayat Ad-Darimilfl disebutkan, "setelah mandi,"

Catatan:

Dalam An-Nka5ah dan Al Wasitly'$ tadapat tambahan redaksi,

yaihr "Di luar kebiasaan." Tapi tambahan ini fidak benar (batl).

?1t'e€Li6,Ji* *^Ii, ,
Lr-s -[vo t]. r'r .

.yby+;46tt;L',{'1"*ut
260-1759l. Hadits ;"t* binti Suhail, bahwa dia

terkena darah kotor, lalu menemui Nabi $. Kemudian

Nabi $ menyuruhn5Ta mandi setiap kali akan shalat.

Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Daud165 dari Muhammad bin

Ishaq, dari Abdunahman bin Al Qasim, dari ayahnya, dari Aisyah

dengan redaksi yang sama.

l.jh. Shahih Al Bulclnri(no.3261.
l.jh. Sunan Abl Daud (no.So7l.
Uh. Al Mustadnk (l /t7 4l -

l.jh. Sunan Ad-Dadnl (no.87 ll.
l.jh. Al Wasithkaqn Al Gtnzali (l/4381.
lsh. Sunan Abi Daudlno.295), tapi hadib ini dha'if.

161

ts2
163

t@
16s

t66
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Ada yang mengatakan bahwa Ibnu Ishaq keliru dalam

meriwayatkannya.

-,6r(&r*ht
'k YtJ;t w

,c W icilt tt :ti7 ?i ** -[vr.].vr I

ll c '.t eJ

26;LI76OI. Hadits Ummu Salamah,'Wanita-wanita
yang terkena nifas duduk (di rumahnya tidak beribadah)
pada masa Rasulullah $ selama 40 hari."

Hadits ini dirir,rqpfikan oleh Alunad,l6T Abu Daud,168 61-

Tirmidzi,l6e Ibnu Maja[,l7o Ad-Damquthnil71 d3rr Al Hakim172 dan
hadits Abu'satrl Katsir bin Ziyad dari Mussah Al Azdiyyah dari ummu
Salamah.

Hadits ini memiliki bebempa versi redaksi dan ada tambahannya,
yaitu: "Dan kami melumuri wajah kami dengan daun Waras dan
7-a'faran."

Abu Daud menambahkan, "Nabi & fidak menyuruhnya

mengqadha shalat (yang ditinggalkan) saat nifas."

Abu Sahl dinilai tsiqah oleh Al Suklluril73 dan hnu Ma'in,174
tapi divonis dha'if oleh lbnu Hibban.l7s Sernentara Ummu Bussah

Mussah tidak dikenal identitasnya.

167 bh. Al Musnad (6/fi0,9o2,304,909-310).
168 bh. Sunan Abi Daud (no.3ltl.
r5e I-;h. Sunan At-Thmtdzi lno.l39l.
L7o Lih. Strnan lbnulVajah(648).
L7L l-;lh. Sunan Ad-Danquthnt (L/zLll.
172 l:h. Al Mustadmk(l/175).
173 L)h. Sunan At-Timidzi(L/256) setelah hadits (no.139).
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Ad-DaraquthnilT6 berkata, "Haditsn5n fidak bisa dijadikan

acuan."

Ibnu Al QaththanlTT berkata, "ldentitasnya tidak dikenal."

Yang aneh adalah Ibnu Hibban yang menilai dha'if hadits ini

karena ada Katsir bin Ziyad.178 Tapi klaimnya ini fidak benar.

An-Nawawi179 berkata, "Menurut pendapat sekelompok fuqaha,

hadits ini dha'if dantidak dapat diterima."

17611. Hadits ini memiliki s5nhid yang diriwayatkan oleh lbnu

Majah180, dari jalur Sallam dari Humaid, dari Anas,

It Uy- '6rl o6.$) *-i;r'?" * iti;1hf
U; *'rrUtu; ttl

bahwa Rasulullah $ memberi ternpo wakhr 40 hari untuk

wanita-wanita yang sedang menjalani masa nifas, kecuali bila mereka

merasa telah suci sebdum ifu.

piu181 berkata, "Tidak ada yang meriwayatkan dari Humaid

selain Sallam. Dia adalah perawi yang dha'if."

174 t:h. N Jarh wa AbTa'dil(7/L511.
L7s uh. Kibb N Majruhin(2/2241.
176 Lih. Mzan Al I'tidal(4/6L01.
L77 l,-th. Bagn Al Wahn wal lham (3/3291. Redaksinp adalah, "ldentitasn5n

tidak dikenal dan dia tidak dikenal di selain hadib ini. Demikianhh yang

dikatakan oleh At-Tirmidzi dalam filalnya."
178 uh. Ktab At Majruhin (2/224-2251.
r7e bh. N Majmu'(3/5,411-
180 Lih. Strnan lbnu Majah(no.649)
181 yakni An-Nawawi.
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Hadits ini juga diriwayatkan oleh Abdurm zzaqts2 dari jalur lain
dari Anas secam mar{u'.

17621. Al Hakimla meriwaSntkan dari hadits Al Hasan, dari
Utsman bin Abi Al Ash,

|ryYd:A,*t;aht

Dia berkata, "Rasulullah $ mernberi u/aktu 40 hari bugr pum
wanita yang terkena nifas."

Dia (At Hakm) berkata, "Hadits im shahihbila terbebas dari Abu
Bilal Al As!r'ari."184

Menunrtku, "Dia divonis dhaif oleh Ad-Daruquthni.ls Riwayat
Al Hasan dari Utsrnan bin Abi Al Ash munqathi'. yang takenal dari
Utsman adalah finuguf.'186

Uh. Al M.slnnrnfkarp Abdurrazzaq ll/gl? no.1198).
l-jh. N Mustadnk(l/7261.
Pemyataanngra adahh, "lni merupakan Sunnah png mulia bila sanadnya
bebas dari Abu Bihl, karena dia musl slahih, k-"* AI Hasan tidak
mendengar dari Utsrnan bin Abi AlAsh."
l.jh. Sman Ad-Danquthni (l /Z2Ol.
Ibid

,k yt J;r'i1 :Jv
.ac, . ni
'vl'g.j

t82
183

184

185

186
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..4.Ar*',?

262-17631. Hadits , 'Wanib hamil tidak boleh

di*tubuhi ampai dia melahirlan dan wanita yang 'tidak

hamil frdak boleh di*tubuhi ampai dia haid."

Hadits ini diriwayatkan oleh Ahmad,l87 66u Daudls dan Al

11uLi-18e dari hadits Abu Sa'id Al Khudri bahwa Nabi $ bersabda

tentang tawanan-tawanan wanita Authas, " Wanib hamil ddak boleh

disetubuhi sampai melahirl<an dan .rnnib tidak hamil tidak boleh

disetubuhi ampai manjalani lnid stu lcali."

Sanad hadits ini Arsarr.rgo

Uel. Ad-Daraquthnilel rnerisr"*6,r. dari hadits Abdullah bin

lmran Al Abidi, dari lbnu Uyainah, dari Amr bin Muslim Al Jundi, dari

Ikrirnah, dari hnu Abbas,

J- iyc G; Lf p3 *'?", ;b lt J;., -v zJu

.:e€i,F,Ye'tf e
Dia berkata, "Rasulullah C melarang wanita hamil disetubuhi

atau wanita tidak hamil sampai dia haid."

t87
r88
189

190

191

l.jh. Musnad Al hmm Atumdkp.ll2?,8r1.
lJh. Sunan Abt Dad(no.21571.
Uh. AlMtsbdnk(2/1951.
Dalam sanadnya terdapat SSnrik bin Abdulhh Al Qadhi. Dia orang 5rang jelek

haditsnya. Tapi hadits ini memiliki beberapa qahtdyarg menguatkannya.
Lilt. Sunan Ad-DaAuthnl (3/ 25n.
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Kemudian dia mengutip dari lbnu Sha'id bahwa Al Abidi
menyendiri dalam meriwayatkan hadits ini secam maushul, sementara

selain dia meriwayatkannya secara murcal.

17651. Ath-Thabarani meriwayatkan hadits ini dalam Ash-
Shaghi/e2 dari hadits Abu Hurairah dengan sanad yarry dha'if.

17661. Abu Daudles meriwagntkan dari hadits Ruwaift' bin
Tsabit dengan redaksi,

lurbi 'f ir.J; t
.#rwry,Fd'

"Tidak halal bagi onng Sang berinnn kepda Allah dan hari
al<hA menyefubuhi perempmn bwanan ampi perempuan tersebut
manjalani afu kali haid."

1767l.lbnu Abi SFibahts4 meriwa3Tatkan dari Ali, dia berkata,

u ii;t e 'eof ;vr t;t)

&',"b,At\j ol *3 *ai" & n' Jh -s :JG

li;.tf$ e,VA,:f'6

r92 Uh. Al Mufum ,4sh-Stnghir lrr'.262l. Da berl6ta, .Tidak ada png
meriuaptkan hadits ini dari Daud bin Abt Hindm selain Al Haiia{. Isrnail Hn
'Aglasy meriun3ntkannya secara nienlprdirt, dan tdak ada yang
meriwayatkannSB dad dari Isrnail kearali Baqi!,yah."

1e3 Uh. Surnn Abi Datdltp.2llfll.
1e4 l--;rh. Al Mushanmfkarya hnu Abi q/aibah g/nD\
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"Rasulullah $ melarang unnita hamil disetubuhi sampai

melahirkan atau wanita fidak hamil sampai dia menjalani satu kali masa

haid."

Tapi sanad hadits irn dtnlf hn mutqathi'.

.Ut ;; jbdt'Jif,:,t' 4* - [vr,r] . v r r
263-17681. Hadits Ali, 'Minimal waktu haid adatah

sehari semalam."

Sepertinya yang dimaksud adalah hadits yang diriwayatkan oleh

Al Bukhari secara mu allaql9s dari Ali dan Syuraih bahwa keduanya

membolehkan 3 kali haid dalam sebulan. Aku telah menyebutkan orang

yang meriwayatkannSn secara maushul dalan Taghliq At'Ta'liq.l9e

264-17691. Perkataan penuhs, "Hadits yang sama juga

diriwayatkan dari Atha'.'

Imam Al Bukhari meriwayatkan hadits ini secara mu'allaql9z

sernentara Ad-Daraquthni meriwayatkannya secaftl *u*1rr1.L98

illr s+ uk ,i6yt3'r\t * U; ,'i:'.-{vv.].vro

!#U ;pr 13liu, '"*.4

195 l.jh. Shahih N Bul<hari: Kbb Al Haidh, Bab lda Hadhat Fi Sphnn Tsakha
HiSadhin(L/105 bersama N Fath. '

tjh. Tashliq At-Ta'liq (2/ 17 91.

Op.cit
l.jh. Sunan Ad-Damquthnl (l /2081.

196

L97

r98
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265-17701. Perkataan penulis: Diriwayatkan dari Al
Auza'i, 'Di kalangan kami ada perempuan yang terkena
haid pada pagi hari lalu suci pada sore hari.

Hadits ini dirirrnyatkan oleh Ad-Daraquthnileg dari jalur

Muhammad bin Mush'ab. Aku mendengar AI Auza'i berkata, "Di

kalangan kami ada perempuan yang mendapat haid pada pagi hari, lalu

suci pada sore hari."

tp p ,b 'tt;. 11 ,lg L+-tuvrl.rrr
.'aqt

'Yang lebih dari 15 hari adalah266-{t7ll. Hadits Ali,
darah kotor lis'tihadlnhl ."

Redalc$ ini fidak aku temukan dari Ali, tapi diambil dari kisah AIi

dan Syumih 5nng telah disebu*an td.

267-J7721. Perkataan penulis, 'Hadits yang sama

diriwa3ntkan dari Atha'.'
Menr.rnrt A&Daraquthnizm riunyat in slnhih. Al Buktrari juga

meriwayatkannya secam mu'allaq.ml

l.jh. tumn Aeh-awtlnt (l /2091.
l.jh. Srrnn Ade,quthnl ll /2081.
l.jh. Shahih Al Ehtlclnd, pembatrasan: Haid, bab: Apabila s€orang wanita haid
3loli dalam satubulan ll/ffi bsarna AlFath.

t9
2@

20t
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265-17731. Perkataan penulis, 'Pendapat Umar

adalah, bahwa orang yang menyefubuhi isterinya yang

sedang haid wajib memerdekakan seorang budak."

Aku tidak menemukan redaksi ini dari Umar, tapi:

177 4l.Ath-Thabamni2o2 meriwalntkan dari hadits lbnu Abbas:

ilb ,'Fp ei e|lt'*'r bt JJ,1t G. :Ju" ,y;;,;
JA: )" ; -y3r q) -o:3r'C|ti

Seorang laki-laki datang lalu berkata, "Wahai Rasulullah, aku

menyetubuhi isteriku yang sedang haid." Maka beliau menyuruhnya

memerdekakan seorcng budak. Dan harga budak saat ifu safu dinar.

Tapi dalam sanad hadits ini terdapat Abdurrahrnan bin Yazid bin

Tamim, seorang perawi yang dha'if.

Ibnu Hibban juga meriwayatkannya dalam 441i-p6u27u'.2o3

Ad-Darimi2o4 dan lainnyra bahwa kisah ini terjadi

pada Umar. Dia memiliki isteri yang tidak mau disetubuhi, lalu dia

mengajaknya untuk bersefubuh, tapi isterinya beralasan bahwa dia

sedang haid. Umar mengira isterinya telah berbohong sehingga dia tetap

menyefubuhinya, tapi ternynta isterinya benar. [-alu Umar menemui

Nabi ,$, kemudian Nabi menyuruhnya bersedekah 5 dinar.

Ibnu Al Mundzir berkata, "lni adalah pendapat Sa'id bin Jubair."

uh. Al Mu'fizm Al lhbirll22lr6l.
l.jh. Kbb Al Malruhin 12/551.
Lih- Sunan Ad-Dadmi (no. 1 I 10).

202

203

2U
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Menurutku, tapi Ad-Duri*i2os meriwayatkan darinya bahwa dia

berkata, "Yang dilakukannya berbuah dosa tapi tidak wajib membayar

kafarat."

2os Uh. *mn &Datutt(no.1098).

I
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i,1;tt uttZ
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;86t 
"rY{KITAB SFIATAT

Bab Waktu-Wa}ilu Shalat

1t& i.t ql- -[vv"].Y11

.At f:'ar'aUt q,p f;
' 

269-V751- Hadits lbnu Abbas, 'Jibril mengimamilru di
delat pintu l<a'bah du kali. Dia mutgimamiht shalat

Zhuhur srrat natalnri tergelincir.-

Diriwayatkan, "Bfu baSnngbayang seperti tali terompah..."

Hingga akhir hadits.

Di redalsi al'*rimgra dis€butkan, "Kantudian Jibril bapling
kepdaku semtl Mab, Wahai Muhanvtnd, ini adatah wakfu pm
Nabi sebdunmu. Wakfunya anbm dua wakfu ini'.'

Hadits ini diritmfratkan oleh As'!rs!rafi'i,206 61rru6,207 Abu

Daud,208 At-Tirmi&i,D hnu l$uzairnah,2l0 Ad-Daraquthnizlr dan Al
L{aldrn.212

296 Uh. Msd Ast:Strlfr?bal ?,6il.
m7 l--:ih. M,snd Al lrrnm Ahn dho.SOgf).
28 l.;rh. gtw, AU hd$D.3.99),
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Dalam sanadnya terdapat AMurrahman bin Al Harits bin A5ryasy

bin Abi Rabi'ah. Dia orang png menladi pro dan konba. Tapi haditsnya

diperkuat dengan hadits lain yang diriwa5ntkan oleh AMunazzaq?ls 6u '

'Al Umari, dari Umar bin Nafi' bin Jubair bin Muth'im, dari ayahnyl.dari

Ibnu Abbas denlan rnakna hadits yang sarna.

Ibnu Daqiq 61 16214 berkata, "Hadits ini merupakan mutabi'

yang bagus."

Hadits ini juga dinilai shahiholeh Abu Bakar bin AI1yu6i215 durl

Ibnu 66611 6utt.zl6

Catakin:

An-Nawawi217 mengkritik Al Ghazalizls karena menyebutkan

hadits ini dengan redaksi, "pi dekat pinfu Ka'bah." Dia berkata: Yang

terkenal adalah "Di dekat Ka'bah." Tapi luitikarrrya ini fidak bagus,

karena redalsi tersebut juga diriwayatkan oleh As!rsyafi'i,219 yaifu:

17761. Dia berkata: Amr bin Abi Salamah mengabarkan kepada

kami dari Abdul Adz, dariAMurrahman bin Al Harits yang di dalamnya

disebutkan, .

zoe l-rh. Sunan At-Tirmidzi bo.l49l.
2Lo l-.;rh. Shahih lbnu l{huzaimah(no.325).
2rL lth. Sunan Ad-Damquthni (L/z5,gl.
zlz Uh. Al Mustadnk(L/1931.
zLs 1;h. Al Mtshannafkarp A$urrazzao bo.2029l.
2t4 1;h. N Imam(4/341.
zts l;h.'Aridhah N Ahwadzi (L/ZSO\.
216 l;rh. At-Tamhid 18/281.
217 l;h. Al Majmu,(3/211.
2tB l.:rh. Al WasithlaryaAI Ghazz.liefn.
zte l..irh. MusnadAsystnf iM?-61.
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"Jibril menginnmiku di del<at pinfu l{a'bah ..........n Dernikianlah

yang diriurayatkan oleh Al Baihaqizzo dan Attr'Thahawi dalam Musykil

Al Atsar.221

Ibnu AMil Ba$2?2 berkata: Tidak diternukan redaksi ini, yaitu

redaksi "Ini adalah uaknntu dan unktu pm Nabi squdahmd' kecuali

dalam hadits ini.

Menurutku, &hm hadits ini iuga tardapat sesrnfu yang diingkari,

yaifu tentarg shalat bdbu menghadap Katah, karena sebelunr hiimh

beliau shalat menghadap Baitul Maqdis. Tapi blsa sair saat itu shdatryn

memang tidak menghadap kibht

Faidah:

Al Gtlazali ffita dabrn Al Wa'th23 Nabi $ b€rsabda,

"shalat adalah fiang qana' An-Nalawi b€rkata dalam At'Tarryih,

"Hadits inr m.ail<ar bfrL"

Menurutku, apa lrang dikatalon An-Nawawi tidak tepat, karena

hadits ini juga dirivrayatkan oleh Abu Nu'aim, gunmya imam AI Bukhari

dalam Kibb,Ash-Slalat dari Habib bh Sulaim dari Bilal bin Yah1n, dia

berkata: Seorang hki-laki menernui Nabi f), lalu bertanya kepada

beliau, lalu beliau menjawab, "Shalat adalah tiang agana."

Hadits in musl dan pam perawinya Hqah.

l.jh. As-tutnn Al Kubn$/%n.
Lih. tusvldl Al Abar $ /8n.
l.jh. At-TamhkllS/211.
I,Jh. Al Wasithh,arya Nclrrrzzllil2/5l.

76.ry,1;,';* ,if

220

22t
222

223
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27A-V771. Perkataan penulis, 'Diriwayatkan pula

hadits yang sama dengan hadits lbnu Abbas dari lbnu

umar.'
Hadits yang dimal$ud terdapat dalam Sunan Ad-DanquthnPza

dengan sanad hasan. Tapi hnu hhaq meriwaSratkannlra secara 'an'anah

(dengan menggunakan l<ata 'an yang artinya'dari').

Hadits ini diriwayatkan oleh Ad-Daraquthni2zs dan hnu Hibban

dalam Adh-Dhu'afa226 da6 jalur lain yang dalam sanadnya terdapat

Mahbub bin N Jahm, seotang pemwi yang dha'if. Dalam hadits ini

terdapat sesuatu yang diingkari, yaitu permulaan dengan shalat Shubuh,

padahal yang benar adalah tidak dernikian.

27L17781. Perkataan penulis, 'Dan dari Abu

Hurairah.

Hadits yang dimalsud diriwaSratkan oleh fui-Nasa'i227 6'srrgan

sanad hasan Snng di dalamnya terdapat Muhammad bin Amr bin

Alqamah. Hadits ini dinilai shahiholeh hnu As-sakan dan AI 11uLi..228

At-Tirmidzi berkata dalam 1y n4,229 nHa&n."

At-Tirmi&i230 juga meriwayatkan hadits ini dari jalur lain dari

Abu Hurairah, tapi di dalamnya disebutkan, "shalat Maghrib memiliki

dua waktu." Dia mengutip dari Al Bukhari?31 bahwa terdapat kesalahan

l-th. Sunan Ad-Damquthni (L /262).
l.jh. Sunan Ad-Damquthnl (l /2591.
Uh. Kitab Al Majruhin (3/411.
l:h. Sunan An-Nasa'i lno.502l.
I-jh. N Mustadmk (L/L941. Dia berkata, "Hadits ni shahih sesuai syamt

Muslim dan disetuJui oleh Adz-Dzahabi."
lJh. N llal N lhblrhal SS cet. As-Samara'i).
l"jh. Sunan At-Ttumldzi bo.l5ll.
l:h. Sunan At-T\rada ll/%331.

224

225

226

227

228

2D
230

23L
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di dalamnya, karena Muhammad bin Fudhail meriwayatkannya dari Al

A'masy dari Abu Shalih, padahal yang benar dari Al A'masy dari

Mujahid. Dia berkata, "Dikatakan: ......," lalu dia menyebutkannya.

Al Hakim232 j,rgu meriwaSntkan hadits ini dari jalur lain dari

Muhammad bin Abbad bin Ja'far bahwa dia mendengar Abu Humimh.

Lalu dia berkata, "sarndnya shahih."

272- Perkataan penulis, 'Dan dari Abu Musa."

Hadits 1nng dimaksud dirfura5ntkan oleh Muslim.re Hanp saja

di dalamnya disebutkan bahm beliau menunda shalat Magtrib pada hari

kedua, dan bahwasanya draht tersebut merupakan shalat Nabi $ di

Madinah kefika ada orang lang menanlnkan kepada beliau tentang

waktu-waktu shaht. Berdasarkan hal ini maka hadits ini tidak seperti

hadits lbnu Abbas dari segala segt

27317791. Pertataan penulis, 'Dan dari Jabir-"

Hadits png dirnaksud diriwa5ntkan oleh An-Nasa'iz34 dari hadits

Burd dari Atha' dan dari hadits Wahb bin Kaisan.23s Keduanya berasal

dari Jabir.

Hadits ini diriwayatkan oleh Ahmad,236 At-Tirmidzi,237 Ibnu

Hibbarlz38 dan Al11uLirr23e dari hadits Wahb bin Kaisan.

232 l.;h. Al Mustadnk(L/L941.
233 r:lh. Shahk Mtslim(no.614).
234 l:h. Sunan An-lfasa', (no.513).
23s lsh. Sunan An-Nas'i1526).
2% l)h. Musnad Al Inam Ahmad(no.14538).
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61-1ir*i6ri2a0 berkata: Muhammad berkata, 'Hadits Jabir

merupakan hadits yang paling shahihtentang waktu-waktu shalat."

Abdul Haq24r berkata, 
,,Yakni tentang kisah malaikat Jibrilyang

menjadi imam shalat."

27+l78}l. Perkataan penulis 'Dan dari Anas'"

Hadits ini diriwayatkan oleh Ad-Damquthniz42 6un hnu As-

sakan dalam shahitrnya. Al Isma'ili dalam Mu'iamnyaz43 dalam .A/

Ahmadindari Qatadah dari Anas.

Ad-Daraquthni24juga meriwayatkan hadits ini dari Qatadah dari

Al Hasan secara Mutsal, dan At-Tirmilri2a1 juga meriwayatkannya.

Hadits-hadits yang berkaitan dengan bab ini:

t7su. Dari Abu Mas',ud Al Anshari yang diriwayatkan oleh Ishaq

bin Rahawaih26 seperti alur pada riwaSnt hnu Abbas. Al Baihaqi

meriwayatkan hadits ini dalam Ad-Data'iP 7 Wng aslinya terdapat dalam

237 Lih. Sunan AtTirmidzi (no.L50l.
28 l-.:rh. N lhsan(14721.
zse l:.h. At Musbdmklt/19*L96).
240 Hh. Sunan At-Tirmidd 17/281).
24t uh. N Ahkan Al Wustha.
242 1;h. Sunan Ad-Damquthni 11/2601.
243 Lth. Mujam Syglh Abi kkr Al lsma'ili lno-321.
2M l:h. Sunan Ad-Darquthni (L/2601.
245 Lih. Sunan At-Tinnidd (l/2781 setelah hadits no.149'
26 I-;rh. At Musnad dan Al Mathalib Al'Ahtnh(no.263).
247 l..:rh. Dala'il An-Nubuwtnh karya Al Baihaqi.
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Ash-Shahihair?$ tanpa perincian, lalu Abrr pu',6249 juga

meriwayatkannya secaftt terperinci.

17821. Dari Arnr bin Hazm fang iWa diriwayatkan oleh Ishaq bin

Rahawaih2so dan AMurmzzaq dalam Muslnnnafnya.%L

t7831. Dari Abu Sa'id yang haditsnp oleh Ahmad

dalam Musnadnya252 dan juga diriwayatkan oleh Ath-Thahawi.2ss

Catatan:

Yang terkenal berdasa*an hadits+adits yang telah disebutkan di

atas adalah dimulainp unktu pada shalat Zhuhur.

l7ill. Ibnu Abi Khaitsarnah meriwalntkan dalam Tariklmya

dari Ahmad bin Muharnmad: hrahim bin Sa'd menceritakan kepada

kami dari Ibnu Ishaq, dari uqbah bin Muslim, dari Nafi' bin Jubair yang

banyak riwayaturya, dari hnu Abbas,

l-.;ih. Shahih Al Buktarik'p.521) dan Slahih Al tukhari (no-610).

l.jh. Sunan Abi Daud(no.3941.
Uh. At Musnad dan N Mathalib Al 'Alisphk:o-2661.
l-rh. N Mushannaflerya AMurnzzaq (l /534/ no.20321 -

L:h. Musnad Al Imam Ahmad(no.Ll249l-
Uh. Sprh lula'anl Al AMr(L/L4n-

248

249

250

257

252

253
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Dia berkata, "Ketika shalat diuraiibkan atas Rasulullah #t, Jibril

AS mendatangrnya, lalu mengimaminSn shalat Shubuh saat fajar terbit

............' Hingga akhir hadits.

Hadits ini juga terdapat dalam riwalat Ibnu Umar yang dalam

sanadnya terdapat Mahbub bin Al Jahm. Sedangkan dalam riwayat Abu

Huraimh llang diriwayatkan oleh 't\n-Nasa'i disebutkan bahwa

Rasulullah $ bersabda, 'llni . adalah Jibril AS @ng dabng untuk

mengajarlan agama kepda l<alian.'Lalu dia shalat Shubuh saat fajar

terbit ................ Hingga akhir hadits.

ii|p*'t i :rilt';i,:# / 4y -[v,ro].tvo

275-17851. Hadits Ibnu [Jmar, "Waktu Zhuhur

berlangswg selama belum masuk waktu Ashar."

Hadits ini diriwayatkan oleh Muslim2il dai. [rudi6255 Ibnu Amr

bin Al Ash. Sepertinya huntt wawu hilang dalam naskah fu-Rafi'i.

Adapun redaksinya menurut versi Muslim adalah, " Wakfu Zhuhur adalah

sejak matahart tagelincir dimana bryng-bqnns seoftng laki-laki

sebagaimana tingginSa, selama umktu Ashar fulum fib."

Dalam redaksi riwayatrln juga disebutkan,256 'Bila kalian shalat

Zhuhw, maka vaktmg ampi db wakfu Asar."

L:h. Shahih Mtslim (no.612) (173).

1q71101.
Op.cit(no.6L2l ll7ll

c

..blt

2g
255

2!fi
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U ol * #, ,y'*s;'r)t\lt; ,Ly-[v,rr].YV1

aF'of'# rtr u -"s;'trif ;'t ,pr '$\l'r"i '"J3rt

. ra'Jt'I)t\f 'Jii}:3t

276-17861. Hadits , " Elanngsiapa mendapati stu
ral<aat shalat Shubuh sebelum mabhari terbit, mal<a dia

telah mendapati shalat Shubuh. Dan barangsiapa mendapati

sfu rakaat shalat Ashar sebelum tiatahari terbenam, maka

dia telah mendapati shalat Ashar."

Hadits ini diriwayatkan oleh Al Bukhari dan Muslimzs7 dari

hadits Abu Huraimh dengin redaksi ini.

Dalam redaksi riwayat keduarrynm disebutkan, "hrangskp
mandapti sfu ml<aat shalat, finka dia tdah mandapti shakt tas&ut"

An-Nasa'i menambahkan,Sg "Hatya saia dia tnrus mengqadha

rakaat png tertinggal. "

Dalam riwayat hnu Hibban2m disebutkan, "Hendalqn da

menyen pwnakan mlcaatgng tqsis."

17871. y*6*251 menyendiri dalam meriwaptkan hadits dari

Aisyah dengan redaksi,

Uh. Shahk Al Bukhad(no.579) dan Shahih Mslim (no-608) (163)-

l-jh. Shahih Al Buldntbo.580) dan SlnlnhM$lim (607) (161).

Uh. Sunan Anztfasa t (no.558).

Ljrh. N lllsan (no.12186).

I,:.h. Shahih Muslim (no.609).

257

258

259

260
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,r*:t'u'ri'r:"Ht a F',tl'# i:";,A''u'I)t\l';;
-k)t',e 6ti:t lt:r lg;if \n'#)r 7!a'ol'#

"hmngsiap mendapti atu suiud shalat 'Ashar 
sebelum

mabhari terbqtam atau afu suiud shalat Shubuh sebdum mabhart

terbit, maka dia telah mendapti shalat tercebut"

Yang dimalsud sujud di sini adalah rakaat-

Al Muhib Ath-Thabari berkata dalam Al Ahkam, "Kemungkinan

kata terakhir menrpakan sisipan (mudn)."

6 *,, {,b, * ,}t *UiL*-[v,r,r].YVV
;;';,;. uk 6,F rAt +;'#-,f.dt iY'* 

"tY- 
tiu

.xl, ! W'iut ix-* qrl afiiu grai:.sr

277-17881. Hadits: Diriwa3latkan dari Nabi $ bahwa

beliau bersabda, 'Itulah shalat onng mwafik, dia duduk

mengawasi matahari ampi matahari tetsebut benda di

antara dua tanduk sy;aitan, lalu dia bediri dan shalat empat

nlaat tanp menyebut Nama Allah kecuali sediht."

Hadits ini dirirraptkan oletr Muslim262 dari hadits Al Ala' bin

Auunahman dari Anas. Abu Daud26 meriwalntkan hadits ini dengan

makna hadits l6ng sarna dengan mengulang redaksi, "ltulah shalat

oraryfoftmg munaftk."

262 tJh. slnhk M.Blin klo.6221.
263 lih. Sumn AU Dad bo.4l3l.
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A ,v?: ,ttii'u i>l!,t, Saf r'y,Ll* -[v,rr].rv,r

.t'Ut'*tl'*,7 ?, JL r&?:,l:b'u )Qt i',l:,9iut
278-t78gl. Hadits, 'Bila l<erelapan datang dad lrlna -

seraya menuniuk ke anh timw- dan siang berlalu dari sana

-seraya menuniuk ke arah batat-, mal<a onang trang
berpuas boleh berbul<a."

Hadits ini diriwaptkan oleh Al Bukhari dan Muslim2il dari

hadits Umar dengan redaksi, "Bila malam datang " Dan di

dalamnya ada tambahan, "Dan matahari tetbenam.a$

17g}l. Al Bukhari dan Muslim meriway'atkan266 hadits ini dari

hadits AMullah bin Abi Aufa dengan makna hadits yang sama.

?rr ,F; Ct Su y,4'of ,i:i;.4* -[vrr].rvr
A,;,-#t 4 ,....iil tL1'Jb ,,5u" yfut *t * rb, {'

.'6;bt'6)ol &;rir sijr GaF, ,s. ,*t tj6 bf

279-l79|l. Hadits Buraidah: Bahwa seoriang lah-lald
bertanya kepada Nabi $ tentang waltu shalat, lalu beliau

menjawab, 'Marilah menunaikan dua shalat ini bersama

kami ..........-' yakni dua hari, sampai redalsi, 'Eleliau

mengimamiku shalat Maghrib pada hari kedua sebelum

l-jh. Shahih Al Bukhanbo.1954) dan Shahih Muslim (no.1100).

Ini adalah redaksi riwagAt Al Bukhari, sernentara redaksi riway"at Muslim

adalah "Dan terbenamnp matahari."
l-jh. Shahih Al Bukhari(no.1955) dan Shahk M$lin(no.1101).

24
265

2ffi
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tenggelamnya syafaq (sinar merah matahari sebelum

tenggelam).'

Hadits ini diriwayatkan oleh Musli^267 dengan redaksi yang

panjang.

Al Baihaqi berkata, "Kisah tentang malaikat Jibril Snng menjadi

imam terjadi di Makkah, sementara kisah tentang tanya jawab seputar

waktu shalat terjadi di Madinah, sedangkin uraktu lain shalat Maghrib

merupakan sebuah rukhshah (keringanan). "

Demikianlah yang dikatakan oleh Ad-Damquthni dan lainnya.

?ttt,j-:.'4t "of r*t G rt ?L* -[vr r]. v,r .

.i;bt *'f 6 7*t r>b i:, i$'rq #
280-17921. Hadits: DiriwaSntkan dalam Ash-Shahih

bahwa Nabi $ bersabda; " Waktu shalat Maghrib

berkngsung selama syafaq belum tenggelarn."

Hadits ini diriwayatkan oleh Muslim268 dari hadits Abdullah bin

Amr bin Al 'Ash dengan redaksinp.

Dalam redalsi riwaptqp269 disebutkan, "Wakfit shakt Maghnb

adalah sejak nmbhari tabqan sdanm syfq befin tanggelarn."

Lih. Slnhth Mwlim (no.61 3).
Uh. Slnhih Mwlim b:o.6l2l.
Uh. Slnhih Muslim 1612l $4n.

267

28
269
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4; # *i *a?" Jb'6,Lt* -[vqr].Y^\
.7F, eety\t

281-l7ggl. Hadits, 'Elahwa Nabi I membaca surah Al
A'raaf dalam shalat Magh,rib.'

Hadits ini diriwayatkan oleh Al Buktnriz7o dari hadits Ibnu Abi

Mulaikah, dari Urwah, dari Marwan, dari Zaid bin Tsabit bahwa dia

berkata kepada Marwan, "Mengapa engkau mernbaca surah-surah

pendek dalam shalat Maghrib, padahal aku pernah mendengar

Rasulullah $ mernbaca dua sumh panjang dalam shalat Maghrib?"

Ibnu Abi Mulaikah berkata, "Yaitu Al A'raaf dan Al Maa'idah."

Dalam riwalnt An-Nasa'izl disebutkan, 'Aku melihat

Rasulullah $ mernbaca dr.ra surah panjang yang paling panjang, pitu
Alif l-aam Miim Shaad.

Dalam riwayat Al HakimzTz disebutkan: Dari hadits Hisyam, dari

a5nhnya, dartTaid,bin Tsabit, "Nabi $ mernbaca sumh Al A'raaf dalam

shalat Mahgrib pada dua mkaat sekaligus.'

l7g4l-fi1-[rrf6s6'i273 meriwalntkan hadits ini dari jalur lain dari

Hisyam dari ayahnya dari Aislph. Tapi hadits inr na'lul(memiliki cacat).

Ibnu As-Sakan juga meriwaptkan hadits ini dari Abu Ayyub.

l.jh. Slnhk N Buklnrt krc..7 641.
Urh- Sumn An-Nasal, (rro.989.
fih. et Uusadmk$n3n.
Uh- Sunn,4*Nasat (no.99$.

270

271

272

273
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,"ti tt?i;)t'fut, # /.t L-* -[vq o]. r rv

.ii3t?.?')fur
282-lTgsl.HaditslbnuUmar,"syafaqadalahsinar

merah (sebelum matahari terbenam). Bila syafaq telah

tenggelam maka wajib menunaikan shalat-'

Hadits ini diriwayatkan oleh Ibnu Asakir dalam Gham'ib Malit*

Zahir menceritakan kepada kami, Al Baihaqi menceritakan kepada

kami, Al Hakim mengabarkan kepada kami, Abu Bakar bin Ishaq

menceritakan kepada kami, Ali bin Abdul Aziz menceritakan kepada

kami.

Ad-Daraquthni berkata dalam As-Sur*arr.z74 Aku membaca

dalam kitab asli Ahmad bin Amr bin Jabir, keduanya $q}al1a'275 Ali bin

Abdushshamad menceritakan kepada kami, Harun bin Sufyan

menceritakan kepada kami, Atiq bin Ya'qub menceritakan kepada kami,

Malik bin Anas menceritakan kepada kami dari Nafi" dari Ibnu umar

secara marfu276 dengan redaksi yang sama dengan redaksi yang telah

disebutkan tadi.

Al Baihaqi mernbenarkan status matqdPTT hadits ini. hnu

Asakir meriwayatkannya dari Abu Hudzafah, dari Malik. Dia berkata;

'Hadits Atiq lebih bagus sanadnla."

Uh. Sunan Ad-Dataquthnl (l/2691.
Yakni Ali bin Abdul Azirz dnAhmad bin Amn: bin Jabir.

lQ/1111.
LlJn. ,4s.1unan Al Kubmll/3731.

274

275

276

277
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Al Hakim menyebutkan hadits Abu Hudzafah dalam Al Madl<hal

dan menJadikannya contoh hadits mauquf yang dUadikan mar{u'oleh

perawi-perawi 5rang mendapat kritrkan (Jadl.

Catatan:

17961. hnu Khuzaimah berlrata dalam Shahilbrvd'278 'Ammar

bin lftalid menceritakan kepada kami, Muhammad hnu Yazid -Al
Wasithi- menceritakan kepada kami dari Sp'bah, dari Qatadah, dari

Abu A5ryub, dari AMullah bin Amr secara marfi)', "Waktu shalat

Maghrib berlangsung sampai merah Spfuq hilang." Hingga akhir hadits.

hnu Khuzaimah berkata, "Bila redaksi ini benar, maka

Muhammad bin Yazid menyendiri ,dalam meriwayatkannya, karena

teman-teman Syr.r'bah menyebutkan "TauF79 Sptut sebagai ganti

dari "Merah S3afq."m

Menurutku, Muhammad bin Yazid adalah perawi yaw Shadq.

Al Baihaqial berkata, "Hadits ini diriwayatkan dari Umar, Ali,

hnu Abbas, Ubadah bin fuh-Shamit, $nddad bin Ar.rs dan Abu

Hurairah, tapl fidak ada Snng shahih."

I.Jh. Shahk lbnu Khuzalmah(no.354).
Dalam manuslaip asli disebutkan "Caha1ra." RahtrSn diambil dari manuslaip
manr.rslaip lainnya dan Shahih lbnu l{huzaimah.
Redalsinga adalah, "Apabila redaksi ini benar, maka hadits ini menjelaskan

bawha Syafaq adalah sinar merah matahari (Sebelum tenggelam). Han5n saja

redaksi ini diriwaptkan se@ra menyendiri oleh Muhammad bin Yazid bila

memang redaksl ini dihapal darinSp. Ternan-teman q^.r'bah menyebutkan

kata "?"saurSgafaq" sebagai ganti dart kata "Merah SWW 3png dlsebutkan

oleh Muharnmad bin Yadd.
ljh. As-Sunan Al Kubm(l/2731.

278

279

280
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o , rc .a.' Al

re-r.-) dt j'&l'ol yi 
'L+- -[vqv].r,rr

,yt #.Jti4r -',-?\ry, ,y * )r",;Ju:

283-l7g7l. Hadits, 'seandainya frdak akan

memberatl<an umatku, nixaya akan kuperintahlan mireka

bersiwak setiap kati hendak menunail<an shalat, dan akan

kufunda shalat Isya hingga tengah malarn."

' Hadits ini diriwayatkan oleh Al Haldm282 dari jalur AMullah,

dari Sa'id Al Maqburi, dari Abu Huraimh dengan redaksi, "Akan

kuumjibkan mereka berciumk bersamaan dmgan wudhu .............n

Sedangkan redaksi selanjuhya sama dengannya.

Al Baihaqiz& meriwayatkan hadits ini dengan redalrsi yang

sama. Sementara At-Tirmidzi,B hnu Majah& dan Ibnu Hibbanz85

meriwayatkannya dari jalur ini tanpa mehyebutkan kata "Siwak."

N Bazza&87 msrivrayatlon hadits ini dari jalur Shafiran bin

Sulaim, dari Humaid bin AMurrahman dariqp dengan redaksi,

"seandainya tidak al<an manbqatlran unntku, psti akan kufunda

waktu lqa ampai tengah malam ..........'Hingga akhir hadits

Dalam sanadnp terdapat Ishaq bin Abi Farurah, s@mng perawi

yang matuk.

Uh. AlMusbdnkll/146i1.
Uh. As-$umn Al Kubn (l /%1.
Uh. Sunan At-Ttumidd kp.l6T|^
lih. Sunan lbnu Maiah kp.69ll.
Lih. Al llrsan (no. 1583).
l.jh. Mtsn&nya (Kastlf N Asbr no.3lTl.

282

28
24
285

2t6
2t7
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Hadits-hadits yang berkaihn dengan trab ini:

t7g8l. Hadits dari Abu sa'il Snng diriwalptkan oleh Abu

Daud,2u pu.,-11u*.i289 dan lbnu Maiah2go dengan sanad yarry slnhih.

17gg).HaditsdariJabir!,angdiritmlptkanolehAth-
11,u6**i.291

l80ol. Hadits dari Anas yang diriu/alratkan oleh 16,ru 66i2e2

dalam biosrafi Yahya bin Ayyub yang berasal dari riwartrya, dari

Humaid, darinya dengan redalsi

Jbn.tl.,' # J;e4?t'lb'n,pt* J;rt3lt?f'tLti'ri&bt*'V ]1" ,Si't'ot

sampai tengah

a

.$lt ;ia;.';;t Ot; V ,rZ4t';:t tL)-'
' Hadits, 'Walfi, Istn dalah an&,,ta englau (wt ini)

sampai tengah malafir.t

Hadits ini diriwaSptkan oleh Muslim dad Abdullah bin Amr yang

telah disebutkan sebelumnln dengan redalcsi,

.P, *b. jt -tt'fV i$r & tty

"Bahwa Rasuhrlah I menunda *talat Iryl

rnalanr lalu beJiau menr.rrailon *lalal'

28 Uh. Sumn AU Dad(rc.4221.
28e Uh. Srrran Aa-lVasa f (no.538).
290 l:h. Sunan lbnu lutaieh(no.6931.
Dr l-;lh. Al Mu'jam Al1kbrbo1959,1983)-
2e2 l;h. At l<anttV/2t21.
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"Bila kalian shalat Is5n, vrakfun5n adalah hingga tengah malam."

Dalam riwayakrya disebutkan, "sampai tengah malam

pertengahan."

t8011. Diriwayatkan

secara marflt',

oleh At-Tirmidzize3 dari Abu Hurairah

eWr?\ :qt ;i;\l ,;l:
c . t'a,- t .
ol1 qsi.ilt 4 ,b

.$tt i;nX-

"Wakfu shalat lqn adalah seiak tenggelamn5n swfaq, dan akhir

waktung sampai tengah malam."

Inilah yang pemah kami kutip dari Al Bukhari bahwa

Muhammad bin Fudhailkeliru dalam meriwayatkannya secara maushul-

. nl .. o l-t. 6 . . ' t 
' 

c 'o lt t

{e:t'€Ll'rp tl1 ,rb ,# ,yt i)b :.>-;L -YA t

.i+ti.'j.*
28+ Hadits, 'Shalat malam adalah auu **rut4ua

nlaat. Bila satah seorzrng dafi kalian khawatir waktu
Shubuh (datang), hendaln5Ta dia menunailan shalat witir
sfu rakaat-"

Hadits ini diriwayatkan oleh Al Bukhari dan Muslim dari hadits

Ibnu Umar yang akan disebutkan nanti dalam Bab shalat sunnah.

2e3 Uh. Sunan At-Tirmidzi(no.151).
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e b-Pt At,Lf #t G',A,L-Y -[,r' v].xro' '.u:?l'J,, 
p,t- &irc ?i'of va;)t

285-1802|.Hadits,.Tidwifutidgkmenyia-nyiakan
waktu. Akan tetapi wng menyia-nyialan waktu adalah

ketika sedang teriaga, lalu menunda shalat nmpai masuk

waktu beikutnya-"ze4

Hadits ini diriwayatkan oleh Abu puu62e5 dari Abu Qatadah

dengan redaksi ini dan sanadnya sesuai qnrat Muslim'

At-Tirmidzi296 meriwa5ratkan hadits ini dari sisi ini dengan

redaksi yang satna sampai kata "Kefika terjaga." setelah itu

Nabi $ bersabda,

,^rt $t d:"jt w ?6'J ix. i'*l',i tt

,,Bila salah s@mng dari tatian lup menunaikan shalat atau

ketidumn, hendaknSa dk manunail<ann5n ketika tuingat." Kemudian

dia (At-Tirmidzi) berkata, "Hadits irn hasan shahih'"

14ur11rrr297 meriwayatkan hadits ini dengan makna hadits yang

sama, yaitu tentang kisah pam sahabat yang ketiduran sehingga

terlambat menunaikan shalat shubuh (bansun ketika matahari telah

terbit), dengan redaksi, "Tidur ifu tidak menyia-nyiakan waktu. Yang

dimakud menyia-nyiakan wnktu adalah oftng gng tidak menunaikan

"Waltu shalat lain'' ffahtnya diambil dari

manuslaipmanuslaip lainnla. Redal$i initah 5rang sesmi dengan redaksi yang

terdapat dalam Sunan Abi htil-
zes l)h. Sunan Abi Daudlno.44j.l-
2e6 l-;rh. Sunan At-Tirmidzikp-1771-
2e7 Lih. Shahk Mslim bo.681,l.
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shalat sampai datang wakfu shalat lain- Barangsiapa yang

melakukannya, hendaknya dia menunaikannya ketika teringat.

Kemudian aok harinya hendaknya dia menunaikannya pada wakfunya

.........." Hingga akhir hadits

,2'". l,
rNlJ y ,\y -[,r . r]. v,rr

.',bi)r';,at.;ui. &ti,r$
286-t8031. Hadits, 'Janganlah kalian tertipu oleh faiar

yang memaniang. Makan dan minumlah sampai terbit faiar

yang mengembang.

Hadits ini diriwayatkan oleh At-Tirmif,riz98 dari hadits Samurah

dengan redaksi,

,g; ,lJ,bl;t ';it vi .l>1, L$l !rr'n'€n I
f\t e'"a1^,.JJlt';;:t

' "Janganlah kalian tertipuzgg dengan adzan Bilal saat sahur dan

jangan pula terpdaga dengan fai.ar yang memaniang, tapi faiar yang

mengembang di ufuk."

Hadits ini juga disebutkan dalam shahih Muslinfaq dengan

beberapa rn6u1oi.3ol Di antamnya,

2e8 Lih. Sunan At-Tirmidzi lno.7O6l.
299 Redaksinya adalah "Janganlah kalian terhalangi oleh ......." Dia berkata,

"Hadits Hasan."
3oo uh. Shahk Muslim (no.1094).
301 uh. Shahih Muslim(no.1094) (43).
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,ptlt f\t ?r;. r:, )*rbst f .,F'n'€h I
.:*x-,-?tik

"Janganlah l<alian tqtipu wt ahw dengan adan Bilal abu

ufuk tnng putih mananjarg sepati hi, ampi ufuk tercebut

mengembng.

Redaksi riwalat At-Tirmidd lebih mirip dengan alur yang

diriwayatkan pengarang

18041. Ath-Thahawisoz meriuayatkan hadits ini dari Anas secam

ringkas.

t8051. Disebntkan dahrn e$'gnhitnit# dari lbnu ltrlas'ud,

J6:';e*t *3-ft? J*e{t'd }at'ot

";i 
p#it Js'-^;*:it &tt- lik ,'li rilJt',#, -;,tt\t

.i*
"Saungguhrya fajar bukanlah tpng sepati ini -seraya

menghimpun jari jemarinSn lalu mernbalikkannya ke tanah-, bpi gng
seperti ini -suaya meletakkan jari telunjuk di atas jari telunjuk lalu

membentangkan tangannya-. "

Al Bukhari menambahlon, "Dari sebelah kanan dan sebelah

kiri." Dia juga meriwayatkan dengan beberapa redaksi.

302 l-;rh. Sjart luta'ani Al AbarlL/LNl.
303 Uh. stnhk At Bulclnribo.6zll dan Shahk Muslin(no.1093).
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18061. Abu Daud,304 61-1it*i6ri305 dan Ad-Daraqutfu',i306

meriwayatkan dari hadits Qais bin Thalq bin Ali dari ayahnya dengan

redaksi,

' {:4-t) t;.},tj t;s'r
"Makan dan minunlah kalian dan iangan terpdag oleh ..."""

Dalam redaksi lain disebutkan,

t;.;.1) tF::t >!t eilt'€3;'l:
.';\t

"Janganlah kalian terpdaSa dangan faiar Wng memanjang'

Makan dan minumlah sampai nampak sinar mqah (kiar shadiq)-"

a;F-p

t807]. Ad-Daraquthni3oT meriwalptkan

AMurmhman bin Aisy,

dari hadits

\ ,At Cx-x ,tjlr e'J#^5 (G,gf,.;';;ir

.i>,}titur:,t ,i;j |olt ??'t;i ,-?fri ti1 ,$L)t *.k
'Fajar itu ada dua. Faiar yang memaniang'di langrt, maka ia

tidak menghalangi makan sahur dan tidak metnbole.hkan menunaikan

shalat pada waktu tercebut. Namun bila faiamSn telah mengembang,

maka hamm makan dan boleh menunaikan shalat Shubuh."

l'jh. Sunan Abi Daud (no.2il8).
Lih. Sunan At-Tirmidzi (no.7 O5l -
l.-h. Sunan Ad-Damquthni (2/ L661.
l-jh. Sunan Ad-Damquthni(2/1651. Dia berkata, "Sanadnyra Shahih."

304

305

306

307
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18081. Al Hakims8 meriwaptkan hadits ini dari Muhammad

bin AMunahman bin Tsauban, dari Jabir dengan redaksi,

etist Htii gu:.irt 4k Lk- e$ C,tt cpt;i';,ai'

et!,ar 3;. ryf!' a W'5ri ri4Jt ift4fut i.J't t
.iui,r' i;;t

"Fai,ar ifu a& dw. Fapr gng seryfr e*or suigah tidak

mernbolehlan slalat dan fidak manglanml<an nnkan. Sdangkan f-aiar

5ang mermnjang di ufuk membolehlan slalat dan manghammkan

mal<an."

Al Baihaqiao berkata, "Hadlts ini diriuraptkan secara nmushul

dan mutst.Tapi png narrsall4iih dnhih.'

Hadits mutal 1nrg dlmahud adahh yarg dlriuayatkan oleh

Abu Daud dalam Al lutarasiPta dan M-Daraquthnplr dari hadits

Muhammad bin Abdurrahman bin Tsauban bahura dia mendapat ktrabar

bahwa Rasulullah C b€msabda: .................,....' Hingga akhir hadits.

tS09l. Ibnu l$uzairnah,3r2 Ad-Daraquthni3ls dan 61 1-1uLi-314

juga meriwayatkan hadits yang sama dari hnu Abbas.

Lih. Al Mustadnk (l /Lgll.
l.;rh. ,4s^1unan N Kubn(lB?n.
l.jh. Sumn Abi Datd(ro.97\.
l.jh. Sumn AdDanqutlnl l2/L651.
Uh. Shahih lbnu Khatnmh bo.l927l.
l-{h. Sumn Adhnq.ilnt {2/165'16611.
Uh. AlMusbdnk(LngLl.
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Kitab Shalat

Ad-Daraquthni berkata, "Tidak ada yang meriwa5ntkan hadits ini

secara marfu' selain ebu ehmad Az-Zubairi dari Ats-Tsauri dari Ibnu

Jumij."

Al Firyabi dan lainnya meriwayatkannya secara mauquf dan Ats-

Tsauri, dan teman-teman hnu Juraij. juga meriwa5atkannya s@aftt

mauquf dat'tnYa.

Al eanazi'i315 mernbuat kesalahan dalam Syarh Al Muwaththa'

karena mengklaim hadits tersebut b€rasal dari riwayat Tsauban maula

Rasulullah &.
Al Azhari meriwaSntkan hadits ini dalam ltr.jblb Ma'rifatu waqti

Ash-shubhi dari lbnu Abbas secara mat4uf dengan redaksi, "Yang

dimaksud bukanlah fafrrr yang menranjang di langit, tapi faiar 5nng

mengenrbang (menebar) di atas uaiah orang-orang'"

lJ;5lr;if'of * #t u ts;l\\l'i tL;-*
.:g!,at'lri

. Hadits, 'hnngsiap mendapd sfu ralraat shalat

shubuh *belum matahai tetbit, nnka dia telah mendapti

shalat Shubuh-"

Hadits ini telah disebutkan pada bab pertarna'

sls Dia adalah Abdurrahrnan trin Manran t n Abdurrahman Al Arshari Al Maliki

y.rrg t"rL"nut d"ngan sdrl-ttan Al Qanadl, s@rang ularna Qurthubah

iC"ra"U"t. Dla seolng ularna dan ahli fihtr, saleh dan taat beragama.

ictaurya'qad ru uuiamn mempakan kitab rng basus. p;a wafat pada

tatun +fS-H. Lif,- Ui"g.finya dalam Kibb Ash'shilah karya hnu St'al$'al

(1/309-311).
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lz t)t otr;K,Jl, ,.1. ,

ot9-
zz ) o, !:# i.t 4y -[,rr .].r,rv

.vgJ,?t'r;.t ,fi6- & ti.)tt
287-l8t}l. Hadits Ibnu Umar, "sesungguhrya Bilal

mengumandangl<an adzan pada malam hart, mala mal<an

dan minumlah lalian ampi lbnu' Ummi Maktum

mgngumandangl<an adzan."

Hadits ini diriwaptkan oteh Al Bulfiari dan Muslim.3l5

tS11l. Al Bukhari dan Muslim meriwayatkan hadits ini dari

615Y61',.317

Hadits-hadits lpng berkaitan dengan bab ini, adalah:

1812-8131. Yaitu hadits 3png diriwayratkan dari hnu Mas'ud dan

Samurah Snng dinilai s/rihkoleh lbnu 11Lr-ir*1r.s1s

1814-8151. JWa hadits 17ang diriunlptton dari /qnas dan Abu

Dzar.

Catatan:

1816]. Alunad,3le hnu Khtrzairnah32o dan Ibnu Hibbatrs2l

meriwayatkan hadits ini dari Unaisah binfi Khabib dengan rdaksi,

316 lth. Slrahih Al Buklarik:r^622l dan Slnlnh Msllm(no-1092).
3r7 Uh. gahih N Bukln i (tb.623) dan Slnhth Mtslim enffi\
318 Hh. Slnhih lbnul(htahmh(no.1928, L9291.
31e I:,h. Musnad N hnm Ahd 16/4331.
320 l..:rh. Shahih lbnu l{huahrnh(no.t104}.
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lJxi't; & ti),l'rt$i ,FL';i r&if ;r L1

"**nnJnr* Ibnu ummi ;-"- mengunandangkan adzan

pada malam hari, maka makan dan minumlah kalian hinssa Bilal

m engu mand angkan adzan -"

t8171. Ibnu Kh,zaimah3z2 meriwayatkan hadits yang sama dari

Aisyah. Dia berkata, "Bila hadits ni shahlh, maka Bilal dan Ibnu ummi

Makfum mengumandangkan adzan secara bergantian. Bila giliran Bilal

adzan lebih dulu maka dia akan adzan pada malam hari, dan begitu pula

bila gilirannya Ibnu Ummi Maktum."

Hadits ini diperktnt dengan riwapt Ad-Darawardi dari Hisyam,

dari ayahnln, dari Aiq,rah yang juga diriwaptkan oleh lbnu Khuzaimah-

Dia berkata, "Abu Ishaq juga meriwaptkan dari Al Aswad dari Aisyah."

Dia berkata, "lni perlu ditelifi lagi, karena aku tidak meneliti apakah Abu

Ishaq mendengar hadits ini dari Al Asu/ad atau tidak?D

Ibnu Hibban3zs bqpqrdapat lebih berani dengan menyatakan

bahwa Nabi $ menetapkan adzan antara kedmn9ra secaftI bergiliran'

Tapi pendapakt!,a ini diingkari oleh Adh-Dhiya'Al Maqdisi'

Adapun Ibnu Abdil furs}4 dan hnu Al Jauzi325 serta Al

Mizzi,szO mereka menilai lernah hadits Unaisah dan menyatakan bahwa

statusnya maqlub.

321

322

323

324

325

326

rJh. Al llnanlno.W$l
tih. &nhih lbnu Kfr@izlahba/(fjl-
ljh. Al lhsan (8/?52-2531
l-ih. Al Isti'ab (4/ L7 911 -

l.jh. Jami'Al Masadddan Al MrAl MunlrlS/z03L
uh. Tahddb et rcnattzstls4) dan Tuhktu AI Aswf $l/27o/no.15783).
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Faidah:

AI Baihaqi berkata: Adzan'Shubuh pada malam hari benar

adanya dan ditetapkan oleh para ulama berdasarkan hadits tersebut.

Ulama Hanafiyah'menafsirkann5n sebagai adzan untuk selain shalat.

Mereka melarangn5n dengan berlandaskan dalil berikut ini:

1818]. Hadits lpng diriwa5ratkan oleh Abu pu,r6327 dari

Hammad bin Salamah, dari ASytrb, dari Nafi', dari lbnu Umar:

ol i-,);r'bt *',4titt i"j'jt i* # o'tbu lf
.itt rolr 3f yf :et$e;

Bahwa Bilal mengumandangkan adzan sebelum terbit falar, lalu

Nabi $ mengmruhnyra pulang s€raya mengumumkan, "Ketahuilah,

bahwa seorang hamba nrasih tidur."

AIi bin Al Madini3a berkata, "Riwayat ini fidak mahfuzh.

Hammad bin Salamah keliru dalam meriwaptkannya."

Hadits ini diperkuat dengan riwalat Sa'id bin 7;rrbi329 dari

Ayyrb. Dia seorang p€mwi dha'if Yang terkenal dari Nafi' dari lbnu

Umar, bahwa Umar memiliki muadzin png bemama Masruh.

Abu Daud berkata, "Riwayat ini lebih 
"6u1715.n33o

Ad-Daruquthnisr meriwalntkan hadits ini dari jalur Abu Yusuf

Al Qadhi dari Sa'id, dari Qatadah, dari Anas.

l.j.h- Sumn Abi Daudbo.S32l.
l.jh. As-Sunan Al Kubm lerya Al Baihaqi (1/383).
Lih. Sumber sebelum4B.
l.jh-,4s-Sumn (l /t471 setelah hadit no.533.

327

328

329

330
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Ad-Daraquthni berkata, "Yusuf menyendiri dalam meriwayatkan

hadits ini, sernentara yang lain meriwayatkannya secara mursal, sedang

riwayat y*rg -,r*llebih shahih-"

Abu Daudsz meriwa5ntkan dari Syaddad bin lyadh333 dari Bilal,

bahwa Nabi $ bersaua kepadan5n, "Jangan mengumandangl<an

dan santpi f-aiar tqtihat dengan idas-"

* ojr-lritrr ok:!;st *t; q* -[,rrr].ru

diPt',n C /.:at dPrir'h'* y');t
.Pt'n'Ayfl.*bJl

288-t8191. Hadits Sa'd Al Qarazh, "Adan pada man
Rasuluttah fl fEat musim dingrn dikumandanglan pada

*pertujuh malam yang tercis- Sedangkan saat musim

pernas dikumandangkan pada separuh dari sepertuiuh malam

trang tercis-"

Al Baihaqi meriwayatkan hadits ini dalam N Ma'rifah'334 6'-

7a'tarariberkata: Aq6yafi'i berkata tt akni dalam Qaut Qadimnyal's3s

Sebagian ternan kami mengabarkan kepada kami dari Al A'mj, dari

hrahim bin Muhanynad bin Amrnar, dari ayahnya, dari kakeknya, dari

Sa'd Al auzh. Dia b€rkata,

Lih. tumn AdDataquthni (1/2451 -
ljtr- gmn Abi hd(no.l}ll.
Denrikiantah fang terttrlis dalam semua manrslaip. Yang benar adalah

"gpddad Maula.["dh." Dia adalah S!,addad nnula Ipdh bin Amir bin Al

Asla Al Amiri At Jaari. Dia meriurayatkan dari Bilal, mua&in Rasulullah s.
Uh- Ih?ifah As=1umn wl Abar(L/4121.
Kata ini fidak terdapat dalam manuskrip asli, tapi terdapat dalam mangskrip

manuskrip lain.

331

332
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334
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A,
nr,l r* aIl JJ-'t G:) €f

y 4) /. o.rfut d )rt: r: e #./i;1 o(5.*Nu;
'-c. cl I .od'rfiF"l.t;l"rjl &r#-

"Keduaryra mengumandangkan adzan pada rnasa

Rasulullah S di Quba', dan pada zaman Umar di Madinah. Sedangkan

adzan Shubuh pada masa lemi dilakukan safu kali sekaligrrs saat musim

dingin, yaifu pada sepertujuh dan separuh dari sepertujuh malam yang

tersisa, sedangkan saat musim panas dikumandangkan pada sepertujuh

malam lnng tersisa."

Kontels ini, sebagai;na 1nng dikatakan oleh lbnu Ash€halah
dan An-Nawawiffi berbeda dengan hadits png disebutkan oleh Ar-
Rafi'i, karena mengikuti Al Ghazali.3llT Hal ini jWa dikatalon oleh Irnam

Al Hararnain sebelum keduanya dan pengamng At-Taqrib.

fip[tf611;6syi3s8 berkata, "Hadits ini disamping sarndnlza dha'if
juga direkayasa. Dan riwayat yang disebutkan disamping dha'if juga

bertentangan dengan dalilpng dijadikan rujukan. Walahu A'lam"

Catatan:

Dalam catatan Ar-Rafi'i dan yang t€rtulis dahm 41 141*iffie
disebutkan "Sa'd AI Qurazhi" dengan menggunalon huruf Ya' nasb.

Dahm Taryll>rrya terhadap Al Wastth, sebagaimana disebutkan pula dalam
Al BadrAl Mmir(3/zffi).
Uh- Al Wasith, karya AI Ghazali en$\
Uh. Radhafinl, Thalifun $nOA.
Dalam N Wasith versi cetak en$l dtuts dengan bnar, laihr "Sa'd Al
Qarazh." Umumnya kesahhan tr.rts terrdapat dahm rnanuskripmanushp Al
Waslth, tapi Udak sernuanla, sebagairnana 1nng disebutkan oleh hnu Al
Mulaqgin dahm N BadrAl lvtuntrls/z05l.

@rp:t Ab

336
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Ibnu Ash-Shalah mengomentarinya dengan berkata, "Banyak fuqaha

yang salah dalam menulisnya karena menganggapnya berasal dari Bani

Qtrraizhah, padahal yang benar adalah Sa'd Al Qarazh, mudhafkepada

Qarazh, yaifu daun pohon yang dapat digunakan unfuk menyamak. Dia

terkenal dengan nama ini karena bisnisnya menjual Qarazh dan

mendapat untung, lalu ditekuninya sehingga dinisbatkan kepada

profesinSTa. Wallahu AIam. n

'aj ol ,y ;;tt DG'ui:"2;'€rl r.,\l $Y,Ly*

'Hddits, 'Bila salah seorang dari kalian mendapatl<an

xtu sujbd dalam shalat Ashar sebelum matahai terbenam,

hendaHah dia menyempumakan shalabya ----------n Hingga

akhir hadits.

Imam Al Bukhari34o meriwayatkan hadits ini dengan redaksi ini

dari Abu Huraimh yang telah disebutkan sebelumnyra. '

Dalam redaksi riwayat Muslim34l disebutkan,
at

.rpt i>,iat'!,\l'r- fr;)t A ;l!,at ,y -*s;'IL\l'i

'Elamngsiap mendapti safu mkaat dalam shalat bqsana

furwn, bqarti dia telah mandapti seluruh shalat tersebut"

l82OI. Ath-Thabarani meriwayatkan dalam At Ausatlfaz dari

jalur Zaid bin Aslam, dari AI A'raj dan lainnya, dari Abu Hurairah secara

rnar{u',

340 Lih. slnhih Al Buldan(no.556).
341 1;h. Stmhih Mstim bo.60tl (1621.
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|*'j !^3r ;[;'of * ;at Db'u a;t')'r[\l'J;

.'^u'n|:3t',.#'ol ,l:i At ,>v i -"s.,'arit;'t

"kmngsiap mendapti afu mkat shalat fulur sebelum

matahari tqbit, maka dia frdak shalat tersebut- Dan

bamngsiap mendapti afu mlaat shalat Ashar sebelum mabhari

terbenatn, maka dia frdak tathggal slnlat tersebut"

l82ll. Disebutkan dalam

Umar s@ara nnr{u' dengan

disebutkan,

Gham'ib Malik dari Nafi', dari lbnu

redaksi lnng srna. Di datamnYra

.W|j el,iar'$\l'J.o

"Maka dk tdah mqilapatl<an shalat tasebut dan wakfunga-"

' Perkataan Penulis, 'Masjid Nabi ! memiliki dua

mua&in. Salah safur57a (mengumandangkan adzan) sebelum

faiar dan yang satuqn lagi setelah fajar.'

Pernyataan ini diambil dari hadits hnu Umar yang telah

disebutkan sebelumnya.

Disebutkan dalam shahih Muslinff dari hnu Umar,

"Rasulullah $ menriliki dua mua&in, yaitu: Bilal dan Ibnu Ummi

Maktum. Nabi $ bersabda, 'Sesungguhnya Bilal mengumandangkan

adzan pada rnalam hari ............'." Hingga akhir hadits.

l.jh. N Mu'Jam Al Aunthfhp.2966l1.
lih. shahih Mslim bo.lo9A.

u2
343
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Kitab Shalaf

itrt,Ly -[,rrr].r,rr
'Ytb*)l

289-18221- Hadits, " Shalat pada awal waktu (akan

mendapatkan) keridhaan Allah, dan shalat pada akhir waktu

(alen mendapatl<an) ampunirn dart Allah-"

Hadits ini diriwaptkan oleh .At-Tirmida3'14 dan Ad-

Daraquthniffi dari Ya'qub bin Al walid Al Madani, dari Abdullah lbnu

Urnar, dari Nafi', dari Ibnu Umar dengan redaksi yang sama'

Tentang Ya'qub, Ahmad bin Hanbal345 6oL1u, "Dia termasuk

salah sorang perdusta besar."

Ibnu Ma'in menrvonisnya dln'if%7

6roPu*'i348 berkata, " Mahuk!

Ibnu Flibbangg b€[l(ata, 'Dia seorang pemalsu hadits, dan tidak

ada png meritmyatkan hadits ini selain dia."

Al Hahm3so berkata, "Dia orang png divonis."

Al Baihaqi3sl berkata, "Ya'qub divonis pendusta oleh para

Huffazh lEng lain. Mereka mernvonisngra sebagai pernalsu hadits."

Ibnu Adi352 berkata: hnu Hammad3s3 berkata berkenaan

dengan hadits ini "ubaidullah [dengan menggunakan Tashghifi."

Katanla, "Adahh salah bila dikatakan AMullah atau ubaidill*r."

344 Litr- gtnn At-fitnklzi lrp..l7Zl.
34s Ljh Suw Aderqfini (l/2491.
:x5 Litu At ltal qta luk'rifafr,ar8ikl$/5a8/no.1305).
347 Uh. Afi-Dtat,afa.ka4p Al thi[ 14/448).
348 U[r. rWtDhu'afa'lerya Ar'Nasa'i (tral 106/no-615).
34e UtL Ktub Al ltkfulnrrlsAs7l.
3so Lilr lututchbstnrKhilafigptAl Eailwil.aryahnu Farh Al Isybili (l/5261.
351 l;lh- A*Suwt Al ltub-a(L/43sl
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Ibnu AI Qaththanssa mengomentari Abdul Haqass yang

memvonis dha'if hadits ini karena adan5n AMullah Al Umari. Dia

meninggalkannya karena dianggap merniliki cacat karena adanya

Ya'qub.

Hadits seputar bab ini juga diriu/alratkan dari Jarir, Ibnu Abbas,

Ali bin Abi Thalib, Anas, Abu Mahdzumh dan Abu Humirah, yaitu:

18231. Hadits Jarir diriurayatkan oleh Ad-Daraquthni,ffi lang
dalam sarndqn terdapat perawi fang frdak dikenal3sT

18241. Hadits hnu Abbas diriua5ratlon oleh Al Baihaqi Mlanr Al
Khilafirytr yang di datamnya terdapat Nafi' Abu Hurmuz, seorang
pemawi yarg nnfutk

18251. Hadits Ali diriuayatlon oleh Al Baihaqisse dari hadits

Musa bin Ja'far bin Muhamrnad bin Ali bin Al Hr"rsain dari aSrahnya, dari
kakeknp, dari Ali.

Uh. Al |kmilV/L4gI
Dalam seluruh manr.rslcip t€rtulb "lbrm Fiammad." Yang benar adatah "lbnu
Hurnaid" sebagaimana 1ang disehdon oleh hnu Adi dalam N fGnil. Da
adahh Muharnmad bin Hanm bin Hurnail, Eldlfinta lbnu Adi .lalam hadits
ini, daqpng benar terdapat dalarn Al &drAl Munirl3/208).
Lih. &jan Al Wahm wl llanl4/1981.
Lj.h. Al Ahkamlarya Al Wasithi.
l.jh- Sunan AeDatqutlni (l /2491.
Kemungkinan dia Farj bin "Ubaid Al Muhallabi. Urh. Al Iman (4/741. Akan
tetapi di dalamryra ada 'Illat yang lebih kuat darinp, lraitu 'Ubaid bin Al
Qasim Al Asadi, seorang pendusta Fng keii. Lih. biografinya dahrm Tahddb
Al l<annl19/2291.
uh. Mukhbshar Khilafwt N Baihq' 11 /52s.5261.
LjJn. ,4s.1umn Al Kubn(l/4%1.

352

353

354

355

356

357

358

359
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Da berkata,S5o "Menurutku sanadnya paling shahih dalam bab

ini karena bersanad 'Ali me-shpwr ma'lul(terdapat caca$. Karena yang

rnahfuzh adalah riwayah:ya dari Ja'far bin Muhammad dari ayahnya

secara nnuquf."

Al Fraki6361 berkata, "Aku fidak menghapalnya dari

Nabi $ dari jalur yang shahih dan tidak pula dari para sahabatnya.

Karena riwayat di dalamnya adalah dari Abu Ja'far Muhammad bin Ali

Al Baqir."

Al Maimuni362 berkatat Ahmad berkata, "Aku tidak mengetahui

hadits 97ang tetap lshahkl dalam hal ini." Yakni dalam bab ini.

18261. Hadits Anas diriwaftkan oleh lbnu Adi353 dan Al

Baihaqim dari riwayat Baqiyyah dari AMullah nnula Utsman dari

AMd Mz dad Muhammad bin Sirin darinya.

hnu Adi365 berkata, "Baq[4Bh meriwayatkannya s@ara

menyendiri dari seorang perawi maihul dari orang yang sann. Jadi

hadits ini Udak Shahih;'

18271. Hadits Abu Mahdzurah diriwayatkan oleh Ad-

Daraquthniffi png dalam sanadnln terdapat Ibrahim bin Zakariya Al

'ljli, sorang 1nng dituduh berdusta.

Dalam Al Khilafrygat Uh. Mirhtaslnrnya (l /5?81.
Perr4ptaan ini iuga disebutkan dalarn Mukhtashar Khihfiylnt Al fuilnqi
lt/5?j,1.
Ibnu Daqiq Al Id mengutiprrya dalam Al Innm$n5\
l.jh. N l<anilenn.
AlKhilaftyst
UL Milhbdru.rrya karp hnu Farh (l /5?51.

365 hlr. A|I<anilenn.% l-.:lh. turut AdDarryuthnt(l/2501.

360

361

%2
363

w
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At-Taimi berkata dalam At-Taryhib Wa At-Tarhib, "Dia

menyebut unkfu pertengahan, tapi aku tidak mengetahuinya kecuali

dalam riwagat ini."

Dia berkata, "DiriwaSatkan dari Abu Bakar Ash-Shiddiq bahr,ua

dia berlota setelah mendengar hadits ini, 'Keridhaan Allah lebih kami

sukai daripada ampunan-N1n'. "

18281. Hadits Abu Humirah diriwalatkan oleh Al Baihaqi.367 Di6
berkata, "Hadits ini nn'luL'

Ju1.i!r ';J:;l :,lv S;, *vht Jb'fi ,ti ,L-)-*
.Wt si\itj;:t

bahwa Nabi S bersaMa,
adalah menunailan shalat

Hadits ini diriurayatkan oleh Al Hakims dari hnu Mas'ud dan
telah disebutkan pada batrasan sebelumnSra.

l82gl. At-Tirmidds5e meriurayatkan hadits ini dari Ummu
Farwah dengan redaksi ini.

Dahm NKhi;hfipAdaniwadis€bud€n dalan.Mukh (l/5281.
Lih. AlMtsdmk(l/t&8l
Uh. Sumn At-Tirmllzi gp.l7 Ol.

' Hadits: Diriwayatkan
"Amal .perbuatan palin7 utama
pada awal w-alrtunga."

%7
368

359
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g>$u. t)\;.1i '4r '*t riy ,L* -[,rr \ -^r .] .y 1 .

.6,, o7 o g. c 
" 

a t'# c"urttat; ':r;

290-183G83U. Hadits , 'Bila rxrnas menyengat, maka

tundalah shalat, I<arena panas tnng menwngat berasal dari
hawa pirnas Nenla Jahannam tnng men5lebar,"

Hadits ini disepakati oleh Al Bukhari dan Muslim (Muttafaqun

alaihlsTo dari hadits Abu Humimh dan Abu Dzar.

, 18321. Hadits ini irya diriuaptlon oleh Al 3rL1-ri371 dari lbnu

Umar. Dan redaksi rMnyat lbnu Maph372 adalah, 'Tundalah shalat

Zhuhur."

Hadits-hadits seputar bab ini iuga diriualratkan dari Abu Musa,

Aisyah, Al Mughirah, Abu $'il, Amr bin lAbsahl,gzs Shafrpan orang

fua Al Qasim, Anas, hnu Abbas, AMurrahnran bin Alqamah,

AMurrahrnan bin Jari!/ah dan sorang sahabat yang tidak diketahui

nanranya.

Hadits ini juga diriwaptkan oleh Ma[k374 dari Atha' bin Yasar

secara mursal danjuga diriwa5aatkan dari Urnar secaftr nnuquf.

18331. Hadits Abu Musa diriuaptkan oleh An-Nasa'i37s 6*n*
redaksi,

Uh. Slahih Al Buldarrkp-53i:!,536) darr Slnlrk M)slln (no.615,616).
Uh. Shahk N Bukhad(rc.5%1.
Lih. gtan lbnu Malahkb.678l.
Dalam manuskrip ash diseh.tkan "'IdrainatLo Ralatrya diambil dari
manuskriprnaruslaip lainrqp, dan raht inilah 1png benar.

374 l;rh. Al Muunthtln,(L/l5l.
37s l-;rh. Sumn An-lVasa'r(no.501).

370
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:& e, ;t G t.,* elthy,*urrr!r.l
" Tundalah shalat Zzuhur, karena pnas manyengat gpng kalian

nfikan bqasal dari hawa Fnas Nqaka Jaharnam 5rug maz5rcbr."

t834]. I-ladits Aistah dlriwayatlon oleh Ibnu l(huzaimah376

dengan redalsi,

.?j,e 'rtrll
*Tundalah shaht Ztuhw wt ataca pnas manlrungat'

18351. Hadits Al Mughirah dirirraptkan oleh Ahrnad,377 hnu
MajapTa dan lbnu 11156rt.37e Istraq bin Al Azraq menyendiri dalam

meriwaSntkan hadits ini dari S!,arik dari Thariqsso dari Qais, darinya.

. Dalam riv,rayat Al Khallal disebutkan, 'Yang terakhir dari dua hal

1;ang dilakulon Rasulullah $ adalah menunda shalat."

Imam Al Bukhad38l ditanp tentang hadits ini. Dia menjawab

bahwa hadits ini tergolong rrnhfu"h.

l.jh. Slnlrih lbnu l{hualmah (no.331).
Uh. Musmd Al hrum Ahmil(no.18185).
Uh. S.rnaa lbnu Malzh go@Ol.
Lih. Al lhsan (no.1505,1508).
Demihanhh yang tertulis dalam selunrh manuskrip. Padahal yang benar
adalah "Dari Bayan bin BiEr." RiwaSnt Thariq tidak ada pada mereka. Hal
ini telah dinyatakan oleh lbnu Abi Hatim dalam Al llal(ln36l dari jalur Abu
'Awanah dari Thariq dari Qais. Dla berkata, "Ahr mendengar Umar bin
Khattab berkata, "Tundalah shalat." Dia b€rkata, "Sepertinyn hadits ini lebih
mirip", yakni daripada hadits Al Mughirah. Uraian lbnu Abi Hatim ini dikuUp
olih hnn Al Mulaqqin dalarn Al Ba&Al Munlrl3/217r.
Al Baihaqi mengtrtiprqp dalam z4s.Sman Al Kubn (7/439) dari At-Tirmidd
darinya.

376

377

378

379

380
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Al Maimuni meriwayatkan dari Ahmad bahwa dia (Ahmad)

menilai shahih hadits ini.

Penrlataan senada iuga dikatakan oleh Abu Hatim pr-3-1.382

Dia berkata, "Menuruthr hadits ittt shahih."

Tapi Ibnu yu'63tx! menganggaP hadits ini merniliki illatl<are-na

adaqTa hadits 1nng diriu/alBtkan oleh Abu Awanah dari Thariq, dari

Qais, dari Umar secaftt nntquf.

Dia b€rlota, "I(alau riwalnt Qais dari Al Mughimh statusnya

marfit',rnaka tidak diperlukan lagi riwalrat dari Umar yang mauquf."

Dia sernakin rnantap dengan pendapatr5ra karena menurutr5a

Abu Arryanah lebih t€guhdari qnrik. Wallahu A'lam.

18361. Hadits Abu Sa'id diriuaptkan oleh Al Bukharise dengan

redaksi, " Tut*hh shaht huhur!'

18371. Hadib Amr bin Absah diriwaSntkan oleh Ath-

Thabarani.385

18381. Hadits ShafuEn diriwaptkan oleh hnu Abi Syaibah,3s Al

Hakimd dan Al Baghawis dari jalur Al Qasim bin Shafipan dari

382 Yang dimaksurd Abu Haffm adalah hadits Abu Hurairah, bukan hadits Al
Mughrah. LjIr- N lhllorrya FtranYa.

3&t Dahm llal lba Hafim(l/l%|. Dia meriwayatkan perkataan ini dari aphnya
dan hiian dari lbrur Ma'in.

384 Uh. Slnhih Al Bu*;lnri(no.538).
385 Uh. lu{ajnm' A*hut;a ld (L/3L21. Hadrc ini dinisbatkan kepada. Ath-

Thabarani dal61m Al l{abir.p1ta bakata, "Dalam sanadnla terdapat Sulaiman

bin Sahmah Al Khabari 3png para ulama hadits telah sepakat bahwa dia

dln'if
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ayahnya dengan redalsi, "Tundalah shalat Ztuhur .........." Hingga akhir

hadits.

[839] Hadits Anas diriwayatkan oleh

akhir hadits.

38e Hingga

[840] Hadits Ibnu Abbas dirirrnyatkan oleh Al Bazzar dengan

redaksi, "Pada wakfu perang Tabuk Rasulullah $ menunda shalat

Zhuhur sampai cua@ tidak panas, lalu beliau shalat Zhuhur dan Ashar

.." Hingga akhir hadits.

. Dalam sanad hadits ini Umar bin Shahban, s@mng perawi yang

dha'iFn

1841t. Hadits ALdurrahnran bin Jart/ah diriwayatkan oleh Ath-
11-5u-.i.s91

18421. Hadits AMurrahman bin Aharnah diriurayatkan oleh Abu
Nu'aim.

l:h. Al Muslannafl<arg lbnu Abi q,aibah ll/3251.
lih. Al Mustadnk@n5\.
Dalam Mufum SyryL,klnp.
D{am manuslaip asli kosong (tdak ada hrlirnnnya), sementara dalam
manuskrip "M" tertulis "At-Tlrmidd", kemudian di atasnya dikosongkan lalu
diralat, Ibnu Al Muhqqin m€ncanhrmkan hadib ini dahm At hdr Al Munir
(2/220) bersama hadits lbnu Abbas g, lahr mengatakan, "Keduanya
diriwayatkan oleh At-Tirmidd. "

390 Dia seorang perawi yang hadibngp munlor.
Uh. Tahddb At-TaMdb (7 /4o71.

391 Al Haitsami crllan. Iutainn'Az-Zauntd(l/3121menisbatkan hadib ini kepada
Ath-Thabarani dalan At lGbir.

386

87
388

389
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lS43l. Fladits sahabat lpng narnanya tidak jelas (maihul halt

diriwayatkan oleh Ath-Thabarani.3ez

I$Ml. Hadits Urnar telah disebutkan bersama hadits Al

Mughirah.

Faidah:

hnu Al Arabi berlotd dalam Al Qabas,ss3 'Tidak ada batasan

dalam menunda shalat kcuali dalam hadits png diriwayatkan oleh hnu

Mas'ud."

Yakni hadits:

18451. Yang diriwagratkan oletr Abu Daud,3% fui-Nasa'i3es dan

Al Hakim396 dariid*Al Asuad dari hnu Mas'ud,

,,;*tt A';Pt P, g'?", * lt );.,'t>t; 
":-,t 

ok

.rrdf # A d:rif ",* :6t G:,crrif )* ;y 1dl ix
"Rasulullah I menunda shalat Zhuhur saat musim panas kefika

bayang-bapng tdah mencipai 3 telaPak kaki atau 5 telapak kaki, dan

saat mgsim dingfln kefito baSnngbayang telah mencapai 5 telapak kaki

hingga 7 telapak loh."

3e2 lJh. At Mu'|m Al IGfu hF'.32221 dan no. (9793L Dia be*ata, "Dari

seorang hh-lah sahabat Nabi f. Menunrtlnr dia adalah Auullah bin

lvtas'ud S.'
3e3 |Uih. N eabat(tA
3e4 uh. gnan Ab Darudklc,-400\
3e5 Lih. funan A-lthsa?(no.503)
3e6 ljh. AtMsdnk$nm.
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Catatan:

Hadits-Hadits yang bertentangan dengan hadits menunda waktu
adalah sebagai berikut:

IU6l. Hadits yang diriu,ayatkan oleh Muslim3eT dariKhabbab,

e:6:) ? *) #bt a* i\t J* jts*' '.tKf-*uiqq-

"Kami mengeluhkan kepada Rasulullah $ tentang panas

menyengat yang membakar dahi dan telapak tangan kami, tapi beliau

tidak memberi dispensasi kepada karni."

Ada yang mengatakan bahwa artinya "Beliau tidak mernberi
toleransi kepada kami dan tidak mengindahkan pengaduan kami.,
Hamzah disini bermakna salb seperti l<ata "A'iamfu al KitaU' yakni aku
menghilangkannya.

Ada pula yang berpendapat bahwa artinya beliau tidak
menjadikan kami mengadu kepada beliau, tapi jusbu memberi

dispensasi dengan mernbolehkan l<ami menunda shalat. Pendapat
pertama ditunjukkan oleh hadits yang diriwa5ntkan oleh hnu Al Mundzir
dan AI Baihaqi3es dari hadits Sa'id bin Wahb; dari Khabbab, "Kami
mengadu kepada Rasulullah $ tentang panas yang menyengat, tapi
beliau tidak mernpdulikan keluhan lomi. Beliau malah bersaMa, '.Brl4

matahari teJah tergelincA, shalatlah l{alian'."

3e7 uh. shahih Mstimkp.6t9l.
3e8 l,ih. As-Sunan Al Kubm ll/4fi1.
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Al Atsram dan Ath-Thahawi3gg cendenmg berpendapat bahwa

hadits Khabbab tdah di-naskh.

Ath-Thahawi berkata: Dalilqa adalah:

18471. Hadits Al Mughirah,

'#. ok '>r).1t Ll ';; ,t):r;.| ,6 i- iVQu, F &
.r.<it

. "Kami shalat pada tengah hari !/ang sangat panas, lalu

Nabi $ bersabda kepada kami, Tundalah shalat (sampai cuaca tidak

terlalu Wnas/.lni menunjukkan bahwa menunda shalat adalah setelah

tengah hari yang sangat panas.

Sebagian ulama menafsirkan bahwa hadits menunda shalat

hingga'ketika bayang-ba5nng menar.nginln dan hadits Khabbab ketika

kerikil belum dindln, karena kerikil fidak alon dingin sampai matahdri

menguning. Karena ifulah Nabi $ mernberi dispensasi unfuk menunda

shalat tapi tidak mernberi dispensasi unfuk menunda shalat sampai

waktunya habis.

* jtt,-.)r },.li';i;'! it j"&f 'of'{i,Ly*

.#.;f Jr"
'Hadits, nl{alant aja frdak akan membentkan

umatku, pasti akan kuperintahlan merel<a unfuk menunda

shalat Is1ua smpi *pertiga malan abu tengah malam-"

3ee l;h. qath lvla'ani Al Abarll/L97,.
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Fladits ini telah diumikan sebelumnya

at

Da ,y if j;t t:tt :ak)L c,,4,'- -[,rt,r].vrr
';;- 6,*;|'-tAt d) & ;t' bt *,4,'€ #,

'*tn
291-184.7,- Hadits Ai$rah, n l{aum wanita pulang dari

shalat Shubuh bersma Nabi I dengan berselimutl<an

mantel- Mere,la frdak dapat dikqrali larena srrat ifu kondisi
n adh g&p-"

Hadib ini diriuayatkan oleh Al Bukhari dan Muslimm dengan

beberapa redalsi. Di antara redaksi riu/a!/at Al Bukhari adalah,

"@ian mq& fdak magant s&gian kirury;a', dan di antara
redalsi Muslim adahh, "Karena Rasulullah $ shalat saat kondisi.masih

gelap."

Faidah:

I84;gl. I-Iadib Raft' bin Khadij,

.;\'*Ltiy urtrfif
"Tunilcarzlah slnlat Shubuh kdka suasaru telah tmng, karqta

phalanlp l6ih bar.
Hadib hi diiadilon dalil oleh ularna Hanafi!,ah.

400 Utu Slnhh At tul{rut(no.578) hn &ahih Mstim(no.645).
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Hadits ini diriwa3ptkan oleh ,4shabu As-Sutnn,Nl hnu

Hibbanoz dan lain-lain. Dalam redaksi riwalnt Ath-Thabarani4o3 dan

Ibnu Hibban@ disebutkan, "Bila'kalian menunail<an slnlat shubuh

ketika suzrsana telah taang, nnh phalan5p lebih bar-"

Perlu dijawab berkenaan dengan hadits ini, bahwa lnng
dimaksud "Keffka suasana telah terang" adalah k€filra faFr batar-b€nar

telah terbit.4os

At-Tirmidzio6 berkata: Aqr$nfi'i dan Ahrnad serta Ishaq

berkata, "Artinya ketrka faiar telah terlihat jelas dan fidak diragukan

lagi."

Dia berkata, "Mereka fidak berpendapat bahwa artinp mennnda

shalat."

Dkatalon Wadtntn AI Fairu Ydhihu, lpitu bila faiar telah

terang.

Riuayat ini ditolak oteh riwayat hnu Abi qraibah4oT dan Ishaq

serta lain-lainryn dengan redalrsi,

'u W Et; i rat'A,F'l\t- #t'*r!;

Lih. Sunan Abi hdlno.4z4l, Surnn At-Tirmldzi(no.I,ill, grnn ArNas'i
(no.548,549) dan Sumn lbnu t2,Jahkp.672l.
].]ih. N lhsan(no. 11189,1491).

Uh. N Mu'jam Al l{abir$rc.42941dengan r€daksi, "Bila bfran mqrunibn
shahtSubuh ketll<a suasatm t&h temng, nalca ptnlany akan leih baar-"
Urh. Al llwan (no.1t189).

ljh. Al lhsan(4/35n.
lih. Sunan At-Timidd (l /289 / no.lill.
Dalam Mtsnadnya, sebagaimana dbehrtkan Pula dahm Al Matlnlib Al
Alit/ah(rp.27Ol.

.ru:")l

401

402

403

404

405
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'Wahai Bilal, bacalah a&an shalat Shubuh (Ash-Shatatu l{hairun
Minan Nauml sampai orcng-orang melihat terypat anak panah mereka

karena suasana telah temng."

Tapi Al Hakim408 meriwaSratkan dari jalur Al-laits, dari Abu An-
Nadhr, dari Amrah, dari Aiqph, dia berkata,

l\, Wl. t>+l,au; litr';-1

" Rasulullah tl frdak pmah shalat pada uaktu tqakhir ampi
beliau uafat"

:e;)b,F V6r iufl ti*Lit,Ly -[,ro . ]. r r r

292-18501. Hadits, n Para muadzin adalah [onng-
onang mantsiaFog dalam dnlat merel<a."

Hadits ini diriuaSatkan oleh Al Baihaqialo dari hadits Abu
Mahdzurah dengan tambahan, "Dan sahur mereka."

Dalam sanad hadits ini terdapat Yahya AI Hammani,4ll seoftrng
perawi yang menjadi pro dan kontra.

l:h. Al Mtsbdmk ll/l90l.
Dalam manrrslaip asli "oran$-orang kepercayaan Allah." Ralatrya diambil
dari rnanuslriprnanuslaip lainnya dan sumber bkhdi.
Uh. As-tunan Al Kubm (l/426[
Al Hammani adalah seomng perawi lnng dituduh mencuri hadits dan
mengklaim hadit yang fidak dia dengar. Tentang ucapan hnu
Adi "Aku tidak melihat hadia munkar dalam Mtmtadnya", pemyataan ini

db t1

\. r. :- i
.dll r,,- l. G:>

&"*ht*

408

409

410

411
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Ibnu Adialz berkata, "Aku tidak mdihat hadits munkardalam

Musnadnya."

18511. hnu Malrhar3 meriwaFtkan dari lbnu Unrar,

o ll.t ..trvs
'e*, ?3d4t og;A ovJll ,i grifiJ g$ba

"Ada dua'hal yang dibebankan di leher para mua&in kaum

mnslimin, pitu shatat meret<a dan prnsa mere&a."414

Dalam sanad hadits ini'terdapat lvtanmn bin 'Salim Al Jazari,

l8l2l.lmam Aslrslpfi'i meriuayatkan dalam Al Llmm416 dari

Abdul Wahhab dari Ytrnus dari Al fhsan dari Nabi $ secara mursl.

tidak arkup unhrk membelanya. Karena bih seorang perawi dituduh mencuri
hadits, rnaka tdak orlnrp menrbehqB dengan ahsan tidak adanya hadib
munlardalam htabrya. Karena fnng nrenld nrmber pro dan kontra bukan

masalah tidak merniliki hadits-hadits mut b4 karena bisa saja pencuri hadib
tersebut cerrdik sehingga bis:r memihh pokok-pokok riura5rat yang redalsinya
shahih talu dia mengldaim mertdengamla dari para huffazh, padahal

sfuEmya dia tdak mendengarr4B dari mereka. Jart Snng disematkan
padaqa berdasarkan perfimbangn ini, dan hkan karena riuapfrir,uayat
yang dicurinya menrpakan tEdits-hadits m.ailar png redaksinSa tidak sah

lalu diralat bahura ia hrkan ffiE mmlar.
4r2 rjh. N l<anitzn3q.
413 Uh. Sunan lbnu Mahhkro.TlZL
4r4 le/tt6l.
415 .J*L dia seorang perawi yarg nnbuh sAqgairnana fng dikatakan oleh Al

Haftzh sendiri dabm At-Tfrb. Lih- pernlptaan pa:a laitilrr.rs hadits dalam
TaMdb N KanalWB%.

416 Uh. N Unn(t/BT.
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Ad-Daraquthni berkata dalam Al llal,+rt 'lni adalah hadits shahih
tapi murcal. Adapun yang diriraraptkan dari Al Hasan dari Abu
Humimh,statusnya adalah dha'if."

Al Baihaqi berkata, "Diriwayatkan pula sebuah hadits dari Jabir
tapi tidak nahfuzh, dan diriwaSTatkan pula dari Abu Umamah yang
berasal dari perkataan5n."

Nanti akan disebutkan hadits, "lmam adalah penang[lung jar,rnb

sernentara muadzin orcrng png dipercap.." Yakni dalam adzan.

' Abar riu/a3pt Abdurratrman bin 'Auf dan hnu Abbas

Atsar ini d€n disebutkan di alfiir bab.

'"Ja f ,p>t:'* Pt gr,Ll* -[,ror].rlr
.:,i- ,F grl,ar g iulii.; & ;9t *3 ,&-

293-t8531. Hadits, "Pena diangl<at dari tiga onang
(frdak diabt): Dari anak kecil annpi dia baligh, dari orang
tidur annpai dia bangn, dan dari onang gila ampi dia
*mbuh (sdar)."

Fladits ini diriwayatkan oleh Atunad,4l8 Abu Daud,419 6n-
Nasa'i,420 hnu lv1aiah,42l J6nu Hibban422 dan Al Hakimaa dari hadits
Aist/ah.

a.,?

nll l:h. Ilal A&Darq u thnt (8 / ?St-?_52 / rc. 1 SS5).
418 uh. At Med (6/loGtol,tzt4).
4re 96. gxnn AU Dad(no.4398).
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Yahya bin Ma'in berkata, "Tidak ada png meriwaptkan hadits

ini selain Hammad bin Salamah, dari Hamrnad lbnu Abi Suhirnan, lnkni
dari lbmhim, dari Al Asr.rad, dari Aisfh."

t8541. Hadits ini juga diriwayatkan oleh Abu Daud,424 laot-

Nasa'i,425 Ahmad,426 Ad-Daraquthni,4n N F{akim,428 lbnu Hibbana,

dan hnu Khuzaimah€o dari beberapa jalur dari Ali. Di dalamqn

terdapat kisah antam dia dengan Urnar gnng dikomentari oleh Al

Bukhari.

Di antararya adalah hadits yang diritmyatkan dari Abu Zhahlan,

dari keduanya baik hadits rnaupun kisahnya.

1855]. D antamnyn adahh hadits yrang diriwayatkan dari Abu

Zhabpn, dari lbnu Abbas. lalu dia menyebutlorurya. Fladits ini

menrpakan riwayat Jarir bin Flazim dari Al A'nras3r, dari hnu Abbas.

Sedangkan Al Hakim meriwalatkannya dari q^r'bah, dari Al A'nrasy

dengan redalrsi yang sama tapi statr:srryn nwquf.

Al Baihaqi4sl berkata, "Jarir bin Hadm menyendiri dalam

meriwaptkannln secara mar{u'."

420 Uh. grnn An-Nasa'ig:r:..3/;32l.
42t l'.irh. $rpn lbnu ltta1ahlz04.ll.
422 lih. g*ahih lbn lilbbn(Al llmn rc.142l
423 uh. N Musbdnklz/5ig\.
424 uh. gnan AU hdga.44021.
42s Uh. ,As-Sumn Al Kubn lorya An-Nasal (no.7344).
426 66. Mtsnad Al Inmm,4hdkp.W,1328).
427 l,;lh- Surnn AdDarqutlni(3/138).
428 Uh. N Musbdnk (l/2581.
4D lih. N llrsan(no.143).

'xro Uh. slnhk lbnu l(huaimah(no.3048).
431 l..:rh.,As.fumn N KubmlS/z64;}
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Ad-Daraquthni berkata dalam Al llal,432 "Abdullah bin Wahb
meriwayatkannya s@ara menyendiri dari Jarir. "

Tapi Fudhail dan Waki' berselisih pendapat dengannya.

Keduanya meriwayatkannya dari Al A'masy s@am mauquf. Begifu pula

yang dikatakan oleh Abu Hashin dari Abu Zrabpn. [tapi Ammar bin
zuraiq tidak sependapat dengan mereka. Dia meriuraSntkannlp dari Al
A'masy tanpa menyebut hnu Abbas. Dan begitu pula yang dikatakan

oleh Atha' bin As-Sa'ib dari Abu Zh"byu"]& dari Ali dan Umar secaftr

marfu'. Adapun pendapat 5nng lebih cendenmg kepada kebenaran

adalah pendapat Waki' dan hnu Fudhail.

fip-[rrf656'it134 bertata, 'Hadits Abu Hashin Utsman bin Ashim Al
Asadi lebih mirip kepada kebenaran.

Menurutku, Abu Daud€s dari hadits Abu Adh-
Dhuha dari Ali, hanp haditsqn saja, tapi kisahnp fidak.

Tentang Abu Adh-Dhuha,4s5 Abu Zur'ah berkata, "Haditsrryn

dari Ali mutal."

Ibnu Majah€7 jryu meriuraptkan hadits ini dari Al @slm bin
Yazid, dari Ali yang juga mual, sebagairnana dikatalon oleh Abu
Zrx'ah.B8

At-Tirmidzi4se meriwayatkan hadits ini dari Al Hasan Al Bashri
dari Ali 37ang statusnya firya mutal.

uh. Al ltat$n2-731.
Antara dua tanda kurung siku fidak ada
meralatrya dengan mengambilrya dari 'M', '

"8", beberapa hadits hilang di ternpat ini.
Uh. As-Su,mn Al Kubm (4/323 / rp.7 ?451.
Uh. Sumn Abt hdlno.4403l.
l.jh. n{amsil lbtu A6 l{atim M 218/rc.821l
Uh. Sumn lbnu lulaizhl2042l.
l.jh. Iu{arwil lhzu AU HatimWlT6/rc.6461.

dalam rnanuskrip asli- Alil
'J', "\A/', "D.'Adaptrn dahm

432

433

4g
435

4%
437

€8'
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Abu Zur'ah berkata,m 'Al Hasan tidah mendengar apa pun

dari Ali."

t856]. Ath-Thabarani44r meriwayatkan dari ialur &rd bin Sinan,

dari Malfiul, dari Abu ldris Al Ktaulani: Beberapa sahabat

Rasulullah $ mengabarkan kepadaku, Tsauban, Malik bin $pddada2
dan lainrqn. lalu dia menyebutkan haditsrya dengan redalrsi png
sanra.

Tapi sarnd hadits ini masih diperbincanglon apakah

bersambung atau tidak?, sernentara Bfid rnasih diperselis;ihrkan.

18571. Hadits ini jWa diriuaptkan dari jahlr Muiahid dari Ibnu

Abbas,443 tapi sanadryn 4.'i1:.44

Catatan:

Pengangkatan (fidak dicatatuiya arna[ arlalah ma@ yang

fidak ada p€rnb€banan atau tanggungan, karena bila mereka

melalnrkan perbmtan baik rnaka akan dicatat pahatantn. Dernikiantah
yang dikatakan oleh Ibnu Hibban.44s

llh. Surnn At-Tirmidd $n.14231.
l.jh. Maasil lbnu Abl Hatimtnlll/rc-921.
llh. N Mu'lam N lhbtr Q /A37 /rc.7 lffil.
Dalam Al Muhm disebutkan "S!/addad bin Aus." Inihh yang benar.
l.jh. Al lilu'fim Al l{abir lll.l4ll.
Dahm teridapat Abdul Adz bin 'Ubaidillah, seorarlg srTdkh 1pqg
tidak menceritakan hadits kecrnli kepada Ibnu A1l1rcy. Dia dfircrris dha'if
oleh Yahfa bin lv[a'in dan hirlainnga.
L;fi.. A&-Dhu'afa'karyaAl Uq.i[ (3/2Ll hn N Jart tm At-Ta'dil(5/#n.tl4s 65. &mhiilrt1p, @t llrsanlfiSn.
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f ic.i n:, gtLsu;V;rtri rri) ,Ll--[,r,.,r]. y 1 r
c Lz t.*r+it,;|# r;it, P ic.f r, : * ii fti,tg

294-t8581- Hadits , " Perinbhlah anak-anak l<alian

unfuk menunailran shalat s*rat berusia 7 tahun, pukullah
mereka saat berusia L0 bhun (dalam un nn shalat), lalu
pisahl<ankh antara merel<a di ternpat tidw-"

Hadits ini diriunptkan oleh Abu pu,r6rttl5 dan Al Hakim4T dari

hadits Amr bin Syu'aib, dari aphq;a, dari kakeknya. Keduanlp,ffi At-
Tirmi&ise dan Ad-Daraquthnim meriwalntkan dari hadits Abdul Malik

bin fu-Rabi' bin Sabmh Al Juhani dengan rnalma hadits lnng sanu,

tanpa menyebut kata "Mernisatrkan" (di ternpat tidur).

Hadits-hadits lpng berkenaan dengan bab ini adaliah:

18591. Diriuayatkan dari Abu tlaft', dia berkata, 'Kami
menernukan dalam saru4; pedang Rasulullah 0451 setelah beliau waf-at

sebuah lembaran 5ang b€risi fulisan,.

-.'*) *ht ,)* itr Jy, qtt G& G€-o3
prrir fv,;,i*,g{)r f:}tl' ,*,, ,LFJ,e.ay:

Uh. Sunn AU Datdklo.4g5l.
Uh. Al M,sdtak$ngn. ?
Yakni Abu Daud (no.491) dan Al Hahm dabm AI lv{ts-bhk(l/?01,,l.
l.jh. Sumn At-1im&n krc,.407l.
Uh. $mn Ad-hqutlnt (l/23O1.
Dari kata "SAW oleh Al Baihaqi dari hadits Abu
lvlahdamh ......'tdak ada daLm '8."

w
M7
w
49
450

'151
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s:t:r)t J,"€,61 $pr,:ry #y?<tt:y*)t1 siliatj
.ry'ir.'&l dyrx.tiy

" Bismillahtumhnnnirmhim. fuhlanlah tanpt tidur pmtbntu

laki-taki dangan putbnfu perempwn, stfun laki-kld dangan stilan
percmpwn sf,at mqdta fu1dn 7 bhun. hn pukullah anakanak l<alian

bila tidak mqumil<an slnkt sd&h Whf Menunrtku yang dimaksud

adalah k€filo mereka berr$ia 9 tahun.

1860I. Abu Daud62 meritrqndran dari plur Hiq/am bin 'Sa'dt

Mu'adz bin Abdullah bin Khabib4s3 Al .fuhani menceritakan kepadaku,

dia berkata:

rl,rlat ,k ,;- -i?'t.ir:)
,Su ,:Pt {'Xtt ,)b lt )

,&&;
,y; oe ,Uu"

,it-'f;r.iui
;:' *?sq

.r>ilu. i ;;t lb'u A- U s rtY

Kami rnasuk menernuinln lalu dia berl<ata kepada seorang

perernpuan. -Dalam riungt hh disehrtkan, 'Kepada isterringB"-,

"Kapan anak kecil ifu harus mengnaikan shaht?" Isterinya menjawab,

"Salah seotang laki-lah dari l6tangan l6rni menceritakan dari

Rasulullah s bahuru beliau b€rsabda, tsila dh tdah magebhui anh

l<anan dari anh kiri, painbhlranlah db utfuk mqtunaikan shalat'."

Ibnu Al Qathttrancsa bertata, 'Statls per€rnpuan ini fdak

dikenal, dan lakl.laki yang meritraptkan darirya juga tidak dikenal."ffi

S€kian.

4s2 l.irh. furnn Abi Dadlrc-.49T|.
,ts3 1q1flZl.
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Ath-Thabu.rri4s5 meriwaSratkan hadits ini dari jalur ini. Dia
berkata: Dari Mu'adz bin Abdullah bin Khubaib dari ayahnya bahwa

Rasulullah $ bersaMa dernikian.

Dia berkata, "Hadits ini tdak diriwayatkan dari Abdullah bin

Khubaib -salah seorzmg sahabat- kecuali dengan sanad ini. AMullah bin
Nafi' meriwayatkannya s@ara menyendiri dari Hiq/am."

Ibnu Sha'id berkata, "Sarndnya laean glnrib.' 
.

t86U. Diriwayatkan pula dari Abu Humirah dengan rnakna yang

sama seperti redaksi yang pertarna. Al Uqai[es7 meriwaSntkannya dalam

biografi Muhamrnad bin Al Hasan bin Attrig,lnh Al Aufi, dari Muharnrnad

bin AMurmhman dengan redaksi yang sama.

Dia berkata, "Hadits ini juga diriwaSatkan dari Muharnrnad bin
Abdurrahman s@ara mursal, dan riwayat inilah 1nng lebih baik.ffi Tapi
riwayat dalam bab ini laggin."

18621. Abu Nu'aim meriuraptkan hadits ini dalam 41114ut ifufta59

dari hadits Abdullah bin Malik Al Khats'ami, tapi mnadnya dta'if,

4il
t155

t156

4s7

458

lJh. hsan Al Wahm wl llnn (3/3401.
Lengkapnya sebagairnana 1Bng dikatakan oleh lbriu Al Qattrthan adahh,
"Tidak benar bahua p€rernpuan tersehfr seorarg Shahab[Eh (Sahabat
perempuan)."
Uh. Al Mu']zm Ash.gnshir bo -27 41.
l.jh. AdlyDhu b{a' karw Al Uqaift (4/WL
Al Uqaili menyebutkan sanadnya. Dia berkata: Mu'adz bin Al Mrnbanna
menceritakan kepada kami, Musaddad menceritakan kepada kami, Abdullah
bin Daud menceritakan kepada lomi dari Abu Sa'id bin 'Athi54Bh, dari
Muhammad bin Abdurrahrnan dari Nabi C ...-..-..-..-......"
Lth. Ma'rifa ti Ash-Slnlrabah lor!,a Abu l{u'aim (4/18O9 /rc.457 4l -
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tS63l. Diriwaptkan pula dari An+s dengan redaksi,

.:;+ -r?t t). * i i fi:, /. gti,au; i t:)
"suruhlah mqel<a mqrurnikan slalat wt berusk 7 bhun, dan

pukullah mqela wt bausk 13 bhun kdka dia aggpn slnlat)." HR.

Ath-Thabarani.460

Dalam sarndnln terdapat Daud bin Al Muhabbar, s@rang

perawi yang mafutk Dia meriwalntkannya secam menyendiri

sebagaimana fng dikatakan oleh Ath-Thabarani.

.. t I.rr;t rrr,,,,i.v W?6'rl$;"'€',-,l q, $,L *

' Hadits , 'Bila salah seorang dari lalian
mendirilan shalat atau tertidur, hendaknSm

menunailannga kefrka lngal'
Hadits ini telah diuraikan sebelumnya dalam bahasan tentang

tapmmum png diriuraSntkan oleh enam perawi dari Anas. Sedangkan

kata'ketiduran' diriwalntkan secara menyendiri oleh Mrrslim

Iupa
dia

'#;g5t'fi;;L i$t 'ri;.;Y,.c I rc--1-2r a. '$b I ie"-* -[,rr t]. v r o

.'; t a ts e ;"at u. iy,e rj,i.)ht
29lrl{8641. Hadits, 'Tidak ada shalat *telah Shubuh

ampai matahari terbit, dan tidak ada shalat *telah Ashar
ampai matahari terbenarn."

h

'160 l-ilt. Al Mu'izm AlAuathlrp.4lBgl.
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Hadits ini diriunyatkan oleh

hadits Abu Sa'id.

Dalam redalsi riwayiat Al

mablnri maninggi-"

Al Bukhari dan Muslim6l dari

Bukhari462 disebutkan, "sampai

t8651. Al Bukhari dan Muslim meriwayatkan hadits ini463 dari

hadits Abu Huraimh dengan redaksi,

. q#t . . .lr,;3lt U,F r=-:r :i;. f;2sr * e
"Nabi $ melarang menunaikan shaht setelah Shubuh sampai

matahari t€rbit ................' Hingga akhir hadits.

186G8671. Hadits dengan makna !,ang sarna juga diriwayatkan

dari Umala dan hnu grour.'155

1868€701. Muslim meriwaptkan hadits ini dari Amr bin

Absah,456 Uqbah bin Amiy'57 dan Aiqnh.6

1871] Al Bukhari4se juga merirlayatkan hadits ini dari Muawifh.

Lih. Slnlnh Al Buklwikp.586) dan Slnlnh M,shnlrc.8zn.
l.jh. glahk Al tururi$p.586ll.
l.jh. Slrahih Al Buklnrikp.558) dan Shalrih M6lim(no.825).
Lih. Slnhih Al Buklnribo-s8l) dan galrih lufislh, (no-826)-
l.jh. Slnhih Al Buldn i krc..582) dan Slnltih Mtslim(no.828).
Lih. *nhih Mwlim (no.832).
[jh. Slnhk M.Elim (no.831).
Uh. Slnhih M6hm (no.83,iD-

6t
M2
M3
@
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18721. Abu DaudaTo meriwalntkan hadits ini dari Ali,

-q;';J:Jt, 6bibf !r,:,,:t :x. tj;,t
"Janganlah kalkn melal<.snal<an shalat setelah,Ashar kecuali bila

l<alian shalat sernenbn mabhari masih frnggi."

Secara zahir hadits ini bertentangan dengan hadits sebeldmnya

meskipun ganadnSp srlafirL

At-Tirrnidzi4Tr berkata, 'Hadits yang berkenaan dengan bab ini

juga dirivrn3ptkan dari Ali, Ibnu Mas'ud, Abu Sa'id, Abu Hurairah,

Uqbah bin Amir, hnu Urnar, lsamurahlqz bn Jundub, Salarnah bin Al

Al$,ua', aid bjn Tsabit, Abdullah bin Amr, Mu'adz bin Afra', Ka'b bin

Murrah, Abu Urnarnah AI Bahili, Amr bin Absah, Ya'la bin Uma14ph,

Mmwiph dan Ash-Shunabihi." Sekian.

Hadits yang berkenaan dengan bab ini juga diriwayatkan dari

Sa'd bin Abi Waqqash, Aiqah, Abu Dzar, Abu Qatadah, Hafshah,'Abu

Ad-Darda', Shafr,ran bin Al Mu'aththal dan lainnya.

69
470

47t

Uh. Slnhk Al Buklnrikp.ST.
Lih. Snnar (no.l274l dengan redaksi, "Rasulullah $ melamng shalat setelah

Asar ke,nli bila mabhari masih ungi." Adapun redaksi yrang disebutkan
penulis (pengarang) adalah redaksi riwayat imam Ahmad dalam Musradnya
(no.1073), An-Nasa'i dahm As=1umn Al Kubm (no.1552), Ibnu Khuzaimah
dahrm Slnhib.ya (no.1285), hnu Hibban (no.1547) dan lain{ain.
|-jh- Surmn At-Tirnid* $/Y3 setelah hadits no.183). Akan tetapi dalam
buku versi cetak tidak ada kata "Abu Sa'id." IGta ini hanSra disebrrtkan dalam
Tuhfatu Al Ahmdd(l/il0L
Dalam manr.rskrip asli terhrlis 'Sahrnah." Penulisan ini salah. Ralatnla
diambil dari rnanuskripmanr.rskrip lain.
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,g$!:tr L'; W U'pr'ot,Ly -[,rvr]. Y 1 1

JtU; sV Wrv ,16 s$ ,q:rv o&t tit i rA;u a;frt $$

.yGilt'lll, e y:t*st * ,# l#tuU*$$qru 
=rAt2g6-1873t- Hadits,'sesungguhnSn matahari terbit

bersama tanduk syaitan. Bila ia telah meninggi maka qretan

akan berpisah dengannya. Bila ia berada di tengah-tengah
Iangit, qletan al<an beramanya lagi. Bila ia tergelincir,
syetan akan berpi*h dengann5n (meninggalkann5m)- Bila ia
hampir tenggelam, qTetan akan beraman5n lagi, dan bila ia
terbenam maka syrctan akan berpiah . " Maka
Allah $ melarang shalat pada waktu-waktu tersebut.

Hadits ini diriwa5ntkan oleh Malik dalam Al Murnththa',473 F*-
SSnfi'i4zc meriwayatkan darinya (Malik), An-Nasa'i47s dan hnu Ma;a[476

dari riwayat Atha'bin Yasar dari AMullah Ash-Shunabihi.

Ibnu AMil Barf77 berkata, "Jumhur perawi Malik sepakat

meriwayatkan darinya sesuai konteksnla."

Mutharrif, Ishaq bin Ath-Thabba' dan lainnya berkata, "Dari Abu

Abdillah Ash-Shunabihi." Inilah yang benar. Dia adalah Abdurrahman

bin Usailah, s@rang tabiin senior dan bukan seorang sahabat.

Ibnu AI Qaththan4T8 bertata, "Hafsh bin Maisarah

bahwa dia mendengar dari Nabi $ dan hnu As-SalGn menyebut

biografinya dengan menyebut narnanya di kalangan sahabat."

l.jh. Al Mtwadrtln'(l/2191. '
l.jh. MtsdAsy-efrfrI@l$l.
Uh. Stmn ArNas'i (no.559).
Uh. Saman lbnu luklzh (no.1253) dari lrlur Matmar daliTaid bin Aslam dari
Atha' bin Yasar dari Abu Abdillah AstrShunabihi dengan redaksi yang sarna.

l.jh. At-Tamhkl (4/ l-21 dan Al Isfr 'ab (3/ 1OO2l.

q3
474

475

476

477
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Abbas mengatakan (meriwayatkan) dari Ibnu Ma'in,479 "Bisa iadi

dia seorang sahabat." Kemudian dia menguraikan€o pro dan kontra

dalam masalah ini, lalu dia berkata, "Aku tidak menyatakan bahwa dia

adalah AMurrahman bin Usailah, dan aku juga tidak menyatakan bahwa

dia sorang sahabat." Seldan.

18741. Mushm48l meriwayatkan hadits ini dari Amr bin Absah

dalam hadits 5ang paniang.

18751. Hadits ini juga diriwayatkanaaz oleh hnu Hibban,€3 hnu

Majatr,@ Al Flaldm4ss dan AtlFThabarani dari hadits Abu Humimh.

Dia berkata: Shafunn bin Al Mu'aththal bertanya kepada Rasulullah *.
lalu dia menyebutkan haditsrya dengan reda]rsiry;a 5rang paniang.

18761. Ath-Thabarani486 meriwayatkan hadits ini dari Murrah bin

Ka'b dengan rnakna hadits lrang sarna.

l*r. &l,an Al Wahn wl llnn l2/61ffi161. D dalamnya dibahas tentang

bantahan keketman dari Malik A.
Uh. RtmstAd-tud$n81.
Yakni lbnu Al Qaththan.
Hadits ini telah disebutkan s&knnya.
tQ/l181.
l-th. Al lhsn (no. 1542).
Uh. Srrna, Ibnu luhfih $w.125A.
l'jh. NMwtadmklS/51.&I
Uh. Al Mu'fizm Al Kafir(20/320/no.757).

q9

'180

'l8l
82
tt83

4&
485

486
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.a"e, W rl i*'*iv;,L*-[,rvv].y1y
.l:;i rA ;ir t 6, U;'oV,a?i

2g7-I87il. Hadits, 'hnngsiap tertidur hingga
meninggalkan shalat abu lupa, hendalm5p dia shalat ketil<a
ingat, l<arena itulah wMunw dan tidak ada waktu tagi selain
ifu."

[Hadits ini diriwayratkan oleh M-Daraquttini@ dan Al Baihaqi
dalam N l{hilafigy:a$8 da,i. hadits Abu Hurairah dengan sanad 3nng
dha'i48g |arrrpa kata "Tidak ada unkttr lag selain ihr.',fgO

Hadits ini telah disebutkan sebelumnya dalam pembahasan

Tayammum dan asalnln terrdapat dalam Ash-gtnhihain tanpa redalsi
"I{arena ifukh tnkturya. "

rsyi;t-;sr :r-lif ';,i I -[rrvrr]. Y 1A
aa

.C.1.rlJl t...o:rZL

298-lS78l. Hadits , 'Wahal Nl, Jangantah ""gb:menunda empt hal: Jqaah lefrka telah dap
Hingga akhir hadits

llh. sunan Ad-Daraquthnt (l/4231 dengan redakd, "Barangsiapa lupa shalat,
maka waktun3B k€fflo dia hgat"
l-jh. Mukhbslnr Al Khihfulpt (Z/149-1fi1.
sanadnya sangat dln'if. Dt dahmnya terdapat Hafsh bin Umar bin Abt Al
Aththaf' seoftmg perawi lgarg nabutc dikatartan oteh Bukhari
dan lain-lain.
Antara dua tanda lorung siku tidak ada dahm mantsraip asli. Aku
meralahya dengan darl manuslaipmanrskrip hinqn.

'r{t u,Lt-

8t

'188
tA9

108



Kitab Shalat

Yang tertulis dalam kitab-kitab hadits adalah,

fStt ,cr.r1L t;yi;t "stt,L;f ri1 ;l,1at ,tn; ?i 'l .

.lrf q) c,uj riy

'Jangankh aglrau mqtunda tiga hal: Shalat bita tetah tiba

wakturya, jqaah bila tebh siap dan s@ftng gadis bila telah

mendapatl<an firfirgan tnng s*ufu dangarinya."

Pengarang mencanfumlon hadits ini dalam pernbahasan nikah

dengan bamr, lalu menyebutkanqn lagi sebag3irnana 1nng tertulis di

sini. Dernikianlah 57ang diriwayatlpn oleh At-Tirmi&iael dari hadits Ali.

Dia b€rkata, "I-Iadib ini gharib dan sarndryra hdak muttasfl.

Hadits ini mempakan riwayat Ibnu Wahb dari Sa'id bin AMullah Al

Juhani, dari Muharnrnad bin Urnar bin Ali, dari aphnSla dari Ali."

Sa'id adalah seorang perawi 5nng nnihuL4gz Ibnu Hibban

mencanfumkan narnanlp dalam Adh-Dhubk'.493 p6u berkata, "Sa'id

Ibnu AMirrahrnan bin Abdullah."

Al Hakim494 meriwaptkan hadits ini dari ialur ini dan mengganti

narnanya meniadi Sa'id bin Abdurmhrnan Al Jurnahi. Ini merupakan

salah safu kesalatrannya lang fatr{.49s

4et l.-:lh. glnan At-TbmHzi(no.1075).
4e2 Uh. Al Jart wa At-Ta'dil$nn.
4es lih. Kibb Al niairuhin(L/3231. Dia berkata di dalamnya, "Dia meriwaSratkan

dari 'Ubaidillah bin 'Amru dan perawi-perawi hlnnf yarg Tsiph hadits-

hadib palsu 1png akan dianggap hadib-hadits Pqrangan oleh orang lnng
mendengaqla." Da menyeh.illen hadits ini sebagai salah satu contohnla.

4% Ilh. Al Mstuk(2A62-1631. '
aes 6i adalah perqBtaan lbnu Hibban drllan, Kibb Al luhiuhin. Sepertinp Al

Haffzh 6dak mernperhatikan kesepakatan keduangn dalam masalah
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Ibnu Maja[a96 meriwalntkan hadits ini dengan hanya

menyebutkan redaksi, "Janganlah engl<au mqtunda jqaah bila telah

siap,"

Akan tetapi ada hadits lain 1ang kontra dengan hadits ini,lnitu:

18791. Hadits png diriwaSptkan oleh Mushm4eT dari Uqbah bin

Amir Al Juhani,
I zt

c,rGt1, cr>ti,

6..... .lro:6. Liilr U * 6rf; 'rg-t'rb'of:t J.e ;jU
.4gJl

"Ada 6ga waktu yang Rasailulah $ melarang kami shalat di

dalamnya dan mengubnr orang-orang yang wafat di antara kami, yaitu

ketika matahari t€itit ............" Hingga akhir hadits.

Sebagian ulama menafsirkannya hanya saat menrakamkan saja.

Akan tetapi dalam Al Jana'iz lor!,a Ibnu Syahin disebutkan dengan

redaksi, "IGrni mqshakti onng-omng gng wafat di anbm kami pda
wakfu tercebut" Tapi dalam sanadnya terdapat Kharijah bin Mrxh'ab,

seorang perawi yang dha it
Al Baihaqi€8 berkata, 'Hadits terbaik tentang masahh kafa'ah

adalah hadits Ali yang disebutkan disini."

pencampur-adukan antara dta btografi sehin@ harya menyebutkan
kesalahan Al Hahm sqh.
L:h. &tnn lbnu Malah(1486).
Uh. Sltahih Mrcltun (no.831).
Uh. As.*rnn Al KubnVn32l.

496

497

498
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c -t - <, .

'.*J'J- )a't*3tt';i:6il y:, tiy,Ll* - [,r,r . ] . r I I

;;.s;|ee
2gg-1ff301. Hadits, 'Bila salah *onang dari kalian

masuk masjid, janganlah duduk ampai menunaikan shalat

dua ral<aat."

Fladits ini diriuqatkan oleh Al Bukhari dan Muslim4ee dari

hadits Abu Qatadatr.

18811. hnu Adim meriwayatkannln dari hadits Abu Hurairah

dengan menambahkan, "Karena Allah akan menjadikan dua rakaat

tersebut sebagai kebaikan unfukn1n."

Al Uqailisol berkata, "Hadits ini tdak ada asaln5a."

hmhim bin Aid bin Qudaid menyendiri dalam meriwayatkan

hadits ini dari Al Auza'i, dari Yahya, dari Abu Salamah darinya.

16r',u 64fo2 berkata, "Aku tidak mengenalnya."

v 'jr-i *3 y'ht e'6 ,t::)Lrb -[lAy].Y. .

.A. ri r', 4t Lrtb iy",").iLl,s:fr
l.jh. Slrahih Al Btldarrkp.1l67) dan Slnhrh Msltm (no.714).

Uh. Al lGnilll/?521.
Llh. AdhDhu-'afa'$nqdengan redalsi, "........-......Tidak ada asalnp, dari
hadib Al Auza'i.'
l-jh. At lCnilll/Z5iz\dengan redaksi, "Aku.tdak mengetahui hadits lbmhim
bin Yadd s€lain hadib ini. Hadits dengan sarad ini munl<ar."
Al l&oifi b€rlata (AdhDhu'ah'lnll, "Hadibn5ra keliru dan salah."

499

5(x)

501

502
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300-18821. Hadits: Diriwayatkan bahwa
Nabi $ bersabda, 'Janganlah salah seoftrng dari lalian
sengaja menunaikan shalat ketila matahari terbit abu kelika
matahari terbenam-n '

Hadits ini diriura3ntkan oleh Al Bukhari dan Muslims3 dari
hadits lbnu Umar dengan tambahan,

.e$3;l:',C,Jn,'qy

"Karqa ia tqbit fusn aan dazgan dw bnduk qnibn."

t8831. Muslimru meriua5atkan hadits ini dari Aistah dengan

makna hadits yang sarna.

lry JC *i *, 1', j:" '6 L* -[,r,rt].r.r
G',rll3'Ji'c4- ;y ,;*)' A '^r)* ,f A\,i:*
'A.f 'f ,i ,y Lilq ,;)l # '.)* 6 :Ju; ,*it G'€:i.
!f J,',5t1 )futu.i|Ab'oty'rf F ipL Gt:rril

:ef
301-E8al. Hadits: Bahwa Nabi C bersaMa kepada

Bilal, " Wahai Bilal, ceriblanlah l<epdalru tentang amal
Wng paling englau dakm ldam, Irarena aku
mendengar sraft, kdw terompahmu di hadapnku di
Surga' Jawab Bilal, 'AIru frdak melalrukan amal perbuatan

503 lJh. Slnhih At tutclnri k:r,.S8S) dan Slmhth Musttnt(no.g2g).
so4 Uh. gahih M6ttn(no.833).
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Wng lebih kuhanplan dartpada amalan bersuciku ini, ymitu

setiap kali aku bersuci pada malam hari atau siang hari aku

menunail<an shalat *sUai tqng diperinbhlan kepadaku."

Hadits ini diriwaSntkan oleh Al Bukhari dan Muslimsos dari Abu

Hurairah.

1885t. hnu Hibbanffi dan Al HakimsoT meriwayatkan hadits ini

dari hadits Abu Buraidah dengan tambahan,

.'*b"yt lL;it *V; it tiilf r;

"&tiap kali aku'tql<qa hadab aku selalu bqwudhu, dan setkp
.kali aku fuwdhu alru s&lu mqunail<an slnlat"

Catatan:

Duffu Nalail<a (suaralGn kedua adalah gerakan

terompah tersebut.

?f'*;. ,tr'' *: ;r'b, J-'6 ,Ll- -.[,r,rr].r.Y

i nJ ,;6 :Ju, ,W'^iU #; d:- ,e,Jt iY"P r,; ea,u!,.

oG6*;ptu.ft,Ftst * e.la #,r *'u
302-18861. Hadits, 'Bahwa Nabi $ masuk ke rumah

Ummu Salamah setelah shalat Ashar, lalu lqliau

sos l-.:lh. Slnhk Al BuAlnribo.ll4g) dan Slnlnh Mtslim (no.2458).
506 lJh. Al lhsan(no.7085).
507' Uh. Al Musbdnk ll/313, 3/2851.
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menunaikan shalat dua rakaat, maka Ummu Salamah
bertanya kepada beliau tentang shalat dua rakaat tersebut.
Maka Nabi $ menjawab, 'Tadi ada beberapa orirng Bani
Abdul QaX Wng menemuiku dan merela membuatku sibuk
sehingga aku tidak xmpat menunail<an shalat dua nlaat
setelah Zhuhur, shalat ini adalah *bagai gantin5n."

Hadits ini diriwayatkan oleh Al Bukhari dan Muslims8 dari

hadits Kumib, dari Ummu Salarnah yang di dalamnya terdapat kisah

png paniang.

[887, 3881. Muslimru meriwayatkan dari hadits Aiqrah,

sedangkan Alunadslo dari hadit&Maimunah,

-ErahwaNabif .--",*"-Ti;Hi1,J

18891. At-Timiddsu dan hnu Hibbansl2 meriwayatkan dari

hadits hnu Abbas, dia b€rkata,

;5{St otiii,k &,lrff,l .Ata.#lt,-i*clt
.t4'ri;-'f i ;it'fi. C^\i -i;rlt A

"Nabi $ menunaikan shalat dua rakaat setelah.Ashar karena

beliau diberi harta yang menyibukkannp sehingga beliau tidak sernpat

508

w9
510

511

5t2

Uh. Shahih Al Buldnrlkp.l233) dan Slatnh lultgtm(no.834).
U,h. Slnhih Mwfrm (no.835).
lJh. Msnd Al Inam ,4M(6/33+335).
l.jh. S,rrnn At-Ttmidd $p.184}
lJh. N lllean (no. 1575).
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menunaikan shalat dua mkaat setelah Zhuhur, maka beliau pun

menunaikannya setelah Ashar, tapi setelah ifu beliau tidak

mengulanginya."

61-1ir-i6ri513 berkata: Hadits hnu Abbas lebih shahilFta

karena dia berkata, "Beliau tidak mengulangiryE." Hadits serupa juga

diriua5ratkan dali. T:lid bin Tsabit.

Menurutku, hadits ini juga diriwayatkan oleh Ahmad,515 tupi

hadits Aist/ah lebih ktnt (shahih sanadnya. Adapun reda}si yang

diriwayatkan oleh Muslim adalah, "Kernudian beliau menetapkannya

(menunaikannfra s@ara rutin). Apabila beliau menunaikan suafu shalat

maka beliau alon menetapkannln." Sedangkan redaksi yang

diriwartkan oleh Al 3rLhri516 dari hadits Aisyah yang dfadikan

pqlangan dalam hal ini adalah bahura Nabi $ tidak meninggalkan

shalat tersebut sampai menghadap Allah.

Catatan:

Telah diielaslon sebelumnya bahun kesibukan beliau disebabkan

kedatangan delegasi Abdul Qais.

l890l. AdlThabatanisu meriunyatkan dari hadits Ummu

Salamah:

513 Uh. gnnn At-Ti,midd ll/3451.
s14 [e/1191.sls l-;ih. M.sd Al Iman Ahnd(5/185).
s16 uh. stnhk At Bdct:rrlk:r..Sgol.
st7 uh. N Mu'fim Al l<aur(23/Ml/no.9591.
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'* Y pb e aY:i, q."it*r'?Ft:r ok u;Ll
.$L'n'.^{.}t t)

Bahwa peristiwa tersebut terjadi kefika beliau kedatangan

delegasi Bani Al Mushtaliq yang menrbahas tentang perbuatan Al Walid

bin Uqbah 1;ang dilakukan terhadap mereka.

Tapi sanad hadits ini sangat lernah (dla if 1i6i741.44

Sedangkan menurut versi riwayat hnu Majahsl9 adalah:

#; t1i:r',.,t*'i* "rf f 4'{, {' irs
Bahwa Nabl $ delegasi Bani Tamim atau diberi

zakat (shadaqah) yang menyebabkan beliau sibuk menrbaginya sehingga

tidak sempat menunaikan shaht dua rakaat setelah Zhuhur.

18911. Ahmad520 meriwayatkan dari hadits Zaid bin Tsabit:

b'r j* iitr Jy: rl 7ry1ilt'o, 
L6 i,!-a1,1 ok *y

'J'.Jiv rlrioit ,* ,P|t#!"'rrik.trla- **3 #L
.c4rilr . ....r* .iL:t'ri;. JA|'8?i r#.,)t

Bahwa peristiwa tersebut terjadi k€filo beberapa orang Baduwi
menemui Rasulullah C saat tengah hari 1nng panas. Mereka duduk dan

menanlnlon sesuatu kepada belliau, lalu beliau memberi fatun kepada

mereka sampai beliau shalat Ashar, kenrudian beliau pulang ke

Dalam sanadnya terdapat Musa bln 'Ubatdah Ar-Rabadd, seorang perawi

Varrg dha ff.
llh. Sumn lbnu Malahlno.1l59).
l-jh. Musnad N hnm Ahd(5/185).

519

520
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rumahnya dan.teringat bahwa beliau belum menunaikan shalat sunnah

sesudah Zhuhur Hingga akhir hadits.

Dalam sanad hadits ini terdapat hnu [ahi'ah.

18921. Dalam riwayat At-Timidzis2l dari hnu- Abbas

disebutkan,

'Beliau disibukkan dengan

telah diuraikan sebelumnya.

.1;'.^iJa

harta (zal€$.' Sebagaimana' lrang

18931. Dalam riwa3nt Ahmads2z dari Maimunah disebutkan,

.i,ia,'u'rW ;r;';), i+',fr rt k. F ok

"Beliau menyiapkan delegasi militer, tapi beliau tidak memiliki

unta funggangan, lalu datanglah unta zakat."

I8%1. Dalam riwalrat Muslimsa dari Aislrah disebutkan,

,t lt a of .. !o. tr1..t,

.t..6onJ Jl l^..er.,[i,i.i

*Lalu penrbagian zakat tersebut menyibukkan beliau sehingga

tidak sernpat menunaikan shalat dua rakaat setelah Zhuhur atau beliau

lupa."

l.jh. tunan At-Thmidd k]o..lB4l.
l.jh. Mgrad Al Lrnm Ahdl6/3*3351.
Uh. Shahk M$lim (no.835).

52t
522

523
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18951. Adapun 5nng diriwaSTatkan oleh Hammad bin Salamah

dari Al Azraq bin Qais, dari Dzakwan maula Aisyah darinyr6524 adalah

bahwa dia bertanln dalam kisah ini,

.v , 
jui tt;fu rs1 lt S;; t-

"Wahai Rasulullah, apakah kita hanrs mengqadha shalat dua

rakaat tersebut apabila fidak sempat

Nabi $ menjawab, 'Tidak p'!u!'
menunaikannya?"

Hadits ini dirir,rasBtkan oleh Ath-Thahawi,S25 6p1 Al Baihaqis26

memvonisnya dha'if.

;';,sL &: ;r' ht Jb'6,Ly -[,rq r].r. r

it,Su ry,d;}1t,otttl u ,in ;.rt:'ii #kt ,i; )i
Kata "DarinSra', s€cara zahtr kata ganfl lni kernbali kepada Aiqph. Ini
merupakan kekeliruan lrang dihkulon Al Hafizh, karena hadits ini
diriwa5atkan oleh Ummu Salarnah dan bulon Aisyah. Aku udak melihat
bahwa ini mempakan haditsqn. Dzakunn naula P$ryah dan pembantunya

dinilal blqah oleh Abu Zur'ah dahm Al Jarl, wa At-Ta'dil (3/451). hnu
Hibban ber&ata dahm Maqphir ulana Al AtBhar (hal 75), "Dzakwan Abu
Amr adalah nnula Aisyah bin6 Abu Balor AstFshiddlq. Statusnfn adalah
budak mudafur. Dia merlgimaml Alstph pada bulan Ramadhan dengan
menghadap mushaf. Dia uafat pada rnahm Al llarmh."
Uh. Ath-Thafuat Al Kubmkarg lbnu Sa'd 15/2951. Yang mengherankan
adalah meskipun riwa5rat ini terkenal dari Ummu Salamah, tapi aku tidak
menernukan orang lnng menyerbutkan riwaSat ini darinla, padahal mereka
menyebutkan riuraft Al Azraq bin Qals dariryn sehingga menjadikan
sebagian mereka menduga bahwa 9nng ada dahm sanad ini adalah Abu
Shalih As-Samman, padahal ffdak dernik{an.
l.jh. gfrrh Ma'anl Al Abar (l/306,1 dari hadib Dzaku/an dari Ummu
Salarnah. Hadits int iuga diriuaptkan oleh Ahrnad dahm Musmdmya
l6/3151dan hnu Hibban dahm SnmryaW lllearrno.2653l.
l.jh. Al Khilafiynt(2/2* so@rir ringlos).
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303-t8961. Hadits, 'Bahwa Nabi $ melihat Qais bin

[Qahd;szz shalat dua rakaat setelah Shubuh, lalu beliau

bertanya. 'shalat apakah ini?' Qais meniawab, 'Tadi aku

belum menunaikan shalat dua rakaat fajar.' Maka
Nabi € diam saja dan tidak mengingl<ariiya-"

Hadits ini diriwayatkan oletr AqrSrnfi'i.S28 Jahr ini juga

diriwayatkan oleh AI Baihaqi:s2e Sullan mengabarkan kepada kami dari

Sa'd bin Sa'id, dari Muhammad bin hrahim dari Qais bin Qahd dengan

makna dan redaksi yang sama tanpa kata "Dan tidak mengingkarinya."

Arti hadits ini akan diuraikan di al:hir bab.

Abu Daud530 meriwayatkan hadits ini dari hnu Numair dari Sa'd

dengan redaksi yang sama. Akan tetapi dia berkata: Dari Qais bin Amr,

dia berkata,

;v i" * At {: :Jv

e1lif U;lrb3l ,lui,;.,s,
Nabi $ melihatku menunaikan shalat dua mkaat setelah shalat

Shubuh. Maka beliau bersaMa, 'Apakah shalat Shubuh empat mkaat?"

Dalam manuslcip asli dan "B" disebutkan dengan menggunakan Fa (Fahd).

Yang benar adalah dalam "M" dan 'J", lraitu Qais bin Qahd Al Anshari. ,Uh.

Al Ishabah (5 / 4961 dan At-Ta rikh Al Ik bir A / 142L
Ljh. Al Musnad (hal 168).
l.jh.,4s-Sunan N Kubm (2/4561.
l.jh. $nan Abi Daudlno.l267l.

& rt":,

Kitab Shalat

$:ri>c.-.ef &:)

528

529

530
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At-Tirmidzis3l meriwalntkan'hadits ini dari jalur AMul Adz bin

Muhammad dari Sa'd dengan redaksi, "Apakah ada dua shalat Snng

dilakukan bersamaan?!. "

Dia berkata,S32 "51u6i6 ini gharib dan tidak dikenal kecuali dari

hadits Sa'd."

Ibnu Uyainah berkata, "Atha'bin Abi Rabah mendengEmp dari

Sa'd."

Dia berkata, "sanadnya bdak mutfuhil,Muharnrnad bin hrahim

tidak mendengar dari Qais."

Abu Daud berkata,S33 "AMurabbih bin Sa'id dan Yahln bin

Sa'id meriwayatkan hadits ini secara mutaL Bahwa kak€k mereka

menunaikan shalat."

Hadits ini juga diriwaptkan oleh Ibnu l(huzaimahs dan Ibnu

Hibbans3s dalam lfltab Shahihkduanlp, dan juga diriwaSntkan oleh Al

11uLirr536 dari jalur Al-Laits bin Sa'd dari Yahya bin,Sa'id, dari a5nhnp,

dari kakeknya yaitu Qais bin Qahd bahwa dia datang k€fika

Nabi $ sedang menunaikan shalat Shubuh, lalu dia ikut shalat bersama

beliau. Setelah beliau salam dia menunaikan shalat dua rakaat fajar.

Maka Nabi $ bersaMa kepadaqn .. Maka Qais berkata,

"Tadi aku belum menunaikan shatat dua mkaat faiar sebelum shalat

Shubuh." Ternlnta Nabi $ diam safrr (pertanda beliau mengakuinp dan

tidak mengingkarinla).

Lrh. Sumn At-TlmHd (rlo..4221.

L:h. Sumn At-Timidzi (2/2U\
'Uh. 

Suran Abt Dad 12/221.
Uh. Slphih lbnu l(htalnmh (no.1116). Di dahmqn diseh.tlon "Qais bin
'Amru.'
Lih. Al llBan (no.1563).
|.jh. Al Mtsbdnk (l /27 +27 51.

531
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Faidah:

AI Askari mengatakan bahwa Qahd adalah laqb liuhfuan) Amr,

ayah Qais. Berdasarkan penjelasan ini maka pro dan kontra mengenai

narna ayahnya dapat dikompromikan. Telah kami umikan sebelumnya

bahwa sebagian ulama hadits mengatakan "Qais bin Qahd." Sementara

sebagian lainnya mengatakan "Qais bin Amr." Adapun hnu As-Sakan,

dia berpendapat bahwa dua nama tersebut adalah dua sahabat yang

berbeda.

* ,r<t *:, #?ut Jb'fi'utl, :LP -[vq,r].r't
J:i,F 16t|-*1t*st

304-fgal. Hadits, 'Diriwayatkan bahwa
Nabi $ melarang shalat pada tengah hari sampai matahari

tergelincir, kecuali hari Jum'at.'

Hadits ini diriwayatkan oleh fuySyafi'is37 dari hrahim bin

Muhammad bin Abi Yahya, dari Ishaq bin AMullah bin Abi Farwah, dari

Sa'id, dari Abu Huraimh.

Ishaq dan hrahims38 adalah dua perawi 41ru'iL539

Al Baihaqiilo meriwayatkan hadits ini dari jalur Abu Khalid Al

Ahmar dari Abdullah, seorang syaikh penduduk Madinah, dari Sa'id

dengan redaksi yang sama.

l.jh. Musnad,Asystnfi'i tlrrl 631.

1Q,/1201.
Justtr keduanya perawi 5ang sangat dba'if (dha'if Jiddar).
lth. As-Sunan Al Kubm l2/4e\

537

538

539

540
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Al Atsmm meriwayatkan hadits ini dengan sanad yang di

dalamnya terdapat Al Waqidi, dan dia adalah seorang perawi yang

matruk.

Al Baihaqisl meriwagratkan hadits ini dengan sanad lain yang di

dalamnya terdapat Atha' bin Ajlan, yaifu seomng perawi yang juga

divonis mabuk.

Pengamng Al Imam berkata: AsySyafi'i menilai kuat hadits ini

berdasarkan hadits yang diriwa5;atlennya:

18981. Dari Tsa'labah bin Abi Malik dari kebarynkan sahabat

Nabi $,

bahwa mereka mentrnaikan shalat pada tengah hari saat hari

Jum'at.

Hadits-hadits 37ang berkenaan dengan bab ini adalah'

18991. Hadits yang diriwaptkan oleh Ath-Thabaranis2 dari

Watsilah dengan sanad yang lernah (waahn1.

54L l-lh. Ma'rifah As-SurEn wal Abar.*2 l.jh. Al Mufum Al thbir (22/6O/no.144), dari plur Bisyr bin Aun dari
Bakkar bin Tamim dari tvlakhul dengsn redalsi lrang sama. Redaksi ini batil,
karena Balder bin 'Aun seoftmg perawi yang najhul, sebagaimana yang
disebutkan dalam Al Jarh wa At-Ta'dil 12/4081. Tentang Bisyr bin 'Aun Al
Qurasyr AsySpmi, Ibnu Hibban be*ata dabm Al Majruhin lL/1901, "Dta
meriwayatkan dari Bakkar bin Tarnim dari Makhul dari Wabilah sebuah
naskah 5rang di dalamnp terdapat 600 hadits lang semuanya palsu dan tidak
boleh diladikan hujjah sama sekali."
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I9O0]. Hadits yang dliwaptkan oleh Al Bulfiaris43 dari Salman

secara mar{u',

'rr?t i*'u Ttbi;t c Wr i;:"tir r;'br'J*Ut
,li j? (, d2i-'"i, f,';. bli- * LH ;,*,y';'rl

..rr!, -*,ji ;:r^s.c'ii\ iu)' kttt'*i.";
" TidaWah s*eorang nnndi' pda hari Jumbt lalu bersuci

sernampunta, mqnakai miq/ak r.anbut abu memakai miryak wangi,

tatu ketuar tanpa memisahl<an anbm dua omng dan kqnudian shalat

sesuai yang ditetapkan baginSm, lalu diatn ketika imam berbiara,

melainkan akan diampuni dosa4wn5a seftk Jumbt ifu ampai Jum'at

berikubtSn."

Dalam hadits ini bisa disimpulkan bahwa yang menghalangi

shalat adalah keluamya imam pada tengah hari.544

Kitab Shalat

Dan juga dari Abu Qatadah sebagaimana yang akan disebutkan

nanti.

Di antara hadits yangrnengtratkan pokok masalah ini adalah:

ljh. Itsan Al Mian(2/281
543 uh. shahk Al Butdnrt bo.8831.il4 Menurutku, kesimpulan yang diambil oleh Al Hafizh hnu Haiar a dari hadits

ini tidak tepat.
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;; F3;aht J.'fi'o1 ,L* -[r.\].r.o
U,ty j;i '& \ ,;ru: ,{,"*J iy. !f )61 

'-bL; i>,iar
'.2;i^Jr

30$19011. Hadits: Diriwa3latkan bahua Nabi C Udak

suka shalat pada tengah hari kecuali pada hari Jum'at.
Beliau bersabda, 'Sesungguhnga Nenka Jahannam *lalu
dinyalakan keanli Wda hari Jum'at.?

Hadits ini dirivraptkan oleh Abu Daudffi dan Al Abram dari

hadits Abu Qatadah. Dia berkata, "Hadits ln mutslAbu Al Khalil Udak

mendengar dari Abu Qatadah. Dalam sanadqn terdapat Laits bin Abi

Sulaim, seorang perawi yarry dhalif,"

Al Atsram Mata, "Ahmad mernprioritaskan Jabir Al Ju'fi atas

Laits bin Abi Sulalm dalam nrasalah keshahibanhadits.'

iir'fi. $by,l1,r: t ;4JL* -[r . v].r. r

*it l"]5r U e iau.iib r)|,At aF,?
306-1902I. Hadits MuJahid dari Abu Dar: 'Tidak ada

shalat *tekh Ashar ampai malahari ter'benam, dan tidak
ada shalat setelah Shubuh ampi mabhari tetbit, kecuali di
Maklah."

545 lih. funan Abu Daudlno.lOSliD.
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Hadirc ini diriwayatkan oleh AsySyafi'i'5216 666rllah bin Al

Muammil mengabarkan kepada karni dari Humaid maula Ghafrah, dari

Qais bin Sa'd dari Mujahid, yang di dalamnya terdapat sebuah kisah dan

pengectnlian disebutkan sampai tiga kali.

Ahnad547 meriwaptkan hadits ini dari Yazid, dari AMullah bin

Al Muammil. Hanya saja dia tidak menyebut Hurnaid dalam sanadnya.

Ibnu Adiss meriwaSratkan hadits ini dari jalur llyasa' bin

Thalhah: Aku mendengar Mujahid berkata, "Kami mendapat informasi

bahwa Abu Dzar ................' lalu dia menyebutkan haditsnya.

AMullah adalah seomng perawi lnng dha'if. Ibnu Adi

menyebutkan hadits ini sebagai salah safu hadits yang diingkarinya.

Al Baihaqisg berkata, "Abdullah meriwayatkannya secam

menyendiri., Tapi haditsnya diperkuat oleh Ibmhim bin Thahman.

Kemudian dia menyebutkan sanadnya sampai Khallad bin Yah5n. Dia

berkata: Ibrahim bin Thahman menceritakan kepada kami, Humaid

maula Gha{mh menceritakan kepada kami dari Qais bin Sa'd, dari

Mujahid, dia berkata: Abu Dzar datang menemui kami, lalu dia

memegang gagang pinfu .........." Hingga akhir hadits.

Abu Hatim Ar-Razisso berkata, "Mujahid tidak mendengar dari

Abu Dzar.'

Pernyataan senada juga dilontarkan oleh hnu AMil Ban,551 Al

Baihaqi,ss2 AI Mundziri dan lsinnp

HR. Al Baihaqi cmilam.4s=1umn N Kubn(2/4611dari lalur Spf i.
Lih. Musnad Al Imam Ahmad(5/L65).
I.:,h. N lknil(4/]Sn.
rjh.,*-Sunan Al Kubm (2/46146121.
l,-rh. Al MamsilkarSn lbnu Abi Hatim 0a1205/no.7581.
l-jh. At-Tamhid(L3/451.
l.jh. As-Sunan Al Kubn (2/ Mzl.

il6
il7
54{t

ilg
550

551

552
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Al Baitnqisss berkata: Redaksi dalam riwayat Ibrahim bin

Thahman, "Abu Dzar datang menemui kami." MalsudnSn adalah

datang ke negeri kami.

Menurutku, Ibnu Khuzaimah meriwaptkan hadits ini dalam

Shahitrnyaffi dari hadits Sa'id bin Salirn, sebagairnana diriwayatkan

pula oleh hnu Adi. Dh berkata, 'Aku raglu-ragu apakah Mujahid

mendengar dari Abu Dzar atau tdak?"

;'&U'; pu * ec-,Lt- -[r.r].r.v
;ig l"L ^fi ,)*r..-1rr, uG tLlWjr| t*' .,,rSr ,r1l

'r'ai, s
307-19031. Hadits, 'Wahai Bani AMi Mand,

banngsiap di anbn lalian mengurusi ununn'urufin
manusia, janganlah melanng *seonirng thawaf di Baifullah
dan menunailan shabt pda jan benppun, baik di malam
hari atau siang lnri.

Hadits ini diriuaptkan oleh AsyQpfi'i,Sss Ahoud,ffi Ashabus

As-Sunan (pengarang kitab-kitab Sunan),557 hnu l(huzaimah,ffi hnu
Hibban,Sse Ad-Daraquthnim dan Al Flakimsl dari hadits Abu Az-

Utt- As=$uan Al Kubn 12/ 62L
Uh. Slnhih lbnu lfiuahnh Uro.27 481.
Uh. MwdAsrgfrfr'twl6?l.
l.jh. Musd Al hmm Ahmd (no.16735,16753,167691.
Lih. Sr,rran Abl Daud (no.1894:), Sumn At-Tirmid (no.868), Surun An-
Nasa'llr:o.Z9z4l dan Srnn lbnu lulafihllz14).
l.jh. Slmhih lbnu l{huahnh bo.l28o,27 47,.
Lih. Shahih lb,n Hitun (no.1552,1553,1554).

553
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Zubair, dari Abdullah bin Babah, dari Jubair bin Muth'im yang dinilai

shahih oleh At-Tirmidzi

Ad-Daraquthnis2 meriwa3ntkan hadits ini dari dua jalur lain:

Dari Nafi'bin Jubair dari agphnlp.

t9041. Dirirrnyatkan puh dari drn iilur lain dari Jabir,ss tapl

statusnya nnM,w karena yarg nnhfu* adalah dari Abu Az-Zubair

dari AMullah bin Babah, dari Jubair, bt*an dari Jabir.

1905]. Ad-Daraquthnis6s iuga meritr4latkan hadits ini dari hnu

Abbas, dari Mufrfiid, darinya. S€danglcn Ath-Thabarani566

meriwalntkanqp dari Atha' dari lbnu Abbas.

Abu Nu'aim meriua3atkan hadits ini dalam Tadkh Al
khbhanfiT dan Al Khathib dalam At-Tallfifislff dari jalur Tsumamah

bin Ubaidah dari Abu Az-Zubrlb, dari Ali bh AMullah bin Abbas, dari

agnhngn, tapi statusnln ma'lul.

19051. hnu Adise merirralptl<an dad ialur Sa'id bin Abi Rasyid

dari Atha', dari Abu Hurairah, Fitu hadits,'Tidak ada shalat saudah

w lsh. furnn,MDaryutlni (l/4231.
55r l;rh. At Msbdnk (t/4481.
562 Uh. Smn Adeautlnill/4z4}.
s63 lUKl.w \Qr:zu.
s65 Uh- Snan Aehrquil?nt (l/4261.
566 Hh. Al Mu'fian Al l{abirbo.l1.35i9l.
#7 Lih. Tarikh Al Ashblwre/n3\.
s68 t-;nn. Talkhish Al Mubqpbkfirc.209l.
%e uh. Al l<anil(3/3t391.
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fajar sampai matahari terbit .................." Hingga akhir hadits. Dalam

redaksi akhirnya ditambahkan,

.Jtb',8-'qf 'Jr"fi Jb u
"Bamngsiapa melakukan thaowt hendaknSn dia shalat kapn

saja dia thawaf."

Dia berkata, "Hadits ini udak bisa dijadikan mutabi'."

Demikianlah yang dikatakan oleh Al grL1',uti.570

19071. Al BaihaqisTr meriwayatkan dari jalur AMullah bin

Babah, dari Abu Ad-Darida'

Bahwa dia melakukan thawaf saat

menunaikan shalat dua rakaat. Dia berkata,

tidak seperti negeri lang lain."S7z

e#Ly,,iu: ,;;'tSr Ji uAt q)6'+ Ut)"';fr
a aa ,

.L^).5 ij-J ;-rt.tt

matahari terbenam lalu

"Sesungguhnya negeri ini

57L

572

l.jh. At-Tarikh Al l<ablrlS/4921dalam Biografi Sa'id bln Abdurnhman Abu
Syaibah Az-Zubaidi.
l-jh. As-Sunan Al Kubn(2/4631.
Redaksi atsar ini secara sempuma adalah: Dari Abu Ad-Darda', bahwa dia
melakukan thawaf setelah Ashar saat matahari tenggelam lalu shalat dua
rakaat sebelum matahari terbenam. lalu dia ditanya, "Wahai Abu Ad-Darda',
engkau adalah Sahabat Rasulullah O. Kalian pam Sahabat Rasulullah $
mengatakan, "ndak ada shalat setelah Ashar annpi matahari turtqtam"
Abu Ad-Darda' menjawab, "SesungguhnSra negeri ini fidak seperti negeri-
negeri lainnya."
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Catatan:

Al Majd hnu Taimiyah menisbatkan hadits Jubair k"pada

Muslim. Dia berkata,573 "11u6i15 ini diriwalBtkan oleh Jarnaah kcuali Al

Bukhari.i

Ini menrpakan kesalahan 1nng dilakukannya. Pendapatrya ini

diikuti oleh Al Muhib AttFThabari, dia berkata, 'Hadits ini diritraptkan

oleh tujuh perawi hadits kecuali Al Bukhari."

Ibnu Ar-Rif'ah iugu pendapakqn. Dia b€rkata: Hadits

ini diriwa3ptkan oleh Muslim dengan redalsi,

')f ,P'uib -*L'rsf ,)*) ,>i)t t.ta.,oG t'f,;f t# |
'-.

"Janganlah lelbn m&nry s@nrg ilnuaf di kituhh en
melalrul<an shalat Na lan baapryn bik di malan lwi abu s*,ng

lmd."

&pertinln -w;allahu a'lanr k€fika dh mdihat lbnu Taimil6nh

menisbatkan hadits ini kepada Jarnaah sdain Al Bukhari, dia

menetapkan Mr.rslim sebagai salah safu dari mereka, kernudian dia

menyebutkan redalsi hadits lnng disebutkan' oleh Ibnu Taimiyah

sehingga kesalahan ini dilakukan bertrlang:ulang.

Faidah:

Al BaihaqisT4 berkata, "Bisa iadi yang dirnalsrd dengan shalat

ini adalah khqsr.rs shalat thawaf, dan ini yang lebih mirip (mendekati)

,w

573 l-jh. Munbq N AkhbrlS/ll5 benarna Nalful Auilnfi-
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dengan aMr-atsar. Dan bisa pula png dimaksud adalah semua jenis

shalat.'

v ,ir-i *t * ht Jb 'fi e:)\* -[r . ,r].r . ,r

.;;:r*.,1f ,;r 'fi;i,
308{9081. Hadits: Diriua5Tatkan bahwa

Nabi $ bersabda, 'Tidak ada shalat stelah fajar kecuali dua
nlaat fajar."

Hadits ini diriua5ratkan oleh Ahmad,575 66,, Daud,Szo 6,-
1ir-i66577 dan Ad-Darreuthni5T8 dari hadits Abu Alqamah, dari yasar

mauh hnu Umar, dari hnu Umar yang di terdapat sebuah

kisah.

At-Tirmidzi berkata, "Hadits ini ghaib, kami tidak
mengetahuiny'a kecuali yang berasal dari hadits Qudamah bin Musa."

Menurutku, ada pertedaan pendapat tentang narna gurynya.

Ada png mengatakan 'A5yub bin Hushain', dan ada pula yang

mengatakan 'Muharnmad bin Hushain'. Sernentara itu dia adalah

seoftmg perawi yang majhul.

Uh. As-SurTan Al Kubn 12/46.ll dengan redaksi, "Bila yang dimaksud
dengan shalat tersebut bersarna thawaf adalah dua rakaat thauraf, maka
artinSra bahua gBng dibolehkan adalah shalat 5png memiliki sebab. Jadi hal ini
kernbali l€pada bab pertama tentang pengk'hususan. Bila SEng dimaksud
adahh seluruh shaht sunah, maka pengkhususannya berlaku pada ternpat
tertenfu. Yang pertama lebih mirip dengan abarabar yang ada. Sedangkan
png mengtntkan kenrungkinan kedtn mempakan hadib munqathi'yarrg
keabsahannya . Wallahu A'hm"
Uh. MMdAI hnm Atund(no.5811).
l.jh. Sumn Abi Dad(rp.12781.
Uh. tumn At-Timidzi (ro.4l9l.
Uh. tumn AeDarquilnt (l/4791.

575

576

lrn
578
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At-Tirmi&is7e berkata, "lnilah Snng disepakati para ulama.

Mereka tidak menyrkai seseomng menunaikan shalat setelah fajar terbit

kecuali dua rakaat fajar." S€kian.

Abu Ya'h580 dan Ath-Thaba6pi581 meriwaptkan dari dua jalur

hin582 dari Ibnu Umar dengan makna hadits lrang sma.

hnu Adis3 meriwa5ntkan hadits ini dalam biografi Muhammad

bin Al Harits dari riwayatnya dari Muhammad bin AMurmhman Al

Bailamani, dari ayahnSn, dari hnu Umar.

Dua Muhammad disini adalah dua perawi yang dha'if.

Ath-Thabaranig juga meriwayatkan hadits ini dari hadits

AMurrazzaq dari Abu Bakar bin Muhammad, dari Musa bin uqbah, dari

Nafi', dari hnu Umar ........., pitu haditsnya saja tanpa kisahnSn. Tapi

sanadnya perlu diteliti lagi.

19091. Ad-Dar4uthnis meriwa5ntkan hadits ini dari Abdullah

bin Amr bin Al Ash, yang dalam sanadnya terdapat Al lfriqi.

l-jh. grnan At-hmrtld (2/27 81.

l)h. MusnadAbi Ya'h (no.5745).

L:h. Al Mu'Jam Al I<aUr klp.Lg29l).
Keduanp dari ialur Yahya bin Ayyub darl 'ubaidillah bin ahr dari

Muhammad bin Abt Ayyub Al Makha.rmi dart Abu Ahamah dengan redaksi

serupa, tapi mnadn3a dha if l<alau udak dikatalGn dla if sel{alli. Tentang

'ubaidillah bin zahr, hampir seturuh imam sepakat bahwa dia seorang perawi

yang dha'if. Sementara Yahn bin A547ub Al Ghafql bukanlah perawi png
kuat, sedangkan Muhamrnad bin Abi Ayyub Al Makhzumi fidak aku kenal.

Lih. N l<amil(6/fin.
Hadits ini tendapat dahm Muslnnnaf AMimry (no-4760) dari Abu Bakar

bin Muhammad dari Musa bin uqbah dari Nafi' dari hnu umar dengan

redaksi serupa. Abu Bakar, gurunlra Abdurmzzaq adahtf Abu Bakar bin

Abdullah bin Muhanrmad btn Abi sabrah, s@rang perawi lyarry nmtuk-lnrElrrr

Ahmad menuduhqla s€bagai p€rnalsu hadits. I-lh- Al ltannlV/29*29n'
l-jh. grnan Ad-Daryutha ll/1461.

579

580

581

82

583

584
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Ath-Thabaraniss meriwayatkan hadits ini dari hadits Amr bin
Syu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya. Tapi dalam sanadnya terdapat
Rawwad bin Al Jarrah'S87

1910]. Al Baihaqiss meriwa5ntkan hadits ini dari hadits Sa'id bin
Al Musayyab secam mutsl. Dia berkata, "Hadits ini diriwayatkan dari
Abu Hurairah secara maushul, tapi tidak shahih."

Ath-Thabamni dan Ibnu Adise juga meriwaSntkan hadits ini
secam maushul, tapi sanadnya dha'if, dan riwa5at ynng mu:sal lebih
shahih.

Catatan:

Klaim At-Tirmidzi tentang adanSn ijma'tentang makruhnSn hal
ini (shalat selain dua mkaat fajar setelah fajar) adalah mengherankan,
karena perbedaan pendapat tentang masalah ini sangat masyhur. Ibnu
Al Mundzits9o dan ulama lainnya meriwayatkan masalah ini. Ar Hasan
AI Bashri berkata, "Tidak apa-apa." Malik berpendapat bahwa sharat

tersebut boleh dilakukan oleh orang yang ketinggalan shalat pada malarn
hari. Masalah ini telah dibahas secara detail oleh Muhammad bin Nashr
dalam Qiyam Al-Iail.sgl 

.

587

l"jh. N Mu'jam Al Austh (no.1544). Dia berkata, "Tidak ada png
meriwalatkan hadits ini dari Mathr kectrali sa'id. Rawwad menyendiri dalam
meriwayatkannya."
Dia adalah Abu Ashim Al Asqalani, seotang png memiriki hadits-hadib
munl<ardan divonis dha'if. IUrh. Adh-Dhubfa,laryaAl Uqaili 12/69), Al Jarh
vn At-Ta W (3/ 5241, Al fGstif (1 /S9BI
l.jh. ,4s^Sunan Al Kubn (2/K6').
Uh. Al Kamil(3/3891.
l.jh- Al AwsathharVahnu Al Mundzir (2/BW4O0\-
Uh. QBnm Al-Iail (............1.

588

589

590
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-[q r r].r. I;vht & n' J;t,trs :o^L?t q*
.;it u, ,;tSt js.?tt:t'p'

309-te11l. Hadits Ummu Salamah,

'Rasulullah S menunaikan shalat dm rakaat *telah Ashar

secata tutin-"

Menurutku, hadits ummu salamah ada dalam Ash-Shahihain

dan kitab-kitab lainnga, naITIun tidak menyebutkan dengan tegas bahwa

Rasulullah $ mengnaikann5a secaftt rutin (tenrs menenrs). Justru yang

diriwaptkan oleh An-Nasa'i592 6166 Ummu Salarnahs93 bahwa dia

berkata, "Nabi c} fidak mentrnaikan dlla rakaat shalat baik sebelum

(keiadian ittr) maupun sesudahnya.n Dan sanad hadits ini kuat.

Hadits ini diriwayatkan oleh Ahrnadse4 dan Ibnu Syahin dalam

4,r-1Y*91r595 dari ialur lain.

6rr-11u*'i596 juga meriunptkan hadits ini dari Ummu Salamah,

.i+tri:; *s; ,-xt'rx. ti{ G 'b'fi
"Bahwa Nabi $ ; dua- raloat setdah Ashar di rumah

Ummu Salarnah safu kali."

:tglzl. 6g11-i65se7 dan hnu 11i66rlse8 meriuaptkan dari

hadits lbnu Abbas 57ang di dalamnla disebutkan, "Kernudian beliau tidak

lih. Sran A*Nas'i (no-581).

lQ/1221.
l:h. Mtsnd Al hmm,4hmd (6/W\
I:lh. Ao-Nasfkh tnl l,tanshhkarlB lbnu q,ahin tlal?-8/rc2-551.
l:h- *tmn,*rNaf (no.579).

592

593

$vt
595

5%
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mengulanginya lagi (yaitu tidak mengulangi kembali dua rakaat setelah

Ashar pada hari-hari berikukrln). "

Hadits ini mempakan riwayat Jarir dari Atha' bin As-Sa'ib. Dia

mendengar darinya setelah hapalannya buruk (karena mengalami

ikhtilathl.

Memang benar bahwa hadits ini terdapat dalam riwayat Al
3rLLuri59e dan Muslimmo dari hadits Aisyah, "Beliau tidak

meninggalkan shalat dua mkaat tersebut di rumahnya." Dalam suafu

riwayat5ol disebutkan, "Beliau fidak meninggalkannya sampai

menghadap Allah" sebagaimana 1nng akan diumikan nanti setelah ini.

ott ti |aXA 4* -[qrr].rr.

;;rs, * "tt rAt u. ti,f CY *t
310-19131. Hadits Aiq/ah, 'Tidaklah

Rasulullah $ menemuiku pada suafu hari setelah Ashar
kecuali beliau akan shalat dua rakaat."

Hadits ini diriunyatkan oleh Muslim5o2 dari Al Aswad dan

Masruq dad Ais!/ah dengan redaksi,

)jli,6'\ rl)*ik,:v slt ,iiy- ot{ 11

"Apbila hari dimana gtimn belku untuk bemda di rumahku,
beliau selalu mqunail<an shalat dua mkaat setelah,4shar-"

l.jh. Sunan AbTirmidd (no-184).
Lih. Al llgan (no.1575).
l.jh. Shahih Al tuktnrt k p.5921.
Uh. Slmhih Mtslim (no.835).
l.jh. Slnhih Al tuklari bo.S%I.
l.jh. Slnhih Mtslim(no.835) (301).

597

598
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Dalam riuart Al Bul&ari603 disebutkan,
A. o c

.u 15* pAr'rX.;Fq'!;6
"Nabi $ sarna sekali tidak perrrah ;r--*" dua raleat

setelah Ashar saat di rurnahlnr." Riwapt Al Brkhari ini mcrnifiki

beberapa plur.

Faidah:

19141. Ahrnad@ -oluay.tlran dari Lrrnrru SahrnatL

,,a. P:' i'Utt Pt * b' * it"'s:;; jb z.jli
tiy C'e: ,>rif lrt ;rL,, E tirii :,.-,i) ,c-'-;it trt S-

.y 'j6 
na;

dia berkata, "Basulullah $ shalat Ashar, lalu nta$k ke nrnatrlu

dan kernudian menunaikan shalat dtn mkaat .-.......-' HfoBgB al*tir

hadits.

Dalam hadits ini disebtrtkan: Alnr (Urnrnu Salarnat{ Uertarrya,

"Wahai Rasulullah, apakah kita harus mengqpdharya bila fidak

meninggalkanryn?" Nabi $ menlunb, "Tidak pafu-'

{Li,lt .* hr Jyrik ,-^i4e 4* -[rr o].rt t

.W #r n:'r1. d:;-*i
603 uh. shahk Al Bullwr k:c-19ll.
604 Hh. Mwmd At hnm,4lmd(6/3151.

t3tt
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3L1-19151. Hadits Aisyah, 'Rasulullah $ menunaikan

shalat sesudah Ashar tapi beliau melarangnya."

Hadits ini diriwayatkan oleh Abu put 6605 dari hadits lbnu Ishaq

dari Muhamrnad bin Amr bin Atha', dari Dzaku,an maula Aisyah, dari

Aisfh dengan redaksi, "Nabi $ shalat (setelah) fuhar, natnun beliau

melamngn5n, dan beliau melakukan urishal (dalam puasa) tapi juga

melarangnSp."

Riurapt Muhamrnad bin tshaoeo0 seoara an'anahperlu diteliti.

;w;-,rt ,,t' V? i *t)t * q* -[rr o].rr r
-. . '.+ *r^*;t i * Ft ti. * is r, ;ir L*,t:r',ik

g]12-1916l. Hadits i*rrr"nman bin hrf, 'Wur,itu huid
yang suci sebelum fajar terbit dengan iarak waktu satti
rakaat, maka wajib bagin3n menunaikan (mengqadha) shalat
Maghrib dan Isya sekaligus.

Hadits ini diriwa3ntkan oleh Al Atsmm dan Al Baihaqi dalam,4/

Ma'rifahil7 dari riurapt Muhamrnad bin Utsrnan bin AMurmhman bin

Sa'id bin Yarbu', dari lokeknSn, dd nnula Abdurrahrnan bin Auf

darinya dengan redaksi lang sama. Dia menambahkan,

.*'P6;rur'.ib i"!r A )s'of ,P -:)L riyt

Uh. Sunn Abt Dad(no.2o80.l.
Berdasarkan penelitianku, dia fidak men5ratakan dengan tqas bahr,va dia
merdengar hdib ini.
Lill Ma'rifah At-Sunan ml Abar (l/417 /rrrc..5471.

605

606

607
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"Apabila perernpuan tersebut strci sebelum matahari terbenam,

maka dia hanrs shalat Zhuhur dan Ashar sekaligus."

Muhamrnad bin Utsrnan dinilai bhaholeh Ahmad,508 sementara

maula Abdurmhrnan fidak diketahui identitasnya.

313-t9171. Hadits lbnu Abbas dengan redaksi yang

sama.

Hadits ini diriwayntkan oleh Al Baitraqieo dari ialur Yazid bin

Abi Zyad, dari Thaurus darin5a. Hadits ini dip€rlruat oleh Laits bin Abi

Sulaim, dari Thaurus dan Atha'.

Da berkata: Abu Bakar bkr Istraq b€rka6, "Sejauh y'ang

l$ketahui, Udak ada seorang pun sahabat yang konha dengan

keduanya."

Dia berkata: Kami meriwayatkanrya dari tuiuh fuqaha Madinah

dan segolongan tabiin. Wan.

19181. Abarini diriuayatkan s€cara mar{u'dari hadits Mu'adz

bin Jabal png diriuayatkan oletr Al Khathib dahm 4174r*u41i41i11.aro

Uh. H Jart tn At-Ta'dtll8/Bl.
Lth. ,As,Surut Al Kubmll/3fj7),.
Uh. MwadMhih Aulnn Al Jan'l Wa At-Tafifq lz/Wl. Tapi sanadryra

rursak karena di dahmqn terrdapat !,fuharmnad bin Sa'il Al lvlashlub.

608

609

610
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Bab Adzan

.. .ol(F ft fr u-y-[qrq].r\r
.*,is,r7 oritrr 

'*?, 
b+1at

314-19191. Hadits, 'g.h*. Nabi g menggabungkan

dua shalat dan menggugurkan adzan pada shalat kedua."

Hadits ini diambil dari hadits Jabir lnng panjang, yang

diriwayatkan oleh Muslim6rl ddam sifat ibadah haji yang di
dalamnya disebutkan

yAr Jiiof';;rur J;.iof'; o't:i nV'4;,fr
):a.,pl,

"Nabi $ bapidato di Amfah lalu adzan dilrunmrzdangkan,

kenudian iqamah dikunnndanglcan lalu Mku slmbt Zuhur, kanudian
iqamah dikumandangkan kgi, lalu Miau shakt Ashar bnp
menunaikan slnlat anbm kduanga."

19201. Abu Daud6r2 meriwayatkan dari hadits hnu Urnar,

*r:, 'rir:7|t ;; *r;r'i" eU, *

*ht*

.Jr!' ,,f ''ti lt rY"""Jk i+tt -:,oU

611

6L2
Uh. Slrahth M.sltm (no. 1218).
l.jh. Surnn AH Dadbo.l926,l92n.
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. 

"Nabi $ menggabung shalat Magtrib dengan shalat Isya di

Jam' dan satu iqamah unhrk masing-masing shalat tanpa

mengumandangkan adzan pada shalat pertama-"

Dalam suatu riwayat disebutkan,

.l,tiyt, vr cii i+t);t *tit:'ifi.''ti'l'^fr
"f*ru aif,,rr*r,aur,gtur, ;antara keduanSn dan tidak pula

setelah salah satu dari keduanp, keclrali dengan ftprnah-"

Hadits ini asalnya terdapat dalam A,sh$lnhilnin-6r3

Dalam riwapt Aqr$nfi'i614 disebutkan,

.{o1rif ci} i+t) Gsq I
"Tanpa dikunrandangkan adzan pada salah safu dari kedtranln,

kecuali dengan hamah."

Dalam rituapt Al Brkharfls disebudon,

lvy"b's+tt,){ eg".reg
"Nabi $ menggabtrng (dua shalaQ &,latn', rnasing-masing dari

kedtnnya ada menggunakan iqarnah." Di sini tidak disebutkan a&an.

l92ll. Dalam riwaSnt tret6li66r6 dlrchrlkan, "Dengan satu

iqamah."

l.jh. Slnhih Al tuklnd lrc.l673) dan Shalrih M.sht (no-1288)-

l.jh. N Unm l<arln Astrsyafi' i 12/2121.
Hh. Slahih Al BuAtnri $p.167 21.

Uh. Shahih Mslim (no.1288) (290).
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Dia meriwayatkannya dari jalur Sa'id bin Jubair dari Ibnu Umar.

Tapi Abu puu6517 menjelaskan dalam riwayabrya bahwa kata "Dengan

safu iqamah" maksudnSa adalah unfuk setiap shalat.

Abu Asy-syaikh Al Ashbahani6ls meriwayatkan hadits ini dari

jalur Sa'id bin Jubair dari lbnu Abbas. Tapi riwayat yar;g nnhfuzhadalah

yang berasal dari hnu Umar.

Ath-Thabari menyebutkan dalam Tahdzib Al AbaFle bahwa

Nabi $ menunaikan dua shalat tersebut dengan satu iqamah. HaditsnSn

berasal dari hnu Mas'ud, Ubay bin Ka'b, I$uzaimah bin Tsabit,

Usamah bin Zaid dan Ibnu Umar.

Menurutku, inilah png menjadi pro dan konha dari hnu Umar,

Usamah dan hnu Mas'ud, karena:

19221. Hadits Usamah sdrnn€orna diriwayatkan oleh Al Bukhari

dan Mr.rslim52o dengan redaksi:

,- 'if'J a.i;,,;i,n,.putk tA';+ft J-' '1 r 'a lP' 4" 4 ta) 
) z . . , .

.Li$.,h 1., ri>t.ei ,st4l

"[alu beliau shalat Magh,rib, kernudian masing-masing omng

mendemmkan untanya di tenrpat peristirahatannya, lalu iqamah pun

dikurnandangkan unfuk shalat Isya', kemudian beliau shalat tanpa

menunaikan shalat (sunah) antara keduanya."

617 l.:rh. SuEnAbt Dad(no.L9281.
618 Uh. Tarikh Ashblbn
51e 1Q/L231.
620 Uh. Slahk Al Bulclnritp.LflTzl fu Slahth Mustim(no.1280).
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1923[ Sedangkan hadits lbnu lvlas'ud yang diriwa5atkan oleh Al

3uL1',u6621 rdaksinp sebagai berikut:

"Nabi $ menunaikan dua shaht tersebut dengan dua adzan dan

dua Qamah."

tt--; ,fu| G*:s-L s,h,L* -[qr t].rr o

.i'*t €"o'tititrt ?F
3l*19241. Hadits, 'shalailah kalian *bgaimana

l<alian melihatku menunailant dtabt, apbila telah tiba waktu
shalat, hendalmSp elah *onang dari lsalian
mengumandanglan dan.'

Hadits ini diriuraptkan oleh AI Brkhari dan Muslim622 dart

hadits Malik bin Al Huunirits dengan redaksi yang berbeda-beda.

Redaksi 5nng telah disebutkan tadi diriura3ntkan oleh Al Bukhari dalam

pernbahasan ad?an, dengan menanrbatrkan di awakryn sebuah kisah dan

di akhimya dengan redalsi,

ljh. Slblnh Al Bukln r lrr..lffi3l.
I-;h. Slphk Al Buldnn$D.631) dan Shalrih lufishmkp.674l.

,ft, fit"\ujlt;'^fr

i';st'*a;

621

622
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"Kemudian handaknSa orzng t/ang Fling fua di antam kalian

manjadi imam."

2Oz^a* ,;tr JC *,, ;abt J- fi q* -[lro].rr r
tiu i;U, i3 y; rig,,;-2gt, &t U,F:., :t:t,',t r:";t
'.T-J'yt'ril lt'#.y', * ,!f* #-t fri $f*'V:.,t:

.*qi|$)
3L6-Ig25l. Hadits: Bahwa Nabi $ bersabda kepada

Abu Sa'id Al Ktrudri , " I(amu adalah *orang laldJald Wng
men5rul<ai lanbing dan kawasan pdusunan. Bila telah
masuk waktu shalat, kumandangtanlah adzan dengan suarz,
keras, I<arena frdailah stanamu didengar oleh bafu, pohon
maupun lunpur kecuali ia alan menjadi saksi unfukmu pada
hari kiamat."

Konteks hadits ini diikufi oleh Al Ghazali,62t Al Imam, Qadhi AI
Husain, Al Mawarrdi, Ibnu Dafi pasyanh Al Mukhbslnr. Tapi redaksi

ini berbeda dengan redaksi png terdapat dalam shahih 41 gr1r1rri,62a'

N Muv,athtlia6zs dan ktabkitab hadib lainryn. Karena di datamnya

disebutkan: Dari AMullah bin AMurrahman hnu Abi Sha'sha'ah dari
ayahnya, dari Abu Sa'id Al l(hudri bahun Nabi $ bersaMa kepadan5n,

l.jh. N Wasithlarlra Al Ghazali (z/44l.
Lih. Shahk Al BuA*nrr(w.609I
l.-ih. Al Muunththa'l<au'1n imam l\,Ialik (l/691-

623

624

625
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'4:6.:;* G'cx $$-42gri &tA I)Ll ;l
g'llSt ?r4 ,si'#- l'li1 ,1&u;a?*'er" t>,Lx;U\G

.-r,Viti;'iiA lr ;r t'r'q
"Aku melihabnu manyul<ai lambing dan lcawaan pdusumn'

Apbila lamu bqada di tazgph-tagah kanbingmu dan dusunlnu,

adantah dengan snrz, kaas, larana sbp sala @ng mandangar &nm

muadzin baik dad lalargan Jin maupun nanusia al<an maniadi aksi

bsintn pda hari kiannt."

Abu Sa'id berkata, "Aku mend€ngamlna dari Rasulullah *t."

Imam Asybsyaf i626 juga meritmptkan hadits ini dengan redalsi

seperti ini dari Malik.

Kemudian stnilfi Muhyldd6ez mengomentarinln secara

berlebihan sebagairnana kebiasaannf .

hnu Ar-Rif'ah mengomentari para imam yang menyebutkan

hadits yang berbeda ini, bahwa bisa jadi mereka mernahami perkataan

Abu Sa'id, "Dernikianlah yang aku dengar dari Rasulullah S" bahwa

perkataan ini kernbali kepada sqnua 3nng disebutkannya sehingga

perkiraan artinya adalah "Aku mendengar semua yang telah

kusampaikan padamu dari Rasulullah $." Jadi sah-sah saja apa yang

mereka uraikan berdasarkan arti ini, bukan berdasarkan bentuk

redaksinya.

Jelas bahwa komentar ini berlebihan. Sementara Ar-Rafi'i

menyebutkan hadits ini sebagai dalil tentang sunahnya orang yang

L)h. Musmd Al hmm AsySgfr', (hal 33).

Uh. At-Tanqlh ka4ra An-Nauawi, dan JWa disehrtkan dalrrm Al hdr Al
Munir(3/3lll.

626

627
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sendirian mengumandangkan adzan. Tapi ini bert<rtangan dengan apa
yang dipahami oleh An-Nasa'i dan Al Baihaqi, karena keduanya

menerjemahkannya (menafsirkannSn) bahwa mengumandangkan
(mengucapkan) adzan dengan suara keras528 akan mendapat pahala.

Demikianlah 5nng dikatakannya, padahal ini perlu dikomentari lagi,

mengingat penafsimn terhadap sebagian mal{sud hadits tidak mesti

bahwa tidak ada penafsiran lain di dalamnya, karena:

1926l An-Nasa'i6D meritmyatkan dari hadits Uqbah bin Amir
secara marfu'z

,);" t*au;'o'si# ftr C f €6'u,*r|;;-
.\t* jttr$i,hti;3

Tuhanmu kagum terhadap seorang penggernbala kambing di
puncak bukit yang mengumandangkan adzan lalu shalat, sehingga Allah
berfirman, 'Lilntkh lwnb-Ku." Hingga akhir hadits.

lL|fi g* f'.,\i'*t ok fi,Lt- -[qvv].rr v
-iuy, * or; ,i:G, * -yGyr) gttl *, "rb 

ov lt; J,
'a;-rb'^tb J- -i,op usL. ;. of, ,igt, ,r,bt $Gur;*

.7 /u; e;T r,) ;;lu, i:rf *)ui
An-Nasa'i menerjernahkann5ra (menatsirkannya) dakrm Al Mujtab l2/l2l dan
dalam Al Kubm (l/5021, Al Baihaqi dalan. As-Smn Al Kubm (l4gn
dengan iudul "Bab: Membaca Adzan dengan Stnra Keras."
Uh. Sumn An-Nas'i gto.666l.

14
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3t7-Ig27l. Hadits, "Apabila salah seoftrng dart kalian

berada di padang shara lalu masuk kepadan5n waktu

shalat, bita dia shatat bnpa. adan dan iqamah maka dia

shalat sendiian- Bita dia shalat dengan iqanah, mal<a. dia

shalat dengan dua malail<ahya. Dan apabila dia slplat
dengan adAn dan iqamah, mala sfu shaf matailrat akan

berdiri di belalangnya, tnng pertama di timur dan gang

teralrhir di bamt-"

Redaksi hadits ini tidak aku ternukan.

An-Nasa'i meritvayatkan dahm pernbahasan peringatan

(pelajamn) pada kitab s,'trm?.rrya@ dari su^nid bin Nashr: Abdullah bin

Al Mubarak mengabarkan kepada lGmi dari sulaiman At-Taimi, dari

Abdurrahman bin Mullin, dari Salman s@ara marfu':

iar ry'i'tyU:* -f 'ul-'e 
*.,1 G,trlSt ort ril

.b lt ) :>'u if'ty Vi:;.: q4- i,furr *9.';'*
"Apabila s@ftng lald-hld bqada di bmh bndus tak

b*perzghuni lafu banwilhu, bila dk tidak mqtqtul<an air mal<a

hailakn5ta bah5rurunun, kqnudian mqganandangAan adzan lalu

lqamanm dan kqrttilian slnht, rmka db alan menfiadi irrmm stu shaf

tqrbn Allah ftmlailail."

630 Uh. Aslrgnan Al ltt@-riwaSnt Hamzah binMuharnrnad al Xannani-"dan

iuga disehrtlan dalmt nkfatu Al Asyraf(4/32/tp-45031-
631 lelta4l..
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Abdullah berkata: Sufuan mernberi riwalat tambahan kepadaku

dari Daud, dari Abu Utsman, dari Salman png berbunyi, "Maeka ikut

ruku dengan ruku dan ikut sufud dangan sufiidn5a."

Abdurrazzaq meritm5atkan hadits ini dalam Muslnnmfnyaaz
dan Ibnu Abi Slraibah,ffi keduarryTa dari Mu'tamir bin

Sulaiman At-Taimi dari aphryn dengan redalsi:

J2 isl ;:$ ;#iii" y'j'ry ,lb,Ai it'Lst ut;
.iu" ,s1r6 ior ;F 'u',i, * isfti.,3f tf ,i(l:, r;1

a

"Apbila frb wktu shalat, hmdalmja dk benrudhu. Apbila
dia tidak mqternukan air, handalm5n dia MaSnmmum. Apbik dia

mengumandangkan Aamah, nnka dm nalaikat akan shaht

. Dan apbila dia mangumandanglran adzan dan iqamah

sel<aligus, maka pm tanbn Allah (nalailat) WnS frdak dilihab5a akan

shalat di belalcangnSa."

Al Baihaqisil meriwayatkan hadits ini dari hadits Abdul Wahhab

bin Atha', dari At-Taimi dengan rnakna hadits lrang sama.

Dia juga meriuayatkanrqB dari hadits Yadd bin Flannr, dad At-

Taimi secara mauguf.ffi Dan Sang db me-mjitrh,an riwqBt yang

marfu'.

Dia iqa dari hadits Daud bin Abi l{ind636

sebagainrana 3png diriunlxatlon oleh An-Nasa'i.

632 [:tr. Al Mslnmaflag,.yAbdrnzzaq (1/51G5f f].
63{1 96. el Mslmmfl<alrlbrnr Abl q,aibah $n4n.
634 Uh. As.futw, Al Kubn (l/406i1.
635 Lih. As-tumn Al Kubn ll/4054061.
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Sa'id bin Manshur berkata, Husyaim menceritakan kepada kami,

Daud menceritakan kepada kami dengan redaksi hadits yang sama.

tgzill.Abu Nu'aim meriwaSptkan dalam At HilntfsTdari hadits

Ka'b Al Ahbar se@ra mauquf darganmakna hadits yang sama.

1g2gl. Malik meriwa5ratkan dalam Al Mutnththa*B 6uriYahya

bin Sa'id, dari Sa'id bln Al Musayyab bahwa dia berkata,

ol:,Lv lb ltt UL ?,f ,k r\t f"\
,ry' 

',Sef Stiir n iirrj J.r\,rtittf, o\f

"Ehmngsiap shakt di pdan7 aham, maka seoftng malaikat

al<an shalat di amping l<anann5n dan samng malaikat lagi di samping

kirin5n. Apbila dia mengumandangkan adzan dan lqamah, maka di

belakangn5a akan shalat pn malail<at bgaikan gunung."

Dalam riwapt Ma'n dan Al Qa'nabi darinya disebutkan, "Adzan

dan iqamah."

Ad-Daraquthni berl<ata dalam Al tl4ass "Hadits ini diriwayatkan

oleh Al-Laits bin Sa'd dari Yahya bin Sa'id, dari Sa'id bin AI Musayyab,

dari Mu'adz bin Jabal, dan hadits ini lebih shahih."

Lih. As-Sunan Al Kubm(L/4o61.
Lih. Hiltntu Al Aul$p'(5/321dahm biografi Ka'b Al Ahbar &.
Lih. At Mumthttn'$n41. ;,
l.jh. Al lhl Uarya Ad-Daraquthni (6/631 dengan redaksi, "Perkataan Al-Laits
bb:di. slnhih. D antara kebiasaan Malik adalah meriwalatkan hadits secara

mutal &n menggqgurkan seomng lah-hki (pemwi)."

gV ry

636

637

638

639
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. . t9301. Ath-Thabarani meriwayatkan hadits ini dalam N l{abir
dari hadits Al Musagryab bin Rafi'. Aku fidak mengetahuinya kecuali dari

lZir.l.ffi lalu dia menyebutkan hadits ]rang sanxr dengan hadits

Abdurrazzaq tadi.

9>tbr ,f ry :iLtu:r;t )*; oJ uo -[qrr].rr,r
bt *'d, *u,Ft'nA-f y/;:t; ok & L;iuJt?i

i-:il i ,oM ;ltiflf'n,Gi;i*j',rut;ti6 ix et iL

318:t93U. Hadits Abu Sa'id Al l(hudri, 'Kami fdak
sempat menunaikan shalat saat.perang Khandaq, kemudian
pada malam hari beberapa saat setelah Maghrib
Nabi $ memanggil Bilal untuk mengumandangkan iqamah
Zhuhur, lalu beliau menunaikan shalat Zruhur. Kemudian
dikumandangkan iqamah Ashar, lalu beliau menunaikan
shalat Ashar. Kemrdian dikumandangkan iqamatr Maghrib,
lalu beliau menunailran shatat Maghrib. Kemudian
dikumandangkan i@rnah Isya, lalu beliau menunaikan shalat
IE1a tanpa mengrrnandanglon adan bersama iqamah
tersebut.'

Hadits ini diriuaSaatkan oleh Ary-gafi'i641 dari lbnu Abi Fudaik,

dari hnu Abi Dd'b, dari Al Maqburi, dari AMurrahnran bin Abi Sa'id,

Kata ini terdapat dahm "M" hn H Bdr N MntrlS/3l4) s€rta
asli- Sedanglran dalam rnanuslaipmarnrskrip lainr{ta tidak ada.
l.jh. Mwmd Ay\nfr'l ftal 32), dan dahm redal$i akhimya disebutkan
shalat lqp.

.fd)' e tl'o\,1- lruill*;.iqst?of'; ,6:r2i *pl

w
&l
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dari ayahnya dengan redaksi seperti ini yang lebih sernpuma, tapi di

bagian akhimya tdak ada kata "shalat Isya" dan "Tanpa

mengumandangkan adlzan bersama iqamah tersebut. "

Dia menambahkan: Yaifu sebelum furun ayat tentang shalat

Khauf "Maka stntattah smbil baialan aiau bqkendaman-"

firy[rfus6'i642 meriwalatkan hadits ini dari jalur ini yang di

dalamnya disebutkan,

,G r,r d# n'o;Jp,qi r,i d>r-, ;:rt:. oiti

.WrG6;u7P.o\f'd
"MalG Bilal mengunrandangkan adzan [untuk shalat Zhuhurlffi

lalu Nabi $ menunaikan shalat Zhuhur pada waktunya (seperti

menunaikannya pada unlrtunp ttakni €rnpa ral(aat]). Kemudian Bilal

mengumandangkan adzan Ashar lalu Nabi $ menunaikan shalat Ashar

pada wakfunya. Kernudian Bilal mengumandangkan adzan Maghrib lalu

Nabi $ menunaikan shalat Mah$ib pada waktun1n."

hnu Khuzairnah dan lbnu Hibban meriwayatkan hadits ini dalam

Shahih keduanya@ dari hadits Yahlp bin Sa'id Al Qaththan, dari lbnu

Abi Dzi'b dengan redalsi serupa. Dalam redaki akhimya disebutkan,

.Wt d t$zi- ok 6 ii *Ft ilf "n

l:h. Sumn A*Nan', (no.651).

Dalam manuskrip asli disehrtkan "[alu Bilal mengumandangkan adzan

Zuhur.': S€per[ inilah yang tstulis di tenrpat-tempat lainnya. Ralatrya diambil

dari rnanuskripmanuskrip lainnp.
Lih. Stahk lbnu l(huatumh (no.995) dan Slnhlh lbni Hibbn (Al llnan
no.2890).

42
43
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"Kemudian dikumandanglon iqamah shalat Maghrib, lalu beliau

menunaikan shalat Maghrib sebagaimana menunaikann5a pada

waktunya (yakni tiga rakaat)." Hadits ini dinilai shahih oleh hnu As-
Sakan.

Beberapa hadits syahidyarrg berkaitan dengan ad?an, laifu:
19321. Hadits lbnu Mas'ud yang diriwaSlatkan oleh At-Tirmidzies

dan An-Nasa'i.645 At-Tirmidzi berkata, "sanadnya tidak apa-apa (tidak

cacat), Hanya saja Abu Ubaidah tidak mendengar dari ayahnya."

Dalam riwayat firr-[6ru'i647 disebutkan, "Lalu disebutkan
rqamah unfuk setiap shalat tanpa disebutkan adzan."

fu-frf6s.'i64s berkata, "Hadits nt gharibyang berasal dari hadits
sa'id dari Hisyam. Tidak ada yang meriwayatkannSra selain za'idahj

1933]. Hadits ini memiliki sghid lan dari Jabir yang
diriwa5ntkan oleh Al hzzar. Dalam sanadn5ra terdapat AMul Karim bin
Abi AlMukhariq, seoremg perawi yar;rg mafutk.

Catatan:

Ath-Thahawi meriwagntkan,

l.jh- Sumn At-Tirmidzi kp.17 91.
Lih. Srrnn An-Nasa't lno.662l.
Lih. As.liu,En Al Kubn karyaa An-Nasa,i (l/fi6 no.l627l.
Uh- As-Sunan At Kubm(1/-Wsetetah hadits no.1627).

645

ffi
u7
648
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'r; lirr 3f

jJ e ilrhr r',j L;Lsr {} e ;";:ti:tv *t;*

"Allah & menahan matahari untuk Nabi $ saat perang

Khandaq kefika mereka siblk sehingga tidak sernpat menunaikan shalat

Ashar sampai rnatahari te6enam. Lalu Allah mengernbalikannya lagi

hingga Nabi $ shalat Ashar."

An-Nawawi meriwaptkan darinya dalam Stwrh Mustinfas

bahwa para perawinln biqah. Dia mernbatrasnya dalam Tahlil N
Ghana'im.

,* G ,:a 'P: ir'X" J,'6 4* -[rrt],rt r
j a,5 -t'.at A; I -,t,:l)b Q; trlLt :Jui

,;;'J ,;;5 bi.,c t;w ,dfut ?|tt'"{br-l a ;g1;t

.tfb ,7.ilr ,sr$fix oir:' a:*?
3L9-t9341. Hadits: Nabi I berada dalam perialanan,

lalu beliau bersabda, Uagalah wtuk HA shalat kita' nlakni
dua ralcaat fajar-. TemlTata telinga merela tertutup (tertidw
pulas) hingga frdak ada Snng membngunl<an merel<a kecuali
pirnasnya nnbhari. LaIu merel<a fudiri dan berialan

sebentar, kemudian merel<a funsfinhat dan berutudhu, lalu
Bilal mangumandangkan adz.an dan kemudian merel<a dialat
dua nl<aat fajar, lalu naik kendaraan-"

.Fxl

@e l-ih. fufrrt Skahih Mtslin karya An-Nawawi (12/521.
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Hadits ini diriwa5ntkan oleh Al Bukhari dan Muslim650 dari

hadits Abu Qatadah dengan redalsi yang panjang dan memiliki

beberapa versi redaksi.

19351. Hadits ini juga diriwayatkan dari jalur Imran bin Hushain

s@aftr ringkas65r png di terdapat sebuah kisah, tapi tidak

disebutkan adzan dan iqamah.

Abu Daud62 dan Ibnu Hibban6s meriwayatkan hadits ini dari
jalur Al Hasan dari Imran. Di dalamnp disebutkan:

.:;;ir ,b'; inf '; ,i;lt', Ji o'ifi (,;;f';
Kernudian Nabi Q seomng mua&in unhrk

mengumandangkan adzan, lalu dia dzan dan kernudian beliau shalat

dua rakaat, lalu sarg mua&in iqarnah dan

kernudian beliau shalat Shubutr.

19361. Al llakim6s4 menihi slnhk hadits ini. Mustimffi
meriwayatkan hadits ini dari Abu Humirah. Di dalamnya diiebutkan,

"[alu dia mengurnandangkan d?:rndan Qarnah."

Abu Al Abbas As€arra, rnenarnbahkan di dahmnya,

l.jh. $ahth Al erkbnko5gs) dan Shahtl, Iutistn (no.681).
Uh. gnlflt Al tuAiur brc,.357f ) dan gahth lulistn (no.682).
llh. furwrAUhd$:p.q+gt
I-Jth. Al fmr, (rp.1tl61).
Uh. AlMusdmh$n7q.
Ljh. Shahih M6tm (no.680).

650

6sl
652

653

6g
6s5
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,er(:lr $'u 6. rr3r.3r ,iG'; 4F e fft J-'fi
.fT ok A&,\{*:t

,,Bahwa Nabi $ shalat dua rakaat di ternpatrya, lalu bdklu

bersabda, 'lkutihh bnn dan tanpt inii lalu merela shalat shubuh di

ternpat lain."

lg37l. Ath-Thabarani5s5 dan Al gurrul[sz meriwayatkan hadits

ini dari sa'id bin Al Musa36nb, dari Bilal, tapi status haditsnya

munqathi'.

19381. Hadits ini iuga diritrayatkan oleh An-Nasa'i,558 61l*u6sss

dan Ath-Thabamnim dari Jubair bin Muth'im.

t9391. Alunad651 dan lbnu Hibban62 meriwaSptkan hadits ini

dari jalur hnu Mas'ud.

lg41, g4ll. Abu Daudffi meriwaSatkan hadits ini dali jalur Amr

bin Ufnafiyah Adh-Dhamri dan Dar Mikhbar.

5s6 Uh. N Mu'jam Al l{abirbo.1079}-
657 l-;rh. Musmd Al har(no.1351).
658 bh. funan An-Na*'l (no-6241-
6se l-.:ih. Mtsd N hrnm Ahd(ro-16746).
60 Uh. N Mu'jam Al l{abakp.1565)-
6t l,-rh. Musd N hmm Ahd(rro.3557)-
562 Altrr tidak menernukannlp- D"t""t ltlntH luAhanh(l}/3jl7l Al Hafizti'hnu

Hajar tidak menisbatlon hadits ini kecuali hanr kepada Ahmad dan'hth-

Thahawi salr.
553 uh. fumn AU Daudlno.444,445L
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19421. fip[rf656'i664 meriurayatkan hadits ini dari jalur Abu

Maryam As-Saluli. Dalam hadits mereka disebutkan adzan dan iqamah.

19431. Hadits ini juga diriwaSratkan oleh Al Bazzar dan Ath-

Thabarani dalam Al Ausattff darl iahr hnu Abbas yang di dalamnya

disebutkan,

.lo'ti- ok 6 o\L djl;b
"Lalu Nabi $ menyrnrh muaddn (untuk adzan), talu sang

muadzin mengumandangkan adzan sebagaimana dia biasa

mengumandangkan adzan. "

Faidah:

lg4l. Muslimffi meriwa5ntkan dari hadits Abu Hurairah yang

isinya menjelaskan bahwa kisah tersebut teriadi di Khaibar. Karena

ifulah hnu Ishaq dan pan pakar sejarah lainnya menegaskan, "Peristiwa

tersebut teriadi sepulangnya beliau darl Khaibar."

hnu AMil fur6s? berkata, "Hadits lrfl, slnhih." Tapi ada pula

Snng berpendapat bahwa pedsdua tersebut terjadi sepulangn5p beliau

dari Hunaln

ffi lJh. Sumn An-Nas'r(no.41).
665 Uh.'Al Mu'Jam Al Austh(no.5556).ffi Uh. Shahih Musltn (rr..6f,Ol 13091.67 Ulh. At-Tamhid (6/38&389) dengan redaksi, "Pe*ataan hnu Syihab dalam

hadits ini yang diriuayatkan dart Sa'ld hnu Al MusaS4pb Bahwa
Rasulullah $ sepulangn!,a dari Khaibar ......" adalah lebh shahlh daripada
perkataan Snng menptakan bahua paistwa tersebut terladi sepulangnyn
Nabi $ dart perang Hunaln. Karena hnu Syihab merupakan orang lrang

1il
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Dahm hadits hnu Mas'ud dis€bu*an bahun peristiwa tersebut

teriadi pada tahrln berlangsungnya perlmjian Hudaibil6lah.

19451. Disebutkan dalam hadits Atha' bin Yasar lnng
diriwayatkan s@ara mua| 'Elahwa peristiun tersebut terjadi saat

perang Tabuk.'

hnu Abdil Barr Hata, 'Menunrtku pendapat tersebut keliru."

Al Ashili Hata, "Kasus terscbut fidak teriadi pada Nabi $ kecuali

haryn satu kali.'

hnu Al Hashshar ffiata, "Kqadian tersebut teriadi tiga loli
dalarn momen Sxang berbeda$eda.'

' Perkahan penulls, 'Bendasarkan hadits Abu Sa'id,
karena Nabi C tdak menyunrh mengumandangkan adzan

unfuk shatat Isya.'

Hadits Abu Sa'id ini telah diuraikan sebelumnSn.

,,;. 
-{4 Ptt .Ut'#. f p:, *A ?tt jb'fi.

.,flp e,t\i*,lt er)
'Hadits, 'Bahwa Nabi ! menjamak (menggabungkan)

shalat Zhuhur dengan shaht Ashar di Arafah pada waktu
Zhuhur dengan satu dzan dan dua iqamah."

paling mengetahd s6rah dan peperangan; dan begifu pula Sa'id lbnu Al
Musa16pb. Dan rnengenai pendapat png kgnka dengan perdapat dua tokoh
ini tdak perlu diperhittmsl€n.
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Hadits ini telah disebutkan dalam hadits Jabir png redaks.iqn
panjang.

{:/lur,t1:gtj yia,'; ? *:r *aht jL'i( .
.ysf ;'n q oVr:qt ?, G

' Hadits, 'Bahwa Nabi I menjamak shatat Maghrib
dengan shalat IstE di Muzdalifah pada uaktu IqTa dengan
dua iqamah dan tanpa adzan."

Hadits ini telah diuraikan pada awal bab.

);t *,b iritrr ok :r"L i.t ** -[qtr].rr.
tk o"sjsr lf it ,6'rr1'xvrlr';t ;, *,;r'bt d* !,

;;f; it$st ;Jtt n ,:Jrt

320-19461. Hadits lbnu Umar,' 'Adzan pada tnasa
Rasulullah I dilakulon dua kali-dua kali, sementara iqamah
safu kali safu kali. Harya mja dahulu muadzin mengucapt a"
'Qad qaamatish-shalah' dua kali.'

Hadits ini diriuayatkan oleh Ahrnad,eos As!rEpfi'i,6s9 OOu

Daud,67o fip[rf6e'i,67t Abnr Awarnh,672 Ad-Daraqgthni,673 lbnu

t ih- mrsra At hmm,4hd(no.5569).
l.jh. Iu{a'rifah,4s-Sl,zran ural Abar bo.58/9l.
l.jh. gnan Ab Dadbp.S]:0l.

668

69
670
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Khuzaimah,674 hnu, gi66un675 dan Al l{1[6676 dari hadits Sy"r'bah,

dari Abu Ja'far Al Muadzdzin, dari Muslim [Abu Al Mutsannal6TT da'i.

Ibnu Umar.

Sytr'bah berkata, "Hadits Abu Ja'far tidak ada yang mahfuzh

selain hadits ini."678

hnu Hibban berkata, "Namanya adalah Muhammad bin Muslim

bin Mihran."

Al Hakim berkata, "Namanya adalah Umair bin Yazid bin Habib

Al Khithmi." Tapi pemyataan Al Hakim ini keliru.

Hadits ini diriwaSntkan oleh Abu 6*r-5679 dan Ad-

Daraquthniso dari jalur Sa'id bin Al Mughirah Ash-Shayryad, dari Isa bin

Yunus, dari Ubaidullah, dari Naft', dari hnu Umar.

Menurutku Sa'id keliru dalam meriwayatkannya, karena Isa

meriwayatkannya dari Syu'bah sebagaimana yang telah diuraikan, tapi

Sa'id dinilai biqaholeh Abu Haffm.al

67t
672

673

674

675

676

677

lJh. Sunan An-Naa'l(no.62n dan A*Surw, Al Kubm (no.1632).
Uh. Mustal+hmJ Atu Aqarnh ll / 3291.
l.jh. Snan Ad-Darquthnl (l /2391.
l-jh. Shahk lbnu l{huainnh(no.374).
lth. Al lhsan (no.L67 4,167 71.

Lth. Al Mtsdmkll/9n.
Dalam manuskrip asli disebutkan "hnu Al Mubanna." Penulisan ini salah.
Yang benar adalah SBng terdapat pada manuskripmanuskrip lainnp dan
sumber bkhrii.
Redal$i Syu'bah yang terdapat dalam Musad Al Imam Alunad adalah, "Aku
tidak menghapal darinya selain hadits ini." Sementara dalam Sunan Abi
Daad An-Nasa'i dalam Al Kubm dan Shahk lbnu l{huzaimah disebutkan,
"Aku tidak mendengar dari Abu Ja'far selain hadits ini."
l.jh. Musbl<hmJ Abu,Mnah (l /3291.
l.jh. Sunan Ad-Da rquthni ll / 2391.
l.jh. Al Jadz wa At-Ta'dil(4/671.

679

680

581
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Ig4Tl.lbnu Majah682 meriuaa3;atkan dari hadits Sa,d Al earzh
secara marfu',

.i;; uut: ;t ;rJx irlf or
"Adzan 5nng dikurnandangkan oleh Bilal adalah dtta kalidm

kali, sernentara iqamahnya hanp safu kali."

19481. Diriwayatkan pula dengan rnakna hadits png samaffi
dari Abu Rafi'. Tapi kedua hadits ir.tt dha'if.

321-19491. Perkataan penulis, 'Ketika Abu Mahdzurah
meriwayatkan redaksi adzan lnng diajarkan Rasurunah $,
dia membaca takbir di bagian pertama empat kali.'

Perkataan ini mernang benar sesuai yang dikataronnya. Hadits
Abu Mahdzurah yang menjeladon tentang mernbaca takbir sebanyak
empat kali di awal adzan diriwayatkan oleh Asysyafi,i,684 Abu D.aud,ffi
6p1rJ*u'i,686lbnu Ma;a6687 dan lbnu Hibban,ffi

Mr.rslim meriwa5atkan hadits ini dari Abtr lriaMarrah6o dengan
menyebutkan takbir drra kali di bagian awalngra.

682 Uh. Sumn lbnu l,tafizh lrrc.Z3ll.6e! l.;rh- Sumn lbnu l"talah(no.712l-6u t:h. At Mrcd(hd sr).
68s Uh. Sunan Abt Daudkp.fiZ,fi3l.
6tt6 l--:rh. Sunn An-Naat bo.6.31,632).fiz l.;rh. Sunan lbnu Maph(no.708,709).
588 Urh. Al lttsan(no.l68l).
68e .I:h. shahih Mrctim(no.379).
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hnu Al Qaththan6g0 berkata, "Yang benar dalam masalah ini

adalah membaca takbir sebanyak empat kali. Berdasarkan ini maka

benar bahwa adzan berisi 19 kalimat. Hal ini telah ditetapkan dalam

hadits y*g;* -!/akni yang akan disebutkan sebentar lagi-.'eer

Dia berkata, "Dalam sebagian riwayat Muslim disebutkan baihwa

takbir dibaca empat kali. Inilah yang la3nk dianggap sebagai pendapat

lang benar."

Abu Nu'aim meriwaSntkan hadits ini ddam Al MusbkhmJs92 dan

juga diriwayatkan oleh Al Baihaqi@3 dari jalur Ishaq bin lbrahim, dari

Mu'adz bin Hiq/am dengan sanadnya. Di dalamnya disebutkan,

"Mernbaca takbir sebarynk empat kali."

Dia berkatdr6% setelahnya, "Hadits ini juga diriwaptkan oleh

Muslim dari Ishaq."

Abu Awanah juga meriwayatkan hadits ini dalam Mustakhmf

ny3695 dari jalur Ali bin Al Madini dari Mu'adz.

322-I95Ol. Hadits Abdullah bin Zaid tentang adzan,
'Di dalamnp disebutkan tentang membaca takbir sampai

empat kali di bagian awalnya, dan ini merupakan kisah

terkenal.'

ljh. N Wahn ual lhan(5/6021.
Antara dr.ra tanda pisah menrpakan perkataan Al Hafizh lbnu Haftr &.
l,jh. MtsbkhmjAbi Nuaim.
l,-:ih. Ma'ifah As=1umn wnl Atsrll/425lno.558).
Yakni Al Baihaqi.
l'jh. Msblrhnj Abu Aw;amh (1/330).

690

69L

692

693

69tL

695
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Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Daud,6% hnu l(huzaimah dan

Ibnu Hibban dalam lotab Ash-Shahih keduany,6oez dan Al Baihaqpes

dari hadits Ya'qub bin hrahim bin Sa'd, dari a5nhqla,.dari [hnu]69
Ishaq, Muhammad bin hrahim bin Al Harits At-Tairni menceritakan

kepadaku dari Muhammad bin AMullah bin Zaid bin Abdirabbih, a5nhku

menceritakan kepadaku, dia berkata :

,rq:;4.ryth Fr*i *vh, * yt J;rlf ,x

?1J .Cle l; J*; ert 6, ,S Urb gt,,,st f,.4,/il.
6 iL lt )\|t'e ,*: y6!t',,1){t n$fu'e;; *t d-rdr
|:; :JG'ig'#Ll :*ij .:,* €k 6:sl'ig ... o';j!, Clt

.afr6,yUL
"Ketika Rasulullah $ menyrruhku membuat kentongan untuk

ditabuh guna mengundang omng-orang agar berkumpul unfuk

menunaikan shalat, saat aku tertidur, aku bermimpi ada seorang laki-laki

yang mengelilingiku dengan membawa kentongan." [alu dia

menyebutkan haditsnya. Di dalamnya disebutkan bahwa takbir dibaca

empat kali sementara iqamah safu kali. Di dalamngn juga disebutkan
(bahwa Nabi $ bersaMa kepadanfra), "Betdirilah betsma Bilal dan

ampaikan apa trurg l<amu lihat dalam mimpimu kepdaqa, dan

I.Jh. Sumn Abi Daud bo.449l
Uh. Slnhih lbnu l{huainah (no.371) dan Shahth lhi Hitun W
Ihsilno.1679l.
Ibnu Khuzaimah berkata: Alnr mendengar Muhammad bin Yafua berkata,
"Tentang hadits-hadtb Abdullah bin aid sepfiar ldsah adzan tdak ada hadits
Snng lebih shahih dari hadits lni."
Uh. As-gmn Al Kubn [/39G391).
Antara dtn tanda Lrnrng siku tidak ada dahm rnanuslaip aslt. RahtrSTa
diambil dari manuslripmanrskrip lairurya dan sunrber-sumber blchtil.

6%
697

698

699
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hendaknya Bilal mengumandangkan adan karena suaftnya lebih

n5nring darimu." Di dalamnya juga disebutkan bahwa Umar berkata,

"Aku juga bermimpi seperti yang dialaminya."

AhmadT@ meriwagntkan hadits ini dari Ya'qub dengan redaksi

yang sama.

Hadits ini juga diriwalntkan oleh At-nm1idzi7ol dan hnu

Majat/oz dari hadits hnu hhaq.

AhnadT0s dan Al HakimT@ meriwayatkan hadits ini dari jalur

lain dari Sa'id bin Al Musayyab, dari Abdullah bin Zaid.

Dia Mata, 'ld adalah riwaSnt-riwaSpt tettaik tentang kisah

AMullah bin Zaid, karena Sa'id bin Al Musalryab mendengar dari

Abdultah bin aid. Hadib ini juga diriwaptkan oleh Yunus, Ma;mar,

Sytr'aib dan hnu Ishaq dari Az-Athl5."

Dia'berkata, "Mapun hadits-hadits yang diriwa5ntkan para

perawi Kufah tentang kisah ini adalah bersumber pada hadits

AMurmhman bin Abi Laila, tapi masih diperselisihkan karena ada yang

mengatakpn 'Dari Mu'adz bin Jabal" dan ada pula yang mengatakan,

"Dari Abdullah bin Zaid" dan juga ada png mengatakan selain itu.

Sedangkan jalur anak Abdullah bin Zaid bukanlah jalur Sang lurus

sanadn3la."

Dernikianlah 1nng dikatakan oleh At Hakim. Jalur pertama dari

riwaSnt Muhammad bin AMullah bin Zaid dari ayahnya dinilai shahih

|-jh. Mtsnad Al ham Ahnmdlno.l@78).
l.jh. 9nan AtTimtdzi (no-189). Dia berkata, "Hadits AMullah bin Zaid
adahh hadits fiasan shahih." ,::

l.jh. Sumn lbnu Mafizh(no.706).
Uh. Musmd N Iman Ahd(no.164771.
Lih. AlMusbdmk(3/3%1.

700

701

702
703

7M
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oleh AI Bukhari, sesuai png diriuaSntkan oleh At-Tirmi&i darinya

dalam Al llal.

Muhammad bin Yahya Adz-Dzuhli7os b€rkata, "Dahrn hadits-

hadits Abdullah bh Zaid tidak ada Snng lebih slnhih dari hadits

Muhammad bin Ishaq dari Muhamrnad bin lbrahim At-Taimi -yakni
hadits ini-, karena Muhamrnad mendengar dari a37ahn1p, Abdullah bin

Zaid, sernentara lbnu Abi I aila tidak mendengar dari Abdullah."

Ibnu Khuzairnah balrata dalam Shahilrnya,T$ "Hadits ini
shahih dan benar dari segi periuragratan, karena Muhammad mendengar

dari ayahqTa dan Ibnu Ishaq mendengar dari At-Tafoni. Ini hkanlah
hadits mtilallas."

Nanti akan dis€butlon i:rlur lain dari hadits Abdulhh bin aid
5ang diriu/alptlon oleh Abu Daud, inqq Allah.

Catatan:

At-Tirmidzi7o7 berkata, "Sqauh yang tGrni k€tahui, tidak ada

hadits Abdullah bin Zaid yang slnhihkeilali hadits tentang dAn."

Pendapat senada juga dinyatakan oleh Al Bulfiari. Tapi ini perlu

diteliti lagi, karena haditsqra yang selain hadits ini diritmyatkan oleh An-
ff6su'i708 dan imam-irnarn lainnya, yaifu hadits tentang sedekah.

Sedangkan dalam riunyat Ahrnad7o9 juga disebutkan hadibnya 5nng lain
tentang pernbagian ramhrt dan kular Nabi 0 k€pada orang:orang yang

tidak mendapatkan daging loftan.

705 Lih. slphth Ibru t<hutnph(ln%1.76 Uh. Stnhih lbnu lfhuahnh lt/t%|.
707 Uh. gmn At-Ttum*fag/Wl.
708 Lih. As-Sumn Al KubnliaryArrNasa't (no.8f0.
7oe Lih. M,End Al hrum,4hdfiD.lffl4l.
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t/-:oritrr '*?J- ol;f fi ln ql* -[qor].rrr
.xi1t

323-t9511. Hadits Bilal, 'Bahwa Nabi ! menyuruhnya

membaca adzan dengan genap sementara iqamah dengan
ganiil."

Hadits ini diriwaSntkan oleh Al Bukhari dan Muslim7lo dari

hadits Anas. Dia berkata:

.itiyr 1;!" ot,ir 4\ olilu;l
"Bilal diperintatrkan trntuk mengurnandangkan adzan dengan

genap sernentara harnah dengan gildil."

Hadits ini juga diriwayatkan oleh fui-Nasa'i,7tt ,Orr,.r Hibban7l2

dan AI Haldm713 dengan redaksi, "Rasulullah $ menyuruh Bilal."

Ibnu Hibban menganggap hadits in shahih berdasarkan hadits

yang diriwayatkann5nTla png di dalamnya terdapat kisah di bagian

awalnya, bahwa.mereka mencari sesuafu yang dapat digunakan unfuk

mengumumkan waktu shalat, lalu Bital diperintahkan (untuk adzan).

Dia berkata lebih lanlut, "lni menuniukkan bahwa lnng
Bilal adalah Nabi $, bukan yarg lain."

Uh. grahih Al Bukhari(N.@31dan Skahth Mutht (rn.378).
Uh. funan An-I{asa 1 k:o.6nl.
Urh. Al llrsan frro.1676).
LjJn. AlMusdnkll/L9&\.
Uh. Al llunn(no.1678).

710

7tl
712
713

7t4
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Hadits-hadits yang berkenaan dengan bab ini:

19521. Dari Abu Mahdzurah yang diriwayatkan oleh Al Buktrari

dalam Taikl>nya,7r5 Ad-DaraquthsiTl6 dan Ibnu Khuzaimah,TlT

dengan redaksi:

'j.;3 ott\t'ea- ol i;f &:, ;vht ;* ;rrlf
'Nabi S menyuruhnya unfuk mengumandangkan adzan secaftr

genap dan iqamah se@r?l ganjil."

Faidah:

Ada beberapa hadits tentang membaca iqamah dua kali dua kali,

di antaranya:

t9531. Hadits yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi718 6uri lu1rt
Abdurmhman bin Abi I aila, dari Abdullah bin Zaid, dia berkata,

715 Uh. At-Tarikh Al lkbir (7/3041 dengan redaksi, "Nabi $ mengajarinya
adzan dua kali dm kati dan qamat satu kali satu kat."
l.jh. Sunan Ad-Danquthni(l/2371dengan redaksi, "Nabt $ memanggitAbu
Mahdzumh lalu mengajarin5ra membaca adzan. Beliau meny,rruhn5n
mengumandangkan adzan di mihrabmihrab Makkah "Allahu Akbar Allahu
Akbar" dua kali, dan meny.rruhnya membaca iqamah satu kali sahr kali."
Aku tdak menemukannla dengan redaksi ini. Yang terdapat dalam Shahih
lbnu Khuzaimah (l/19+L96) adalah bahura Nabi $ mengajarinln membaca
iqamah dua kali. Dalam sebagian jalur periun5ratannya tidak disebutkan adzan
sama sekali.
Uh. Snan At-Tirmldd (no -1941.

7t6

7L7

7t8

1il
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J:".hr );i itsl ok

.,Adzan Rasulullah $ adalah genap genap baik pada adzan atau

iqamah." Dia berkata, "Hadits ir:d mutqathi'."

Al HakimTle dan Al BaihaqiTzo 6o51u. "Riwayat-riwapt dari

AMullah bin Zaid dalam bab ini sernuanya munqathi', karena Abdullah

bin Zaid mati syahid dalam perang Uhud,"

Kemudian dia meriwa5ntkan secaftr musnad dari Ad-Darawardi

dari Ubaidullah bin Umpr, dia berkata: Putui Affiullah bin Zaid menemui

Urnar bin AMul Aziz, lalu berkata, "Wahai Amirul Mukminin, aku

adalah putui AMullah bin Zaid. Alratrku ikut perang Uhud dan gugur

dalam perang Uhud."

Keabsahan hadits ini perlu ditelifi lagi, karena ubaidullah bin

Umar tidak semasa dengan teriadin5Ta kisah ini. Abu Daud721 dan

lainnya meriwayatkan dari jalur Muhammad bin Ishaq dari Muhammad.

bin hrahim, dari Muhammad bin Abdullah bin zaid, dia berkata,

"Ayahku menceritakan kepadaku. "

At-Tirmidzi bahura Al Bukhari menilai shahih

hadits ini.

Al Waqidi722 meriwalratkan dari Mutiamrnad bin Abdullah bin

7aid, diaberkata, lAyahlil rrnfat di Madinah pada tahun 32 Hiiri!,ah."

hnu Sa'd723 berkata, "Dia ilart Perang Uhud, Khandaq dan

selunrh peperangan."

zre l.;rh. Al Mtsdmk(3/3361.
72o t.;ih. Al KhikfrwrlGrlra Al Baihaqi WukhbslnmF:l/fi6l
72t lih. Surnn Abt Datd lrlrc..499/).
722 1;yr. Ath-Thabqat N l{ubn karSn hnu Sa'd (3/534.

.-yG),,
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Kalau uraian di atas benar, maka putri Abdullah bin Zaid

seharusnya seorang Shahabiyah (Sahabat perempuan).

t954]. Abdurmzzaq,Tz4 P^dt-9**utlmi725 dan Ath-T[6[6ryi725

meriwayatkan dari hadits Al Aspad bin Yazid:

#-f';- oki rv,{ S, ttr,\t ;{i,t? ii lf

#ur'6:
Bahwa Bilal menrbaca adzan dm kali-dua kali dan mernbaca

iqamah dua kali dua kali. Dia mernulai dengan takbir dan mengakhiri

dengan takbir.

19551. Al Hakim,7z7 Al Baihaqi meriwaptkan hadits ini dalam.4/
I{hilafiyjatTn dan Ath-ThahawiTD meriwayatkan hadits ini dari jalur

Suwaid bin Ghaflah:

723

724

725

726

727

l.jh. Ath-Thatuqat Al Kubm karya hnu SaId (3/536).
Lih. Al Mushannafkarya Abdurnzzaq (no.1790).
l.jh. Sunan Ad-Damquthni (7 / 3421.
Uh. Sgrt Mabni Al Atsarll/L34\:
Aku tidak menernukannya dalam Al M$bdnk dan Al Hafizh lbnu Hajar
tidak menisbatkan hadib ini kepadanSn &lan. Itlnf Al Muhnh(2/6411dalam
Musmd Bilal. Dia juga tidak menyebutkannya dahm Mt^tsmd SuuLaid bin
Ghallah (6/L561. Aku klnuatir apa !,rang dikutip oleh Al Baihaqi dalam .4/
Khilafi5rythri perkataan Al Hakim berkenaan dengan riwayat ini merupakan
sebab yang menladikan Al Haftzh keliru dalam menduga bahwa hadits ini
terdapat dalarn Al M$bdnk Wallahu A'lant
l.jh. Mul<hbslar Al Khihfiytpt (l / 4971.
l.jh. Stnfi Ma'ani Al Abar(l/1341.

728

7D
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.a;v1r, or'itrr ,p ok !i lf
Bahun Bilal mernbaca adzan dan harnah dua kalidua kali.

Al HakimTs menglolim bahwa hadits ir.tr mwgathil Tapi dalam

riwapt Ath-Thahawi disebutkan, "Aku mend€ngar Bilal."

Hal ini diperkuat oleh'

19561. Hadits yang diriwaSBtkan oleh lbnu Abi S5raibah731 6ri
Husain bin Ali, dari seomng q/ail& bernarna Al Hafsh, dari ayahnya,

dari kakeknya yaitu Sa'd Al Qarzh, dia berkata,

"Bilal mengumandangkan adzan pada masa Rasulullah S d*
masa Abu Bakar senrasa hidupnya, narnun dia tidak

mengumandangkannya pada masa [Jmar." Sekian.

Suwaid bin Ghaflah hijmh pada nrasa Abu Bakar.

Uh. Al Khllafr5ryt lMukhbsharnVa 7/1971. Dra berlota, "Menurut kami
riunSat ini lernah dari beberapa sisi. Di antaranln: Al Asurad bin Yadd dan
Suunid bin Ghaflah tidak bertenru Bihl bin Rabah, padahal Bilal bin Rabah
ihr tridup serirasa dengan Basululhh i dan Abu Bal€r. Jadi jela. sekali
bahun hadib ini Mtnsal......."
Aku fidak menernulran hadib inl dalan MwlrurnfrW. Hadits ini hanSn
diriwaptkan oleh 'AM bin Hunaid drrlarn Mtsrn&rya W Munblilnb
Mnhy'no.361) dari lah.u lbnu Abi q/aibah dari Husain bin Ali dengan redaksi
serupa. Ar-Rr4rani meriwaSntkan hadits ini dalarlrr Mwmdryn (no.734) dari
jalur Sufun bin Waki' dari Husain bin Ali dengan redaksi s€rupa.

73t
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19571. Adapun hadits yang diriwayatkan oleh Abu p6ud732 6.ri
jalur Sa'id Musayyab:

'03',j ,-fi l'; Jvi ,?tilt jl afr ol;rrf bu Lf,,

!.,;j*l',>K ol: ,\F*ti'+. d!'bf uk q:Jui ,e*
.'-i & va. o(i';"i,iiir ,i* .1, a +if ,€')i
Bahwa k€fika Bilal hendak pergl ke Spm Abu Bakar berkata

kepadanya, "Tetaplah bersamaku!" Bilal berkata, "Jika engkau

memerdekakan aku untuk dirimu, tahanlah aku! Dan jika engkau

memerdekakan aku karena Allah, biarkanlah aku pergr menuju (Ridha)

Allah." Abu Bakar berkata, "Pergilah!" Maka Bilal pergr hingga wafat di

sana (Syam)."

Hadits ini mutsl dan dalam sanadnSn terdapat Atha' Al
Khurasani, seseorang yang meriwayatkan hadits mudallas. Tapi hadits

ini dapat dikompromikan dengan hadits pertama.

t9581. Ath-Thabarani meriwaptkan dalam Musnad ,4sy
S5nmiyyinTfi dari jalur Abu Junadah bin Abi Umayyah, dari Bilal,

732 Pengaang juga menisbatkan hadib ini kepada Abu Daud dalam kitabnya /d-
Dimph (1/1221, begitu pula Az-7:rila'i rJrrlrrm Nashb ArRatnh (L/2941. Tapi
aku tidak menemukannla dalam .9rnarnp dan tidak pula dalam Al luktasil-
Hadib ini dirir,vayatkan oleh Ma'mar d"bm Jamilqla (fambahan di akhir
kitab .4/ Mushannaf karya AMurmzzaq 1l/2341, hnu Al Mubarak dalam
Kibb Al Jihad (no.l02l, dan Al Baihaqi &lam ,4s^1umn Al Kubm (L/419).

733 . 66. Musnad,4qr$aantijryin(no. 1334).
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G 1.eL Jrx- ok, ;t ;t -;Gltririlr $U ok '8

'iit
"Bahwa dia mengurnandangkan adzan dan iqamah drra kali dtra

kali dan meletakkan dtnprinya di kedm telingaryp."

Tapi sarnd hadits hi dha'if|*

19591. Hadits Abu Mahdzumh tentang mernbaca iqamah dua kali

dua kali sangat terkenal, diriwayatkan oleh An-Nasa'i7s dan lainnfn.

Faidah:

fu-Raf i menyebutkan hadits Bilal fnng tdah diumikan di atas

sebagai dalil unhrk hadits sebelumnln tentang membaca.iqamah satu kali

satu kali. Tapi dalam shahih Al Bulhar{% disebutkan hadits ini bahwa

adzan dibaca genap sernentara hamah dibaca ganjil. Di dalamnya ada

pernbahasan yang aku uraikan dalam Al Mudmi.

19501. Disebutkan dalarn riwalpt AbdurrazzaqT3T dari Ma'mar,

dari Ayyub, dari Abi Qilabah, dari Anas, dia berkata,

.i>rrr *$s'i:rrl1 r6yr ';"!" ots\t ;A',sx oe

Dalam sanadnlp terdapat Abdul Adz bin 'Ubaidillah bin Hamzah, seorang
perawi Dha'if Sang meriuaptkan hadib-hadits munlar. Tidak ada png
meriunSatkan darirya selain Isrnail bin 'Aypsy. ljh. Adlt Dhubfa'karya N
Uqaili (3/21) dan Al Jart wa At'Ta'dil l5/38fl.
Ulh. Sumn ArNanf (no.631,632).
I.Jh. Shahih Al Buldnri kp.fiSl.
Lih. N Muslmnmfkarlp Abdutrazzaq $ / a64/rc.17 *Ll.

735

7%
737
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"Bilal membaca adzan dua kali dm kali dan membaca iqamah

se@ra ganjil, kecrmli kalimat Qad qaamafish-shalaah'(dua l<ali)."

Abu AwanahTs dan As-Sarmi juga meriraragatkan hadits ini

dengan redaksi yang sama.

* h'.;- u$'of ,arrl:x *: u* -[qrr].rrt

^1t!.:p gr xv,tt:rryi:;tiia or1!r e &i
324-196ll. Hadits Abu Mahdzurah, 'Bahwa

Nabi $ mengaiarkan adzan kepadanya 19 kalimat dan

iqamah 17 kalimat."

Dernikianlah yang diriuaptkan oleh Ad-Darimi,73e 61-

TirmidziTo dan An-Nasa'i.74r 6"6urr* jtrga merir,raS;atkannya dengan

redaksi yang panjang .742'1up1Al naihaqizcs mengomentarin3n dari sisi-

sisi kelemahannya png kernudian dibantah oleh hnu Daqiq AI Id dalam

Al Imam74 dengan menilai shahkhadits ini.

'- 'if ri1-t ;"p,F uif ri1 :r;ri q)- -[qrr].rvo
cto.1

.JJ>l',

738

739

740

74L

742

743

744

Ljiln. MusblfinJ Atu Aunmh(l/3z8,[
Uh. grran Ad-Darlmi (no.llg7l.
Uh. Sunan At-Tirmldd(no.lgzl.Aa berkata, "Hadits Vn hasan shahih."
Lih. Sunan An-trfasa'l (no.630).
Uh. $rnan An-Naa'i(no.633). Dalam riwa!,at At-Tirmidd tidak diriwa3ptkan
redaksi adzan dan qarnat secara panpng lebar.
Uh. Mukhtastnt N Khtta$pt (l/5}94lll.'
Az-Zaila'i mengutip hadits ini dalam Nashb ArRagh (7/267 dan
sesudah4n).
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325-19621. Hadits Jabir, " Bila lamu adan, mal<a

kumandanglanlah dengan sntai (lama), dan bila iqamah

bacalah dengan cepat'

Hadits ini diriwaptkan oleh At-Tirmi&i,76 Al Hakim,76 Al

BaitnqiTaT dan Ibnu Adi.748 Tapi mereka mernvonisnln dln'if sehin N
Hakim. Dia berkata, "Dalam sanadqn tidak ada P€rawi yang cacat

selain Amr bin Fa"id."

Menurutku, itu fidak t€riadi kecuali dalarn riwayatrya ini dan

tidak terjadi pula dalam riwayat perawi-perawi lainnya. Tapi menurut

mereka dalam sanadnln terdapat Abdul Mun'im Shahib As-Siqa'.749 1ni

sudah cukup unfuk mernvonis drlarfhadits ini.

19631. Ad-DaraquthniTs meritraptkan dari hadits Su raid bin

Ghaflah, dari Ali, dia Hata,
'riurorilr S;'ot 6:r1U *r * J;, os

"Rasulullah $ menyunrh kami mengurnandangkan adzan

dengan brtil danmernbaca iqarnah dengan cepat."

Dalam sanadnp terdapat Antr bin Slrirnr, s@rtrng perawi png

mahtk.

7'ts Uh. Smn At-Tlrm*ld(no.195).
746 Uh. Al Mtsdnk (l/2041.
747 lth. As.,*rrnn Al Kubn(l/4281.
78 Uh. N l<anill7/tgzldalam biografi Yatrya bin Mr.rslim Al Buka'i Al Kufi.
749 Dia adalah Abdul Mun'im bin Nu'aim Al Is,wari, seoftmg perawi 5nng

haditsrrya munl<ar-Uh. AdhDhubfa'kargAl Uqaili (3/1lll hn Al Jarh wa

At-Ta dil(6/67).
750 l-;lh. Sumn Ad-Damquttnl ll/2#1.

A'\
Jtl ,rL2 dltl

.rtlr

177



Talkhishul Habir

19641. Al BaihaqiTsl berkata, "Hadits ini diriwa5ntkan dengan

sanad lain dari Al Hasan dan Atha', dari Abu Hurairah." Lalu dia

menyebutkan haditshp.

Dia berkata, "Sanad pertama lebih terkenal." Yaifu dari jalur

Jabir.

t9651. Ad-DaraquthniTs2 rneri*u*1*r, dari hadits Umar secara

matquf dengan makna hadits yang sarna. Tidak ada dalam sanadnya

selain Abu Az-Zubair, yaitu seorang muadzin Baiful Maqdis, dan juga

tabiin senior png terkenal.

Catatan:

At-Timsstadalah hafi-hat (mernbaca dengan tenang dan lama),

sedang al lndar adalah mernbaca dengan cepat. Boleh dibaca fahdur
atau hhdir, dan ada pula SBng meriurayatkan "Fahdim" yang artinya
juga mernbaca dengan cepat. Tapi kata yang pertarna lebih terkenal.

,*i't j* ihr Jyt',* et:irrl:x ,j **.
';tlb, fih" ,:klb', ;111r ,;i :Jtri,;i. $Br *:,
' Hadits Abu Mahdzurah: Rasulullah g mengajarkan

adzan kepadaku dengan redaksi darin57a. Beliau bersaMa,
'Bacalah: AIIahu Akbar Allahu Akbar, Allahu Akbar Nlahu
Akbar .........- " Hingga akhir hadits.

?st Uh. As-SurEn At Kubn(l/4281.
7s2 L:h. Swan AdDanquttni(l/Z#'t.
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Dalam hadits ini redalsi adzann5n dibaca berulang-ulang. Hadits

ini diriwaSntkan oleh Abu DaudTs3 dan lainnya, dan telah diumikan pada

pembahasan sebelumn5n.

326-tg66l. Perkataan penulis, 'Terdapat hadits
tentang btsuib dalam adzan Shubuh."

Mernang benar apa yang dikatakannla. hnu Khuzaimah,Til Ad'

DamquthniTs dan Al BaihaqiTs meriwayatkan dari hadits Anas, dia

berkata,

*ts,gfii *';,i;r grif gl'si.stj6 rlt tt n
.?At'u #i>tL:r

"Terrnasuk sunnah adahh bila mndzin telah mengucapkan

'Hayya 'alal falah'dalarn shalat Shubutr, dia mengucapl<m ',4sh'shalaatu

ldnirun mbnn-rmuurn'."

hnu As-Sakan menilai slmhih hadits ini dengan rdaksi, "Elacaan

bbwib (Ash*lnlaafu l<hairut minan tauur) dalam shalat Shubuh

adalatr setelah mua&in TtaySa 'akl klaah'."

l%71. hnu M4d.zsz meriuasBtkan dari hadib hnu Al

Musaygab, dari Bihl,

7ss l-ih. grnn AU hd ktr.ffi3l7s ltL Slnhth lbnu lilnatnah $p.3fl6ll.
7s5 Uh. tumn Aeratttnill/z4s\.
756 tlh. As-Suru Al Kuba (l/4?gl.
7s7 lth. Sunn tbnu f4ahhk:r..7l6l.
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$1b,;.u;>r;:,u>:i*t*ah, e dt J'6
'.5 ,;ir gr>t G'-!;lt f; ,cflt u ";? i>rrr ,Jui ,t!

.u; J; ;\r
Bahwa dia menemui Nabi $ unfuk mengumandangkan adzan

Shubuh. [-alu ada yang berkata kepadanp, uBeliau masih tidur." Maka

Bilal mengucapl<an, "Ash*halaafu khairun-minan-nauum (Shalat lebih

lebih baik daripda tidur)." Dua loli. Kernudian bacaan tersebut diakui

dalam adzan Shuhrh dan menjadi berlaku setenrsnya."

Hadits fun mutqadf'meski para perawinya btqah. Ibnu As-

Salon meriwalratkan hadits ini melalui jalur lain dari Bilal. Hadits ini

terrdapat dalam rirrn3pt Ath-ThabaraniTs melalui Flur Az-Zuhri, dari

Hafsh bin Urnar, dari Bilal, tapi statusnSa jvga mutrythi'.

19681. Al Bailuqi meriwaptkan hadits ini dalam 41 74u'rifufr7'e

dari plur ini. Da berkata: Dari Az-Zuhri, dari Hafsh bin Umar bin Sa'd

Al Mrndzdzin, bahura Sa'd mengurnandangkan adzan. Hafsh berkata:

Keltargaku menceritakan bahwa Bilal ......... lalu dia

merryebutkan haditsnya.

19691. Ibnu MajahT@ meriwayatkan dari Abdurrahman bin Ishaq,

dari Az-7ilhr| dari Salim, dari aSnhnya. Dia menyebutkan kisah

keseriusan mereka dalam usaha mengumpulkan rnssa sebelum

dist/ariatkan dzan. Dalam redaksi akhimp disebutkan,

758 Uh. Al Mu'jzm Al lGbirlrc.lOS1.l.
75e l..:rh- Iu{arifah As-$umn unl Abar ka.5931.
7@ Uh. .*rnan lbu lulahh bo.7o7l-
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,J51rb 1;,'u ; il,Lsrotr$t iy,.p :;k. G.|Sx ;t;:,

.*t *a?r,,r,t- i' J;)
"Bilal menambah dalam adzan shalat Shubuh, Oon-rnru*

khairun minan-nauum'dan diakui oleh Nabi $."
Sanad hadits ini sangat dha'if (dha'if iiddanl.

Akan tetapi dalam masalah tatswibada jalur lain dari Ibnu Umar

yang diriwayatkan oleh As-Sarraj, Ath-Thabamni dan Al BaihaqiT6l dari

Ibnu Ajlan, dari Nafi', dari Ibnu Umar, dia berkata,

itbt C#t ;"'; g>t*st e;fr.i'r\tirivr otr

.;!;,ilt'u;
"Adzan yang pertama setelah bacaan ;"* blash-shalaah,

ha54a'alal falah' adalah Ash-shalaafu khairun-minan-na uum' dua kali."

Sanad hadits ini ha,*n, dan hadits-hadits lainnya akan

disebutkan setelah ini.

t
\r.)''{'ht ;* nr ji,l. t .);' d.j6 ,91 q* -[qv,].rrv

.firi>,1',ttg>Ltt b :o ,;';.rr,t ,:st-,:

327-t971l. Hadits BilaL Rasulullah $ bersaMa

kepadaku , 'Janganlah membaca tatsutib dalam shalat
apapun kecuali dalam Shalat Shubuh."

76t Vh. As-Sunan Al Kubm (l/4ZSl.
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Hadits ini diriwayatkan oleh At-Tirmidzi,762 Ibnu Majah763 dan
Ahmad764 dari AMurrahman bin Abi Laila dari Bilal. Daram sanadnya
terdapat Abu Ismail AI Mula'i, seorang pemwi yang dha'if. Sanad hadits
ini terpufus (mwqathil antara AMurmhman dengan Bilal.

hnu As-Sakan berkata, "sanadnya tdak shahih."

Ad-Daraquthni meriwayatkan hadits ini dari UalurlT6 lain dari
AMurmhman. Dalam sanadnya terrdapat [Abu Sa'id]76 N Baqqal,
s€omng perawi dha ifsqerfiAbu Ismail.

ht * iir Jyt,*,e.,r3; ,i q*-[qvr].rr,r
,r\iit e 7 ,',ryi $:r G'c^K tiy :JGj,orilr $ ,lL

.;;!; #t',yP iti":t ,Sz

328-le7Ll. Hadits Abu Mahdzurah:
Rasulullah g mengajarkan adzan kepadaku. Beliau
bersaMa, 'Bila kamu mengamandanglan adan Shubuh,

Uh. Sunan At-Timidd (no.1981.
Dia berlota, "Hadits Bilat udak ltami kenal kecuali dari hadib Abu Israil Al
Muh'i. Abu Israil tilak mendengar hadfu ini dari Al Hakam bin utaibah. Dia
hanya meriuayatkan dari Al Hasan bin'umarah dari Al Hakam bin 'utaibah.
Nama Abu Ismil adalah Ismail bin Abt Ishaq. Dia bukanrah perawi png kuat
menurut ularna ahft hadib."
Uh. Sumn lbnu lu{aJah (no.715).
l-in. Mwnad Al han Ahnad (6/t41.
Daliln nranuskrip asli disebutkan, "Riwa5;at." Ralatrya diambil dari manuslaip
lainnSn.
Dahm manuskrip asli difulis salah menpdi "Abl sa'ld.n Ralatannya adalah
snng berfr-s€bagairnana png disebutkan dahm manusklipmanuskrip tain.
Narna Abtr'Sa'id adalah Sa'id bln Al Mara$sn, seorang perawi png
haditsnya dln'tt uh. Al Jart qa At-Ta'dil (4/621 6an Ar K"-rt kuwa h"u
Adi(3/38{I.

763

7&
765
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setelah membaca 'Hayia 'alal fatah', bacalah 'Ash-shalaafu

khairun minan-nauum' dua l<ali." Ar-Rafi'fi berkata, 'Hadits

im tsbit (shahihl.

Hadits ini diriunptkan oleh Abu pu,r6767 dan lbnu Hibbad6s

secam panjang l€bar, dan di dalamnp terdapat tambahan ini-

Dalam sarndqn terdapat Muharnrnad bin AMul Malik bin Abi

Mahdzumh, seoftmg png identitasnp tidak dik€nal. sedangkan Al

Harits bin Ubaid adalah seoftlng p€rawi sang diperbincangkan.T69

Abu Daud770 meriwayatkan hadits ini melalui berbagai jalur lain

dari Abu Mahdzurah, yang salah satun5n benrpa hadits ringkas.

Ibnu KhuzairnahTTl menilai shahih hadits ini dari jalur Ibnu

Juraij. Dia berkata: Ulsrnan bin As-Sa'ib mengabarkan kepadaku,

ayahku dan ibunda Abdul Malik bin Abi Mahdzurah mengabarkan

kepadaku, dari Abu Mahdzumh.

Baqi bin Makhlad berkata: Yahya bin Abdul Hamid

menceritakan kepada kami, Abu Bakar bin A1ryasy mehceritakan kepada

kami, AMul Aziz bin Rufai' menceritakan kepadaku, aku mendengar

Abu Mahdzumh berkata:

p:, ivbt & lt );',t:';-;.U'56 t be'.:s
t43;l ,iv',;iit Je ,r it'.#;r$,;?ii )ar

.clr,y?itb:t

l.jh. tumnAUhd$p.fiOl.
Ljh. N llrsan (no.1682).

l.jh. AdhDhu'afa' kar,a Al Uqoi[ l\ / 2121.

Uh. tuDn Abi Dad(r:o.S0tl.
ljh. gnhth lbnu l<ht @hmh $D.3t351.

767

78
769

770

77t
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Kefika aku masih kecil, aku mengumandangkan adzan Shubuh
di hadapan Rasulullah $ saat perang Hunain. setelah aku membaca
oHa54a 'alal falah'Nabi $ bersaMa, "I-anjutl<anlah dengan kata ,,4sh-

slnlafu klnirun mirnnilauum'. "

An-Nasa'i77z meriuraptkan hadits ini melalui jalur lain dari Abu
Jarfar, dari Abu Sulaiman, dari Abu Mahdamh. Dan hadits ini dinilai
slnhih oleh lbnu 11uon.773

,f )ril i' &'J, ,5{t'.il3tLf :L*- -[rvv].ry 1

.*S ot?;tiir

32949721. Hadits, 'Bahura malaikat yang aififr"t
Abdultah bin zaid dalam mimpi, lnitu dalam posisi berdiri."

Hadits ini diriuraptkan oleh Abu Daud774 dari Syu,bah, dari
Amr bin Murrah, dari hnu Abi I aila, dia berkata: shalat dirubah
sebaryak tiga kali. Ternan-,ternan kami menceritakan kepada kami,

o3,rf s#f u,Ju *:r;r'X', & lt J;:r'ol

t ),-r.:) Utj ,:+qt'u ,.ef; u.,,*:rjt &' J;3 6-

Uh. Suran AtI{Ba 1 kp.647).
Uh- AlMilElla(3/151), dan hadits ini diladikan dalil otehrya.
Uh. Sunan Abi Daud(rp.5O6l.

772

Tt3
n4
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i{ yf qqig il'i'"3'i ,o',1i )'"-dJt '& iw y}Ll 9C;

.L+..1' r...i:Ybst r?v i,iA
Bahwa Rasulullah $ bcirsaMa, "Aku Win bik shakt l<aun

mwlimin menjadi afu ..........' lalu dia menyebutkan haditsn5n.

Kernudian datanglah seorang laki-laki Anshar, lalu berkata, "wahai

Rasulullah, aku pulang k€trka melihat kesibukanmu. Aku melihat

seoprng laki-laki mernakai dtra jubah biru berdiri di atas masjid lalu

mengumandangkan adzan, kemudian dia duduk dan kernudian berdiri

lagi seraya mengumandangkan adzan yang dibaca sebelumnya, hanya

saja dia mengucapkan,' Qad qaamatbh-shalah' -.......""'n Hingga akhir

hadits.

Ad-Damquthni77s meriwayatkan hadits ini dari Al A'masy, dari

Amr bin Murrah, dari hnu Abi Laila, dari Mu'adz bin Jabal dengan

redalrsi lpng sma.

t9731. Abu Asy-S!/ailfi meriwa3ntkan hadits ini dalam

pernbahasan adzan, dari ialgr Yadd bin Abi zjyeij,, dari AMurrahman,

dari Abdullah bin Zaid, dia Mata,

77s uh. sunn N-Danwtht i ll/2421, dia berl<ata, "Hadits int tdak tetap (udak

satr).
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.c . ., t ,' .

)q; *ry,-.rUlj iudt,# $r,F pt ok il
jA.v,*)t F &irr, ,grA4tr;:1t i.*t Yp;l

.e-,-.rlt. .... ,slr|i *tt e r*
"Pada malam hari sebelum fajar, aku terserang kanfuk, lalu aku

melihat seorang laki-lah png memakai dua jubah biru. saat itu aku

setengah sadar dan setengah tidgr. Dia berdiri di atas atap masjid lalu

meletakkan dua jarin5ra di kedua telinganya sera!/a mengumandangkan

ad2an.............' Lalu dh menyebutkan hadit dengan redalainya png
panjang.

Secara zahir hadib inr munqad6i'.fle

Al Mun&iri777 bqkata, Harya saja redaksi [dalam riwayat Abu

Daudl,77s "Ternan-terrnn kami menceritakan kepada kami." Apabila

yang dirnalsud adalah para sahabat, maka hadits irrd musnad, tapi kalau

fidak mdo statr.rsnp musl."

Menurutku, dalam riwa5at Abu Bakar hnu Abi S5nibah,779 hnu

IGuzaimah,T8o 6L-11.ru1-*i781 dan Al BailraqiZs2 disebutkan, "Tetrnan-

ternan Muharnrnad menceritakan kepada kami." Jadi kernungkinan

besar lnng dimaksud adalah 3nng pertarna (Para sahabat Nabi $).

776 pu6- footnote nranurskrip ash disebutkan, "t(arena hnu Abi Laih Udak

bertenru Mu'a& dan Abdullah bin Aid.'
777 uh. MukhbslnrAu hd(t/2791.
778 6n1ur. dr.ra tanda l$rung siku fdak ada dalam rnarn$hiP aslt- Rahtr[,ta

dianrhl dari rnanuskripnranuskrip hinrrya.
77e uh. Al M,slwrutlorp Ibnu Abi qnibah (l/203-l20l.l
7N l..;rh. gnlrih lbnu lfiuaimah(no.379).
78t uh. q,nrt tw'anl Al Abar ll/L3l:132t.
782 l.;lh. As-tu En Al Kuh(l/4201.
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Karena itulah hnu HaznrTa dan Ibnu Daqiq Al Id mgnilar shahih hadits

ini.

Faidah:

Al Faurani dan Al GhazakTr menyebutkan bahura Abdullah bin
7.aid merninta kepada Nabi $ agar menrberinla izin unfuk

mengumandangkan dzan safu kali, rnaka dia prr, mengumandangkan

adzan Zhuhur.

An-Nawawi berkata, "Hadits ini bafil, statusnya seperti yang

dikatakannya."

Disebutkan dalam riwayat AMurrazzaqTss dari hadits Sa'id bin
Al Musagpb, dari Abdullah bin Aid tentang kisah mimpinya Snng dia
laporkan kepada Nabi $, lalu Miau untuk

mengurnandangkan adrzrrn.

Tapi bisa saja ditafsirt<an bahwa yang disuruh adalah Bilal. Jadi

apa yang disebutkan oleh keduaqp fidak perlu diperhitungkan.

Disamping itu, dalam sanadqa terdapat Abu Jabir AI Bayadhi, s@ftrng
p€rdusta besar.

330. Perkataan penulis, 'Bilal dan para muadzin
Rasutullah lainnya mengumandangkan adzan dengan
berdiri."

783 uh. At Mutnth(g/tsz-ts8l
784 Lih. N Wasidzl<arwAl Gttazali (2/4q.
785 Lih. Al MslnrunflargAbdunazzaq (l/4g5,4561*.1174l.
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Adapun tentang berdiri Bilal (sewaktu adzan), haditsnya tsabit

dan disebutkan dalam Ash-Shahihain,786 yaitu:

19741. Hadits Ibnu Urnar yang di disebutkan,

.;>$urui ix u e
at'

"Wahai Bital, berdirilah dan unuml<anhh (tabnT dabngng
wnktu) shalat!"

Menjadikan hadits ini sebagai dalil perlu ditelifi lagi, karena

artinya adalah "Pergilah ke ternpat lapang dan umumlonlah di sana!"

Dernikianlah fng dikatakan oleh An-Nawawi.

19751. Disebutkan dalam riwapt AFNasa3iTr dari Abu

Mahdzurah bahwa Nabi $ bersabda kepadanyra k€filra mengajarkan

a&an kepadarrya,

.r>ilr.ti6 f
"Bqdirilah

wktu) shaht!"

Menjadikan

sebelumngra.

dan adanlah wtt* (mangwilnlcan dabngny

hadits ini sebagai daH jqsa seperti hadits

19761. Disebutkan dalam riwalaat Abu DaudTs'dari jalur Urwah,

dari sorang perempuan Bani An-I{aijar, dia berkata,

7% l-;rh. Shahih Al Bulfiatr(6Ml dan gnhrh MwltmkpS7n.
787 l.;th. Sunan,4n-Nam? bo.6321.
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y:)L'o'til',SX o* r;i,it J" **i"l e.og
.:,r;'trtirl ,:latW- Qt Je'd;+ iar,;H ,t.rsr ,

"Rumahku adalah rurnah yang paling tinggi Ot ,*,* masjid.

Bilal mengumandangkan adzan Shubuh di atas rumahku. Dia datang

pada waktu Sahur (sebelum Shubuh) lalu duduk di atas rumah

menunggu datangnya faiar. Bila telah melihat fajar, dia menrbentangkan

badannSa."

Ibnu Al Mun&ir7e berkata, "Para ulama sepakat bahwa yang

sunah adalah muadzin mengumandangkan adzan dengan posisi berdiri."

Dia berkata,T$ "Kami meriwayatkan dari Abu T:rid N Anshari

dan dia adalah seorang sahabat, bahwa dia mengumandangkan adzan

dalam posisi duduk."

Dia berkata lebih lanjut, "Benar bahwa lbnu Umar

mengumandangkan adan di atas unta, lalu tumn dan

mengumandangkan iqamah. "

Sebentar lagi alon disebutkan hadits Wa'il bin Hujr, ins5n Attah.

331- Perkataan penulis, 'Dan hendaknSTa mua&in
menghadap kiblat (saat adzan)." Berrdasarkan penjelasan
yang telah kami urailan sebelumn3Ta

l977Llshaq berl<ata dalarn Muslradnrpz

Uh. gnnn Abi Dalilkro.5.lfl.
IJh. Al Austh(3/451dan N lfun' karp hnu Al Mun&ir (hal 36lno.zt0).
lJh. AlAusthls/4gl

78
789

7qt
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*'*,i:;;.)-*'o; d#\t *,4s6 risv
,jl I' J;, t,iu;'*3'; a:*i* ,JG ,g sj i. *'),
......ata;t'Jfi-tt yP i* * i,w ,,,Ar 61 Ji *.t *rft

t 
a. c / ra

.,>-1Ar fs
Abu Muawi5nh menceritakan kepada kami dari Al A'masy, dari

Amr bin Murmh, dari Abdurmhman bin Abi laila, dia berkata: Abdullah

bin Zaid datang, lalu berkata, "\A/ahai Rasulullah, aku melihat (bermimpi)

seorang laki-laki furun dari langit, lalu berdiri di atas ternbok seraya

menghadap kiblat .............' [-alu dia menyebtrtkan haditsnya.

19781. Disebutkan dalarn Al l<ami4er lGrta hnu Adi dari jalur

Abdurrahman bin Sa'd bin Ammar bin Sa'd Al Qarzh: Ayahku

menceritakan kepadaku dari aph-ayahqB, bahwa Bilal menghadap

kiblat saat membaca takbir dalam adzan.

AI Hakim meriwayatkan hadits ini dahm At MustadnliTs2 dan

jalur AMullah bin Amnrar bin Sa'd Al Qanh, dari aphqn, dari

kakeknf dengan rnakna hadits lrang sama.

Lih. Al ltan il karlra lbru Ad (4rc8) dahrn hografi AM.umhrnan bin Sa'd
bin Amrnar bin Sa'd.
Uh. AlMsbdrak(3/6071.

791
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A c; rt".'*;L :&,tj q* -[rvr].rrr
LA-l-fi u! g>,r:r Se ;;#t Je"; { rX;,g;\t

'J..-,- IrOqt
332-tg7gl. Hadits Abu Juhaifah, 'Aku melihat Bilal

keluar menuju N Abbh. Setelah dia membaca ' Hay5n

'alash-shalaah, hay57a 'alal falah', dia memiringkan lehemya

ke kanan dan ke kiri dan fidak membelakangi-"

ltladits ini diriwayatkan oleh Al Bukhari dan MuslimTe3 dari

haditsny,a, tanpa redalsi "Dan tidak mernbelakang -"1794

Abu DaudTs meriwaSntkan hadits ini dan di dalamnya

disebutkan, "Dan 6dak mernutar." Sebagai ganti dari "Dan tidak

menrbelakang."

An-Nasa'i7s meriwaFtkan hadits ini dengan redaksi, "Dia

men1baca dalam adzannp sarnbil bergerakgerak." Yaitu memiringkan

leherrryn ke kanan dan ke kiri.

Ibnu Mala[797 meriua5atkan hadits ini dengan redalsi, "Kulihat

dia berputar dalam adzarnSn." tapi dalam sanadnp terdapat Hajjaj bin

Artha'ah.

,.jh. Shahih Al etAlwi$p.634;1dan Slnhih Mtsltm (no.503).

fuitara &n tanda lnrrung silar tidak ada dalam manuskrip asli. Redalsi ini

terdapat dalam rmnuslaiprnanuslnip lainqp.
Uh. gtan AW Daud.|rl.o.S?Ol.
I-jh. &.awt A*Nas?(no.64i!). jr 

,

Uh. .Srna, tbnu lWahh (no.711) dengan redaksi, "Dia memutar dalam

adzanrqn dan meletakkan duaiarinya pada kedrn telinganya."

793

7gtl

795

796

797



Talkhishul Habir

Al HakimTes meriwagratkan hadits ini dari Abu Juhaifah dengan
redaksi-redaksi tambahan. Dia berkata: Hadits ini telah diriwayatkan
oleh Al Bukhari dan Muslim, hanya saja kedtnq;a tidak menyebutkan
dalam riwayatrya, "Mernasukkan dua iari ke dalam kedua telinga."
Redaksi gnng menyebutkan 'Memutar" adalah shahih sesuai syarat Al
Bukhari dan Muslim.

Ibnu KhuzaimahTgg meriwalntkan hadits ini dengan redaksi,
"Aku melihat Bilal mengumandanskan adzan dengan mengikutkan
mulutrya sambil merniringkan kepalangra ke kanan dan ke kiri.,'

Ibnu Khuzaimah meriwayatkan hadif ini dari jalur laine0 yu.,g
di dalamnya disebutkan, "Dia meletakkan dua jarinya pada kedua
telinganya."

Abu Awanah juga meriwa5ratkan hadits ini dalam Shahibnya.sot'sementara 
Abu Nu'aim meriwaSatkannya dalam Mustakhmlnyawz

dengan redaksi, "Aku melihat Bilal mengumandangkan adzan dengan
memutar (kepalanya) sambil meletakkan d.ra jarinya pada kedua
telinganya."

Hadits ini juga diriwa5ratkan oleh Al hzzar. AI Baihaq1803

berkata: Masalah "Metrnutar" haditsnya fidak b€rasal dari jalur yang

shahih, karena sumbemla ada pada sutEn Ats-Tsauri sedang dia tidak
mendengar dari Aun. Dia hanlp meriwayatkannln dari seorang laki-laki,
darinya." taki-laki ini diduga Al Haffi, padahal Al Hajjaj bulonlah
perawi yang bisa dijadilon p€gangan hadibqn. Dia berkata lebih lanjut,
"Abdurmzzaq juga kdiru karena s€cara mudmi.',

Uh. Al Mustadnk (l /2021.
l.;lh. Slnhih Ibru Khminnh lrro.3fi7l.
Uh. Slmhih lbnu Khuatmh ktr;..3fFil.
l.jh. Mtsakhmi Abu Awrlah (l /gD\
l:h- Mtsal<hn1 Afu Nu'aim.
I.;.h. Al Khtlafilryt (Muldzbslnnnn, t / 4Z 91.

798
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Kemudian dia menjelaskannya sesuai yang aku jelaskan dalam .4/

Mudmj. Kemudian hnu Daqiq Al Id m€ngomentarinya dalam l/
Inwrf%sesuai yang ditelitinya darinya

Masalah "Memutar' iuga diriwayatkan dari sisi lain yang

diriwa5ntkan oleh Abu AsSrsyaiLh dalam penrbahasan adzan, dari jalur

Hamrnad dan Hus5raim sekaligus dari Aun.

Ath-Thabamnieos jrgu meriwaSntkan hadits ini dari jalur Idris Al

Audi darinya.

19801. Disebutkan dalarn Al Afmd l<ar1la Ad-Daraquthni dari

Bilal,

,ti I of riif 'tf €'J tl rt-t {'l', ,k lt'S;t s;f
.t4r;tr, ; Udl

"Rasulullah $ menyunr\ lorni fidak menggeser telapak loki

kami dari tempatrya saat mengurnandangkan adzan dan iqamah."

Tapi sanad hadits ini lernah.

Az-?aih' i mengufi prqa dadqn dalam lhshb ArRatBh lL / 27 7 l -

l.jh. Al Mu'izm Al lkbirrslv,22/L0l/rc.2471.
804
g)5
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.y* ,s:ri o\.j* jei:q- -[q,\r].rrr
333-t9811. Hadits, " Muadzin akan diampuni (dosa-

dosan5Ta) sejauh suaranya-"

Hadits ini diriwa5ratkan oleh Abu Daud,86 6rl-Ir{u*'i,807 Ibnu

Majah,8o8 hni Xhuzaimahs0e dan hnu Hibbansto4ll 'dari hadits Abu

Huraimh dengan redaksi ini dan tambahan, "Dan al<an dist<sikan oleh

segala 5nng basah dan kuing.'

Tentang Abu Yahp, perawi 57ang meriwaptkan dari Abu

Hurairah, hnu Al QaththanSlz berkata, "Dia tidak dikenal." Dalam.4sh-

shahitfl? hnu Hibban mengklaim bahwa namanya adalah Sam'an.

, Al Baihaqi8la meriwayatkan hadits ini dari dua jalur lain dari Al

A'masy. Terkadang dia berkata, "Dari Abu Shalih." Dan terkadang

berkata, "Dari Mujahid dari Abu Hurairah."

19821. Hadits ini Juga diriuayrafun dari ialur 16n815 dari Mujahid,

dari hnu Umar.

Ad-Daraquthni kkata,816 "Yang lebih mirip adalah bahwa

hadits ini diriwayatkan dari Mujahid secara musl."

806 Uh. Sunan Afu hgd(trc. SIS).
807 Uh. gmn AftI{asa? klm. 6461.
808 Lih. .grna2 lbnu tt{ahhtr.. 7241.
80e Lih. gtalrlh lbru lilual,nnhho. 390).
8r0 Uh. Shahth tbtu Hitutt(no. 1566).
Ell leltgr}
8t2 l..ih. ew,All0thtn l,tklllwt 14/1741.
8r3 Lfii" W IlLranA/5531.
8r4 l-fil.. As-Sura, Al lftrbn ll/4311.
8rs IbH.
816 !;rh. Al llallerqyaAd-Daraqu0rnt (8/2*1.
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Dalam N lta4lTkaryn Ibnu Abi Hatim disebutkan, "Abu Zut'ah

ditanya tentang hadits Manshur dari Yahya bin Abbad dari Atha', dari

Abu Hurairah dmgan redaksi seperti ini. Jarir juga meriwayatkannya

dari Marshur dengan berkata: dari Atha" seoftrng laki-laki Anshar

(penduduk Madinah)." Dia meriwayatkannya secara mauquf. .Abu

Usamah juga meriwayatkannya dari Al Harits bin Al Hakam, dari Abu

Hubaimh Yahya bin Abbad, dari seorang syaikh Anshar." Maka dia

berkata, "Yang shahih adalah hadits Manshur."

Dikatakan kepada Abu Zur'ah, "Hadits ini diriwayatkan oleh

Ma'mir dari Manshur, dari Abbad bin Unais, dart Abu Hurairah." Maka

dia berkata, "Ifu keliru." Kemudian dia menyebutkan hadits tersebut

dengan sanadnya dari Wuhaib. Dia berkata: Aku bertanya kepada

Manshur, "Apakah Atha' dalam sanad ini hnu Abi Rabah?" Manshur

menjawab, "3oLrr."818

t9831. Hadits ini juga diriwa5ntkan oleh Ahmadsle dan An-

[rf6e'i820 dari hadits Al Barra' bin Azib dengan redaksi,

+,',y '^iX- i; ilt;" qk 6,i d 'fr i";jsr

.a Jb'; ;f'Udi *G.t

"Muadzin akan diampuni (dosaduanw) seiauh ii*
suaftnp dan at<an dibenarl<an oleh setiap Snng mendengamg baik

817 Uh. Al llalkarvalbnu Abi Hatim (l/19*1941
818 l-engkapnSn adalah: Aku bertan5n, "Apakah dia Atha' bin Yasar?" Jaunbnya,

"Bukan'Tan5aku lagi, "l-ah siapakah dia?" Jar.rnbnp, "Seorang laki-laki-"
81e Uh. Mwmd Ahmadlno. 18506).
820 l.-;rh. gtmn A*Nasa'i (no. 6451.
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sesuafu yang basah maupun kering. Dia juga akan mendapat pahala

seperti pahala onng Jnng shalat betaman5n."

Hadits ini dinilai shahih oleh hnu As-Sakan. Al'rmad821 dan Al

Baihaqi82z juga meriwayatkan hadits ini dari.Mujahid, dari hnu Umar

sebagaimana yang telah disebutkan sebelurnnya.

Hadits-hadits lainn3;a seputar bab ini adalah:

tg84-g861. Hadits ini disebutkan oleh hnu 66i823 dari Anas dan

dari Abu Sa'id Al Khudri yang disebutkan dalam llal Ad-DanquthnFza

serta dari Jabir Snng disebutkan dalam Al Muwadhdhatf% karya Al

Khathib, dan lainqn.

Hadits ini telah disebutkan sebelumnla oleh Al Baihaqi yang

berasal dari hadits hnu Umar. Ahmad826 iugu meriwayatkan hadits ini

dari haditsnya dengan redaksi, "Muadzin akan diampuni (dmdosanW)

sejauh (alunan) suannln dan atan disat{sil<an otetz sqata lnn7 basah

dan kering 5nng mendengar annngm."

334- Perkataan penulis, Bahwa Nabi $ mengaJarkan adzan

secara berurutan.

821

822

823

l.jh. Musnad Ahmad go. 62011.

l.jh. As-Sunan Al Kubn(l/4311.
l-jh. Al l<amil (2/3U) dalam biografi Hafsh bin Sulairnan Al Asadi. Dia
adalah perawi Snng haditsqa Matuk
Uh. Al lhl l<arq A&Daraquthnl $ln6q.
l.;lh. Mttmdhdhah Awlnn Al,lan't w At-Tafifrl2/42l1.
l-jh. Musnad Ahd (no,. 62021. Di dahmnla disebutkan, "*jauh (suan)
adzannla."

824

825

826
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Memang demikian sebagaimana 5nng dikatakan penulis. Inilah '

riwayat Abu Mahdzurah yang kuat dan riwa5nt AMullah bin Zaid

sebagaimana telah diuraikan sebelumnya

o,y ,Jv &};Sh, Jb'6 Or:, ,L* -[q,\v].YYo

.btb i^i yl ,y'5, o\i I olY,
33St9871. Hadits: Diriwa5ntkan bahwa

Nabi $ bersaMa, "Adalah suafu keharuan dan sunnah agar
muadzin frdak mengumandanglan adzan kecuali dalam
keadaan suci.-

Hadits ini diriwayatkan oleh Al BaihaqiszT dan Ad-Damquthni

dalam Al Afnd serta Abu Asy-S5aikh ddam pembahasan adzan yang

berasal dari hadits Abdul Jabbar bin Wa'il dari ayahnya, [Dia berkata],88

"Adalah suafu kehanmn dan sunah seomng muadzin ddak

mengumandangkan ahn katali dalam kdaan sud, dan dia tidak

boleh adan kecuali dengan bqdiri."

Sanad hadits im haan, hanya *ja munqathi', karena AMul

Jabbar be*ata, "Aku masih kecil dan tidak memahami shalat ayahku."

Sebagairnana yang disebutkan dalam shahih Muslinfa yang berasal

darin3n.

u7
828

Lih. es€rnaa Al ltubnll/3921.
Antara dua tanda kunmg slku fidak ada dahm manuskrip asli, tapi ada dalam

rnanuskripmanuskrip lainnya.

Alltr fldak menemukan r€dal$l ini dahm Shahlh Mrclln. Inl merupakan

kekelinran, dalam hal ini hnu Al Mulaqgin mmgikufl Abu At Hafiaj Al lt{izzi.
Al Haftztr hnu Hajar telah mengingatkan hal ini dalam An-Nrkat Azlr-Zhlmf.
l.jh. Tuhfatu N Astrat (9/88/11o.11774). Redalci inl disebutkan dalam
Musalrhnt Abt Auranah Ah; &tahlh Musllm (2/24/t1o.891; Stnan Abu
Daud (no. 1/192 no. 7231, hnu Khuzaimah dalam Shahibnya
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An Nawawiffi mengutip kesepakatan para imam hadits bahwa

Abdul Jabbar tidak mendengar dari aynhnya. Dia juga mengutip ldaril8st
sebagian ulama ahli hadits bahwa AMul Jabbar lahir setelah ayahnya

wafat. Tapi hal ini Udak b€nar sebagaimana riwayat kuat yang terdapat

dalam shahih Muslim

Catatan:

Dalam kitabkitab hadits tidak disebutkan dengan jelas nama

Nabi $ di dalamnSn

An-Nawawi berkata dalam At l{hulashah,8sz "Tidak ada

asalnya." Dalam menyebutkan hadits ini Ar-Rafi'i mengikut Ibnu Ash-

Shabbagh dan pengarang Al Muhadzdaffi serta guru keduanya dalam

At-Ta'liqah. Bisa jadi dia menyebutkanngla secara maknawi, karena

statusnya sama dengan mar{u', mengingat ucapan seorang sahabat

bahwa 'sesuatu itu sunah' adalah bisa dinisbatkan kepada Nabi $. Jadi
penyimpangannya dilakukan pengutip terakhir."

Dan hadits !,ang semakna dengannya adalah hadits setelahnya:

8l:}0

831

(2/55/t1o.9O5l dan Ibnu Hibban dalarn Slnhilxrya (Al lhsan
5/173/t1o.18261.
I-Jh. Tahdd b Al l{arnal 116 /3*3951 dan TaMdb At-TaMd b t6 /961.
l.Jh. Al l+{ajmu' (3/ll2l.
Antara dua tanda l$rung siku frdak ada dahm asli dan "8." Kami
meralatrSra dengan mengambil dari "M", "J" dan "D.".Maksudn5n adalah
bahwa An-Nauawi & menggtp dart sebaglan ularna perkataan tersebut. Lih.
Al Majmu'(3/?53,408!.
LlIn. Khutastu Al Ahkam (l/ztS]lldengan redaksi, " Iulauqufr{j- dha'if l<arena
muqathl'."
Lih. Al Muhadzd"abkarta Astrqnind ll/571.
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4* -[q,\,\].rr1

336-19881. Hadits: Diriwayatkan bahwa

Nabi $ bersaMa, "Tidak boteh mengum.rndangkan adzan
kecuali orang tarrg betwudhu."

Hadits ini diriuayatkan oleh AtrTirmidzi$a dari hadits Az-Zvhri,

dari Abu Hurairah, tapi stafusn5ra mungathi'. Perawi yang meriwayatkan

dari Az-Zuhri statr.rsnln 41rr'i7.835

At-Tirmidd jtrga meriwayatkan hadits ini dari riwayat Yunus dari

Az-Zuhi,dari Abu Hurairah se@ra mauquftapi stafusnya lebih shahih.

19891. Abu Astrstnikh meriwa5ratkan hadits ini dalam

pembahasan adzan dari hadits lbnu Abbas dengan redakst:

.'ev ,rr':tili'*l'o's3i x il,2su. J":10r1!r 3t

'%unguhnya adzan betambwg a*gu" shalat, oleh l<arena

ifu janganlah alah wnng dari l<alian adan kecuali dalam keadaan

suci."

Juga bardasarkan ketrmuman:

19901. Hadits Al Muhajir bin Qunfudz png diriwayatkan oleh

Abu Daudffi 5ang di datamnya disebutkan:

8s4 l-:rh. fumn At-Ttum*lzi(no. 200).
835 Dia adahh Muawifh bin Yahya Ash-Shadafi.
836 l..th. gnan Afu hud(no.l7).

&:r;vht .k fi r:::,
*,plr iil
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.rtq" *'ttilr flf 'of '6;;L
*Aku tidak suka menyebut ni,rr,t Nlah k*uali;;'O*Ou*

sltci."

Hadits ini dinilai shahih oletr hnu Khuzaimah dan hnu
Hibban.837

Tapi dalam sanadnya terdapat Abdullah bin Harun AI Farwi,
seorang perawi 5nng dha ifw

,N i.l' + **t e JG &i ;vht Jb'fi \*.
** rf1* ,s:if itp .tX J, ,it,.

' Hadits: Bahwa Nabi $ bersaMa dalam kisah
AMullah bin 7aid, "sampaikanlah kepada Bilal, karena
suaranya lebih npring dari suaramu."

Hadits ini telah disebutkan sebelumnya pada hadits riwayat
Abdullah bin zaid. Hadits ini dirivraptkan oleh Ashabus As-sunan
(pengarang kitabktab Sunad) selain An-Nasa,i.

hnu F'libban meriuayatkanqn dahm slnhttmg (Al nun no. gog, g06)
dari hadits Qunfu& bin Al Muhaiir. Status hadits ini shahih.
(3835). Pern5rataannlra int merujuk pada sanad Abu .$$pir,rh dalam
pembahasan adzan Sang diriurayatkannya s€bagalnrana disebutkan dalam
'Nashb Ar-RatDh ll/2921, dia trerkata: aphku mencerihkan kepadah dari
kakeklu dari Abu Aharnah darr Muhamrnad btn Malik dari A[ ui" euauuut
bin.Abbas darl ayahnya dengan redat<si senrpa.
Abu Alqamah adahh AMullah bin Harun Al Farwi 37ang disinggung oleh Al
Haftzh a dahm perkataannyea.
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' Perkataan penulis, 'Karena ifulah disunahkan bagi
mua&in meletakkan dua iarinya pada dua lubang
telinganlra."

Hadits ini telah disebutkan sebelumnln dari beberapa jalur tanpa

merlcanfumkan l<ata.' dm lubns telhga'.

' Perkataan penulis, 'Dan hendaknya dia
mengumandangkan adzan di atas tempat yang tinggr."

Redalsi ini telah dibahas sebelumqn dalam perkataan "Dan

selrogyanya muadzin adzan dengan berdiri."

t99tl. Abu AslrSlraikh meriwagntkan dalam pembahasan Adzan

dari hadits Abu Barzah Al Aslami. Dia berkata, "Termasuk Sunnah

adalatr mengumandangkan dzan di menara dan iqamah dl masjid."

Hadits dengan redaksi yang sama terrdapat dalam Sunan *'ld
bin Manshur.

' 
19921. Disebutkan pula dalam kitab Abu Aslrstpikh dari hnu

Umar, 'hnu Ummi Malfum mengumandangkan adzan di atas rumah."

337{9931. Perkataan penulis, 'Nabi I memilih Abu
Mahdarah karenS $raranln yang bagus."

Fladits ini diriuaSptkan oletr hnu Khuzaimah,SBg Ad-Darimi,840

Abu Ary$pil.tr dan beberapa ulama lain yang berasal dari hadits.Abu

sire 66. gnhk tbtzu lfiuatumh g:o. 3771.
84o t*. Strnn Ad-Dadnl (no. 1196).
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Mahdzurah tentang kisahnya. Di dalamnya disebutkan, "Temyata

Nabi $ kagum dengarr suara Abu Mahdzurah."

Dalam riwayat hnu KhuzaimahS4l disebutkan bahwa

Nabi # bersaMa:

,Jv '&3 $L hr J:" '6

. ?'pt,# pllit @U,t'? G'd;'rtl
"Aku mend";, di antara -"; ada orang lnng suara

adzannya bagus."

Hadits ini dinilai shahk oleh hnu As-Sakan.

tll ,rGi e,',)> -[q r t].rr,r
U:p.?,r*Sr hr .rr;6 Atl oititi,ir* *\t
338-t9941. Hadits: DiriruaS;atkan bahwa

Nabi $ bersabda, n Para iman adalah penanggang jawab
sedang para muadzin orE ng-onang tpng dibert amanah
(kepercagman). Allah akan memberi petuniuk kepada para
imam dan mengampuni pirra muadzin."

Hadits ini diriwayatkan oleh Asygnfi'ig2 dari hmhim bin Abi
Yahya, dari Suhail bin Abi Shalih, dari a5ahny.a, dari Abu Hurairah

dengan redaksi yang sama

hnu Hibban843 meriwayatkan hadits ini dari hadits Ad-
Darawardi, darl Suhail dengan redaksi 1nng sama. Juga diriua5atkan

841 l:fr.. Shahih lbnu Khuatmah(no. 385).
u2 l-th. Musnad AtySBftl Q:r,I 331.
84i, I-jh. Al lhsan lno. 16721. Lihat Jalur Sut/an 5nng dirh,ayatkan olehnya pada

(no. 1671).
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dari Sufun, dari AI A'masy, dari Abu Shalih, dari Abu Hurairah dengan

redaksi, *InDm adalah panallsgung jaw:ab .............' Hingga akhir

hadits.

' hnu lhuzaimahS44 meriwaSntkan hadits ini dari jalur

AMurrahman bin Ishaq dan Muhammad bin Umarah dari Suhail derrgan

redaksi !,ang sama.

Ahrnad b€rkata dalam Musnadnya:84s Qutaibah' menceritakan

kepada kami, Abdul Aziz menceritakan kepada kami dari Suhail dengan

redaksi !,ang sama

hnu AMul Hadi% berkata, "Muslim meriwagratkan8aT sekitar

14 hadits yang sama dengan sanad ini."

Hadits ini juga diriua5ntkan oletr Ahrnad,848 Abu Daud,84e 61-

Tirrniddsso dan hnu Hibbanssl dari hadits Al A'masy dari Abu Shalih,

dari Abu Hurairah dengan redalsi, "Imam adakh Wnangglung jatnb
sdang mrdzin onng trug diM kepercaymn (amanah)." Hingga akhir

hadits.

8r4 I:6. Slahth lbtzu Khtatmah(no. f53U.
845 Uh. MwrdAhd(gl?fil
w l-;rh. Tanqk At-fahqn (Agq.
u7 Dahm rnanrslaip asti dbehrtkan, "Diriwalatkan olehn1n." Penulisan ini

salah. Yang benar adahh Fng tertufc dalam manrskripmantrslaip lainnya.
Yang ditulls oleh Ibnu Abdul Fladl adalah "Mr.rslm meriwayatkan

w
u9
850

851

lJh. Mwrd Ahmd kp. 7818).
l.jh. tu nn Atu Daludkp.Sln.
l.jh. funan At-Ttumidzi krc. 2071.

l.jh. N llrsankp.l672).
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Disebutkan dalam riwayat Abu Daudsz dari Al A'masy: Aku

diberitahu dari Abu Shalih, dan aku'tidak meftrsEr kecuali telah

mendengar hadits ini darinya.

At-TirmidziSs memberi catatan yang sama tanpa redaksi, "Dan

aku tidak merasa ......." Dan setenrsnln. Dia berkata: Nafi' hnu

Sulaiman meriwayatkan hadits ini dari Muhammad bin Abi Shalih dari

ayahnya, dari Aisyah, dia berkata: Aku mendengar Abu Zur'ah berkata,

"Hadits Abu Shalih dari Abu Hurairah lebih shahih daripada hadits Abu

Shalih dari Aisyah." Tapi Muhammad berkata Dan

diriwayatkan dari Ali bin Al Madini bahwa dia tidah menilai tsabaf salah

satu dari keduan5a.

Ahmad berkata,& "Hadits AI A'masy tidak ada sumbemya."

hnu AI Madinis berkata, "Suhail tidak mend€ngar hadits ini

dari ayahnya. Dia hanSn mendengamya dari Al A'mas3r, dan Al A'masy

tidak mendengamya dengan yakin dari Abu Shalih, karena dia berkata

di dalamnya, 'Aku diberitakan dari Abu Shalih'."

Pemyataan senada juga disampaikan oleh AI Baihaqi dalam Al
Ma'rifali.8!r6

. Ad-Daraquthni berkata dalam Al IlaL%? Hadib ini diriwayatkan

oleh Sulaiman bin Bilal, Bauh bin Al Qasim, Muhammad bin Ja'far dan

lainnya dari Suhail, dari Al A'masy. Dia Mata: Abu Badr berkata: Dari

852

853

831

855

l-jh. Sunan Afu Daudlno. 518).

Lth. gnanAt-nmila$/a%l setelah tndfu no. (20?.
lth. Al llal Al Mubmh&ah lo4B lbnul Jarzi (1/t138).

Ibnu Daqiq Al Id mengutipqp dalam Al hrun &n dlsehrtkan ptrh dahm /4/
&drAl Muntrl3/3961.
l,jh. Ma ?ifah,As-fuM, Wal Abar (l/4504511.
U.h. Ikl Ad-Dat4uthni (10/191-193).

856

857
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Al A'masy: Aku menceritakan dari Abu Shalih. hnu Fudhail berkata:

Dari Al A'masy dari seorang laki-laki [dari Abu Shaffrl.asa

Abbas berkata dari hnu Ma'in'859 Ats-Tsauri berkata, "Al

A'masy tidak mendengar hadits ini dari Abu Shalih."

Al Uqaih860 dan Ad-Daraquthniel menguatkan jalur Abu Shalih

dari Abu Humirah atas jalur Abu Shalih dari Aisyah, sebagaimana yang

dikutip oleh At-Tirmidzi dari Abu Zur'ah. Ibnu Hibban menilai shahih

keduanya sekaligus. Kemudian dia berkata,&2 "Abu Shalih mendengar

dua hadits ini dari Aisyah dan Abu Humirah sekaligus."

antara perselisihan pendapat tentang Al A'masy adalah:

1995]. Hadits yang diriwayatkan oleh hrahim bin Thahman

darinya, dari Mujahid, dari hnu Umar.

Abu Al Abbas As-Sarni meriwaSntkan hadits ini dari jalumln,

dan Adh-Dhiya' menilainya shahil# dalam Al Mukhtamh.

Hadits-hadits seputar bab ini adalah:

19961. Hadits lang diriwayatkan oleh Atrmadffi dari Abu

Umarnah.

Antara dura tanda kunmg siku tdak ada dalam rnanuskrlp aslt. Kata inl
terdapat dahm manrskrlpmannslcip lain.

l.jh. Tarikh Ad-tu,r13/494 dan Al JartT Wa At-Ta'dil17/821.
lJh. Adh-Dhu'afa'u l<arya Al Uqail W 4351.

@.cit
l.jh. Nllrsan14/5591.

tQ/l331.
l.jh. Musd Ahdl6/2601.

858

859

860

851

%2

863
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19971. Hadits yang diriwayatkan dari Jabir dalam Al llal'j5s kart/a

Ibnul Jauzi.

Catatan:

N Mffi meriwaptkan hadits ini dari riwaSrat Abu Hamzah

As-Sukkari, dari Al A'masy, dari Abu Shalih, dari Abu Hurairah dengan

menambahkan redaksi:

'iy ,;u; clltslJ. prilr e ,r.w k; Ui &r J;., U .tju

'nit9"&'ii'€-'ok
Mereka berkata, "Wahai Rasuhrllah, engkau akan menrbiarlon

kami berlomba-lomba dalam adan s€eeninggahnu.' Nabi Sf bersabda,

"Nanti setelah l<alian akan ada lcaum 5ang dirutdahl<an oleh muaddn-

mudzin mqelca.

Ad-Daraquthni berkata,867 "Tambahan ini fidak mahfizh."

hnu Al Qaththana6s menlatakari bahra Al Bazzarlah yang

menyendiri (fad ar-rimyal) dalam meriua4Btkan hadib ini. Tapi

sebenamla tidak denrikian, karena lbnu Adi869 telah menSatakan batrwa

hadits ini termasuk hadits rivuayat Abtr Flamzah yang diriurayatkan

86s uh. Al llal Al Muanah@h lt/4%1.w Lih. Ihsyf N Asbrkr.. 357).
tt67 t;h. Itat Ad-hryuttnt lto/lggl.
868 Uh. &pn Al Wahm Wal llranlL/@3605).
86e Lih. Al lGmillorya lbnu'Adi (5/358).
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secaramenyendiri olehnya. Pemyataan senada juga disampaikan oleh Al

Khalili dan Ibnu 666113un.870

Al BaihaqisTr meriwayratkan hadits ini dari selain jalur Al Bazzar

sehingga hadits ini bebas dari tuduhan diriwayatkan secara menyendiri

lat-tafamtd ft ar-riwnghl.

Ibnu Adi juga meriwayatkan hadits ini dalam biogmfi Isa bin

AbdullahsTz dari Yahya bin Isa Ar-Ramli, dari Al A'masy. Dia menuduh

Isa dalam riwayat ini dengan mengatakan, "Tambahan pada hadits ini

hanya ada dalam riwayat Abu Hamzah."

hnu AI QaththanST3 berkata, "Abu Hamzah adalah perawi yang

tsiqah. ndak ada aib dalam sanad ini kecuali statusnya yang munqathi'."

Faidah:

Hadits ini disebutkan oleh Ar-Rafi'i yang dijadikan olehnya

sebagai dalil tentang keutamaan adzan.

Hadits-hadits seputar bab ini adalah:

t9981. Hadits Snng diriwaptkan oleh Mtrslim8Ta dariMuawiyah:

.*qr ;; 6;;l $r i *f u rfilit
u Pam muaddn adalah nnntsk gng lehurya plin1 pnjang

pda hari kiarnat"

sto Lih. At-Tamhtd (19/2251.
str Uh. As-Sunil, Al Kubmll/4301.
s72 l-';rh. Al lbnil(5/2581.
873 l-.rh. kgn Al Wahm Wal llnn(5/60g).
{t4 l..:rh. Shahk Muslim(no. 381.
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Hadits-hadits 5rcng semakna juga diriwaSTatkan: .

[999, 10001. Dari hnu Az-Zubair dan Abu Huraimh dengan

redaksi yang berbeda-beda.

o{*r;- o,6r Ll tw,, ,lJi- *f '.;; :rjr': *f ;.r iv
or::"y*- ,l oitt-tti * -,#r 3U.:yr W s$ 9,,4r ;;a;

*S;+a,t
hnu Abi Daud875 berkata: Alnr mendengar aSrahku berkata,

"Artinya adalah bahwa pada hari kiamat nanti mantrsia akan kehausan.

Bila seseorang haus maka lehernSn akan meliuk-liuk, sernentara para

muadzin tidak merasa kehausan dan leher mereka tetap tegak."

t10011. Disebutkan dalam slnhih lbnu HibbatfT6 dari hadits

Abu Hurairah:

.{'t?'i gat )10;,ri
"Mqelca dlkant s&gl nnnusk dagan teha pting pniary

Pda hati kianat"877

As-sarraj menambahkan, 'Karena mereka mengucapkan "/-a
Ilaha lllallah."

875 l.;th. As-gmn Al Kuba ll/4321.
s/6 Uh. Al tlmnkp.l670).
n7 Redalrsinp adalah, "Pam muaddn, &tah manusb yang lehan5a paling

pnpry@lndhmat"
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Hadits-hadits seputar bab ini juga diriwayatkan:

110021. Dari hnu Abi Aufa:

,t*!'; irJtt'Jry ni3rt oiriu. ir * tV'ot
1O

.et f;n
"saunguhn5a hamb-hamb pitihan Allah adalah "rr**rn

Snng memperhatikan matahari, bulan, binang dan bulan sabit unfuk

mengingat Allah."Hadits ini dinilai shahih oleh Al 11uLi-.878

110031. Hadits riwayat Abu Sa'id:

i'; d r+ !f ,rry y: n* p"tt;r y? 6:i '7:;. I
.*qr

"TidaWah s.nft, muadzin didengar oteh jin atau manusia kecuali

dia al<an menjadi al<si unfukng pda hari kiamat" .Hadits ini

diriwa5ntkan oleh Al Buktrarii8Tg

110041. Hadits riwapt Anas,

.?Au; l'ie'g,hr 
gr -;; eoif r11

"Bila adzan dikunandaryl<an dl sehnh pqlampunspn, niscalm

Anah al<an melindunginy dad siksa-I@ pda harl itu" (Hadits ini

diriwayatkan oleh Ath-Thabarani).m

ct8 Uh. Al Musbdmk(l/511.
ste Uh. Stnhih At Bukhari(no. 509).
880 L:h. At Mu'fiem Al lhbir(no.746).

203



Talkhishul Habir

:Jv S-'t {- ht Jb fi Gi, ,Lro -[r . . o].rrl

r6t',yii;.d* ry ry'* o\f;
339-t10051. Hadits: Diriwayatkan bahwa

Nabi $ bersabda, 'Barangsiapa mengumandangkan adzan
selama tuiuh ahun dengan menghanp keridhaan NIah
(phala dafi-Nln), maka dia al<an dicatat sebagai or€rng Wng
fubas dari Nenka."

Hadib ini diriwaSptkan oleh At-Tirmidzisl dan hnu Mfuah882

dari hadits hnu Abbas. Dalam sanadnya terrdapat Jabir Al Ju'fi, seorang
perawi 37ang sangat lenrah (dha'if iiddad.

110061. Ibnu Majififfi dan Al Hakime meriwayatkan hadits ini
dari hnu Umar dengan redaksi:

.l?,jit';'*re;:Fgr o\f;
"Elanngsiap mangunandangl<an adan selama 72 bhun, maka

Mjib fugiqq nai( Surya." Hingga akhir hadits.

Di disebutkan bahwa AMullah bin Shalih
meriwayatkan dari Yahya bin A}ryub, dari hnu Juraij, dari Nafi', dari
Ibnu Umar. Fladits ini merupakan salatr safu gnng diingkadnya.

88r l-.rh. gnrut At-Tmtidd kp. 2061.
882 Uh. *mn lbtu lhhh (no. l2ll.
8&l l,;rh. Sun, lbv lthkh (no. 1281.
884 t:6. At Mwdmkgnw2osl.
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Imam Al Bukhari merir,uayatkan hadits ini dalam At-Tarit<tfffi

dari hadits Yahya bin Al Mutawakkil, dari hnu Juraij, dari Shadaqah,

dari Nafi'. Dia berkata, "Hadits ini lebih mirip."

Akan tetapi Al Hakimffi merir,vayajtkannya dari jalur hnu
lahi'ah dari Ubaidullah bin Abi Ja'far dari Nafi' dengan redaksi yang

sama.

hnu Al Jatzi meriwa5ptkan hadits ini dalam Al IlaPT seperti

hadits pertama yang berasal dari hadits Makhul d41 [rf6fi'888 dari hnu
Umar. Dalam sanadnya terrdapat Muhammad bin Al Fadhl bin Athiyyah,

seorang pemwi yar;rg dha'if.

-[t..v].rt.
.t-gJ,?f';,iix pdi

340-t10071. Hadits, 'Bahwa Nabi $ memiliki dua
muadzin, yaitu: Bilal dan Ibnu Ummi Maktum."

Hadits ini diriwayatkan oletr Al Bukhari dan Muslim (Muttakq

'alaili]*s dari hadits Al Qasim, dari Aisyah.

hnu As-Sakan dan AI Baihaqisgo meriwayatkan dari hadits

Aisyah, "Nabi $ maniliki tiga mua&in." Lalu dia menyebut nama dua

muadzin tersebut dengan menambahkan Abu Mahdarah.

d ok &:, *r h' d* d,Ll ,>*

885

886

887

888

889

890

Uh. At-Tarikh Al l{abirlS/306l
Uh. N Musbdnkll/20gl
l.jh. Al lhl Al MutanahSnh ll/3%1.
Dalam "B" dan "D" disebutkan "Dari Naft'." Yang aku tuts disini tendapat

dalam manuskripmanuskrip lain dan Al llal N MubmhighkarSn lbnul Jauzi.

l.jh. Shahih Al Buklmrilno.622l; Shahih Muslim (no. 380).

l.jh. ,4s-Sunan Al Kubmll/4291.



Talkhishul Habir

Al Baihaqi89l ,n*nLompromikan antara dua hadits tersebut,

bahwa yang dimaksud pada hadits pertama adalah di Madinah, sedang

yang dimaksud pada hadits kedua adalah digabungkan dengan Makkah.

Menurutnya, berr*asarkan hal ini maka bisa saja muadzin beliau

ada empat orang, karena Sa'd Al Qarzh bemda di Quba'.

t100S]. Ad-Darimise2 dan lainnSra meriwayatkan dalam hadits

Abu Mahdarah bahwa Nabi $ memerintahkan sekitar 20 orang untuk

mengumandangkan adzan.

341- Perkataan penulis, 'Dan fidak disunnahkan
berlambat-lambat8g3 dalam adzarr, karena hal ini fidak
dilakukan para muadzin Rasulullah C."

Pemyataan ini diambil dari:

110091. Hadits hnu Umar yang terdapat dalam kitab .Aslr-

shahih,M

iisr,if ;;iisx pdi *3;vh, *:t)noe
r;r^ jt;rfu jfri,f vr ci:;.t|'f

892

893

894

Yang menggabungkan antara keduanya adalah Abu Bakar hnu l(huzaimah.
Al Baihaqi hanya mengutip darinSn. Li}rrt As-Surnn Al Kubn(l/4291.
Uh. gnan Ad-Darinl bo U96).
\Q/4221.
l.jh. Slnhih Al Bul<hari (no. 6221.
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"Rasulullah $ memiliki dua muadzin lraitu Bilal dan Ibnu Ummi

Makfum. Bila salah safunya furun maka png safunya lagi naik."

',;L:t, ,trtt ; G urlt'e i ,Ly -[r .r .].rtr
.^xe t.J-€.,r qY t.J, gt-;-llf !f r:4 t i ),t*,

342-110101. Hadits, " Sandainya manusia mengetahui

keutarnaan Wng tetdapat dalam adzan dan shaf pertama,

Ialu mereka frdak bisa mendapatl<annya kecuali dengan

mengadakan undian, pasti merel<a akan melakukannym."

Hadits ini diriwayatkan oleh Al Bukhari dan Muslimses dari

hadib Abu Humirah yang lebih sempuma dari hadits di atas. Ibnu AMil

Barr membuat komentar bagus dalam N Istid-LaF% berkenaan dengan

masalah ini.

G';l ,r;1:l!lr erdr i $-i q)- -[t .r t].rtr
;Lt U\li ,;ir Da G o'41 ol *:, *v h, ,* y, J.,,'

&'tir o\f';, o\fui..rLef 'ot ,Jui ,:&tf bq

343-1101U. Hadits Ziyad bin Al Harits Ash-Shuda'i,
'Rasulullah $ meryrunrhku mengumandangkan adz.an shalat

Shubuh, lalu aku mengumandangkan ad?.zmt, kemudian Bilal
hendak mengumandangkan iqamah, maka Nabi $ bersaMa,
'sesunggultn5n mudara Shuda' telah dan, banngsiapa

8es L:dr.. Shahih Al Buklnribo. 615) dan Shahih Msfrm (no. 437).
8e6 uh. Al Isfrdzlerl4/2*26[
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Wng mengumzrndangkan adan mal<a dialah Wng
melakukan iqamah."

Hadits ini diriwayatkan oleh Ahmad,897 Abu Daud,898 61-

nr*16r18ee dan lbnu Maja[900 dari hadits Abdurrahman bin Zyad bin

An'um Al lfriqi, dari Ziyad bin Nu'aim Al Hadhrami, dari Ziyad bin AI

Harits fu h-Shuda'i. Redaksinya adalah riwayat At-Tirmidzi, sementara

itu Abu Daud menyebutkannya dengan redaksi yang panjang.

At-Tirmidzi90l 6o61u, "Hadits ini dikenal dari riwayat Al Ifriqi,

tapi Ibnu Al Qaththan dan lainnya memvonisnya dha'if."

Dia berkata, "Aku melihat Muhammad bin Ismail menilainya

kuat. Dia berkata, 'Hadibnya mirip satu sama lain'."

Dia berkata lebih lanjut, "lnilah yang diamalkan oleh mayoritas

ulama."

344-1LOL2I. Perkataan penulis, 'Dalam hsah tersebut
Bild sedang fidak ada, maka Ziyad mengumandangkan
adzan atas seizin Nabi !."

Hadits ini diriwayatkan oleh Ath-Thabaranieoz dan Al Uqaili

dalam Adh-Dhu'afa'%3 serta Abu fuySyaikh dalam pembahasan

adzan, dari hadits Sa'id bin Rasyid, dari Atha', dari hnu Umar:

8e7 llh. Musnad Alrnadl4/1691.
8e8 l..rh. fumn Aht htd(no 514).
8ee l-th. furanAt-Timtdd(rr,. 199).
eoo Uh. Sunan lbnu MaJah(no.7ln.
eol Uh. grnan At-ftmfild (l/3841.
eoz uh. At Mu'hn Al lGbir(no. 13590).
e03 l.;rh. Adh-Dhubfa' l<aryaAl Uqaili.
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,i:t*st ?:pi'; , G & *v i" ;e',]r ok

;nrt ,b,,io ; ,ctlsl 3-r?6 ,ir4;6'rt rr{w?i,;p
;& ol irrf 'uu 4; e.y ?i,t3;.iif f t*;4,1A

.;'\l;'&dy,it u W,p, {.fu *Utdi-
"Ketika Nabi $ dalam perjalanan, waktu shalat pun tiba, lalu

orang-orang beristirahat, kemudian mereka mencari Bilal namun rrdak

menemukannya. Maka berdirilah seormg laki-lald, lalu

mengumandangkan adzan. Kemudian Bilal pun tiba, lalu oran(forang

berkata, 'Tadi ada seorang lak-laki yang telah mengumandangkan

a&an'. Kemudian oftmg-otang terdiam sesaat, lalu Bilal hendak iqamah.

Maka Nabi $ bersaMa kepadanya, 'Tenanglah uahai Bilal, gng
mengumandangkan iqamah adalah WnS tehh manganardangfun

adan'."

Nampaknya orang yang fidak ielas ini (oraqg yang

mengumandangkan adzan ynng tidak disebutkan nanraqp) adalah Ash-

Shuda'i. Sa'id bin Rasyid yang meriwayatkan hadits ini adalah seoftmg

perawi dha'if, Haditsn5n divonis dha if oleh Abu Hatim Ar-Radeo4 dan

hnu Hibban dalam Adli-Dhu'alb'.e$

j; or1!r C *r;o, ir :r?1rl ,Lt- -[r.rr].rro
H6 'j6 ,!t S;:, u i:*rl * *t 1*.,6'i' iP tG ,)n,

..t
.\ail

Uh. llal lbnu AU Hafimll/1221.
Uh. KIbb Al lu1alruhin lerrva lbnu Hibban ll /3241.

904

905

2g!,
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345-110131. Hadits: Bahwa Abdullah bin T:rid
memberitahukan redaksi adzan kepada Bilal- Lalu Abdullah
berkata, 'Wahai Rasulullah, akulah yang bermimpi
tentangnya dan aku menginginkannya." Maka
Nabi g bersaMa, "Iqanahlah!'

Hadits ini diriwayatkan oleh Ahmadffi dan Abu DaudsT dari

hadits Muhammad bin Amr dari Muhammad bin AMullah dari
pamannya, AMullah bin Zaid. Dia berkata:

.uf;c
Nabi $ menginginkan sesuafu png belum dilakukannya, lalu

AMullah bin Zaid bermimpi tentang adzan, kemudian dia menghadap
Nabi $ dan mengabarkan hal itu . Maka Nabi $ bersaMa,
"&mpaikanlah kepda Bilal!" lalu Bilal mengumandangkan adzan.

Maka Abdullah berkata, "Akulah yang bermimpi tentang itu (adzan) dan
aku ingin melakukannya" Maka Nabi $ bersaMa, "Iqamahlah!'

Muhammad bin Amr adalah Al Waqifi, sebagairnana diielaslon
oleh Abu Daud Ath-Thaplisieoa dahm riwa3ratq7a dan dia adalah

seorcng perawi dha'it dan ada pe*eaaan pendapat tentang riuralafiga.

eo6 lth. Mrsrlad Ahnndkb. t6/ll6l.
eo7 Lih. Sunan Abu Daud(no.5l}l.
e08 l,-th. Mtsnad Ail?-77ntnlid(no. 1103).
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Ada yang mengatakan, "Dari Muhammad bin AMullah" dan ada png
mengatakan, "Dari AMullah bin Muhammad."

Ibnu AMil 3uoe09 5"1166, "sanadnya lebih bagus dari hadits Al

Ifriqi."

Al Baihaqi9lo 6"rL1u, "Apabila keduarya shahih maka fidak

bertentangan, karena kisah Ash-Shuda'i terjadi setelahnya."

hnu Syahid menyebutkan hadits ini dalam Arr-Nasildi.eLt

Al Bukhariglz berkata, "(Hadits ini diriwa5atkan oleh) AMullah

bin Muhammad bin AMullah bin Zaid, dari ayahnya, dari kakeknya."

Dia tidak menjelaskan bahwa sebagian mereka mendengar dari sebagian

lainnya.

' 
Sepertinya dia merujuk pada hadits 5nng diriwaSntkan oleh Al

Baihaqiel3 dari jalur Abu Al Umais, dari AMullah bin Muhammad bin

Abdullah bin Zaid, dari a3nhnya, dari kakeknya, "Bahwa dia bermimpi

adzan dan iqamah dikumandangkan dua kali dua kali, lalu dia menemui

Nabi $ dan mengabarkan kepadan5n. Maka Nabi $ bersaMa,

'Ajarkanlah kepada Bilal!' Dia berkata, '[alu aku maju dan

Nabi $ menyuruhku iqamah. Maka aku pun iqamah'."

Al Hakimel4 berkata, "Hadits ini diriwayatkan oleh para hafizh

dari kalangan sahabat Abu Al Umais, dari Taid bin Muharnmad bin

AMullah bin Zaid."

eoe Uh. At-Tanhid (24/321.
elo lJh. As.gunan Al Kubmll/4@|.
ell l..:rh. An-Nasikh WalManstkhtld 163).
er2 ..jh. At-Tarikh At l<ablrlL/L83li Adh.Dhu'af-a'l<aryaAl Uqaili 12/2961.
e13 l:h. As-Sunan Al Kubn(l/3991.
et4 l:h. Mul<hbslnr N Khilafr5ryt(1/505).
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110141. Dalam riwa5rat hnu $Bhine1s disebutkant

'clb 
'i6 r31, i"t:i, vilr *|, 6 ,Ju" ,ie 7 Ll

.uf
Bahwa Umar datang, lalu dia berkata, "Aku 5nng bermimpi

(tentang a&an). Sementara Bilal mengumandangkan af,721i/"9L6 Maka

Nabi $ bersaMa, "Iqamahlah engkau!"

Dia berkata, "Hadits ini gharib,aku tidak mengetahui ada orang

yang mengatakan dalam riwa5rahrya bahwa Umar mengumandangkan

iqamah kecuali dalam riwayat ini. Yang terkenal adalah bahwa Snng

iqamah AMullah bin Zaid."

Dia memiliki jalur lain Snng diriwa3ntkan oleh Abu AsySyaikfi

dalam pembahasan adzan, yaihr:

t10151. Hadits Al Hakam dari Miqsam, dari hnu Abbas, Dia

berkata,

" 1' * ?Gl ;i J\l: lt f*)t G o\f'i;J:rl ok

4r:)

"Orang Sang pertama kali adzan dalam Islam adalah Bilal,

sedang orcrng yang pertama kali iqamatr adalah Abdullah bin Zaid."

Sanad hadits tutr molnqathi'(terputus) antara Al Hakam dan

Miqsam, karena ini termasuk hadits-hadits dirnana Al Hakam tidak

mendengamya dari Miqsam.

ers Uh. An-Nadkh Wal l,knsA:h(Flal 154-1G52No.170).
er6 leZrS5l.

212



,.
Kitab Shalat

346-110161. Perkataan penulis: Di antara hal-hal yang

disunahkan bagi muadzin dan oftlng yang mendengamya

unfuk mendoakan Nabi $ setelah adzan dengan membaca,

' Allahumma rabba hadzihid4a'watit-bammaati wash-shalatil
qaa'imah, aati Muhammadanil vasilata wal fadhilata wad-

darajatar-nafi'ah, wab'atshul maqama-mahmudalladzi

wa'adtahu (Ya Allah, Tuhan pemilik *n an tnng sempurna
(adzan) ini dan shalat (waiib) yang didirikan. Berilah wasilah,

fadhilah dan denjat 5nng tin4g, kepada Nabi Muhammad $-
Dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati maqam

terpuji Wng telah Engkau ianiil<an)."

Hadits ini diriwayatkan oleh Muslim917 dan imam-imam lainnya

dari hadits AMullah bin Amr bahwa dia mendengar Nabi $ bersabda,

',*,h iifrv ,yrti* o'4,Jl ,e; $y

"Bila kalian mendengar muadzin (mangumandanglan adzan),

bacatah seputi 5ang dibcanSa, lalu bqshalaw;athh kepdaku ....--...."

Hingga akhir hadits.

11017]. Al Buldrariers dan Aslnb As-gtnangl9 meriwaptkan

dari hadits Jabir secara nnrifu', "Barangsiapa mernbaca saat mendengar

adzan'Allahumma nbb Mzihkl4a'tntit-ta nnah.............' Hingga

akhir hadits. Tapi di dalamnya fidak ada redaksi, "WaManiabr-
naft'ah.! Dan kata " maplnan nnhntfun." Ddarn riu4;at An-Nasa'i

et1 uh. gnlnh Mstu r(no. 348).
er8 uh. gnhth N tuAtwtkp.614l.
er9 funan Afu Daud (no. 529), $nnn At-Timlld (no. 211), futw, An-Nas'l

(no. 680) dan fumn lbnu l,Iahhlrp.72Zr.
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dan hnu Khuzaimahg2o disebutkan dengan bentuk ma'rifah (al maqam

al mahmudl. tapi pada berbagai jalumya tidak ada l<ata "Addamjah ar-

rafi'ah."

Ar-Rafi'i menambahkan dalam Al Muharmr pada redaksi

akhimya, "Ya Arhamar-nahimiin " Tapi redaksi ini juga tidak ada dalam
jalur-jalumya.

110181. N Bazarezl meriwayatkan dari hadits Abu Hurairah:

Bahwa yang dimaksud "Al Maqaan Al Mahmuud"adalah syafaat.

c/

JI ij,l.aP l'-t9-
,

7;al 06l

lJh. Stnhtl, lbnu l{huahnah(no.420).
Lih. fhst f N,4sbr krc. %31.
lJh. Surnn Atu Dadkrc.530).
Uh. tumn AbTbmiddfuo. 35t|9).
Uh. Al Mtsbdmk(l/2B1.

? 'e',;.*J ,{-i-l \ .\ 1].rtv
.4.1;:t ,rW')ti'1 ,|!D'JAlii [iirr li

347{10191. Perkataan penulis, "Disunahkan bagi
oremg yang mendengat adzan Maghrib membaca
'Allahumma hadza iqbalu lailika wa idbaru naharil<a (Ya
Allah malam-Mu telah tiba dan siang-Mu telah berlalu)."
Hingga akhir hadits.

Hadits ini diriuayatkan oleh Abu Dluu6P22 dan At-Tirmi62i923

dari hadits Ummu Salamah dan dinilai slnhiholeh Al Haldm.ez4

920

yzl

922

v23
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348- Perkataan penulis: Dan hendaknya dia

menjawab muadzin dengan mengucapkan seperti yang

diucapkannya. Kecuali dalam AI Hai'alafain (ucapan Ha5tya

'alahsh-shalah' dan Hay4ra 'alal falah), maka dia harus

mengucapl<an "In haula wa la quwwata illa billah"dan dalam

dua kalimat iqamah, dia harus men[lucapkan 'Aqamahallahu

wa adamahd waja'alani min shaalihi ahliha", dan dalam

kalimat tatswib (Ash-shalaatu l<hairun minan-nauuml, dia

harus mengucapl<an "Shadaqta wa banrta-"

[1O2OI. Diriwayatkan dari Abu Sa'id Al Khudri secara Marfu':

.it , t1 J+ tt)* orrjJt',ir; t;Y

"Bik kalkn mendangar muadzfur, ucapkanlah seperti yang

diuapkann5m." 't{adits diriwaSntkan oleh enam perawi haditsigzs

t1021l. Hadits ini juga dlriualntlon oleh At-Tirmidzi,e26 hnu
HibbangzT dan Al Hahmz8 dari hadits Abtr Hurairah.

Itlzzl. Abu Daudz9 dan An-Nasa'i9s meriwaptkan dari

Abdullah bin Amr:

9?S

927

928

l.jh. Slnhlh Al Bul<had(no.6lll, Slnlrih MtEfrm (no. 383), &nan Abu Daud
(no. 5221, Snan At-Tirmidd (no. 308), funan An-Nas'l (no. 673) dan
Snan lbnu Mahlt lno. 7 2Ol.

l.jh. &rrnn At-Tirmild lno. 408).

l.jh. Shahk lbnu Hitun (no. 1665).

tJh. 
.Al 

Mtsbdnk (r/1041
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*'Ji :Ju; ,rsriLZ aisj.stfu .ir J;rri tjd )L:r'ol

.:^bX'J;'$ir s$ ,ojr*
Bahwa seorang laki-laki berkata, "Wahai t u*,

sesungguhnya pal?l mua&in lebih .utama dari kita."
Rasulullah $ bersaMa,'uapl<anlah seperti 5ang merel<a ucapkan! Bila
engl<au telah selml, naka berdoalah! Niscaga l<anu akan diberi."

l1023l. Diriwayatkan pula dari Ummu Habibah secanr mar{u'
yang berasal dari perbutan Nabi $ (sunnah ft'lityan.

Hadits ini dirivra3ptkan oleh hnu Khuzaimahg3l dan AI
Haldm.932

1LO24l. Al Bukharigs3 dan An-Nasa'ieil meriuraptkan dari
hadits Muawiyah s@ara mar{u':

,#r !f li-r-rt JA* Jrilt

"hcaann5a adakh sepqd gng dibca muadzin, kanati Al
Hal'alabln."

9D
930

931

932
'933

9U

Uh. gmn Afu Datd(no.5241.
llh. Sunn,4*Nasa't (no. 982 21.

Llh. Slnhih lbnu l(huahnh ko. 215,216,4131.
Uh. Al Mtsbdnk(l/20/l1.
Uh. Slbhk Al tuldnrtbo.6t2,6lgl
Uh. fumn An-Naa't (no. 6771.
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. t10251. Muslimes meriwaSratkan hadits ini dari hadits Umar.

lLO26l. N Bnzzar% meriwaptkan hadits ini dari hadits Abu

Rafi'.

Adapun tentang dua kalimat iqamah:

1LO27l. Abu p"u6e37 meriwaSlatkannya dari hadits Abu

Umamah,

nCt 
,So ,i:yb:r ;;Gi ,*.15 ,-{,G}t d, irl bq lf

.t4,slrhr r;;tif ,pt g'bt *
bahwa Bilal mengumandangkan iqamah, kefika dia sampai pada

bacaan "Qad qaannfishshalaah" Nabi $ mengucapkan,

"Aqamahallahu wz, adamaha." (Allah yang mendirikannp dan

memeliharanya).

Hadits iri dha'if darttambahan redalsinSra tilak ada sumbemya.

Begitu pula tambahan pada kata "Ashshalaafu l<hairun mlnan-nauum."

-[r .YA].Yt 1

)r3, rri! u)'d)l'o's ist

,,Su *: iV bt Jb '6 ,5:-, L-y
.{6)u..tiltllY

935

9%

937

l,jh. Skahih Mustm (no.3851.

lUh. I<asyf Alz4srbr (no. 360).
rjh. Sunan Abu Daud (no. 528)-
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349-110281. Hadits: Diriwayatkan ba[rwa
Nabi $ bersabda, "Muadzin lebih berhak terhadap adzan
sedang imam lebih berhak terhadap iqatnah."

Hadits ini dirivraya.tkan oleh hnu Adie38 dahm biografi Syarik Al
Qadhi. dalam riwayatnya png berasal dari Al A'masy, dari Abu Shalih,

dari Abu Hurairah.

Syarik menyendiri dalam meriwayatkan hadits ini. Al Baihaq1939

berkata, "Hadits ini fidak mahfizh."

1L0291. Abu fuySyailfi meriwayatkan hadits ini dari jalur Abu
AI Jauza' dari hnu Umar. Dalam sanadnSla terdapat Ma'arik ibnu

Abbad, seorang periwayat yang dha'if.

110301. Al Baihaqi%o meriwayatkan hadits ini dari Ali secara

mauqut

110311. Mr.rslim%l meriwayatkan dari hadits Jabir bin Samurah,

6 A,,. tr. A. t t1.. t t6. a "-rt.'AttX,P J-rt'o"31 *;;ql";3i-ix orr

p3*,it,*

938

939

9Q

94l

ljdn.: Al l{amrl(4/121.
Uh. ,As-*trian Al Kubn12/191.
l.jh. ,4s-Sunan Al Kubm(2/t91.
Uh. Shahk Muslim (no. 506).
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"Bilal mangamandangl<an adan ketil<a makhari t*gelincir dan

ddak lqanah ampi Nabi $ kelwn"

.i$l ,r3t Je 'A ,* i.r ql- -[t .Yt].ro.

350-110321. Hadits lbnu Umar, " Perempuan frdak

waJib mengumandanglran adan-'

Al Baihaqi%z meriwalptkan hadits ini dari hadits hnu Umar

se@ra mauquf dagansanad shahkdengan menambahkan, "Dan tidak

wajib iqamah."

hnu Al Jar.rzis berkata, 
*Hadits ini fidak diletatrui diriwaptkan

secara finrfu'." S€kian.

t1933l. hnu 66i% dan Al Baihaqt merir,'a5ntkan hadits ini dari

hadits Asma' secara marfu'. Dalam sanadnp terdapat Al Hakam bin

AMullah Al Aili, seorang perawi png sangat dha'lf.

dtl'4i uk 6,u?L+-tr . rtl.Yo \

351-11034t. Hadits AiE ah, 'Bahwa

mengumandangkan adzan sekaligus iqamah."

dia

942

94i!

94tt

I.Jh. As-gnan Al Kubn (L/4081.

uh. At-Talqhl2/3131.
Lth. Al lGmtl12/2031.
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Hadits ini diriwa3ntkan oleh Al Hakim%s dan Al Baihaqi%

dengan menambahkan redaksi, "Dan dia mengimatni laum perempaan

dl tengah-tengah mereka."

Al Baihaqi%7 meriwayatkan dari jalur Makhul, dari Az-Zuhri,

dari Urwah, dari AisSnh, "Kami shalat tanpa iqamah."

u\\t'vj+r Y! ,'#L-* -[r .vo].rov

352-110351. Hadits (Jmar, 'Kalant bukan karena Khillifa
(khalifah),948 pasti alnr akan mengumandangkan adzan."

Hadits ini diriwayatkan oleh Abu AqrSyaiLh dalam pembahasan

adzan, dan Al Baihaqi%9 gzang berasal dari hadits Umar yang di

dalamnya terdapat sebuah lii*h.

Sa'id bin Manshur berkata: Husyaim menceritakan kepada kami,

Ismailbin Abi Khalid menceritakan kepada kami dari Qais, dia berkatia:

.Ui!'qir.jt'{ i*t i ,;:" ,Sv

Umar berkata, "Andai saja aku nrampu mengemban bersama

tugas Khillifa (khalifah), pasti aku akan mengumandangkan adzan."

'{tU\:$t'u'^;rfrt o3L'ol q* -[t .rr].ror
o$;tltiu,ti":t

e'15 l-th. Al Mustadnk (l/203-2C/;1.
e6 I.;h. ,As-Sunan Al Kubm(L/4081.
e47 bh. As-Sunan Al Kubn(1/4081.
98 Dahm catatan kaki manuskrip asli terhrlis "Yakni Khilafah."
s4s L:h. As-Sunan At Kubm(l/433).

.r:dr ti ub .)l
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353-11036t. Hadits, 'Bahwa Utsman mengangkat

empat muadzin dan para Khulafa Ar'Rastidin tidak

menambah jumlah ini."

Atsar ini disebutkan oleh segolongan fuqaha dari kalangan

teman-ternan kami. Di antaranln pengarang Al Muhadzda6.9s Tapi Al

Mundziri dan An-Nauawi Sdak menyebutkannya, dan memang atsar ini

fidak a+ asalnya. Al Baihaqi menyebutkan dalam 41 1142"iSr1fs1bahwa

imam Aqr$nfi'i meniadikan ldsah Utsman tentang bolehnya

mengangkat lebih dari dtn muadzin sebagai acuem dalam Al Imla'.

354. Perkataan penulis, "Adapun menggabungkan

antara adzan dan meniadi imam,952 hal ini fidak

disunahkan, karena Rasutullah C Udak melakulonnya dan

tidak meryruruhn3a serta fidak dilahrkan para ulama salaf

sesudahryn.'

Demikianlah 1nng dikatakannlta!

ItO37l. At-Tlmddd,ess Almades4 dan M-Daraquthniess

meriwalntkan dari hadib Ya'la bin Murrah,

950

951

952

I.Jh. Al Muhddablar!,a Astrst/airazat (l/591-
rjh. Ma'dkh As-grnan Wal Abar (l /4521 -

Ddam "J" dan D" terfulis "Qamat." Yang benar adalah fng
tetapkan. Silahkan baca masalah ini dalam Al Ma/mu'ki4;a
Nawawi (3/81.
I-Jh. furnn At-Tlrmidd (no. 41 1).

Lih. Msnad Ahmad bo. L7 57 21.

Uh. Sunan Ad-Daraquthnl (1/380-381).

953

gil
955

telah aku

imam fui-
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$t i6?:
.i
0l

.*tr,*
"Bahwa Nabi $ mengumandangkan adzan di atas

funggangannya dan iqarnah di atas funggangann5n."

Mapun redalsi riwayat At-Tirmidzi adalah,

&:, ir h' d* ,4t*t) ,* $: tt\

dLtr'l;v * €. &:t;r'ht * "1,'ttls'A*3 ;v itt 'u :t', J;, t:'sL dipl it:sr -.F, ca*?,

latui-fu e *6;e ;*tiul,
"Elahwa para sahabat **n"O* perjalanan bersama

Nabi $ lalu mereka sampai di sebuah jalan sempit, lalu tiba waktu
shalat dan turun hujan. Kemudian Rasulullah $ adzan dan iqamah lalu

maju dan naik ke atas untanp, lalu shalat mengimami mereka dengan

memberi isyarat."

Dia berkata, "Umar bin fu-Rammah menyendiri dalam

meriwayatkan hadits ini."

AMul Haqeso berkata, "Sanadnya shahih."

An-Nawawigs7 berkata, "sanadnya haen."

Hadits ini divonis dha'if olehAl Baihaqi,es hnu Al Arabiese darl

hnu Al Qath0ran%O karena stattrs Amr bin Utsman.

Dia fldak mengomentari hadits ini dalarn Al Ahkan N Wustha (2/411.
Berdasarkan png dia ielasl<an dalam mukadimah kitabnSp, nampakn5ra dia
menilai shahih hadib ini. Oleh karena ihr hendakn5p hal ini diketahui.
l.jh. N MaJmu'(3/Ll5l derigan redaksi, "At-Tirmtdzt meriwayatkan hadits ini
dengan sanad bagus."
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Ad-Daraquthni%l meriwa5ntkan hadits ini dari jalur ini dengan

redaksi,

6;,p ?t-6'; ,osf ;r;uf tl 'iG?, 
o\Ii o"s35t ;t

.*t)*

"[alu beliau menytrnrh muadzin adzan;'dan

iqamah, atau hanSn iqamah tanpa adzan. Lalu beliau maju dan shalat

mengimami kami di atas untan1a."

As-suhaili menilal krnt riwayat lni karena menjelaskan sesuatu

yang masih global dalam riwaSBt At-Tirmidzi, meskipun perawi fng
meriwayatkan dari umar bin fu-Rammah menunrtrp sangat dha'if

110381. hnu Adis2 meriwayatkan dari Anas secan mar{u',

.di'ok ol dr'.ll|fJ
''Makruh bgi sanng imam 

^*1adi ^*dan'"
hnu Adi berkata, "Hadits lnr munl<ar. Bencananya (Cacat,rya)

ada pada Salam Ath-Thawil atauTand,Al Ammi."

958 1;h. As-&nan Al Kubm P/n. ila ber|tata, "Sanadqn dha'lf, Meiklpun

sebaghn perawinSa adil, 0dak mesfl hadits lnt blsa dit€rima'"
sss 1;ih.- Artdhah Al Ahwdd (2/2}ll. Dia be*ata, "Mapun hadits Ya'la'

sanadnya dha'if tapi artinSa Shahih.'
960 l:h. Bagn N Wahn Wal lhan (4/L791. Dia berkata, "Umar bin Utsman

fidak dikenal identitasnla, dan beg[tu pula dengan Abu Utsman'"

'e61 !.jh. Sunan Ad-Daraquthni (1/380).
e62 t:rh. Al IGnil(3/2OOl.
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11039]. hnu Hibban%3 meriwaptkan dalam biografi Al Mu'alla

bin Hilal, dari Jabir dengan redaksi lnng sama. Sementara itu Al Mu'alla

adalah perawi yang dituduh berdusta.

t10401. Empat ulama pengaftmg kitab As-Sunar#a

meriwayatkan hadits Utsman bin Abi Al Ash. Dia berkata:

'+-313 ,'&YLU| 'jf ,,r-f ?vL \ip,t iitt S-, U 'Lii

Aku berkata, "Wahai Rasulullah, jadikanlah aku imam bagi

kaumku" Nabt $ bersabda, "IGmu adalah imam hgi merel<a, dan

angl<atlah seonng muadzin Sang tidak meminta uph dari adann5n."

Hadits ini dinilai shahiholeh Al Hakim.s

355. Perkataan penulis: Riwalnt yang diinukil adalah
bahwa Nabi $ membaca dalam tasyahhu&nya, 'Agrhadu
anni rasuulullah (Aku benalcsi bahura alru adalah ufusn
Allah)-"

Demikianlah yang dikatakannya. Tapi hadits ini fidak ada

asalnya, karena redaksi-redal<si bstnhhud yang diriwaptkan dari beliau

secara mutawatir adalah bahwa beliau membaca, "r\syhadu anna

Muhatnmadan nsuulullahi ahu 'abduhu tra nsuuluh."

Hadits ini akan disebutkan dalam pernbahasan bsphhud.

.rlfeil eLUtdV

963

964
LjIt.. Kitab Al Mairuhk (3/171.

l.jh. Sunan Abu Daud (no. 531), furnn Atnrmidd (no. 209), Sunan An-
Naa'i(no.6721dan Sunan lbnu Mafth (no. 714).
l.jh. Al Musbdnk(L/1991.
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110411. Empat penulis htab Sunattr meriwayatkan hadits hnu

Mas'ud tentang Khutbah Hajat, "wa asyhadu anna Muhammadan ar'

rasutultah(Aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah)."

lLO42l. Disebutkan dalam shahih Al Bul<haffi7 dari Salamah

bin Al Akwa', : ,

'nlr,.G!, G c,.{t f i,l?t''$l',+ ilht .u
.!t J;:, Jrbtvr iit v tf qff ,io'i & P

"Aku mengkhawatirkan bekal orang-orang ......." lalu dia

menyebutkan haditsnya tentang doa Nabi $, lalu beliau membaca

"Asyhadu alla ilaaha illallah wa anni msulullah (Aku bemksi bahva tiada

tuhan selain Allah dan aku adalah utusn Allah)."

t10431. Hadits ini memiliki $ahid yang diriwayatkan oleh

Muslim9a dari Abu Hurairah.

.'r;r itt\t)pritrr 6i.ial":t ,';';-[t . t t].ror

356-110441. Nabi S bersaMa, " Doa antara adzan,.dan

iqamah frdak akan ditolak" i?1.'

967

9@

l:h. Sunan Abu Daud (no. 2ll8l, Sunan At-Timldd k:r;.. 11OS), Sunan An'
lfasa'i(no. 32771darl. gnan lbnu MaJah (no. 1892).

l.jh. Shahk N Bukhari(no.24%l.
l.jh. Shahih Muslim (no. 111).
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Hadits ini diriwayatkan oleh An-Nasa'i,l)59 *nu 111',u i1nu11970

dan hnu HibbaneTl dari hadits Yazid bin Ati Maryam, dari Anas. Hadits

ini juga dirirlayatkan olehnya,972 Abu Daud973 dan At-TirmiddeT4 6uri
jalur Muawiyah bin Qurrah, dari Anas.

110451. Abu Daud,e7s 16nu Khuzaimah,976 16,ru HibbaneTT dan

AI Hakim978 meriwayratkan dari hadits Sahl bin Sa'd,

.,t/firr )#L'+'t*:'?tt &t'j V ,y

"Janng sekali da saanng ditolak aat dikumandangkan

adzan." Hingga aktrir hadits.

aaaaaaaaaa

969 -;rh. ,As-Sunan Al Kubmkarya An-Nasa'i (no. 9895).
e7o lJh. Shahk lbnu l{htatnnh(no.42.5,4261
e7t ,,;rh. Shahih lbnu Hibbn(no. 1695).
972 Mungkin yang drnaksud adalah An-Nasa'i dalan As-Sutan A! Rtbm lno.

989n, karena sanad lnl Udak terdapat dalam riuayat hnu l$uzaimah dan
hnu Hibban.

e?s Lrh. Sunan Abu Daud(no.52lI
e74 l:h. Sunan At-Timtdzi (no. 2L2,3595).
e7s Uh. Sunan Abu Daudlno.2ffi).
e76 l-;rh. Shahk lbnu l{huzahah(no.4l9).
e77 l-:rh. N lhsan(no. t7201.
e78 uh. N Mtgbdnk (t/tg$l.
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Bab: Menghadap Kiblat

357-tLO46l. Hadits: Bahwa Nabi $ masuk Ka'bah dan

berdoa di sudut-sudutnya, lalu beliau keluar dan shalat dua

rakaat dengan menghadap Ka'bah, kemudian beliau

bersaMa,'Inilah kiblat.'

Hadits ini diriwayatkan oleh Al Bukhari dan Muslim (Muttafaqun

'alaih\eTs dari hadits Usamah bin Zaid'

tLO47l. Disebutkan dalam riwaSnt keduanyae8o dari hadits hnu

Umar,

jAKt*t G;;S' J:'
"[alu beliau shalat dua rakaat dengan menghadap Ka'bah."

Al lftaththabi berkata: SaMa Nabi $, "Inilah kiblat" artinya

adalah, uBahwa perintah menghadap kiblat telah ditetapkan pada

bangunan ini (Ka'bah) dan tidak di'nasal<lt untuk selamanya. Maka

shalaflah kalian dengan menghadap Ka'bah sebagai kiblat kalian." .

An-Nawawi98l berkata, "Bisa ditafsirkan bahwa Snng dimaksud

Ka'bah disini adalah Masjidil Haram png kalian disuruh menghadap

e7e rjh. Shahih Al Bukhari (no. 398) dan Shahih Musftm(no. 1330).
e80 l.jh. Shahih N Bukhai(no.397) dan Shahih Muslim (no. 1329)'
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kepadan5n, bukan seluruh kawasan Haram dan bukan pula seluruh

Makkah dan bukan pula masjid-masjid di sekitamya, tapi hanya Masjidil

Hamm saja."

Ini merupakan penafsiran 5Bng bagus. Bisa pula ditafsirkan

bahwa artinya adalah pengajaran terhadap imam agar menghadap

Ka'bah dan arahqn, meskipun shalat dengan menghadap [selup[1982

sisi Ka'bah diperbolehkan.

110481. NBazzar meriwayatkan dari AMullah bin Habasyi,

-;str 
76 Jt ,k *:, ;r- ht * i, JrL:, ,;l:,

.4t * q1riy u6t tifi ,ii::
"Aku melihat Rasulullah $ shalat menghadap pintu Ka'bah, lalu

bersaMa, 'Wahai kalian sernua, saungguhnSn pinfu l{a'bah adalah

kiblat Baitullah'."

Tapi sanad hadits ini dha'if lanahl

I1O49l. Al Baihaqie8l) rn"n*f*un dari hnu Abbas secara

mar{u',

981

982
Uh. Starh Shahk MlsfrlraUurrpAn-Nauawi (9/871.

Antara dua tanda kunrng siku fldak ada dalam manuskrip asli. Redaksi ini ada

fri"ffiY:??,yiffitr D,a berkata, -Umar bin Harsh Ar Makki
menyendiri dalam meriwaptkan hadib ini. Dia seorang perawi dha'if yang
haditsnya fidak bisa dihdikan acuan. Hadits ini juga diriwayatkan dengan
sanad lain yarg dha'tf dalrl Abdullah bin Habsyt secara marfu', tapl tetap fldak
bisa dijadikan huilah. Wallahu a'lam."
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'r;t, ,{Ft ,y\.q r'*Jtt c')*"''-Jt *tr tri i-ir
. €f'u e,:63 W:w G,r r\t,yf flz

" Ka'bah adakh kiblat bgi onng-onng 5nng berada di dalam

Masjidil Haram, Masiidil Hamm adalah kiblat bagi omng-orang gng
tinggal di kawasan Hanm, dan lawmsan Hanm adalah kiblat bagi

seluruh penduduk bumi baik di Timur maupun di Ehmt."

Tapi sanad keduanya dha'if [emahl.

Catatan:

Hadits-hadits seputar bab ini bertentangan dengan:

t10501. Hadits,

*. *.ieir, o;:lt';;. t3
aaau

"Anbn Timur dan knt adalah kiblat"

Hadits ini diriwaptkan oleh At-Tirmi&iee dari Abu Hurairah

se@ra marfu'. Dia berkata, "Haen shahih."

1105U. Al Hakimes meriwayatkan hadits ini dari jalur Syr'aib

bin Aynytrb, dari Affiullah bin Numair, dari Ubaidullah bin Umar,'dari

Nafi', dari hnu Umar.

eu T-:rh. Sunan At-Tbmidzi (no. 3,421.

e85 l:rh. N Musbdmk(L/2051.
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Ad-Daraquthni mencatat hadits ini dalam N naW dan berkata,

"Yang benar adalah: Dari Nafi', dari Abdullah ibnu Umar, dari

[Um6{987 Snng merupakan perkataannya. "

;3,i+5F ) ,JG .dS G * y.t 4* -[t .oY].ro,r

l) :igu .1ri ,ta;il'p if lt ist ,lf.: ,iB {\33 5 {(;
.*', *vb,;} i' J;rr !r u; ?s trrl

358{10521. Hadits Ibnu Umar tentang firman Allah
SWf, "Jika lramu dalam keadaan takut hahaW), maka
shalqtlah sambil berjalan atau berkendaraan." (Qs. Al
Baqarah 12lz 2391. Dia berkata, "Dengan menghadap kiblat
atau tanpa menghadap kiblat." Nafi' berkata, 'Menurutku
dia tidak menlatakan demikian kecuali dari Rasulullah C."

lHadits ini diriwa3atkan olehlsaa Al Bukharie89 4u6 hadits Malik,

dari Naft' tentang tata cara shalat Khauf (shalat ketika berperang).

hnu KtLrzaimahggo meriwaptkan hadits ini dari Malik, tanpa

diragukan lagi.

986

9gl

989

990

l.Jh. llal Ad-Darquthnt (282/No.941.
lGta ini Udak ada dalam manuskrip asll. Tapl kata lnl terdapat dalam "M",
qJ" dan "D." Sedangkan datam "B" iertutis kata "Perkataann3B."

Dalam rnanuskrip aslt disebutkan, "Hadits int disehrtkan oleh." Ralakrya

diambil dart manuskrtpmanrskrip lain.

Lih. Shahlh Al Bulclnrl(no.4535),
Uh. Shahih lbnu'I{huaimah (no. 1355) dari jalur Ishaq bin Isa Ath-Thabba'
dari Malik dengan redaksi serupa.
hnu l(huzairnah b€rkata, "Sahabat*ahabat Malik meriwayatkan hadig ini
dariryn dan berkata, "Naft' Mata, "Menurutktr hnu Umar fidak

mengatakan dernikian kecuali dari Rasulullah €t."
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Riwayat ini merupakan bantahan bagi orang yang mengklaim

bahwa perkataan Nafi' "Menunrtku dia tidak menyatakan demikian

kecuali dari Rasulullah S" merupakan asal hadits tentang tata cara

shalat Khauf dan bukan tambahan. Argumentasinya adalah bahwa

Muslim meriwayatkan hadits ini dari Musa, dari Nafi' dan menyatakan

bahwa kata tersebut merupakan perkataan Umal'.991

Al Baihaqig2 meriwayatkan hadits ini dari Musa bin Uqbah, dari

Nafi" dari lbnu Umar dengan menggunakan lafazh Jazm (tanpa

keraguan).

An-Nawawi be$ata dalam Swrh At Muhadzdab,gs "Kata

tersebut adalah penjelasan tentang salah safu hukum shalat Khauf dan

bukan penafsiran terhadap alnt tersebut.o

\t * bt Ji, tsr :Jt3 * y.tL-+ -[t .oY].roq

.*.)eaL;**$ r* .:lr d&*:tr)'
359-110531. Hadits lbnu (Jmar, dia berkata

.Rasulullah c shalat dalam perialanan di atas untanya

(dengan menghadap) kemana pun unta itu berialan

(menghadap)."

Hadits ini diriwaSntkan oleh Al Bukhari dan Mtrslirnry

Hadits ini memiliki U"U"-pu redalsi, di antaranya

eer l;h. Shahk Muslim (no. 839) (306).

ee2 lth. ,As=Sunan N Kubm(3/2601.
ee3 uh. Al Majmu'(3/2061.
ee4 

'.jh. Shahk N Bukhari (no. 1105) dan Shahk Muslim (no. 700) (32)'
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110541. Hadits riwayat AI Bukhariees dari Amir bin Rabi'ah,

br:)t,{r'#-og
"Nabi $ shalat sunah di atas untanya,"

110551. Hadits riwayat Al Bukhariee5 -4u1ui jalur lain dari lbnu

Umar,

,hylr. u;,i1-s;ts * *rr,W e'#tk' 
t;At qL JAr'^fr ? q:b',,;i ,&i *,)'ql

"Nabi $ shalat sunah di atas punggung untanya (dengan

rnenghadap) ke manapun unta itu menghadap, seraya memberi isyamt

dengan kepalanya ke arah mana saja unta itu menghadap. Beliau

menunaikannya secam ganjil, hanya saja beliau tidak menunaikan shalat

fardhu di atasnya."

Al BukharieeT juga meriwayatkan dari jalur lain,

.yYt u;.+rokl *6 A, J,#-ok
"NuU, #, menunaikan shalat sunah di atas p*gg-g untanya

(dengan menghadap) ke arah mana saja unta itu menghadap, kalian

memberi isyarat dengan kepalanya."

ees I.jh. Shahih Al Bukharilno. 1097).
ee6 l-jh. shahk Al Bul<hari (no. 1098).
eel uh. shahih At Bukhan(no.1105).
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360-t10561. Perkataan penulis, 'Diriwayatkan pula

hadits dengan redaksi lpng sarna dari Jabir."

Hadits ini diriwayatkan oleh Al Bukhari dan Muslim.98

Hadits ini memiliki beberapa versi redaksi, di antaranya:

Jj'";a,{t', ,ls$ry.LiL;* ,4rt:, ,P ,{A ok i;
-a-aa

*iu|fuu
*Nabi S shalat di atas untanp dengan menghadap ke arah

mana saja unta itu menghadap. Bila beliau hendak menunaikan shalat

fardhu, beliau turun lalu (shalat dengan) menghadap kiblat."

Redal$i hadits ini merupakan riwayat Al Bukhari.ry Sedangkan

dalam redaksi riwayat Muslim tidak disebutkan kata "Turun."

fuySyafi'ilom berkata: AMul Majid mengabarkan kepada kami

dari hnu Juraij, Abu Az-Zubair mengabarkan kepadaku bahwa dia

mendengar Jabir bin Abdullah berkata,

*t., ,b ;3 ,]A *3 {'?'r .b

".Aku melihat Rasulullah $ shalat sunah di atas untan5n.i

eeB l;h. Shahih Al Bticlnrllno. 1099). Aku tidak menemukan redaksinp dalam

riwayat Muslim 3nng berasal dari hadits Jabtr $,.
eee uh. shahk At Bul<hadkp. 1099).

HR. Muslim (no. 700) (321 (371dari hadits hnu Umar $ dengan redaksl,

"fuhwa Nabi S shakt dt a#rs onbnSa (dasan mqghadap) ke amh mana

saja onta ltu menghadap.
1000 66. Musnad,Asy-Swf i bal 24I l-engkapqB adalah, "Ke semua amh. "

itt SrL., c.;1.,

'.,;u;r:fl
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Ibnu Khuzai*u61001 hadits ini dari Muhammad

bin 'Bakar, dari hnu Juraij dengan konteks yang sama dan

menambahkan,

.i!y u ; -flt'u i;,Glrt Jb.,u-'"t r,

"Akan tetapi beliau menundukkan (kepala) pada dm sujud dalam

satu rakaat dengan menrberi tslpraL"

hnu Hibbanloo2 juga meriuaptkan hadits lni dengan redaksi

lrang sama.

*i yvbt *Ut ok l/ 4* -[t.ov].rr\
ok * jr'; ,Fi -^i;1t'gri;S;1,,t 

LTbl ol;trfu ;L tsy

.'i5 .,: ^4L t
361-t10571. Hadits Anas, "Apabila Nabi S dalam

perjalanan dan hendak menunaikan shalat sunah, beliau
menghadap kiblat di atas untanya lalu bertakbir, kemudian
beliau shalat dengan menghadap ke arah mana saja unta itu
menghadap.'

Hadits inl diriwagptkan oleh Abu puu6r0G dart hadits Al Jarud

bin Abt Sabrah: Anas menceritakan kepadalo dan dinilai shahih olelt

lb,nu A!.S*arL

1001 66. Shahih lbnu l(huzahnh(no. 1270).
1ct02 66. Shahih tbnu Htbbn (Al thsan no.25231.
1003 Uh. Sunan Afu Daud(no. L2251dengan redaksi, "...............1a1u betiau bkbir

dan shakt dangan manghadap ke anh mana saja onbrya mengahadap."
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,re JL yk ;ti'ifif',tf :q* - [t . o,r] . rr r

362-t10581. Hadits, 'Bahwa penduduk Quba' shalat

dengan menghadap dua arah."

Redaksi ini merupakan ringlosan dari hadits lbnu Umar,

h ,Jd ,"1 '&L \t i? $:t iY,.? G i/,tr ,-:;.
,li, W- t'f 7l ii * Jll n &:, ia?" ;* !, J;,

.7;Stt Sytr)r:&ti stllr A r+;3U;r., nl;*Lti
a

Ketka orang-orang sedang shalat Subuh di Quba', tiba-tiba

datang seseorang lalu berkata, "Sesungguhnya Rasulullah $ telah diberi

wahyu. Beliau menyuruh agar menghadap kiblat, maka menghadaplah

ke amh kiblat." Saat itu wajah mereka menghadap ke arah S1nm, lalu

mereka memutar wajah mereka ke arah Ka'bah."

Hadits ini diriwayatkan oleh Al Bukhari dan Muslim1004 6uti

hadits lbnu Umar dengan redaksi yang sama.- Dan juga diriwayatkan

dari:

110591. Hadits Al Barra' bin Adb dengan makna hadib png
satna.l(xE

11060l. Mrclimlffi mertwaptkan O* nud,o fuias dengan

makna hadits yang sama.

1ct04 Uh. Shahih N Bul<hart(no. 403) dan Shahih Mtsltm (no. 526).
1005 96. Shahih N Bukhadlno. 399) dan Shahk Mushn (no. 525).
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NBazzar meriwa5ratkan dari jalur Tsumamah dari Anas,

.a:Kt I .i6l;tt lJ' 
" '

"Maka mereka shalat dua rakaat

menghadap Ka'bah."

,;<';r;5
yang tersisa dengan

,# i-'t iv Xtt Jb '8 E[, ,Ll- -[r . 1 \].11r

.-aA'oj e>,:ar;

363-t10611. Hadits, 'Diriwaptkan bahwa
Nabi $ melarang shalat di atas Ka'bah."

Hadits ini diriwayatkan oleh At-Tipn16t2i1007 dari hnu Umar

.yang redaksi awalnya,

,;'iir: ,gry"itt ,{i, G :*t; d ,A ol &
.i' 9i *dii ,!)t*G;j ,pt;J ,fr ,*yr *fi
"Nuui g r""ru.r,g ;;" di beberapa tempat Tempat

pembuangan sampah, tempat penyembelihan binatang temak,

pemakaman, pinggir ;alan, kamar mandi (toilet), tempat penderuman

unta dan di atas Baitullah (l{a'bah)."

t10621. hnu Majahlffi jugu meriwa3ntkan hadits ini melalui jalur

hnu Umar, dari Umar.

1006 Uh. Shahih Mustim g:r,. 5271.
1oo7 Uh. Sunan At-Ttumidzi lno. %1.
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Dalam sanad riwayat At-Tirmidzi terdapat Zaid bin Hubairah.

Dia perawi yang sangat lemah (dha'if iiddanl.lmg

Dalam sanad riwa5nt Ibnu Majah terdapat AMullah bin

51',u1i5.1010 Dan AMullah bin Umar Al Umari yang disebutkan dalam

sanadnya juga perawi yang dha'if.

Dalam beberapa manuskrip nama Abdullah bin Umar tidak ada

di antara Al-Laits dengan Nafi'. Jadi secara zahir hadits ini tfiufiifi.Lott

Ibnu Abi Hatim berkata (meriwayatkan) dalam Al 1a11012 dart

ayahnya, "Keduanya sama-sama perawi yang lemah."

Hadits ini dinilai shahih oleh hnu As-Sakan dan Imam Al

Haramain. Pengarang mencatat hadits ini dalam pembahasan syarat-

syarat shalat. Dia menyebutkan "Bagian dalam lembah" sebagai ganti

dari "Pemakaman." Tambahan ini batil dan tidak dikenal.

Catatan:

Ar-Rafi'i tidak membahas dalil tentang bolehnya menunaikan

shalat di dalam Ka'bah. Tapi hadits ini terdapat dalam Ash-

t6u1ri1ruinlol3 dari,

110631. hnu Umar dari Bilal,

1008 uh. Sunan lbnu MaJah(no.7471.
100e Uh. Adh-Dhubk.karya Al Uqaili enLl, Al Jarh Wa At-Ta'dil (3,/559), dan

N lkmil(3/2021.
1010 p6 adalah Juru tulrs Al-laits, seorang lnns hapalann]a buruk.
lou Danildanlah Spng tertulis dalam naskah cetakan Muhammad Fuad AMul

Baqi. Silahkan menelitinya dalarn Tuhktul,AsymflaryaAl Mizzi &.
1012 116. Ilal lbnu Abt Hafim(L/1481.
1013 Uh. Shahih N BuMnri(no. 397) dan Shahih Muslim (no. 1329).
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G.'#r )? G -b *:t;a\t ;i y, J;:'Ll
',#qt i;tat

"Bahwa Rasulullah $ shalat di dalam Xu'Uut untu. dru ,iu,,g

Yamani."

110641. Adapun tentang hadits hnu Abbas dari Usamah,

l;.
i'Bahwa Nabi $ kefilo masuk Ka'bah, beliau berdoa di sudut-

suduturya dan tidak shalat." Hadits ini diriwaSntkan oleh Al3rL1'tu6.1014

11065l. Akan tetapi hnu 11166urrro1s meriwayatkan dari hnu

Umar, dari Usamah,

.*:ilt,i #t G rv *:, ;v bt ;e ;r Ll

"Bahwa Nabi $ shalat di dalam Ka'bah di antara dua tiang."

' hnu Hibban mengkompromikan dua hadib ini, bahwa hadits

hnu umar terjadi pada saat p€naklukan Makkah, sedangkan hadits hnu

Abbas terjadi pada saat haji Wada'.rore

1014 uh. shahih Al Bukhad(no. 398).
1015 66. Shahih lbnu HibfunlAt lhsanno.3205).
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Pemyataan ini perlu dikaji ulang, karena 66" pu'61017

meriwayatkan, sebagai berikut:

110661. Dari Aislph,

d:r:lta*'u cr *', *vbt ;* 4tll.. . a',
EJt'

e
'-k ofl'of'raf jy*3t'J;; jy,iA,Ut fidL

al
.nut

Bahwa Nabi $ keluar dari sisin5n oaitu Aistah) dalam keadaan

gembira tapi pulang menemuinya dalam keadaan murung. lalu beliau

bersa$a, "Akg masuk Ka'bah dan aku l<hawatir akan memeahbelah

umatku." Tapi dalam haditsnya tidak disebutkan bahwa Nabi $ shalat

di dalamnya.

As-SuhaihlOl8 rn*nnu6ungkan dengan jalur lain, yaitu:

110671. Hadits yang diriwaSntkan oleh Ad-Daraquthnimle dari

hadits Yahya bin Ja'dah dari hnu Umar,

J:- 9r utib.rt J:;'ftqti)r'r'^fr

1016 96. Al lhsan(8/B*4t351.
1017 Lilr. Sunan Abu Daud(no.20291.
1018 Uh. Ar-Raudh At Unufl4/Ll2l.
101e Uh. Sunan Ad-Daraqutlni (L/5L1.
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"Bahwa pada strafu hari Nabi $ masuk Ka'bah tanpa

menunaikan shalat, lalu masuk lagi pada esok harinya, lalu menunaikan

shalat."

Ibnu Hibban juga meriwayatkan hadits ini dengan makna hadits

yang sama.lo2o

364. Perkataan penulis, 'Bahwa Ali adalah orang
yang memasang kiblat Kufah, sementara Utbah bin
Ghazrlan adalah orang llang memasang kiblat Bashrah.'

Adapun tentang ldsah Ali adalah tidak benar, karena dia masuk

Kufah setelah kota tersebut dihuni dalam urakfu lama. Sedangkan kisah

Utbah bin Ghaa,van diriuayatkan oleh Umar bin Syabbah dalam Tarikh

Al Badtnh.

Faidah:

Pengarang fidak menjelaskan tentang tata carzr shalat

Nabi $ (saat di Makkah) dengan menghadap ke segala arah. Riwayat

paling shahih dalam masalah ini adalah:

tlo5Sl. Hadib yang diriwa3ptkan oteh Alxnad,lo2l Abu
pur41022 dan Al g.o*Loz3 dari hadits Al A'mas5r, dari Mujahid, dari

hnu Abbas, dia berkata,

1020 66. Shahih lbnu HibbnWllrsanno. 3199).
1021 6L. Musnad Ahnad(no. 299U.
1022 Aku tidak menemukann3p dalam riwaSnt Abu Daud.
1023 66. IGsyf NAstar(no.418).
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*;. ;; z(a';:, ,iA *:, *a 1" & i' J;:., os. _.J .J J (p -l_ J<. . 
, .. ..

. i:i-,;. aiil[ c u,;i)r
"Saat di Makkah, n*ufuffuf, $ shalat dengan -*gnuaup Baitul

Maqdis sementara Ka'bah berada di hadapannSn " Hingga

akhir hadits.

Tapi ini bertentangan dengan hadib Jibril AS png mengimami

Nabi $ di dekat pintu Ka'bah. Hadits ini telah dibahas dalam .4/
Maonqit (pembahasan waktu shalat).

Bab: Sifat Shalat

i6 *:, ,:)L hr Jb '6 ,L-y -[r .1r].rro

.Vr.,'",;bi & €rt i,'ol?fl.
355-t10591. Hadits: Bahwa Nabi g bersaMa kepada

seorang laki-laki Badui, 'Kenudian ruldah hingga engl<au
tenang (Thuma'ninah) dalam ruku!."

Hadits ini diriwayatkan oleh Al Bukhari dan Muslim (Muttafaqun

'alaihltoz+ dari hadits Abu Htrairah dengan redaksi yang panjang.

1024 I.:6. Shahth N Bukhatrkp.lsTl &n gTahk Mustinlno. SgZl.
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6t*iv :yit G Jt. p3;vbt J-'fi ,Ly*
.,1rt

' Hadits: Bahwa Nabi I bersaMa kepada orang yang

shalatnya tertinggal, "Hendaklah dia menunail<annya bila

teringat."

Hadits ini diriwayatkan oleh Al Bukhari dan Muslim dan telah

disebutkan dalam pembahasan tayammum.

'L*-[\ .v.].rrr

Wrqjuiry
366-t10701. Hadits, 'Pembuka (trunci) suatu shatat

adalah suci, pengharamann5a Hari makan, minum dan

sebagain5Ta) adalah takbir dan penghalalannym adalah

salam."

Hadits ini diriwaptkan oleh AqrSyaf i,1025 Ahmad,1026 Al

bzzurlo2T dan,Ashab,4s-Sunanlw sdan An-Nasa'i.

Hadits ini dinilai shahih oleh Al 11uL6102e dan lbnu As-Sakan

dari hadits AMullah bin Muhammad bin Aqil, dari hnu Al Hanafiph,

dari Ali.

1025 Uh. Musnad Asygpfr'rtlal36).
1026 Uh. Musnad Ahnad(no. 1006).
1027 Lh. Musnad Al har(no. 633).
1028 Uh. Sunan Abu Daud (no.61), gnan At-Tlmldzi (no.3) dan Sunan lbnu

Majah(no.2751.
1029 Uh. Al Musbdnk (L/1321. Dia berlrata, "Sanadnya Shahih sesuai syamt

Muslim, tapi Al Bukhari dan Muslim fldak meriwa3ntkann5n."

LE
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Nhzzarr030 berkata, "Kami tidak mengetahui hadits ini dari Ali

kecuali dari jalur ini."

Abu ryu'ui-1031 berkata, "hnu Aqil menyendiri dalam

meriwayatkan hadits ini dari hnu Al Hanaf[4ph, dari Ali."

Al Uqai[1032 berkata, "SanadnSa laryin, tapi hadits ini lebih

layak daripada hadits Jabir."

110711. Hadits Jabir gnng disinggung tercebut diriwayatkan oleh

66ru6,1033 N Bnzar, AtsTirmidzi1O34 dan Ath-Thabaran1l03s d66

hadits Sulaiman bin Qarm dari Abu Yahfia Al Qattat, dari Mujahid, dari

Jabir.

Abu Yahya Al Qattat adalah seorang perawl dhaIf.

16,ru Adi1036 berkata, "Menurutku hadits-haditsnya haen."

hnu Al ArabirmT berkata, "Hadits Jabir menrpakan 1nns paling

shahihdalam bab ini."

1o3o tir. Musnad Al &ar(2/2%1.
103r Uh. Hilwtul Aullta'l8/3721. Redaksin5a adalah, "Hadits lni Masyhur tapi

fidak dikerd keonli dart Jalur Abdulhh bin Muhamrnad bin 'Aqil dengan
redalsl ini dari All."

1032 I.i5. Adh-Dhu'afa'karyn Al Uqaili lz/13n.
1033 l..ilr. Musnad,4hmad (no. 145621.
1034 llh. Swan At-Tlmrtdzt (no. 4).
103s Uh. Al Mu'janAsh-Shaghtr(no. 596).
rffi6 6u6*', ini akan menimbulkan salah persepsi bahwa hnu Adi mengatakan ini

ketika mengomentari Abu Yah5n Al Qattat. Padahal ini adalah komentamya
tentang Sulaiman bin Qarm. Pemyataan lengkapnya sebagaimana disebutkan
dalam z4l lhmil (3/2571 adalah, "Sulair.nan bin Qarm memilikt beberapa
hadits selain Snng telah disebutkan, fitu yang dart orang-orang
Kufah dan Bashrah. Hadib-hadib Hasan tenrnsuk hadits-hadits yang
diriuayatkan secaria menyendiri dan statr.rsnya jauh lebih baik dari hadits
Sulaiman bin Arqam."
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. Begitulah yang dikatakannya! Tapi pendapat Al Uqaili

bertentangan dengan pendapatrya. Dan dia lebih pakar dalam bidang

ini daripada hnu Al Arabi.

1l}72l. AtrTirmi&i1o38 dan hnu MajahlO3e -"ri*uyugsn hadits

ini dari jalur Abu Sa'id. Tapi dalam sanadn5n terdapat Abu Sufuan

Tharif, seorang perawi yar:rg dha'if.

At-Irmidzi berkata, "Hadits Ali lebih bagus sanadn5ra daripada

hadits ini."

Al Hakim meriwa5ntkan hadits ini dalam At MustadmllMl dart

jalur Sa'id bin Masruq Ats-Tsauri, dari Abu Nadhrah, dari Abu Sa'id.

Hadits ini ma'lul lcatatl, hnu Hibban berkata dalam Ktab Ash-Shalat Al
Mufmd (shalat sendirian), "Hadits ini Udak shahih karena memiliki dua

jalur:

Pertama: Dari Ali yang dalam sanadnln terdapat hnu Aqil,

seorang perawi yang dha'if.

Kedua, Dari Abu Nadhrah, dari Abu Sa'id. Abu Sufyan

menyendiri dalam meriwayatkan darinya. Hassan bin hrahim keliru

dalam meriwayatkagrnSn. Dia meriwayatkan dari Sa'id bin Masruq dari

Abu Nadhrah, dari Abu Sa'id. Dia keliru karena menganggap Abu

Sufi7an disini sebagai ayah dari Sufun Ats-Tsauri, tanpa menyadari

bahwa yang dimaksud adalah Abu Sufuan lain lnrtu Tharif bin Syihab,

seortrng perawi 1ang lernah.

1037 Uh. Andhah Al Ahtndd (l/151.
1038 Uh. Sunan At-Tirmidzi(no. 238).
103e UIr. Sunan tbnu Mafth(no.276[
10,o Lih. At Musbdmk (l/t}2l.
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110731. Ad-Daraquthnil041 meriwa3ntkan hadits ini dari hadits

AMullah bin Zaid, tapi dalam sanadnp terdapat At Waqidi.ro42

t10741. Ath-Thabaraniloa3 msriwayatkatr hadits ini dari jalur

hnu Abbas. Tapi dalam sanadnya terdapat Nafi' Abu Hurmuz, seorang

perawi yang mahuk.

110751. hnu AdilM meriwalptkan hadits ini dari jalump dan

berkata, "Dari Anas."

110761. Abu Nu'airn berkata dalam pembahasan Shalat Zuhair

menceritakan kepada kami, Abu Ishaq menceritakan kepada kami dari

Abu Al Ahwash dari AMullah. Dia menyebutkannya dengan redaksi,

.i$t 6:j4t ) xSSt gi:dt Lq
"Pembul<a shalat adalah bkbir dan penutupn5n adalah salam."

Sanad hadits iru shahihtapi mauquf.

Ath-Thabaranilo4s msriwayatkan hadits ini dari jalw.Abu Ishaq.

Al Baihaqilffi meriwalntkan hadits ini dari jalur Syu'bah dari Abu

Ishaq. Dia berkata: AqrSyaf i meriwayatkan hadits ini dalam Al Qadim.

1041 Uh. Sunan Ad-Damquthni ll/%ll
r0a2.p6 perawi mabuk, bahkan sebagian imam rnemvonisn5n sebagai pendusta.
r04i| I-ih. At Mufum N lGbir (no. 11369).
1044 Uh. Al thmit(S/Z17;
1045 uh. N Mu'jam N lGbir(no. 9271.
1045 l-ih. As-Sunan Al Kubn (2/16L
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367. Perkataan penulis: Bahwa Nabi $ memulai
shalat dengan membaca "Allahu Akbar." Demikianlah yang

diriwayatkan oleh Aiqph.

Demikianlah 1Bng dilotalonn!,a! Padahd redalsi hadits ini udak

teridapat dalam hadib Aist/ah. Jtstu 1Bng terdapat dalam riwayat
y*prr,1047

IL077l. Dari Aistah adalah,

#rrit!r&r-ok
"Nabi $ memulai shaht dengan menrbaca takbir."

Dalam riwayat Muslim hadib ini b€r;al dari riurapt Abu Al
Jauza', dari Aisyah.

hnu Abdil Barr1o48 berkata, "Hadits irf- mutal, Abu Al Jauza'

tidak mendengar darinla."

Abu Nu'aim meriwayatkan hadib lnl dalam Al fti&,at/we dahm

biografi Abu Al Jarya' dengan redakii, "Apabila Nabi $ masuk dalam

shalat (menrulai shalat), Mtau mernbaca 'Allahu Akbr'."

Tapi dalam sanadrya terdapat Aban bin Abl A56ngl, seorang

perawi matu*.

It078l. Al Bukharilm meriwalatkan dari hadib hnu Umar

se@ra marfiJ',

t047 lih. Shahili Musltm(no.498).
1M8 l-ih. At-Tamhid (zO/zOSI
1o4e l.ih. Hibatul Autitn' (g/8L1.
1050 tjh. Shahk Al Bukhari(no. 735).
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'3 ,>Ut G,Y:' ri1 oti

"Apabila Nabi $ masuk dalam shalat (memulai shalat), beliau

membaca takbir."

t10791. Hadib dcrgan redaksi yang sama juga diriwayatkan oleh

AtsTirmidzilosl dad Ali.

ll080t. 61r,ru4ro52 dan An-Nasa'ilos meriwayatkan dari Wasi'

bin Hibban,

,{') ;r. Xt ,)* :t );t DA ,f '* i.r J(- 'S

.E; t:'tri & d? .';'4 ht,,:iui

bahwa dia bertanya kepada hnu Umar tentang shalat

Rasulullah $. Dia menjawab, "Beliau membaca 'Allahu Akbar'setiap

kali turun dan setiap kali bangkit."

Adapun redaksi hadits seputar bab ini adaliah:

' 
11081]. Hadits Snng diriwa3ntkan oleh hnu Majafilosa dari jalur

Abu Humaid As-Sa'idi, dia berkata,

1051 66. Sunan At-Ttumidzi (no. 3y';231.
ros2 uh. Musnad Ahmad(no. 6397).
1os3 tih. &nan A*Nasair(no. 1320).
1054 66. Sunan tbnu Majah(no. 803).
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'#Lr ;tLtr'r!'Lr rt'&t {'ht & it J;, os

.rtlbt ,,5e, ,i* er: #r
"Apabila Rasulullah $ memulai shalat, beliau menghadap kiblat

lalu mengangkat kedua tangannSp serEtln mernbaca 'Allahu Akbr'."

Jalur ini juga diriwaSptkan oleh hnu Hibban dalam pembahasan

shalat. hnu Hibban dan hnu Khuzaimah juga meriwayatkannya dalam

kfiab shahih kedtnqP.loss 1os5

110821. Dalam pembahasan shalat lorlta Abu Nu'aim

disebutkan: Zuhair menceritakan kepada l<aml dari Al Ala' bin Al

Musayyab, dari Thalhah bin Yadd dari Hudzaifah,

:dr,, ,kots p: ;;" ,phf
.;1b,

"Elahwa Nabi S shalat pada rnalam hari dan bertakbir dengan

membaca'Allahu Akbar'."

Para perawinln Walr, tapi hadits lnl mutaL

110831. N Bazz;arrosT msdwayatkan hadib inl dari Ali dengan

sanad yang dinilai shahiholeh hnu Al Qaththan,l0s8

1055 ndro manuslaip asll tertulis "Dahm Shahil>nya." RalakrSn diambil dari

manr:slaipmanuskrip hinqa.
1056 Uh. Shahk lbnu l{huzalnnh(no. 643,652) hn Skahlh lbnu HibbnlAl lhsan

no. 1866,1869).
los7 Uh. Musnad N hzar(no. 536).

;r, ht,:;5i ,pt n
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hi ;jti a:*at Jt iv tiy ov *', t it S* 4 Ll

c+.rll ...,fr'}L,tkf
"Apabila Nabi $ berdiri hendak shalat, maka beliau membaca

'Allahu al<fun wajjahtu ttaih&a (Allah Maha Bsn aku menghadapkan

wajahku).........." Hingga akhir hadits.

hnu Al Qaththanros9 ber{<ata, "Penyebutan kata 'Allahu Akbar'

ini sangat langka dan haditsnya Sharih nyaris tidak ditemukan. Sampai-

sampai hnu Hazm mengingkarinya dan berkata,1060 "Hadits ini tidak

dikenal sama sekali."

Hadits ini terdapat dalam M$nad Al Elazardengan sanad yang

shahih.

Menurutku hadits ini sesuai syarat Muslim.

.ef
' Hadits: Bahwa Nabi C bersaMa , " Shalatlah kalian

sebagaimana aku shalat."

1058 Uh. hgn Al Wahm Wal lham (5/6171. Dt Dalamn5ra fidak ada pemyataan

yang menilai Shahih hadib tersebut, meskipun ini 'adalah berrdasarkan
komentamya terhadap AMd Haq Al Isybili pada pembahasannya.

10se l..ilr. hpn Al Wahn Wal lham (5/6171. Di dalamn5ra tidak ada pemyataan

"Dengan sanad 5ang Shahih." Yang perlu diperhatl<an adalah bahwa
pemptaan hnu Al Qaththan Snng disebutkan oleh Al Hafizh banlnk berbeda
dengan yang terfulis dalam h5an Al Wahn Wal lhatn.

1060 tjh. e/ Muhal6(g/24;

gfrL s tb ,JG &) *v X" C. 'fi ,ir* *
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Hadits ini diriwayatkan oleh Al Bukhari sebagaimana yang telah

diuraikan sebelumryra.

i*f ite ?nt [i- t ,Lt* -[r . ,r t].rrr
'if ?nt, J :,+,ii4[t'l.aU:t,:+t ; i * jr

368-t10841. Hadits, 'NIah frak; menerima shatat

seseorzrng dart kalian ampi dia melaksnal<an wilhu
sebgaimana mefinyn dan menghadap ldblat, lalu
menguaplan'Allahu Akbar'."

Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Daud1061 dari Rifa'ah bin Rafi'

tentang kisah orang 1rang salah dalam shalat'rya, dengan redalsi,

,# ?tr i;f s ;*It'€; ,F i*f \b'€ |
'3;'i #ir JL # u :rYt.'#r,F ;, A i*t't4L t

c4rtl ...3,r

"Tidak sempurn shalat sa@ftng dad kalian ampi dia

beruudhu dengan semryma saual WnS dlpednbhkan Allah dengan

membsuh mut<an5a dan kdua bngwnp ampi ke siku, meng$ap

keplan5n dan kdua lcakin5a ampl ke tumit, lalu memba Akbir

Wahu Akbar' .............n Lalu dia menyebutkan keseluruhan haditsnya.

Redaksi yang terdapat dalam As-Sunan ini paling mirip dengan

redalsi yang disebutkan oleh pengarang. Redal$i aslinp terrdapat dalam

kitabkitab Sunan lainnya.lo62

1051 I:h. Sunan Afu Daud(no. 858).
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Ath-Thabarani meriwayatkan hadits ini dalam Musnad
pitu'u1r1063 dari Ali bin AMul Aziz, dan Hajjaj, dari Hammad bin

Salamah dengan sanad dan redaksinya yang sesuai dengan redaksi

riwayat fu-Raf i.

t10851. 14*1i*106t1 meriwayatkan hadits ini dalam sebuah kisah

yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah dengan redalsi,

:-{r:Mr )*t;;*!t i"t9tlat,11 l,:i ri1

"Bila engkau bediri hendak shalat, wdhu lalu

menghadaplah ke ldblat dan betukbilahf

?" ,* :itt i-; ok :7L i.t L* -[r.^T].r11
,t.o-ara

.it1a gA $y # )r, iu- i; *, *
369{10361. Hadits Ibnu lJmar, "Bila

Rasulullah $ hendak memulai shalat, beliau mengangkat
kedua tangannya sejajar dengan kedua bahuqn.'

Hadits ini diriwayatkan oleh Al Bulfiari dan Musliml065 dengan

redalsi,

1062 Uh. Sunan At-Timldd (no. 302), SuDn An:Nasa'i (no. 1053) dan Sunan

Ibnu Majah(no. MOl.
1063 uh. Al MuIan Al l{abtrlno.4526l.
1064 Lih. Slnhih Muslim(no. 397) (216).

1065 uh. Shahih Al Bukhari(no. 735) dan shahih Muslim(no. 390).
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,:as,:s t4*, L-ilSr'u LY, E, rrrl LIA'3 sl:

.il+,/ h' li :Jui

"Bila beliau bertakbir unfuk ruku, dan bila mengangkat

kepalanya dari ruku juga mengangkat kedua demikian seralra

mengucapkan '&mi'allahu liman hamidah (Anah mendengar hamh

Wng memuji-Nya)'."

Al Baihaqilo66 menambahkan,

.ht A &'^ilb',$i.',-|l.3 l:3

"lhrlah shalat yang senantiasa dilakukan beliau sampai

menghadap Allah (wafat)."

Dalam riwayat Al Bukhari1067 disebutlkan,

.2rL%'c,t Ll, E;'* | )'ix-',e ics:',fr I t
"Dan beliau tdak melakukan demikian saat sujud dan saat

mengangkat kepalanya dari sujud."

hnu Al Madini berkata, "Berkenaan dengan hadits Az-Zuhri dari

Salim dari ayahnya, menumtku hadits ini bisa dijadikan dalil bagi siapa

1066 1rr6u1-r ini terdapat dalam As-funan N Kubm (2/671. Aku
menernukann5ra dalam hadits Ali bin Abi Thalib rt| dengan redaksi, "Itulah

shalat 5ang sanantlas dibfulcanny annpl manghadap Allah A."
Al Baihaqi berkata, "Hadits bt mutsl hasn."
Redaksi terakhir ini dirtwa5ntkan dalam haditi Marchul dad hnu Syihab dari
Abu Bakar bin Abdurrahman dan Abu Salamah dart Abu Hurairah .t|,

Kemudian dia menyebutkan haditsnS;a dari riwalat Abu Hurairah .{},.
1067 Ljh. Shahih N Bukhart(no- 738).
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karena sanadnya tidak bermasalah. "1068
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harus mengamalkannya,

)r; i:i-e,r'3 6 *3
)lL tr Jb 'fi :.,LL i. ,y), q* -[r.rv].rv.

.4.Jr.i,r

370-t10871. Hadits Wa'i/106e bin Hujr,
"Nabi $ mengangkat kedua tangannya sejajar dengan kedua
bahunya ketika takbir."

Hadits ini diriwayatkan oleh Asy-Syafitil07O darr 61r*u61071 666

riwayat Ashim bin Kulaib, dari ayahnya, dari Wa'il dengan redaksi yang

sama.

371-t10881. Perkataan penulis, "Diriwayatkan bahwa
Nabi $ mengangkat kedua tangannya sampai ke daun
telinganya."

Hadits ini dirtuuayatkan oleh Abu Daud,107z fui-Nasa'i1073 6*
Ibnu Hibbanl0Ta 6uri hadits Wa'il dengan redaksi,

1068 Dahm pembahasan mengangkat kedua tangan karSn imam Al Bukhari (hal

38/No.19) disebutkan: Ali bln Abdullah, seomng ulama 5nng paling alim
pada zamannln berkata, "Mengangkat kedua tangan wajib dilakukan kaum
muslimin (saat shalat), berdasarkan riwayat Az-Zrhri dari Salim dari ayahnya."

toos 1q71411.
1o7o tjh. Musnad Asygafi'i.
1071 66. Musnad Ahmad (4/3161.
1072 66. Sunan Abu Daud (no. 7371.
1073 Uh. Sunan An-Nasli(no. 882).
1074 Uh. N lhsan(no. 1860).
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.^$l'^rL5' rfi-; ;utiil't6J &

#if *wu,,ssg.j.

.;t;l* JL*,qLe';
"Mengangkat drra ibu jarinya ke daun telinganSp."

Dalam riwayat An-Nasa'i disebutkan,

"Sampai-sampai dtn ibu jarinyra nFris sejajar dengan daun

telinganya."

Datam riwayat Abu Daud1o75 disebutlolr ,

';;sl;;q.v'ssst
"Dua ibu jarinya seiajar dengan kedua telinganya."

t1089l. Disebutkan dalam Al Musbdnkl076 dan lsunan) Ad-

DanquthnloTT 6alijalur Ashim Al AhU,al, dari Anas, dia berkata,

F *t *vb, J* lt J)' q?'

'4):"4k P't,PE;i
"Aku melihat Rasulullah $ takbir dengan dua ibu jari sejajar

dengan kedua telinganya, lalu beliau ruku hingga setiap persendian

tegak di tempatrya." Hingga akhir hadits.

1075 Uh. Suran Abu Daud(no.7241.
1076 Uh. N Musbdnk(l/2261.
1077 Uh. Sunan Ad-Dataquthni ll/34r5l.
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Diriwayatkan dari jalur 11**i61078 dari Anas,

*W.Ur rtrc.i- & ;'^;- i'; i ';r ;;':at Ai ri1 otf
,rt I

'1d)l

"Bila Nabi $ memulai shalat, beliaiu membaca takbir lalu

mengangkat kedua tangannya hingga dua ibu jarinya sejajar dgrrgan

kedua telinganya."

372-1lO9Ol. Perkataan penulis,'Mengangkat (kedua

tangannya) tanpa membaca takbir, lalu memulai takbir

bersamaan dengan rnenurunkan tangan dan selesai saat

tangan telah difurunkan."

Redaksi hadits ini diriwayatkan dari Abu Humaid dari Nabi $.
Hadits ini diriwayatkan oleh Al Bukhad1079 dan empat imam pengarang

1ri1u6 
"rr-.1080

Redaksi riwayat Abu Daud adalah,

_ti,Wlerq &;u'{'rfui di6 sYok

\#v.*; d*YUe'{r
"Apabila Nabi S berdiri hendak shalat, beliau mengimgkat

kedua tangannya hingga sejajar dengan kedua bahunln, lalu membaca

1078 uh. grtan Ad-Darryutha 0/300).
1o7e uh. shahk At Bukhari(no. 828).
1080 96. Sunan Abu Daud (no. 730), Sunan At-Tlrmidd (no. 304), Sunan An-

lfasal(no. 1181) dan Sunan lbnu Majah (no. 1051).
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takbir hingga masing-masing anggota (tubu$toet menetap di tempakrya

dalam keadaan tegak."

373-110911. Perkataan penulis, "Dikatakan bahwa
mengangkat kedua tangan bersamaan dengan takbir."

Pendapat ini bersumber dari riwayat Wa'il bin Hujr. Inilah zahir

dari konteks riwaSnt Ahmad bin 11*641082 dan Abu pur6.1083

Keduan5n berkata dari Wa'il:

.*iiht t iU e; *i {'ht d* lt J;.,,sfi'fi
"Elahwa dia melihat Rasulullah $ mengangkat kedua tangannya

bersamaan dengan takbir."

Diriwa3Tatkan oletr Al Baiha{ro8a dari jalur lain dari

AMurrahman bin Amir Al Yahshubi, dari Wa'il, dia berkata,

i* {t'3 *,*t iv ht * :t', Jyt'-b'4:"
.#'€

"Aku shalat di belakang Rasulullah S. KefilG -takbir, beliau

mengangkat kedua tangannya bersamaan dengan takbir."

1081 pu6o riwa5rat Abu Daud dis€butkan, "Setiap tulang."
1082 Uh. Musnad Ahnad (4/3161.
108ir l-ih. Sunan Abu Daudlno.725l.
1084 l-ih.,As-Sunan Al l{ubn (2/261.
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374-1L0921. Perkataan penulis: Dikatakan, bahwa

Nabi $ mengangkat (kedua tangannya) tanpa membaca

takbir, lalu beliau bertakbir sementara kedua tangannln
tegak, lalu menurunkannya. Maka takbir dibaca antara

mengangkat tangan dan menurunkannya." Ini diriwayatkan

dari Umar-

Dalam haflits riwaSnt hnu Umar aku tidak mendapati tata cam

ini. Akan tetapi dalam redaksi riwayat Abu Daudl0s.disebutkan,

Kp W'rL 6-€J.&;';. err:l.;lr j ;d ri1

u.:s*,
"Bila Nabi S berdiri hendak shalat, beliau mengangkat kedua

tangannya hingga sejajar dengan kedua bahunya lalu membaca takbir

dalam posisi kedua tangan demikian."

Hadits-hadit" rep,rt* bab ini adalah,

t10931. Hadits yang diriwayatkan oleh Al Bukhari dan

y*6*1085 dari Malik bin Al Huwairits.

l1o94l. Hadits yang diriwayatkan oleh Abu puu61087 dan At-

11r*16ri1088 dari Ali dan dinilai shahih oleh Ahmad sesuai yang

diriwayatkan oletr Al Khallal.

1085 Lih. Sunan Abu Daud (no. 7221.
1086 65. Shahk N Bukhad (no.7371 dan shahih Muskm (no. 391).
1087 66. SunanAbu Daud(no.7M\
1088 Uh. Sunan At-Tirmidzi (no. 3423).
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tL095l. Hadits yang diriwayatkan dari Muhammad bin Amr bin

Atha' bahwa dia mendengar Abu Humaid bersama 10 orang sahabat

Rasulullah S yang salah satunya adalah Abu Qatadah.

j1 $ ri1
a.,?
tlo ,:*t #ht * i't Ji-, >*4'35L1 6 ,ii

il;. eri *y |l'Glr g:t'1dt
a a a aa

iltf :Jtii ,r.pfV
a.//a. .. t .,t I.};}:.r t,c-t{ grt*J

aa

[Dia berkata, "Akulah 5nng paling mengetahui Shalat

Rasulullah #t di antara lralian"ll089 Mereka berkata, "Tunjukkanlah

kepada kami!" Abu Qatadah berkata, "Bila beliau berdiri hendak shalat,

beliau berdiri dengan tegak dan mengangkat kedua tangannya sejajar

dengan kedua bahunya."

Hadits ini diriwaptkan oleh Abu puu610e0 6- 61-nr-i6ri10e1

dan dinilai shahih oletrnp.

110961. Diriwayatkan dari Anas,

il:dr G ;".'rit i*E; or; *:r;vX" S* 1t',;l
.llSt'u LY., 'U'., t:'l: ,{ t ril:

"Bahwa Nabi $ mengangkat kedua tangannya bila masuk

dalam shalat (hendak memulai shalat), kefika hendak ruku dan kefika

mengangkat kepalanya dari ruku."

1089 1urn6u1lr', dari "D", dikelua*an dalam "M" dan di-sfiaAribkan. Tapi kata ini
tidak ada dalam manuslaipmanuskrip lainnF.

loeo 66. Sunan Abu Daud(no. 730).
10e1 66. Sunan At-Tirmidzi (no.. 304).
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. Hadits ini diriwayatkan oleh hnu Khuzaimah dalam shahitr'

nyal092 dengan redatsi yang sama. AI Bukhari juga meriwayatkannya

dalam Ju*nya,Log3 dan diriwayatkan pula oleh hnu Majahlo% 6* 61

Baihaqi.1095

t10971. Diriwayatkan pula dari Jabir dengan redaksi yang sama.

Al Hakim1096 meriwayatkan hadits ini dan berkata, "Kami tidak

mencatatnya dari hadits Suft7an, dari Abu Az-Zuban darinya kecuali dari

hadits guru kami, Abu Al Abbas Al Mahbubi. Dia adalah perawi yang

tsiqahlagi terpercaya. Kami hanya mengenaln5n dari hadits hrahim bin

Thahman dari Abu Az-Zubair."

1092 Aku tidak menemukann5n dalam riwapt hnu Khuzaimah dari hadits Anas.

Al Hafizh menisbatkan hadits ini kepada hnu Hibban saja dalam lthaf Al
Mahanh (1/401/No.308), tapi aku tidak menemukannya dalam Al lhsan
versi cetak. Kemudian kudapati bahwa temlnta Al Hafizh keliru, karena
mereka menisbatkannya kepada hnu Khuzaimah berdasarkan yang terdapat
dalam manuskrip asli (Al hdr Al Munir 3/468), yaitu perkataannya, "Al
*:T:1, meriwayatkannya dalam Khikfiyat-nya dari jalur hnu Khuzaimah

1093 65. Pembahasan mengangkat kedua tangan dalam shalat (no. 46,118,130)
yang diriwayatkan secaftr mauquf darl perbuatan Anas RA.

10e4 Uh. Sunan lbnu Majah (no. 866).
loes l.ih. As-Sunan Al Kubm (2/861.
10e6 pu6rn Ma'rifah Ulun N Hadib (hd 121). Dia berkata setelahnya, "Hadits ini

s5adz baik dari segi sanad maupun redaksinya, karena kami fldak
menemukan cacatrya dan hadits ini fidak tendapat dalam riwayat Ats-Tsauri
dari Abu AzZubair. Tidakada yang menyebutkan hadits tentang mengangkat
kedua tangan baik dalam shalat Zhuhur maupun shalat-shalat lainnya. Dan
sejauh yang kami ketahui, tidak ada yang meriwayatkan hadib ini dari Abu
Az-Zubair selain Ibrahim bin Thahman. Dia menyendiri dalam
meriwa5ntkannya ..................."
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Hadits hrahim juga diriwayatkan oleh hnu Maja6l0ez dan dinilai

shahiholeh Al Baihaqi.

110981. Diriwayatkan dari Abu Bakar Ash-Shiddiq .9,,

al. e, blt ,9,6yt ,itLst'€t rst iu. E; oe 'S

.&3 *vht ,k yt )-t;-rb l*b ,;rv: ,gi\t u
bahwa dia mengann*, *r" tanganngn kefika hendak memulai

shalat, ketika hendak ruku dan ketika mengangkat kepalanya dari ruku.

Dia berkata, "Aku shalat di belakang Rasulullah & ...." lalu dia

menyebutkan dengan redaksi yang sama.

Hadits ini diriwayatkan oleh Al Baihaqi1098, dan para perawinya

tsiqah.

110991. Diriwayatkan dari Umar dengan makna hadits yang

sarna. Ad-Daraquthni meriwayatkan hadits ini dalam Ghan'ib Matik dan

juga diriwa5ntkan oleh Al Baihaqi.1099 Al. Hakim berkata, "Hadits ini

-u1i1rr1r."LLoo

t11001. DiriwaSptkan dari Abu Htrairah, dia berkata,

loYl Uh. Sumn lbnu MaJahlno.868).
1oe8 Uh. As-Sunan Al Kubm eng\
roee l-ih. As-$.tmn Al Kubm (2/2n41.
rroo 1Q,tL42l.
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i+|5* >Ln is tit *:t;cht -* h J;, os
'"i, ,p )A). E; $r: ,u;|b F E; t;r, ,^ztJ it+

u; ,y .p 
"W')t 

u;u r''Yt ,U;
*Bila Rasulullah $ membaca ** untuk shalat, beliau

mengangkat kedua tangannya sejajar dengan kedua bahunya. Beliau

juga melakukan hal yang sama ketika hendak ruku, ketika

mengangkatrl0r kepalanya (dari ruku) hendak sujud dan ketika bangkit

dari dua rakaat."

Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Daudlloz, sementara itu para

perawinya merupakan pemwi-perawi yang shahih.

Ad-Daraquthni berkata dalam Al 11u1,r703 "Amr bin Ali

meriwayatkan hnu Abi Adi dari Muhammad bin Amr, dari Abu

Salamah, dari Abu Hurairah,

'#l A,l;yj,grr * ,ls G #;-E'; ok'fi

1101 (4103)-: Dalam manuskripmanuskrip lalnnya disebutkan, "Kefrka beliau

membungkuk hendak suJud", dengan hr:rl.ft tnw di awalngn lalu huruf gaf
Hadits ini dicatat dalan. S,nan Afu Daud sebagaimana Sang tertulis dalam
manuskrip asli. hnu 'Abdil Barr juga meriunptkannSn dalarr. At-Tamhid
(23/L601dari jalur Abu Daud dengan sanadnSn. Pengarang 'Aunul Ma'bud
mensSanlnya (2/3OB) dengan mengatakan, "Yakni ketika mengangkat
kepalanp dari ruku' untuk sujud setelah berdiri tegak."

1102 Lih. Sunan Abu Daud(no.7381.
1103 66. Ilal Ad-Danquthni (9/2831.

.*3;vht.F i' J;:rta
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"Bahwa dia mengangkat kedua tangannya dalam [setiap]1104

turun dan bangkit, lalu berkata, 'Aku adalah oftlng 5rang shalakrya paling

mirip dengan shalat Rasulullah €r'."

t11011. Dari Abu Musa,

e:t'k,*i t\t *:t);,
e.D,i:'+,/ h' g; :Jtl; €L

;t;" &:f 'iti
c,,,1.. .d- a! c..

**- 7!ts -i d ,**
.,fiLAt';.'e; | ),tri&;ti $k JG i ;:,^;

Dia berkata, "Akan kuperlihatkan kepada kalian shalat

Rasulullah $!" Lalu dia membaca takbir dan mengangkat kedua

tangann5n, lalu takbir lagi dan mengangkat kedua tangannya hendak

ruku, lalu membaca '&mi'allahu liman hamidah'dirn mengangkat kedua

tangannya. Kemudian dia berkata, 'Beginitah shalahSm, maka

lakukanlahl'Dia tidak mengangkat kedua tangannya di antara dua

sujud."

Hadits ini dirir,ragTatkan oletr Ad-Daraquthnill0s, sementara ifu
para perawinya biqah.

l1102l. Dad Abdullah bin Az-Zubair,

1104 6rr1u- dta tanda kurung siku udak ada dalam manuskrip asli, tapi ada dalam
manuslaipmanuskrip hinnSa.

u05 Uh. Sunan Ad-Dar4uthni lt/2921.
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ll o t l'.a.. , I t-"- 
,oo-'./ ' -' c ?' 2fi'r;*'- et €-i';tr: iA 0y )4\;. l*- g, dt-? $l

i,t Jt*r r>v JL'.*:iLl'Jl ; ,q*'i.r ;ru; ,w- ,Et
..!.lt o:.u. rxfl; &3 *aht ,*

Bahwa dia shalat -"ngi*u1n i'^o"l* dan memberi isyarat

dengan kedua telapak tangannya saat berdiri, saat nrku, saat sujud'dan

saat bangkit. Maka hnu Abbas berkata, "fumngsiap Snng ingin melihat

shalat Rasulullah $, ikutilah lbnu Az-Zubir."

t11031. Hadits tentang mengangkat (kedua Qngan) dari jalur

Thawus dari hnu Abbas diriwayatkan oleh Abu puu61106 dan An-

11*u,i.1107

t1104l. Dari Ubaid bin Umair dari aphnya, dia berkata,

€,r4 Y e iu{'; *'t ivht ,* it J;, os

.-yiltt>'At
"Rasulullah $ mengangkat kedua tangannya setiail kali

membaca takbir dalam shalat fardhu." Hadits ini diriwayatkan oleh hnu

Maiafi.1104

t11051. Dari Al Barra'bin Azib, dia berkata,

1106 Ulr. Sunan Abu Daud(no. 740).
1107 tih. As-Sunan Al Kubn kar5n An-Nasa'i (no. 732)
1108 96. Sunan lbnu Majah (no. 861).
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"Aku melihat Rasulullah $ mengangkat kedua tangannya saat

memulai shalat, saat hendak ruku dan saat mengangkat (kepalanya) dari

mku." Hadits ini diriwayatkan oleh. Al1-1uLin lltD dan Al Baihaqi.llro

11106l. Dari Humaid bin Hilal,

bt ,* lnr Jt-, -"1, |Ji ,|ri?'llt ? U \Fi:", ,itl
,a

A;*b-*t#
' Dia berkata: Telah bercerita kepadaku orang yang pemah

mendengar laki-laki Badui berkata, "Aku melihat Rasulullah $ shalat

dengan mengangkat (kedua tangannya)."

Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Nu'aim dalam pembahasan

shalat.

1109 Aku 6dak menemukannlp dalan lthaf Al Mahanh karya pengamng
(2/480/t1o.2093) lnng dinisbatkan kepada Al Haktm. Hadits ini hanya
dinisbatkan kepada Ath-Thahawi, Syafi'i, Ad-Daraquthni dan Ahmad.
Al Baihaqi berkata Mlan. N Khikfryynt lMukhbslnrnya, 2/721. Dia

menghitung nama-nama Sahabat png meriwaptl.<an dari Nabi $ tentang

mengangkat kedua tangan, '.................. Al Hasan bin Ali dan Al Barra' bin
'Azib. Keduanya disebutkan oleh Al Hakim, tapi aku tidak menemukan
sanadnln .............'

1110 [$.,As_Sunan N Kubm enq.

Talkhishul Habir

.L-?St'u e'rslt ,€;'ol;trf vYt
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111071. Malik meriwa5atkan dalam Al MuwathllTu*lll 6uri

Sulaiman bin Yasar secara mursalduryan redaksi yang sama.

t11081. AMurrazzaq meriwayatkan dalam Mushannafnyaulz

dari Al Hasan secara murl{de.ngan redalsi gang sam61.1113

AsySSnf illra 6"t1u16, "Tentang mengangkat (kedtn tangan)

diriwaptkan oleh segolongan sahabat. Mungk{n bisa dilotakan bahwa

tidak ada hadits 5rang perawinya lebih banyak dari jumlah sahabat Snng

meriwa5atkan hadits ini."

hnu 61 'y*6rir11r5 be*atia, "Para ulama tidak berselisih

pendapat bahwa Rasulullah $ mengangkat kedtn tangdnnya."

Al Bukhari berkata dalam pernbahasan mengangkat kedtn

tangan,1116 "Hadits tentang mengangkat kedua tangan diriwayatkan

oleh 17 orang sahabat."

Dalam 4t-5**rt117 dan Al Kffiafiygray'lt8 A Baihaqi

mencanfumkan narna-nanra sahabat yang mertwayatkan hadits tentang

mengangkat kedm tangan, pitu sekitar 30 sahabat. Dia berkata: Aku

mendengar Al Hakim berkata, "Mengenai sunnah ini (mengangkat

1111 115. N Mumthtln, gn6l.
u12 Uh. Al Muslnnnaf(no. 2509).
1113 6666 drra tanda lorung siku tdak ada dahm rnanuskrtp aslt, tapt ada"dalam

manuslaipmanuskrip lainqB. 
i.r.:

u14 uh. Ikhfrlaf NHadtb(Akhtr l/jlblb Al umm10/1681.
1115 tjh. Al Austh (3/1371. Dia berkata dahm Al ljna' karlranlra (hal 37), "Para

ulama sepakat bahun Nabi $ mengangkat kedua tangannp bila memulai
shalat."

Lrr6 (t]ral2Zl.
uu Uh.,As-Sunan N Kubm en+751.
u18 Uh. Mul<htashar l{hikfr5ryt Al hihaqt l2ny72l.
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kedua tangan) telah disepakati oleh 10 sahabat png dijamin masuk

Surga dan para sahabat senior setelah mereka."

Al Baihaqilll9 berkata, "Dan memang seperti yang

dikatakannga."

t11091. hnu Asakir merir,rayatkan dalam Tarildrnyarl20 6u6

jalur Abu Salamah Al A'raj. Dia berkata,

.€" *,F + i.:i. i;'& ;h is ril
"Aku mendapati semua orang mengangkat kedua tangannya

saat turun (hendak sujud dan ruku) dan saat bangkit (dari duduk, nrku

dan sujud)."

111101. Al Bukhari berkata dalam Al Juz'u Al Masyhunlr2l 61

Hasan dan Humaid bin Hild berkata,

,:&.$.f oi; P:t *ab', ,k :, );'i*f ok

"eul;fr-';:t
"Para sahabat Rasulullah $ mengangkat tangan metreka." ndak

ada satu pun dari mereka yang dikectnlilon (dielsepsikan) oleh

kedr.ranya.

111e UIr.,As-Sunan Al Kubm Pn +751.
u20 uh. uh. Tadkh tbnu,4skir(22/241.
1121 66. Pernbahasan mengangkat kdua tangan dalam shalat fid21,zNo.10).
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Al Bukharillzz berl<ata, "Tidak ada riwayat shahkbahwa salah

seorang sahabat Rasulullah * fidak mengangkat kedtn tangannya-"

t111U. Imam Ahrnad meriwayatkan dengan sanadn5n1lB dati

Nafi', dari lbnu Umar,

.'^;:; i;'t tfu 61, sy ok'S

"Bahwa bila dia melihat orang shalat yang tidak mengangkat

kedua tangannya, maka dia akan melempamya dengan kerikil."

Al Bukhari meriwayatkan hadits ini dalam Juzny6'trz+ dengan

redaksi,

.rsfAu itl)

"Dia melernpamlra dengan kerikil."

111121. Abdullah bin Atrmadu2s 6s*ata'

et n,, Jti fr fo i. 
-,iL ; ,s:i ,iri sl'r4-

.9r:-L')* lrCrt J<, d :e:llat G i*

tL22 16i4.

u23 Dahm Mas'il AMillah dan ayahnya (hal70).As:Sahmi meriwaptkan hadits

ini dalam Tarikh Jurjan (hal433) dengan sanadnln sampai ke imam Ahmad
dari Al Walid bin Muslim dali. T*rld bin Waqid, dia berkata: Aku mendengar

Nafi' maub hnu Umar berkata, 0alu dia menyebutkannya).
1124 66. Pembahasan mengangkat kedua tangan dalam shalat (FIal $,rNo.36).
1125 Uh. At-Tarnhld (9/255) dan Swrh Az-Zaryanl Ah Al Muwaiththa'(l/228],.
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Aku mendengar ayahku berkata: Diriwayatkan dari Uqbah bin

Amir bahwa dia berkata tentang orang yang mengangkat kedua

tangannya dalam shalat, "setiap safu gerakan maka dia akan

memperoleh 10 kebaikan."

111131. hnu AMil 9*11126 meriwaSntkan dari Umar bin AMul

Aziz bahwa dia berkata, "Kami akan mendidik pelakunya." Yakni yang

tidak rnengangkat kedua tangannya.

111141. Muhammad bin Sirin berkata, "Hal tersebut merupakan

salah satu kesempumaan shalat." (lni diriwayatkan oleh Al Atsram).

111151. Sa'id bin Jubair berkata, "Hal tersebut dapat menghiasi

seseorcmg dalam shalafuiya." flni diriwayatkan oletr Al Baihaqfl.ll2z

111161. Diriwaftkan dari An-Nu'man bin Abi Ayryasy dengan

redaksi !,ang sama. flni diriwayatkan oleh Al Atsram).

11117]. Abdurrazzaqll28 berkata, "Aku mengambil riwayat

tersebut dari hnu Jumii, hnu Jumij mengambilnSra dari Atha', Atha'

mengambilnya dari lbnu AzZubnir, hnu Az-Zubair mengambilnya dari

Abu Bakar, dan Abu Bakar mengambilnya dari Nabi S."

u26 tih. At-Tanhtd (9/2191.
Al Bukhari juga meriwaSntkanryra dahm Juznya GIal57,zNo.82).

1127 Uh. As-Sunan Al Kubm (zn1l.
Al Bukhari juga meriwaSlatkann5ra dalam Juznya FIal95,zNo.82).

uza uh. AaTahqh FI Ahadib Al Khtlafkaryn hnu Al Jaud (2/3321.
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Bab: Hadits-hadits yang Konka dengan Hadits-hadits
seputar Mengangkat Kedua Tangan dalam Shalat

t11181. Hadib yang diriua3ptkan dari Jabir bin Samurah, dia

berkata:

€trl dS :Jui t:, ;r'ht 'v !, J;, W e;
.-e>,lar et$:.it;b ;f,'*ti\l6t i5,If ,i.1,

Rasulullah $ keluar menemui kami lalu bersbada, "Mengap
kulihat kalian mangangl<at bngan kalian (sat shalat) sep*ti ekor kuda
lkr?! Tenanglah dalam shabff fladits ini diriura3ntkan oleh Muslirn:u2e

Hadits ini bukan dalil yang melarang mengangkat kedua tangan
dalam posisi tertentu di tempat tertenfu, pifu saat ruku dan bangkit dari
nrku, karena hadits ini mempakan ringt<asan dari hadits panjang.

Penjelasanngn. adalah sebagai berilart: Bahwa Muslim juga

meriwayatkanll30 666 hadib Jabir bin Samurah, dia berkata,

'# iy-l' d p3;r,h,t * ufteq-. r! r-*
iw,#at A it raf:,!t L,r3'# i>tur,!t L,r:,

,F *rtif 6r'ei\o;i irc ,:rL, # ?ot *'uf, "

112e 66. Shahk Muslim(no.430).
rw tbid.
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ef ,*'e'"i cg/t *tut4oli*f ,#rXr.r:3,
.l[,-,ruryt'o

"Bila kami shalat bersama Nabi $, kami mengucapkan

Asslamu 'alaikum raa mhmafullah, asslamu 'alaikum uta owhmatullah',

seraya menunjuk .dengan dr'ra tanganny"a ke dua sisi. Maka

Nabi $ bersaMa kepada kami, Mangap l<alian menberi isyamt

dengan tangan kalian seperti ekor kuda liar? SaunqguhnJn cukup bagi

kalian meletakkan tangann5a di abs pharyn lalu menguapl<an salam

kepada saudamnja 5ang di sebelah lanannSa dan gng di sebelah

kirin5a."

Dalam suatu riwaya11131 disebutkan,

.i:^i u;r) eG j|*,llti';-;f & tit

" Bila salah seoftrng dari kalian alam, hendalaga dia menoleh

kepada temann5n dan frdak menbui is5nnt dengan kdua tangann5/a."

hnu 11166urr1132 berkata, "Hadits lrang menjelaskan kisah

ringkas di atas menunjukkan bahwa mereka hanya diperintahkan unfuk

tenang dalam shalat saat memberi isyarat dalam salam, bukan saat

mengangkat tangan ketrka ruku 5nng dalilqn babit'

Kemudian dia meriwaSntkannyralr$ seperti hadits yang

diriwa3atkan oleh Mrrslim.

u31 Uh. Shahih Mt$lim(no. 431) (121).
1132 ndm Shahilxxya lv4l thsn: 5/L91.
1133 Uh. Al lhsan(no. 1880).
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Al Bukhari1134 6"tL616, "Elarangsiapa 5nng menjadikan hadits

Jabir bin Samurah sebagai dalil untuk melarang mengangkat tangan saat

ruku, dia bukanlah orang yang berilmu, karena tdah masyhurdan tidak

diperselisihkan lagi bahwa maksud hadits teisebut adalah saat sedang

tasYahhulLS1."

t11191. Hadits lain: Dari Al Barra' bin Azib,

it e.,it'L:rt

"Aku melihat Rasulullah $ mengangkat kedua tangannya saat

memulai shalat hingga mendekafi kdua telinganya dan fidak

mengulangiqya lag!,]

Hadits ini diriwaptkan oleh Abu pu,rd1136 dan Ad-

Daraquthnill3T yang berasal dari riwayat Yazid bin Abi Zyad dari

Abdurrahman bin Abi laila, dari Al Barra'.

Para Huffazh sepakat bahwa kata "Dan tidak mengulanginya

lagi" merupakan mudni(sisipan) dalam hadits tersebut yang berasal dari

perkataan Yadd bin Abi Ziyad. Sementara Syq'bah, Ats-Tsauri, Khalid

Ath-Thahhan, Zuhair dan para Huffazh lainnSn meriwayatkan hadits ini

darinya tanpa menambahkan kata tersebut.

1134 Uh. Pembahasan mengangkat kedu tangan dalam shalat (FIal90AIo.79).
1135 nahm catatan kaki manuskrip asli disebutkan, "Larangan mengangkat kedua

tangan handah saat tae/ahhud saja, dan tni fidak diperselisihkan lagi."
1136 Uh. Sunan Afu Daud (no. 7491.
1137 Hr. Sunan Ad-Dat4uthni (l/2931.

rit p: ivhu ,* it Ji, *,?'
'"!;'n; *t"v 7;;t
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Al 1-1*oui61138 berkata, "Yang meriwayatkan tambahan

tersebut adalah Yazid. Dialah yang memberi tambahan tersebut."

Utsrnan Ad-prirri1r39 mengatakan (meriwayatkan) dari Ahmad

bin Hanbal, "Hadits tersebut frdak shalrih."

Hadits tersebut juga divonis dha'if oleh Al Bukhari,1140

Ahmad, 1 lcl Yahya, t t42 Ad-Darinri, Al Hurnaidil 1'13 datr ulama-ulama

lainnyr6.1l'm

Yahf bin Muhammad bin Yahln berkata: Aku mendengar

Ahmad bin Hanbal berkata, "Hadits tersebut lgmah, Yazid

meriwayatkannya seiak lama tanpa menyebutkan redaksi 'Dan tidak

mengulanginya lagi'. Setelah orang-orang mengajarkan kepadanla, dia

pun menyebutkan kata tersebut.'

Al Baihaq1ll'ls b€rkata, "Hadits ird- diriwa3ntkan oleh

Muhammad bin Abdurrahman bin Abi Laila, lalu riwayakrya

diperselisihkan. Ada ynng mengatakan: (Dia meriua3ntkann5n) dari

saudam laki-lakinya, Isa, dari a57ah kedrranp. Ada pula !/ang

mengatakan: Dari Al Halorn dati hnu Abi taila. Dan ada pula 3nng

mengatakan: Dari Yadd bin Abi ?jl,.rd.."

1138 Uh. As-gmn Al KubnlGrla Al Balhaqi Qn6l.
113e IJh. As-Sunan Al Kubm ltarF Al Baihaqt en6l.
u40 Uh. Pernbatrasan mengangkat kedr.ra tangan dalam shalat FIal

84,t16/11o.74,751.
1141 I..iIr. Al lhl tp;a lla'dfaa ArRiJal, riunpt Abdulhh (1/36&36941o.708).
u42 tih. Taril<h Ad-Dun(3/2il1.
1143 Uh. Msmd Al Huqatdt kro. 7241.
1 144 Uh. funan Ad-Darqudrni (2/2941 &n At-Tan hkl (5 /58, 9 / 2201.
11t15 65. As-Sunan N Kubm enT.
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Utsman Ad-Darimi116 berkata, "Tidak ada yang meriwayatkan

hadits ini dari Abdurrahman bin Abi laila yang lebih kuat dari riwayat

Yazid bin Abi Ziyad."

N Baz-zarll47 berkata: Perkataannya dalam hadits tersebut,

"Kemudian tidak mengulanginp lagr" adalah tidak shahih.

Ad-Daraquthnillrts meriwayatkan hadits inytt4g dari jalur Ali bin

fuhim, dari Muhammad bin AMurrahman bin Abi laila, dari Yazid bin

Abi Ziyad.

Al bin Ashim berl';ata: lalu aku tiba di Kufah dan bertemu

dengan Yazid bin Abi Ziyad, kemudian dia menceritakan kepadaku

hadits tersebut tapi tidak berkata "Kemudian tidak mengulanginya lagi."

Maka aku berkata kepadanSn: hnu Abi Laila menceritakan kepadaku

darimu dengan redaksi "Kemudian tidak mengulanginya lagi" Yazid

menjawab, "Aku tidak hapal kata-kata itu."

hnu g**1150 berkata, "Tentang Hadits Yazid, kalaupun

shahih hanyalah menunjukkan bahwa Nabi S melakukannya untuk

menjelaskan dibolehkannya melakukan perbuatan tersebut. Jadi tdak

ada kontradiksi antara hadits tersebut dengan hadits hnu Umar dan

hadits-hadits lainnya. "

t1120]. Hadits lain: Dari AMullah bin Mas'ud, dia berkata,

u46 Uh. As-Sunan Al Kubmkarya Al Baihaql l2n8l.
u47 ulr. At-Tamhid (5/581.
lr's Uh. Sunan Ad-Daraquthnl (l/2941.
rue 1Q,n4r';I.
uso uh. N Muhafia(3/2351.
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'r, J:; ,*, ;v X,t ,)* lt );r rro [;'j:l,i\'
3+,ri:;',t\i;f. e;

"Aku akan shalat mengimami kalian seperti shalabrya

Rasulullah &.' lalu dia shalat dan fldak mengangkat kedua tangannya

kecuali satr.r kali.

Hadits ini diriuayatkan oleh Ahmad,1151 Ab" puu61152 dan At-
nr*i6ri1153 dari hadits fuhim bin Kulaib, dari AMurrahman bin Al
Aswad, dari Alqamah, darl hnu Mas'ud dengan redaksi hadits yang

sama.

Hadib ini juga diriuayatkan oleh hnu 66i,1154 Ad-
Daraquthnillss dan Al Baihaqilrs6 dad hadits Muharnmad bin Jabir,

dari Hammad bin Abi Sulaiman, dari hmhim, dari Alqamah, dari hnu
Mas'ud,

t;i* *i f o$&3{r,h" *,it'€'4tb
.t:tLlt ggr try't\*-lf

"Aku shalat krsama Nabi $, Abu Bakar dan Umar. Mereka
tidak mengangkat tangan mereka keonli saat menrulai shalat."

Hadits ini dinilai haan oleh At-Tirmidzi dan dinilai shahih olett
hnu Hazm.

u51 l..ilr. Musnad Ahnmd(no. 3581).
1152 66. Sunan Abu Daud (no. 7451.
u53 I:h. Sunan At-Tirmidzi (no. 2ffi1.
u54 uh. NlGnit(6/tszl.
115s Uh. Sunan Ad-Damquthnt (l/2951.
rrs6 Uh.,4s-Sunan Al Kubn (2/l*801.
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Ibnu Al Mubamkll57 berkata, "Menurutku hadits ini tidak babit

lshahihl."

hnu Abi 11u6rrr1r58 mengatakan (meriwayatkan) dari ayahnya,

dia berkata, "Hadits ini salah."

Ahmad bin Hanbal dan gurunya, Yahya bin Adam berkata,

"Hadits ini dha'if, Al Bukhari mengutipnya dari keduanya."1ls9 pi3

memperkuat vonis kedmn5n.

Abu Daudr160 berkata, "Hadits ini tdak shahih."

Ad-Daraquthnilr6l 6"11612, "Hadits ini fidak tsabit."

hnu Hibban berkata dalam pembahasan shalat, "lni adalah

hadits tertaik yang diriwayatkan penduduk Kufah tentang larangan

mengangkat kedua tangan dalam shalat saat ruku dan bangun dari ruku.

Padahal pada hakikabrya ini merupakan hadits paling lemah yang

dijadikan sandaran mereka karena adanSa beberapa cacat yang

membatalkannp."

Seluruh imam menilai cacat hadits jalur Ashim bin Kulaib yang

pertama.

1157 Uh. grnan At-Tirnldd. (2/81 dan As-*tmn Al Kubm karr AI Baihaqi
pnq.

rLg lhl lbnu Abt Haum(l/961.
1159 Uh. Pernbahasan mengangkat kedrn tangan dalam shalat (FIal79-80ll'{o.70)

dan N lhl wa Ma'ifah Ar-Riial, riuayat AMullah ll/369-3701.
1160 Uh. Sunan Abu Daud(no.7481.
1161 p6 berkata dalam Suaan'n5ra (l/2951, "Muhammad bin Jabir menyendiri

. dalam meriwayatkan hadits ini dia seorang perawi dha'ifdart Hammad dari

hrahim. &lain dari Hammad, dia meriwaptkannla dari hrahim secarcr

murcal dari AMullah, lnng merupakan dan tdak martu'
kepada Nabi $. Inilah 5rang b€nar.
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Adapun jalur Muharnmad bin Jabir, hnu Al Jauzi mencatakrya

dalam N Maudhu.'u7.L\62 Dia mengatakan (mengutip) dari Ahmad,

"Muhammad bin Jabir bukan apa-apa, tidak ada lnng meriwayatkan

hadits darinyra kectnli orang 5nng lebih buruk darinya."1l6s

' Menurutku, aku telah menjelaskan dalam Al Mudni tentang

status [hadits]tt6+ ini dengan penjelasan yang lebih gamblang.

Hadits-hadits seputar bab ini adalah'

lllzll. Dari hnu Umar,

itlat git ny i:r. E; p:t *v h, ,b lt J;, os

"Rasulullah $ mengangkat kedua tangannya saat memulai

shalat dan tidak mengulanginya lagi."

Al Baihaqi meriwaSntkan hadib ini dalam Al l{hilafi5yat.tt65

Hadits ini maqlublagi maudhu'.

lLlzzl. Dari Anas,

.'; $ry l>+*sr G it6- CU

1162 66. Al Maudhubf loryra hnu Al Jayil2/961.
1163 UIr. N llal wa Ma'dfah Ar-RiJal, riwayat Abdullah (l/389/T1o.770, dan

37 4A{o.7 191 Snng merupakan perkataan hnu Ma'in.
1164 Dahm manuskrip asli disebutkan, "Al Mudraj." Penulisan ini salah, yang

benar adalah yang terdapat dalam manuskripmanuskrip hin.
r16s 96. Mukhtashar Khihfr5tSat N hihaqi(2/tl5l

."rX. |'i
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"Barangsiapa mengangkat kdua tangannya dalam shalat, maka

tidak ada shalat bagiryn (fidak sah)."

Al Hakim meriwayatkan hadits ini dalam Al Madkhat dan

berkata, "Hadits im maudhu' (pahu1."rre5

111231. Hadits png diriwaSntkan dari Abu Hurairah dengan

redaksi dan makna hadits lpng sama.

hnu Al Jauzi meriwalntkan hadits ini dalam Al Maudhu'a9167

dan telah didahului oleh Al Jaurqani.u5e

1LL24l. Dari hnu Abbas,

vrrrEr* ii;. i'; *) # 1o' & itt Ji, ots

.'il; u- 6'r;t g:t3r gliit A )1, i ,e;

"Rasulullah $ mengangkat kedm tangannya setiap kali ruku

dan setiap kali bangkit dari ruku, lalu melakukannp lagl saat memulai

shalat dan tidak melakukannya pada selain itu."

hnu Al Jauzi berkata -setelah meriwayatkan hadits ini dalam Af-

Tahqlq,tt69 "Hadits ini udak ada asalnya dan tidak diketahui siapa

perawinya. Yang benar adalah bahwa yang diriwayatkan dari hnu

Abbas bertentangan dengan ini1170."

1166 gp. hnu Al Jata, At-Tahqiq(L/334;1.
1167 Uh. N Maudhubt (2/9G9Zl.
1168 uh. Al Abathil wnl Manakir(2/l5l-
116e 65. AlTalqtq Fi Ahadib At Khilaf (L/332,3Y1.
LtTo 16i4.
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I1L25l. Diriwayatkan pula dari hnu Az-Zubair dengan makna

hadits yang sama.

fibnu 61' ;u*i1171 berkata, "Tidak ada asalnya dan tidak

diketahui Siapa perawinya. Yang benar adalah bahwa yang diriwayatkan

dari hnu Abbas bertentangan dengan inil.

Ibnu Al Jauzi berkata, "Alangkah bodohnya orang yang

menjadikan hadits-hadits ini sebagai dalil untuk menentang hadits-hadits

yang shahih."

375-17t261. Hadits Abu Humaid As-Sa'idi tentang
Sifat Shalat Nabi S.

Hadits ini diriwa5ntkan oleh Abu Daud,llzz 61-1i*',i6ri,1173

Ibnu Majah1174 dan hnu Hibbanl17s d66 hadits AMul Hamid bin Ja'far

dari Muhammad bin Amr bin Atha':

q d 6f14.Uk u, bry p2 t;u
r I - . . . . t lt

;nt J;) otf :JE 1-pfV :l;Jti c

ey,e,'35Lld,# Iie ,t;s t'e *i *X" *
h Jr.,7cbl ,y 2# GU*rrt )i.i 6 |+.

,*t{'ht&
j.,Ju,*'J

1171 6rr1u- dua tanda kurung siku tdak ada dalam manuskrtp aslt. Aku
meralatuiya dengan mengambil dari manr.rskripmanuskrip lainnp.

Lt72 1;1r. Sunan Abu Daud(no. 730).
1u3 Uh. Sunan At-Tirmidzi (no. 304).
1174 Uh. Sunan tbnu Majah(no. 304).
u75 Uh. Shahih lbnu Hibbn(Al lhsilNo.t870).

h Jyt
6.$l I,
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Aku mendengar Abu Humaid As-Sa'idi bersama 10 orang

sahabat Rasulullah S y*S di antaranya adalah Abu Qatadah. Abu

Humaid berkata, "Aku-lah lnng paling mengetahui shalat

Rasulullah $ di antara kalian" Mereka berkata, "Bagaimana bisa

begitu? Demi Allah, engkau bukanlah orang yang paling sering

mengikuti beliau dan bukan sahabat yang paling lama menemani beliau

di antara kita" [Abu Humaid berkata1,l1z5 "Memang benar" Mereka

berkata, "Tunjukkanlah kepada kami!" Dia berkata, "Bila

Rasulullah $ berdiri hendak shalat, beliau mengangkat kedua

tangannyra hingga sejajar dengan kedua bahunya, kemudian beliau takbir

hingga setiap [tulangt1177 melekat di tempatuiya .................." Dan

setenrsnya dengan redaksinya yang panjang.

Ath-Thahawill78 menganggap hadits ini memiliki cacat karena

Muhammad bin Amr tidak bertemu dengan Abu Qatadah. Dia berkata:

Hal ini semakin diperkmt dengan riwapt Aththaf bin l(halid yang

meriwagntkan 6uiyll79 Muhammad bin Amr. Dia berkata,

Kitab Sfialaf

.&-Jg. .....+7 *L,k'A,p'3!."i

?;;'L3 lS ,f, 61*
.LjL *., #,

ut(,*'^r\3t .rla ,itt
t lt

d-l-r
f.I u,,

1176 ndrn manuskrip asli terh.rlis Mereka bed<atal. Yang benar adalah yang telah

kami fulis di atas, sebagaimana yang tertulis dalam manuslaipmanr.rsluip lain.
u77 Dahrn manuskrip asli disebutkan "Anggota." Ralatrya diambil dari

manuskripmanuskrip lainrya dan sumber-sumber takhrij.
1178 Ulr. Sjarh Ma,ant Al Abar(L/2591.
tns 1grt45l.
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"seomng lak-laki menceritakan kepadaku bahwa dia bertemu

dengan 10 orang sahabat Rasulullah # y*S sedang duduk."

hnu HibbanllSo berkata, "Muhammad bin Amr mendengar

hadits ini dari Abu Humaid, Abu Humaid mendengamya dari Abbas bin

Sahl bin Sa'd, dari ayahnya. Dua jalur ini sama-sama mahfuzh."

Aku mengatakan, "Konteksnya tdak demikian. Menurut

penelitianku, Muhammad bin Amr yang Aththaf bin Khalid

meriwayatkan darinya adalah: Muhammad bin Amr bin Alqamah bin

Waqqash Al-laitsi Al Madani. Dia tidak bertemu dengan Abu Qatadah

dan tidak sezaman dengannya. Dia hanln meriwayatkan dari Abu

Salamah bin Abdurrahman dan para tabiin senior lainnya. Adapun

Muhammad bin Amr yang AMul Hamid bin Ja'far meriwayatkan

darinya, dia adalah Muhammad bin Amr bin Atha', seorang tabiin

senior. Al Bukhari men5Tatakan bahwa dia mendengar dari Abu Humaid

dan lainnya dan meriwa5ntkan hadits dari jalumya.rll8l

Hadits ini memiliki beberapa jalur dari Abu Humaid yang

sebagiannya menyebutkarir beberapa narna 10 sahabat tersebut, di

antamnya: Muhammad bin Maslamah, Abu Usaid dan Sahlbih Sa'd. Ini

adalah riwaSnt hnu Majatrlrs2 6rl hadits Abbas bin Sahl bin Sa'd dari

ayahnya. hnu Khuzair*511811 juga meriwalntkannya dari beberapa

jalur.

1180 Lih. N lhsan (l/L8z).
1181 66. Shahk Al Bul<hari (no. 8281.
1182 Uh. Sunan lbnu Majah(no. 863).
1183 Uh. Shahih lbnu Khuzaimah(no. 637).
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W :'6r})t f 'u Lv, ,Ly -[rrvv] .rvl
.;:tL.it,j /t1i,' ,p 4t yri,.,rLLr ,.}k,,,6t

g76-tll27l. Hadits, 'Tiga hal yang termasuk stah stu
dari sunah-sunah pana Rasul: Menyegenlan berbul<a,

mengal<hirl<an mal<an shur dan meletaklan tangan lanan
di atas tangan kiri dalam shalat."

Hadits ini diriwayatkan oleh Ad-Daraquthrri1184 dan Al

Baihaqillas dari hadits hnu Abbas dengan redaksi,

.....?,i ol erf,#lr ;v $
"I<ami pn Nabi afu*rnn menunda

(mengakhirkan). " lalu dia menyebutkan kelanjutan hadits

tersebut.

Al Baihaqi berkata, "Dia dikenal dengan nama Thalhah bin

Amr.1r86 Kemudian tendapat perselisihan pendapat tentang riwayafurya.

Ada yang mengatakan, "DarinSla, dari Atha', dari hnu Abbas." Ada pula

yang mengatakan, "Dari Abu Hurairah."

111281. Kedtnnya (Ad-Daruquthni dan Al Baihaqi) juga

meriwa3ntkanll87 636 hadits Muharnrnad bin Aban, dari Aiqnh secara

mauquf.

1184 [.ilr. $tnan Ad-Darquthni (l/284L
1185 l..ilr. As.Sunan Al Kubm (2/29).
1186 p6 menambahkan, "Dia bukan perawi png larat."
u87 Uh. As-funan Al Kubm (2/291.
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Al Baihaqi berkata, "sanadnya shahih. Hanya saja Muhammad

bin Aban tidak diketahui. tentang penyimakannya dari Aisyah."

Demikianlah yang dikatakan oleh Al 6uL1ruri.1l88
:

lll2gl. hnu 11i66*118e dan Ath-Thabarani juga

meriwayatkannya dalam Al Austh1190 dat'. hadits hnu Wahb dari Amr
bin Al Harits, bahwa dia mendengar Atha' menceritakan dari hnu
Abbas:

*3Y.ht *:ql'
tt ct .6. ', '..fu UI :.JJ4

w* JL 6.A-Lr'q'of, ,SP.w6:r# ?i'of €rl
.th)Q v,

Aku mendengar Rasulullah $ bersaMa, "I{ami pam Nabi
diperintahkan unfuk mengal<hirl<an shur dan menyqemkan befruka,

dan meletakkan tangan kanan di abs tangan kiri saat shalat"

Ibnu Hibban berkata setelahnya, "lbnu Wahb mendengamya dari

Amr bin Al Harits dan dari Thalhah bin Amr sekaligus."

Ath-Thabarani berkata, "Tidak ada yang meriwayatkan hadits ini

dari Amr bin Al Harits selain lbnu Wahb. Sementara itu Harmalah

menyendiri dalam meriwa5ratkan hadits ini."

Aku berkata, "Aku khawatir kekeliruan terjadi karena

Harmalah."

1188 Lih. At-Tarikh N lkbir(t/32\.
r18e 95. At than(no. 1770).
11e0 65. Al Mu'jam Al Austh(no. 1905)
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111301. Hadits ini memiliki sghiddari hadits hnu Umar yang

diriwayatkan oleh AI Uqafl1llsr dan divonis dha'if olehnya. Dan juga

hadits Hudzaifah yang diriwalptkan oletr Ad-Daraquthni dalam Al Afnd.

l1t31l. Disebutkan dalam Mushannaf tbnu Abi S5nibahlle2 6vvi

hadits Abu Ad-Darda'secara matqut

.;>,Llt.j /r1,' ,)r 4t &i'11 6f,*l'u

"Di anbn akhlak pn Nabi adalah meletakkan bngan kanan di

abs tangan kiri saat shalat"

[1132]. Ath-Thabarani meriwaSatkan hadits ini dari haditsnya

se@ra marftt'seperfr hadits Abu Hurairah.

zlct. i .

4.1' Atll

377-111331. Hadits Wa'il bin Hujr, "Bahwa
Nabi Q membaca takbir lalu meletakkan tangan kanan di
atas tangan kirinya."

Hadits ini diriwaSratkan oleh Abu purd1193 dan hnu Hibbanu94

dari hadits Mr.rhammad bin Juhadah, dari AMul Jabbar bin Wa'il. Dia

berkata,

11e1 66. Adh-Dhubk'karya Al Uqaili (4/4044;05l dalam biografi "Yahya bin
Sa'id bin Salim Al Qadah." Dia berkata, "Hadits-haditsnya munl<ar."

11e2 Uh. Al Mushannaf (L/342/11o.39%1.
11e3 Lih. Sunan Afu Daud lno. 7231.
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,f ,,!)t'i.'eiG 1:^; ,4 ifu'J*l | 6b *
,,.'n t \

ut(i'r:^"l * ht d* !, );t'-ri- '4:. ,io i,L i ,yt
'nt r;; Gi.';. F\t;;;it i f', i*&'-,?', ,p S*; tsy

tir; ,9, ; fic*;i i*t?f €; or ql s$ q4. dt:q'

{s ;;.+3'&3;:*4 3r;u.g, €}t; alrE,

);tira e ,iu" ,;..-,ts.U; -?i ,i;r;L,Ir Ju

.k1 ; k;, ^a; fi *3 *vht ,)* yt

Saat aku masih kecil dan belum memahami shalat aSnhku,

Alqamah bin Wa'i11195 menceritakan kepadaku dari Wa'il bin Hujr, dia

berkata, "Aku shalat di belakang Rasulullah $. Bila beliau masuk shaf,

beliau mengangkat kedua tangannya dan membaca takbir, kemudian

mempatkan jubahnya dan memasukkan tangannya ke dalam jubahnya

dan meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Bila hendak ruku,

beliau mengeluarkan kedua tangannya dan mengangkatnya, lalu takbir

dan kemudian ruku. Bila mengangkat kepalanya dari ruku, beliau

mengangkat kedua tangannya dan takbir lalu sujud dengan meletakkan

dahinya di antara kedua telapak tangannla."

hnu Juhadah berkata: lalu aku memberitahukannp kepada Al

Hasan. Maka dia berkata, "ltulah shalat Rasulullah *t, ada yang

melakukannya dan ada pula yang meninggalkannya."

11e4 Ij6. Shahih lbnu Hibbn(no. 1826).
1195 pu6- catatan kaki manuslsip aslt disebutkan: Dalam riwa5nt hnu Hibban

tertulis "Wa'il bin'Alqamah", dan memang demikian adanSn.

I

I

I

I

I
I
i
lL
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Asal hadits ini terdapat dalam shahih 74*6-.tL% fip5656'i1197
juga meriwayatkannya dengan redaksi,

t c(.
l}:l-l

.!b,tb
"Aku melihat Rasulullah $ meletak*an tangan di atas

tangan kirinya saat berdiri (dalam shalat)."

hnu Khuzai.u61r98 meriwayatkan hadits ini dengan redaksi,

.. :. ., l!. . 1. a t?. t.... ..lv ,P 6At gru- ,P ut-Jl ort gcj
"Beliau meletakkan tung* kanann3ra di atas tangan kirinp di

atas dadanya."

?r|"i *i ots tiy .r-3;vx" ,* yt J;,

t
t4y&"t *?"t *o{ Pq

td
dl -[r rrt].rvr

4rilt ) ;"\ri,s:At k )ib *,At
378-111341. Hadits, 'Bahwa Nabi C meletakkan

tangan kanannya di atas bagian luar telapak tangan kirinp
dan pergelangan tangannya.':

Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Daud,llss hnu Khuzai-u61200

dan hnu 11166m1201 dari hadits Wa'il bin Hujr.

1re6 96. Shahth Mustim (no. 40ll.
1re7 Uh. Snan An-Na*a'r(no. 887).
1re8 Uh. Shahk lbnu lthuahmh(no.4791.
l1ee Uh. Sumn Abu Daud lno. 7271.
1200 Uh. Shahk tbnu l(huzaimah(no.480).
1201 Uh. Shahih lbnu llibbn(no. 1858).
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Abu Daud meringkasnya dengan redaksi,

.yilt) !'sri,silt * e,;$t t:t'&,r'i
"Kemudian Nabi $ meletakkan tangan kanannya di atas tangan

kirinya bagian luar dan pergelangan tangannya."

Ath-Thabaranil202 -"6*urug,r1 hadits ini dengan redaksi,

?\t'oq-iy:v"at Gcilr * H,i:i.€,t
"Beliau meletakkan tangan kanannya di atas tangan kirinya saat

shalat dekat pergelangan tangannya. "

ok

379. Perkataan penulis, 'Diriwayatkan dari Al
Ghazali: Dalam sebagian hadits diriwayatkan bahwa
Nabi $ menurunkan kedua tangannSa saat takbir, dan bila
hendak membaca beliau meletakkan tangan kanannya di
atas tangan kirin3ra."

11 1 351. Ath-Thabarar't1l203 meriwaptkan dari hadits Mu'a&:

t2o2 g1r. Al Mu'jarn Al l{abir(no. 52}
1203 Ljh. Al Mularn Al lGbir(no. L39}

fi ,V\t f. €. ct:) ,4tst y ,t';3 -rvl
.6ilt * ,A, i:i- *rl:rr-'ol;trf sy, ,f.s ttl yq ,b';
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e., * G ok $y ok *i *v ht J* !, JtL:"of
t'z 'z tz t t,,rz '';)t ,l,,J{-, i etf'3 $$ ,;st Iti ;ia+-. *- uil V.U cc.\-, C, t-.( . .

'ryu'*
Bahwa Rasulullah $ mengangkat kedm tangannya seiajar

dengan kedua telinganya saat shalat. Bila takbir beliau menurunkan

kedua tangannSn lalu diam. Terkadang aku melihahrya meletakkan

tangan kanannya di atas tangan kirinya." Hingga aL:trir hadits.

' 
Dalam sanadnya terdapat Al Iftushaib bin Jahdar. Dia divonis

pendusta oletr $p'bah dan Al Qathttran.tzo+

Catatan:

Al Ghazali berkata: Aku mendengar sebagian muhaddits berkata,

"Hadits ini hanya menjelaskan bahwa beliau menurunkan tangannln ke

dadanya, bukan menurunkannya secara total lalu mengangkatnya lagi ke

dadanya. Demikianlah yang diriwayatkan oleh hnu Ash-Shalah dalam

Musykil Al Wasith;'

-[r r rr].rl .

.?" i>iltt?|'#3r
380-t11361. Hadits: DiriwaSntkan bahwa

Nabi $ bersabda, " Takbir adalah pemutuan (membaca

huruf akhimya dengan sukun Wifu membaca 'Allahu akbar')
dan alam adalah pemutuan (membaca huruf akhim5ra

,Ju!!3 ;a ?u, &'6'ufi :Ll-

1204 p6. Adh-Dhu'ak'karln Al Uqaili (2/301.
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dengan sukun Wifu membaca 'Assalamu 'alaikun
warahmafutlah)."

Redaksi ini tidak ada asalnya. Ini hanplah perkataan hrahim
An-Nakha'i, sebagaimana yang diriwaSntkan oleh 61-11r-i641205

darinya.

111371. Hadits png semakna diriwayatkan oletr At-Tirmidzt,t2oo

Abu Daud1207 6unAl Hakim dari hadits Abu Humirah dengan redaksi,

t6r 1,a ,. t ,n...Lefui iii;
"Meringanlan (menghapus ujung slam) slan adalah sunah."

Ad-Daraquthni berkata dalam Al nd,tme "Yang benar adalah

bahwa hadits ini mauquf. Hadits ini merupakan riwapt Qurrih bin

AMurrahman, seorang perawi dha'if yangmenjadi perselisihan."

Catatan:

Meringankan salam adalah mengucapkan salam dengan cepat.

Inilah maksud dari kata "Pemutusan."

12os Uh. Sunan At-Ttumidd 12/931.
1206 Lih. Sunan AbTirmidzi(no.2971. Dia berkata, "Hadits int hasan shahih." Dta

berkata, "lnilah png dianggap sunnah oleh para ulama."
1207 Uh. Sunan Abu Daud (no. 1004). Abu Daud berkata: Isa berkata, "hnu Al- Mubamk melarangku meriwaSratkan hadib ini secara marfi!'." Abu Daud

berkata: Aku mendengar Abu 'Umair Isa bin Yunus Al Farkhuri Ar-Ramli
berkata: Setelah Al Firyabi pulang dari Makkah, dia tdak lagi meriwa5atkan
hadits ini secara marfit'. Dia berkata, "Ahmad bin Hambal melarangku
meriiuayatkannlp secaftr marfit'."

L2o8 ljh. Al nal.
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Ibnu Al Atsir dalam An-Niha5nhl2o9 1o"r1s1u, "Artinya adalah

bahwa takbir dan salam tidak dibaca lama, dan ucapan takbir udak di-
i'rab (dibaca dengan hankat pda huruf terakhimSn), tapi huruf
terakhimya dibaca sukw."

Pendapat ini diperkuat oletr Al Muhib Ath-Thabari. Inilah inti
dari perkataan Ar-Raf i yang menjadikan hadits tersebut sebagai dalil
bahwa takbir merupakan pemutusan sehingga tidak dibaca lama.

Menurutku, ini perlu dikaji ulang, karena penggunaan kata

'Pemutusan tJazm/sukurl' dalam kaidah i'rab adalah isfilah baru dalam
Bahasa fuab, bagaimana bisa ia diterapkan dalam redalsi-redaksi hadits

Nabi?!.

otJ,4. J't lt , iv b, Jb 'fi tL:* -[r r rr].rr r

* eWPtP vui$Pt!, *.t k,ft i
381-t11381. Hadits: Bahwa Nabi Q bersaMa kepada

Imran bin Hushain, " Shalatlah dengan bediril Bila tidak
mampq shalatlah dengan dudukt Dan bila frdak mampu
juga, shalatlah dengan berbaring!'

Hadits ini diriwayatkan oleh Al 3uL1-,ri1210 dan ln-I{as6'i.1211
Dia menambahkan,

120e Uh. An-Nihagh H Gharib At Hadib (t/2ZOl.
1210 65. Shahk Al But<hari (no. 1115).
121r Ak, tidak menemukannSn baik dalam ,*h-Shughn rnaupun dahm At Kubm.

NMizzijuga tidak menisbatkan hadits ini kepadangra dalam Tuhfafu Al,4symf
(8/185). hnu Al Mulaqqin menisbatkan hadits ini kepada An-Nasa'i dalam Al
fudr Al Munir (3/5191, dan beberapa ahli Takhrij hadits juga menisbatkan
hadits ini kepadanSn. Dari konteks riwayrat mereka tampak sekali bahwa
sebagian mereka mengambil dari sebagian lainnya. uhat Tuhfatu Al Muhtaj
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.t$lrrl *lir lK rWg{'ty
"Bila tidak mampu, betbannglah! Ntah tidak mentbebankan

kepada saeomng kuuali sauai kemampuann5n."

Al Hakim1212 memlat hadits ini, namun dia ketiru.

.iY,* G J-:Sr

',rd-Ll ,# i-'t *ht J.'fi ,Ly -[r r rr].rrv

382-t11391. Hadits, 'Bahwa Nabi $ melarang
seseorang duduk berjongkok dalam shalatnya."

Hadits ini diriwaptkan oleh At-Tirmidzil2l3 66 hnu Ma1a51214

dari hadits Al Harits Al A'war, dari AIi dengan redaksi,

.;;:*lt'# #O
"Janganlah l<amu jongkok di antan dua sujud!'

t11401. Al Hakim meriwayatkannya dalam Al Mustadmkl2ls 6u6
hadits Samurah bin Jundub.

(7/2871, Nashb Ar-RatBh (2/1751, A&Dinph (l/2091, dan Subulus ekn
(t/2oo)

1212 Uh. At Musbdmk (t/3151.
1213 tjh. Sunan Abnmidd lno. 2821. Dia berkata, "sqtauh yang kami ketahui,

hadits Ali ini fidak diriwa3ntkan kefldi dari jalur Abu Ishaq dari Al Harits dari
AIi. Sebagian ulama memvonis dha'lf N Harib Al A'war. Hadits inilah yang
diamalkan oleh mayoritas ulama. Mereka tdak menyukai duduk jongkok
dalam shalat."

1214 66. Sunan lbnu Majah(no. 894).
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111411. hnu fu-Sakan meriwayatkan dalam shahibnya dari Abu

Hurairah,

G {t'1rt )'Lrt f ,;4
.i>$t

"Elahwa Nabi $ metarang merapatkan kain lalu rn*rkk*
kedua tangan ke dalamn5p dan (uga melarang) jongkok dalam shalat."

ILL42I. Dir&ra5ratkan dari Anas dengan redaksi,

.E:$at.p 
"6iYr: llrfit r ,# 

'

*Nabi i$ melarang duduk orr i*'r"o"o.nn'Oud* dengan

berpegang pada pangkal pahanya dan mengangkat atau menegakkan

kaki kanan5n sementara kaki kirinya berada di bar,rahnp) dan jongkok

dalam shalat."

Hadits ini diriwayatkan oleh hnu As-Sakan dan Al Baihaqi.1216

t11431. Muslim meriwalptkan dalam shahibnyaLzlT dati hadits

Aisyah,

.p$*t# * ,+, ou-..,

*3 ,1, hr J* olr 3f

1215 Uh. Al Mtsbdmk(l/2721.
1216 tih. As-Surnn Al Kubm(2/tz0l.
1217 uh. Slnhih M.Elin(no.895).
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'Nabi $ melamng duduk di . ujung tumit yang ditegakkan

sementara kedua tangannya di tanah."

Abu Ubaid1218 berkata, "Yaifu meletakkan bokong di atas kedua

tumit di antara dua sujud. Inilah yang oleh sebagian orang dinamakan

iq'aa.u

An-Nawawi berkata dalam Al l{hulashah: Sebagian Haftzh

berkata, "Tentang larangan iq'aa trdak ada hadits shahibnya kecuali

hadits Aisyah."

Menurutku, nanti akan disebutkan hadits Thawus dari hnu

Abbas bahwa ig'aa hukumnya sunah. Kemudian akan diuraikan tentang

pendapat yang menggabungkan arti keduanya.

' o. o

.*iilr :Gy vr y :as?.s ,'i';-[r r t t].r,rr

383-111441. Perkataan penulis: Diriwayatkan,
" Janganlah l<alian jongkok seperti jongkola5Ta aniing."

Hadits ini diriwaptkan oletr hnu Map[121e dari hadits Ali dan

Abu Musa dengan r"6ukri,l22o

.i33r iv"t g't
"Janganlah engl<au jongkok seputi iongkokn5a aniing."

Dalam sanadnya terrdapat AI Harits Al A'war dan Abu Nu'aim

An-Nakha'i

1218 Lilr. Gharib Al Hadlbkarya Abu 'Ubaid (no. 895).
121e Uh. Sunan lbnu Malah(no. 895).
tzzo 1qn47l.



Kitab Shalat

111451. 61",,ru61221 .dan AI Bahaqil2zz meriwalntkan dari hadits

Abu Hurairah,

+irryF,F ,y *3 {.bt
aa -o o . c . o.Jir :wf :61, Jlr ?qs 

"qt): "Rasulullah $ melarangku sujud (sebentar) seperti (sebentamya)

pafukan ayam jago, menoleh seperti menolehn5n kelinci dan jongkok

seperti jongkoknya anjing. "

Dalam sanadnya terdapat taits bin 65i 5u1ui-.1223

171451. hnu Majah1224 ro"6*arug.un hadits ini dari hadits Anas

dengan redaksi,

,k y'J;t .t u i

d.w

.o'8t
& ,i)?it Gi; ts F * :At'u:lrlt'Jr., s,1

u;',!ri Vtt'al,'ari'; |!4
"Bila engkau mengangkat kepalamu dari sujud, janganlah

jongkok seperti jongkoknya anjing. I-etal..kanlah bokongmu di antara

kedua telapak kakimu dan lekatkanlah telapak kaki luarmu ke tanah."

L22L I-:.b. Musnad Ahnad (no. 8105).
1222 tjh. As_sumn Al Kubn(2/l2ol.
1223 Dahm sanad Ahmad tidak disebutkan nama laits bin Abi Sulaim. Nama ini

hanya disebut dalam riuapt Al Baihaqi. Ahmad meriwalptkann5n dari Jalur
Syarik bin AMullah Al Qadhi dari Yazid bin Abi Z5nd dari MuJahid dari Abu
Huraimh. Syarik dan Yazid adalah dua perawi dha'if.

1224 Lih. Sunan tbnu Majah(no. 896).
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Hadits ini diriwayatkan oleh hnu Majah. Dalam sanadnya

terdapat Al Ala' bin Zaid. Dia seorang perawi matruk yang divonis

pendusta oleh hnu 6114u6i,ri.r225

''f; l>-o -[r r tv].r,rt

'{; u:;
384-11L471. Hadits, *Bahwasanya bila Nabi $ shalat

dengan duduk, beliau duduk bersila.'

Hadits ini diriwayatkan oleh An-Nasa'i,1226 Ad-Daraqu16rri,t227

Ibnu Hibbanl228 6un Al Hakim1229 daihadits Aisyah.

An-Nasa'i berkata, "Sejauh yang kuketahui, tidak ada yang

meriwayatkan hadits ini selain Abu Daud Al Hafri, dan menurutku dia

kelim." Sekian.

Ibnu l(huzai*u61230 dan AI Baihaqi1231 meriwayatkan hadits ini

dari jalur Muhammad bin Sa'id [bin1lzsz Al Ashbahani dengan hadits

penguat (mutaba'ah) riwayat Abu Daud sehingga kelihatannya hadits

tersebut fidak salah.

1225 l-;lh. Adh-Dhu'afa'karya Al Uqaili 13/3/;31, Al lkmil (5/2201, Al Mairuhn
12 /,7801 dan Tahddb Al l<annl (22 / 5061.

1226 Lih. Sunan An-Naa'l(no. 1661).
1227 l-.:rh. Sunan Ad-Damquthni (l/3971.
1228 Uh. Shahih lbnu Htbhn(no.25L21.
t22e 1;6. At Mustadmk(L/Z75l.
1230 Aku tidak menemukan sanad ini dalam riwayat hnu Khuzaimah. Dia

meriwayatkannlp dari;alur Abu Daud Al Hafti. Ljh. Shahih lbnu l{huzaimah
(no. 1238).

1231 56. As-Sunan Al Kubn (2/305I
1232 6n6ra dua tanda kurung siku tidak ada dalam manuslaip asli, tapi ada dalam

manuskripmanuskrip lainnSn.
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t11481. Af fiainaqilB meriwaFtkan dari jalur hnu Uyainah,

dari hnu Ajlan, dari Amir bin Abdullah bin Az-Zubair, dari a5nhnya,

,), iT- &r, tii,3 i:r;- *:t p\' ,*utq?,
I rt llatl zlt ,..'2t

.,-PP e-t' f: )*e t
"Alnr melihat Nabi $ berdoa sePerd ini. Beliau mebfi*kan

kedtn tangannya di atas kedtra lnfuErya dan duduk bersila."

I1149t. Al BailraqitB meritraptkan hadtb lni dari Humald,

.gtt,Pg.;l ,k15 -rl,
"Ahr melihat Anas shalat dengan duduk b€rsita di atas tenrpat

tidumln."

Al Bukhari meriurayatkan hadits int secara mu'allaq.tz'ss

,,Su '*: t b, Jb 'fi Ei :Ll- -[r r o.].rAo

'j'ty ,t:rrv e W-'j;y ,7;LLr bt ,a,u ,p/, ,k
'i;y ,4r;i'u'&l ;;ri:" ,y: ,l;\l '"*u'ol W-

r8s Uh. As-turnn N ltubn (2/3051.
1234 llh. As-gtnan Al Kubm 12/3051.
1235 Dia berkata: Anas berkata, "Anas shalat di atas tempat tdumya", tanpa

men5rebtrtkan kata "Dlduk bersila. "
l-Jh. Fathul kri(L/586,L
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aaaao.o-a

il tp,Mt W 9^,tr' *,*,* t+u ;JA'ol W.
.^t;pt,*,, &rW ,I*,,,Jj'!r e4* jL',16'ol'ry,u.

385-t11501. Hadits: Diriwa5Tatkan bahwa

Nabi O bersabda, n Orang Wng sakit shalat dengan berdiri
btla mampu. Bila tidak mirmpu, dia dapt shalat dengan

duduk. Bila tidak mampu sulud, dia memberi isyant dan
meniadikan sujudn5a lebih rendah dari ,ukt . Bila frdak
mampu shalat dengan duduk, dia dapt shalat dengan
berbaring di atas lambung lranannya smbil menghadap
kiblat. Bila frdak mampu menunailan shalat dengan

berbaring di atas lanbung lanannga, mala dia dapat shalat
dengan terlentang dengan kdua laki menghadap kiblat."

Hadits ini diriwaptkan oleh Ad-Daraquthni1236 dari hadits Ali

dengan makna dan redakst hadib yang sarna. Dalam sanadnya terrdapat

Hr.rsain bin Zaid, seorang perawi yang dlvonis dha'if oleh hnu Al

Madlni, sementara itu Al Husain bln Al Husain Al Unni adalah seorang

perawi yarg mahh.

An-Nawawtr8T 6srkata, "Hadits lr:i- dha'il

Catatan:

Ar-Rafi't menambahkan dalam hadits tersebut tentang memberi

isyarat. Tapi kata ini ffdak terrdapat di dalamnya. Disamping itu hadits

tersebut statusnya lemah. Akan tetapi:

1236 65. Sunan Ad-Damquthnt (2/421.
1237 Uh. Khulashatu Al Ahl<am (L/%ll dan Al Majmu'(4/31*3161.
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t11511. N hz.z.ar dan Al Baihaqi meriwalptkan dalam '4l
Ma7ifahl2fi dari jalur Sr.rtpn: Abu Az-Zubair menceritakan kepada

kami dari Jabir,

ci'>v1 j, ,k'J'iai3c &i {'ht ,* Qr ol

' ' ' . ; iirlt ,lL 'd4.1:ri i"b q,. ;i i".irfi,p :Jvj ,*; j'-
'u tl '!.'H',)frts iq itt t{5 ',2'.bi.t il *itlr }e

:*;)

bahwa Nabi $ menjenguk orang sakit dan melihatrya shalat di

atas bantal, lalu beliau mengambilnya dan melempamya. Kemudian dia

mengambil sebatang kayu untgk shalat di atasnln, tapi beliau

mengambilnya dan melempamSn semya bersaMa, "Shaladah di abs

tanah bila mampul Bila frdak mampu, bedlah isymt dan iadikan

sujudmu lebih rendah dad rukumu.n .

N BauarL239 berkata, "Sejauh Snng larketahui, fidak ada yang

meriwaSntkan dari Ats-Tsauri [selaidl2ao Abu Bakar Al Hanafi."

Kemudian dia lalai dan meriwayatkannSla dari jalur AMul

Wahhab bin Atha' dari Sufuan dengan makna hadits yang sama.1241

fiSu l{66m12a2 pemah ditanf tentangnSn. Dia menjawab,

"Yang benar adalah dari Jabir diriwaSntkan. secara mauquf.

r238 Uh. Ma'rifah As-fiurlan WalAur(no. 1083).
1239 9L,. thsyf Al,Asbr(no. 568), Mukhbslpr Zaw;a'id Al har(no. z[04). hnu

Hajar berlota, "Sanad lr:d slnhih." I-jh- Iilnf Al Khllanh N Malnnh
(2/2081.

1240 Dahm manuslaip asli disebutkan 'Dari." Yang benar adalah yang terfulis

dalam manuskrip lainnP.
124r Uh. l6syt Al Asbr(no. 568).
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Periwayatann5ra se@ra mar{u'adalah kelim." lalu ada yang bertanya

kepadanya, "Bukankah Abu Usamah meriwayatkan hadits ini dari Ats-

Tsauri se@ra marfu?" Jawabn5n, "Dia bukan apa-apa."

Menurutku, maka bergabunglah tiga orang, yaitu: Abu Usamah,

Abu Bakar Al Hanafi dan AMul Wahhab.

111521. Ath-Thabaranil2tB msdwayatkarl dart hadits Thariq bin

Syihab dari hnu Umar, dia berkata,

t:br; y)tbf'u)L:, *:t iaXtt ;*tIr;a
"Nabi $ menjenguk seoftmg laki-laki dari kalangan sahabatnya

yahng sakit...." lalu dia menyebutkan haditsnSn.

111531. Diriurayatkan puhuea dari hadits hnu Abbas secarcr

marfu',

by ,uS',P-lt ,J;l,r.t
Yl-,t 'cit qI Jb "rk'rfis

Ji;'zr{'as'ot; ,i3-l

1242 llal lbnu Abt Hatim(1/113).
1243 Ij6. Al Mu'jam Al lkbir (no. 13082). Dalam sanadn5ra terrdapat Hafsh bin

Sulaiman Al Asadi, seormg perawi Sang haditsnlra lemah.
1244 66. Al Mu'jan Al Austh (no. 3998). Dia berkata, "Tidak ada yang

meriwayatkan hadits ini dari hnu Juraij selain Halbas. Muhammad bin Yahya
bin FaynTadh menyendiri dalam meriwaSratkan hadits ini."
Halbas, menurut umzanJa'far, adalah hnu Muhammad Al Kalbi. hnu Hibban
berkata tentangnya dalam Al Majruhin (1/2771, "Dia seorang syaikh Sang
meriwayatkan dari Suft7an Ats-Tsauri sesuatu 1nng bukan hadilsnya. Tidak
boleh menjadikan haditsnya sebagai acuan sama sekali."
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"Orang sakit shalat dengan berdiri- Bila dia mendapatkan

kesulitan, maka dia dapat shalat dengan tidur (berbaring) seraya

memberi iqnrat dengan kepalanSp. Bila dia mendapatkan kesulitan,

maka dia dapat menrbaca tasbih."

Sanad kedtn hadis ini lernah.

.ril lrt,\t& iL,€;lri1 'L+-'
' Hadits , n Bh aht menyruh kalian melakukan

sesuafu, Ialrukanlah *mampu lalian."

Hadits ini diriwaptkan oleh Al Bukhari dan Mustirmlztts d66

hadits Abu Hurairah. Hadits int tetah disebutkan dalam pembahasan

tayammum.

Dalam redalst riuayat Ahmad disebutkan,

.rl*z"r c i&
" Lakul<anlah semanpu l<alian."

AttFThabarani meriwaYatkan

redaksi,

dalam Al Aust$26 dengan

.ilaii;Lti
1245 Uh. glahih H Bulclwt tlr,. 7288;1 &n Slahih Muslim(no. 1338).
1245 l..itr. At Mu'fim Al Austh (no. 27151. Dia be*ata, "Tldak ada png

meriwayatkan hadits ini dari Aygrb selain Harnmad, dan fldak ada yang

meriwaSntkan dari Hammad selain Ali." Ayyub disini adalah As-Sakht!/ani,

seotang perawi Tslqah yang terkenal. Hammad disini adalah hnu salamah,

sedang Ali adalah hnu utsman Al-lahiqi; dia dinilai Tsiqah oleh Abu Hatim

Ar-Rad. Urh. N Jath Wa At-Ta'dil (6/196L
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" Tingalkanlah sena mpu l<alian."

Beliau bersaMa demikian dalam masalah larangan.

Catatan:

Al Ghazali dan Al Imam mengeluarkan argumentasi yang

kemudian diikuti oleh fu-Raf i, bahwa duduk itu bukan bagian dari

berdiri. Bila dia mampu duduk maka tidak mesti dia mampu melakukan

sebagian yang diperintahkan karena tidak termasuk di dalamnya.

hnu Ash-Shdah mengomentari hal ini dengan berkata,

"Sesungguhnya shalat baik yang dilakukan dengan duduk maupun selain

duduk adalah tetap dinamakan shalat. Segala yang disebutkan ini

merupakan jenis-jenis shalat yang sebagiannya lebih rendah dari

sebagian lainnya. Bila seseorang tidak mampu melakukan yang lebih

tinggi dan mampu melakukan 5nng lebih rendah, maka dia telah

melaksanakan shalat semampunln."

'rii *.o 'v U i;; i. ork 4* -[r r o r].r,rr
{i *y ,b fu ,t'6, il '-bL:. u tt2u ,}* ,yr ,'J$l

.yuilt;1"tu
386-t11541. Hadits Imran bin Hushaii, "Barangsiapa

shalat dengan betdiri, mal<a ifu lebih ubma. Banngsiapa
shalat dengan duduk, mal<a dia memperoleh separuh pahala

orang Wng shalat dengan berdiri. Dan barangsiapa shalat
dengan tidur fterbaring), dia akan memperoleh seWruh
pahala orang yang menunail<an shalat dengan duduk."
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Hadits ini diriwagntkan oleh Al3uL1',u.i1247 dengan redaksi,

,t:rtti ,h';t >;, o" *3 d[.bt J* lt J;tJlr'fi
,t'p, il'fu.u ti",'v ,)* ,y't ,:Jif'tii rks i; or, r,Sui

.c-:dt. ...q3 rr?nt
"Bahwa dia bertanya kepada Rasulullah $ tentang shalahrya

seseorang dengan duduk." Nabi $ menjawab, "Bila dia shalat dengan

berdiri, maka itu lebih baik. Bila dia shalat dengan duduk, dia akan

memperoleh separuh pahala omng yang menunaikan shalat dengan

berdiri. Dan bila dia shalat dengan tidur (berbaring) ..............." Hingga

akhir hadits, dengan makna dan redaksi lnng sama.

Yang dimaksud tidur disini adalah berbaring. Sebagian ulama

ada yang keliru dalam memahami kata ini dengan berkata, "Maksudnya

adalah shalat dengan memberi islnrat, sebagaimana yang diriwayatkan

pahwa Nabi $ shalat di atas punggung unta dengan memberi isyarat."

Omng tersebut berkata lebih lanjut, "Kalau yang dimalsud adalah tidur,

maka ini akan bertentangan dengan larangan beliau 5nng melarang

shalat bagi orang yang menganfuk berat."

Perkataan onmg ini hanyalah berdasarkan asumsi bahwa png

dimaksud adalah tidur dalam artian Sang sebenamya. Bila kata tidur

disini diartikan berbaring, maka tidak ada yang smar (masalah) dalam

hal ini.

1247 Uh. shahkAlBul<hari(r'o. 1115, 1116).
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\, ,s:7-: ,l:i-[r r oo].ra.v

387-t1155t. Perkataan penulis: "JJl#" Shalahya orang tE ng tidur (pahalaryta) separuh orerng Wng
shalat dengan duduk"

Menurutku, hnu Abdil 3urr12'18 dan ulama lainnya

meriwayatkan hadits ini dengan redaksi seperti ini.

tAs-Suhaililtv|g berl<ata dalam Ar-Raudh,r5ot Sebagian orang

menilai An-Nasa'i melakukan kekeliruan dalam penulisan. Tapi asumsi

ini terbantahkan, karena dalam riwayat kedm disebutkan, "Shalabym

onng lmng tidur fterbdng)separuh dad shaknga onng t/ang duduk."

Menunrtku, hadib ini mernbantah argumentasi orang pertama

(yang mengatakan bahwa 5rang dimalsud fidur adalah memberi iqnmt).

hnu AMil Ban1251 berkata, "Jumhur ulama tidak mernbolehkan

menunaikan shalat sunah dengan berbaring. Bila ada oftmg yang

membolehkan menunaikan shalat sunah dengan berbaring padahal dia

mampu berdiri, maka hadits ini menjadi acuan baginya. Dan bila tidak

ada yang membolehkanqn, maka hadits ini kemungkinan salah atau di-

nasakh (dihapts hukumryra). "

124t1 HR. hnu Khuzaimah (no. 12491, N hz"ar dalam Musnadnya (no. 3513)
dari hadib 'lmran bin Al Hushain dengan redaksi ini.

1249 Dalam manuskrip asli disebutkan, "As-Suhli" dengan meniadakan huruf jza'
setelah ha'. Yang benar adalah yang terhrlis dalam manuskripmanuskrip
lainnya.

1250 Uh. Ar-Raudh N Unuf (3/281.
1251 Uh. At Tamhid (6/1321.
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Al lGaththab11252 6gt'kata, "sejauh yang kuketahui, tidak ada

ulama yang memberi dispensasi shalat sunah dengan berbaring

sebagaimana mereka memberi dispensasi shalat sunah dengan duduk.

Bila kata ini benar dan bukan b€rasal dari perkataan sebagian p€md,

maka kata ini menrpakan tambahan 37ang terdapat dalam hadits tersebut

lnng meng-g{a*kan dengan shalakrga orcmg yang duduk atau

menganggapnp sebagai shalafuiya oftmg sakit yang tidak mampu

duduk, karena shalat strnah dengan brbaring bagl yang nrampu duduk

adalah tdiperbolehkanl L253." Sekian.

Adapun yang diklaim keduanp tentang kesepakatan adanya

larangan tersebut adalah tertolak (terbantah). At-Tirmidzi12s4

meriwayatkannya dari Al Hasan Al Bashri. Riwayat ini merupakan 5nng

paling shahkdari dua pendapat merunrt lohngan Aqr$nfi'iyyah.

6. ir;st e; $ ,& it ,r Ui ,l:-F-[r r or].r,rr

AtLia qie,,.) tl oU y q:" '"^*, tt ,lqllt d JG )#
d,i*j C l,;:at'u etr;;:; fr'* ?1, *:;Jtt

.i:k;. ,;si'^*1,!t'!? Ui ,f
388{11561. Perkataan penulis: Diriwalptkan dari lbnu

Abbas: Ketika air jatuh ke kedua matanyn, seorang tabib
berkata kepadarryTa, 'Bila kamu berdiam diri selama tujuh
hari dan fidak shalat kecuali dengan berbaring, kami akan

l?52 74u'u6rn r{s-Sunan lL/44;Sl
1253 611216 dtn tanda kurung siku tdak ada dalam rmnrslaip asli, tapi ada dalam

manuskripmanuskrip lainnya dan dalam lrk'alfun As-Sumn.
1254 l-ih. Sunan At-Tlmldd(2/208/setdah hadits no. 372).



Talkhishul Habir

mengobatimu.' Lalu dia bertanya kepada Aisyah, Ummu
Salamah dan Abu Hurairah serta para sahabat lainnya, tapi
mereka fidak memberi keringanan kepadanya dalam

masalah tersebut. Maka dia pun fidak jadi mengobati
matanya sehingga dia buta.

Ats-Tsauri meriwalntkan hadits ini dalam JamiLnya dari Jabir,

dari Abu Adh-Dhuha:

#t ,* :b\ur,,"6 /.1 Jy't;. i:* ,f ,i r :t?'bl

,:!)t- e 6e-J t6* ,;G riri ,1ip 6.iat e:n:
.iWa;xyt*?t'SU

Bahwa AMul Malik atau selain dia mengirim seorang tabib

(dokter) kepada hnu Abbas dengan beberapa utusan. Saat itu air jatuh

ke kedtn matanSa. lalu mereka berkata, "Engkau hanrs shalat selama

fujuh hari dengan bertaring di atas punggungmu." Lalu dia bertanya

kepada Ummu Salamah dan Aisyah, [tapi kedun5n melamngnya].

Sisi fialur) ini juga diriwaptkan oleh Al 11uLi-1255 dan Al

Baihaqi.1256

t115I. Adapun tentang pertaqaanqn (meminta fatwa) kepada

Abu Hurairah, hnu Abi SyaibahlsT dan hnu Al Mundzir

1255 Aku tidak menemukannlp &lan. Al Musbdmk hnu Hajar juga tidak
mencatatrrgra dalam lthaf Al Mahanh dari beberapa hadits Simak dari lkrimah
dalarn lMusnad lbni Abbalt. Wallahu a'larn

12s6 Uh.,As-Sunan Al Kubn (2/3091.
r2s7 Ulr. Al Mushannafka4p hnu Abi S!/aibah (2/45/11o.62851.
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meriwayatkannya dari jalur Al A'masy dari Al MusaySnb bin Rafi' dari

hnu Abbas tentang kisah ini. Dia berkata,

ir ,i6'JliK ,Jv ,4?,t {;:} 6j: -,:n:; a 
"F.:rt

.6)t:{'it'^1?'l:ji, :Jv tptlJu, g',Jy #t g{; G'q
"l-alu dia mengirim ufusan unhrk menernui Aist ah dan Abu

Huraimh serta para sahabat lainnya. TemSnta sernuanlra mengatakan,

"Kalau kamu mati pada tahun ini, apa 1Bng akan kamu lakulon dengan

shalatmu?" KatanSn lebih lanjut, "Maka hnu Abbas membiarkan kedtn

matanya dan tidak mengobatinya."

Riwapt ini merupakan bantahan terhadap An-Nawawir2s8 lnng
mengingkari Al Ghazali Tang mengikuti hnu Ash-Shalah- dalam

masalah riwayat Abu Hurairah ini. Dia berkata, "Riwayat tentang

pertanyaan hnu Abbas kepada Abu Hurairah (untuk meminta fatwa)

tidak ada asalnya."

Dia berkata dalam At-Tanqih, "Riwayat yang shahih dari hnu
Abbas adalah bahwa dia tidak menyukai hal tersebut. Demikianlah yang

diriwayatkan oleh Amr bin Dinar darin5ra."

Aku mengatakan, "Riwayat 5nng disebutkan dari Amr statusnya

shahih dan diriwayatkan oleh AI Baihaqi.1259 Dan ini tidak bertentangan

dengan riwayat pertama. Wallahu A'lam.' 
,

389{11581. Hadits Ali tentang doa iftitah.

1258 Uh. N Majmu'l<aryaAn-Natmwi (4/3691.
12se Uh. ,4s-Sunan Al Kubn(2/30*3091.
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y*1iro1260 meriwaSntkan hadits ini dengan redaksi lnng
panjang.

hnu Hibban menambahkan,

.y.rffit;:>(,atj1 i6 ri1

"Apabila hendak menunaikan tlru6ll26r 1r'61ru."1262

' 
t11591. Disebutkan dalam riwayat An-Nasa'i1263 6u6 hadits

Jabir,

.,r>b 'ot 
'i6 

il,Lsr'{1"1t r11 ot?

"Bila Nabi $ memulai shalat, beliau membaca 'Inna shalaatii

......'."

AsyS5nfi't berkata, "Menunttku sunah hukumnya seseorcng

membacan5n dengan lengkap dan mengganti kata 'Wa ana awwnlul

muslimin'dengan llat|ua "Wa ana minal muslimin'."

Menurutku, redalai ini juga terdapat dalam riwayat Muslim. Abu
puu61264 menyebutkannya dengan status mauquf rrlda sebagian tabiin."

1260 ur. Shahih Mtslim(no.7711.
12et 1grl49l.
1262 1;1r. Shahk lbnu Hibbn (no. L77L,1772,17741dengan redakst, "Bila beliau

memulai shalat fandhu ................'
1253 UIr. Sunan An-Nas'l(no. 896).
1254 66. Sunan Abu Daud lno.762l dari Syu'aib bin Abi Hamzah, dia berkata'

Muhammad bin Al Munkadir, Ibnu Abi Farwah dan dan para Fuqaha

Madinah lalnnp berkata kepadaku, "Bila kamu mengucapkannya, bacalah

"Wa ana minal muslimin", yakni (sebagai ganfl dari) kata "Wa ana aottualul

muslimin."
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Catatan:

fu-Rafi'i menambahkan l<ata "Muslimaf dalam alur riwa5ntnya

setelah l<ata"Hanifan " Riwayat ini terdapa! dalam:

t11501. Hadits hnu Hibbanr26s yang berasal dari hadits Ali. Dia

menambahkan kata "subhaanaka rn bihamdilta." Setelah l<ata"Ia ilaha

illa anta." Hadits ini terdapat dalam riwa3nt Asy-$nfi'i12'66 6uii Muslim

bin l$alid dan AMul Majid dari hnu Juraii, dari Musa bin Uqbah

dengan sanadnya.

Dia menambahkan kata "lwal maMi5yu mi,n hadai|tzoz

(Pemberi hidayah kepada orang-oftmg telah Engkau beri hidaSnh)"

setelah kata " Wal khairu kulluhu fi 5ndafu126 Dan semua kebaikan

benda di kdua tangan-Mu)." Redal$i ini juga terdapat dalam riwayat

Asy-Syafi'i.125s

390. Perkataan penulis: Sebagian teman berkata,
'sesungguhnya yang sunah dalam doa Isfiftah adalah

mengucapkan'subhanal<allahuntma wa bihamdil<a ...'...'.n
Hingga akhir hadits.

1265 Ulr. shahih lbnu Hibkn W lhsanno. 177U.
1266 14u"nu6 Asystnfr'ttld 35).
1267 Dahm "M', 'B' dan "J' tertulis "Btyadaik (dengan kedua tanganmu)",

sedangkan dalarn "D" tertulis "Biyadik (dengan tanganmu)."
1268 1;lr. Shahk tbnu Hibbn t6t thsn/t.{ro.1-77l,l772,l774).

Antara dua tanda kurung siku fidak ada dalam manuskrip asli. Pada ternpat
yang semestinya terhrlis kata tersebut han3;a terhrlis "Dan juga diriwaptkan
oleh At-Tirmidzi dalam haditsnln." Yang benar adalah gnng terdapat dalam
manuskripmanr.rskrip lainnp.

t26e Musnad AsySnf i (no. 351.
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Hadits-hadits seputar bab ini adalahr

11151]. Dari Abu Al Jauza' dari Aist/ah, dia berl<ata:

|!11;b ,ittetUr'j;Lr rit ru: ;r'Xtt ,S; 
tP ok

.?):* it y :'t!* Sai U)r'i.,q g);-. 5'Slt

"Apabila Nabi $ memulai shalat, rnaka beliau membaca

'Subhanal<allahumma wz, bkamdil<a wa bbnl<asmul<a $w, ta'ala

jaddul<a wa la ilaha ghairul<a Matn Suci Engkau dan dengan sqala
pujian-Mu, Maha Suci Nama-Mu, keagangan-Mu angat tinggi dan tidak

ada fuhan selain diri-Mu)."

Hadits ini diriunyatkan oleh Abu puu61270 dan Al 11uLi,o1271

dengin para perawi yang tsiqah, namun munqathi'. Abu Daud menilai

hadits ini memiliki cacat karena tidak terkenal dari Abdussalam bin
y1ut1o.l272 Disamping itu segolongan perawi meriwayatkan kisah shalat

dari Budailbin Maisarah tanpa menyebutkan kata-kata ini di dalamnya.

Ad-Daraquthni berkata, "Dia bukan perawi yang kuat."

Hadits ini memiliki jalur lain 37ang diriwayatkan oletr At-

TrrmidziL2T3 dan hnu MajahnTa 6*ijalur [Haritsah11275 $1n Abi fu-Rijal

dari Amrah, dari Aisgnh dengan makna hadits yang sama.

1270 Uh. Sunan Aht Daud(no.7761.
1271 Uh. Al MusbdmklGrr Al Hakim (l/2351.
wzl\alq bin Ghanam menyendiri dalam meriuayatkan hadits ini. Dia dinilai

biqah oleh hnu Sa'd dan Al 'AJlt. hnu Hibban mencatat namanlp dalam l8-
Tsi,qat
Uh. Ath-Thabqat 16/ 4051 dan Ma'rihtu Ab-TsQat l<arq Al'Aili (L / 48,21.

1273 Uh. Sunan At-ftmldd (no. 2431. Dra b€rkata, "Hadits Aist/ah ini fidak kami
ketahui keruali dari jalur ini. Haribah adahh orang !,ang menjadi pro dan
kontra dalam masaiah hapalann5;a."
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Haritsah adalah perawi yang dha'if.

hnu Khuzaimahl2T6 berllcr|c., "Haritsah adalah orang Madinah

yang tinggal di Kufah. Para ulama tidak menjadikan haditsnya sebagai

acuan. Riwayat ini hanya shahkdari Umar dan bukan dari Nabi $."
Adapun perkataan At-Tirmidzi, "Kami tidak mengetahui hadits

ini kecuali dari jalur ini" maka perkataan ini bertentangan dengan jalur

riwayat Abu Al Jauza' png telah disebutkan sebelumqa dan hadits

yang diriwayatkan oleh Ath-Thabarani dari Atha', dari Aisyah dengan

makna hadits yang sama.

Hadits-hadits tentang bab ini juga diriwayatkan dari

hnu Mas'ud, Utsman, Abu Sa'id, Anas, Abu Umamah, Al Hakam bin

Umair, Amr bin Al Ash dan Jabir.

AI 11uLi,n1277 berkata, "RiwaSrat ini shahih dari Umar."

Kemudian dia menyebutkan atan nya.

llL62l. Hadits ini juga terdapat dalam shahk lbnu

Khuzaimahl2Ts seh;gaimana yrang telah disebutkan sebelumnya dan

juga terdapat dalam shahih 14*17n.7279 Dia menyebutkannya tidak pada

tempatnya yang cocok.

Tapi sanad hadits im mutqaX|Ti'.tz80

tn4 lih. Sunan lbnu Majah(no.4771.
1275 61126 dtn tanda kurung siku fidak ada dahm manuskrip asli. Tapi kata ini

tendapat dalam manuskrtpmanuskrip lainn5a.
1276 Lih. Shahk lbnu l{huaimah(l/24fl1.
1277 l)h. N Mustadmk(1/2351.
1278 tjh. Shahih lbnu Khuzaimah(no.47l).
t2ve L)h. Shahih Muslim(no. 399)(52).
1280 Karerm hadits ini berasal dari riuayat 'Abdat bln Abi txbabah Al Asadi,

sedang riwa5ntnya darinln statusnya MursaL
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*ah, *U,L(,# i ;; q* -[r rrr].rrr
.9ir;sr 

"F\:raln *i
391-111531. Hadits Jubair bin Muth'im, 'Bahwa

Nabi ! membaca ta'awwudz sebelum membaca (Al

Fatihah)."

Hadits ini diriwayatkan oleh Ahmad,1281 66u Daud,128z 16,ru

Maiah,la hnu Hibbanr& dan Al Hakimlffi dari haditsn5n dengan

redaksi,

hr ,iu 9:ti,at G,yt st *: {r-h, * :ti;., oc

-6.i-r*?t ik. ir or;.* -6d- f"tr :i 
"zitt 

tt 'FI

"Bila Rasulullah $ masuk dalam shatat (memulai shalat), beliau

mengucapkan "Allahu akbr l<abiimn walhandu lillahl l<abiina (Allah

Maha Bar, dan pujian WnS bntnk miru ilah\3 kali- Subhanallahi

bukntan wa ashiilaa (Maha Suci Nlah di unktu pgl dan petangl3l<ali-

A'udzu billahl minasgrqaithantunjiim min nall<hihi ow nafbihi wa

harnzihi (Aku bedindung dari gdaan stnibn 5ang terkutuk dari

hembuanrym, sembumnn5m dan hlmpibnnga).

Redaksi ini riwayat hnu Hibban.

1281 l..ilr. Musnad Ahmad(no. 16739).
t282 1;1r. gnan Abu Daudlno.764l.
1283 tjh. Sunan lbnu Majah(no. 807).
1284 Uh. Shahk lbnu lfifun(no. 1780).
1285 66. At Musbdmk (l/2351.
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Ibnu Hibban meriwayatkan perbedaan redaksi di dalamnya,1286

dan aku telah menjelaskan jalur-jaluq;a dalam Al Mudnj.

..t o1 .. t lt

;b ;? ,r e:"4r ot#i ,l:;.-[rrrr].rrv
.gir;st ,Fi:raln *i *,bt *

392-IlL64l. Perkataan penulis,'Diriwayatkan dari
selain Jubair bin Muth'im, bahura Nabi $ membaca
ta'awwudz sebelum membaca (Al Fatihah)."

Hadits ini diriwayatkan oleh Ahmad,t?s7 Ashab As-Sunanl2w

(pengarang kitab-ktab Sunarltdan Al 11uLirn1289 dari hadits Abu Sa'id

Al Khudri, dia berkata,

#ug 9t1at d iv rst *t *v ht d* lt J;:' os

]J')'r)!t jUlt il^-,,t '.\qr'!r:,r.:t'*l:t UaL, ,:Jrri ; f
"; -*-;litr,irt;'i -#-hr ! it't ,ii i ;t*'ut

1285 Lih. Shahk lbnu l{huaimah ll/239 /11o.4@1.
r%t7 714*ru4 Ahrnad bo. 11473).
1288 ljh. Sunan Abu Daud (no. 775), Sumn At-Tlmldzi lno. 2421, funan An'

Nasa'l(no.889, 900) dan Uh. Sunan lbnu Majah (no. 804).
1289 Aku khawatir orang-orang akan menisbatkan hadits ini kepada Al Hakim

Irarena kekeliruan Al Hafizh &, karena aku tidak menemukan hadits ini
dalrim Al Musbdmkversi cetak, dan pengarang juga tidak mencatat hadits ini
dalam kitabnya lthaf Al Mahanh (5/356/t1o.5579) sehingga amat jauh

kemungkinan hadits ini hilang dari Al Musbdmk versl cetak. Kemudian hnu
Al Mulaqqin juga tidak menisbatkan hadits ini kepadan5ra dalarr. Al hdr Al
Munir 13/537). Wallahu a'lam
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*i *-*os1 JrL'iJrt)-.' #'*, 1'uri;f |JA
o

.tl_t
uC. Ceru

"Bila Rasulullah S berdiri untuk shalat pada malam hari, beliau

takbir lalu membaca 'Subhanakallahumnn wa bihamdika wm

tabnkasmul<a wa ta'ala jadduka uta la ilaha ghairul<a.' Kemudian beliau

membaca 'la ilaha illallah'-3 kali- lalu memhca 'Allahu akbr'-3 kali-

lalu membaa A'udzu billahis-smii'il ;aliim minas5rs5aithaanirmjim min

hamzihi um nalkhihi uta nafbihl."0

At-Tirmi&i berkata, "Hadits Abu Sa'id adalah hadits yang paling

masyhur dalam bab ini, tapi sanadnya masih dipertincangkan."

Ahmad berkata, "Hadits ini udak shahih."

hnu Khuzaimah berkata,l2so 1291 "y*g"r16i doa Iftitah dengan

bacaan 'Subhanakalkhummd tidak ada hadits shahilrnya menumt pam

ulama hadits. Dan sanad png paling baik adalah hadits Abu Sa'id."

[Kemudian]l292 6iaberkata, "Sejauh Snng kami ketahui tidak ada

seorang pun yang mengamalkan hadits ini dan kami belum pemah

mendengar ada orang yang mengamalkannya."

111651. 61',,rru61293 meriwayatkan hadits ini dari jalur Abu

Umamah dengan makna hadits lrang sama. Di dalamrya disebutkan,

tzeo 1q71501.
12e1 Uh. Ikat Al Mahamh (5/3ffi1, dan redakst png mirip juga dicatat dalam

Shahih lbnu l{huzaimah ll /238,1.
L292 6rv1a6 dua tanda kurung siku fldak ada dahm manustaip asli, tapi kata ini

ada dalam mantrskrigmanr.rslaip hinnSa.
r2e3 Uh. Musnad At Imam (5/2531.
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. tr')t oti"li:.lr ; iu'i ;f
"A'udzu billahi minqrcyaitlnnimjiim (Aku balindung dari

godaan qaitan Wng tqlcufuk)." Tapi dalam sanadnSra ada perawi 5nng

tidak disebutkan namanlra.

. t11661. hnu Majah1294 6* hnu Khuzai*u51295 meriwayatkan

dari hadits hnu Mas'ud:

ir ;,r',:J rr; tU 

it*,: f"ltir rn,
Bahwa Nabi S mernbaca, "Allahumma inni a'udzu bika minasy

sSnithanirrajiim min hatruihi tn nafkhihi wa naftsihi (Aku fuilindung dari

godaan syetan yang te,rkutuk dari himpitannga, hembuannW dan

sembunnng).

tAl Hakim]L296 dan Al Baihaqil2eT msrit,6y6tkan hadits ini

dengan redaksi,

.9:t'2st G ,Y:'tiY otl

"Bila Nabi $ masuk memulai shalat."

12e4 Uh. Sunan lbnu Majah(no. 808).
r2es Uh. Shahk lbnu l{huaimah(no.4721.
1296 Dahm manr:skrip asli disebutkan (Fladits ini dirir"rnyatkan oleh Ahmad).

Ralatrrp diambil dari manuslaipmanuslaip lainryn. l:tat N Mustadnkl<arya
Al Hakim (l/2071.

t2e7 Uh. As-funan N Kubnl2/231.
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ILL67I. Diriwayatkan pula dari Anas dengan makna hadits yang

sama sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ad-Daraquthni.lzg8 Dalam

sanadnya terdapat Al Husain bin Ali bin Al Aswad, seorang !/ang

menjadi pro dan kontra. Hadits ini juga menriliki ialur lain png dicatat

oletr hnu Abi Hatim dalam Al lattg dari agphnya tapt divonis dln'if
olehn37a.

Faidah:

Perlotaan Ar-Rafi'l menunjukkan bahwa fidak ada

penggabungan antara kata " Waijahtu mihl5a (menghadapl<an mlahkuf
dengan l<ab "stbfianalalkhuruna Maln Suci hslau Ya Allah)."

Padahal Udak demikian, karena disebutkan dalam:

111681. Hadits hnu Umar 3Bng diriuayatkan oleh Ath-Thabarani

dalam Al l{abir.t?ffi Dahm sanadnya terrdapat Abdullah bin Amir AI

Aslami, perawi Snng merirrayatkan dari Muhamrnad bin Al Munkadir

daringra. Dia adalah seorang perawi 5ang dln'it

It159l. Di dalamn5a disebutkan: Dari Jabir, Al Baihaqilsor

meriwayatkannya dengan sanad bagr.rs, tapi hadits ini merupakan

riwayat hnu Al Munlodir darinya yang masih diperselisihkan (menjadi

menjadi pro dan kontra).

12e8 Uh. Sunan Ad-Danquthni(1/300).
12ee Uh. Ilal lbnu Abi Hatim(l/1351.
1300 tjh. Majma',42-Zaw td (2/109-ll0l.
13or 66. As-Sumn Al Kubm(2/351.
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[11701. Di

meriwayatkannya

11u6*.1302

dalamnya disebutkan: Dari

dalam Musnadnya. tapi

Kitab Shalat

Ali; Ishaq bin Rahawaih

dinilai cacat oleh Abu

orbZ'a$ or
'r.,j :Li';-r r

't't)t
393. Perkataan penulis: Terdapat hadits yang

menyebutkan bahwa benfuk lafal Ta'awwudz adalah,

"A'udat billahi minays5mithanirrajiim (Aku. berlindung
kepada Allah dari godaan sy:aitan wng terkutuk)."

Memang seperti yang dikatakannya, sebagaimana yang telah

diuraikan sebelumnya. Dalam uraian sebelumnya lafal ta'awwudz

disebutkan dengan kata tambahan.

t11711. Disebutkan dalam lulansil Abi pur4130s 6ari Al Hasan,

c.r iur, i;f ,i7- ln *i {'ht ,* hr J;:, Ll

.fi)t 6ri^:?lr

bahwa Rasulullah S membaca Ta'awwudz, "A'udzu billahi

minasy-syaithanirrajiim (Aku bedlndung kepada Allah dari godaan

sgnitan yang terkutuk)."

1302 66. Ilal lbnu Abi Hatim(l/L47/llo.4lOl.
1303 [ih. Mansil Abl Daud (no. 321.

,a*7LL;.:r



Talkhishul Habir

394- Perkataan penulis, 'DiriwaSatkan dari sebagian

teman kami bahwa lrang lebih baik adatah mengucapkan
" A' udzt biltahisamii' il' aliim minasy-syaithaanir-nJiim (Aku

berlindung kepda NIah Yang MaIn Mendengar dan Maha
Mengetahui dari godaan syaitan tpng terkttuk).'

Hadits ini mempakan riwayat Abu Sa'id Al Ktrudri ynng telah

diuraikan sebelumrya

395. Perkataan penulis, 'Yatg masyhur dari
perbnatan Rasulullah I adalah beliau membaca b'awwtdz
pada rakiat pertama, dan fidak ada riwa5nt maqrhur gnng

mengatakan bahwa beliau membacangn dalam seluruh

rakaat."

Mengenai kernasyhuran bacaan b'autwdz pada rakaat pertama

diambil dari hadits-hadits sebelumnya. Adapun tentang

ketidakmasyhuran bacaan tabwwdz pada nkaafrakaat selanjukrya

adalah karena hal ini tidak disebutkan dalam hadits-hadits tersebut,

karena bacaan b'awwudz im disebutkan dalam doa isfrftah dan

berdasarkan keumuman firman Allah,

$\i*t'i't:jrior;is$
"Apbila l<amu membca At Qunn hendatqn l<amu meminta

perlindungan kepda Allah." (as. An-Nahl [16]: 981.tsoa Ini

menunjukkan bahtra b'awwudz dibaca pada awal rakaat saat hendak

mulai membaca (Al Fatihah). Sedanglon yang berpendapat bahwa

membaca ta'awwudz hukumnya sunah pada setiap rakaat adalah Al

1304 6r,1612 dua tanda larrung siku mempakan tambahan dahm "B.'

316



p

Kitab Shalaf

Hasan, Atha'dan hrahim. hnu Sirin biasa membaca ta'awwudzdi awal

[setiapllms rakaat.

'A.i>C | :yilt i. i:,t? 4*-[r rvr].r11

*rlfl' *1t;".WlA
3g6-ttl72l. Hadits Lrbadah bin Ash-Sfru-it, 'Tidak

sah shalat bagi orang trang frdak membaca ilnh Al
Fatihah."

Hadits ini diriwayatkan oleh Al Bukhari d61tvt6ti6.13o5
:

Dalam riwayat Muslim,lsT Abu puud1308 dan hnu 11166*130e

disebutkan dengan tambahan redalsi, "Dan lebih dari itu (Vakni surah-

surah lainqa)."

hnu Hibban be*ata, "Ma'mar menyendiri dalam meriwayatkan

hadits ini dari Az-A)hrl."

Al Bukhari menganggap hadits ini cacat dalam pembahasan

bacaan (surary.rro

130s 61142 dtn tanda t<unrng siku udak ada dahm manuskrip asli. Ralafiya aku
' ambil dari manuskripmanurskrip hinnp.
1306 uh. Shahth Al Buklwr(no. 756) dan Sphih Mtslim(no.3941.
1307 uh. shahk Muslim(no. 394) (37).

1308 uh. SunanAfu Daud(no.8221.
130e llh. shahk lbnu Hibbntv4l lhst/l1o.l7fr6l.
1310 Panbalusan bacaan di belalong lmam GIal 36lNo.5). Redalsiqn adalah,

"UmumngB para perawi blqah ndak menrperkuat redaksi rh,rayat Ma'mar
'Dan lebih dari itu" meskipun dia menetapkan riwayat tentang membaca

sumh Al Fafhah. Dan kata "Dan lebih dari itu" adalah udak dikenal
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Ad-Daraquth11l31l meriwa5ratkannya dengan redaksi, "Tidak
(sah) shakt to* ng gng tidak metnbca sumh Al Fatihah

dl dalannja."

Hadits int dinllai shalrih oleh lbnu AI Q3f[96.1312

[11731. hnu 11}1,r23irn"613r3 dan hnu 1-1i666,rrla

merfimayatkannya dengan redaksi Lri1315 dari hadits Abu Huratmh rang
di dalamnya dis€h&an:

\l1 ,;v: ,#d i,f6 ,iti r;uy t '-Lt" 'c*
a'4e

Aku bertanf, "Mehpun alar berada di bdalong irnam?, Dia
berlata leblh laniut: l'dalo dia menregang tanganku sera!,,a Mata,
"Baalah dalan IDfr!"

lll74l. Al Hakim1316 meriuayatkan metalui jalur Aslrhab dari
hnu uyrainatr, dari Az-ztrhrl, dari Matrmud bin Ar-Rabi', dari ubadah
secara mat{t!',

nlr 66. Sunn Adequfutgft?llt.Dta berkata, "Sanad hi shahth."
1312 Uh. hwt Al Wahnt wl IlDn l4/l6tl.
1313 l..ilr. $rtk bnu l(huahmh(no. rt89).
1314 Uh. Shahk lbnu Hibbnt4l thsan/flo.Z76,l7%,l7gill.
13ls Redal$iqn adalah, "funrgskp manumtlan slnht gng frdak dibaabn

Ummul Qur'an di dalamng, naka shalat tets&tt kunng, shaht tesebut
kumng, shaht tasefut kmry dan tilak wnpnn.

1316 tjh. Al Mtsbdmklorrp Al Haktm (t/Zg8l.

a

0p tl-ri
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Kitab Shalat

.W b f til:p'"-:It r^p'u ?:e P-ril if
"Ummul Qur'an (Al Fatihah) adalah penggganti dari surah-sumh

lainnya, sedangkan surah-sumh lainnSn tidak bisa menggantikannya."

Al Hakim berkata, "Hadits ini memiliki Syahid-Syahid." lalu dia

menguraikan hadits-hadits tersebut.

Faidah:

Para ulama Hanafiyah berpendapat bahwa tidak wajib membaca

surah Al Fatihah. Dalil yang mereka jadikan agtlalr adalah hadits tentang

orang yang salah dalam shalatrya, yang di dalamnya terdapat sabda

Nabi $, "Kemudian bacalah surah-sumh Al Qur'an 5nng mudah

bagimu!'

Mengenai hadits ini, p"m ulama AslrSlrafi'i!,yah memberikan

jawaban. Yang paling kuat adalah haditg, "Tidak sh shalat .........."

Yang telah disebutkan sebelumnya. Sedangkan mengenai hadits tentang

orang yang salah dalam shalatnya bisa ditafsirkan bahwa maksudnya

adalah bagi orang yang tidak mampu mempelajarin5a sementara dia
'termasuk 

orang yang wajib menunaikan shalat tersebut pada waktunya.

rP ii" ,k :t J;, J:Al
,|y; ,:iui t1:i;l i?;|F ,iui

eitpr f arlsr u$v rorit 7:

-[r r vo].rrv

W'.p P:*'ry pj
'jui ,i' J;, t; g

.9irVu..*'F-q

l.

:&-+-

,1itpsu;

ddv



Talkhishul Habir

397-lLL75l. Hadits: Rasulullah $ selesai menunaikan
shalat yang di dalamnya dibaca (Al Qur'an) dengan suara

keras. Lalu beliau bertanya, 'Apalah ada onng yang ikut
membaca bersamaku?" Seorang lald-lah menjawab, 'Ya,
wahai Rasulullah' Beliau bersaMa, 'Mengapa bacaan Al
Qur'anku dileacaulan?!" Maka (seiak saat ifu) orang-orang
pun berhenti membaca dalam shalat yang didalamnya dibaca
(Al Qur'an) dengan suara keras.

Malik meriwayatkan hadits ini dalam Al Muwathllru'l?l7 ilvv,

Asy-Syafi'i meriwayatkan darinp.1318 Hadits ini juga diriwayatkan oleh

Ahmad,l31e empat i6661320 dan hnu 11166*1s21 dari hadits Az-A)hn

dari hnu Ukaimah, dari Abu Hurairah. Di dalamnya disebutkan, "Maka

(sejak saat itu) orang:orang berhenti melakukan hal itu."

Redaksi "Maka (sejak saat ihr) orang-orang berhenti .........."

Sampai akhir redaksi adalah mudnj (tambahan atau sisipan) dalam

hadits tersebut yang bemsal dari perkataan Az-A)hri, sebagaimana yang

dijelaskan oleh Al 111rugri6. 1322

Hadits ini diriwayatkan oletr Al Bukhari dalam 41'7rik1r,L323

Abu Daud,132+ Ya'qub bin Suqpn,rSZS Adz-p2uh[,1326 Al

I$aththabit3z7 dan lainnya.

1317 Uh. Mutnththa' Al Imam Malik (l/t351.
1318 Uh. Ma'dfah As-furul Wal Abar (no. 912) dari !ilur S5nf i dari Malik

dengan redakst sempa.
r31e I.i6. Musnad,4hnmd (no. 7 2701.
1320 66. Sunan Afu Daud (no. 826), gnan At-Tlrmidz' (no. 312), Suran An-

lfasa'l(no. 9L91, $nan lbnu MaJah(no. 848).
1321 uh. Shahih lbnu Hifun(no. 1851).
1322 lth. Al Fashl IJ Al Washl Al Mudmj Fi,4n-Nqlt(l/209-3011.
132s Uh. At-Tarikh Al Ausath(L/7771, Juz'u Al @m'ah Khalk Al Imam (no. 28).
1324 65. Sunan Abu Daud (L/219-22O/no.8271.
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);tLrb * :y4,Jost i.i;r? 4* -[r r vr].rr,r

Ljfu,iit$t ildtt A:t g>b e *3iP ii,' ,k yt

398-111751. Hadits Ubadah bin Ash-Shamit: Kami

shalat Shubuh di belakang Rasulullah C. Rupanya bacaan

(kami) memberatkan beliau. Setelah selesai, beliau bertanln,
*sepertinyn kalian ilrut membaca di belakanght?" Karrld

menjawab, 'Ya' Nabi $ bersaMa, 'Jangan lald<an ifu
kecuali unfuk sunh N Fatihah, I<arena sesungguhryTa frdak

sah shalat seseonng wng frdak membacanya."

Hadits ini diriwayatkan oleh Ahmad,1328 Al Bukhari dalam Juz'u

At @n'ah1s29 yalg dinilai shahih olehnya, Abu Daud,l3m At-

Tirmidzi,l331 Ad-Daraquthni,1332 hnu Hibban,1333 Al guLi*1334 dan Al

Baihaqilffi dari jalur thnullffi Ishaq: Makhul menceritakan kepadaku

dari Mahmud bin Rabi'ah, dari Ubadah.

1325 I$. N Ma'rifah wa At-Tarikhkarya Al Faswi (1/393-394).
1326 Uh. Sunan Abu Daud (L/21*220/no.8271 dan Tahdzib As-Sunan l<aIya

Ibnu Al Qayyim (L/392).
1327 uh. Mablim,As-Sunan (l/3911.
1328 til. Musnad,4hmad (5/313,315).
1329 Uh. Juz'u N Qin'ah Khalfa N Imam (no. 70).
1330 I-ih. Sunan Abu Daud(no.8231.
1331 Uh. Sunan At-Timidzi (no. 311).
1332 96. Sunan Ad-Daraquthni (1/31&319).
1333 Uh. Shahih lbnu Hibbn(Al lhsadno.L785,l792,1848).
1334 Uh. Al Musbdmk(L/2381.
1335 Ij5. As_Sunan Al Kubn (2/7651.
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Hadits ini diperkuat oleh Zaid bin Waqid dan perawi-perawi
lainnln dari Makhul.

Di antara sy;ahidaya adalah,

lll77l- Hadib yang dirivraptkan oletr Ahmadl3{}7 dari jalur
Khalid NHadztza', dari Abu Qilabah, dari Muhammad bin Abi Syaibah,
dari seorang laki-laki sahabat Nabi $, dia berkata:

$,.ic:1ti ori;'# ,*i;vht.+ .lr J;:.,;rti
.?4t f"y,;€.rlfri .Jit ,y''iu ,:J*if1 ,rjti

Rasulullah C bersabda, "hnngkali kallan membca (Al
Qur'an) di aat imam sdang mqnfua?'Mereka menjawab, "Kami
memang melakukannya" Nabi $ bersaMa, "Jangan takukan iful
Kauali memba sunh Al Fafrhah.D

Sanad hadits ni hasn.

111781. hnu Hibbanls meriwayatkan hadits ini melalui jalur
Ayytrb dari Abu Qilabah, dari Anas. Dia mengklaim bahwa dua jalur ini
mahfuzlt.

Tapi Al Baihaqil3llg berselisih pendapat dengannya. Dia berkata,
"Sesungguhnya jalur Abu Qilabah dari Anas fidak mahfuzh."

1336 Kata ini tdak ada dalam manusluip asli, tapi ada dahm manuskripmanr.rsluip
lainnSa dan nrmbersumber Takhrii.

1s37 Uh. Musnad Ahmad 14/296, 5/601.
1338 Uh. Shahih'lbnu Hibban Qql fimn/No.lg12l.
133e Uh. As-Sunan Al Kubn(Z/16fl1.
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\t * lnr Jy, rlji :;-y ej u-ro -[r rvr].rrr
'.',,F e 7.t fru. ?; Ll *'t,11

399-1L7791. Hadits Abu Sa'id, 'Rasulullah S men5ruruh

kami membaca surah Al Fatihah dalam setiap rakaat."

Hadits ini disebutkan oleh hnu Al Jauzi dalam At-Tahqin.tuo

Dia berkata, "Teman-teman kami meriwayatkan dari hadits Ubadah dan

Abu Sa'id. Keduanya berkata, lalu dia menyebutkannya."

Dia berkata lebih lanjut, "Aku tidak mengenal hadits ini."

Ulama selain dia menisbatkan hadits ini kepada riwayat Ismail

bin Sa'id fuySSnlanji.

hnu Abdul Hadi berkata dalam At-Tanqili,734t "Hadits ini

diriwayatkan oleh Ismail, teman imam Ahmad, dari keduanya dengan

redaksi ini."

111801. Hadits yang semakna disebutkan dalam Sunan lbnu

Majahl"tz 6ari Abu Sa'id dengan redalsi,

'J-*i Gr';:t )-Au *s;k ,;l:A t e$b I

1s,10 tjh. At-Tahqtq (l/Bl2).
1341 Uh. Tanqih At-TahqiqUa4n hnu AMil Hadi (l/38r';1.
1342 65. Sunan lbnu Majah (no. 839).

.l'A).9
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"Tidak sah shalat bagi saamng 5ang tidak membaca sumh Al
Fatihah dan sunh Al Qur'an lainnjTa dalam setiap mkaat, baik pada
shalat fardhu maupun shalat-shalat lainn5m."

Sanad hadits ini lernah (dha'ifi.

Abu Daudlil3 meriwalntkan hadits ini melalui jalur Hammam
dari Qatadah, dari Abu Nadhrah, dari Abu Sa'id,

6r y.t 6lF'of *:r;r,\t & lt J;-rs;f
tO .7

'*
"Rasulullah $ menyrruh kami membaca surah Al Fatihah dan

surah-surah png mudah dibaca."

Sanad hadits irn shahih.

111811. Dalam riwapt Alunad,l3rt4 hnu Hibbanl345 6ur, 61

Baihaqil3a6 disebutkan tentang kisah seseorang yang keliru dalam
shalat, bahwa Nabi $ bersaMa kepada orang tersebut di akhir
saManya,

134i! Uh. Sunan Abu Daud(no. 818).
rw Musnad Ahrmd (4/Wl dengan redaksi, "Kemtidian htrukanlah dentldan

dalam setiap nl<aa'dan sujud.' .

13'1s uh. shahih .Ibnu Hibhn (At thsan/t{oJ7gn dengan redaksi, "Kemudran
hkukanhh dentkian dalan sefiap mlaat"

Lw As-sunan Al Kubm 12/621, dia berkata, "lshaq bin hrahim Al Hanzhali
meriwayatkan hadits ini dari Abu usamah dart 'tJ6aidilah dari sa'id Al
Maqburi dari Abu Hurairah dari Nabi S. Di daramnya disebutkan bahwa
Nabi & bersaMa di bagian terakhimSa, "Kemudian kkukantah demihan
dalam setiap mkaat"
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ir4t'r ,k el:A ok *.t *vX', * ult

.-ftY eu;|tr,ti
"Kemudian lakukanlah demikian dalam setiap nkaad"

111821. Disebutkan dalam riwayat Al Bukhari1347 6u6 hadits

Abu Qatadah,

,l
0l

..:t(ir
"Bahwa Nabi $ mernbaca surah Al Fatihah dalam setiap

mkaat."

Disamping itu saMa Nabi $ "Shalatkh l<alian sebagaimana

melihatku shalaf' adalah dalil yang menunjukkan wajibnya mengulangi
(bacaan surah Al Fathah).

mutpl<an baann5n."

Ini adalah hadits png masyhur dari riwa3lat Jabir. Hadits ini
memiliki beberapa jalur dari segolongan sahabat, tapi. semuanya ma'lul
(memiliki caat).

Faidah:

Hadits

.iitidpuyr iijictd on i
"Ehnngskp Sang shalat dengan lmam, maka bcaan:lmam

1347 l.ih. Shahk Al Bukhari(no. 759).
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F\t; *' iaht & fi ,Ly -[r rAr].r..
.i,l c:*i F!;,*'; I' ,*,, I i *4t

400-111831. Hadits, 'Elahwa Nabi $ membaca surah Al
Fatihah. Beliau membaca' Bismilillahirrahmaninahin' dan
menghifungnla sebagai safu alnt-"

AsySyafi'i meriwayatkan hadits ini dalam riwa3nt Al

Buwaithilffi: Beberapa omng mengabarkan kepadaku dari Hafsh bin

Ghi5ats dari hnu Juraij, dari hnu Abi Mulailoh, dari Ummu Salamah,

,ioti't.i') -;l:i.
.Srr*'I "+'t,ljj (3,-,+rfi4;'."z,Stf; ; ,'^.,1 6:* (.41

"Bahwa Nabi 0 apabila menrbaca Al Qur'an, beliau memulai

dengan'Bismillahirahmanfurahim' dan menghifungnp sebagai satu

a1at. Lalu beliau mernbaca l\lhadu tittaahl mttbil 'akmin (Al Fatihah)'

dan menghihrngn5a sebagai enarn alat."

Ath-Thahawil349 mgrira,6yatkan hadits ini dari jalur Umar bin

Hafsh, dari ayahnSn.

Hadits ini diriwaptkan oleh hnu Khuzaimah,l3s0 Ad-

DaraquthnitssLltssz dan Al Hakiml3s dari hadits Umar bin Harun, dari

hnu Juraij dengan makna hadits yang sarna.

13'18 Uh. Ma'ifah As.Sumn Wal AMr (no. 6991.
134e Uh. SSarh Ma'ani At Abar(l/lggl.
13s0 hh. Shahih lbnu l{huatmah(no. 493).
r35r Uh. Sunan Ad-Daraquthnl (L/3071.
rssz 1q,t1521.

orjr I ; i1.ln pi ;r, ht Jb'fi
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Umar adalah seorang perawi Vang dha'if

Ath-Thahawi menilai hadits ini cacat karena munqathi'' Dia

berkata, "hnu Abi Mulalkah tidak mendengar dari ummu Salamah."

Dalil yans dia gunakan adalah riwayat Al-laits dari hnu Abi Mulaikah,

dari Ya'la bin Mamlak, dari Ummu Salamah, bahwa dia (Ya'la bin

Mamlak) bertanya kepada Ummu salamah tentang bacaan

Rasulullah S. talu Ummu Salarnah menjawab dan menjelaskan hEhwa

bacaan Nabi $ adalah bacaan png muksenh (mendetail), yakni

dibaca huruf demi hunrf."

Yang dinilai cacat oleh Ath-Thahawi bukanlah cacat dalam

hadits tersebut, karena At-Tirmiddlg meriwayatkan hadits ini dari jalur

hnu Abi Mulaikah, dari Ummu Salamah tanpa pemntara (tanpa ada

orang antara dia dengan Ummu Salarnah). Dia menilai shahk hadits ini

dan menganggapn5ra lebih kuat dari sarad yang di dalamnya terrdapat

Ya'la bin Mamlak.lffi

r3sg Lih. Al Musdnk(l/2321.
13s4 Lih. gnan At-Thmldd (no. 292T.
1355 Jusbrl falttanp adahh kebalikan dari apa fng dinyatakan oleh Al Hafizh,

karena redalst pernptaan At-Tirmidd adalah "Hadits lrrf gharib." Tentang lni

Abu'Ubaid berl€ta, "Dan dia mernilihnln-"
Dernikianlah png diriwayatkan oleh Yafua bin Sa'id Al Urnawi dan perawi-

perawt lainnSn dari hnu Jural, dari hnu Abi Mulatkah dari ummu sdhmah.

Tapt sanad Lae inf ndak mutbshit, karena Al-l.aits bin Sa'd meriwayatkan

naaits ini dari hnu Abt MuhitGh dari Ya'la bin Mamhk dari Ummu Salamah.

Hadits Al-laits stattrsn3n lebih shahih, tapi di dalamnlp disebutkan "Dan

beliau membaca '\9{alild Yaunid Diid." Ini ielas menunjukkan bahwa dia

memvonis riuasAt hnu Abi Mulaikah dari Ummu Sahmah sebagai riwapt
yang murqarfu', sedangkan riwapt Al-Laits bin Sa'd Spng ada perantaranSn

dianggapn5ra sebagai riwapt png ktnt. Wallahu a'lam-
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*t rriTv 7.t-;i iitsy,Ly -[r r,rt].t.r
,,,,')t yt *)r.3,ii' '&ti pri,'t 6y <e\t ;.ilt irr

.wg a:G;l<e:;

401-111841. Hadits, 'Bila lraltan menbaca sunh N
Fatihah, bacalah 'Btsnillahinahmaninahinf, lrarena ia
merupal<an hagran dan) Ummul Qw'an dan tuJuh aymt 5sang

dibaca berulang-ulang. Dan 'Bismillahinahmanirnhim'
adalah sfu dari ayat-a5nbtya."

Hadits ini diriwayatkan oleh Ad-Daraquthnil3s5 dari hnu Sha'id

dan hnu Makhlad. KeduqB berkata: Ja'far bin Mukram menceritakan

kepada kami dari Abu Bakar Al Hanafi, dari AMul Hamid bin Ja'far,

Nuh bin Abi Hilal mengaba*an kepadahr, dari Sa'id Al Maqburi, dari

Abu Hurairah se@ra marfii'dengan redaksi lrang sama.

Abu Bakar be*ata, "Kemudiian aku bertemu Nuh, lalu dia

menceritakan hadits ini kepadaku tapi tidak secaftr marfit'."

Para perawi dalam sanad ini adalah perawi-perawi yarry tsi@h.

Beberapa imam menilai shahih status mauquf hadits ini dan tidak

menilainya sebagai hadits marfii'. hnu Al Qaththan menilai cacat hadits

ini karena kontradiksi di dalamnya.lssz Ibnu Al Jauzilffi juga

mempermasalahkannya karena ada Abdul Hamid bin Ja'far, seorang

pemwi yrang dipe6incangkan (menjadi pro dan kontra). Mengenai

mubb'ah Nuh terhadapnya yang menguatkan haditsnSn, meskipun

Nuh meriwayatkannya s@ara mauqut tapi hukumnya telelp martu'

karena tidak ada ruang berijtihad dalam hihrngan ayat-apt AI Qur'an.

1356 [lh. funan Ad-Dataquthnl (l/3121.
1357 Uh. Bawn Al Wahm Wal llnn(2/221-223,5/L4GL42\.
1358 uh. At-Tahqiq Li Ahadib N l<hibflt/y71.
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Al Baihaqilsg meriwaSatkan hadits ini dari jalur Sa'd bin AMul

Hamid bin Ja'far: Ali bin Tsabit menceritakan kepada kami dari Abdul

Hamid bin Ja'far, Nuh bin Abi Hilal menceritakan kepadaku. Lalu dia

menyebutkan haditsnya dengan redaksi: Beliau berkata, "'Alhamdulillahi

nbbil 'aalamiii, Witu tuiuh apt Wng salah atung adalah

'Bismillahirmhmanirahim'. Ia adalah fujuh ayat yang dibaca berulang

ulang (As-fub'ul matsani), Ummul Qur'an dan pembuka A Qui'ih (et

Faatihaah).':

Hadits ini diperkuat dengan'

t11851. Riwayat Ad-Damquthni1360 dari jalur Abu Uwais, dari Al

Ala', dari ayahnya, dari Abu Hurairah, dari Nabi $,

. fi),,*')t :t f;glr uttrt i:t- ;,t $ 6y ok'6

"Apabila Nabi $ membaca dan menjadi imam, beliau memulai

dengan' Blsmillahirnhmanlrrahfud."

Abu Hurairah, 'ila adalah ayat ketujuh."

Catatan:

Al Imam berkata dalam An'Nkawh dan diikuti oleh Al Ghazali

dalarn At Wasithl%l serta Muhammad bin Yahya dalam Al Muhith': N
Bukhari meriwayatkan, 

).;:,.

135e ttlr. As-Sunan Al Kubm (2/451.
1360 I:h. Sunan Ad-Darquthni (l/3061.
t36r Al Wasithkarrn Al Ghazali lz/LlGlllL
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6zz
Jo5 ,?q o 

=11 
-G"Sb *i;aht;* $t'of

.W'-,'1 < 41, ffli i$ ,-t;
"Bahwa Nabi $ menghitung surah Al Fatihah 7 ayat dan

mengan(gap' Bismillahtumhnwirahlnl s€bagai salah satu agntnya."

Ini menrpakan kekeliman besar. An-Nawawi1362 6erLtr4 "61

Bukhari tdak meriwayatkannya dalam shahil>mp dan udak pula dalam

Tarikbnya."

h, * :itr ';-, ok zurti" it L.* -[r r rr]. t . r

*l*;ii^ir-t Jf ,;- f 'ilt$'r;;r &t r:)L

402-[11861. Hadits Ibnu Abbas, 'Rasulullah C fidak
mengetahui pemisah antara dua surah sampai hrrunntp
'Bismillffi."

Hadits riwayat Abu Daud1353 dan Al Hakim.l3dl Dia (Al Hakim)

menilainya shahk sesuai syarat Al Bukhari dan Muslim

{dapun Abu Daud,136s dia meriwa3ptkann5ra dalam Al mansil

dari Sa'id bin Jubair secara mursl.

tDia berkatal1366, "f,irrayat yang mutsr,ll&ih shahih."

1362 Uh. Al Majmu,lS/2941.
136{} Uh. Sumn Afu Daud(no.Z88,l.
rsal l-ih. N Musbdnk(l/Zgll.
1365 UIr. at *Atasitino. %1.
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403. Perkataan penulis, 'Dengan berdalil pada
pendapat yang shahih, basmalah adalah termasuk ayat Al
Qur'an, karena dia difulis di awal mushaf sehingga termasuk
ayat Al Qur'an yang terdapat dalam At Fatihah. Kalau tidak
demikian, tenfu mereka fidak alon menulisnya dalam fulisan
mushaf Al Qur'an.'

Pemyataan ini diambil dari:

. [1187]. Hadits hnu Abbas:

@t',y A ii1 Jtirr-?tf d'I.t 6,ot3. Ui

Gk fi ltrr' #r G;;Ai;t.,;,r:.i' ',y A Sw\t gj

lst,rsi ilr-t l*t t1i:;.

Aku bertanSn kepada Ubman, 'Apa yang mendorong kalian

menyandingkan surah Baraa'ah lrang termasuk surah Al-M'iin
(berjumlah ratusan ayat) dengan s,urah Al Anfaal llang merupakan surah

N-Matsani dan menjadikann5p dalam golongan tujuh surah yang

panjang tanpa menulis (memisahkan) antara keduanya dengdn,

'Bismillahinahmaninahim'?" 
r*.

Hadits ini diriwayatkan oletr Abu puu61367 dan At-Tirmidz*i,1ffi

1366 566 dua tanda kurung siku tidak ada dalam manuskrip asli. Rdatrp
diambil dari manuslaipmanr.rskrip lain.

1357 Uh. SunanAfu Daud(no. 786).
1368 Uh. Sunan At-Tirmidzi(no. 3086).
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,
-nrl of)J A, W)il.'d;i;; ,Ll- -[r r,r,r].r.r

40+[11881. Hadits, 'Ada surah yang akan memberi

ryafaat kepada orang lrang membacanln- JumlahnSra 30
ayat, yaitu'Tabaaralcals6ellddi bitladihil mullru' (Surah Al
Mulk)."

Hadits ini diriwaSatkan oleh Atrmad,1370 snpal imam,137t 16nu

9166*1372 dan Al11uLirrr1373 dari riwayat Abu Hurairah

Al Bukhari menganggap hadits ini cacat dalam At-Taril<h Al
I{abir,t3z+ "Karena Abbas Al Jrsyami fldak diketahui penvirnalannya

dari Abu Hurairah."

Akan tetapt hnu Htbban mencatat hadits ini dalam Ab-
Tdqrrtttzs

111891. Hadits lni merniliki slqhd, !/aitu hadib Tsabit dari fuias

yang diriwayatkan oletr Ath-Thabarani dalam 4111u67't326 dengan sanad

yarry shalrih.

tees 192153;.
1370 Uh. Mwt d Ahn d (2/299,3211.
137r Uh. funan Afu hd (tro. 1400), Sunan At-Tlffid lrrp,. 289ll, &m, Aft

lVasg'l Al Ktth(10545), Sttat lhru lulalahba.378t6:1.
1372 lbnu Hibban(no. 787).
1373 Uh. N Musbdmk (l/ffi51.
1374 Ahr 6dak menernukan btograft Abbas Al Ju$/amt dalam At-Tartlfi N lhbtr

(7/41dan tidak menernukan tenrpatrp. Wabhu a'lan
t375 Ab-Tshat(S/ZS9L
1376 Aku tdak menernukannln dalam Al Mu'ftm Al lhblr dan hanya

menemukann5ra dalam Al Mu'fizm Al Austh (no. 3656) dan Al Mu'fiam Ash-

. t .ifif r,';,s$i lrj| A t
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*3 rll ht .* Ut'&'42, # /;,.*y - r . o

.( li,flt $--rl -;. o 1fi- t;gi'h f oJ t
405. Hadits Ibnu Umar, 'Aku menunaikan shalat di

belakang Nabi $, Abu Bakar dan Umar. Temyata mereka
membaca' Bismillahinahmaninahinl dengan suara keras."

. Diriwayatkan dari Ali dan hnu Abbas,

i t>r:.:t ,f ArW- ,t€ 'p: ;V ?t, ;* 
"$'of

"Bahwa Nabi $ membaca 'Bismillahirmhmanirnhim' dengan

suara keras dalam shalat di antara dua surah."

t11901. Adapun hadits hnu Umar, Ad-Daraquthnit3T7

meriwayatkannya dari jalur [tbnul1378 Abi Dzi'b dari Nafi' dari hnu

Umar dengan redaksi lrang sarna

Dalam sanadnya terdapat Abu Ath-Thahir Ahmad bin Isa [Al

Alawi1l3ze, seseorang yang divonis pendusta oleh Abu 11u6rn1380 63p

lainnya. Dan perawi di bawahnya juga dha'if[dan]134t maihul. 
,,:

Shaghir (no. 490). Al Haitsami menisbatkan hadits ini kepada keduanya

dalam Majma' Az'hwa'ld (7 /3Ol- fu-Suyuthi menisbatkan hadits ini kepada

Al Austh saja dalam Ad-futrAl Manbur(6/3791. Hadits ini tendapat dalam

Mafitn' Al hhmln (24051. Walhhu a'lam
1377 l..tlr. Sunan Ad-Darquthni(1/305).
1378 616;6 dua tanda kurung siku tdak ada dalam manuskrip asli. Aku

meralatrya dengan mengambilnp dari manuskripmanuskrip lainqn.

c..rt
'(t)-P
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Al l&athib meriwayatkann5n dalam pembahasan mengeraskan

*ara (N Jahrfuz mehlui ialur lain dari hnu Umar. Di dalamnyra

disebutkan: Ubadah bin Ziyad Al Asadi, seorang adalah perawi yang

41ru'i1;l$3 Dahm sanadnSn juga terdapat Muslim bin Hagpn, seorang

perawi yang maJhul.r384 Dia Mata,
'-ri, Jb fi Tt3 f.,itr ,iar';;t * iil Jb'8

"hnu Umar shalat dan menrbaca basmalah dengan suara keras

di antara dua surah, lalu dia mengatakan bahwa dia shalat di belakang

1379 Dahrn manuskrip asll tertrlis 'Al Ma'fu|. Penulisan ini sahh dan ralabr1la aku
ambil dari rnanuskriprnanrskrip lainnp.

lm Demikianlah yang dikatakan oleh Al Haffzh. Yang terdapat dalam sanad

hadits adalah Ahrnad bln Isa Abu Abdilhh At-Ttstari Al Mishri. Dia-lah orang
yang dipsbincangkan oleh Abu Hatim, Abu Zur'ah dan hin-lainnya. Mereka
menuduhn5la berkenaan dengan kebenaran pendengarannln, sebagaimana
disebutkan dalarm Al Jart Wa At-Ta'dll (2/64l.Adapun Abu Ath-Thahir Al
'Alawi, hnu Hibban han5p mencatat namanlra tapl tdak mernbahas Jarh darr
Ta'dilnya. Ad-Daraquthnt mernvonisn5ra sebagai pendusta sebagaimana
disebutlon dalam Z&ar N lu{lzan(l/24U.

1381 636 int fldak ada dalam manr.rskrtp asli, tapi ada dalam manuskripmanuskrip
lainnp.

1382 yu6ri pernbatnsan basrnalah bahwa ta termasuk a5nt dari surah Al Faflhah.
Al Hafizh Adz-Dzahabi mencatatrya dalarn Slgr A'hn An-Nubla'(18/29L1.

1383 Dia termasuk salah seorang pemimpin Syi'ah di Kufah; Shadq tapi memiliki
hadits-hadits munkarterlrblrg Al Fadlm'iL
l.jh. Al Jarh Wa At-Ta'dil16/971dan N lknrlka4p lbnu Adl(4/348.3491.

13"% Al Bukhari mencatat hadits lni &hm At-Tartkh Al l{ablr(7/2591, hnu Abi
Hatim Ar-Razi dalarn Al Jarh Wa At-TaW l8/L821. Tapi keduan5n fldak
membahas tentang Jarh dan Ta'dilnya. hnu Hibban Juga mencatatnya dahm
Ab-TsiqatlT/M51.
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Kitab Shalat

Nabi $, Abu Bakar dan Umar, mereka semua membaca basmalah

dengan suara keras di antam dua surah'"

Yang benar adalah bahwa hadits tersebut dari hnu Umar dan

tidak marfit'.

t11911. Adapun hadits Ali, Ad-Daraquthni138s :juga

meriwayatkanngn dari hadits Jabir Al Ju'ft dari Abu Ath-Thufail dali Ali

dan'Ammar,

,,trkit G W- ok p't ,11 hr J:" 1t Ll

.(;)qtii'la;-;
"Bahwa Nabi $ membaca 'Bismillahirrahmanirmhim' dengan

suara keras dalam shalat-shalat fardhu."

Redaksi yang sama juga diriwayatkan olehnya tanpa

menyebutkan kata "Dalam shalat-shalat fardhu."

Dalam sanadnya terdapat Amr . bin Syimr, seorang perawi

mabuk, dan Jabir juga divonis pendusta oleh para ulama hadits.

Hadits ini memiliki jalur lain dari Ali Snng diriwayatkan oleh Al

Hakim dalam Al Musbdmk,tw tapi dalam sanadnya terdapat

AMurrahman bin Sa'd Al Muadz&in lrang divonis dha'if oleh"hnu

Yu'irr.1387

138s Uh. Sunan Ad-Darquthnl (l/302-3031.
1386 uh. Al Mustadmk(l/2ggl.
1387 uh. Al Jarh Wa At-Ta'dil(5/2371.
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Al Baihaqi berkata, "Sanadnln dha'if, hanya saja hadits tersebut

lebih bagus dari jalur Jabir Al Ju'fi."

Ad-Daraquthnilffi meriwayatkan hadits ini dari dua jalur, dari

Ali, dari jalur Ahlul Bait yang statr.rsnln antara dha'if dan maihul.

ILL9?I. Adapun hadits hnu Abbas, 61-nt*16ri138e

meriwqyatkannya sebagai berikuh Ahmad bin Abdah Adh-Dhabbi

menceritakan kepada kami, Al Mu'tamir bin Sulaiman menceritakan

kepada kami, Isrnail bin Hammad menceritakan kepadaku dari Abu

Khdid darinya, dia Mata,

ii 4 -;'ol)c * *t xvht ;e',Ir,tk

"Nabi $ mernulai shalabrya

'Bismillahinahmanirrahim'."

.< r$ti,ni
dengan (membaca)

At-Tirmidzi berkata, "Sanadnya bukan yang demikian."

Abu Daud berkata, "Hadits lni dha'if

613ur=r1390 berkata, "lsmail bukan perawi yang kuat."

Al Uqafitsel berkata,'Hadits ini fidak mahfuzh dan Abu Khalid

majhul."

1388 Uh. Sunan Ad-Daraquthni (L/302). 
.

138e Uh. Sunan At-Timidzi (no. 2451.
13e0 66. IGsyf N Asar l1/225/t1o.5261.
13e1 96. Adh-Dhubk'ka4a Al Uqaili (l/801.
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Abu Zur'ah berkata, "Aku tidak tahu siapa dia."

NBazzar dan hnu 9166*1392 berkata, "Dia adalah Al Walibi."

Ada juga yang mengatakan, "Hadits tersebut trdak shahih."

Hadits ini memiliki jalur lain yang diriwayatkan oleh Al

11u1613e3 mehlui jalur AMullah bin Amr bin Hassan dari Syarik, dari

Salim, dari Sa'id bin Jubair, dari hnu Abbas dengan redaksi, r;i'r

.il,2t d'H- bk '

"Nabi S membaca dalam shalat dengan suara keras."

Dia menilai shahih hadits ini. Tapi penilaiannya salah, karena

AMullah dinyatakan seomng pemalsu hadits oleh hnu 61yu61r1.13e4

Abu Ash-Shalt Al Harawi mencuri (memalsukan) hadits ini dan

dia adalah perawi yang matruk. Dia meriwayatkan dari Abbad bin Al

Awwam dari.syarik 5nng diriwayatkan oleh Ad-Daraquthni.l3es 1t5uq

bin Rahawaih meriwayatkan hadits ini dalam Musnadnya dari Yahya bin

Adam dari Syarik, tapi tidak menyebut hnu Abbas dalam sanadnya,

melainkan meriwayatkannya se@ra mutwl. Inilah yang benar dari sisi

ini.

Ad-Daraquthni1396 6* Ath-Thaba-rri1397 meriwayatkan dari

jalur Ahmad bin Muhammad bin Yahya bin Flamzah: Ayahku

menceritakan kepadaku dari ayahnya, dia berkata, "Amirul Mukminin Al

Mahdi shalat Maghrib mengimami kami dengan mengeraskan bacaaan

t3e2 Masyahir '(llann N Amshar(l/118) dan Ab-Tshat(5/5L41.
13es Uh. N Musbdmk (t/2081.
rs/t 13u,, 41 Mizan (3/320) dan Al l{asyf Al Hablb(Hd 155).
13es Uh. Sunan Ad-Dbmquthnl (1/303).
13e6 Ulr. Sunan Ad-Darasuthni (1/303-304).
13e7 uh. Al Mu'jan Al lkbir(no.10651).



Talkhishul Habir

basmalah, lalu aku bertanya, "Apa ini?" JawabnSn: Ayahku

menceritakan kepadaku, dari a5rahnya, dari kakeknya, dari lbnu Abbas,

"Bahwa Nabi $ membaca 'Bismilkhirmhmanitnhimrl39S dengall suara

keras."

Catatan:

Dalam semua jalur ini Udak ada tambahan redaksi lang
menyebutkan bahwa bacaan basmalah dibaca di antara dua surah.

Memang benar bahwa Ad-Daraquthnil399 tnsrit{rayatkan dari jalur hnu
Juraij dari Atha' dari hnu/1400 Abbas, "Bahwa Nabi $ selalu membaca

'Bismillahirmhmanirmhim'dengan suara keras di antara dua surah."

Dalam sanadnya tendapat Umar bin Hafsh Al Makki, seorang

perawi yang dha'if.

Dia (Ad-Daraquthni) jugsl4ot meriwayatkan hadits ini dari jalur

Ahmad bin Rusyaid bin Khutsaim, dari pamannya, Sa'id bin l(hutsaim,

dari Ats-Tsauri, dari fuhim, dari Sa'id bin Jubair, dari hnu Abbas.

Ahmad adalah perawi yang sangat lernah (dha'if iiddarlt dart

pamannya juga lemah.

1398 Sanad ini sangat lemah. Ahmad bin Muhammad bin YahSn meriwayatkan

hadits-hadits munl<ar. Dia telah tua renta dan diajari se@tzr lisan. Lih. /kaa
Al Mzan ll/2951. hnu Hibban berkata dalam btografi a5ahnSn (Muhammad

bin Yahya bin Hamzah), "Seorang perawi Tshah untuk dirinSn sendiri;
hadits-haditsnya lnng diriwayatkan oleh Ahmad bin Muhammad bin Yahya
bin Hamzah dan saudara 'Ubaid hartrs dihindari, karena kedmn5ra

memasukkan ke dalamnya segala bal." (Ab-Tsiqat9n4l.
13ee UIl. Sunan Ad-Danquthnt (l/304;1.
14oo [Q/1541.
1'!01 66. Sunan Ad-Danquthni (1/30+305)
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Kitab Shalat

406. Perkataan penulis: Nabi $ membaca surah Al
Fatihah secara berturut-furut dan bersaffia, "shalatlah l<alian

sebagaimana melihatku shalat! -"

Tentang hadits muwalat (berturut-turut), aku tidak melihatnya

dengan jelas. Kemuhgkinan dia mengambilnya dari hadits ummu

Salamah, "Nabi S memotong bacaannya (memberi jeda) ayat demi

ayat."

Ibnu Daqiq 61 161402 membantah pendapat para fuqaha yang

mengambil hadits ini sebagai dalil tentang wajibnya mengikuti seluruh

perbuatan beliau, yakni berkenaan dengan hadits " Shalatlah kalian

sebagaimana melihatku shakf', karena saMa ini dituiukan kepada Malik

bin Al Huwairits dan sahabat*ahabakrya. Jadi Udak sempuma

mengambil dalil dengan hadits ini kectrali yang benar-benar berasal dari

perbuatan beliau saat perintah tersebut.l$3 Adapun yang bukan benar-

benar perbuatan beliau, maka tidak waiib hukumnya.

Adapun yang kdua, maka telah disebutkan dalam pembahasan

adzan.

.?4,F\\YrLY 'Lr-*
' Hadits, " Tidak sh shatat kecuali dengan (membaca)

sunh AI Fatihah;'

L4o2 11r1*n At Ahl<am karp hnu Daqiq Al ld (l/2lG2l7) dengan redaksi yang

panjang.
1'to3 DikuatlGn dengan perbuatan beliau png dilakukan secara tenrs menerus.



Talkhishul Habir

Hadits ini telah diumikan pada pembahasan sebelumnya.

.pt.1 * otpt"ri ifr ,i>y*

' Hadits, 'Bahwa Nabi $ menganggap (menghitung)

surah Al Fatihah 7 ayat."

Hadits ini telah disebutkan sebelumnya yang merupakan hadits

riwayat Abu Humirah dalam alur riwayat Al Baihaqilaoa 6uri jalur Sa'd

bin AMul Hamid bin Ja'far. Dia juga meriwayatkan melalui jalur Sa'id Al

Maqburi dari Abu Sa'id secara marfu'durgan redaksi yang sama. Dalam

sanadnya terdapat Ishaq bin Abdul wahid Al Maushili, seorang pemwi

mahuk.

111931. Al 11u6-1t105 meriwayatkan dari jalur hnu Juraij:

Ayahku mengabarkan kepadaku bahwa sa'id bin Jubair mengabarkan

kepadanya tentang firman Allah SWT,

'# 5r:,jir| a-Cfi iC; if$( Iril ,i6 .ds G

r'r04 uh. As-Sunan Al Kubn (2/451.
140s ljh. Al Mustadmk(1/550).
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Kitab Shalat

"Dan sesungguhnya kami telah berikan kepadamu fuiuh ayat

yang dibaca berulang-ulang dan Al Quran yang agung." (Qs. Al HUr

t15l: 87). Dia berkata, "la adalah Ummul Qur'an." Sa'id bin Jubair

membaca "Bismillahirmhmaninahim" sebagai ayat kefuiuh.

Ibnu Jubair berkata, "AMullah bin Abbas membacakannya di

hadapanku sesuai yang aku baca." hnu Abbas berkata, "Allah

mengeluarkannya unfuk kalian yang belum pemah Dia turunkan kepada

orang-omng sebelqpn kalian. "

Sanad hadits 'ni shahih.

lb:;At ;t-ar J Vl;f i6 ri1 ,Ly-[r r r t]. t .v

ii,r ,:;ij prir 'u ,*' '#. Y itr LV ,jG ht i;f v"r

.:K,
407-lll94l. Hadits, "Bila alah seorerng dari kalian

hendak mendirilmn shalat, hendaln5Ta dia beruudhu sesuai

wng diperintaht<an Nlah O. Bila dia tfrdak bisalteoo

membaca Al Qw'an dengan baik, hendalmya dia memuii
Allah (membaca handalah) dan membaca takbir;'

Hadits ini diriwaSntkan oleh Al6"Lirnla07 dari hadits Rifa'ah bin

Rafi' dengan redaksi,

1'rc6 Kata ini tidak ada dalam manurskrip asli. Aku meralatrya dari manuskrip-

manuskrip lainnya.
1'107 Uh. At Musbdmk(l/24L1.

.?rr i;f s ;rb$t A,F'; *f \b'C t



Talkhishul Habir

" Tidak sempuma shalat salah seorang dari kalian sampai dia

beruudhu dengan sempuma sesuai 5nng diperintahkan Allah ......."
Dengan redaksinya yang panjang. Redaksinya adalah,

.*, if') 3,r 1..-d 
',tt, y.Y;vlr;'oi; ok'oV

'Bila ada ayat/sunh * ;r'; 5nng kamu hapal, baatahl Dan

bila tidak, bacalah Hamdalah, Takbir dan Tluhlit.' .

Hadits ini telah disebutkan pada permulaan bab ini.

t \t * It Jtig y,-:r'ol ,Ly -[r r 1o], r .A
lo tqr

'Ft i'r, hr lt q U i, 
":itt.i,r 

otl.i:. ',P ,Jui ,G$2 G

t1 \Fyt u* pf4t'or'i,lT ol'6y*l y jl ,iw *:

408-111951. Hadits: Bahwa seorang laki-lald menemui
Nabi S dan berkata, 'Aku fidak mampu membaca Al Qur'an
sedikit pun. Ajarilah aku sesuatu yang dapat mencukupi
shalatku" Nabi $ bersaMa, 'Bacalah, 'subhanallah,
walhamdulillah, wa laa ilaha illallah, wallahu akbar wa la
haula wa la quwwata illa billah (Maha Suci Allah, segala puji
bagi AIIah dan tidak ada Tuhan selain Allah, Allah Maha
Besar, dan tidak ada da5m dan kekuatan kecuali dengan
Allah).'

iy !l i:;,t, J'; r)
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Kitab Shalat

Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Daud,1408 Ahmad,1409 An-

Nasa'i,1410 lbnu Al Jarud,14lt hnu Hibban,l4lz Al Hakim1413 dan Ad-

Daraquthni.1414 R"duk"inya adalah versi riwayatnya dari hadits hnu Abi

Aufa dengan redaksi yang lebih sempuma.

Dalam sanadnya terdapat hrahim As-Saksaki. Dia termasuk

perawi Al Bukhari, tapi beliau dicela karena mengeluarkan haditsnya.

Dia divonis Dha'if oleh6rr-ry*u'i. 1415

hnu Al Qaththanlal5 berkata, "segolongan ulama memvonisnya

dha'it tapi mereka tidak bisa mengeluarkan argumentasinya."

An-Nawawi menyebutkannya dalam At l{hulashahl4l7 dalam

par;al Adh-Dha'if.

An-Nawawi berkata dalam qarh Al Muhadzdzab,L4te "Hadits ini

.diriwayatkan oleh Abu Daud dan An-Nasa'i dengan sanad yang dha'if.

Sebabnya adalah hrahim menjadi perbincangan mereka (menjadi pro

dan konhra di kalangan mereka)."

1408 uh. Sunan Abu Daud(no. 832).
1t10e 96. Musnad Ahmad W253,356,3821.
1410 66. Sunan An-Nasa'i (no. 9241.
1411 66. Al Muntaqakar5n hnu Al Jarud (no. 189).
1412 hh. Shahih lbnu Hibbn(Al lhsan/11o.1808,1809).
1413 Uh. N Musbdmklt/z4l\.
1414 Uh. Sunan Ad-Damquthni (1/313-314).
141s Uh. Adh-Dhu'afa' karya fui-Nasa'i (Hd 148lNo.18). Dia berkata,

bukan perawi yang kuat."
L4L6 R\an Al Wahm Wal lhamls/3061.
1417 Uh. Khulashatu Al Ahkan karya An-Nawawi (1/383/No.1198).
1418 Uh. N Maimu,(B/3Bll.

"Dia
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hnu Adi1a19 berkata, "Aku tidak menemukan haditsnya yang

redaksinya (matan) munkar."

Dia tidak sendirian dalam meriwayatkannya, karena hadits ini

diriwayatkan oleh Ath-Thabamni dan Ibnu Hibban dalarn shahilrny6La20

dari jalur Thalhah bin Mushanif dari hnu Abi Aufa.

Tapi dalam sanadnya terdapat Al Fadhl bin Muwaffaq, seorang

perawi yang divonis dha'if olehfi$u l{36rn.1421

4A9. Perkataan penulis,'Disunnahkan mengucapkan
'Amin' seusai membaca Al Fatihah. Hal ini telah tetap (sah)

dari Rasulullah &."
Sepertinya yang dia maksud adalah:

tl1961. Hadits yang diriwayatkan oleh Ad-Daraquthr;L(22 dan Al

11uLi-1a8 dari jalur Az-Zubardi, dari Az-Ztthi, dari Sa'id dan Abu

Salamah dari Abu Humimh, dia be*ata,

141e Uh. Al l{amil fr Dhubfa' Ar-Riial (l/21U. I-englopnya adalah, ".........Dia
lebih memiliki sifat jujur daripada perawi-perawi lainnya. Dla menulis
haditsnya, sebagaimana yang dinlptakan oleh An-Nasa'i."

1420 95. Shahk lbnu Hibbn Vl thsadNo.1810).
t42L N Jarh Wa At-Ta'dill7/681.
1422 I.;^h. Suran Ad-Damquthni (1/335).
1423 UIr. N Mustadmk(1/335).

prit il eit; n t_j 6 ru: ;v ht ,)* ir Jy, os
taa

.w\ ,Sv:\fk et
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"Rasulullah $ mengucapkan 'Amin' dengan suara kems seusai

membaca Ummul Qur'an."

Ad-Daraquthni berkata, "Sanadnya hasan-"

AI Hakim berkata, "Hadits irtr shahih sesuai syamt Al Bukhari

dan Muslim."

Al Baihaqi berkata, "Hadits im hasn shahih-"

Disebutkan dalam riwayat An-Nasa'ila2a 6*i jalur Nu'aim AI

Mujmir dari Abu Humirah,1425

,itt'i ,l;yT :is {ir:a, t:rt { ,F l;} i:6r&
. &3 ;v b' jb ii ) ;7i:tb'#1 jr,i d,t,ir)

Abu Hurairah shalat mengimami kami, a* ."t"tut membaca

"Waladhflhaalliin" dia mengucapkan uAmin.' lalu dia berkata, "Demi

Dzat yang jiwaku berada di Tangan-Nya, aku-lah orang yang shalakrya

paling mirip dengan shalat Rasulullah €f."

Al Bul.fiari meriwayatkan hadits ini secara mu'allaq.L426

'*lt ';a ',4b :nL i. ,YL L-* -[r r tv]. t t .
'. , .

.:wt ,,,5v {AtZ:tY;} ,i6 6 *,t t'?'r *v
4lO-ILLg7l. Hadits Wa'il bin Hujr, 'Aku shalat di

belakang Nabi $.'Beliau mengucapkan 'Amin' dengan suara

paniang seusai membaca'Waladh4haalliin'."

1424 f-i,6. Sunan An-Nas'r(no. 905).
t+zs lq2ASSL
1425 Uh. Shahih Al Bukhad, di atas hadits no. (780).



Talkhishul Habir

Hadits ini diriwayatkan oleh At-Tirmif,ri,t4?7 Abu Daud,L428 Ad-

Daraquthnit4?9 6^ hnu Hibba,r1430 666 jalur Ats-Tsauri dari Salamah

bin Kuhail, dari Hujr bin Anbas, dari Wa'il bin Hu;r.

Dalam riwayat Abu Daud disebutkan, "Beliau membacanya

dengan suara keras."

Sanad hadits ini shahih dan dinilai shahih oleh Ad-Daraquthni.

Ibnu. Al Qaththan1431 menilai cacat hadits ini dengan dalih

karena ada Hujr bin Anbas, seorang perawi yang Sdak dikenal. Tapi
penilaiannya salah, karena Hujr bin Anbas seorang perawi yang tsiqah

lagi dikenal. Bahkan ada yang mengatakan bahwa dia seorang sahabat.

Dia dinilai tsiqah oldt Yahya bin Ma'in dan ulama-ulama hadits

lainnya.r432 Nama ayahnya ditulis salah oleh hnu Hazm. Dia

mengatakan, "Hujr bin Qais." Irhma ini adalah majhul dan tidak

diterima.

hnu Majahl4$ meriwalntkan hadits ini dari jalur lain dari AMul
Jabbar bin Wa'ilm, dari ag;ahnya, dia berkata,

fr;*rrio{i':at v;) 'jd b" *U,€'4b
.'^L tl."i .'qI :Jti

1427 95. Sunan At-Tbmtdd krc. 24f,i1.
1428 96. SunanAbu Daud(no. 932).
142e Uh. Sunan Ad-Darqutlni(1/333-334).
1430 Uh. shahk lbnu Hibbn.
1431 66. tugn Al Wahm Wat lhan(3/374t.
1432 Uh. Tarikh Ad-Dadni W 94/11o.2541, Al Jarh Wa AbTa'dil (3/2671, Ar.-

Tsiqatl<arya lbnu Hibban (4/177).
1433 Uh. Sunan tbnu Majah(no. 855).
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Kitab Shalat

"Aku shalat bersama Nabi $. Beliau mengucapkan Amin'

setelah membaca'Waladh4haalliin'sementara kami mendengamya."

Ahmad1434 dan Ad-Daraquthnilrt35 *eri*'urug.rr, dari jalur ini

dengan redaksi, "Mernbacanya dengan $lara panjang."

At-Tirmidzi berkata dalam JamiLnpztffi Syu'buh meriwalntkan

hadits ini dari Salarnah bin Kuhail. Dia menyisipkan nama Alqamah bin

Wa'il antara Hujr dengan Wa'il. Dia ffiata, "Mernbacanya dengan

suara lirih."

Dia berkata: Aku mendengar Muhammad berkata, "Hadits

Sutran lebfr't shahih." Syu'bah salah dalam beberapa tempat dengan

mengatakan, "Dari Hujr Abu Al Anbas." Padahal yang benar adalah

Abu As-Sakan. Dan dia menambahkan "Alqamah" padahal di dalamnya

tidak ada Alqamah. Dia meriwayatkan, "Membacanln dengan suara

lirih", padahal yang benar "Menibacanya dengan suara panjang."

Demikianlah 5nng dikatakan oleh Abu 7ut'u1r-L437

At-Tirmi&i1438 berkata, "Al Ala' bin Shalih meriwayatkan dari

Salamah seperti makna hadits riwayat Sufuan."

Abu Bakar Al Atsram berkata, "Riwayat Syr'bah mudhtharib

baik dalam sanad mauptrn redaksinln. Tapi Sufuan meriwayatkann5ra

dengan teliti. Sanad dan redaksinya tidak mudhtharib.

Ad-Daraquth61439 berkata, "Dikatakan bahwa Syu'bah keliru

dalam meriwayatkann5ra. Dan SufSnn telah mernperkuat riwayat

Muhammad bin Maslamah bin Kuhail dari a3nhqn."

1434 96. Musnad Ahmad (4/3181.
143s 95. Sunan Ad-Danquthni (1/334-335).
1436 e/Z*291.
1437 I.:h. Sunan AtTimidzi (Op.cit.l
1438 rbrbl(dalam Op.citl
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hnu Al Qaththanl440 berkata, "Sgr'bah dan Sufuan berselisih

pendapat dalam hadits ini. Syur'bah berkata 'Menurunkan', sementara

Ats-Tsauri berkata 'Mengeraskan'. Syu'bah berkata 'Hujr [Abi]1'141 Al
Anbas', sementara Ats-Tsauri berkata 'Hujr bin Anbas'. Al Bukhari dan

Abu Zur'ah membenarkan perkataan Ats-Tsauri. Aku tidak tahu

mengapa keduanya tidak membenarkan dua pmdapat tersebut sehingga

Hujr bin Anbas sama dengan Abu Al Anbas."

Aku mengatakan, "lnilah yang diryntakan oleh hnu Hibban

dalam Ats-Tsiqat,lrt4z'Ehhwa kungt>nya sama seperti narna ayahnya. "

Akan tetapi Al Bukharilzt43 mengatakan, "Kun5ahnya adalah Abu As-

Sakan." Tapi bisa jadi dia memiliki dn kungh.

. Dia berkah,l'l4+ "Keduanla juga berselisih pendapat dalam hal

lain. Ats-Tsauri mengatakan 'Hujr dari Wa'il', sementara Syu'bah
mengatakan 'Hujr dari Alqamah bin Wa'il dari ayahnya."

Aku mengatakan, "hnu Al Qaththan tidak memeriksa hadits

yang diriwayatkan oleh Abu Muslim Al Kaiji dalam Sunattnya: Amr bin
Mara-rq menceritakan kepada kami, Syu'bah menceritakan kepada kami

dari Salamah bin Kuhail, dari Hujr, dari Alqamah hnu Wa'il, dari Wa'iI.,'

Dia berkata: Hujr mendengamya dari Wa'il. Dia berkata,
"Nabi $ shalat ............." lalu dia menyebutkan haditsnya.

Demikianlah 3nng diriwayatkan oleh Abu Daud Ath:Thayalisi

dalam Musnadnya144s dari Syr'bah dari Salamah: Aku mendengar Hujr

l4ire Uh. Sunan Ad-Dar4uthni (l/33/.l)-
rw ht n Al Wahm Wat ltnn (3/3741.
1'141 Dahm manr:skrip asti t€rfulis "hnu.o Penulisan int salah. Yang benar adalah

5nng terhrlis dalam manuskripmanuskrip lainnp.
1c4,2 @/Lzzl.
l'14i1 l-ih. Sunan At-Tirmtdzi (Op.at.
14'14 Yakni hnu Al Qaththan (Op.dt.
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Kitab Shalat

Abu Al Anbas: Aku mendengar Alqamah bin Wa'il dari Wa'il, dia

berkata: Aku mendengamya dari Wa'il.

Dengan demikian maka tidak ada la$ idhthinb pada hadits ini.

Yang masih diperselisihkan antara Syr'bah dengan Sufipn adalah

tentang membaca dengan suara keras dan membaca dengan suara lirih.

Aku memilih riwayat Sut/an 1nng dip6l$at dengan dtra hadits mubbi'.

Berbeda dengan riwayat Sl1r'bah. Oleh karena itulah para kritikus hadits

menyatakan bahwa riwayatuiya l&h shahih. Wallahu A'lam

Catatan:

fu-Raftl menjadikan hadits Wa'il sebagai dalil tentang sunah-nya

membaca 'Amin' dengan suara keras. Dia berkata dalam Amali-nya,

"Boleh ditafsirkan bahwa beliau membacanlp dengan suam panjang dari

sisi katanya, tapi riwayat yang menyatakan bahwa.beliau mernbacanln

dengan suara keras menjauhkan penafsiran ini. Karena itulah At-

Tirmidzi mengatakan setelahnya: Pendapat ini dinyatakan oleh beberapa

ulama. Mereka mengatakan bahwa Nabi $ membaca 'Amin' dengan

suara keras."

Faidah:

hnu Abi Hatim berkata dalam Al IlaF%, Alar bertanp kepada

ayahku tentang hadits png diceritakan kepada kami oleh Ahmad bin

Utsman bin Hakim: Bakr/Ma7 bin AMurrahman menceritakan kepada

kami dari Isa bin Al Mukhtar, dari hnu Abi Laila, dari Salamah bin

Kuhail, dari HujjiWah bin Adi, dari Ali, bahwa dia mendengar

144s Uh. Musnad Abi Daud Ath-Thalplisi (no. 1024).
1'146 Uh. llal lbnu Abi Hatim (7/931.
tM1 lQ/156L
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Nabi $ membaca 'Amin' setelah selesai membaca surah Al Fatihah.

Maka ayahku menjawab, "Menunrtku ini salah, karena yang benar

adalah Hujr bin Anbasl4 dari Wa'il. Sedang hadits ini dari lbnu Abi
laila, seorang perawi yang buruk hapalannya."

Aku bertanlra lagr, "Apakah AI Muththalib bin Ziyad juga

meriwayatkan dari hnu Abi Laila dari Adi bin Tsabit dari Zin bin
Hubaisy, dari AIi dengan redaksi yang .sama?" Jawabnya, "lni juga

salah."

ht ,* it Jt-, ott ;;; *j u+ -[r r 1^].r \ \

.:',1e )7:;jl.'ot &'"i:e;'Jl'o1l $ rui ;v
411-t119S1. Hadits" Abu Hurairah, "Bila

Rasulullah $ mengucapkan 'Arnin', orang-orang yang di
belakangnya ikut mengucapkan 'Amin' sehingga suara
gaduh terdengar di masjid."

Aku tidak menemukan hadits ini dengan redaksi seperti ini.

Akan tetapi hadits yang semakna diriwayatkan oleh hnu M4ah1aa9 dari
hadits Bisyr bin [iafi', dari Abu AMillah, putra paman Abu Hurairah,

dari Abu Humirah, dia berkata,

14'lu Dahm Al llalftiujr Abi AI 'Anbas).
144e Uh. Sunan lbnu Majah(no. 853).
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Kitab Shalaf

,ju rit *3 tv?" * yt Jh ors ,talir urSt t;
yf tn:-;. &,:,zs 'i6 {-{14t$;*;sL1Jrfi)

. r*;ir A. €i Jl:\t',;Lst

"Orang-orang fidak mengucapkan 'Amin', maka

Rasulullah $ mengUcapkan 'Amin' setelah menrbaca 'Ghaidl

maghdhuubi'alaihim otakdhdhaalliln'hingga didengar oleh orang-orang

yang berada di shaf pertama' rnaka terrdengarlah $rara gaduh di masjid'"

Abu Daudlffi meriwaFtkannya dari jalur ini dengan redaksi,

,,sampai orang:orang 5rang berada di shaf pertama mendengamya." Dia

tidak menyebutkan perkataan Abu Hurairah. Bisyr bin Rafi' adalah

perawi dha,it dan tentang puha paman Abu Hurairah ada yang

mengatakan bahwa dia tidak dikenal, tapi hnu Hibbanl4sl menilainSn

blqah.

Catatan:

hnu Ash-shalah berkata dalam Al lklam Ala Al wasith Hadits

ini dicatat oleh Al Ghazali dengan redalisi tersebut karena mengikuti

Imam Al Hammain. Dia menyebutkan dalam Nihagbnya dengan

redalsi demikian. Hadits ini tidak shahih dan tidak marfu', karena Asy

Syafi'il4sz hanya meriwalntkannya dari Atha' bahwa dia berkata, "Aku

mendengar para imam, hnu Az-zubatr dan imam-imam setelahnya

mengucapkan 'Amin' sampai di masjid terdengar suara gaduh'"'

14so Lih. Sunan Abu Daud(no. 934).
Mst 46-7s1q2t(5/971.
1452 Ulr. Ma'ifah As'Snan Wal AMr (no. 7 4OL
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An-Nawawi14s3 juga meriwayatkan dengan redaksi yang sama

lalu berkomentar, "lni mempakan kesalahan dari keduanya."

Sepertinya yang dimaksud oleh dia dan hnu Ash-Shalah adalah

redaksi haditsnya. Memang 1ang dikatakan keduanya benar, hanya saja

alur riwayat hnu Majah sebagian maknanya sma, sebagaimana yang

telah kami umikan.

;^!,1 iu)' ';11 ti\ ,i;;' d: 4* -[r rrq].trr
'u iG c d'.* *>at'wV'^iU AV i i$ 57L ,k:r;;.,

412-ILL99I. Hadits Abu Hurairah, 'Bila imam
mengucapkan 'Amirr', para malaikat akan ikut mengucapkan
'Arnin'. Mal<a bacalah 'Arnin', karena siapa saja yang
bacaan 'Amin'-nya bersamaan dengan bacaan 'Amin' para
malaikat,' niscaya dosadosanya yang telah lalu akan
t. . ,qrampunr.

Hadits ini diriwayatkan oleh AI Bukhari dan Muslim (Muttafaqun

'alaihlt4il dari jalur Az-Zuhri dari Sa'id dan Abu Salamah darinya.

Keanali redaksi "Para malaikat akan ikut mengucapkan 'Amin'." Redaksi

ini diriwayatkan oleh Al Bukhari secam menyendiri. Redaksinya adalah,
tt l. ,....4u ar, *';:i -,E" rlr; trTL iuyr ,if r11

'Bila imam mengucapl<an 'Anin', iarn 'Arnin', karena para

malaikat akan ikut mengucapl<an 'Amin'. knngsiapa Snng bacaaan

'Amin'-nya betamaan dengan ................ "

14s3 uh. Al Maimu'(3/3291.
1'ltl Lih. Shahk At But<hanbo. 780) dan Shahih Muslim(no. 410).
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,lti ,wT z'iit"..;ib ,{'i\Ai $;\ :'6rtasr i6 rit

Kitab Shalat

Al Buhhari dan Musliml'tss iuga meriwayatkan hadits ini dari

jalur Al A'raj, dari Abu Hurairah dengan redaksi lain,

:o,l..;lt ,;.k>::t $\ ,la| :y.l:,* G'€'*l.jti rlt

tt niui 6 {'i} u}\, Lir.r-l 'd,? ,*yt

"Blla slah s@rurg dart kalian mengucaplcan 'Anin' dalam

shalah5n semqtbn pn makil<at gng di kngit iuga mengucapl<an

'Amin', bila fuaan kduan5a be$anunn' maka doa4aang gng

telah lalu akan dkmpunl.' .'

Dalam stntu riwalatl'156 6t.5r6-t,

.it'u?ui 67,t3l Jif i:;t';
"Bila seseo.r,n ."o,*- 'Wrtudhdh;'Uu o-r,n yang di

belakangnp mengUcapkan 'Amin', bila ucapannlp hrsamaan dengan

ucapan penduduk langit, rnaka dosadosan5ra Snng telah lalu akan

diampuni."

Hadits ini menriliki beberapa jalur-

t+5s 66. shahihAt Bukhart (no. 781) hn slnhk Mttsltm(no.410) (75).

r'$6 t-ih. Shahk Al Bukhari(no.782ldan Shahih Mttslim (no.410) (76).
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Catatan:

Al Ghazali menyebutkan dalam At Wasithl#7 dan Al Waiiy'ess

sebuah tambahan redaksi, "DosadosanSn yang telah lalu dan dosa-

dosanya yang akan datang."

Ibnu Ash-Shalah berkata, "Tambahan ini tidak shahih."

Tapi pemyataannya ini tidak benar, sebagaimana yang telah aku

uraikan dalam jalur-jalur hadits yang berkaitan dengan masalah ini.

413. Perkataan penulis, 'Dan hendaknya seseorang
mengucapkan 'Amin' seus:li membaca surah Al Fatihah,
baik di luar shalat maupun di dalam shalat. Hal ini telah
tetap dari Nabi $."

Aku mengatakan: Al Bukhari meriwayatkan dalam Ad-Da'awat

dalam sliahlbnyal4sgt .

t1200t. Hadits Abu Hurairah png diriwayatkan r;. mal{u',

)-fit'ar,;lit j,f sy

"Bila s*eoftng jang membca (Al Fatihah) menguapkan

'Amin', maka 'Atnin." Kalimat 'Seseorang membaca'

bersifat urnun baik dalam shalat atau di luar shalat.

Dalam riwaSnt keduanSn disebutkan,

1457 Al Wastth (2/12l-1221.
1a58 Dahm catatan pingsir manukrip asli disebutkan, "Yang benar adalah'Dalam

Al hsitlf, karena dia tdak menyrebutkan hadib ini dalarn Al Watlz. Hadits
yang disebutkan dalam dua kitab tersebut ................'

14se uh. shahth Al Bukhartlno.6402l.
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,a a a .

i"t {'t6l $; # -1si3{Jr;L} 
,'rs'6t Ju ril

*Yt 
"ii* 

i
,,Bik saeonng mqnba 'Ghaitil nnghdhuubi 'alaihim waladh-

dlaalliin' talu onng tDng di fuJakang'w memba 'Amin'

.." Hingga al'trir hadib.

sebelumnp telah disebutkan hadits Ad-Daraquthni dan Al

Hakim dengan redaksi, "Blla Mku tehh set*al mqnbca Ummul

Qur'47,160 belku manguaPl<an'Anin'''

{' Xtt ,* ult Ll ,;or" *: u* -[r I ' t]. t t t

fs;k G ,Fr\r ,PtSt ,i ;dtt Da Glhik *,
.',!i.\'.)ii. Jv'sf 

^,1 
i:;+'*3'.,n ft! r,pr r:r'll$ ;i

-^.,1 e:/L'#'ri'is', y a,#r\t;${St ,r Pt G,
:u;;bt.'rs {}!r ai

Abu Sa'id, 'Bahwa

Nabi $ membaca pada dua rakaat pertama shalat Zhuhur

sekitar 30 apt pad. setiap rakaatqza, dan pad. [dua rakaat

terakhir;1'[61 miembaca sekitar 15 alrat atau separuhnya

(pada setiap rakaatnf)- Sedangkan padt dua rakaat

rm 1Q,tl57l.
I'161 Dalam manuskrip asli ternrlis "Pada rakaat lalnqp." Yang benar adalah 5nng

terhrlis pada manuskripmanuskrip latnnlB'

4L4-lL2OLt. Hadits
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pertama shalat Ashar beliau membaca sekitar 15 ayat pada

setiap rakaatnya, dan pada dua rakaat terakhir membaca
sekitar separuhnya (pada setiap rakaatnya)."

Hadits ini diriwayatkan oleh Muslim dalam shahilrnyaLMz

dengan redaksi yang sama. Dalam redaksi riwayatnya disebutkan,

"Seperti lamanya membaca 'Alif laam-miim, tanziil' (Qs. fu-Sajdah)"

sebagai ganti dari kata "Sekitar 30 ayat" tapi artinya sama.

Hadits ini tertulis dalam manusluip asli mengikuti 61 61',u611463

yang mengikuti imam (Al Haramain) dengan redaksi, "S"kitur 70 ayat."

hnu Ash-Shalah berkata, "lni adalah kesalahan bemntai yang

dilakukan bertumt-funrt. "

ht'u )itt Ji, ok :e;ct oj uo -[rv.l].r\o
#.w. r\t aftsr €. 4ry .Wr GW n, & fi ,11

e;i ,7.{J,-+"\ {;\t ;S{St ,e: ,ii;, 7.,
.*6r ,r,j;;-vu jrir G,jh okr,ftlf a,3r

4L5-112021. Hadits Abu Qatadah, 'Rasulullah $ shalat
mengimami kami. Beliau membaca surah Al Fatihah dan dua
surah pada dua rakaat pertama shalat Zhuhur dan shalat
l\shar, dan pada dtra rakaat terakhirn5n membaca surah Al
Fatihah (tanpa membaca surah lainnfia). Terkadang beliau
memperdengarkan ayatnya kepada kami. Pada rakaat

1452 65. Shahih Muslim(no. 452) (156,157).
1463 Uh. Al Wasithkaqn Al Ghazali (2/1221.
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pertama beliau membacanya lama, fidak seperti pada rakaat

kedua."

Hadits ini diriwa5ntkan oleh Abu Daudl@ dengan redaksi

seperti. ini. Asal hadib ini terrdapat dalarn Ash-shahihahl65 dengan

redaksi yang lebih lengkap.

Di dalamn5ra disebutkan shalat subuh dan disebutkan pula shalat

Ashar.

Redal{si rfiualnt Al Bukhari adalah,

Gi ,i:,;t 7.t ?\,Ft\; e itut G l;;- ok

,f 'Jb. vr; iii | 4 'JF"t '^ftr ril'*"./r:fjl i\ ,;;*tt
i.rt G $k )'.:;t G t*:r, 6t

"Nabi $ membaca Ummul Kitab dan dua surah pada dua

rakaat pertama shalat Zhuhur, dan pada dm rakaat terakhir membaca

surah Al Fatihah saia (tanpa menrbaca surah lainnva). Beliau

memperdengarkan alpt.$7a kepada kami dan mernperlama bacaan pada

rakaat pertama sementara pada rakaat kedua fidak. Beliau juga

melakukan hal yang sama pada shalat Ashar dan shalat Subuh'"

Dalam riwapt Abu puu6l'166 disebutkan, "Kami menduga

bahwa beliau melakuftan demikian agar orang-orang bisa mendapati

fakaat pertama."

1464 Uh. Sumn Abu Daudlno.798,799\
1465 uh. Shahth N Bul<hari(no. 759) dan Shahih Muslim (no. 451).
1466 Uh. Sunan Ah.t Daud (no. 5@1.
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.76t f"\"tl.t rl3-p )r di, F?'1r,L-v
* Hadits, " Bila kalian benda di belal<angku, ianganlah

membaca selain surah Al Fatihah."

Hadits ini telah disebutkan sebelumnya dari hadits Ubadah bin

tuh-Shamit.

416. Perkataan penulis, 'Hadits ini memiliki sebab

(Asbabal wurud1, lnitu seonang laki{aki Badui ikut membaca
pelan-pelan bersama Rasulullah C dalam bacaan surah Adh-
Dhuha sehingga beliau kesulitan membacanya. Setelah

selesai shalat beliau bersabda demikian.

Aku Udak redaksi hadits ini. Tapi Ad-

Daraquthnir'r7 rngriu/ayatkan dari hadits Imran bin Hushain,

fji,:^b ,y.r:, y'6u;,jA *:, xaht rs;'rp ok

l* eijt * iW lk i:); Ag,J+x ri '; ,itt Li

"Nabi $ shalat mengimami ormg-onrng dan ada seorang laki-

laki di belakangnya. Setsai shalat beliau bersaMa, Siapkah gng
mangacaul<an bcaanku sat mqtba sunh ini? I.alu beliau melarang

mereka membaca di belakang imam."

Dalam shahibng{468 Muslim menyebutkan bahwa surah

tersebut adalah '*bbihisma nbbil<al a7d (Qs. Al Alaa). Dan tidak di

1467 Lh. Sunan Ad-Damquthni (l/32G3271-

.tu!'
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menyebutkan redaksi "l-alu beliau melarang mereka membaca di

belakang imam." Jusfuir dia berkata di dalamnya: Syu'bah berkata: Aku

bertanya kepada Qatadah, "sepertinSn beliau tidak menyLrkainya?"

Jawabnya, "Kalau beliau udak menyukai pasti beliau akan

melarangngn."

Al Baihaqil'169 6sdota, "lni menunjul*an bahwa riwayat yang

pertama salah."

4t7. Perkataan penulis, 'Disunatrkan membaca

surah As-saidah dan zurah Al Inman pada rakaat pertama

shalat Subuh di hari Jum'at.'

. Menunrtku, dalam hd ini teridapat dua hadits shahih, yaitut

l12o3l. Hadits Abu Huraimh yang diriwayatkan oleh Al

grL1.,uri.1a70

ll2}4l. Hadits hnu Abbas yang diriwayatkan o1"1', y*ht t'1471

418. Perkataan penulis, 'Bagi orang lpng membaca

baik di dalam shalat maupun di luar shalat disunahkan

meminta Rahmat (kepada Allah) bila membaca ayat tentang

Rahmat dan memohon perlindungan (kepada Allah) bila

membaca ayat tentang adzab."

1458 Lih. Shahk Muslim (no. 398).
146e Uh. Juz'u Al Qin'ah Khalfa Al ImamkaryaAl Baihaql (FId f6+165)'
1470 ur. Shahih Al Bul<hadlno. 891).
147r uh. slnhk Mustim bo. 8791.
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Dalam hal ini terdapat hadits yang diriwayatkan oleh para

pengaftrng kitab 5rznan,t472 yafi*

1L2O5l. Hadits Hudzaifah dan Al BaihaqiraT3 dengan redaksi

yang sama sebagaimana yang diriwayatkan dari Aisyah.

419-112061. Perkataan penulis: Dikatakan bahwa
disebutkan dalam hadits,

xr:irz-t., Jvi ,-? *3n P3;vx" Jb fi
'Nabi $ membungkuk (saat nrlu) sampai kedua

telapak tangannya melekat dengan kedua lufutnya."

Hadits ini diriwayatkan oleh Al Btrktrari,l474 Abu Daud,l4zs 15nu

Khuzaimah1476 6* hnu HibbanL4TT 6a6hadits Abu Humaid,

.i:;b,;"1 i w,r,u i-r;-&l 5ts,{:
"Bila beliau ruku, beliau melekatkan kedua *r"""* dengan

kedua lufutrya kemudian membungkukkan punggungnSn." Redal$i

hadits ini riwayat Al Bukhari

Lct2 Lih. Sunan Abu Daud (8711, Sunan AFnmidd (no. 2621, Sunan An,Nara?
(no. 1008,1009).

1473 Uh. As-Stnan Al Kubm (2/3l}l.
1474 Uh. Shahih Al Bukhart (no. 828).
147s Lh. SunanAfu Daud(no. 730).
1476 T;h. Shahih lbnu l{huaimah(no. S89)..
1477 Hh. Shahih tbnu Hibbn(no. 1870).
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Dalam riwayat Abu Daud disebutkan,

Ll.'r-rr;"'i Jfi i

"Kemudian beliau ruku dan meletal.kan kedua telapak tangdhhya

di atas kedua lufutrya dan melurr-rskan (punggungnya) tanpa

mengangkat kepalanya dan tanpa menundukkannya (tapi pertengahan

antara keduanya)."

Dia memiliki beberapa jalur dan redaksi 1ru661478 yang

diriwayatkannya. Dan yang paling mirip dengan hadits yang disebutkan

pengamng adalah:

1L2O7l. Hadits yang diriwayatkan oleh hnu Hibban dalam

shahilrnyal4Tg melalui jalur Thalhah bin Mushanif dari hnu Umar,

bahura Rasulullah $ bersabda kepada orang Anshar,

i,,+rl'rt ai;'&: O,.'*t) e;.*r'sY
.;irv ,:rL ,r':d;u &.3r

* Bila kamu ruku, tebkkanlah kd; daryk tangarunu dl atas

kdua lufuhttu ketnudian rangganglan iari-iarimu dan tenanglah

sampayl'un masing-masing angob menebp di temph5a-"

1478 Ulr. Sunan Abu Daud (no. 7 3L,7 32,7 33,7 U,7 351 -

147e 66. shahih lbnu Hibbn (no. 1887).

o,.2t i,- ..: r ,gi; 
€; ;tt';*)'F Fts 

.,&yi
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Hadits Abu Hurairah tentang ksah orang yang

buruk dalam shalatnya.

Hadits ini telah disebutkan di awal bab.

llz}8l. Hadits Snng diriwayatkan oleh Ashab As-Sunad#l dan

Ad-Daraquthnil'[82 yang telah dinilaiqn slnhih, dari jalur Abu Ma'mar,

dari Abu1ffi Mas'ud, dafi t{abi $, beliau bersaMa,

.,r*\t, ClS, G|p W,y:Sr;y' Y it';'ali't
"Tidak sah shalat sd@nng Wng frdak menegaklan

punggqgnp dalam ruku dan sujtd.".

,1,>l--[rv.t].tr.on &t *v bt * I ,t::t

.il:-13,,'l e;* * irit'*;';'tbr.L-?l G i1$ qQ
42O-tL2O9l. Hadits, "Diriwa5ntkan bahwa

Nabi $ melunrskan punggungnlp saat ruku, lnng sekiranya

disiramkan air ke atas punggungnln, niscaSn air ifu fidak
al€n fumpah."

lcso 1q7158t.
l/181 uh. Sunan Afu Daud (no. 855), Suran At-Timldd (no. 265), Sunan An'

Na,s'i (no. 1027, 1111), grnan lbnu lukiah (no. 348). At-Tirmidzi berkata,

"Hadits Hasn Shahih."
tuz 1t/348). Dia berkata, "Ini adalah sanad png babitlagi shahih."
1t183 p"6- 'M', '8", dan "J" terfulis "hnu Mas'ud" dan ditashih dalam "M."

Penulisan ini salah, karena 5nng benar adalah Abu Mas'ud Al Badri.

Namanya adalah 'Uqbah 'Amnr bin Tsa'labah Al Anshari. Lih- Thabqat
Khalifah bin Khayryth (Hal 95).
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l121OI. Hadits ini diriwayatkan oleh hnu Maja[1484 dari hadits

Rasyid bin Sa'd, i'Aku mendengar Wabishah bin Ma'bad ."""""'
Dengan redaksi yang sarna. Hadits ini akan disebutkan nanti.

Dalam sanadnya terdapat Thalhah bin Zaid yang divonis oleh

Ahmadls dan Ali bin Al Madinilffi sebagai pemalsu hadits.

Ath_Thaba-r11'187 meriwayatkannlp dari jalur ini. Hanyi*, saja

dia mengatakan, "Dari Rasyid, dari Abu Ras!,id." i.;:;'

112111. Abu Daud meriwayntkan hadits ini dalam Mansil-

nya1488 dari hadits Abdurrahman bin Abi Laila, dan Ahmad

meriwaSntkann5ra secara matshuldalam Musnadnyaltl89 6uti11y6, dari

Ali.

lLzl2l. Ad-Daraquthni menyebutkannya dalam Al llal darinya,

dari Al Barra'.

Abu Hatim menilai ktnt riwa5rat yarg mual.La%

lL2Lg, LZL4} Ath-Thabarani meriwaSratkannln dalam Al

17u6y'ail dari hadits Abu Mas'ud Uqbah bin Amr dan dari hadits Abu

1484 uh. grwt lbnu llaJah lno. 8721.
t& TaMdb Al lhryl(13/396[
Lof;6 Tahddb radkh Dtnarw7/%l
1487 Ulr. Al Mu'Jam Al hhfirl22/L{1ft1o.400). Dl dahmryn disehrl*an, "Dari

Ras!,td btn Abi Rasytd."
tM At MarasillGrya Abu Daud (no. t[3).

1'18e Uh. Musnad Afumd (no. 997). Ini ternrasuk wiJadal>nya Abdullah bin

Ahmad. Guru dart Ahrnad udak disehr&an namanln dan dalam sanadnSa

terdapat Sinan bin Harun btn Bislrr Al Ahnrasi, seorang perawi dha'if'
14e0 Ulr. Ilal lbnu Abt Hatim lL/142-1431.
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Barzah Al Aslarni,1492 dan masing:masing sanadnSn berstattrs

6u*rr.L493

1L215, 1216l. Dan juga diriuayatkan dari hadits 6rr*14e4 d6n

hnu Abbasr49s yang masing-masing sanadnSn dha'lf.

Al Qadhi Husain dalarn Ta'lfirrya [menisbad<an hadits inill4%

kepada riwaSnt Aisyah, tapi menurutku lni bukan hadibqn.

Menurutku, hadits png senrakna adalah:

ILZL7I. Hadits png diriwayatkan oleh Mr.rslimlaeT Snng berasal

dari hadits Ais!/ah,

.U;G'"r.ft'^:fr. rtLlt'€r!- I g; ri1 or3

14er uh. Al Mu'Bm Al l{abtr (L7 /142/t1o.6l 41.
14e2 t.ilr. Al Mufum Al Austh (no. 5576). Al Haibami Juga menisbatkan hadlts tni

kepada N IG blr dalam MaJna',42-hm M (2/t231.
1493;s5trq kedtnngE s?rDo-sornd dlm'if an'rzdrn19a.. Datam sanad hadib Abu

Mas'ud disebutkan: Abdul Malik bin Al Husain Abu ltdalik Al Wasithi. Para

ulama hadits mernvonlsnya dha'it Sul:angl<m dalam hadits Abu Barzah, Ath-
Thabarani berkata tentangqB, "Tidak ada Snng meriwayatkan hadib ini dari
Hammad bin Salamah kecrnli Yahya bin Sa'id Al 'Aththar Al Himshi. Shalih
bin ZiSrad meriwaptkannSp sendirian." Yahf bin Sa'td Al 'Aththar adalah
orang $pm yang haditsnya mtnl<ar. Kitabktabnlp terbakar hlu dta

meriwaptkan hadits-hadib munl<ar. Ljh. Adh-Dhubfa' l<arya Al Uqaili
(4/4031dan Al Jarh Wa At-Ta'dil(9/152).

1494 Al Mu'iatn,Ash-Shashirhrsama r\r-Raudh (l/44/No.361.
14e5 Uh. N Mu'jam Al l{abir(no. L278lL
1495 p4rn manuskrip asli terfulis "Dan dari." Penulisan ini salah, mlatrya diambil

dari manuslaipmanuskrip lainnp.
14e7 [ih. Shahih Muslim(no.498).
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"Apabila Nabi $ ruku, beliau tidak mengangkat kepalanya dan

tidak pula menundukkannya, tapi pertengahan antara keduanya."

Maknanya telah disebutkan sebelumnya, VmS bemsal dari hadits

Abu Humaid.

,Ly -[tr\^].tY\
.etia ,r y;at ,f

42L-IL2L8\: ^ Hadits, 'Diriwayatkan bahwa

Nabi $ melarang seseorang menundukkan kepalanSra ketika
ruku hingga lebiti rendah dari punggungnya saat shalat."

Dalam suahr riwayat disebutkan,

Jpr',i:iK r-fSr G,y';r i{-'i a
"Nabi $ melarang seseorang menundukkan kepalanya ketika

ruku hingga lebih rendah dari punggungnln seperti yang biasa dilakukan

keledai."

Ad-Daraquthnil4es msrirx6y6tkan hadits ini dari hadits Al Harits

dari Ali dan dari hadits Abu Burdah dari ayahn5n,1499 6iu berkata:

t; u ,?'rl jtp s-,:p: *a?', ;* yt J;:titt
,",-L Ult orit f-fi i ,,€:1.1;1 c U i:.,rlt ,€:t ,?'tl
ri'!:rt JetG Ul: ,F rj ,yL C?: r) ,€1., Uli Yt

.)t4tAyU:n

14e8 Uh. Sunan Ad-Datquthni G18-119).
L4ee 1614..
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Rasulullah $ bersabda, " Wahai Ali, aku ridha kepadamu

sebagaimana aku ridha t*hadap diriku sendiri dan benci kepadamu

aku benci kepda diriku sendiri. Janqudil engl<au

membca Al Qur'an kefrka sdang junub, engkau ruku dan

sujud ketika dalam kondbi junub, lansanlah engkau shalat dengan

menjalin mmbubnu dan jangan menundukl<an keplamu sat ruku

hingga lebih rendah &d punggangmu.

Dalam sanadnp terdapat Abu Nu'aim An-Nakha'i, seorang

pendr.rsta.

llzl9l. Ad-Daraquthnirso0 mgriwayatkarl hadits ini dari jalur lain

dari Abu Sa'id Al Khudri. Dia ffiata: Menurutku dia meriwayatkannya

secara tnar{u',

.liL'e.'6..yr'.,c,st'i:i K u:i *'€';-;l { t st

"Bila salah s@ftng dad kalian ruku, janganlah dia menundukkan

keplangn lebih rendah dari punggungn5a sepud Sang biasa dilakukan

keldai, tapi hendakn5p dia meluntsl<an tulang sulbin5a."

Dalam sanadnya terdapat Abu Shafun Tharif bin Syihab,

seorang perawi yang dha'if.

Abu Ubaid mencatat hadits ini dalam Ghadb * nuilrgts0l yan1

sama dengan redaksi hadits kedtra.

1500 Uh. Sunan Ad-Datqutlnill/359), tapi di dalamnya ddak disebutkan tentang

menundukkan kepala lebih rendah dari punggung saat nrku'. Yang
meriwayatkannla adalah Al Baihaqi dalam ,4s-$unan Al Kubn (2/851 darl

ialur Abu Sufipn Tharif bin Malik dari Abu Nadhrah dari Abu Sa'id yang di
dalamnp disebutkan tentang menundukkan kepala lebih rendah dari
punggung saat ruku'. Dalam Al kdr N Munir (3/6021hadits ini dinisbatkan
kepada Al Baihaqi.

1sol Uh. Gharib Al Haditkarya Abu 'Ubaid (2/274[
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Kitab Shalat

Ibnu Majah1502 *"6ru,lay61t6rr dari hadits Wabishah bin Ma'bad,

r'i1 it( ,& &:t ;a ht .,e i' Jyt *r?t

.:,Ltiat rl;'&') &iP u?
*Aku melihat Rasulullah $ shalat, bila beliau *k , '#liuu

meluruskan punggungnya ynng seandainSn air disiramkan ke atasnya

udak akan fumpah."

Catatan:

At-Tadbii -Dengan dal muhmalab adalah sebagaimana yang

dikatakan oletr Al .J6uhati.1503

Al Harawi berkata dalarn Gharibrryv,75a4 "Ada yang

mengatakan bahwa kata ini dengan huruf dal mu'Jamah. tapi ia lebih

dikenal dengan dal muhmalah. Artinya adalah, 'Menundukkan kepala

saat ruku hingga lebih rendah dari punggung'."

Dlriwayatkan pula bahwa kata ini dengan l<ha' mu'iamah'

Dalam 4t6-5711ru1rt505 disebutkan, "[Dabakha1lsos -dengan kha'

mu'jamaln Dabbkha tadbil<han, adalah bila seseorang

membungkukkan punggungnya dan menundukkan kepalanya. Jadi kata

ini disebutkan dengan huruf &a dan /<ia sekaligus yang diriwayatkan

dari Abu Amr dan hnu Al A'rabi." Wallahu a'lam-

1502 Uh. Sunan lbnu Malah (8721.
1so3 uh. Ash-shihahlarya Al Jauhari (l&ln.
1s04 Uh. Gharib At Hadtbka4p Abu 'Ubatd Al Harawi (2/2741.

L?'os Ash-Shihah karya Al Jauhari (l/LffiL
1506 Dalarn manuslaip asli dan "M" terhrlis: "Dabha" dengan dzaldl awalnya

dan Ha' mu'jamahdi akhim5ra. Penulisan ini salah.
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d #" * Pt"q-\n *;;ah, Jb fi.
xpf ;Lhry,r:t:,t l/5,

' Hadits, 'Bahwa Nabi ! menekankan
(menempelkan) kedua telapak tangannya di atas kedua
lufutnya saat ruku seperti menggenggilnnya, seraya
merenggangl@n jari-iariq7a. "

Hadits ini diriuayratkan oleh Abu Daud dalam hadits Abu

Humaid yang telah disebutkan di atas.

ok ,Ll- -[rrv.].trv,d #',* ,*t:r d6",J

*in*;E;;

.Lls,
422-lL22Ol- Hadits, "Nabi I merenggangkan kedua

sikunya dari kedua sisin5p saat ruku."

Hadits ini dirivra5atkan oleh Abu puu61507 dahm hadits Abu

HumaidTlsoS dengan redaksi,

#;- firW,-p)nk W',
.#.'* ;c,a

"Kemudian beliau ruku dengan meletakkan kedu tangannya di
atas kedua lufutrya seperti menggenggamnln dan memisahkan kedua

tangannya dengan merenggangkannya dari kedua sisin5ra."

1507 Uh. Sumn Abu Daud(no. 743).
tsoa 1q71591
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Ibnu Khuzai.u61509 meriwayatkannya dengan redaksi,

.;#. *i{- et
"Dan menjauhkan kedua tangannya dari kedua sisin1n."

-.'

llzzLl. Dalam riwayat Al 3rL1ruti1510 dari AMullah bin

Buhainah disebutkan,

.i.o,;l'r[,!- iq G'af e sY ok

"Bila Nabt $ shalat, beliau merenggangkan kedua tangannyra

hingga kedu ketiaknya terlihat."

423. Perkataan penulis, 'Dan perempuan fidak perlu

merengganskaq (ketlua tangannya)."

lL222l. Abu Daud meriwa5ratkan dalam Al Marastllsll dari Yazid

bin Abi Habib,

hr Jb'6,#€5)turit ,Jd )tt[;i firr
14 ui; A ef;tLv

:. 62

,P -,'

v,r*t

*', iL
a#'

.,y')n

150e tih. slnhih lbnu Ktuatnahl6o8l.
1510 l..ilr. Slnhih lbnu lfiuzabnhlffiTl.
r51r Uh. At fu{arasil @ 1 1&118/No.87).
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Bahwa Nabi $ meler,rati dua perempuan yang sedang shalat,

lalu beliau bersaffia, "Bila lalian berdua suiud [tempelkanlah sebagian

daging ke knah1,151z l<arena peremp.En dalam hal ini tidak ama

dengan laki-laki."

Al Baihaqilsl3 msdwayatkan hadits ini dari dtn jalur yang

maushul,tapi keduarya sanra-sdlna matttk.

1L2231. Hadits hnu lvlas'ud,

,!. ,..2 i.. ..trk ; rk ok.)-fS ?Vt 9)t ,J v (> /.

"Nabi & takbir setiap kali hrun, bangkit, bediri dan duduk."

Hadits ini diriwalptkan oleh 61-n6i6ri1514 dengan

menambahkan, "Abu Bakar dan Umar."

61rrrru61515 dan fui-Nasa'115r6 msriwayatkan hadits ini dengan

makna hadib lrang sama

ll224l. hnu l(huzainratrlsu msriway6tkan hadits ini dari jalur

Abu Hurairah. Asal hadib ini terdapat dalam Ash-shahihainl,l8 6^n*,
redaksi,

1512 pu6, manuskrip asli disebutkan "l-etakkanlah (tenrpelkanhh) s€bagian

daging ke tanah." Ralatrya diambil dari rnanuskripnranuslcip lainnya dan

MansilAbt Daril.
1513 Uh. ,4s-Sunan Al ltubnkaryaAl Baihqi 12/222'2231.
1514 96. gnan At-Tlmtdd(2531.
151s Uh. Musnad Ahmd (no.).
1516 Lh. Sunan An-Nas'r(no. 1149).
1517 uh. Shahih lbnu Klruaimah (no. 578).
1518 tih. Shahih Al Buklnri(no. 785).

l
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,'-A. . t/zt a !, t '-" t/7t
.€ l-.rt- F* t itr'- ,E -*"

,'Membaca takbir saat berdiri dan menrbaca takbir saat nrku..."

Hingga akhir hadits.

Dalam suahr riwalPt disebutkan,

aa-.a ata 
tt

'etre-tw
"Beliau takbir setiap loli bangkit dan hrrun."

tl225l. Al Bukhari dan Mgslimlsle mgriwayatkan hadits ini dari

Ali dengan makna hadits Yang sama.

tl226l. Al Bukharils20 itrga meriwaSntkannln dengan makna

hadits yang sama dari hnu Abbas.

?';' r :L+*
' Hadits, 'Takbir adalah pemutusan (membaca huruf

akhirnSra dengan sukun, lraitu membaca 'Allahu Akbar'

bukan 'Allahu Akbaru').

Hadits telah disebutkan pada [awal-awalls2l 6u6.

lsle ulr. stahk At Bukhad(no. 786) dn Slnhlh Mtgtn hro. 393L
1520 l..ilr. Slphih Al Buklnd(no.787,7881.
1521 Dalam manr.rslaip asli disebutkan "Aural' dengan bentuk Mufmd. Ralatt3p

diambil dari rnanuslaipmanuslaip lalnnln, dan lnilah yang lebih cocok.

,'f..:
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. e iU, Lf)'ry #it 3L iat 4;,L*.
' Hadits, 'Mengangkat kedua tangan sejaiar dengan

kedua bahu saat ruku dan saat bangkit dari ruku."

Hadits ini telah disebutkan pada [awal-awallsz2 6u6.

BI :i6 *3 {.Xtt Jb'6'u;,L* -[r vvv].tr t

U;; ti'r"i'r- .t# ,*it $., otLb ,Sui ,€'Ll gt
'i'rtr l*i ,Jb'tt it ot;, :eyLL G Jwlt; riyt,;tlf

.itfwsri!fr
424-1L227t. Hadits: Diriwa5Tatkan bahwa

Nabi C bersaMa, "Bila salah eonang dari lalian ntht dan

membaca 'subhana nbbgral 'azhim' 3 kali, mal<a rulrury;a

telah sempurna dan itu adalah Wry paling ringan. Dan bila

dia sujud dengan menbaca 'subhana nbbi5nl a'la' 3 l<ali,

mala sujudngp tetah *mpwna [dan itul!523 adalah yang
pahs ringan-"

Hadits ini diriwayatkan oleh Aqrq/afi'l,t52tt Abu Daud,1525 fi1-

n*ti6ri1s26 dan hnu Maja[1522 dari jalur Ishaq bin Yazid Al Hudzali,

1522 Dakun nranuskrtp asl dan "M" disehrtkan "AuEl" dengpn b€nfuk Mufnd.
Ralabqn dhrnbil darl manuskriprnanuskrtp hlnryra, dan inihh snng lebih

. cocok.
1523 pu6o manr.rskrip asli tertnfs "Dan @itu puh." Pmullsan ini salah. Ralatnlp

diambil dari rnanuskripmanuskrip lain.
LS24 74*nu4,4ygpfi't hal g9,47l.
1s25 Uh. $tnan Afu Daud(no. 886).
1526 65. Sunan At-Tirmidd(no. 25U.
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dari Aun bin Abdullah bin Utbah, dari hnu Mas'ud dengan redaksi Snng

sama.

Hadits ini munqathl', sehingga imam Aqr$nf i berkata setelah

meriwayatkannya, "Bila mernang hadits ini babit"

Asal hadits ini terdapat dalam riwapt Abu Daud,1528 hnu

Majatr,l5ze Al Hakim1530 dan hnu Hibban,ls3l yaihr:

tl228l. Hadits Uqbah bin Amir, dia berkata,

,*t:p:#
ht 'u'$t ,Su t @r-Uff A;;\6) ,a; f,.:

&q\"V'A6\ ,*i*'&;:d 6

i)-#46#t":i6 t@
"Ketika turun ayat "Maka bertasbihlah dengan (menyebut) nama

Rabbmu yang Maha besar1."rss2 (Qs. Al Waaqi'ah [56]: 741'

Nabi $ bersaMa, "Baalah dalam ruku kalianl" Dan ketika turun ayat

"sucikanlah nara, Tuharunu Yang Maha Tingi." (Qs. Al A'laa [87]: 1).

Nabi $ bersaMa, "Baalah dalam suiud kaliad."

1527 tih. gnan lbnu Maph (no. 887).
1528 uh. funan Aht Daudbo. 8691.
1s2e uh. Sunan lbnu Malah (8871.

1530 uh. Al Musbdnk(t/2251.
1531 uh. Shahk lbnu l{ibbn (no. 1897).
1532 Dalam manr.rskrip asli tertulis, "&bbihisma mbbil<al 'azhim.'Tulisan ini salah

dan ralatrp diambil dari manuskripmanuskrip lain.
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425- Perkataan penulis, "Sebagian ulama
menganggap sunah menambahkan kata 'Wabihamdih'
setelah bacaan tersebut.' Dia berkata, 'Kalimat ini
disebutkan dalam sebagian hadits."

112291. Abu Daudrss meriwaSratkan hadits ini dari hadits Uqbah

bin Amir Srang di disebutkan,

G; or;* ,J$ €i tit rt-,i ;r'ht & i' J;:., o*
,.i1' ,j., otiJ,.. :Sv'* tsy, ."l:;'g,t; te;iLJ ,;fit' 

'"l:;"Lii
"Bila Rasulullah C nrku belhu membaca 'subhaana nbbil4l

'azhiimi wabthadth (Matra Sud Allah Tuhanku Yang Maha Agung dan

Segala Pt{ian bagi-N!E)' 3 kali, dan bila suiud beliau menrbaca

'Subltaana mbbitpl a'b Otaln fud Tulw*u Yang Maha fnggil 3
kali."

Abu Daud berkata, "Kaml talut tambahan lni tdak mahfuzh."

tt230l. M-Daraquthdl& meriurayatkan dart hadib hnu
Mas'ud, diaberkata,

r533 Uh. gmn Afu Dald(no. 870)
1s4 Uh. tumn Ad-Datquttnt ll/34i21.
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ot :; ryf) G ,y'St ii ol -fut n
.erl;:r,J"l' j; or;* :e2r"J, ,j:,er,-.,a

"Termasuk amalan sunah, seseorang membaca dalam rukunya
,subhaana nbb$pl 'azhimi vnbihamditl dan membaca dalam sujudn5n,

' Subhaana nbbi5nl a'laa wabihamdih' ."

Dalam sanadnya terdapat As-Suni bin Ismail dari Asy-Sya'bi,

dari Masruq, darinya..As-Surri adalah perawi yang dha'if.

Terdapat riua3nt png ber&eda-beda dari AsySya'bi (dari ialur

sanadnSn):

lL23U. Ad-Daraquthnils3s juga meriwayatkannya dari hadits

Muhammad bin Abdurrahman bin Abi laila, dari Asy-Sf'bi, dari Shilah,

dari Hudzaifah,

,vir) G'Jfr ot< p': dr h' Jb i'r J;t lf
,Jrl, ;t ol-*.:e2$J, G:.# ,,i:, pir j:'or;;

Wi ,e;:*',:t

"Elahwa Rasulullah $ membaca dalam rukunya 'SuOnu*,

mbbiwl 'azhiiml wabihamdihl 3 kali dan mernbaca dalam sujudnya

'subhaana mbbi5al a'laa wabihamdih'3 kali."

Muhammad bin Abdurrahman bin Abi laila adalah perawi*yang

dha'if. An-Nasa'ilffi meriwayatkan hadits ini dari jalur Al Mustaurid bin

Al Ahnaf, dari Shilah, dari Hudzaifah tanpa redaksi 'Wabihamdill -

1535 uh. Sunap Ad-Datquthni (L/341l.
1s36 Uh. Sunan An-Nasii(no. 1046).
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tL2gzl. Ath-Thabarani1537 64 Alunadls'38 meriwayatkan hadits

ini dari hadits Abu Malik Al Asy'ari dan redaksi tersebut terrdapat di

dalamnya.

t12331. Alunadls3e rneriwayatkan dari hadits hnu As-Sa'di

tanpa redaksi 'Wabihadih'dengan sanad lnsan

lLzg4l. Al Hakim meriwayatkan hadits ini dari jalur Abu

Juhaifah dalam Tarikh Naisabw dan redaksi tersebut terrdapat di

dalamnya, tapi sanadnya lemah. Riuart ini merupakan bantahan

terhadap pengingkaran hnu Ash-Shalah dan imam-imam lainnya

terhadap tambahan ini. Atrmad bin Hanbal pemah ditanya tentang

tambahan tersebut sebagaimana Sang diriwa5atkan oletr hnu Al Mun&ir

darinya. Beliau be*ata, "Adapun akx.r, aki Udak mengucapkan

'Wabihamdilf."

Menurutku, asal kata ini tendapat dalam .4sh'shahih15a0715al

dari:

112351. Aist ah berkata,

rs7 l.tlr. Al Mu'Jam N l{abir{r;,o. 4221.
1638 llh. Musmd Ahnnd (5/931.
r539 Alal fldak menenrukannya cptlanr N Musnddan Al Haftzh fldak mencatatrSn

dalaIm ldnf At Malnmh (6/673.5741dalam Mtrsrnd Abdulhh bin As-sa'di.

DlameriwaSntkannlBF/zTudanlugadlrturayatkanolehAbuDaud(no.
884) dan t"i"qn dari As-Sa'di dari aphnya dari parnannlB, dia berkata,

"Aku memryrhatit<an shakt Rreufullah {. Tengb lama ruku' dan suiud

beliau adahh sekibr latnang memba'sublnrmlhh wabihamdih' 3 kali."
1540 uh. Shahih Al Bukhari (no.7941 dan gnhih Muslin (no. 484).
rs+r 1q71601.

I
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v;', C JA'o( X *:t {'i" * it J;, os

.':b3.J ti:t'"dt U*, gl -# )
,.Dalam ruku dan sujudnya Rasulullah s banvak mernbaca

'subhanakallahumma nbbna wtabihatndika Maha Suci Allah Tuhan

kami dan sqala puiian hanw bg!-Mu)'." Hingga akhir hadits 
.-,

ii og *:t *a bt J- '6 .*41 ,,f 'r1j :'i';-tt o

,!Yt ,'i-11 ,!y ,!,i*' a, ,lJf , U';Jtt tYi'., €.

,t#, #t #t *i91ir # 4)'et' ':*-*l
JwJ6ta,r I ,gi y.."J;;*,t Y: e*J

426.' Perkataan penulis: Dalam hadits disebutkan,

"Bahwa Nabi $ membaca dalam rukunp 'Allaahumma lal<a

ral<a'tu walala l<haqm'fu wabika aamanfu walala aslamfu,

lrhaq/a'a lal<a sam'ii wa basharii wa mukhl<hii wa 'azhmii wa
,ashbii wa qi'rii wa basyrii wamastaqallat Bihi qadamii

tiilaahi rabbit 'aalamin' (Ya Altah hanya kepada-Mu aku

ruku, dan kepada-Mu aku tunduk, kepada-Mu aku beriman,

kepada-Mu aku masuk Islam, pendengaranku,

penglihatanku, pikiranku (otak), tulangku, sarafku,

rambutku, kulitku, dan kemana kakiku melangkah tfahya

untuk-Mu Tuhan semesta alam)-"

Hadits ini diriwayatkan oleh Asy-Syafi'ils42 6u6 hrahim bin

Muhammad: Shafiruan bin Sulaim mengabarkan kepadaku dari Atha' bin

L5a2 41 Umm l<aryaslpfi'I ll/llll.
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Yasar, dari Abu Hurairah dengan redaksi serupa tanpa redaksi, "Walaka

khasSa'fu vnbila aamanfu (dan kepdamu aku funduk dan aku

beriman)'dan tanpa rdalsi "Wa mukhkhii wa 'ashbii (dan otakku dan

sanfku)."

tl237l. Aslrslrafi'ilffi iugu dari hadib Ali bin

Abi Thalib se@ra matquf. Di dalamn5ra disebutkan, "Wabika aamanfu

(kepadamu aku beriman)" dan "Wa mul<hkhil (dan otal*u)."

Diriwayatkan dari jalur lain1544 dart Ali s@ara mauquf dan di

dalamnya disebutkan "Wakka l<has5a'tu (kepdamu aku tunduk

fldrcw'l);'

112381. Mr.rslimlffi meriwayatkannya dari hadits Ali dengan

redaksi,

,f ,r) '€,., ,ij,;f.l Ut 'c:;1 ,!y *; f;itr
?.. ) t. . ..

.vreet ,,*: ,?s,sr)
"Allaahumma laka nka'tu wabila aamanfu unlaka aslamfu,

khasSn'a lal<a am'i tn bshari wa mul<hl<hii ua 'azhmii on 'ashbii (Ya

Allah, kepda-Mu aku ruku, l<epd*Mu aku fuiman dan masuk islarn.

Pendengannku, penglihabnku, obl*u, fulangku, dan sanlku funduk

kepda-Mu)"

1s4i| Uh. Ma'ifah As-grnan WalAMr6o 81U.
1544 Lih. Musnad AsySwfr'r(Hal 386).
15'15 l-ih. shahth Muskm(no. 771).
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Hadits ini diriwayatkan oleh hnu Khuzaimah,lffi hnu

gi66*15a7 dan Al Baihaqilsa8. Di dalamngn disebutkan "Anta nbbii

(hgkau Tuhanku)." dan redaksi akhimya "wamasbqallat bihi qadamii

tiltaahi nbbit 'aalamin (Dan ka nanapun t<akiku melangkah han$ untuk

Allah Tuhan semab alan)."

112391. 6p1r16r6'i1549 meriwayatkan hadits ini dari hadits

Syu'aib bin Abi Hamzah, dari hnu Al Munkadir, dari Jabir'

lLz4)l. fui-Nasa'i juga meriwayatkannya dari jalur 1u61550 6u'i

hnu Al Munkadir, dari Al A'.j, dari Muharnmad bin.Maslamah'

Dia berkata; "lni salah, yang b6tar adalah hadits Al Majiryun,

yaitu dari Al A'raj, dari lJbaidillah bin Abi Rafi', dari Ali:"

.;#t Lfit G riA'-t"? :L*- -[r I t t]' t r v
427'{l24ll. Hadits,'Malmlh hukumn5Ta membaca

dalam nrku dan suiud."

y*5*1551 meriwayatkan hadits ini dari hnu Abbas tentang

kisah yang diriwayatkan secara matfit',di dalamnp disebutkan,

1546 Lih. Slnhth lbnu Khuzalm.ah (6071-

1s47 ur. stnhth tbnu tltbbn kq filrardNo.1901).
1548 Lih. As-glnnAl KubnlZ/87I
154e tih. &tmn A*Nas'j(no. 1051).
tsso gp.611yp. 1052).
15sl l..ill. Shahk Muslim(no.479).
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LlSr (fi dLt;, 'tf Vt; orit flf'of 4 ilt of

;#i'ol "on, o.G!s)t G I tFti l1,.1l i?r,l+'St *. t r:"Li
,a

"Kebhuilah bahwa aku dilanng memba Al Qur'an saat

sdang ruku atau sdang sujud. Bila sdang ruku, aganglanlah Tuhan

kalian di dalannya! Dan bila sdang suiud, be$unggah

dalam berda! Karena hanpn bmr da tesebut akan dikabulkan."

* Hadits tentang oriang lpng keliru dalam shalatn5n.

Hadits ini telah disebutkan di awal bab.

.2ro. ,c., ozz llor t -u- ttl a, ' z f . - ---fASs 'cL i-3;- i;- oV ::# i.t L-*-[r r tr]. trr.-..Jr--L

6; lfs,'u al,'{r,t, LIA'? sl: ,i:$at ait tsy

.3ir ,r!,E,i:r+,rjh' '*:, zJu: ru.ir

428-1L0421. Hadits lbnu Umar, "Nabi $ mengangkat

kedua tangannya sejaiar dengan kedua bahurya saat

memulai shalat, saat takbir unhrk ruku dan saat mengangkat

kepalanya dari nrku, beliau membaca 'Sami'allahu liman
hamidah, rabbanaa walalal hamdu (AIIah mendengar hamba
yang memujinyn, Tuhan kami haryra bagi'Mu semua

pujian)."

Ar-Rafi'i berkata: Kami meriwaptkan dalam hadits hnu Umar

"Rabbanaa lakal hamdl dengan meniadakan huruf wEwtt dan dengan

mencanfumkan yang lainn3la. Kedua riwayat tersebut shahih.

380
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Adapun riwayat yang mencantumkan huruf vwtwtt, haditsnya

diriwayatkan oleh Al Bukhari dan Muslim lMuttafaqun 'akih\.Lssz

Sdangkan riwapt png meniadakan huruf wawu disebutkan

dalam shahih Abu Aunnah.L'5s

hnu fu-Sakan mencatat dalam slnhibnya dari Ahmad bin

Hanbal bahwa dia berkata, "Barangsiapa mernbaca 'Rabbanaa', maka

dia membaca'Walakal handi, dan barangsiapa mernbaca

'Nlaahwirtn nbbna', maka dia menrbaca 'Lal<al handl."

Catatan:

Al Ashma'i berkata: Aku bertanya kepada Amr bin Al Ala'

tentang hurrtfi wawu dalam redaksi hadits "Rabbanaa wkkal hamdd.

Dia menjawab, "Ifu adalah tambahan."

An-Nawawi berkata dalam Stnrh N Muhadzdzab,tsu

"Kemungkinan hrtruf msw tersebut mertrpakan 'ailDf terhadap kata

yang dibuang, yakni "Rabbanaa atha'naal<a wa hamidnaal<a .ualakal

harndu (Ya Tuhan kaml, kami telah mempasantbhl<an kepda-Mu, dan

kami telah memuji-Mu, l<arena sqala puilan hantra untuk-Mu)."

hr Jy., ok ,;tl ,rl i i, * q* -[r v tr]. t r r

',.;ht e ,;u yf)t'u Ll:) g, riy P3 # h ,b

1552 6L. Shahih Al Bukhad (no. 735) dan Shahih Muslim (no. 392) (28).

L5s3 114*621i.i Abi Auanah (no. 1619,1630).
15s t.ih. N Majmu'(3/391-3921.
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t.r. '.,)rt \>t)'

*:, ;)L ht * olt Ll ,;7

6 i'&, cr<lt !h, ytrrfut i'12,j,-1;jt S €r|4, ,:,:+

429-1L2431. Hadits Abdultah bin Abi Aufa: Bila
Rasulullah $ mengangkat kepalan5Ta dari ruku, beliau
membaca 'Sami'allaahu liman hamidah, allaahumma

rabbanaa lakal hamdu, mil'as'smaawaati wa mil'al ardi wa

mil'a maa qi'ta ba'du (Allah mendengar orzrng wng
memujinyn. Ya Nlah Tuhan kami hang baqimu semua

pujian, wng memenuhi langrt, buni, dan memenuhi segala

sesuatu wng englau kehendaki)."

y*5rr1555 meriwalptkan dengan redaksi ini dan menambahkan

di akhimya

.1.,qr :At ) )}t t#t, Ci C,
"Allaahumma thalthimii bib-balii w;al hmdl ural ma'ail baand

(Ya Allah, sucilanlah aku dengan air 6, dan air dingin)."

q* -[rvtt].tr.
silt yf :6\l €j it *-y G q- r-fijt,G!-,st e lA ok
',e r)'*Ll a.ey v & u vk +:r j6 6'6rl )a,tJti

.3*ir &'su ti'&.tj'ui q
430-1L2Ml. Hadits Ali, 'Elahwa Nabi $ membaca

bersama doa tersebut jakni doa 57ang diriwa5Tatkan dalam

1s55 I:h. Shahih Muslim (no. 47 6\202X2041..

382
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hadits Ibnu Abi Aufa-, " Ahluts-tsnaa'i wal maidi, ahaqqu

maa qaalal 'abdu, kullunaa lala 'abdun, laa. maani'a limaa

a'thaita wa laa mu'thiya limaa mana'ta wa laa ganfa'u dzal
jaddi minkal jaddu (Tempat segala puiian dan kemulSnan,
perkataan yang paling haq dikatakan oleh seorang hamba,

kami semua adalah hamba-Mu, tdak ada lpng dapat
menghalangl apa lnng Engkau beri, dan fidak ada pula yang

memberi apa yang telah Engkau halangi, kekayaan,

kejalnan, kemuliaan seseorang fidak bermanfaat bagi-Mu)."

Aku udak menemukan hadits int dalam hadits Ali. Tapi

Mtslimlffi meriwa5ratkanngp dari:

tL245l. Hadits Abu Sa'id Al Khudri.

' '1t2461. Hadits hnu AS6orrsszTrssa dengan redaksi lrang

lengkap.

1l247l.hnu Majahlsse msdwayatkan hadits ini dari hadits Abu

Juhaifah, dan di dalamqa terdapat sebuah ldsah.

1ss6 Uh. StahkMtgtn $p.47n.
t$7 lbtd(no.4l8l.
lffi [e/tool.
155e uh. shahth fifuil Malahbo.879l.



t
Talkhishul Habir

9.L1urr.1560

Dalam Al Muhadzdabtut ndak ada huruf alif pada l<ata

',Ahaqqd sebagaimana png terhrlis di sini, dan tidak ada huruf wEwu

sebelum l<ata,' Kulluna'.

Kemudian 6rr-ryu*u*i1562 rn*gottentutittyu dengan

, "Yang dipilih oleh para ahli hadits adalah [menyebutkan

dm huruf tersebuttl563. "

Denrikianlah yang dikatakannya. Hadits ini disebutkan dahm

Sunan An-Nas'i|ffi dengan membung dua huruf tersebut.

e *,r;a\t d* dt ol ,L-,;- -[rrtr].trr
'* #t G Ct ,:!; i dF *;),)r:"f eS e ri+ (h1

.EIr '6:rtt ,p i*-'Sy-

43L-1L2481. Hadits, 'Elahwa Nabi I membaca qunut

selama satu bulan untuk mendoakan (kebinasaan) bagi

orang-orang yang membunuh [para sahabatnlp di
sumurl1555 Ma'unah, lalu beliau meninggalkannya (udat<

1560 Dahm manr.rskrip asll tertulis "Hadits.' Penulisan ini salah dan mlatnp
diambil dari manr.rskripmantskrip lainnSn.

1561 Ulr. Al Muhadzdab lorya Astrq/aind $nS).
1562 96. Al MaJmu'(3/374,37G37n.
1ffi Ddam manr.sluip asli disebutkan "Dengan menetapkann5ra." Yang benar

adalah yang terrdapat dalam manuslaipmanuskrip lain.
1564 Uh. ,As-Sunan Al Kubmkar5B An-Nasa'i (no. 655).
1555 Dahm manuskrip asli tertulis "Para pemilik sumur." Penulisan ini salah; yang

benar adalah png tertulis dalam manr.rskripmanr-rskrip lain.
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membacanya tag{. Sedangkan datam shalat Subuh beliau

sdnantiasa membacanla hingga wafat."

Hadits ini diriwaSptkan oleh M-Daraquthnil566 dari hadits

Ubaidullah bin Mgsa, dari Abu Ja'far Ar-Razi, dari Ar-Rabi' bin Anas,

dari Anas dengan redaksi yang sama.

Hadits ini juga diriwayatkan dari jalur AMurrazzaq dan Abu

Nu'aim dari Abu Ja'far secara ringkas.

61lrrru61567 meriwayatkan hadits ini dari AMurrazzaq.

Al Baihaqilffi meriwa5ratkan hadits ini dari hadits Ubaidullah bin

Musa dan Abu Nu'aim dan dinilai shahih oleh Al Hakim dalam

pembahasan qunut.

1l24gl. Redaksi awal hadits terdapat dalam 4t6-t6u1i11ru1,r1s5e

dari jalur Ashim Al Ahwal, dari hnu Abbas.

Adapun redaksi selanjutrgra tidak terdapat dalam dua kitab

tersebut. Riwayat AMurrazzaq lebrh shahlh dari riwayat Ubaidilah bin

Musa. Ishaq bin Rahawaih telah menjelaskan sebabnSn dalam Musnad

nya. Redaksinya adalah: Dari fu-Rabi' bin Anas, dia berkata:

1566 Uh. gnan Ad-Datryuthnl(2/391.
1s67 Hr. Musnad Ahmad (no. 126571.
1568 Uh. As-Sunan Al Kubn (2/2i0ll.
156e uh. shahk N Bukhad(no. 1002) dan shahih Mtslim(no.6771.
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Seorang tat<i-hki bertanya kepada furas bin Malik, "Apakah

Rasulullah $ menrbaca qr.rnut selama sahr bulan untuk mendoakan

(kebinasaan) bagi salah satu kampung fi{abilah} Arab?" Katanya lebih

lanjut: Maka Anas menghardikqn dan berkata,

"Rasulullah $ senanfiasa menrbaca qunut dalam shalat Subuh hingga

wafat."

Tentang Abu Ja'far fu-Rad, Abdullah bin 61',*u61570

mengatakan (meriua3ntkan) dari ayahnya, "Dh bulon perawi yang

kuat."

hnu Abi Maryram mengatakan (meriwayatkan) dari hnu

Ma'in,1571 "Dia perawi yang blqah, tapi sering keliru."

66-p*i1572 berl<ab, "Dia perawi yarry biqah, tapi keliru dalam

meriwayatkan hadits dari Mughirah. "

As-Sa;irszs meriwaptkan, "Dh perawi yang shaduq, tapi tidak

telifi (fidak bagus riwa3ptrya)."

AMullah bin Ali bin Al yu61nir57a mengatakan (meriwayatkan)

dari ayahn5n. Dia seperti Mtrsa bin Ubaidah, sering keliru dalam

meriwaSntkan hadits dari Mughnh.

1570 Uh. Al llal Wa Ma'dfad ArRijal (3/133). Pernrtaannya adahh, "Dta bukan

perawi Spng lnrat dalam meriwaSratkan hadtts."
157r Uh. Tartlch hghdd(5/16-L4n.
1572 Uh. Tarikh A&Dawi(4/3ffi1.
1573 Uh. Tarikh hshdad(Ll/L41.
1s74 Uh. Tarikh Whdad(Ll/161.

i "*\ ,Y;ie
o l. 1. ,...r..
u \f ,P f&- tt4)
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Muhammad bin Utsman bin Abi Syaibahrszs mengatakan

(meriwayatkan) dari Ali bin Al Madini, "Dia seorang perawi yang biqah."

Menurutku, Mr.rhamrnad bin utsman adalah perawi yang dha'if.

lRiwayatllsT6 AMullah bin Ali dari a57ahn1p lebih bagus.

Abu Zur'ahrs77 berkata, 'Dia sering keliru."

Amr bin 6h1578 6sdota, ushaduq, tapi hapalanqp buruk'"

Tapi beberapa ularna1579 menilainya Wah.

Kami telah menemukan sWhid vrtt.tkhaditsnlp' Fihrt

112501. Hadits ini diriwayatkan oleh Al Hasan bin sufipn dari

Ja'fa1 bin Mihran, dari AMul warits, dari Amr, dari Al Hasan, dari

Anas, dia berkata,

G "i4 
J7 { Pj ir'b' ,k !' );''t'4:"

lns *',*t',$.s f nJ',*t'rlttv p avJlt,'r:e

"Aku shalat bersama Rasulullah $. Beliau senantigsa mernbaca

qunut dalam shalat Subuh hingga ahr berpisah dengan Miau (beliau

*.ufut) Dan kefika shalat di belakang Abu Bakar juga demikian

1s75 ulr. g)'aht lbnl Abl Stnlbh W L22l-

1576 Dalam manuluip asli disebutkan "Dia meriwalatkanngn" dan dalarn "8"

tertulis "Riwalntnya." Ralabrp diambil darl "M", "J" dan "D." Inilah Spng

benar. ,

1577 Uh. $t,alat Al hda'i (2/M31.
1578 I$. Ta,ikh hshdad(lt/L471.
1579 Al Hafizh lbnu Hajar berkata dalan At-Taqrib, "Shadtq, tapi hapalann5a

buruk, khususnya riwayatrya dari Mugtrirah."
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(membaca qunut dalam shalat Subuh). Dan ketika shalat di belakang

Umar juga dqmikian (membaca qunut dalam shalat Subuh)."

Sebagian ulama keliru dalam meriwaptkan hadits ini karena

mereka meriwalntkan dari AMul Warits, dari Auf sehingga hadits ini

terlihat shahih. Padahal tidak demikian, karena hadits ini merupakan

riwaSnt Amr. Dia adalah hnu Ubaid, pemimpin Qadariyah yang

haditsqn tdak bisa dijadikan huikh.

Hd ini dip€rlmt dengan:

112511. Hadits yang diriwayatkan oleh Al Khathib dari jalur Qais

bin Ar-Rabi', dari Ashim bin Sulairnan

J| I *j iaht d*Atlf o;,t;r7\'J d
,; e | ;1";. t+t t ($',* tit d i,s : Jui,.#, G'&

.i#')"t,u
Kami berkata kepada Anas, "Sesungguhnya oftmg-oftmg

mengklaim Uut,* Nabi $ serantiasa mernbaca qunut dalam shalat

Subuh." Anas berkata, "Mereka berdusta, beliau hanla membaca qunut

selama safu bulan unfuk mendoakan kebinasaan bagi salah safu

kampung Mr.rsyrikin."

Meskipun Qais perawi 5rang dha'lt tapi dia fidak dituduh

berdr.rsta.
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IL252l. hnu Khuzaimah meriwayatkan dalam shahibnyatw

dari jalur Sa'id, dari Qatadah dari Anas,

,,Elahwa Nabi $ tidak menrbaca qunut kecuali mendoakan

(kebaikan untuk)suatu kaum atau mendoakan (kebinasaan) suatu kaum."

Jadi hadits-hadits Anas bersifat konkadiktif dan kacau sehingga

tidak bisa dijadikan huliah. Nanfi akan diuraikan tentang orang yang

memaksakan diri menggabungkan hadits-hadits tersebut. Wallahul

muwaffiq.

C.atatan:

Sebagian imam menisbatkan hadits ini kepada Mr.rslim dan

temyata penisbatan ini keliru. Imam An-Nawawi juga menisbatkan

hadits ini kepada Al Hakim dalam Al Mustadmk, tapi temSnta hadits ini

tidak terdapat di dalamnSn, melainkan dia han5ra mencatatrSa dan

menilainya shahihdalam Juz khustrs yang membahas tentang QLrnut. Al

Baihaqi mengutip pur-bshitran ini dati//1s81 Al Hakim sehingga s}raiktr

menlpngka bahwa hadits ini terdapat dalam at msadm*.

532-t12531. Perkataan penulls, 'Qunut dalam shalat

Subuh diriwayatkan dari keempat khalifah-'

1580 uh. Shahih lbnu l(huaimah(no. 620).
sar 1q,tL62L
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Yaitu diriwayatkan oleh Al Baihaqils8z dari jalur Al Awwam bin

Hamzah, dia berkata:

,L-flt ;. :Ju; ,pr G yfur * oG r,{ ijr
.o(*3'#i i* OJ * :Ju" ts1 6" :'*i

Aku bertanya kepada Abu Ubman tentang qunut dalam shalat

Subuh. Dia menjawab, "Setelah ruku" Aku bertanya, "Dari siapa riwayat

ini?" dia menjawab, "Dari Abu Bakar, Umar dan Utsman."

1L2541. Diriwayatkan dari jalur Qatadahlss3 dari Al Hasan dari

Abu Rafi',

.UL:t G*-ot{'#Ll
"Elahwa Umar membaca qunut dalam shalat Subuh."

ll255l. Diriwayatkan dari jalur Hammadls84 dari Ibrahim dari Al

Aswad, dia berkata,

,, yl *. ok 
" /,, 

*At G ;;'rb'4b
' t-'>';

1582 Uh. As-Sumn Al Ktbm(2/2021.
1583 uh. As-$nan AI Kubm kaqn Al Baihaqi l2/2O81.
tw+ 1gif,ll/2031.
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,,Aku shalat di belakang umar baik kefika tidak bepergian

maupun ketika sdang bepergian. TemSata dia tidak.membaca qunut

kecuali dalam shalat Subuh."

llZSSl. Dia juga meriwayatkanlS8S 6*n6r1 sanad shahih dan

AMullah bin Ma'qil bin Muqanin, dia berkata,

.firGW'6
"Ali mernba@ qunut dalani shalat Subuh'"

Hadits ini jusa diriwayatkan oleh Aqrsyafi'i'1586

Mengenai hadits pertama dibarrtah dengan hadits:

ll257l. Yang diriwayatkan oleh AtrTirmi&i'1s87 An-Nasa'i1588

dan hnu Majaftlsas dari hadits Abu Malik Al Asyia'i dari a5nhnSp'

i* n!' *:' *-: .{;' :;#,ff r[, .*,
Dia berkata, "et u ,tutut di belakang Raiulullah $, Abu Bakar,

umar, Utsman dan Ali, temSnta tidak ada satu pun dari mereka yang

membaca qunut. Dan itu adalah bid'ah."

Sanad hadits tun hasan.

tw lbidl2/2041.
1586 Uh. Ma'rifah As-Sunan Wal Atar lno. 968,969L
1587 Ulr. Sunan At-Ttumidzi (no. 4O2L

1588 95. Sunan An-Nas1i(no. 1080).

158e Uh. Sunan lbnu Majah(no. 1241).
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433. Perkataan penulis, iAdapun shalat-shalat fardhu
selain shalat Subuh, boleh membaca qunut bila terjadi
bencana (musibah) yang menimpa kaum muslimin baik
wabah atau paceklik, yaifu saat I'tidal dari ruku terakhir,
sebagaimana yang dilakukan Nabi S dalam hadits Bi'ru
Ma'unah yang telah disebutkan sebelumnya. Dan bila tidak
terjadi bencana yang menimpa kaum muslimin, pendapat
yang paling benar adalah bahwa fidak perlu melakukan
qunut, karena Nabi $ meninggalkan qunut dalam kondisi
demikian."

Adapun tentang qunut dalam shalatshalat fardhu,
pembahasannya akan diuraikan nanti.

Sedangkan mengenai meninggalkan qunut:

tl258l. Al Bukharilseo dan y*5.15e1 meriuayatkan haditsnya

dari Abu Hurairah, dia berkata, .

,)("',y L; ,b iA *, *v ht * it J;:, os

fir
"Rasulullah $ membaca setelah selesai shalat Subuh ...." Lalu

dia menyebutkan hadits. Di dalamn5n disebutkan,

'rt;r'iflI"st'li d.?, i
"Kemudian kulihat beliau fid"k h; mendoakan (kebinasaan) bagi

mereka."

15e0 66. Shahih Al Butrhari(no.4560).
lsel Uh. Shahk Muslim(no. 675).
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Faidah:

Hadits yang menjadi dalil bahwa qunut hanya dibaca ketika ada

Nazilah (bencana,/muibah) adalah hadits Anas yang diriwa5ntkan oleh

hnu Khuzaimah dalam shahiboya sebagaimana yang telah diuraikan

sebelumnla.

tl259l. Dan juga hadits Abu Hurairah SBng diriwayatkan oleh

hnu Hibbanrs92 dengan redalsi,

.*l e';:S\l l-.t ?Ubf !f '":k-r ok

"Nabi 0 fidak mernbaca qunut kecuali kefika mendoakan

(kebaikan) bagi s€seorErng atau mendoakan (keburukan) untuk

seseorang."

[fual hadits ini terdapat ddam Al Bukharilses 64i jalur yang

diriwayatkan oleh hnu Hibban dengan redaksi,

i;. ',i j;! t-6-')l *f e ?:i- Ll trl sY ok

'llst
"Bila Nabi $ hendak mendoakan (kebinasaan) bagi seseorang

atau mendoakan (kebaikan) unfuk seseoranglls%, beliau membaca

qunut setelah ruku."

1592 Aku tidak menemukann5n dalam riwayat hnu Hibban dengan redalsi yang

disebutkan oleh Al Hafizh. Dia hanla meriwa5ntkannya dengan redaksi Sang

lebih panjang dari redaksi tersebut tanpa ada ledaksi tersebut. Ljh. (Al

Ihsani{o.L98Af986).
15e3 uh. shahk N Bukhari(no. 4550).
1594 6rr1u- dua tanda kurung siku tidak ada dalam manuslaip asli, tapi ada dalam

mantrslripmantrskrip lain.
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ivht d* !) J;r'of ,u,$ it qr-.-[r vr.].trt
.;.*<trl;-St €.L-f;t n yl, eril;e *,t

434-t12601. Hadits lbnu Abbas, 'Bahwa
Rasulullah $ membaca qunut setelah mengangkat kepalanya

dari ruku pada rakaat terakhir."

Hadits ini dirfurnyatkan oleh Ahmad,1595 66u puu61595 dan Al
guli-15e7 dari hadits Hild bin Khabbab dari lkrimah dari hnu Abbas,

dia berkata,

pt n tL.tfl t:p|L, ;v b, & lt J;:, 6
'iti rit ,ry,* y l; G #t D4 tryt:7/ti ptt
e #'u13i1 ,-P i:,ni.*ctrg/Sr'u|+'d.bt e

f.l. o t t 9t t. ltu t . ', ,.'27. 10.4rl* ,y ,tl1 W) dt-;) rj ,.)c-1,.
"Rasulullah $ mernbaca qtrnut selama satu bulan berhrrut-turut

dalam shalat Zhuhur, Ashar, Magfuib, Isya dan shalat Subuh di bagian

akhir shalat, lraifu setelah membaca '&mi'allaahu liman hamidah'pda
rakaat terakhir, unfuk mendoakan (kebinasaan) bagi kampung-kampung

Bani Sulaim yaifu Ri'I, Dzal$/an dan Ushayyah, sementara orang-orang

di belakang beltau mengucapkan 'Amin'.'

15es Uh. Musnad Alunad glr:,. 27461.
15% 66. Sunan Abu Daud(no.l4/;gl.
15e7 Uh. At MusbdmktarlraAl Hakim (L/22*2261.
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yviut * i, J;iLf ,i;; 6jlp-h rrrl.tro
' ' 

.t.e<tr -;{St 
C ti,'}t o yY, e, il.e *3

435-1126ll. Hadits Abu Hurairah, 'Bahwa
Rasulullah $ membaca qunut setelah mengangkat kepalanya

dari ruku pada ral<aat terakhir."

Hadits ini diriwayatkan oletr Al Bukhari dan Muslimlse8 da6

hadits Abu Hurairah.

436-112621. Hadits Anas dengan redaksi !/ang sama-

Hadits ini diriwaptkan oleh Al Bukhari dan Muslim (Mutbkq

'alailtrtssl dengan redaksi,

.k; i 
=/t 

ui+f ,* ,L',r- flst';.tt):t ''ns

"Nabi $ membaca qunut selama safu bulan setelah ruku unfuk

mendoakan (kebinasaan) bagr kampung-kampung Arab, lalu

meninggalkannya."

1L263, L2641. Al Bukhari meriwayatkan dengan redaksi yrang

sama dari Umar'1600 dan Musliml@l meriwayatkan dari l(hufaf bin Ima'.

15e8 uh. Shahk Al Bul<hari(no.4560) dan Shahk Muslim (no. 575).
15ee Uh. Shahk N Bul<hari lno. 1001) dan Slnhih Muslim lno. 67 71.
1600 Mungkin yang benar adalah hnu Umar i$, karena Al

Bukhari dB meriwaptkanng dari hadibnya.
ljh. Shahk Al Bukhari (no. 4069,7346). YanS disebutkan dengan benar

adalah yang terhrlis dalrim Al hdrAl Munir(3/6291.
1601 Uh. Shahk Muslim (no. 6791.
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Secara zahir hadits ini bertentangan dengan hadits Ar-Rabi' dari

Anas darinya. Kemudian orang yang menetapkan adanya qunut

menggabungkan antara keduanya bahwa yang dimaksud adalah

meninggalkan mendoakan kebinasaan bagi orang-omng kafir, bukan

hakikat qunutnya.

Al Baihaqil602 -"riyy3y,61t61 tentang penggabungan ini dari

AMurmhman bin Mahdi dengan sanad shahih.

Faidah:

lL255l. Al Bukhari1603 msriu,ay6tkan dari jalur Ashim Al Ahwal

dari Anas,

"Elahwa qunut adalah sebelum ruku."

AI Baihaqil6o4 berkata, 'Para perawi yang berbenapat qunut

setelah mengangkat kepala dari ruku jumlahnp lebih banyak dan lebih

mahfizh. Riwayat inilah yang berasal dari Khalifah empat (Al Khulafaur

Rasyidun)."

IL266l.Al Haldm Abu Ahmad meriwaptkan dalam N Kuna dari

Al Hasan Al Bashri, dia berkata,

1602 Uh. ,As-Sunan At lfubml€rF Al Baihaqi (2/201,2131.
1603 uh. Shahih Al Bukharr(no. 1002).
1604 Uh.,As-Sunan Al Kubna (2/2081.

L-ilSr P -inr'of
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"Aku shalat di belakang 28 sahabat yang ikut perang Badar,

semuanya membaca qunut dalam shalat Subuh setelah ruku."

Tapi sanad hadits ini lemah.

Al Atsram berkata: Aku berkata kepada Ahmad, "Apakah selain

Ashim Al Ahwal ada orang Snng mengatakan tentang hadits 6n*71505

bahwa qunut dibaca sebelum ruku ?" Dia menjawab, "Tidak ada yang

mengatakan demikian selain dia, seluruh ulama hadits tidak sependapat

dengannya, yaihl riwayat Hiqnm dari Qatadah, At-Taimi dari Abu

Mijlaz, Ayyub dari hnu Sirin dan beberapa perawi lainnya dari

Hanzhalah, semuanya meriwayatkan dari Anas. Inilah 5nng diriwayatkan

oleh Abu Hurairah, I(hufaf bin Ima' dan beberapa perawi lainnln.

1L2571. hnu Majahlffi meriwayatkan dari jalur Sahl bin Yusuf

dari Humaid, dari Anas,

ri.^,, ;f y:?St'Jll #t ifu d ?At * ,b'fi
.'i;:, Ji l;x & n r,J,ltq ,;iui

"Bahwa dia ditanya tentang qunut dalam shalat Subuh, apakah

sebelum ruku atau sesudahnp?" Dia menjawab, "Keduaduanya, kami

melakukannp sebelum nrlnr dan sesudahnSn."

1605 [Q/1631.
1606 Uh. Sumn lbnu lukjith(no. 1183).
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Hadits ini dinilai shahiholeh Abu Musa Al Madini.

*t tv ht.p i' J;., "of :e".y -[r lr,r].trv
,C's'# ,i*,'"4t :rLj,A!-r:, t\rf:t d*- ok

et{'*Ll q. d.!f.:,:4;'d,# t,|.>iG k eo3
,:.r$t ;'S*'l 'if: ,1,$L H lt ,# ,lSY'*i Y ";

.',;usitr'616
437-1L2681. Hadits, 'Bahwa Rasulullah $ membaca

qunut dalam shalat Subuh dengan doa hi,
"Allaahummahdinii fiiman hadait, wa'aafinii, fiiman'aafait,
watawallanii fiiman tawallait, wabaarik lii fimaa a'thait,
waqinii spna maa qadhait, innaka taqdhii walaa ytqdhaa
'alaik, wa innahu laa yadzillu mirn waalait, tabaarakta

rabbanaa wata'aalait (Ya Allah, berilah aku petuniuk
ssebagaimana onang tlang telah Englau beri petuniuk,

berilah aku perlindungan sebagaimana ofrrng Wng telah
Engkau lindungi, sa5nngilah aku sebagaimana orE ng wng
telah Engl<au fiyangr- Beflah keberl<ahan bagiku atas apa

Wng telah Engl<au bertkan, jauhl<anlah aku dari keburukan

apa wng Engl<au takdirkan- SesungguhnSm Engkau
menjafuhl<an qadha dan tidak ada orang trang memberikan
hukuman kepada-Mu. Sesunggahntra orzrng yang Engl<au

bela tidak akan terhina, Maha Suci Engkau wahai Tuhan

kami dan Maha Tinggi Engl<au)-"

Ar-Rafi'i berkata, "Bacaan ini diriwayatkan dari Al Hasan, dari

Nabi $."
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Menurutku, 'Ya, bacaan ini memang diriwayatkan dari Al

Hasan, tapi tidak disebutkan bahwa doa tersebut untuk shalat Subuh.

Bahkan hadits ini diriwayatkan oleh Ahmad,1607 . empat imam

(pengarang l<fiab r4s-Sunanl,1508 hnu l$uzaimah,1609 hnu Hibban'1610

Al Hakim,r5u Ad-Daraquthni1612 dan Al Baihaqil613 dari jalur

3u-i61614 bin Abi Maryam, dari Abu Al Haum' darinya. Setagian

mereka meniadakan huruf wawudari kata "Wa innahu laa 5adzilht."\615

Sedangkan sebagian lainnya memberi huruf k' pda redaksi

" Fa-innaka bqdhii."t0t6 t6l7 Sementara At-Tirmidzi menambahkan

kata, "subhaanakd sebelum kata "Tabankta." Redaksi riwa5rat

mereka dad Al Hasan adalah,

?$ G.'#;l "ry 
*" t ht * it J;.,,"*

1607 96. Musnad Ahd(no. 1718).
1608 Uh. Sumn Afu Daud(no.1425,14261, Sunan At-Tlmldd(no.4&1, funan

An-Nas'tlno.L745l, Sunan lbnu MaJah (no. 1178).
160e uh. Shahth lbnu l{huzaimah (no. 1095).
1610 l..ilr. Shahih lbnu lltttun (Al than/t1o.9a$.
161r Uh. N Msbdnk(3/t721.
1612 Ahr tidak menenrukannp dalam Sunan Ad-Darryuthnl dan pengarang Udak

mencatahrya dalam kitab ltlbf Al Malnnh14/2931.
1613 66.,4s-Sunan Al Kubm 12/209,4971
1614 pu6- "B" disebutkan "Yazid'pada dua tempat. Penulisan ini salah. Uh.

Biografi Buraid bin Abi Ma4nm dalar,l. TaMdb Al lknal(4/52-531.
1615 S"6uguimana lrang tercatat dalam rir.uaSnt Ahrnad, hnu Majah dan hnu

Hibban.
1616 pisini ditambahkan dalam mangslaip asli " Walaa gqtqdhaa 'alaik." Mernbuang

kata ini lebih baik sebagaimana png disebutkan dalam manuskripmanuskrip
lain.

1617 Sebagaimana terh.rlis dalam riwayat Abu Ya'la dahm Al Msnad(no.6762).

.i"lr
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"Rasulullah $ mengajariku kata-kata yang kubaca dalam qunut

witir."

hnu Khuzaimahl6l8 dan hnu Hibbanl619 msngingatkan bahwa

redaksi "Dalam qunut r,radl' diriwayatkan oleh Abu Ishaq sendirian, dari

Buraid bin Abi Maryam, kemudian riwaptnSn diperkuat oleh kedua

putranya, Yunus dan hrail. Demikianlah yang dikatakannya. Dia

berkata, "Hadits ini diriuralptkan oletr Syq'bah, dia lebih hapal dari 200

(perawi) seperti Abu Ishaq dan kedua putran5n. Tapi dia fidak

menyebutkan qunut dan witir, melainkan hanya mengatakan, "Beliau

mengajari kami doa ini."

Menurutku, "Yang memperkuat pendapat hnu Hibban adalah

bahwa Ad-Dulabi meriwagptkannya dalam Adz-Dzuri5ntuth Thahinh

dan dicatat pula oleh Ath-Thabarani dalam Al l<abiF6n dari jalur Al

Hasan bin Ubaidillah, dari Buraid bin Abi Maryam, dari Abu Al Haura'

dengan redaksi serupa. Dia berkata di dalamnp, "Dan kata-kata fnng

diajarkan kepadaku" lalu dia menyebutkan kata-kata tersebut.

Buraid berkata, "[alu aku menemui Muhammad bin Ali di r4sy

Syi'b dan kuceritakan hadits tercebut kepadanya. Maka dia berkata,

"Abu Al Haura' benar, ifu adalah kata-kata png diajarkan kepada kami

agar dibaca dalam qunut."

Al Baihaqi162l meriwayatkannSa dari beberapa jalur. Dia berkata

dalam sebagiannya: Buraid bin Abi Marfrn bettata,

1518 [ih. Shahk lbnu lthuaimahl2/152-1531.
1619 Dahm Kitab,nya Washf Ash-Shalat Bi As-Sunmh dan diriwayatkan pula

dalam Al fudr Al'Munlr (3/ 6341 dengan konteks riwayabrSn.
1620 Uh. Al Mu'jam Al l{abir(no.27081.
1621 95.,*-Stnan Al Kubn (2/2021.
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n: on e$ ial"n 'ir

"Lalu aku menrberitahr.rkannya kepada hnu Al Hanafiyyah.

Maka dia berkata, "Itu adalah doa yang biasa dibaca alphku dalam

shalat Subuh."

tL26gl. Muhammad bin Nashr Al Marurad juga meriwalntkan

hadits ini dalam pernbat'san wi6r.r622 Dan Al Baihaqi iug6lezS

meriwayatkannya dari ralur Abdul Hamid bln Abl Rawad dari hnu Jumij

dari Abdurrahrnan bln Hurmuz -Dia bukanlah Al A'rai dari Burald bin

Abi Marynrn:

*bt *'dt ots :9r2+gV i.rt-*p:r r).riir-,
.ea.$jr :r t+,_ #, i : @ grt Db G e. *3

Aku mend; 
"r, ^ ""*o*n 

dan Ibnu Abbas berkata,

"Nabi $ membaca qunut dalam shalat subuh dan shalat witir pada

malam hari dengan doadoa tersebut."

Dia juga meriwayatkannyat6z4 6*i ialur Al Walid bin Muslim

dan Abu Shafrmn Al Urnawi dari hnu Juraii dengan redaksi,

.r$:tDb'u ?fii dt ;uiait*-

1622 tir. MukhbslrarKbbAl ilrukarqAl tvlaqrld FId 142)'

1623 IJr. As-turnn Al ltubn (2/2l0L
1624 1614.

401



I
Talkhishul Habir

"Beliau mengajarkan kepada kami doadoa yang harus kami

baca dalam qunut shalat Subuh."

Mak'trlad bin Yazid meriwalntkannyal62s d66 hnu Juraij. Dia

berkata,

"Dalam qunut wifir."

AMurrahman bin Hurmtz perlu diteliti identitasnya, karena Abu

Shafi,van Al Umawi meriwalntkannyal6z5 dari hnu Juraij dengan

mengatakan "Abdullah bin Hurmr.rz." Nama yang pertama lebih kuat.

43*tL27Ol. Perkataan penulis, "Disebutkan dalam
hadits Al Hasan bin Ali, 'Bahwa Rasulullah S membaca
'Washallaallahu 'alan-nabiyyi w-a aalihi wa allam' dan
shalawat setelah' Tabarakta vt-ata'aalaif ." /1627

Hadits ini diriuayatkan oleh fui-Nasa'i1628 666 hadits hnu
Wahb, dari Yahya bin Abdullah bin Salim, dari Musa bin Uqbah, dari

Abdullah bin Ali, dari Al Hasan bin Ali, dia berkata,

.i!t*i G-

A,;S,;ro,il, Gi-,:,,{;ht,k yt J;t,*
....U-3 '*.i. G,'

t6?5 lbid.
1626 Op.6i7.
rszz 1qr/1641.
1628 Uh. Sunan An-Nas'i lno. 17641. Di dalamnp disebutkan, "Washallallaahu

'Akn Nabl$ Muhammadin."

aciz
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Rasulullah $ mengajariku (doa{oa untuk dibaca) dalam shalat

witir. Beliau bersaffia, "Ela@lah: 'Allaahummahdinii fiiman hadait ...'."

Hingga akfiir hadits.

Adapun tentang kata terakhir,

" Washallaallahu'alan-nabigyr'', dalam As-Sunan tidak disebutkan

selain kata ini. Di dalamnya tidak disebutkan kata " Wa allam" dan kata

"Wa aalihi." Al Muhib Ath-Thabari keliru ketika menyatakan dalam Al

Ahkamkarena menisbatkan hadits ini kepada An-Nasa'i dengan redaksi,

.#Ut*ht,,ut
" Washallaallahu'alan'nabi55l Mthamnadin (Dan shalawt Allah

kepda Nabi Muhamml41."tozl

An-Nawawi berkata dalam qarh N Muhadda61630 "la

merupakan tambahan dengan sanad shahihatau haen-"

Menurutku, "Tidak benar apa yang dikatakannya, karena hadits

ini munqathi" karena AMullah bin Ali yaitu hnu Al Hr.rsain bin Ali tidak

bertemu dengan Al Hasan bin Ali. Dan dalam sanad Musa bin Uqbah

ada perbedaan riwaSnt, karena q/ail& hnu Wahb meriwayatkan darinya

dengan redaksi seperti ini, sementara Muhammad bin Abi Ja'far bin Abi

Katsir meriwayatkannSra dari Musa bin Uqbah, dari Abu Ishaqi dari

Buraid bin Abi Maqnm dengan sanadnln."

1629 1665 png terh.rlis dahm Sunan An-Nas'.l versl cetak. Mungkin kata

"Muharnmadin" tdak ada dalam rnanuskrip milik Al Haffzh. Wallahu a'hm
rffi N Maimu'(3/621.

...ult ,;u bt ,tb)
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Hadits ini juga diriwayatkan oleh Ath-Thu6utuni1531 dan Al
guLi*.1632 Dan Al 11uLi,rr1533 juga meriwayatkannya dari hadits Ismail.

bin hrahim bin Uqbah dari pamannya, Musa bin Uqbah dari Hisyam bin

Urwah, dari ayahnya, dari Aisyah, dari Al Hasan bin Ali, dia berkata,

,rl:r',.;;; t;t qi) €. *, ;v\t ;* :t Jy., ,*
.3i5r rL.9.l,

"Rasulullah $ mengajariku (membaca doa) dalam witirku saat

aku mengangkat kepalaku dan tidak tersisa kecuali sujud (sebelum

sujud)."

Terdapat perbedaan dalam sanad Musa bin Uqbah sebagaimana

yang Anda lihat.

Yahya bin AMullah bin Salim meriwayatkan darinyra secara

menyendiri dengan mengatakan "Dari AMullah bin AIi" dengan

tambahan kata shalat di dalamnya

Catatan:

Perlu diteliti lagi redal$i dalam jalur ini, yaitu redaksi " &at aku

mengangl<at keplaku dan frdak te$isa kquali sujud (sebelum suiudl'

karena aku melihat takhrij Al Hakm terhadap hadits ini dalam Juz

kedua pada Fqwa'id Abi hl<r,4hmad bin Al Husain bin Mihnn Al
Ashabni. Dia berkata: Muhammad bin Yunus Al Maqburi menceritakan

kepada kami, dia berkata: Al Fadhl bin Muhammad Al Baihaqi

1631 Uh. Al Mu'jam N lGbabo. 27Ol).
1632 95. At Mustadmk (3/1421.
1633 1614.
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menceritakan kepada kami, Abu Bakar bin Syaibah Al Madani Al

Hizami menceritakan kepada hd, hnu Abi Fudaik menceritakan

kepada kami, dari Ismail bin hrahim bin Uqbah dengan sanadnya.

Redaksinya adalah,

* ii,t G J;l ol &) *r h' d* yt J;., ,*
""Lf'Sr

"Rasulullah $ mengajarkan kepadaku agar membaca (doa)

dalam shalat witir sebelum ntku." Lalu dia menyebutkan doanya dan

menambah di akhirnya,

.|"lL'O\* l;i v

"laa manjaa minka illaa ilaik (|idak ada kqelatnatan kecuali

dari-Mu)."

Faidah

tL27Ll. Muhammad bin Nashr Al Manvazilffi dan ulama

lainnya meriwayatkan dari beberapa jalur,

j, ,k ok 'arr;sr r'56: '^r1; q{ lf
-to a

.?tl;lrt G*,
"Elahwa Abu Halimah Mu'a& Al Qari membaca shalawat atas

Nabi $ dalam qunut."

*vbt *Ut

1634 96. Mukhbslnr Kibb Al WirkaqyaAl Maqrizi FIal 144).
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439-112721. Perkataan penulis: Sebagian ulama

menambahkan dalam qunut witir, "Walaa 5n'izu man
'aadait (Dan frdak al<an mulia or.rng Wng memusuhi-Mu)"

sebelum kata 'Tabaaralrta wa ta'aalait (Maha Suci dan Maha

Tinggi Englau)-"

Tambahan ini telah benar adan5ra dalam hadits. Hanln saja An-

Nawawi berkata dalam Al l{hulashah,153s "6l Baihaqi meriwayatkannya

dengan sanad yang lemah." Pemyataannya ini diperkuat oleh hnu Ar-

Rif'ah dalam At Mathlab. Dia berkata, "Tambahat ini1636 tidak benar

(tsabitt." Tapi pendapat ini dibantah, karena Al Baihaqi1537

meriwayatkannya dari ialur Isra'il bin Yunurs dari Abu Ishaq, dari Buraid

bin Abi Maryam, dari Al Hasan atau Al Husain bin Ali. lalu dia

menyebutkan haditsnya dengan redaksi riwayat At-Tirmidzi dan

menambahkan, " Walaa 7m'lzu man 'aadait (frdak al<an mulia onng tnng
mernusuhi-Mu).tt

Israilragu-ragu dalam Al Hasan atau Al Husain. Al

Baihaqil638 berkata, "Keraguan ini terjadi pada penyebutan atau

penisbatannya."

Menurutku, 'Riwayat yang ada keraguan di dalamnya ini

diperkuat dengan hadits riwayat Ahmad bin Hanbal yang dikeluarkan

dalam babl Musnad N Husin bin Ali dalam Musnadnyal63e 6np6

keraguan di dalamnya. Dia meriwayatkann5n dari jalur Syarik dari Abu

Ishaq dengan sanadn5ra."

1635 Uh. Khukshatu N Ahkam (l/4571.
1635 nuhn manuslaipmanuskrip tain disebutkan "Riwayat."
1637 Uh. As-Stnan Al Kubm (2/2091.
1538 Uh. As-Sunan Al Kubm 12/209L
163e Uh. Musnad Ahmad(no. 1735).
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Demikianlah, meskipun yang benar adalah sebaliknya. Hadits ini

berasal dari hadits Al Hasan, bukan dari hadits saudaranya, Al Husain.

Jadi ini menunjukkan bahwa kekeliruan dilakukan oleh ,Abu Ishaq'

Mungkin hapalannya menjadi buruk sehingga dia lupa apakah Al Hasan

atau Al Husain. Pendapat bahwa hadits ini merupakan riwayat Al Hasan

berpedoman pada hadits riwayat Yunus bin Abi Ishaq dari Buraid bin

Abi Maryam dan riwayat Syu'bah darinya, sebagaimanu yungtt"luh

diumikan sebelumnya

Kemudian/l6ao 66$at1an kata "Walaa gn'izzu man 'aadait (frdak

akan mendapat kqnuliaan onng lnng metnusuhi-Mul' jug616+t

diriwayatkan oleh Ath-Thabamni dari hadits Syarik dan Zuhair bin

Muawiyah, dari Abu Ishaq, dan dari hadits Abu Al Ahwash1fl2, dari Abu

Ishaq.

Kami memiliki sanad 5png sangat ial (sedikit perawinya) dan

muttashil berdasarkan bentuk sima' (penyimakan). Aku membacakannya

di hadapan Abu Al Faraj bin Hammad: Bahwa Ali bin Ismail

mengabarkan kepadanya: Bahwa Ismail bin Abdul Qawi memberitakan

(menceritakan kepada kami), Fatimah binti Sa'd Al Khair memberitakan

kepada kami, Fatimah binfi AMullah memberitakan kepada kami,

Muhammad bin Abdullah mengabarkan kepada kami, Sulaiman bin

Ahmad menceritakan kepada kami, Al Hasan bin AI Mutawakkil Al

Baghdadi menceritakan kepada kami, Affan bin Muslim menceritakan

kepada kami, Abu Al Ahwash menceritakan kepada kami dari Abu

Ishaq, dari Buraid bin Abi Maryam, dari Abu Al Haura', dari Al Hasan

bin Ali, dia berkata,

1ffi [Q/tosl.
1641 I$. Al Mu'j,an Al l{abir(no.2703,27041.
1642 66. N Mu'jarn Al lGbir(no.27051.
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"i ,r'#;l 
"ry 

&t;ahr.rr;" 1 J;., ;*
......:c-t:t^'# G*t'r<ilt, I Sr

"Rasulullah $ mengajarkan kepadaku kalimat-kalimat yang aku

baca dalam qunut shalat witir, (yaitu) Waahummahdinii fiiman hadait

(Ya Allah, bedlah petuniuk kdaplu sehgaimana oftng Snng telah

hgkau berilan petunjul<)..................n. Lalu dia menyebutkan haditsn5ra

seperti yang disebutkan oleh Ar-Rafi'i dengan menambahkan "Walaa

ya'izu man 'aadait (frdak al<an mulia omng trang mentusuhi-Mu)."

Faidah:

Il273l. Al Hakim meriwayatkan dalam Al Mttsbdnklffi dali.

jalur Abdullah bin Sa'id Al Maqburi, dari ayahnya, dari Abu Hurairah,

dia berkata,

d.!{.:ci;'# Crt'.*a'#. 4G: -r:s'# G*l
i*. v 'it|15; Ali #:g36*i6? et'"+Lfq

.'*:lSi;'6rt:i'{tt ,y
"Rasulullah S bila mengangkat kepalanya dari ruku pada rakaat

kedua shalat Subuh, beliau mengangkat kedua tangannya dan berdoa

164i1 Aku fidak menernukan sanad ini dalam riwapt Al Hakim dan pengamng juga

tidak mencatatr5ra dalarn lthaf N lukhanhdalarnMusnad Abi Hurairah.

llS,'u L?-, g, tiY &:, ;r'?', * it J;, os
'"r<tst ,;/"st t\;:ti i:c- er *yt f;, ,;. grt i* ,d
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dengan doa ini, 'Allaahummahdinii fiiman hadait, wa'aafinii fiiman

'aafait, wataumllanii friman tawallait, wabarik lii fimaa a'thait, waqinii

syaffa maa qadhait, innaka kqdhii walaa yuqdhaa 'alaik, innahu laa

yadziltu man waalait, tabaamkta wata'aalait (Ya Allah, berilah aku

petunjuk ssebagaimana oftng yang tetah hgl<au beri petuniuk, berilah

aku perlindungan sebagaimana orang Snng telah Engkau lindungi,

aku sebagaimana omng gng telah Engkau salangi. Berilah

keberkahan bayiku atas apa yang telah hgkau berikan, iauhkanlah aku

dari keburukan apa gng Engkau bkdirkan. sesunsgahntn hgkau

menjafuhkan qadha dan tidak ada onng !/ang memberikan hukuman

kepada-Mu. Saungguhnya omng gng Englau bela tidak akan terhina,

Maha Suci Engkau unhai Tuhan kami dan Maha Tinggi Engl<au)-"

Al Hakim berkata, "Hadits iru shahih." Tapi pemyataannya ini

tidak benar, karena hadits ini dha'if dikarenakan ada AMullah. Bila dia

seorang perawi yang tsiqah. maka statr.rs [hadits]t0ec ini akan shahih dan

akan lebih utama menjadikan hadits ini sebagai dalil daripada

menjadikan hadits Al Hasan bin Ali yang menyebutkan tentang qunut

shalat witir sebagai dalil.

ll274l.Ath-Thabarani meriwayatkan dalam At Aumthtes dari

hadits Buraidah dengan rdaltsi yang slna' tapi sanadnya juga

diperbincangkan.

1644 6n1u- dua tanda kurung siku gugur (tidak ada) dalam manuskrip asli, tapi

kata ini ada dalam manus P lainn5n.
1645 Uh. Al Mu'jam Al Austh (no, 7360).
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44O-tL27 51. Perkataannya: *Allah Ta'ala berfirman,

@'ifyiifi;i
'Dan Kami tinggil<an bagimu sebutan (nama)mu- " (Qs.

Al Insyiraah [94]: 4).

Para ahli tafsir berpendapat, maknanya "Aku tidak pernah

disebut kecuali bahwa kau juga disebut bersama-Ku-"

Asy-Syafi'i1646 6un lainnya meriwayatkan ini dari Mujahid' Ibnu

11166un16a7 meriwayatkannya dari hadits Abu Sa'id Al Khudri secara

marfu' dan itu adalah riwayat Ad-Darraj, dari Abu Al Haitsam dari Abu

Sa'id.

Menurutku (lbnu Hajar Al fuqalani), "Beristidlal dengan

penafsiran ini (untuk doa qunut) perlu dikritisi, sebab hal itu tidak

disunahkan ketika niku, sujud dan membaca Al Qur'an ketika berdiri,

sehingga tafsimn tersebut menunjukkan keumuman yang telah

dikhususkan.

Sudah disebutkan sebelumnya hadits tentang qunut nazilah dan

meninggalkan qunut jika tidak ada nazilah (bencana), nanti akan

disebutkan bagaimana qunutnya Umar insya Allah

1646 96. Musnad Al Imam Asy-S5af i(haL 233).
1547 66. Shahih lbnu Hibfun (Al lhsan no. 3382).
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441. Perkaan penulis: Kemudian, apakah imam

membaca qunut dengan iahr (suara keras)? Ada dua,
pendapat, dan yang paling kuat adalah dinyaringkan karena

diriwayatkan berqunut dengan suara nyaring Uaht dari
Nabi S. )

112761 Diriwayatkan oleh Al Bukharilas dari haditSn Abu

Hurairah,

')i yl e t:,;r-'o(;t.,1 $Y ok *:, {.ht -b
i:+ -l h' |i :JG sy,,lv Ci

,4,d
.igit

of
tcll

F1,Ljlr'x. r*
.hi gf -*r' ir-it u d,"6ist

Bahwa apabila Nabi $ hendak berrdoa memohon keburukan

atas seseorang atau mendoakan kebaikan untuk seseorng maka beliau

berdiri setelah ruku, ada kemungkinan beliau mengucapkan "hmi'allahu

liman hamidah, nbfuna lakal hamdu...' Maka beliau langsung

mengucapkan, "Ya Allah selarnatkanlah si Fulan...." sampai akhir

hadits. Di akhir hadits tersebut disebutkan, "Beliau membacanya dengan
.ttt
Janr.

442. Perkataan penulis, "Hadits sumur Ma'unah
menunjtrkkan bahwa beliau membaca doa qunut dengan iahr
pada setiap shalat."

Ini didapati dari perkataan hnu Abbas bahwa beliau mendoakan

kecelakaan atas diri mereka...dia lalu menyebutkan redaksi doanya.

16,1{! Uh. Shahk N Bul<hari(no.4560).
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Berdasarkan zahim5a dia mendengar pengucapan doa itu dan itu

menunjukkan bahua doa tersebut dibacaiahn

Menurutku, mungkin bisa dibedakan antara qunut dalam natnzil
(ada bencana dan sernisaln5ra) maka disunahkan firsebagairnana lnng
diriwalatkan, dengan qunut yang dilalrukan ddam shalat rutin. Kalaupun

itu shahih maka tetap fidak bisa diiadilgn dalil bahwa hadits-hadits

tersebtrt menunjukkan penrbacaan doa qunut dengan /rhr, bahkan

secaftr analogi menuniukkan bahwa Mtau menrbacanya pelan

sebagaimana zikir-zildr lainnya yang ada dalam rukun-rularn shalat.

cp::',Ji *,*'?i,, *t4, tk ,y.('i.rLr-*

'Hadits lbnu Abbas: 'Nabi I membaca qunut dan

kami mengamlnkan di belakang beliau."

Hadits lni sudah disebutkan pada hadits hnu Abbas dengan

redaksi,

.'rib i,if.:
"Dan yang ada di bdalong beliau mengaminkan."

3iu -V; rsy :6;1 ,r$ i) u.l- -[rrvY].ttr
.W, i,?r?t:r'.;;v'.Ji$Yr r:,lk Ik

M3-1L2771. Hadits Ibnu Abbas 'diriwaSntkan secara

martu\'Bila kamu berdoa maka berdoalah dengan telapak

.tt?. ,r.,.t;l* Otj

412



Kitab Shalat

tanganmu, da. apabila sudah selesai maka usaptran kedua

telapakmu ke mukamu!'

Hadits ini diriwayatkan oleh Abu puu6154e dari jalur AMullah

bin Ya'qub bin Ishaq, dari siapa lpng menceritakan kepadanya, dari

Muhammad bin Ka'ab, dari hnu Abbas dengan redaksi,

'&j rlp ,q.Ah \frx v; '€*1 eh hr *-
l-ra.'

.&;)t+.trL;t)
'Mintalah kepada Allah dengan telapak tangan kalian dan

jangan meminta dengan punggung tangan kalian, apabila sudah selesai

(berdoa) maka usapkanlah telapak tangan ihr ke unjah kdian."

Abu Daud berkata, "Diriwayatkanl5So 666 berbagai jalur, tapi

semuanya lemah dan ini adalah salah satunya, sanad hadits ini dha'if."

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Al 11uLi.1651 dari jalur Shalih

bin Hassan, dari Muhammad bin Ka'ab dengan makna hadits yang

sama.

Tapi hnu Hibban menyelisihin5n dengan menyebutkan nama

Shalih ini dalam 461i-p6u'u1:u'1652 dan dia berkata, "Dia biasa

meriwayatkan hadits-hadits palsu dari orang-orang yang biqah."

Hadits terbaik untuk berdalil dalam hal ini adalah:

164e uh. Sunan Abu Daud, (no' 1485).
1650 626 "DiriwaSatkan" ini gugur dari naskah asli tapi ada di manuskrip lainnya'

1651 [.ilr. Mustadmk Al Hakin (l/5361.
1652 66. Ktab Al Majruhin (l/364).
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luzTSlYang diriwaptkan oleh Al Baihaq11653 666 hadits Tsabit,

dari Anas tentang kisah mereka png terbunuh, dia berkata,

'# i$ i:i-'g., ewr i- at U-lt u
"Aku melihat beliau mengangkat tangan dalam shalat Zhuhur

mendoakan keburukan atas mereka (para pembunuh sahabat di sumur

Ma'unah)."

Dalam sanadnya ada A[1654 bin fuh-Shaqr dimana Ad-

Daraquthnil655 mengatalonnya, "Tidak kuat."

ta ht Jb lt JhLl 1/ ,.\* -[rrvr].ttt
,rbj,,yr, :il'i,Yr *t; N e lt U' E; o oK 'P:

t1,. tO ..

M+lLz7gl.Hadits Anas: Bahwa -*;;;H;
pernah mengangkat tangan kecuali di tiga tempat, pada saat

istisqa' (meminta hujan), saat memohon pertolongan (dalam

perang) dan pada malam Arafah.

Hadits ini fidak memiliki aslinlp dari hadits Anas, bahkan yang

ada dalam kedua kitab Shahifi656 dari furas adalah:

t12801. Hadits Anas:

15s3 66. As-Sunan Al Kubm (2/217).
1654 pu6- manuskrip asal tertulis "lsa" dan itu salah, pembetulan diperoleh dari

naskah-naskah png lain.
1655 66. Su'aakat Al Hakimuntuk Ad-Daruquthni (hal. 124).
1656 tih. Shahih N Bukhari(no. 1031) dan Shahih Muslim (no- 896).
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G i$ i';.o &1+ah, & yt J;, os

.b) 
'e6. "j & i:r-E; iti tr:"i'.yr c !t

Rasulullah $ fidak pemah mengangkat kedua tangan beliau

kecnali dalam da istiqa'(meminta huian) dimana beliau mengangkat

kedtn tangan sampai kelihatan putih ketiaknya

1L281,L2821. Al Baihaqil67 meriwayatkan dari Anas,

,F\ Y9:',f t:+-ett'8'tr.;P *,
'1411

Bahwa beliau mengangkat kedua tangan dalam doa qunut, dan

dari Aisyah bahwa beliau mengangkat tangan ketika mendoakan

penghuni Baqi' sebagaimana riwalnt y*1irn.1658

112831. Masih dalam riwayatnyal6Se pula dari Umar,

.):i.i'; fP! G ,rr:.abt J'i.i.U'6
Bahwa Rasulullah $ mengangkat kedua tangan kefika berdoa di

perang Badar.

1657 95. ,As-Sunan Al Kubm(2/Zlll.
16s8 l.ih. Shahk Muslim lno. 974) (103).

1659 g1.,. Shahk Muslim (no. t7631, dengan redaksi, "Kemudian beliau

membentangkan tangannya, talu beliau berdoa kepada TuhannSa'..." Dalam

redaksi hadits Yang Paniang.

,?.ht G i*e'.,6
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tL284l. Al BuLtrari1660 mgritmyatkan dari hnu Umar,

.,rUlt ipt* y9:' eQir'^fr
Bahwa beliau $ mengangkat kedua tangan ketika berdoa di

Jumrah Al Wustha.

t12851. Dari Anas,

.:# &6,rii..,'6
Bahwa beliau mengangkat kedua tangan ketika menyerang

1{6i!6y.1651

11286l. Al Bukhari dan Muslim meriwayatkanl662 hadits Abu

Musa AI Asy'ari dimana Rasulullah $ mengangkat tangan saat berdoa.

1L287-L2901. Al Bukhari juga meriwayatkan dalam Juz'

mengangkat kedua tangan, bahwa Rasulullah mengangkat tangan di

beberapa tempat, dari hadits Aisyah,rffi Abu Hurairah,l654;66i1,1655

An1656 dan dia (Al Bukhari) berkata,167 "Hadits-hadits ini shahifr."

1550 66. shahih Al Bul<had(no.17521.
1661 Uh. Shahk Al Buklnrt bo. 2829, cet. Al Bagha), di dalam hadibnya,

uKemudian Nabt $ menyerang Khaibar diwaktu pagi'
1662 66. Shahth Al Bukhari(no.43231, Shahk Muslim (no. 2498).
166 Bagian hadib yang membahas mengangkat kedua tangan (no. 152, 155,

157).
1564 Bunlurl hadits png membahas mengangkat kedua tangan (no. 153, 157).

416



Ktab Shalat

Dengan demikian ielaslah bahwa hadits Anas hanrs dital$ 
'il

bahwa yang dimaksud udak pemah mengangkat tangan adalah

mengangkat tangan tinggr-tinggi sampai keliatan ketiaknya. Wallahu

a'lam.

&:, ir'b" * ul,Lf ,fr i.r **- -[r r t t]. t to
' ,"-<.rp'rit'll ,r>'.rclt'u cW'3a'c.':$ lil :i6

M5-112gtl. ff"ait lbnu Umar bahua

Nabi I bersabda, "Kalau kamu zuiud maka tekankan

keningmu di tanah dan ianganlah mernafuk''

hnu Hibbanl668 dari hadits Thathah bin Mtrstrarrif dari Mujahid'

dart hnu Umar, dalam sebuah hadits Snng Panjang

Ath-Thabannil66e 'ne'g.*6.6t-* 
dart jalur hnu Mujahid dari

ayahnya dengan makna redaksi lrang sama dengan hadits Thalhah di

atas. Sementara Al Mundzirt fidak mernbicarakan hadits ini dalam

kitabnya Tal<hriJ Ahadib Al tuhaddab'

An-Nawawt mengatakan, "Tidak 6g"ioLui"r670 dan dia

menyebutkan dalam Al lfiutashat]671 6u1r, kumpulan hadits-hadits

dhai'f.

1665 g6g6s hadits *ng menrbahas mengangkat ke&n tangan (no. 154).

lffi Bagian hadits gnng menrbahas mengangkat kedr.ra tangan (no. 159).

1667 gugiut hadis }nng membahas mengangkat kedua tangan

1668 Lih. Al ll8an (no. 1887).
166e Uh. N Mu'jam Al t{abir(no. 13556).
1670 DaLun Al Malmu' (3/4221 dbberkata, "Hadits Stwib Wr$ dha'if."

1621 Uh. Khulashatul Ahl<an ll/4071.
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*v ?ut& i' J;r'c-rf, :1G,.>* -[r r lr]. t tr

446-1L2e21.

.;br u"ri,* #*\'#-*',
Hadits Jabir, "Aku melihat

Rasulullah $ sujud dengan bagian kening atasnya, di atas

tempat awal fumbuhnya rambut."

Ad-Daraquthni1672 meriwaSntkannya dengan sanad yatrg di

dalamnya terdapat AMul Aziz bin Ubaidullah dan dia tidak kuat,

sebagaimana dikatakan oleh Ad-Damquthni1673 sendiri, bahkan An-

1rJu.6' i1674 mengatakan, " Matntk."

Hadits ini memiliki jalur lain yang diriwayatkan oleh Ath-

Thabarani dalam Al Austh dari jalur Abu Bakar bin Abi Maryam, dari

Hakim bin Umair, dari Jabir. Tapi hnu 11166*1675 menganggapnya

cacat lantaran ada hnu Abi Maryam yang dia anggap buruk hafalannya,

lalu meriwayatkan hadits dan salah dalam periwayatan itu.

.r.

t'ryL 61t: iq6 yl A e* .,r;;ft
# ,*'r,";l ol Llf ,,t& i.t qro -[r vrr]. t tv

,g:At,p Pl
.,ydl
,

447-112931. Hadits lbnu Abbas, "Aku diperintahkan
untuk sujud di atas fuiuh anggota tubuh, kening. " Lalu

167 2 1;1r. Sunan A&Daraquthnl lL /349).
1673 pu66 srrriarrlnw, adapun redaksinya adalah, "Hanln AMul Aziz bin

Ubaidullah yang meriwayatkan hadits ini dari Wahb, dan dia itu tidak kuat."
1674 I:5. Adh-Dhubk ' (hal. 210), tapi di sana terjadi kekeliruan dalam tulisan

hingga menjadi hnu Abdullah
157s 66. At Majruhiin(g/t4r,l.
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beliau menunjuk hidung, kedua tangan, kedua lutut dan

ujung kedua kald."

Hadits ini diriwayatkan oleh Al Bukhari dan Muslim (Muttafaq

'alaih).L6to

tl2g4l. Dalam riwayat 14ut6*1677 dari hadits Al Bara',

.'03?r errr'af{ 'q?'.>'$ r'y

"Apabila kamu sujud maka letakkan kedua tanganmu dan angkat

kedua sikumu."

11,2951. Abu Daud1678 juga memiliki riwayat dari hadits Ibnu

Umar,

'/o / e '-" I " ' tip ,LSt'Ji.;- tK plSo.*;,-i+lr Lt.*tP'ut rr *6t'."i,;,t*

"sesungguhnya kedua tangan itu ikut ,u;ua ,"Uugaimana

sujudnya wajah, maka bila salah satu dari kalian meletakkan wajahnya

maka hendaknya dia meletakkan kedua tangan dan bila mengangkat

muka hendaknya pula mengangkat kedua tangan."1679

1676 56. Shahih N Bukhari(no. 809) dan Shahih Muslim (no. 390).
1677 uh. Shahih Muslim (no. 494).
1678 96. Sunan Abu Daud(no.892\.
1679 pu6* manuskrip terjadi pendahuluan yang seharusnya berada di bagian

akhir hadits ini. Redaksinya berbunyi seperti ini, "Apabila salah seorang

419



Talkhishul Habir

448-1L2961. Perkataannya: Diriwayatkan pula, "Di atas

tujuh persendian."

Hadits ini ada dalam sunan Abi Daud160 dari sanad di atas.

lL297l. Dalam riwayat Abu Ya'la168r dari hadits Sa'id bin Abi

Waqqash ditambahkan di dalamnya,

uaa'^tr ii;1-'n q'\t

"Siapa saja yang tidak meletakkannya maka ifu berarti kumng."

Ilzg8l.'Dalam riwayat y*6*r5s2 dari Abbas bin AMul
Muththalib sama seperti itu pula.

Al Mundziri mengambilnya dari riwayat yang disepakati ke-

shahilrannya oleh Al Bukhari dan Muslim, tapi dia keliru dalam hal ini

karena riwayat itu hanya ada dalam sebagian naskah Shahih Muslim dan

ada beberapa naskah tidak memuafuiya. Maka dari itu, Al Hakim

menganggap ini adalah penemuan 6u-168{} dan AMul Haq juga tidak

memuatnya. hnu Hibban1684 men-siahrlr.kannya, sedangkan penulis

kitab.4/ Athnf mengambilnya dari Al Humaidi dalam AI Jam', hnu Al

kalian meletakkan wajah hendakqB meletakkan kedr.ra tangan, dan bila

mengangkat wajah hendaknp menganglait puh kedu tangan, karena kedua

tangan ifu turut sujud sebagaimana suJudnya uraJah."

Pembetulan diambil dari redaksi gmn Afu Daud.
1680 I:h. Sunan Abu Daud (no. 790, 7911.
1581 66. Musnad Abi Ya'la(no.7o2l.
1682 Uh. Shahk Muslim(no. 491).
1683 Uh. N MusbdmklGrya Al Hakim (L/99, cet. As-Saqa)
1584 Uh. Shahih lbnu Hibbn(no. 1921, 19221.
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Jauzi dalam l$tab Jamirnya, juga l<rtab At-Tahqi{ffi karyanya, Al

Baihaqil5S6 dan Ibnu Taimiyah dalam Al Muntaqa1687 karena ada

Muslim yang meriwayatkan hadits ini.

Al Qadhi Iyadh mengingkari hal itu dalarn Sprh Muslin]68, dia

berkata, "Tidak terdapat dalam riwayat guruguru kami sampai ke

Muslim dan tidak ada dalam Shahk Al Buldnri.r' '

. N Bazzar1689 6"11{a6, "Kami tidak tahu ada yang mengatakan

kalimat' Aanab (persendian)' kecuali Abbas."

Tapi pendapat Al Baz"ar ini terbantahkan oleh riwayat hnu

Abbas yang ada dalam Sunan Abi Daud.

J;, jygt<z,Lr\t i.** q* -[rrqq].ttq
t:#.cdiqv' G:6:)t? &, *ht ,k yt

4r'lg-tlzggl. Hadits l(habbab bin Al Art, 'Kami

mengadu kepada Rasulullah $ panasnya pasir di kening dan

telapak tangan hd, tapi beliau tidak mempedulikan

keluhan kami."

Diriwayatkan oleh Al Hakim dalam Al Afiain dari Abi Ali bin

Khuzaimah, dari Al Abbas bin Al Fadhl Al Ashfathi, dari Ahmad bin

yunus, dari Abu Ishaq, dari Sa'id bin wahb, dari Khabbab dengan

168s uh. At-Talqiq ftt Alndib N Khtlafll/3961-
1686 Lih.,As-Sunan,4 tfubm (2/l}ll.
1687 Uh. Al Munbqa loqB Al Majd hnu Talmiyah bersama Nailul Authar,

(2/2821.
1588 Uh. Ilonal Al Mu'allim (2/4041.
168e 61^,. Musnad N knr(4/L46, no. 1319).
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redaksi di atas, dan dia berkata, "Diriwayatkan oleh 14ut6-1690 6ut1

Ahmad bin Yunus" maksudnya adalah asal hadits ini karena memang

hadits ini ada dalam Shahih Muslim, tapi tidak ada kalimat, "Di kening

dan tangrn kami" dan tidak ada pula kalimat "panas.".

Diriwayatkan oleh Al Baihaqi1691 dari jalur ini, dan dari jalur

Zalaiyabin Abi Za'idah, juga dari Abu Ishaq.16e2

Dia (Al Baihaqi)1693 jrgu meriwayatkan beserta lbnu Al Mundzir

dari jalur Yunus bin Abi Ishaq,.dari Sa'id bin Wahb dengan redaksi yang

mirip dengan redaksiMtrslim, serta ada tambahan,

.tU', ar',lt;t;y

'Apabila matahari sudah teryelincir mala shatatlah (Zhuhur).'

Demikian pula dalam riwayat Ath-Thaba661694 ada tambahan

itu dengan redaksi lengkapn5n,

"... beliau tidak menghiraukan keluhan kami." Artinya beliau

tidak menghilangkan keluhan kami.

Al Baihaqi1695 mengisyamtkan bahwa tambahan "Apabila

matahari telah tergelincir....." sampai akhimya adalah sisipan yang

dijelaskan oleh Zuhair dalam riwaSnhrya dari Abu Ishaq. hnu Uyainah

1690 Uh. Shahk Muslim (no. 6t9/190) dengan redaksi, "Kami mendatangi
Rasulullah O dan kami mengeluhkan kepada beliau akan panasnSp pasir,

tapi beliau ffdak menrpedulikan keluhan kami."
16e1 Uh.,As-Sunan Al Kubm ll/4381.
16e2 66.,As-Sunan Al Kubm (2/lOSl.
16e3 Uh. ,As-Sunan Al Kubm,(l/4394391.
16er 66. Al Mu'kam Al lhbir(no. 3701).
15e5 Uh. ,As-Sunan N Kubm$/43f31.

6$ta Ji'f ,51stAl a
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meriwayatkan dari Al A'masy dari Umarah bin Umair, dari Abu Ma'mar

dari Khabbab, tapi Abu Zur'ah1696 menilainya cacat dengan alasan

bahwa sanad ini sebenamya unfuk matan:

.y;rJ.7tbau;i,t;'.f e
"Kami mengetahui bacaan beliau dengan gerakan janggutnya'"

Al A'masy meriwayatkin hadits panasnlra pasir itu melalui jalur Abu

Ishaq, dari Sa'id bin Wahb, dart Khabbab. talu Waki' keliru dalam

menyebutkannya sehingga dia mengatakan, "Dari Haritsah" sebagai

ganti Sa'id bin Wahb.

Ar-Raf i menjadikan hadits ini sebagai acuan dalam hukum

wajibnya membuka kening ketika sujud, tapi hal ihr perlu dikritsi

kembali, sebab hadits Anas berbunyi,

lrii* 'i;.r; !f rrLf W.'l tty

3)''";';

"Apabila salah seorang dari kami tidak sanggup meletakkan

keningnya di atas lantai maka dia menghamparkan pakaiannya, lalu

sujud di atas alas pakaian ih.r."

Ini menunjuklGn bahwa dalam keadaan (ikhtiyar) bebas pilih

mereka langsung meletakkan kening di atas tanah, tapi bila dalam

keadaan darurat seperti tanah yang panas maka mereka meletakkan

alas di atasnya. Oleh sebab itu, hadits ini tidak bisa dijadikan dalil

,rlr\t u

15e6 Uh. Ital Abt Hatim \nq.
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pendapat Ar-Rafi'i tersebut, karena kalau saja mereka diperintahkan

untuk sujud di atas alas maka mereka akan diizinkan untuk mengambil

sesuahr yang terpisah dari mereka untuk dijadikan alas sujud. Juga ada

hadits yang tsabit bahwa Nabi $ shalat di atas sajadah dan kasur.

Dengan ifu jelaslah bahwa alas tidak menghalangi mereka. Mereka

hanya minta kepada Rasulullah $ untuk mengundur pelaksanaan

shalat, yang bertujuan unfuk mendinginkan pasir-pasir ifu, namun beliau

tidak mengabulkan permintaan mereka. Watlahu a'lam.

Dalam bab ini juga ada beberapa hadits lain yaitu:

113001. Hadits dari hnu Mas'ud Snng diriwaya&an oleh At-

Tirmidzi dalam Al ItalL6eT dari jalur Zaid bin Jubair, dari lftasyf bin

Malik darinya, dan Al Bukhari menilai shahih riwa5nhya yang mauquf.

t13011. Tentang ini juga ada hadits dari Jabir Snng diriwayatkan

oleh Ath-Thabarani dalam ,4sh-Shaghif6%, Al Uqaili dalam Adh'

Dhu'afa'1699 6* dia menilainya cacat karena adanya Bulhith, salah

seoftng perawi yang meriwaSntkan hadits ini dari hnu Al Munkadir,

yang dia katakan sebagai perawi 5nng majhul. Akan tetapi Ath-

Thatjamni menilainya tslqah tapi dia katakan pula bahwa Bulhith ini

belum pemah meriwayatkan hadits selain hadits i61700.

16e7 uh. At tht At lhbtr(t/1331.
16e8 tih Al Mu'jam Ash-Whtrlno.438l.
16ee Uh. ,Mh-Dhu'ata 'lor!,a Al Uqailt (L/1671.
1700 RedalsinF adalah, "Tidak ada yang meriwayatkan hadib ini dari Muhammad

bin Al Munkadir kecuali Bulhith bin lbad dan bagiku dia seomng perawi Snng
biqah. Hanln hnu Abi Umar yang meriwa5ntkan ini darinya dari AMul
Majid, dan tidak pula ada 5rang meriwa5ntkan dari Jabir kecuali dengan sanad

ini, bahkan, tak ada hadits Sang dihafalkan dari Bulhith kecuali hadits ini."
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Faidah:

Al Baihaqi1701 6"tLu1u, "Hadits-hadits yang mengatakan bahwa

Rasulullah $ sujud di atas pengikat surbannya tidak ada yang valid."

Maksudnya tidak ada hadits valid yang diriwayatkan se@ra marfu'.

Ada riwayat dari Al Auza'i.bahwa dia berkata, "Surban orang-

orang pada masa ihr kecil dan lunak sehingga kalau sujud di atas

ikatannya fidak akan menghalangi sampainya kening ke tanah."

113021. Al Hasan berkata,

k*|, o|ril;,Lr *v?', & n' J;ti4Lbl otr
l'e-.-J -J - l- J.- e

' *'v e|e'Y'st :i'ili gF' e
"Para sahabat Rasulullah $ itu biasa sujud sementara tangan

mereka 6u6*1702 pakaian mereka, dan ada di antara mereka yang

sujud di atas surbannya.

Al Bulfiariu03 ,rrsrh^r6ystkaru1y6 se@rur mu'allaq, sementara ihr

Al BaihaqilTm meriwayatkannya se@ra maushul dan berkata, "lni

adalah riwayat Snng paling shahih tentang sujud di atas surban yang

diriwayatkan secara mauquf dari para sahabat."

uo1 Uh. As-Sunan Al Kubm (2/L061.
noz 1qr L6Bl
u03 Uh. Shahih At Bukhari png diriwayatkan s@aft, mu'allaq (1,/587, begitu

pula dalam Al Fath.
u04 uh. As_sunan Al Kubm (2/1061.
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t13031. Abu Daud meriwayatkannya dalam Al MansillTos 6uri

Shalih bin Khaiwan As-Siba'i,

* A'riil-'tA' uf; *:t *v ht * it J;:'Ll
.#.'*';i#. *?tnl

Bahwa Rasulullah $ melihat ada seorang laki-laki sujud ke

samping karena keningnya ada lilitan surtan dan ifu melingkar di

keningnya maka dia membukanya dari keningnya.

t13041. Dari lyadh bin Abdullah, dia berkata,

,7 ,*'{-JI-Y'*:t *t #b, * ir j;r 6'.,

.:Air:€ prt ,s*.L'rfi gU4t
v

"Rasulullah $ melihat seseoftrng sujud dengan alas belitan

surban maka beliau memberi isyarat, 'Angkat surbanmrt2'176

Sedangkan hadits-hadits yang diisyaratkan oleh Al Baihaqi

adalah riwayat dari hnu Abbas, hnu Abi Aufa, Jabir dan Anas.

113051. Adapun hadits hnu Abbas disebutkan dalam Al
H,Wrzoz karya Abu Nu'aim dalam biografi lbmhim bin Adham tapi

dalam sanadnya ada kelenrahan.

170s tir. Marasil Abl Daud(no. 84).
u06 Uh. As-Sunan Al KubmlGr!/a At Faihaqi (2/l}5l.
uo7 uh. Hifutut Auti5a' (8/5s1.
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113061. Sedangkan hadits lbnu Abi Aufa disebutkan dalam Ath-

Thabarani dalam N Ausath7708, di dalamnya ada Fa'id Abu Al warqa'

dan dia adalah seorang pemw gang dha'il7a9'

113071. Hadits Jabir disebutan dalam At l<ami[710 oleh lbnu

Adi, di dalamya ada Amr bin syamr dan Jabir Al Ju'ft, kedua orang ini

adalah perawi yarg mabuk.

t13081. Sedangkan hadits Anas terdapat dalam N llalkaryahnu

Abi Hatimtzll, di dalamn5n ada Hassan bin Sayryah dan dia adalah

perawi dha'if. Abu Hatim malah mengatakan, "lni adalah hadie

munkar."

t13o9l. Hadits ini diriwayatkan oleh AMurrazzaqlTl2 dari

Abdullah bin Muharrar, dari Sulaiman bin Musa, dari Maktrul secara

mutsal.

t131ol. Dari Yazid bin Al Ashamm1713 bahwa dia mendengar

Abu Hurairah berkata,

uo8 Uh. Al Mu,jam N Atmth (no. 71&1), dia berkata, "Hadib ini tdak

diriwayatkan dari hnu Abi Aufa kegtnli dengan sanad ini, hanya Ma'mar bin

Sahl 37ang meriwaSntkan ini darinp.'
1709 Bahkan perawinya mahuk sebagaimana dinyatakan oleh penulis sendiri

dalam kitabnya 5nng tain, yatu TqribAt-Tahddb'
1710 uh. Al /(rrmiluclryahnu Adi (5/130).
1711 ulr. ilalwatbnu Abi Hatim (L/1871.
1712 95. Mushannaf AMurmaq (no. 15641
tTts 16i4.
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.*q )f ,P'rl'x- *');v?" ;* :' J;., os

"Rasulullah & sujud di atas lilitan surb* Or,ur.' hnu Abi

Hatim berkata: Arhlru berkata,'Fladits ini bad."17l4 Wailahu a'lam.

.;l!r, 'Oq+',ij tL*'
Hadits, 'Tempellan keningmu ke bnah (lantai)!"

Sudah disebutkan sebelumnya

;vhr ,k:t J;.,'q1.,:-,2t)L 4*-[rr\ \].to.
-Q1ti1ds zt-# rd*t

450-113111. Hadits ' Aiqph, 'Aku melihat
Rasulullah C dalam suJudnya bagaikan kain perca yang

basah."

Saya flbnu Halar) belum menemukannya dergan redaksi seperfi

ini. At-Taqi hnu Ash-Shalah mengatakan dalam komentamya terhadap

kitab .4/ Wasith, "Aku belum menenrukan hadib ini dalam keadaan

shahih meski aku telah benrsaha mencarinSn." PemSntaan itu diikuff

oleh An-Nawawi sehingga dia berkata dalam At-Tanqih, "Hadits ini

munkar, fidak ada asalnya."

Benar, hnu Al Jaud memang meriwayatkan dalam Al IlalLTLs

dari:

u14 uh. Al llalllcrrwlbnu Abt Hafim (L/1751.
1715 Uh. Al llal Al Mubrnhtyh (2/557 -5581.
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r1312r:1'H: 
n ocz a,;btrtiltuk a

"Ketika tiba malam pertengahan bulan Sya'ban, beliau menginap

di rumahku...." Dan selanjutnya.

Dalam hadits ini disebutkan,

,rr\t Ys e -bitljr .,tta' JLi:.,,,,t)
O...'jlrf y.-ttY -zo I

ui.-F
,iL

"Aku pun bergegas menuju kamarku temyata beliau sedang

sujud bagaikan baju yang jatuh ke tanah...." Sampai akhir hadits.

Dalam sanadnya ada nama Sulaiman bin Abi Karimah yang

dianggap dha'if oleh hnu Adi dengan mengatakan, "Kebanyakan

riwayatnya 
^un1*ur."1776

Hadits ini juga diriwayitkan oleh Ath-Thabarani dalam Kitab Ad'

Du'aa '1217 pada bab "Apa yang diucapkan saat sujud."

113131. hnu Hibban meriwayatkan hadits ini dalam Adh'

Dhu'afa '1718 666 hadits Ummu Salamah,

.x civ i- l,{ irfur '} iAi6 r'i1 ok '6

1716 61'r. Al l<amilkarya hnu Adi (3/2631.
1717 Uh. Ktab Ad Du'aa 'ka4n Ath-Thabarani (no. 606).
u18 uh. Ktab N Majruhinkarya Ibnu Hibban (L/216I
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Bahwa ketika beliau berdiri unfuk shalat, sehingga seseorang

mengim bahwa beliau hanyalah hr6u51719 tanpa nyawa.

Ibnu Hibban berkata, "lni batil, tidak ada dasamya."

\, *'ult otr ,f i ,y, q* -[rrr t].tor

* ;.t;. et'fr $ft ,i* ,p *: et't;,L ttL i-'3 {'
.o?k',J

451-113141. Hadits Wa'il bin Hujr, bahwa apabila
Nabi $ bersujud maka beliau meletakkan kedua lutut
sebelum kedua tangan, dan apabila berdiri maka beliau
mengangkat kedua tangan sebelum kedua lufut.

Diriwayatkan oletr pengarang lotab Sunanpng empatu20, hnu
KhuzaimahtTzl, hnu Hibbanl722 dan hnu fu-Sakan dalam kitab-kitab

shahih mereka dari jalur Syarik, dari Ashim bin Kulaib, dari ayahnya,

dari Wa'il.

Al Bukharirz8, At-Tirmidzi, hnu Abi Daud, Ad-Daraquthsi772[

dan AI Baihaq11725 berkata, "Hanya Syarik yang meriwayatkan ini

darinya."

1719 pu6,n naskah asli, naskah C , dan naskah r terhrlis (&:.>), sementara itu gang

tepat adalah sebagaimana dahm naskah p dan v &n Kibb Al Majruhin.
u20 Uh. Sunan Abu Daud (no. 7371, Sunan At-Ttumidd bo. 2671, Sunan An-

Nasa'i, (no. 1089) dan Sunan lbnu MaBh (no. 882).
1721 65. Shahih tbnu l{huzaimah(no.2621.
1722 Lih. Shahk tbnu HibbnW lhsan, no. 1912).
1723 66. As-Sunan Al Kubmkarrra Al Baihaqi (2/991.
1724 gyr. Sunan Ad-Danquthnt (l/3y'r51.
172s I.i6. As-Sunan N Kubm (2/991.
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Al Baihaqi berkata, ,,Hammam meriwayatkannya sebagai

mutabi,daiAshim, dari ayahnya secara mulfil." Al Hazimi1726 6"r1*1u,

"Hadits yang diriwayatkan oleh mereka secaftI murcallebrh shahih."

Perkataan At-Tirmidzi bahwa Hammam hanya meriwayatkannya

dari Syaqiq yaitu putra laits dari Ashim se@ra murcaltetbutt1u6t6n1727'

Karena Hammam juga meriwayatkannya dari Muhammad bin Juhadah

dari Abdul Jabbar bin Wa'il, dari ayahnya se@ra maushul (bersambung

sanadnya).

Jalur ini ada dalam Sunan Abi Daud728 hanya saja AMul

Jabbar tidak mendengar dari ayahnya.

Hadits ini memiliki syahid danjalur lain, di antaranya:

t13151. Diriwayatkan pula oleh Ad-DaraquthnirT?e' Al

guLi-1730 dan Al Baihaqiu3r dari jalur Hafsh bin Ghiyats, dari 'fuhim

Al Ahwal, dari Anas dalam hadits yang di dalamnya terdapat kalirnat,

.i*;rs',?t;i"i -#U v;t i
,,Kemudian beliau turun denga" tur,uil. ,*t"nn" kedua lutut

beliau mendahului kedua tanganny6."1732

Al Baihaqi mengomentari, "lni hanya diriwayatkan oleh Al Ala'

bin IsmailAlAththar dan dia adalah seorang yang maihul'

1726 Lih. An-Nasikh wa N-Mansukh hal222l.
1727 lih. As-Sunan N Kubmkarrra Al Baihaqi (2/991'

u28 Uh. Sunan Abu Daudlno. 739)'
t7 2e 96. Sunan Ad-Danquthni ll /3y',Sl -

u30 tjh. N Mustadmk(l/2261.
u31 Uh. As-Sunan Al Kubm (2/991.
ttsz 1qJL69l.
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E; o *:t *a h, ;b y, J;, oK :'rL /.t L*.
.2rLLt G i*

'Hadits lbnu Umar: Bahwa Rasulullah $ tidak

mengangkat kedua tangan ketika akan suiud.

Ini sudah disebutkan di bab-bab awal,

. Dalam satu riwalnt oleh Al 3uL1ruri1733 berbunyi,

t t:., t, l. t1o.. 1., tt c., ,,,i',."^
.))z,Jr a-,,-,1., i; * l):rt-5- e U; ;[,;d-:i,)

"Beliau tidak melakukan ifu (mengangkat tangan) ketika akan

sujud dan juga ketika mengangkat kepala dari sujud."

i: ot b :e21LL G ,Sut 7:*l:* rit ,L**
.i:'# 7'r,t rir ,j;!r

Hadits "Apabila salah seoriang kalian sujud lalu dia
mengucapkan dalam sujudnya ifu 'Subhaana rabbiyal a'la
(Maha Suci Tuhanku Yang Maha Tinggt)'. Sebanyak tiga kali
berarti sujudnya telah sempuma.'

Sudah pemah dijelaskan sebelumnya.

lnr Jy, ok ,lg ,rl i *L.* -[rrrr].tor
,'cj1l ,!".3 ,L'$. U';irJt :92jL7 ,f J* *j {t?rt ,}*
1733 hh. Shahih Al Bukhad(no. 738).
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iV.:'^X ,*, i:t?t dL qlJ. ,i.t't;,t |"*l '8)

*gydt'#l?nt'Arq

452-llgt6l. Hadits Ali bin Abi Thalib:

Rasulullah C dalam suiudnya biasa mengucapkan, oYa

Allah, haryp untuk-l[u aht bercuiud, haryn kepada-Mt aku

beriman, dan han5n unfuk-Mu aku masuk Islam- Aku

sujudkan waiahku kepada Wng menciptal<annya,

membenfuknya, memberikan pendengaran dan penglihatan

padanya, Maha Suci Engkau ya Allah sebagai Pencipta

Terbaik.'

Asy-Syafi'il7il dan lbnu Hibbaqu3s dengan redaksi ini. Hadits

ini juga ada dalam Shahk Muslin]z% tanpa ada tambahan huruf (J)

pada kata th,'rli,fl.

'^rl '#l :# t;y o6 l;i.- aj +* -[r r t v]. t or

.W'tL *t ett #,f i-3;- ri;: f'tttt'u'#:t
453-t13171. Hadits Abu Humaid, 'Apabila beliau sujud

maka beliau menekankan bagian hidung dan kening ke

lantai dan menjauhkan kedua tangan di sisinya, serta

meletakkan kedua telapak tangan seiaiar dengan pundak-"

u34 Dahm Musnad AsySjnfr'l darl hadits Ali tidak terdapat redaksi ini, AsySyafi'i

meriwayatkan redaksi doa di atas dari hadits Abu Hurairah' :

Ijh. Musnad Aqr$pfiI (hal. 40) yang juga tidak memakai huruf (J) pada

kata ilr rt 13.

u3s uh. Shahih lbnu Hibbn(nol.
17s5 66. Shahih Muslim(no. 77f).
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. Hadits ini diriwayatkan oleh Ibnu Khuzal-u61737 dalam Shahib
nya dengan redaksi di atas. Juga diriwayatkan oleh Abu Daud tanpa ada

kalimat, "di lantai."

454-t13181. Perkataan penulis, "Dinukil dari beberapa
khabar bahwa Nabi $ dalam sujudnya memisahkan antara
kedua lutut beliau-"

"Abu 
Daud1738 dahm hadits Abu Humaid,

.i,'r*';'ei:# r;yj

"Apabila beliau sui.rd maka beliau membtnt cetah antara kedtn
pahanya."

113191. Al Baitraqi1739 meriwaptkannya dari hadits Al Bara',

u.er *,cA Mt ,EL)rl ^Lt:ta rl1 or
.&'

"Apabila beliau sujud maka beliau mengamhkan jemarinya ke

arah kiblat dan meluaskan ruang antara kdua paha beliau.".

1737 Uh. Shahih lbnu Khuaimah (no. 637), tapi dalam redaksi hnu Khuzaimah
tidak ada kalimat, "Dan beliau meletakkan kedua telapak tangan sejajar
dengan pundak."

1738 Hh. Sunan Abu Daud(no. 735).
173e l.ih. As-Sunan Al Kubm (2/Ll3l.

l

I

I
i

i

434



Kitab Shalaf

455-113201. Hadits Abu Humaid lrang menggambarkan

bentuk shalat Rasulullah $ dimana di sana disebutkan

perenggangan antara kedua siku dari kedua sisi-

hnu KhuzaimahlTs dan Abu puu61741 meriwayatkannya

dengan redaksi,

.i3; * i-u G*.:
"Dan beliau menjauhkan kedua tangann5ra dari sisi badan

beliau."

Sedanskan redaksi 61-1it-i641742,

.i;-;t,f i-:r:b, je;
"Kernudian Miau .**,r-, panglol lengannya dari

kefiaknya."

;v1" * nt J;til ,,tjt q* -[rrrt].tor
; , . o'. l r. rl.t,, ' ' '.D-rM ,iiq'*'rfu; Jr;'ok *:,

456-llg2ll. Hadits Al Bara' bahwa

Rasulullah $ menjauhkan penrt dari pahanya dalam sujud.

Ahmad1743 meriwayatkan hadits ini dari hadits Al Bam' yang

menggambarkan bentuk sujud Rasulullah $, dia berkata,

u40 uh. Slnhih lbnu l{huaimah(no. 625).
1741 96. Sumn Abu Daud (no. 730).
17a2 66. Sunan At-fimidzi(no. 304).
u'13 uh. Musnad Al fimm Ahrmd(4/3031.
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*s:;)'i:*eil iK La.'rt; ri1 ir
"Apabila beliau'sujud maka beliau membentangkan telapak

tangan dan mengangkat bokongnya lalu menjauhkannya."

Dan hadits ini diriwayatkan pula oleh hnu KhuzaimahtT'l4, An-

Suru'11745 dan selain mereka dengan redaksi,

.& j;6yok
"Apabila beliau shalat maka Miau merenggangkan tangannya,"

Kalimat l- * G J"ll, p.l uru"5" adalah mengulurkan lengan

atasnya.

Al Hamwiu46 berkata, "Artinya adahh manhrka kedua lengan dan

menjauhkan jaraknp dengan sisi badan sehingga mernbentuk

saYaP.tr1747

ll322l. Abu Daud17€ meriwalptkan hadib Abu Humaid 37ang di

dalamnya berburryi,

'..'. o'. i . o. . ol .. .
-f *ry d.el r"'-'

.4JJ.r.,

1744 65. Shahk tbnu tfriuzaimah(no.6471.
1745 16. Sunan An-Nas 'j(no. 1105);
1745 66. Gharib Al Hadits (4/2381 dan An-Nhasah fii Ghadb At Hadib (t/2421.
fi47 I-j6. An-Nka@h fi Gharib Al Hadib(2/go).
u48 Uh. Sunan Abu Daudlno.735l.

r! ot?C:i &'^'b; hG

(}6



Kitab Shalat

"Apabila beliau sujud maka Miau membuka kedua paha tanpa

menekankan perut di atas paha sedikitpun.

.c?'.tL7 tiYln P3 *vbt J,'6
'Hadits: Bahwa beliau $ meniauhkan

sujud.

Sudah disebutkan sebelumngn

Dalam bab ini ada pula beberapa hadits:

,Lr^-*

lengan ketika

lL423l. Dari Abu Hurnaid dan Maimr.rnah dengan redaksi,

'+!l.t ei 6i,F i'*'s7 i* tiY ok

'Apabila Mlau suJud rnaka ; merenggangkan kedua

tangannya sampai terlihat Jelas pufrh ketiaknya."

iHadib riuayat. Y*[tn 1749

ll324l. Hadits Abdullah bin Aqram 3Bng berkata,

:$r;t1!;.ti::jL Jbl*, z_. .t gJ

"Aku metihat bulu ketiak beliau saat beliau suJud."

u4e uh. shahih Muslim(no.497).

437



Talkhishul Habir

Diriwayatkan oleh Asy-Syafi'il7so dan para pengarang As-

Swvant75l sehin Abu Daud.

ll325l Hadits AMullah bin Buhainah dengan redaksi,

o(o.t ..r.to. C, c...c..'t7 ?.
M.l e6. tti *- i:b-G. e] Je tll

. "Apabila beliau shalat maka beliau merenggangkan kedua

tangan sehingga terlihat ptrtih ketiaknp."

Hadits ini diriwayatkan oleh Al Bukhari dan Mustim (Mutbfaq

'alaihYtzsz.

113261. Dari Jabir dengan redaksi,

'&l.t?';.'s;&;E'
"Menjauhkan tangan sampai terlihat putih ketiaknya."

Diriwayatkan oleh Ahmadus3 dan Abu Awanahus4 dahtn Shahil>nya.

ll327l. Dari Adi bin Umairah dengan makna dan redaksi yang

sama seperti di atas. Diriwayatkan oleh 61',-11ru6r-riu55.

u50 uh. Musnad,4syS5aft?(hal. 40, 388).
1751 65. Sunan ArTimldd lno' 2741, Sunan An-Nasa 'j (no. 1108) dan Sunan

Ibnu Majah (no. 881).
1752 65. shahk Al Bukhadlno. 807) dan shahk Muslim(no.495).
us3 Uh. Musnad Ahmad (no. 14138).
1754 Aku betum menemukannya dalam kitab Abu Awanah dari hadits Jabir,

bahkan Al Hafizh sendiri dalan lthaf Al Mahanh (3/124, 128), tidak

mengambilnln kecuali dari hnu Khuzaimah, Ath-Thahawi dan Ahmad.
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113281. Dari hnu Abbas, dia berkata:

b) "?q 
Ur; # u *:, ia ?" * :ti;, 4

.i.:i_a|n$ r,
"Aku mendatangi Rasulullah S dari belakang, maka aku melihat

putih dua ketiaknya dan beliau merenggangkan tiangannya."

113291. Diriwayatkan oleh 61',-u61756 dari jalur Abu Ishaq, dari

Arbad At-Tamimi, dari lbnu Abbas.

t13301. Diriwaftkan pula oletr hnu Khuzaimahl7s7 dan Al

11"Li.1758 dari hadits Abu hhaq, dart Al Bara' bin Azib,

.{?'# tiy ok &:, iv?" ,* !ti;:.t',tl
bahwa Rasulullah A itu bila sujud maka beliau merenggangkan

tangan.

1133U. Dari Ahmar bin Juz', dia berkata,

175s 66. Al Mu'jam Al lkbir$n 17, no. 6231.
1756 Uh. Musnad Ahmad(no. 2405, 2662, 27 53 dan 278ll.
1757 66. Shahk lbnu Khuainuh(no.64T.
us8 uh. Al Musbdmk ll/2281.



#t'" eQQ *3*ht.p i' ;i)er's &tf
Talkhishul Habir

J#ttL1f;;"*
"Kami sebenamya kasihan melihat Rasulullah $ ketika beliau

menjauhkan kedua siku dari sisi badan saat sujud.'

Hadits ini diriurayatkan oleh Ahrnadtzse, Abu pu,r61760, 16nu

Majafil7sr dm di-shahitrl<an oleh hnu Daqiq Al Id berdasarkan syarat

Al Bukhari

tst *, *h, & *t J;, ok :*:? ej +*.
.WrLi:i-*r.r;

'Hadits Abu Hurnaid, 'Rasulullah $ biasanya
meletakkan kedua tangan sejaiar dengan pundaknS;a ketika
sujud."

Abu nuud1762, hnu Khzaimahu63 meriwa5atkannln

sebagaimana sudah disehrtlmn sebdumnp.

& i' J;, ok :),! i. ,II:4* -[rrrv].rov
!,4rW'$J tiy rt-,: iabt,

use I:h. Musnad Ahnd 14ru2,S/gGg1).
u6o Uh. Sunan Afu hud(no. 900).
u61 Uh. Sunan lbnu MaJah(no. 886).
1762 litr. Sunan Aht Daud(no. 734).
u53 Uh. Shahih lbnu l{huahnah (no. 640).

uo
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457-tL3321. Hadits Wa'il bin Huir, 'Bahwa
Rasulullah $ merapatkan jemari saat suiud."

Ibnu Khuzaimah1764, hnu 11166"n1765 dan Al 11uLi*1765

meriwayatkannya dalam sehnh hadits dengan redaksi demikian.

&t 't;,t tiy ok ,:'etY q* -[r rrr]. r oA

.a):gY;ei

458-t13331. Hadits AiE ah, "Apabilia beliau suiud maka

beliau meletakkan jari-iemarinya menghadap kiblat."

Hadits ini diputihkan oleh Al Mun&iri (Udak diberi komentar)

dan tidak diketahui oleh An-Nawawi1767 bahlon dia berkata, "Hadits

Abu Hurnaid sudah menctrkupiqra."

Hadits int diriwaSntkan oleh Ad-Daraqtxhntu68 dangan redaksi,

.itq:r *gL;W:'; tsyok

"Apabila beliau sujud maka beliau menghadapkan jari-jemarinya

ke arah kiblat."

Tapi di dalamnya terdapat Abu Ar-Rijal dan dia adalah seomng

perawi yang dha'if.

u64 Uh. Shahih lbnu l{huaimah(no.642).
u6s uh. Shahih lbnu Hibbn(Al lhsan, no. 1920).
1766 Uh. At Mustadnk (L/2221.
t767 lJtr. Al Majmu,lS/3911.
u68 uh. tunan Ad-Daqudnt (l/344I
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113341. Akan tetapi diriwayatkan pula oleh hnu Hibbanu6e 6uri

Aisyah dalam sebuah hadits yang awalnya berbunyi,

,€t-i, .b ,f ok, &3 *a h, & i' J;, L:"ri

4r ygi 9pL..q fuU5tic'ia:i
"Aku kehilangan **r.** * yang sebelumnSn bersama

denganku d kasur, ternyata alnr mendapati Miau sedang sujud

menegakkan lredtn mata kaki rnenghadapkan jenrari kaki ke arah

kiblat."

C-atatan:

Ar-Raf i menjadkan hadits Aisfh ini sebagai dalil sunahnln

menghadaplon ini-iernai tangan dalam keadaan dirapatkan ke amh

kiblat, dia memahami jari-jemari y.ang ada dalam riuuayaLriwagrat di atas

adalah jari-jernari tangan. Padahal dalam hadits Aist/ah ters€but tidak

ada petunjuk ke arah sana karena meskipun dalam ritlayat Ad-

Daraquthni yang dhai'f ke arah sana tapi bila dikaitlon
dengan riwa3pt hnu Hibban yarry shahih maka hal itu hanp khusus

untuk jari loki. lag pula sernakin dikuatlon oleh riwayat Abu Humaid

yang ada pada Al3uL1-iu7o dengan redalsi,

.^tiit *-, *tpf, ;:;Ltj
"Dan beliau menghadapkan iari-jari;- ke arah kiblat.'

u6e Uh. Shahih lbnu Hibbn W lhsan,no. 1933).
u7o Uh. Shahk N Bulcln i k\o.7281.

:

i
I

I
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Kitab Shala(

Aku belum menemukan di sana penyebutan jari-jari tangan

se@ra t€gas, memang itu ada dalam beberapa hadits berikut:

t13351. Hadits Al Bara' dalam riwayat Al Baihaqil77r,

"Apabila beliau ruku maka beliau meluruskan punggungnya, dan

apabila sujud beliau menghadapkan jemarinya ke arah kiblat dan

merenggangkan tangan."

t13351. Dalam hadits Abu Humaid Snng dirivrayatkan oleh Al
gukl,6u72,

.^lb:r jt W;r ri ffr ? i:'r- g" :'e; sy

'Apabila beliau sujud maka beliau meletakkan k"dr" tangan

tanpa membentangkannya . dan fidak pula menggenggamkanya

menghadap ke arah kiblat."

'"t^b3 & 'ti'd d Ju 'fi |^b
.,YL

1771 UIr. As-SuM, Al l{ubm l2/ll3l.
1772 11yr. slnhih Al BuAhartbo. S?AL

.tt-&

:4tL*.
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'Hadits orang yang shalatnya fidak benar dimana
beliau berkata kepadanln, "Kemudian sujudlah kanu ampai
kamu tenang dalam sujud ifu!"

Dalam beberapa versi riwayat berbunyi,

.il);""t&3 rp'e:rt;
"Kerrudian bangkidah sampai kamu dudtrk dalam keadaan

tenang (tuna'nimfir.

Hadits ini sudah @daskan di avrnl bab.

Dalarn hadits ini terkandrmg &n hal. Ar-Rafi'i menuhl dari

Imam AI Hararnain dalam An-Nilnryh bahwa dia b€rkata, "Ada satu

ganialan dalam hatiku tentang fuma'ninah ketika i'fu| ini, karena

beliau menyebukrln dalam hadits tentang orang 57ang shalatnSn tidak

benar ifu harrya dalam ruku dan sr.rjud tapi tidak menyebut tuna'ninah
srrat i'tidaldan banght dari kedua suiud. Di sana beliau b€rsabda,

i ,*s J{J ,?:*Y, ert i ,qt)'rr.bs & €rt
.U); Jrfi ,F a;lr ert i ur;'d"bs &':d;;i

'Rulaiah ampi l<amu fuma'nfurah (tenand dakn ruku,

kqnudian angl<at kryknu ampl l<amu berdiri tqak, lalu sujudlah

ampai lanu tuma'ninah (tenangl datam sujud, talu angt<at keptamu
ampi kamu dduk dengan tqak!"

Hal ini tdak dibantah oleh Ar-Rafi'i padahal termasuk hal yang

aneh dan menurunkan kredibilitas sang imam. Sebab dia termasuk

oftrng yang jarang mengkaji masalah hadits yang terkenal apalagi yang
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kurang terkenal. Penyebutan tuna'ninah kefika duduk antara dua sujud

itu jelas nyata dalam shahihalr*773. pulrn pembahasan memohon izin

(At Isa'dzadt yang ada di slnhih Al BukharfTT4 6ni hadits Yahya bin

Sa'id Al Qaththan bertunyi,

.rll; ""r"bt &'8i3
"Kemudian angkatlah kepalamu emryi lannu tuma'ninah

dalam duduk!"lnjuga ada dalam beberapa kitab Sunan.

Sedangkan tuma'nimh ketika i'frdal disebutkan dalam Shahfi

Ibnu Hibbi775 6un Mtsmd lth-u61776 6ri'

113371. I{adib Rifa'ah bin [lafi' dengan redaksl,

.t*fii,Jt itL,tr e'; ,?"!iL est*"Yt";,ttrsr;
'Apbih lamu mangaryfut kePlatnu naka tesat{*arzlah fulang

sulbi-mu sanpl pqsqdtu kqnbli ke ta npb5a semula-'

Diriuayatkan pula oletr Abu Ali hnu As-Sakan dalam Shahk-

nya, serta Abu Bakar btn Abl S!/atbah1777 dalam Mtslnnmfnp dari

hadits Rifa'ah dengan redakS,

.*S'",;bi &'!i;
"Kemudian hngkitlah ampl kanu tuma'nlnah datam berdii."

u73 tlh. Shahih N Buldnri(no. 82U dan Shahih Muslim(no- 4721.

u74 tih. Shahih At But<hari(no.62521.
1775 uh. Shahk lbnu Hibbn(no. 1787).
1775 96. Musnad Al Imam Alunad (A/]40l.
r7?7 ljh. At MuslnnnaflGrlp Abu Bakar bin Abl q/aibah (11287,2881.
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Menurutku, Spikhul Islam Jalaluddin -semoga Allah
mengekalkan keberadaannya- memberi masukan kepadaku bahwa

redaksi tersebut ada dalam hadits Abu Huraimh dalam Sunan lbnu
MajafiLTze. Dan temyata memang benar sebagaimana yang beliau

katakan.

Menurutku bahwa sanad hnu Majah juga diriwayatkan oleh

Muslim dalam Shahihtyal7Te 6pi tidak menyebutkan redaksi hnu
Majah tersebut karena hnu Majah meriwayatkannya dari Abu Bakar bin

Abi Syaibah, dari Abdultah bin Numair, dari Ubaidullah bin Umar, dari

Sa'id, dari Abu Huairah- Sanad ini dfuiunyaillmn oleh Muslim dan dia

mengalihkamryra k€eada hadits Yahya Al Qattdtran dari Ubaid.ullah, dan

redalrsi yang ada pada riu,aSnt YahSn bin Sa'd adalah, "Hinga kamu
lurus dalan fu*lfiri!'

Dalam Slnhilnn fui lainnya jelas terhrlis kaenat,

,d ;rUr, jr3elrr Jt *i ;v ?rr * ,4t lf
.r;:*at

'Elahwa Nabi S nenpahna i'frdal dan dtfi* anbn da
sujud'dan itu tertuang dalam beberapa hadib.

Yang lebih meqghemnkan dari ifu adalatr bahwa penyebutan

tuma'ninah itu s€rdiri diriua5ratlan dahm Al Atbain dimana mereka

meriwa5ntkanrya dari Imam AI Haramain sendiri dan dia memang

meriwalntkannln

Menunrtku dalam Al Arfuin sendiri tidak ada kalimat selain,

"Sampai engkau lurus dalam berdiri" sama dengan 3nng ada dalam

Shahilnin. Ini perlu diperhatikan

1778 UIr. funan lhu Malahlno. 1060).
u7e ijh. Shahih Mwtimbo.397146l.
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{tLL)t'u rr:L e; tu :,i11 

f;a"t;t 
r," 

}.Jr!,
459-113381. Hadits Abu Humaid, "^"oL behau

mengangkat kepala dari suiud yang pertama maka beliau

melipat kaki yang kiri dan duduk di atas kaki kiri tersebut-"

Abu Daud1780, 61-11r*i6ri1781 dan hnu Hibbanusz dalam

sebuah hadits yang panjang.

460. Perkataan- Penulis,
mengangkat kepala sambil bertakbir
khabar lrang telah lalu.'

Maksudnya adalah hadib-hadib fnng
pembahasan tentang ruku.

113391. Dari hnu l{as'ud,

i'i r

'sunahnya adalah

sebagaimana khabar-

strdah disebutkan dalam

*i*b'*,,
,y ,i'R og '.3t Ll9'.

,!. ,/-2
i-Ps cVs

bahwa Nabi $ bertakbir dalam setiap tunm, bangkit, berdiri dan

duduk.

Hadits ini diriwayatkan oleh AtsTirm16r1178{}.

1780 66. Sunan Abu Daudlno.73Ol.
u81 Uh. Sunan At-Thmidd(no. 304).
u82 l..ilr. slnhih lbnu Hibbn W llgan,no. 1867, 1870).
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46L. P.erkataan penulis, "Diceritakan bahwa ada

pendapat-lain yang mengatakan bahwa beliau meletakkan
kedua kaki dan duduk di atas punggung kedua kaki itu (di

atas tumit). Hal ini diriwayatkan dari Ibnu Abbas. Selesai.

Hadits ini diriwayatkan oleh Al Baihaqi dalam 41 74u'ri14fl78a

berdasar{<an pemyataan AsySpfi'i yang diriwayatkan dari Al Buwaithi,

lalu Al Baihaqi berkata, Mungkin maksudnya adalah:

113401. Apa yang diriuaptkan oleh Mulim1785 d66 Thawus, dia

berkata,

dX,:^*r 6,:Jui,idt &,Cty Gy&i, d
;vh, ;;'"zl * t e ,F ,itfi \ylu."u; itl rly:'i

'*i
Aku berkata kepada lbnu Abbas tentang /q'a' (duduk di atas

tumit), maka dia menjawab, "ltu adalah srnah." Kami berkata

kepadanya, "Kami melihatnya itu sebagai terhadap kaki"

Maka dia menjararab, "Jrlshu ifu adalah Sunnah Nabimu

Muhamrnad $."
61 guLiro1786 menganggap inr istidnk (penemtnn barun5n) yang

tak terdapat dalam Shahihain, tapi dia keliru dalam hal ini.

1783 tjlr. Sunan At-Tlrmidzi (no. 2531.
l7s4 l..ilr. Ma'rtfatus funan wa AlAbar(no. 863).
u85 Lh. Shahk Musltm (no. 536).
1786 l-ih. Al MusbdmklGrlra Al Hakim (l/2721.
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113411. AI Baihaqi1787 juga meriwayatkan dari hnu Umar,

)ry| J' Uk- J.,!' 'e';L;rt ',>, L?, gt tiy ok fi
.^fui'u Et',:i; e.vf

bahwa apabila beliau mengangkat kepala dari sujud p"nu*u

maka beliau duduk berhrmpu pada ujung kaki dan beliau mengatakan

bahwa itu termasuk sunnah.

1L342,13431. Di dalamnya pula ada riwayat dari lbnu Umar dan

Ibnu Abbasuss bahwa mereka berdm duduk di atas tumit dengan

menengakkan posisi telapak kaki Uq'a ).

113441. Dari Thawustzse, dia berkata,

.o;:f- as2r$t'*rlt

"Aku melihat para AMullah melakukan iq'a'.n

Sanad-sanad kesemua riwayat ini shahih.

Para ulama berbeda pendapat bagaimana mengkompromikan

riwayat ini dengan hadits-hadits yang melarang iq'a'. Al Khaththu6ilTe0

u87 I..iIl.,4s-&tnan Al Kubm(z/tlgl.
1788 lbtd.
r78e lbid.
ueo Uh. ly{a'alim As.Suut ll/4ol21.
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dan Al 14u*ur6i1791 cenderung menguatkan bahwa iq'a' itu mansukh

dan bisa jadi hnu Abbas belum mengetahui adanya larangan tersebut.

Sedangkan AI Baihaqi1792 mengkompromikan keduanya dengan. 
.

men3atakan bahwa iqb'ifu ada dua jenis:

Meletal'&an bokong di atas tumit dan lufut menumpu lantai,

dan bentuk seperti inilah yang diriwayatkan dari hnu Abbas

dan dilakukan oleh pam AMulhh17e3, dan ditulis oleh Asy-

Syaf i dalam Al Buumithi akan kesunahan melakukann5n di

antara dua suiud. Akan tetapi, yang benar bahwa duduk

ifrrcy lebih dama dari duduk seperti ini, karena banfkryn
rivvayat meq@kan demikian dan iWa lebih membantu orrng
yang sedang shabt serta bentuk duduk 3nng bagus dalam

shalaL

MeletaHran bokong dan tangan di tanah sambil menengakkan

kedua befis dan inilah yarg dilarang dalam hadits-hadits.

Cara Al Baihaqi dalam mengkompromikan hadib-hadits ini

diikufi oleh Ibnu Shalah dan 6r1p2*"*6,1794 mereka berdua

membantah adanya nasakh pada hukum sunnah iqb' jats ini. Mereka

berkata, "Bagaimana mungkin ditetapkan nasakh padahal kompromi

masih mungkin dilakukan serta tidak diketahui unktu penqpriatan

masing-masing."

Sedangkan hadits Abu Al Jauza' dari Aisyah, dari

Nabi $ bahwa beliau melarang tumit setan dan hendaknSn dia duduk di

uer tjh. N Hawil*aryaAl Maunndi 12/1891.
t7e2lih. Al Ma'rifah ur'al Abar(2/51dan,As-Sunan Al Kubm(2/119).
u93 AMullah bin Mas'ud, Abdullah bin Abbas dan AMullah bin Umar. Penerj.
uet Uh. Al Malmu'l<aryaAn-Nawawi l2/4OOl.

1.

2.
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atas kaki kirinya dengan menegakkan kaki kanan, 'mengandung

kemungkinan bahwa itu dilakukan untuk suiud tahignf akhir sehingga

tidak menafikan adanya duduk di atas tumit antam dua sujud.

Catatan:

hnu AMd Barr memberi harakat (J.il rtrz) dengan meng-

kasmtrl<m huruf m' dan men-sakurkan iim t-P.jtl kaki) lalu dia

menlplahkan siapa saja yang mernbacanya dengan mem-fathalrl<art ra'
dan men-dhammabl<an jim t ylSrlfielaki).tzss

Tapi hal ini ditentang oleh keban5nkan ulama. 6t -11u*u*i1796

berkata, "Mayoritas ulama menentang pendapat hnu AMil Barr ini dan

mereka katakan bahwa yang benar adalah membacanya dengan

dhammah lar-mjul lak-laki) dan itulah lrang cocok dengan

penggandengannya dengan l<ata Al Jafa '(sikap tidak sopan)." Selesai.

ues Hd itu dinukil darinya oleh Al Qadhi llndh dalprm lkmal Al Mubllim(2/460],,
dimana dia berkata: Abu Ali berkata, "Demikian yang dikatakan oleh Abu

Umar tentang pengharakatan k"tu (Jrrt| tersebut dan dia menambahkan

bahwa siapa saja 5nng membacanya dengan Ar-Raiulbdlzrrn dia telah keliru

dalam penulisan dan fldak ada maknanln.'
Abu Ali berkata, "Aku sendirl behm pemah mendengamln selain dengan

l<ata ar-rilA<akll." Demlklan puh Abu Ali menrastikan dasam5n. Dan dengan

bacaan ifu pula dia mengajarkannya kepadaku.

Al Qadhi berkata, "Tapi bagiku 5rang lebih tepat adalah 5rang mernbacanlp

dengan ar-njul fiaki-laki) sebagaimana dikatalon oleh Abu Ali dan itu
ditunjukkan oleh kata al jafa'(sikap tidak sopan) kedka dihubungkan dengan

kata benfuk duduk dan ihr memang makruh menurut para ulama. Sedangkan

apabila dibaca ar-rijl(l<al<rl maka fidak ada dalih pembenarann3/a."
17e6 Uh. Snrh Shahih Muslimkar'n An-Nawawi (5/191.
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Hal yang mengr.ratkan pendapat hnu Abdul Ban adalah apa

yang diriwayatkan oletr Ahmad dalam Musnadnyal797 lsntang hadits ini

dengan redaksi, (pilq "f.l artinya ketidak sopanan pagi kaki.

Sedangkan yang menguatkan pendapat jumhur adalah riwayat

Ibnu Abi Khaitsamah dengan redaksi, (,furir* 'df{l (artinya: karni

melihatnya sebagai bentuk ketidaksopanan bagi seseorang). Allahu a'lam

bish-shawab.

;e h, ,k dt
"of ,u"t?

o-

o{l 4* ,[r11o].trv

eG3 G?ti ,t ia iilr :;;:t*l,sr G 'Jrr;. ok *3
. C.hri Ju. *:.,$ :rs :ii:, u1t,lr s,1:ir :

462-1L3451. Hadits lbnu Abbas bahwa Nabi C dalam

duduk antara dua suiudnln mengucapkan,
'Allahummaghfilii, wajbumii, w-a'aafinii, wazuqnii, wahdinii
(Ya Nlah ampnilah alar, gantikailah apa tnng hilang
dariku, sehatkan ah), furi aIru rez.eki dan beri aku pefuniuld'
Dalam riwayat lain berbmg, "Warhamnii (Dan sayangilah

aku)" sebagai ganti "Wajbumii (Dan gantilah apa yang hilang
dariku);'

Abu Daudrzsa, At-Tir^i6iir799, hnu Majahtso0, Al 11u1r61s01

dan Al Baihaqir802. Redaksi periama di atas adalah riwayat At-Tirmidzi

u97 Disebutkan oleh Inranr Ahmad dahm Musrmdnya di dua tempat pertama

pada (no. 2853) dengan redalsl, (J-../q ,u" otl u0 Snng kedua pada (no.

3855) dengan redalsi,
(....rulr g,. ol rrulr t ;1 U.) fidak ada lolirnat 1ang diiryaratlon oleh Al Hafizh di

atas.
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hanya saja dia tidak mengucapkan, VOtl, Abu Daud juga semisalnya

dan dia menetapkan kata itu tapi tidak ada kata (gFl1), sedangkan

Ibnu Majah menyatukan kalimat (G'kri *ri;]ti1 lalu menambahkan,

6t1l::tll (artinya: Angkatlah derajatku) tapi dia tidak mencantumkan

kalimat, U*D (artinya: Berilah aku petunjuk) dan tidak ada pula kata,

(116l dan semua kata itu dikumpulkan oleh Al Hakim, tapi tidak ada

lrrta Q.ltbt) tapi dalam sanadnya ada Kamil Abu AI 'Ala' yang masih

diperselisihkan kredibilitasnp.

h' p int Jt-r'ot,;.: i ,fu 4y -[rrtr].trr
.Qv 6&t ,;.uAt',i, L?, g, tit ots 'i-1 p

463-1L3461. Hadits Wa'il bin Hujr bahwa '

Rasulullah $ apabila m€ngangkat kepala dari kedua sujud

maka beliau berdiri tegak.

Hadits ini disalin dgngan baik oleh Al Mun&iri ketika

mernbahasnya dalam lstab Al Muhadzdab dan disebut oleh An-Nawawi

dalam N Khulashafiam pada bab hadits-hadits dhaIf. Dia menyebutnya

ue8 Uh. Sunan Abu Daud(no. &50).
uee Uh. Sunan At-Tirmldd (no. 2841.
1800 Uh. Sunan lbnu Majah(no. 898).
1801 65. N Musbdnk (l/262), dalam naskah versi cetak disebutkan katimat

(6iu.1) dan tidak ada kata (g"rtr). .

1802 66.,As-Sunan Al Kubm (2/1221.
1803 t.ih. Khukshatul Ahkam (7/420I
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pula dalam Syarh N MuhaddadM dengan mengatakan, "Hadits ini

gharib, dan dia tidak meriwayatkannya."

1o1u uLu1805 mendapatkannSa di tahun 840 H dalam Musnad Al
Bamrdengan hadits yang panjang tentang cara wudhu dan shalat.

1L3471. Ath-Thabaranirso6 juga meriwayatkannya dari Mu'adz

bin Jabal dengan redaksi hadits yang panjang,

:;f;rt'^fr? iF-'i irctr u ali'^r1:; *; ok'6

"Bahwa beliau menekankan kening dan hidung beliau ke lantai

kemudian berdiri layaknya panah."

Dalam sanadnlp ada Al Khushaib bin Jahdar

penduta oleh $p'batr dan Yah$,a Al Qa$rtran.uoz

dianggap

l134tlt. Abu Daudr& meniilih riuayat dari hadib Abu Wa'il
yang berbunyl,

.nuJ ,)r'tat, *" ,)r 
".?4t'jbi| 

ti{'

"Apabila beliau bangkit, maka beliau bangkit dengan kdua lutut

dan bertumpu pada kedtn paha."

1804 l-ih. N MaJmu'l<aryafui-Nawawi (3/421.
1805 y*n mengatakan hal itu adalah hnu Hajar Al Asqahni.
1806 uh. Al Mu'lam Al rabatiiltd2o, no. 139).
1807 Uh. Adh-Dhu'afa 'karp Al Uqaili (2/29[
1808 Uh. Sunan Abu Daud(no. 839).

yang
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113491. Ibnu Al Mundzir meriwa5ntkan dari hadits An-Nu'man

bin Abi Ayyasy, dia berkata,

oK,,r*)#\t *Ut="bl u*ry *s;:,1
nr'; K io-Pit At * 9if G r'rLrt'u L\ s' tlY

.w.
"Aku mendapati lebih dari satu orang sahabat Nabi $ dimaha

apabila mereka mengangkat kepala dari sujud di awal rakaat dan di

rakaat ketiga, maka mereka langsung bangun dan tidak duduk."

ult 3' fi ,cirjt i +JY, 4y -[t ro.].tr L

,P'#- f .r,\bb i: dos,:tV1k *3 tahtJ:"
.tVvA*-;

464-t13501. Hadits lvlalik bin Huwairits: Bahwa dia
melihat Nabi C shalat dan apabila beliau duduk pada rakaat

lpng ganiil (pertama atau ketiga) maka beliau tidak berdiri
sampai duduk dulu dengan semputna

Al BukharilS@ meriwalratkanSn dengan redaksi,

i *'.t*, ;e ::J&tt',r-u- *yt ellfut tr'LL et tiv
,,:
.;u

18oe Lih shahk N Buklwi(no. 823).
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"Apabila beliau mengangkat kepala dari sujudnya yang kedua

maka beliau duduk lalu bertgmpu pada tanah flantai) untuk kemudian

bangun."

113511. Al Bukharil8ro juga merniliki riwa5pt dari hadits Abu

Hurairah tentang kisah orang fnng buruk dalam shalatrya,

,ilF '",;bt & e\, ; u:t't.bi &-'ti'i
.u)rt &e)ti uy;'d.b, &'#i

"Kqnudian hat&hrya l<au suird annpal tatatg (tum'ninah)

dalam sujtdnu, kqndbn bnddbh anpl dtduk dqAw tenang

kemudian suid bgi sampi terung dahn sufiilmu, hlu banbht kgl
ampl tanang dahm dtdulc."

Dalam riwayat lain nnsih oleh Al3rL1t"6l8u berbunyi,

.*s'#"?
"Sampai l<amu taa ng dalam Mlril'Dan redalsi inilaih yang

lebih sesuai.

'u ,:rb G'rt*ill # nj u* -[tror].tro
inr Jt-, iy,* '*t '6 ,*t {'}o' & }it Jit 

"GUl
1810 uh. Shahih Al Bukharr(no.6251).
18u uh. shahih At BuAlwr {oo. 6671dengan redalsi, "Kqtudian

ampi lratnu tqak didlD
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,h it &) e i,:t "e i ,i*'{-,t #\t ,}*
.',-H;*; €,f ,Fe';

465-113521. Hadits Abu Humaid As-Sa'idi yang berada
di antara sepuluh orang sahabat Rasulullah $ dimana dia
mencontohkan bentuk shalat Rasulullah & dan dia berkata,

'Kemudian beliau turun untuk suiud, lalu melipat kaki beliau

dan duduk sampai setiap persendian kembali ke posisinya,

kemudian beliau bangkit."

Hadits ini diriwagntkan oleh At-Tirmidzi18l2 6u,, 66u puu61813.

Catatan:

66l-15u1lu*61814 mengingkari kalau duduk istirahat itu ada

dalam hadits Abu Humaid padahal sebagaimana yang Anda lihat

penyebutannya ada di sana. Sedangkan An-Nawawil8ls mengingkari

penyebutannya ada dalam hadits oftmg yang buruk shalatnya, padahal

dalam hadits riwayat Abu Huraimh tentang ksah orang yang buruk

shalatrya tersebut terdapat penyebutan duduk istirahat ini, yaitu dalam

Shahih At Bul<har\816 dalarn pernbahasan memohon 12yr.78l7

1812 I:6. Sunan At-Tirmidzi(no. 304).
1813 65. Sunan Abu Daud(no. 730).
1814 Uh. Syarh Ma'ani Al Abarl<aryaAth-Thahawi 14/3551.
18rs 66. Al Maimu' (3/4061.
1816 66. Shahth Al Bukhari(no.6252).
r8u uh. shahk Al Bukhari (no. 62521.
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* Jr e';<; ok *:, ;r'ht J. 'fi ,L-y*
.rtt
-

'Hadits bahwa beliau bertakbir setiap kali turun dan

bangkit.

Ini sudah dijelaskan sebelumnla dan dijadikan dalil oleh fu-Rafi'i

bahwa disyariatkan bertakbir kefika duduk istirahat lnitu ketika

mengangkat kepala dari sujud fidak bertakbir tapi memulai takbir dalam

posisi sudah duduk dan hendak berdiri.

Hadits Abu Humaid dalam riwapt Al Baihaqi1818 msnunlukkan

hal itu dengan sangat jelas lebih jelas dibanding hadits 5nng digunakan

sebagai dalil oleh Ar-Rafi'i, lorena lafaztrnya bertunyi,

,r# W'"!,r3 e: *'i ,:ft?t, rit$ i;'i
.<D*+:; *r,k'iie';,p

"Kemudian beliau bangkit sambil mengucapkan,'Nlahu,4kbr'
lalu melipat kaki dan duduk di atasnln dengan lurus sampai persendian

kembali ke posisinSp semula dengan sernpuma."

Menurutku, hanya saja dalam hadits ini fidak ada dalil bahwa

beliau memanjangkan pengucapan takbir dalam duduknya sampai

berdiri, dan klaim bahwa ketika bangkit dari sujud itu takbimya

dipanjangkan harus disertai dengan dalil, karena hukum asal tidaklah

demikian.

1818 Uh. As-Sunan Al Kubm 12/721.
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,iu" ,i:t-at '-b;i fr ,* oj a* -[r ror]. t r r

.;.$t'&r) uit *: &}L,;<'lt e # ttt

466-t13531. Hadits Abu Humaid: Dia menyebutkan

cara shalat, dia berkata, 'Apabila beliau duduk di rakaat

kedua, maka beliau duduk di atas kaki kiri dan menegakkan

kaki kanan.'

Al Bukhari1819 tnsriur6yatkannya dengan redaksi ini'

:;11,ar *t ,r pi:it j. S! L+t''rotl.tlv
;s rt2v 6?U Jri' *t)t G;e\t 9'tLl;lt u LYt'€t A'

.i'\t ,P i-t';:"btj
467-113541. Hadits Mdik bin Al Huwairits tentang tata

cara shalat, 'Ketika beliau mengangkat kepala dari sujud

terakhir di rakaat pertama dan duduk dengan tegakrbeliau

berdiri dan bertumpu pada kedua tangan di lantai-"

A$rSyafi'ils2o dengan redaksi ini, sementam Al 3uL1',uri1s21

dengan redalsi,

i nt*t Je'r,,btt',* *yt eiZnt'u';L €t sv

181e uh. Shahk Al BuA:lnrr(no. 828).
1820 ur. N tlmmkaryaAslrqnfi'i ll/llFll7l.
182r l.ih. Shahih Al BuAhari (no. 824).

.i6
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"Apabila beliau mengangkat kepala dari sujud yang kedua maka

beliau duduk dan berhrmpu pada lantai, kenrudian berrdiri."

Riwayat Ahmad1822 dan Ath-Thahawil823 berbunyr,

.?n'n r\u 6rlr
"Beliau duduk dengan tegak lalu berdiri."

*vh, ,k !, J;.,i| ,u,rp /.t 4), -[r roo]. rr,r

.qa'Cb;tS 
*:.,att ;.i:i- e} r$b G?n r! itr &:)

468-tt355t- Hadits Ibnu Abbas: Bahwa apabila
Rasulultah C berdiri dalam shalatngla mala beliau
meletakkan tangan di tanah fiantai) seperti pembuat roti
meletakkan tangannya

hnu Ash-Shalah dalam komentamya terhadap Al Wasith

mengatakan bahwa hadits ini Udak shahih dan fldak dikenal sehingga

Udak boleh menJadikannSTa sebagai acuan.

An-Nawawi dalam SWrt H Muhadzdzad824 mengatakan, "lni
adalah hadits dha'tf ataubafil 1nng fldak ada asalnya." Dia pun berkata

dalam At-Tanqih, "Hadits ini dha'ifbmrfrl."

Masih dalam S5arh Al Muhadzdza*s% dia mengatakan: Dinukil
dari Al Ghazali bahua dalam pelajarannln dia berkata, "Hadits ini

1822 Uh. Musnad Atnnd (S/Sg-5/l1.
1823 Uh. S5art Ma'ant AlAbar(S/3il\.
1824 I:h. Al Malmu' (3/4041.
1825 96. N Majmu', (3/4C4!1, tapi fidak.ada penukilan dari Al Ghazali, penukilan

itu hanSp dari kitab At-Taryih sebagainrana dbebutkan dalarn Al hdr Al
Munir(3/6801.
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dengan huruf aylstlo), tapi dengan huruf nuun (i,?b) lebih benar yang

artinya'menggenggam kedua tangan lalu berdiri dengan bertumpu pada

kedua tangan ifu."

Dia (An-Nawawi) berkata, 'Jika shahih hadits itu maka

maknanya adalah berdiri dengan bertumpu pada telapak tangan

sebagaimana yang dilakukan oleh orang yang tidak kuat berdiri yaitu

orang tua, dan bukan maksudnya seperti mengaduk tepung roti."

Kemudian dia bdrkata. lagi: Maksudnya adalah seperti yang

dikatakan oleh hnu Ash-Shalah bahwa Al Ghazali dalam pelajarannya

menukil, "Apakah ini dengan huruf nun (itt ) ataukah dengan huruf. zay

U"!o). Kalau kita katakan derrgan nun berarfr oiang yang mengaduk

tepung roti yang mengepal tangannya dan berhrmpu pada kepalan ifu

saat berdiri dan tidak meletakkan telapak tangan di atas tangan."

Ibnu Ash-Shalah berkata, "Banyak oftmg non arab melakukan

hal ini yang merupakan penetapan safu bentuk syar'i dalam shalat

padahal tidak ada hadits yang tsabit Snng mendukungnya, kalaupun

ts;,bit$er:rrr) maknanya tetap tidak bisa dipahami demikian, karena kata

bjinsenrabahasa adalah orerng yang fua sebagaimana dalam syair:

.qG3i*,7r)W P
"Bagian hidup terburuk dari seorang manr.rsia adalah ketika dia

sudah 1ua 1€nta."1826

1826 3ui1 pertama, 'Aku menjadi fua renta dan aku menjadi pengaduk tepung

rot.n Sebagaimana yang ditulis dalam catatan l<aki dahm naskah asli.

N Kuntiadahh orang tua renta.

ljh. Usaul Anb(3/3691pada kosakata (c.s).
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Dia berkata, "Kalaupun kata usia tua diambil dari kata bagaikan

pembuat roti menekan tepungnya maka penyerupaannya adalah dari

segi kekuatan berfumpu kefika meletakkan tangan di lantai tapi bukan

bagaimana mengepal jari-jari."

Al Ghazali mengatakan, "Kalau kita katakan dengan ay U"vl
artinya adalah orang hn yang apabila berdiri maka dia bertumpu pada

kedua tangannya di tanah karena tuanya."

hnu Ash-Shalah berkata lagi, "Dalam Al Muhlam karya Al

Maghribi Adh-Dharir Al Mutaakhhir disebutkan bahwa makna 'ajin

adalah bertumpu pada lantai dengan mengumpulkan telapak tangan.

Tapi ini tidak dapat diterima karena dia ini oftmg Sang tidak bisa

diterima pendapahrya apabila meriwaSptkann5ra secara sendiri (takrud
fi ar-riwawhl karena sering keliru, sernsrtara ifu para ulama juga

menganggapnlra keliru dalarn berpendapat, seolah-olah tfu mengurangi

nilainya meski kitab tersebut berukuran besar.:' Selesai perkataan hnu
Ash-Shalah.

113551. Dalam riualnt Ath-Thabamni dalam Al Ausath dari Al

Azraq bin Qais,

titi* *'"5;;:y"ar Gry-';:r'#" l' 'tlft
.',-',it ,ry,€;nt,Hg it,

"Aku melihat AMullah bin Umar bertumpu pada kepalan tangan

dalam shalat, dia bertumpu pada tangan ketika hendak berdiri sama

seperti yang dilakukan orang yang membuat roti."



Kitab Shalat

lnt Jyr$b'-brrfi,* nj u* -[rrov].t1l

*l: &'"."L fr'st Gje ttY ,lub {*) #b' *
'"i:t uil, '&, ?:i ,c<tt -;tSt G *'iP ,,still

46g-tLg57l. Hadits Abu Humaid Fng menerangkan

bentuk shalat Rasulullah c, dia berkata, "Apabila beliau

duduk pada rakaat kedua maka beliau duduk di atas kaki

yang kiri. Dan apabila beliau duduk pada rakaat terakhir

maka beliau memajukan kaki yang kiri dan menegakkan kaki

kanan lalu duduk bertumpu pada bokong- 
l

Diriwayatkan oleh Al Bul':traril827 dalam shahilrnya dernikian

pula diambil oleh hnu fu-Rif'ah sebagai riwayat Muslim, tapi dalam hal

ini dia keliru.

il .aqt'a ,#t'a ?$ &.t ,1, ?t, *A fl ,L*.
t 

a 
t 

a a ,tt . a.- - a- t 
^ 

t' c'$ )iYv jl orr t5,4{ rrr6t #W-:*;;tt
,{-"'A c;'i,L

Hadits: Bahwa beliau C berdiri dari rakaat kedua

dalam shalat Zhuhur dan Ashar dan fidak duduk, lalu orang-

orang bertasbih tapi beliau tetap fidak duduk (tahiyat awal),

tapi ketika sampai di akhir shalat beliau sujud dua kali

kemudian salam.

1827 uh. Shahih Al Bukhari(no. 830) dan Shahk Mtslimlno.ST0l.
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'Hadits ini diriwaptkan oleh Al Bukhari dan Muslim lmutbfaq
,alaihl dari hadits Abu Hurairah dan akan dibahas nanti pada bab

tentang sujud sahwt.

r! it? &3 ;v bt Jb 'fi ,Ly -[rro,r].tv'
.uil, ** & oil, k &i {tLsr GJe

470-113581. Hadits: Bahwa apabila beliau C duduk

dalam shalat maka beliau meleta}kan telapak tangan lpng
kiri di atas paha yang kiri.

y*1i-1828 meriura5ntkan dari hadits hnu Umar dalam sebtrah

hadib png lengkap

113591. Dalarn N Austhlortta Ath-Thabaradl8ze'

.W; rp ifr-',# )i$.i'.r.i*llt,f ',* ri1 o&

"Apabila Mtau duduk dalam shalat trntuk tasyahhud maka beltau

menegakkan tangan di atas lutut."

Dalam riwayat M-Daraquthnilm,

'^g'rdiltk ?ft;$ rW * ,;Jlti:r;- e,

1828 uh. shahih Musltn krp,. 58,ol.
182e ulr. Al Mu'pm Al Austh lno. 2o?51.
1830 Lih. tunan Ad-Daauttnt(1/349350).
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"Beliau meletakkan tangan kanan di atas paha kanannya,

sementara telapak tangan kiri mencengkram lutuktya."

ty,*',-r?t :'qrlrt #
e{t't p'jt'1 ots

q>b -[r rr.]. tvt

.a;,;.,5tri6yr,y,;3 At)
471-11360l. Hadits Abu Humaid As-Sa',d, *rrru* OO

cara shalat Nabi $ bahwa beliau menggenggam jari tengah

bersama jari manis dan kelingking, lalu meluruskan ibu jari

dan jari telunjuk.

ndak ada asalnya dari Abu Humaid. Cukuplah bagi kita:

t1361]. Hadits hnu Umar yang ada pada riwayat y*1i,r1831

berbunyi,

.tx*iwv *t;$ *', * ,;Jliti:"; et)
"Beliau meletakkan tangan kanan di atas lufut kanan, lalu

mernbuatryn seperti angka lima puluh tiga."

Yang terkenal dari hadits Abu Humaid adalah meletakkan

tangan kanan di atas lutut kanan dan telapak tangan kiri di atas lutut kiri

kemudian menunjuk dengan telunjuk.

Hadits ini diriwayatkan oleh Abu purr61832 dan At-Tirm16ri.1833

1831 66. Shahih Muslim (no. 580,2115).
rB2 66. Sunan Abu Daud (no. 7341.

/
d..l
tA.
4il |*;rt il? hr ;; n!:r



\t * ir JJ.1rll ,f i.,ytq;-- -[rrrr].tvr
.e:;rj f$)r 

'#'d;; t's'Pj;t

Talkhishul Habir

472-1L3621. Hadits Wa'il bin Huir: Bahwa

Rasulullah $ melingkarton antara ibu iari dengan iari

tengah.

hnu Majaht834, Al Baihaqirs:5 meriwalptkann5n dengan redaksi

ini dalam sebuah hadits 5rang panjang dan asalnya ada pada Abu

Daudlffi, An-Nasa'ilsi!7 dan hnu Khuzairnahlg.

. iti;)',g,ft *!ur3Al:t rits ePl Wi
473-113631. Hadits lbnu Umar bahwa apabila

Rasulultah C duduk datam shalat maka beliau meletakkan

telapak tangan yang kanan di atas paha yang kanan, lalu

menggenggam semua iari dan menuniuk dengan iari teluniuk

yang di samping ibu iari.
y*5,,,18{}9 meriwayatkannya dalam shahilnya dengan rdaksi

seperti di atas.

1833 Uh. Sunn At-Ttumldd(no. 293).
1834 Lih. Sumn lbnu Malahlno.9L2L
1835 Uh. As-furpn Al ltuba l2/l3ll.
rs6 Lih. SunanAfu Daud(no. 957).
1837 Uh. Swan A*Nasa ?(no. 889).
1838 uh. Shahih lbnu l{huatumh(no.713).
183e uh. slnhk Mttsltm(no. 580).
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Ath-Thabamni dalam 41 4rtu71r184o,

.s, ts
"Apabila beliau duduk dalam shalat untuk tasyahhud maka beliau

menegakkan kedua tangan di atas lufut, kemudian beliau mengangkat

jari telunjuk yang di sebelah ibu jari kanan, sedangkan jari-jari kanan

yang lain tetap tergenggam.

^f; ,j1t

474-113641. Hadits lbnu Az-Zubair
beliau $ meletakkan ibu jari di sisi iari tengah.

14*1i-1841 meriwayatkan dengan redaksi,

6it k'#, ,*u?t *t e';w.t

et* -[r rr t]. t v t

.,plt ryLaJ'C6ok

b, .a i.r

bahwa

eok
L"2)

.l^) _l

tengah, sedangkan"Beliau meletakkan ibu jari di atas lari
telapak tangan kiri menggenggam lutut."

1&40 l-ih. Al Mu'jam Al Austh (no. 20251.
184r Uh. Shahih Muslim (no. 579/ll3l.

i ,W'r & i-+',# )la.;r'-at G,-& tit
s. ,o.z,b*

ryH ob *)*l G6.: iqj)' ,g C i.*:r

*3

ffi7'"
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Catatan:

Redaksi Muslim dan lainnya adalah 9*t.F) urtinyu; di atas

jarinya, sedangkan penulis (Ar-Rafi'| meriwayatkannya dengan kata,

('.t!c, ) padahal antara kedua kata ifu terdapat perbedaan yang tipis.

os '&, ;ah, Jr'fi ,# ,/.t 4y -[r rro]. tvo
(x '*, ;;!r *: e ;4t i* e3 *iAr ;.:te sy

.ifrsu 'rAfar'u';;,

475-llg65l. Hadits Ibnu Umar bahwa beliau g apabila
duduk tasyahhud maka beliau meletakkan tangan kanan di
atas lufut lonan dan menggenggam seperti angka 53 dan
menunjuk dengan jari telunjuk.

Hadits ini diriurayatkan oleh Muslimt%z.

. 
Benhrknya adalah meletakkan ibu jari dt atas ruas iari lain.

$b 'r4 fr :)L n $, .\y -[rrrr].rvr
'i ,io 4!At G $"lr g: ;s: p.);ah, & it);,

.A, *r- t6';;'^i-frt erc t
476-t13661. Hadits Wa'il bin Hujr yang

menggambarkan bentuk shalat Nabi C dan dia menyebutkan
bahwa beliau meletakkan kedua tangan datam tasyahhuil-

1842 65. shahih Muskm(no. 580/115).
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dan dia berkata, 'Beliau mengangkat jari, lalu aku melihat

beliau menggerakkannya sambil berdoa-"

Ibnu Khuzaimahl&3 dan Al Baihaqi1844 meriwayatkannya

dengan redaksi di atas.

Al Baihaqi1845 berkata, "Ada kemungkinan maksud

menggerakkan itu adalah menunjuk dengan jari bukan mengulang-ulang

gerakan sehingga tidak ada kontradiksi dengan riwayat berikut:

11367l. Hadits lbnu Az-Zubair,

,is';:- '"-i okY:'i$su. *3 iv ht J. 'fi

.'stqi:i.":gi
Bahwa beliau O mentrniuk menggunakan telunjuk a- oauf.

menggerakkannya, sementara pandangan beliau tidak melampaui

telunjuknya itu.

61.,-u61846, Abu pur61847, An-Nasa'i1848 6- Ibnu Hibban1849

meriwayatkannya dalam shahibnya. Asalnya ada dalam shahih

714ut1rl8so tanpa kalimat,

1843 Uh. Shahih lbnu Khuzaimah (no. 714).
18'14 96. As-Sunan Al Kubn (2/7371.
L84js lbid.
1846 66. lJh. Musnad InamAhrnd(4/31.
1847 Uh. Sunan Abu Daud(no. 990).
184t| I_ih. Sunan An-Nas 'r(no. 1275).
184e uh. Shahk tbnu Hibbn (Al lhsan, no. 1944)-
1850 66. shahk Muslim (no. 579).
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.,^irttt tH. 'r:t"i y:

"Pandangan beliau tidak melampaui telunjuknya ifu."

'"",ibl 
"l:i 

,:Jrrt G? ,2jix i.r qr--- -[rrr,r].tvv
...,y); J" i>fu' ,gtV',y.Ir ,f" iy-l' :,$Ar ,flL

...'-Wt !j-f '6.$:y.: .,>>vat

477-113681. Hadits Ibnu Mas'ud: Sebelum

diwajibkannyra tasyahhud kami biasa mengucapkan, 'Salam
kepada Allah sebelum para hamba-N5n...salam kepada
Jibril..." Sampai akhir hadits. Di dalarhnya ada kalimat:
Maka Ucapkanl ah, " At-taahiylmat... -n

Ad-Daraquthrril8sl, Al Baihaqirs2 meriwayatkannya dari hadits

Ad-Daraquthni dengan lengkap dan mereka berdua men-shahitrl<annya.

fualnya ada dalam Shahihaiiss3 dan selain keduanp tanpa ada

kalimat, "Sebelum diwajibkan atas kami..."

Hadits ini dijadikan dalil wajibnya tastahtrud akhir berdasarkan

kalimat, "Sebelum diwajibkan atas kami..." serta kalimat, "Maka

ucapkanlah!" 6r1-ry*u'ir854 sendiri memberi judul hadits ini,

"Diwajibkannya tasSlahhud. "

Lalu dia menyebutkannya dari jalur Sufi7an dari Al A'masy, dan

Manshur dari Syaqiq, dari hnu Mas'ud.

1851 66. Sunan Ad-Dataquthni(1/350).
1852 66. As-Sunan Al Kubm12/1381.
r8s3 Ljh. Shahih Al Bukhari(no. 831) dan Shahih Muslim (no. 402).
1&Bl Uh. Sunan An-Nas'ilno.12771.



Kitab Shalat

Ibnu Abdil Barr berkata dalam Al Istidzkarl8ss, "hnu Uyainah

bersendirian (tafanud fi ar-riwaWhl dalam meriwayatkan kalimat,

"sebelum diwajibkan kepada karni...."

t.

iY,* J:i Y 
'r..3," 

?nt *2, ,*s;; 4y -[r rr r]. t v,r

',*ii3t))fu.r\
478-lt369l- Hadits Aisyah c*, 'Tidak diterima ,*t1

kecuali dengan bercuci dan shalawat kepadaku
(Muhammad g)-"

Ad-Daraquthni1856 6* Al Baihaqi1857 msritilIay6tkannya dari

Masruq dari Aisyah, dl dalamnya terrdapat Amr bin Syamir, seorang

perawi yang mahuk, dia meriwayatkannSn dari Jabir Al Ju'fi yang juga'

merupakan seorang perawi dha'if.

Juga ada pertedaan versi dari Jabir ini, ada yang mengatakan

dia meriwayatkannya dari Abu Ja'far, dari Abu Mas'ud, dan ini juga

diriwayatkan oleh Ad-Daraquthni:

t13701. Mereka (Ad-Daraquthni dan Al Baihaq111858 5s66 fil
11uL61s59 juga meriwayatkan dari Sahl bin Sa'd dalam sebuah hadits,

18ss 96. Al Isddzl<arl<arya hnu Abdil Ban 14/287I
1856 Uh. Stnan Ad-Damquthnl0l355).
18s7 Dalam lrutab N Khikft5aaatw.

Lih. Mukhkshar At Khikfrsat (2/21:gl.
18s8 I:h. Sunan Ad-Danquthni(l/3551dan As-Sunan Al Kubm(2/379).
18se Uh. Al Musbdmk(1/2691.
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"Tidak ada shalat bagr yang tidak bershalawat kepada Nabinya."

Sanadnya firya dha'if. Yang lebih kuat dari riwayat ini adalah:

113711. Hadits Fadhalah bin Ubaid,

,ty,* G ;14)L:, *t *vht ,k lt J;r'?,,,

q e Ja'r';it*'t

l:..At'€Ll j; $y lo *iJ r

.!r,tX.-rLV.';

berdoa dalam

maka beliau pun

d ;n- ict'; (til Ji.? ,,1u" ,:&, * h' ,J- dt * ,H
At*J,4.;*:(htrl' ;.i

Rasulullah $ mendengar seseorang yang

shalatnya tapi tidak bershalawat kepada nabi $,
berkata, "Orang inl tetgmgaa "Lalu beliau memanggil omng itu dan

beliau bersabda kepadanya dan juga kepada yang lain, 'Apabila salah

seomng dari kalian shalat maka hendaknya dia mernulai dengan

hamdalah dan mernuji Allah, kemudian berchalawat kepada nabi,

barulah dia berdoa dengan da apa saja yang dia kehendaki."

Diriwayatkan oleh Abu pur61860, fip[rf66'1186r, At-
nr-16rir862, hnu l(huzaimahl853, hnu Hibbanlm dan Al11uL1,rriaos.

1860 Uh. Sunan Abu Daud(no. 1481).
1861 66. Sunan An-Nas' I (no. 12841.
1862 66. Sunan At-Ttumidzi lno. 3477).
1863 Uh. Shahih lbnu tthuzaimah(no. 710).
18er l-ih. Shahih lbnu ltibbnfl lhsan,no. 1960).
1865 6;r. Al Mustadnk (L/2691.
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tl372l. Al Hakiml&6 dan Al BaihaqilsT meriwayatkan dari

jalur Yahya bin As-Sibaq, dari seorang laki{aki keluarga Al Harits, dari

Ibnu Mas'ud, dari Nabi $, beliau bersaMa,

;-')# jL'Jb'#t ,'57$ s>"at G€Lf :,Q:.s rsY

4 gt;L )tt ".,1t;.y JL'.Xfu?J.r,Jr',4b r,.< ;i;.1 Sl
t z { 

'..yv
"Apabila salah seonng dari kalian bertasphhud dalam shalat

maka hendaknya dia mengtapkan, 'Allahumma shaU 'ala

Muhammadin ua 'ala aali Muhammadin karnaa shallaita wa baankb wa

tanhhamta ala lbraahiim wa aali lbnahiima, Innal<a hamiidum-maiiid.

(Ya Allah, bedlah shalawat kepda Muhammad dan keluarya

Muhammad, Iku bqil<an shalawat keberkahan, belas

kasih kepada lbnhim dan kelwrya lbnhim, saungguhng hgl<au

Maha Terpuji lagi Maha Mulia).D '

Para perawinya tsiqah kecuali Al Haritsi di sini yang masih perlu

diteliti kredibilitasnya.

6 y, J;, t;. ,E'fi q) 4* -[rrvr].tvl
.....W )T *i # J"k Ct rl; :J$ tW,ju

.L*.r'

1856 Uh. At Mtstadmk(l/2691.
1867 Uh. As-Sunan Al Kubn (2/379').
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479-t73731. Hadits yang diriwayatkan bahwa ada yang
mengatakan, 'Wahai Rasulullah, bagaimana cara kami
bershalawat kepada engkau?" Beliau menjawab,
"Ucapkanlah, 'YA AIIah, beritah shalawat kepada
Muhammad dan keluarga Muhammad...'.' Sampai akhir
hadits.

Hadits ini diriwayatkan oleh Al Bukhari dan Muslim (Muttafaq
'alaihfsia dari hadits Ka'b bin Ujrah, dia berkata,

t' I' J;,6-,6!, *3;aht d*:t J;,q4a
.d-rrat ....9'o4b rli'J$i 

"$L 
p w w

Rasulullah $ keluar menemui kami dan kami berkata, "wahai
Rasulullah, kami sudah tahu bagaimana memberi salam kepada engkau,
lalu bagaimana cara bershalawat kepada engkau?" Beliau menjawab....."
sampai akhir hadits.

Il374I Dari Abu Humaid As-Sa'idi dia berkata:

k dt rjrt :Jv t|!,)L ,)i L.ijf .irr J;, U ,rji
.e-rrtJr ...#ri, trl ,h# *b

Mereka berkata, "Wahai Rasulullah, bugui*unu cara kami
bershalawat kepada engkau?" Beliau menjawab, ,'Ucapkanlah,

Allaahumma shalli bla Muhammadin wa bla azwaajihi vn dzuriyyatihi

1868 l..ih. Shahih Al Bukhan(no.635l) dan Shahih Muslim(no. 406).
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(Ya Allah, berilah shalawat kepada Muharnmad dan kepada para istri

dan keturunanngn).... "Sampai akhir hadits.

Hadits ini diriwayatkan oleh Al Bukhari dan Muslim (Muttafaq

'alaihft$e.

: r;ii

Kami berkata, "Wahai Rasulullah, ini adalah salam 't<epiaa

engkau, lalu bagaimana shalawat kepada engkau?" Sampai akhir hadits.

113751. Darl Abu Mas'ud Al Anshart, dia berkata,

i#,F,f ;i;::p3#fu &
'rK |nr J:.., $ W'# Ll ht e;f 4*,"i. #. i6,a;r?

tirl, ,Ji
Rasulullah s datang kefika kami berada di majlis sa'd bin

Ubadah, maka berkatalah Basyir bin sa'd, "Allah memerintahkan kami

untuk memberi salam kepada engkau wahai Rasulullah, lalu bagaimana

kami bershalawat kepada engkau?" 
.

Hadits ini diriwayatkan oleh Muslim1871, Abu puu61872 dan An-

[r,fasa'i1873.

ls Ji, J

r85e Uh. $ahth N Buldarr(no. 6360).
1870 Ulr. SlnhkAl tuktnd(no. 5358) dari hadits Abu Sald Al Khudri *.
1871 96. shahih Muslim(no.405).
1872 uh. grmn Akt Daud(no.98Ol.
1813 Uh. SunanAn'Nas'r(no. 1285).
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Dalam sebuah riwayat milik hnu 111',uruirrru61874, hnu
Hibbanl87s, Ad-Daraqrlrrril875 dgn Al 11uLi*1877 berbunSn,

,r;';; tit"g; ,ia'rK "*'ra 
J3 r-J?'$

tt$2 ei*L
"Kami sudah tahu bagahnana menrberl sahm kepada engkau,

lalu bagaimana kami memberi shalawat kepada engkau dalam shalat

kami?" Sampai akhlr hadits.

Dalam bab ini ada pula beberapa hadits lain:

lf375l. Darl Abu Sa'id png dtrlwayatt n oldr I[ Bul{h661&/8.

17377-13841. Dari Thalhah yang diriwayatkan oleh An-
11uru'i1879 dan dari Sahl bin Sa'd lnng diriwayatkan oleh Ath-
Thabaranile. Dari Yazid bin lGarijah 5ang diriwayatkan oleh

41',-u61881 dan An-Nasa'i1882. Di dalamnya juga ada dari Buraidah,

Ruwaifi' bin Tsabit, Jabir, Ibnu Abbas, An-Nu'man bin Ayyasy yang

diriwayatkan oleh Al Mustagh{iridalam pembahasan doa.

1874 I.16. Shahth lbnu lthuzahnah(no. ZlU.
1875 Uh. Shahth lbnu Hibbn(no. 1959).
1875 Uh. Sunan Ad-Danquthni (7/355).
1877 l-;rh. Al Mustadmkkarya Al Hakim (l/268).
1878 Uh. Shahih Al Bukhari(no. 6858).
187e Lih. Sunan A*Nasa 'i (no. 1290).
1880 66. At Mu'jam Al Kabir(no.5699|
1881 96. Musnad Ahmad (no. L7l4't.
1882 Lih. Sunan An-Nasa 'i (no. 1290).
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.#')t Jr'at dr!' a7,{st 6

480-t13851. Hadits, "Pada rakaat kedua yang pertama

seakan-akan Rasulullah C bagaikan berada di batu panas"

Asy-Sya6'i1883, 61r*u6188a, keernpat pengartrn 5rrrrr1885 6*
Al Hakimlss meriwaSntkannya dari riwayat Abu Ubaidah bin Abdullah

bin Mas'ud, dari ayahnya dan ini terpufus, karena Abu ubaidah tidak

mendengar hadits dari ayahnya. syr'bah berkata: Dari Amr bin Murrah,

,,Aku bertanya kepada Abu Ubaidah, 'apakah anda ingat sesuatu dari

Abdullah?' Dia meniawab, 'Tldak'." Ini diriwayratkan oleh Mushm dan

lainnya.raez

t13861. hnu Abl q/aibah1888 mergra5ptkannya dari jalur Tamim

bin Salamah,

.it'sr JL'6s a::;t;r G"* t;t f. I ok

Bahwa apabila Abu Bakar duduk di rakaat kedua (tasyrahhud

awal) seolah-olah dia duduk di atas batu panas.

1883 Uh. Musnad,4syS9ft'r(hd. 43).
1884 Uh. Lih. Musnad Imam Ahmad(no.3656).
1885 Uh. Sunan Abu Daud(no. 995), Sunan At-Tlmidd(no. 366) dan Sunan Ah-

Nasa'l (no. 1176), dan aku belum menenrukannya @a sunan lbnu Maiah,

sementara itu Al Mlzzt fidak men5andarkan hadits tnl dalprm Tuhktul,Asynf

kecuali dari keffga Sunan lhr.
1886 uh. Al Musbdmk(l/2691.
1887 Uh. Sunan At-Tirmtdd lL/26,3/2L1, As-furan Al lfubm l(arlra Al Baihaqi

@n61, Ath-Thafuat At Kubn karya hnu $'ad l6/2L0) dan Al Ma'ifah

wat-Tarilch (2/55t1dan aku belum menernukannln drilarn Shahk Musllm'

1888 Uh- N Mtshannafkarya hnu Abi qnibah (l/263L

:d-rtt-

a
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Talkhishul Habir

Sanadnya shahih.

t13871. Dari hnu Umar dengan makna hadits Snng samalsg

Ibnu Daqiq 61 618e0 berkata: Yang terpilih adalah pendapat

bahwa dalam taqnhhud awal doaryn sama den$an taqnhhud akhir

karena keumuman hadits-hadits shahih tentang hal ifu,

"Apabila salah seoftmg dari kalian bertasyahhud maka

hendaknya dia berlindung kepada Allah dari empat hal..."

Tapi ini terbantahkan karena dalam l<rtab shahlil89l 6"t'6un it

t13881. Dari Abu Huraimh dengan rdaksi,

L889 16i4.
18e0 66. Al lhkam S5nrh UmdatulAhkam(l/77\dengan redaksi:

Hendaklah diketahui bahwa Nabi S bersaMa, 'Apabila salah seomng dai
kalian bertasjnhhud maka hendaknya memohon perlindungan.." Adalah

umum unhrk semua tasyahhud baik yang pertama maupun yang kedua. Tapi

di kalangan para fuqaha sudah terkenal bahwa suatu sunnah memperingkas

tasyahhud pertama dan fidak sunahnya berdoa setelahnya, bahkan sebagian

mereka tidak mensunahkan shalawat kepada keluarga Muhammad $$.

Sedangkan keumuman dalil yang kami sebutkan menunfut adanya

pembacaan doa itu dalam tasyahhud awal, sehingga siapa saja yang

mengkhususkannya hendaknya mendatangkan dalil yang diunggulkan, kalau

itu berupa nash haruslah shahih. Wallahu a'latn."
18e1 66. Shahih Muslim(no. 130).

.yf n )ur\:#i'Lliix tsy

478



Kitab Shalat

.\:Flt brut ;iAt'n'€ -f t; st

"Apabila salah seorang dari kalian sudah selesai dari tasyahhud

akhir maka hendakn5n dia berlindung......" : '

t13891. 61',-u618e2 dan hnu l(huzaimahl893 ,nsrfix2y6tkan dari

hadits lbnu Mas'ud,

$,iA oK't$t'^iL *:t ;vht.rr; i' i;:rhf
JL,*Wr z6tlJt Sr: .P ad e: stL:t Wt e }L
LA w LH ;1'at 54 ,; ok tf F ,JG ,ti'r't i:"? ,15

;;U.rf }i,r io q.r#'ri;. G',61T G os t:g ,ellx n
a

z'.2 I

'd*'-

bahwa Rasulullah $ mengajarkan taqnntua kepadanya,

dimana ketika duduk di pertengahan shalat dan di akhimya maka beliau

duduk di atas bokong lra'i., 'At-tahigy;aaf.... " sampai kalimat, "Abduhuu

wa rasuuluh."

Dia berkata, "Kemudian, bila di pertengahan shalat (tasyahhud

awal) beliau langsung berdiri saat selesai dari tasyahhudnya, sedangkan

kalau di akhir shalat (tasyahhud akhir), beliau berdoa kepada Allah

dengan doa apa saja 5nng Allah kehendaki unhrk beliau panjatkan,

kemudian beliau salam."

18e2 uh. Musnad Ahnad(no. zt3g2).

18e3 uh. shahih lbnu l{huaimah (no. 708).
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Talkhishul Habir

481-113901. Hadits lbnu Abbas tentang tasyahhud.

Diriwayatkan oleh MuslimlS%, AsySyafi'i1895, 61-nr*162i1896,

Ad-Daraquthni1897 dan Ibnu Maja[18s4 dari jalur Thawus, darinya (hnu

Abbas), dia berkata,

,,jt; K ''i231 tll*_ *:, ;v ht & i' Ji, ors

,...i '-fu, LritLst etsl-$t LV\ ryT?t u ir_ist

.C-r/..lJl

"Rasulullah S mengajarkan kepada lomi tasyahhud

sebagaimana mengajarkan kepada kami surah dari AI Qur'an. Beliau

mengucapkan,

,b irrSlr LrjLst |.>v;lit -LJra

"Penghormatan, keberkahan, shalawat dan kefuikan haryra

untuk Allah..... "Sampai akhir hadits.

482. Perkataannya: Dalam riwayat AqrSyafi'i
terdapat penyebutan salam secara nakirah di dua tempat.

Memang demikian adanya, dan begitu pula yang ada dalam

riwayat At-Tirmidzi.

18e4 I.:h. Shahih Muslim(no.403).
18es Uh. Musnad As57S3nfil hal. 42]r.
18e6 Uh. Sunan At-Tirmidzi (no. 290).
18e7 Lih. Sunan Ad-Damquthni(1/350).
18e8 Uh. Sunan lbnu Majah(no. 900).
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483. PerkataannSn: Yang lain meriwayatkan
penyebutan salam dengan alif lam ma'rifah dan kedua
riwayat tersebut shahih.

Riwayat yang membaca salam dengan ma'rifah q$alah

riwayat1899 Muslim dan salah satu riwapt Ad-Damquthni, sedahgkan

dalam Shahih lbnu Hibbieoo disebutkan penyebutan sdlam dengan

ta'rif lmemakai alif lam di awalnya) sedangkan yang kedua l&lamun
a'alainal dibaca dengan bnkb ftanpa alif lam dan men-tanwiftl<Nr

akhimya), sementara Ath-Thabaranilsl meri'wayatkan sebaliknya.

484. PerkataannSn: Tidak ada riwalnt yang
menyebutkan tasyannua dengan menghilangkan kata 'At-
tahiygat' dan kata "Ash*halawaat' Juga kata 'Ath-
thayyibaaf', berbeda dengan kata-lota lainnya.

Memang benar seperd yang dia katakan. Kami akan kemukakan

hadits-hadits yang diriwalntkan tentang hd tnt semuanlra ksg Allah

Ta'aladan ini sekaligr.ls mernbantah pendapat Syaikh Muhyiddin datam

Stnrt Al Mthadzdadw kefrka dia menukil dari AsySyafi'i, dia

berkata: Agrsyafi'i dan para sahabat mengatakan bahwa kata 'At-
tahilyaat" hanrs ditetapkan karena dia memang jelas ada dalam semua

riwayat, bertda dengan kata-kata lainnSn.

Memang, ada sebuah riwayat dhaffyangdiriwayatkan oleh Ad-

Daraquthnilgo3 6u6.

1e00 l-ih. Shahk lbnu Htbbn(no. 1952, 1953 dan 19il1.
leo1 ulr. Al Mu'izm Al lkbirko. 10996).
1eo2 tjh. Al Majmu'S5arh Al Mutpd"dab(3/4221.
1903 Uh. Sunan Ad-Damquthni ll/3ll|dengan redaksi: Rasulultah $ mengajari

kami tasyahhud,

l
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Talkhishul Habir

113911. Hadits hnu Umar dengan menghilangkan kata 'Ash-

Shalawaat" dan menetapkan kata'r4z-Zaaki5aaf"sebagai gantinya.

485-[13921. Hadits lbnu Mas'ud tentang taslnhhud.

Hadits ini disepakati keshahiharrnp oleh Al Bukhari dan

1411161904. Kebanyakan riwaft tentang ini adalah dengan membaca

kata "As-silaam" dalam benfuk ta'rif (mernalioi kata sandang "al'l di

kedua tampat itu. Tapi dalam sebuah riwa5nt An-Nasa'i1905 berbunyi,

Gl; l>f,t dengan bentuh nakinh. Lalu dalam salah satu rir,rayat Ath-

11lu6ur*i1905 berbunyi, (t tb ir,:) juga dengan nakimh (tanpa

menggunakan alif laanlt.

At-Tirmidzi19o7 6o1rutru, "lni adalah hadits paling shahihtentang

tasyahhud dan inilah yang paling banyak diamalkan oleh kebanyakan

ulama."

'wr!t 
!, * &i €p |il' ,t?;2 h'zre;)'dt qt 'otb ir-,, I 'erltlr bt$t 'c'r|.At

.l;;t t+ t37;ib?2'i r\f i loi br ':l iir i bf qf(

"Penghormatan, kefuikan, kaucian han5a unfuk Allah, salam dan mhmat

Nlah serta keberkahan dai-Nya kepdamu wahai Nabi, salam kepada kami

dan pam hamfu Allah yang shalih. Aku beaaki tiada tuhan selain Nlah,

hanya Dia sendii ak ada sekutu b7t'Ntn dan bahvn Muhammad adalah

hamba dan utusan-Nya." Kemudian bershalawat kepada Nabi $.
Kemudian Ad-Daraquthni berkata, "Redaksi ini adalah riwayat Ibnu Abu

Utsman Musa bin Ubaidah dan Kharijah tapi mereka berdua adalah perawi

yang dha'if."
1e04 uh. Shahih N Bukhari(no. 831) dan shahk Muslim (no. 402).
1e05 Uh. Sunan An-Nasa'i N Kubm (no. 748).
1e06 Lih. Al Mu'jam Al Austh (no. 6521).
1e07 tih. Sunan At-Timidzi (2/81).
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t13931. Kemudian, dia (At-Tirmidzi) meriwayatkan dengan

sanadnyal9oS dari I(hushaif,

;tirr 31 lt Jr-, 6- :Jt;i *', ;r. ht Jb "uA 6lt ^fr ij:

i-;r-"- ;t ;fu |flL,Su;,,fi J;lr ; trisbl ti

bahwa aiu .ainut Nabi S lalu dia berkata, "Wahai Rasulullah,

sesungguhnya omng-orang berbeda-beda dalam mengucapkan

tasyahhud" Maka beliau bersaMa, "Hendakn5a kamu mengucapkan

dengan tasyahhud lbnu Mas'ud."

NBazzar berkata, "Hadits yang paling slahihtentang tasyahhud

menurutku adalah hadits hnu Mas'ud dimana ada sekitar lebih dari 20

jalur untuknya. Kami tidak tahu tasyahhud 5rang lebih babit dan lebih

shahihsanadnp daripada hadits hnu Mas'ud ini."

y*6t 1909 berkata, "Orang-orang sepakat memakai tasyahhud

hnu Mas'ud karena para muridn5p tidak ada yans berbeda redaksi

dalam meriwayatkannya, sementara SAng lain ada perbedaan redaksi."

Muhammad bin Yahya Adz-Da$ali19l0, "Hadits hnu Mas'ud

adalah yang paling shahih tqtarrg taq,rahhud."

Ath-Thabamni meriwayatkan dalam N l<abitgtr dari jalur

AMullah bin Buraidah bin Al Hashib, dari ayahqp, dia berkata, "Aku

1eo8 Uh. $nan At-Ttumldd(no. 289).
19Og Dinukil oletr hnu Mandah dalan Musalchm|nya s€bagaimana dlsebu&an

dalarn N hdrAl Munir(4/391.
1910 phuldl oleh hnu Mandah dalrrm Musblchmlnrg sebagaimana dlsebutkan

dahm Al kdrN Munir(4/391.
lerr uh. Al Mu'iam N lhbtrlno. 9883).

483



Talkhishul Habir

tidak pemah mendengar tasyahhud yang lebih baik daripada tasyahhud

(riwayat) Ibnu Mas'ud."

Asy-Syaf i1912 6"rkutu ketika ditanya, "Apa yang membuat

engkau lebih memilih tasyahhud hnu Abbas?" Dia menjawab, "Karena

aku melihat di sana lebih longgar dan aku mendengamya dari hnu

Abbas secara shahih dan menurutku lebih lengkap dan lebih banyak

redaksinya dari yang lain, sehingga aku mengambilnya tanpa

menyalahkan yang mengambil selain itu selama shahihperiwayatannya."

Sedangkan yang lain ldorh memjibkan tasyahhud Ibnu Mas'ud

karena alasan-alasan yang telah dikemukakan di atas, dan para perawi

dari Ibnu Mas'ud juga tidak berbeda redaksi dalam menyampaikannya,

mereka semua menyebutkan redaksi yang sama secara marfu', dan ini

berbeda dengan riwayat-riwa5nt sahabat yang lain.

486-t13941. Hadits Umar tentang taq;ahhud.

Hadits ini diriwayatkan oleh y4g1e13, Asy-Syafi'il914 dari

Malik, dari hnu Syihab, dari Unpah, dari AMurrahman bin Abd,

rjrt ,irri b:r e "t 3t d6t & -*
td

vdt
.d-rrilt......i, |rrrfut Lfut Ltgtilt.ir L$Jr

bahwa dia mendennu, ,rnu, mengajarkan tu.Vuf,nua kepada

orang-orang dari atas mimbar, dia berkata: Ucapkanlah, "At-tahhi5yat

1e12 66. Ar-Risalah hal 2751, dinukil pula oleh Al Baihaqi dalam As-Sunan Al
Kubn(2/7451.

1e13 66. Al Muotaththa' (7/901.
ie14 95. N Musnad Asgt-gpfil hal. 237).
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tillaahiz-zaakiSnat tha5yibaatush-shakwaatu Maah (Penghormatari hanya

untuk Allah, juga kesucian, kebaikan dan shalawat hanya untuk

Allah)...." Sampai akhir hadits.

Hadits ini diriwayatkan oleh Al Hakim1915, Al Baihaqilel5.

Mereka juga meriwayatkannya dari ialur lain dari Hisyam bin Lkilah,

dari ayahnya bahwa Umar.... lalu dia menyebutkan hadits itu, tapi

dengan tambahan,

.,r3!r ;* i, f,
"Dengan nama Allah yang mempakan nama terbaik."

Riwayat im munqathi'(terpuhrs), sedangkan dalam riwayat Al

Baihaqi1917 ada pendahuluan penyebutan dua kalimat s5rahadat

daripada kalimat salam, padahal sebaglan besar riwayat malah

sebaliknya.

Ad-Daraquthni berkata dalam Al ltalLgt8, "Mereka fidak

berselisih bahwa hadits iri mauquf kepada Umar, sedangkan sebagian

ulama generasi setelahnln meriwayatkan dari hnu Abt Uwais, dari Malik

se@r.r marftt' danihr adalah kesalahan."

,k lt*t ;v x" J;, 'of ,Ly -[r rr o]. t,rv

.!'-r:ufu :g'tJ,it ry y.'e 6 J')l ok

1e15 Uh. Al Musbdmklarya Al Hakim (l/2661.
1e15 g6.,As-Sunan Al Kubm l2/t431.
tetT lbtd.
1e18 uh. Al llall<aryaAd-Daraquthni 12/821.



Talkhishul Habir

487-113951. Hadits bahwa ucapan pertama
Rasulullah S saat duduk (tasyahhud) adalah, 'At-tahhi5ryaatu
Iillaah (Penghormatan bagi Allah)"

Diriwayatkan oletr Abu puu61919, Ad-pa2quthni192O, Ath-
Thabaranil9zl 6rihadits Mujahid, dari hnu Umar dengan redaksi,

z:Lil Ut ,il :,rll i>fu' ,Lt*st Lt:itLst

..i,r

"Penghormatan hanp unhrk Allah, demikian pula shalawat dan
kebaikan. Salam dan rahmat Allah kepadamu wahai Nabi..."

. hnu Umar mengatakan, 'Aku menambahkan (rlkT:l sampai

akhir hadits

Sedangkan Ath-Thabarani menyisipkan kata \SS;A itu ke

dalam khabar yang sama, lalu ada perbedaan mengenai mauquf dan
marfu'-nya riwa5rat ini sebagaimana yang akan kami jelaskan kemudian.

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Qasim bin fuhbagh dari hadits

Muharib bin Ditsar, dari hnu Umar,

tr_i;t ',-KJt '^iAr t*- ok

lere I;h. Sunan Abu Daud(no. 971).
1e20 Wt.' Sarur Ad-Daauthni (t/31l).
1e21 66. Al Mu'jatn At Ausath (no. 26281.

,b LLitr

,EKpt,jlt ',y

....oriijr
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"Dia mengajari kami tasyahhud sebagaimana seorang guru ngaji

mengajari anak-anak kecil surah Al Qur'an...." Lalu dia menyebutkan

makna hadits yang sama sebagaimana hadits di atas.

113961. Dalam hadits Abu Musa yang diriwayatkan oleh
y*p,,,1922,

Jil',y ttit irJit iGi '#* rit

.i ugs'
"Apabila lolian duduk maka k€fika sudah meletaL:kan

dudukannya hendaknya ucapan pertama katian adalah, At-tahhi5yaatu
lillaah'."

,i*f J.i9
lf -dt

..'-r*:t: or:riL:tr,i L,:lt ,"irtl I' ,*,,

tr lt *.,;$r Jl:l G,/;*L* -[rrrv].tu

488-1L3971. Hadits Jabir
tasyahhud, "Bismillaahi khaifl asmaa'i (Dengan nama Allah,
sebaik-bailaya namal' .

Seperti ini yang tertulis di sana (kitab fu-Rafi'i) padahal yang
terkenal dari hadits Jabir adalah bahr ra Rasulullah $ mengajari kami

tasyahhud sebagaimana mengajari kami sumh Al Qur'an,

,r:"!r
tentang permulaan

re22 lih. Shahih Mustim(no. zt04).
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"Dengan narna Altah dan hans7a dengan Allah, pujian hanya

untuk Allah serta shalawat dan kebaikan....."

Di akhimya ada kalimat,

.../(t' d e;\ift,i?.Jltii,r iL,f
,,Aku memohon surga kepada Allah dan aku berlindtrng dari

neraka."

Demikian yang ada dalam riuart fu1-112e'i1923, hnu

Maja619zc, At-Tirmidzi dalam Al tta\g%, dan Al Hakim1926. pu

perawinya biqah, hanya saja Aiman bin Nabil yang meriwalntkann5p

dari Atu Az-Zubair keliru dalam saradnla' dimana dia diselisihi oleh

laits yang merupakan olzmg palins biqah bila meriwayatkan dari Abu

M-rrbrrrrz7. Al-laits berkata, "Dari Abu Az-A)bab, dari Thawus dan

Sa'id bin Jubair, dari lbnu Abbas."

Hamzah Al Kinani b,rt tu, "Kalirnat 'dari Jabir' adalah s€buah

kekeliruan, dan aku juga tidak tahu ada 5rang meriwalptkan dalam

masalah tasSrahhud ini dengan lGlirnat tlti l,i) kelllati Ayman.

Ad-Daraquthnit% d<aAn "Dh (Aynran) ini Udak lnrat dan

menyelisihi orcmg-opmg, mesh fidak pernah di tempat lain kecuali di

hadits tentang tasphhud."

Ya'qub bin $7aibah1929 berkata, "Di dalamnSn ada kelemahan"'

1923 Uh. Sumn,4n-Nasa 'r(no. 1281).
1e24 uh. Sunan lbnu llainhktp..$21.
1e25 uh. Al lhtAt l{aball/1541.
re26 Uh. NMusbdmklg4uAl Haldm $/2e26n.
1927 Dalarn catatan kaki yang ada dahm naskah asli terlylis, "Maksudnlp dalam

hadib Abu Az-Zubair."
1e28 hh. Su' alaat At Hakim karSp Ad-Daraqatuhni (hd. 187-188).
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At-Tirmidzi1930 6"rLu6,'iAku bertanya kepada

tentangnya maka dia berkata, 'Salah'.'

At-Tirmidzil gsl 6"rLu1u,'Dia tidak terjaga. "

fipry3e'i1932 berkata, "Kami fidak tahu ada

menguatkannya, sernentara dia sendiri (Aiman) tidak ada

hadits ini keliru (sanadnya salah)."

Al Baihaqirgs berkata, "Dia dha'if

Kitab Shalat

Al Bukhari

Abdul Haqlesc berkata, "sebaik-baik hadits Abu Az-Zubair

adalah yang dia dengan tegas menyebutkan tentang penyimakannya,

sedangkan dalam hadits ini dia tidak menyebutkan penyimakannya."

Menurutku, cacabr3n bulon dari Abu Az-Zubak, karena Abu Az-

Zubair hanyalah menceritakan dari Thawus dan Sa'id bin Jubair, bukan

dari Jabir, tapi Aiman bin Nabil seperfin3n menempuh jalan

pembagusan tapi dia salah. Abu Syailfi bin Hayyan sudah

mengumpulkan sebuah makalah (iuz)19s5 memuat apa yang

diriwayatkan oleh Abu Az-Zubair dari selain Jabir. Di sana akan jelas

1929 Uh. Tankh DimasSq 00/gr5), dengan redaksi, "Orang Makkah yang shaduq,

tapi dekat pula pada kelemahan."
1e30 Uh. Al llal Al Kabir M. 72, cet. As-Samira'i), Al Baihaqi menukil

pendapahrya ini dalam ,As-Sunan N Kubm12/7421.
1931 Sebenamya dia hanya menukil dari Al Imam AI Bukhari.

l.jh. Al llal Al l{abirhal72, cet. As-Samira'i).
1e32 Pu6rn Sunarmya (3/431.
1933 Ljh. As-Sunan N Kubn (2/1421, di sana ada isyarat bahwa riwayat ini hanya

diriwayatkan oleh Ayman bin Nabil sendirian (bfarud ft ar-iwayal), lalu dia
menukil apa !/ang menjadi penilaian terhadap Ayman itu sendiri.

1e34 uh. AlAhkam N Wustha(1/4091.
1e35 pi""1uL di maktabh (penerbr$ Ar-Ruqd, &-tahqiq oleh Badr Al Badr,

cetakan pertama tahun 1996 M.

orang yang

masalah, tapi

I
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bagi pembaca bahwa serntn riwapt Abu Az-Zubair sebenamya hanya

dari Jabir.

Al Hakim dalam At Musbdnklgs meriwayatkan sebuah hadits

yang zahimya bahwa Aiman dikuatkan oletr yang lain ketika

meriwayatkan ini dari Abu Az-Zubair di mana dia berkata, "Abu AIi Al

Hafizh menceritakan kepada kami, Abdullah bin Qahthabah

menceritakan kepada kami,. Muhammad bin AMul A'la menceritakan

kepada kami, Mu'tamir menceritakan kepada kami, ayahku

menceritakan kepada kami, dari Abu Az-7stbir, dengan hadits tersebut."

Al Hakim berkata, "Aku mendengar Abu Ali menganggap tsiqah

Ibnu Qahthabah, hanlra saja dia keliru pada hadits ini, karena Al

Mu'tamir tdak mendengar dari ayahngra, dia mendengam5ra dari

Aiman." Selesai dari Al Hakim.

Abu Muhammad Al Baghawi dan Aqrslrailh dalarn Sgrh Al
Muhadzdab mengatakan.bahwa bsm@ dalam tastahhud fidaklah

shahih. Wallahu a'km.

Sedangkan redaksi Fng disebutkan oleh fu-Rafi'i sebenamya

adalah:

113981. Hadits hnu Umar oleh hnu Adi dalam Al Kamile37,

Ibnu Hibban dalam Adh-Dhu'afa'1938 keEl<a menyebutkan biografi

Tsabit bin Zuhair, dari Naft', dari hnu Umar, dari Nabi $,

1e36 tjh. At Musbdmkll/26T.
1e37 uh. Al lkmtll<aryahnu Adi en4l.
1e38 uh. Kitab Al Milruhin (t/20fl1.

Tsabit bin Zuhair adahh perawi yarg munlarul fizr,ditr.s*ergarmana dikatakan

oleh Al Bukhari.
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.,rl!r f y, frrli:At J\'Jfi ok'fi
bahwa sebelum tast/ahhud beliau mengucapkan, "Dengan nama

Alah 5nng merupl<an sebikk-bilag natna."

Redaksi tas5nhhud juga dirivrayatkan dari beberapa orang

sahabat antara lain: Abu Musa Al Asy'ari, hnu Umar, Aisyah, Samurah

bin Jundab, Ali, Ibnu Az-Zubir, Muawiyah, Salman, Abu Humaid. Juga

ada riwayat mauquf dari Abu Bakar sebagaimana diriwayatkan pula

mauquf dart Umar.

t1399]. Hadits Abu Musa diriwayatkan oleh Muslimle3e, Abu
puu61940, An-Nasa'ilgtl dan Ath-Thabarani, kalimat awalnya adalah:

.y briUrLrttLLJI
"Hendailah gng menjdi ucapn kalian, At-tahhijyaatuth-

thayyibaatush-shalawaatu Maah (puilan, kefuikan dan shalavnt hanglah
milik Allah)...."

l14OOl. Hadits hnu Umar diriwayatkan oleh Abu puu61e42,

Nashr bin Ali menceritakan kepada kami, ayahku menceritakan kepada

kami, Syu'bah menceritakan kepada kami, dari Abu Bisyr:

hnu Hibban berkata, "Haditsnya tidak dikuatkan oleh yang lain, dia biasa

salah sehingga keluar dari kategori orcmg yang bisa dfiadikan acuan apabila
meriwayntkan se@ra sendiri (fardu ar-implly"

1e3e Uh. Shahih Muslim(no. zl0zl).

l9zto 66. Sunan Abu Daud (no. 9721.
1e41 l.ih. Sunan An-Nas'i (no. Ll72l.
1e42 61r. Sunan Abu Daud(no. 971).
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f . i. ). t r, .. .., .. , '- 9. t ,, ,. ! t . .'
d.tJl Gtl ,iltl ,)ft * ,.t Ul ,f c}J2..r- l+l-... ry
,ii'es$e'irl' i'*rtst'>tjl,a)t LrbA l, c,. - .?.. c7.

:r.ax]r e P: *
,*j t:)L id-l' ,!ik|., zra-;L\i ,:r*'i.t i6 ..i,r '*;:tUt
:ta.i o\; r:#'i.t iu ,tr 'O\ULv bf 'r&f *1fat lt ,+' 

.'i;r, i:*i'ztlf ip?, .d u-; ,t tc:,
Aku mendengar Mujahid menceritakan dari hnu Umar, dari

Rasulullah $ tentang tas5nhhud, "At-bhhiyaafushshalauraatuth-

thaffibaatu lilkh, as-akamu Uaika a5grulnn-nabigtyrt ua nhmatullaah

(htjian, shalawat, kebil<an hantnlah milikAllah, salam kepdamu ruahai

Nabi diseftai rahmat Allah).... "

hnu Umar berkata: Aku menambahkan, oDan bal<ah'N5n.

Sakn kqelannbn) puk untuk kanl dan pan hamb Aluh gnq
shateh, aku bemki tiada fuhan sekin Allah.u hnu Umar menyela: Aku

tambahkan, "HanSra Dia seorang, tiada sekufu bagi-Nya. Dan aku

bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utr.rsan-N1n."

Ad-Daraquthnils meriuayatkan dari hnu Abi Daud, dari Nashr

bin Ali dan dia b€rkata, "Sanadqn shahih." hnu Abi Adi

menguatkannya dengan meriwaptkan hadits ini secara marfu' dari

Syu'bah sedangkan 1ang lain meriwalntkannya se@ra mauquf.

Sedangkan hnu Adil% meriwayatkannya dari Ahmad bin Al

Mutsanna, dari Nashr bin Ali, tapi ada sedikit penrbahan dalam redaksi.

Nhzzar meriwayatkannya juga dari Nashr bin AIi, dia berkata,

'[€bih dari satu orang yang meriwaptkannya dari hnu Umar, dan aku

re43 l-ih. Sunan Ad-Darquthni (l/3511.
1%4 uh. Al lGnilwa hnu Adi 12/1521.
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tidak tahu ada yang meriwaSntkann5n se@ra marfii'dari Syu'bah kecuali

Ali bin Nashr.'

Demikian 37ang dia katakan, tapi perkataan Ad-Daraquthni tadi

hal ini.

Abu Thalibr945 ba*ata, "Aku bertarya kepada Ahmad, lalu dia

mengingkari sambil mengatakan, 'Al<u tidak tahu tentang ini'."

Yahf $11 y6'61945 berkata, "Syu'bah melemahkan hadits Abu

Bisyr dari Mujahid dan dia berkata, 'Abu Bisyr tidak mendengar apapun

dari Mujahid'. Hanya saja hnu Umar 5nng merir,uayatkannSp dari Abu

Bakar Ash-Shiddiq se@tir matquf

t140U. Hadits Aist/ah ini diriwayatkan oletr Al Hasan bin Sufi7an

dalam Musnadnya. serta Al Baihaqit/tl f,ar;1 hadits Al Qasim bin

Muhammad, dia berkata:

,&t *vht *Ut #; t-a 'Uti ,ix;; ,#
.'-(w : irr:itbr r.I L("3

Aisyah mengajariku, dia berkata: Ini adalah tury*,n a Nabi,fl$,

'At-tahhi54natu lillaah wash-shalawaatu wath-thayyibaat. (Pujian hanya

untt* Allah serta kebikan dan shalaumt)...."

Malik meriwayatkannya secara mauquf hanya sampai kepada

Abdunahman bin Al Qasim, dan dalam Al llal Ad-Daraquthni me-rajilr
kan versi mauqufnya.

t%5 Uh. N lhmill,.aryahnu Adi (2/l1ll.
Le4$ lbid.
1e47 Uh. As-SunanAt Kubm(2/l4d.1/;1).
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Al Baihaqil% meriwaptkan dari jalur lain dan di dalamnya ada

tasmiyah (pengucapan basmalah). Tapi dalam sanadn5a ada hnu Ishaq

dan dia jelas menyatakan penyimakannSn akan hadits itu, hanya saja Al

Baihaqi menganggapnya dha'if lantaran menyelisihi oftIng 5nng lebih

hafizh darinya.

Dia berkata1949, "Tsabit bin Zuhair meriwayatkan dari Hisyam,

dari ayahnya, dari Aislrah. Di dalamnSa juga ada bsmitnh, tapi Tsabit

sendiri seorang perawi yang dhalf Tsabit ini juga meriwayatkannya

dari Nafi', dari Ibnu Umar sebagairnana telah lalu.

lL4}zl. Hadib Samurah diriwayatlon oletr Abu puudres0

dengan redaksi:

'r' a! a- a trg lar iit'c,rLhr
t,tA, p ,.ir i:$tt LrjLtt'o6r !'c,tbit $;- r -'J-'J . t

F+f J;r'sv"C dL t&, p:, iv X" e 4t *
Ucapkanlah oletr kalian, "Penghormatan hanya untuk Allah,

demikian pula kebaikan dan shalawat. Kerajaan hanya milik Allah.

Kemudian ucapkan salam kepada Nabi, dan ucapkan pula salam kepada

yang membacakan kepada kalian dan kepada diri kalian sendiri."

Tapi sanad hadits ttr dha'if.

1%8 Lih. As-grnn Al tubn l2/I4A.
1%e 65. As-9unan Al Kubm en$|.
1e5o Uh. Sunan Afu Daillno.g75l.
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[1403]. Hadits Ali diritmSTatkan oleh Ath-Thabarani dalam Al
Ausathlgst dari hadits Abdullah bin Atha', An-Nahdi menceritakan

kepadaku:

,*,i iP h' ,*,it ):rx'* * i. l;ir UL

Ut *|* #r4!", ,i,j!, td' )i:,.t'* ,rik ,i*
Ls-2r:st, -fur: Lr:itLsrr.i L$3r ,Jd ,*i {. ?tt .b

.i, Ur;ti,lr Lr:rf-lr Lt+tht3 Ugfltt c.,w;|t,

Aku bertanya kepada Al Husain bin Ali tentang tasyahhud

Nabi $, maka dia meniawab, 'Kamu bertanya kepadaku tentang

tasyahhudnya nabi?" Aku meniawab, "Ceritakan kepadaku

tasyahhudnya AIi dari Nabi$." Dia menjawab, "At-tahhiyaatu titlaahi

vnsh-shalawaatu vnth-tha5ryibafu, unl ghaadi5natu war-raa'ihaatu,

waz-aki5aafu wan-naa'imaafu as-aabighaafuth-thaahimatu lillaah.

htjian harya unfuk Allah, slnkuat dan kebikan, serta keharuman,

'kesucian, kelembutan, kelapngan, kebqsihan hartn milik Allah."

Tapi sanad hadits ni dha'it

Menurutku, ada beberapa jalur lain dari Ali'yang diriwayatkan.

oleh Ibnu Mardawaih dari jalur Abu Ihsaq, dari Al Harits, dari Ali, tapi

dia tidak meriwayatkan hadits ini secam mar{u', tapi di dalamnya ada

tambahan,

19sl 66. Al Mu'jam Al Austh lno. 29171, di sana tertulis '1Al Bahzi" sebagai ganti

kata "An-Nahdi."
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.r;li'* Yt ,In';3'qG 6

"Apa yang baik maka itu milik Allah sedangkan yang buruk

adalah milik selain Dia.'

t14041. Hadits hnu Az-Zubair diriua5ratkan oleh Ath-Thabarani

dalam Al lhbilesz dan Al Ausatfies3 666 hadits hnu [ahi'ah, dari Al

Harits bin Yazid,

* d,:'i2,3\,Ji- i.lt i.'c.4 )3)t $'."4-
Lt:it*st i L$-il ,o;;\r ,? itr,; i' r,, ,lt"i ;r'bt
tlf;.lhl 

"pf, 
,:i |!r.n I iu:t ir h iif v ilf 'r.J;l ,Lt*st

w;)4,=r,y b r;t;ltlolr ri;l:r ra.i'olt 
ry;l:t tl#.|f,u. ^t;:rl 

'i;;i ;:*.1.?. ) ! t.. llot

t
1.r.. I t.

l-t.
.1.
rjl,'e?;, i, *;:, Ut 6 :llLiflr,4#, G n'*5. ?s Llt

,

Gt- ,r;lnt:,tirt ftitr ,:uy1s;Ltrjr' ,+ ,tbtt€), i>fu'
.Ft\t,Ftst

Aku mendengar Abu Al Ward, aku mendengar AMullah bin Az-

Zubair berkata: Sesungguhnya Nabi $ adalah, "Dengan

nama Allah dan dengan Allah s&aik-bikng nzilna. Puiian kepada

Allah, demikian pula shakwat dan kefuikan. Aku bercaki tiada ilah

selain Allah, hangm Dia sendiri tkda sel<utu bgt-Ntn. Aku iuga bersaksi

bahwa Muhammad adalah hamb dan utusn-I{5n Wng Dia utus

mqnbawa kebenamn sebgai pernbe,ri l<abr gembin sel<aligus

19s2 5"6.nuimana disebutkan dahm MaJma',42-Zaw:a' id (2/1451.
1es3 66. Al Mu'iam Al Austh (no. 3116).
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peringabn, dan bhwasanSa kiamat ifu psfi terjadi bnpa ngu, Allah

akan membangkitkan siapa saja gnng ada di alam kubur. Salam

untukmu wahai Nabi disertai mhmat dan bqkah dari Allah. Salam

kepada kami dan kepada pn hamba Allah gang saleh. Ya Alldh,

ampunilah aku dan bedlah aku petunjuk." Ini dilakukan dia rakaat

kedua.

Attr-Thabarani berkata, "Hanlra hnu lahi'ah ]rang
meriwayatkannya."

Aku fibnu Hajar) katalon, "Dia ihr dhalt apalagi bila menyelisihi

riuayat orang lain."

114051. Hadits Mrnwiyah diriwalatkan oleh Ath-Thabarani

dalam Al l{abi}w dan ini sama dengan hadtts hnu Mas'ud dengan

sanad yang haan.

t1406]. Hadits Salman juga dirtuvayatkan oleh Ath-Thu6u.ni1e55
dan Al gurrurlgl$, ia sama dengan hadits hnu Mas'ud, hanya saja ada

tambahan (3) setelah kata (cr*LJr) Hu di aktrir haditsnya ada kalimat,

"Ucapkanlah itu dalam shalatmu dan jangan tambah atau kurangi satu

truruf pun."

Tapl sanadn3n dha iltw

re54 Uh. Al Mufum Al Kabirguz 19, no. 891).
1e55 65. N Mu'jam N lkbir (no. 6777).
1956 66. Mukhtashar Zatn'id Al Bazar(no. 402).
1957 Al Haitsami berkata dalam Majma'Az-hwaa'id(2/lM),

"Di dalamnya ada Bisyr bin Ubaidullah Ad-Darisi yang dianggap pendusta
oleh Al Azdi. Sementara ifu hnu Adi menganggapnya perawi yang munkarul
hadits, namun hnu Hibban menyebutuiya dalam Ats-Tsiqaat,,
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114071. Hadits Abu Humaid driwayatkan oleh Ath-Thabarani

tapi ada tambahan, 1,il f:rgltlt) setelah kata 1ot*tll) tapi dengan

menghilangkan huruf waws&e\xnkata itu. sanadnya juga dha'if.

114081. Hadits Abu Bakar yarg mauqufdiriwayatkan oleh'hnu

Abi syaibah dalam Mushannafnyales8 6uri Al Fadhl bin Dukain, dari

Sufyan, dari Zaid Al Ami, dari Abu'Ash-shiddiq An-Naji, da1 hnu

Umar,

g2otS)r'&* /t * #,3,'#;-uk Fv{if
. . ..L$)t j'er;tAta, b'-q$t :.3i.ir

bahwa Abu Bakar mengajarkan taq/ahhud kepada mereka dari

atas mimbar sebagaimana mengaiari anak kedl baca hrlis, "Pr.iian bgi
Allah, shalavnt serb kfuitcan,.' lalu dia menyebutkan hadits yang

sama dengan hiidits Ibnu Mas'ud

Menurutku, diriwaptkan pula oleh Abu Bakar bin Mardawaih

dalam pembahasan tas5nhhud dari riwayat Abu Bakar secam mar{u',

sementara itu sanadnya hasn. Selain ihr juga ada riwayat dari Umar

secara mar{u' dengan sanad yang dha'if, di dalamnya ada Ishaq bin Abi

Farwah, serta dari hadits Al Husain bin AIi dari jalur Abddlah bin Atha',

dari Az-Zuhri, dia berkata: Aku bertanln kepada Husain tentang

tasyahhudnya Ali maka dia menjawab, "ltu adalah tasyahhudnSn

Nabi $...." Lalu dia menyebutkan haditsnp.

1es8 tjh. Mushannaf lbnu Abt Stnibh ll/2601.
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' 

lt4og-L4111. Hadits Thalhah bin Ubaidulah dengan sanad yang

hasan, juga dari hadits Anas dengan sanad yang shahih, serta hadits

Abu Hurairah dengan sanad yang shahihpda.

ll4l2l. Juga dari hadits Abu Sa'id dengan sanad yang shahih

pula.

.t1413-14171. Selanjutrya hadits Al Fadhl bin Abbas, Ummu

Salamah, Hudzaifah, Al Muthallib bin Rabi'ah dan hnu Abi Aufa,

sementara itu dalam sanad-sanad mereka ada permasalahan,

sebagiannya ada png mendekati haan. Total riwayat tentang

tasyahhud ini adalah dari 14 orang sahabat.

lu' ,f- ltLl ,;:F i f q* -[rr\^].r^1
JL'J:" e, ,ji ,;rtri e* e:*ar )rX G ,b *i ,11

."+t;.L JT .h erj.t e|Ab k *U JI ,r4 #
)I *,ret;.t**;6. \K #)T *r#,*Ui.t

t z n , ,6 .

V"*&tettt
489-114181. Hadits Ka'b bin Ujrah: Bahwa

Nabi $ ditanya bagaimana tatacara shalawat kepada dirinya,
maka beliau menjawab, 'Uapkanlah, 'Allahurnma shalli 'ala

Muhammadin wa 'ala aali Muhammadin kamaa shallaita 'ala

Ibraahiima wa 'ala aali lbraahiim, wa baarik 'ala

Muhammadin wa 'ala aali Muhammadin lamaa baarakta 'ala

Ibraahiim wa 'ala aali lbnahiim innaka hamiidun majiid- (Ya
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Allah, bertlah shalawat kepada Muhammad dan keluurgu

Muhammad, sebagaimana Kau bertkan shalawat kepada

Ibrahim dan keluarga lbnhim. Berl<atilah Muhammad dan

keluarga Muhanmad, sebagaimana Eigl<au telah

memberkati lbrahim dan keluarga lbrahim, sesungguhnya

Engkau Maha Terpuji lagi Maha Mulia)'.'

6rr-5u*'ir959 dan AI Hakimlffi meriwaSntkannya dengan

redaksi ini, asalnya ada dalam Shahihaii%l y*g sudah ditunjukkan

sebelumnya

?tt -* lnt J-rt Ll ,yiX 'i.t ql- -[r t t t]. n .

.iorrVLW:{)4 G.s,o.

t:'-'tl ilt'+if oGfut 'u';'4 ; ,;iAt ,r1 G So *} *;

490-114191. Hadits lbnu Mas'ud: Bahwa
Rasulullah C bersabda di akhir ta$rahhud 'Kemudian

hendalaya dia memilih doa ap aia 5ang dia sul<ai untuk
kemudian betdm dengan ifu."

Dalam riwayat lain, 'Maka henda^lm57a dia betdoa

dengan apa aja Wng dia kehendaki setelah itu (setelah

taryahhud)."

Riwayat pertama diriwayatkan oleh Al Bukharil%2 di akhir

tasyahhud dengan redaksi,

1959 l..ilr. Surnn An-Nas 'r(no. 1288).
1e6o Uh. N Mtsbdnk Al Hal&r, 13/1481.
1%1 66. shahk Al Bul<hadlno. 5354 dan slahth Mwlim(no. 402).
1%2 66. shahk Al Bukhad(no. 835).
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,Glttr'oiLl'k1'"i

.irl Y ,.ti)t;'bt'i
"Hendakrya dia menilih puian ap aja yang dia inginl<an."

tl42}l. Dalam satu versi riwayat An-Nasa'ilB dari Abu

Humimh,

.d w. a. );x.;'$";
"Kemudian hendaknya dia berdoa ,"* dirinya sendiri dengan

apa saja yang menurufrtya perlu."

Sanadnya shahih.

ll4zll. Dalam hadits hnu Abbas 5zang ada dalam riwayat

Muslim1ffi,

tzt o (
a.*,.C1

"Kemtudian hendakn5a dia memilih da ap aia 57ang dia sukai

untuk kemudian berda dengan itu.'

Al Bukhari dan Mtrslimls meriwalptkan hadits kedua, dimana

redaksi Muslim adalaht

.,eY{::j' 'u'H-;
"Kemudian hendala5n dk menilih Wminaan aP eta unfuk

dla pnJatkan."

Adaptrn redalai Al Buktrari:

re6 Uh. Shahih Al Bukhan(no. 6328) dan Shahih Musbm (no. 402).
1e64 Uh. Sunan An-Nas 'r(no. 1310).
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,y e t):r4Lti lpt (f, ,1qlr g;ki'7;)r eL

:r*+c.x-'ol#trGfur
'Adapun ruku maka agungt<antah Tuhan (Allah), ,A*S*u,

dalam sujud maka basungguh*unggahlah dalam beda maka psti
akan dikabulkan unfuk l<alian.D

'n ok &3;r'ht J* 
"lthf 

,Ly -[r rvv].tr r

,:o';l i:, U:i i d. *t dt : 
r-t)At : ;iAr', i rt 6 lr

ifi' ul 1t yr'.:rlf ul cr,;;l6:t ,:c]iLf c:t -'r;l t:t

491-1L4221. Hadits bahua Nabi C ketika di akhir
tasyahhud maka beliau menfJuciapkan, 'Ya Allah, ampunilah
apa wng telah afu lalrul<an dan apa wng belum kulakul<an,

apa yirng aku nhasialan dan apa Wng aku tampakl<an iuga
apa wng kuhambw-hambw dan apa wng l{au tahu dariku.
Engkau-lah Yang Maha Mendahulul<an dan Maha
Mengakhirlan, tiada fuhan selara Engl<au-"

14*1i-1e66 meriwayatkannya dari hadits Ali dalam sebuah hadits

yang panjang, tapi dia;uga meriwayatkan dari jalur 1u61%7 yang juga

ada pada Abu Daudl%8 bahwa beliau mengucapkan itu setelah salam.

1e65 uh. Shahk Muslim(no.4791.
re65 uh. Shahih Muslim (no. 771I
1e67 Uh. Shahih Muslim (no. 771/2021, dia berkata: AApabila beliau telah salam

maka beliau mengucapkan, oYa Allah ampunllah aF Sang telah aku
peftuat.... "Sampai akhir hadits.

.uf 1a;t j.35tt
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* -[r tvr].rrv

* ',yt , pt qt&s ,:;4, qtb U ,€tf 'n 
"h,y ,€tl 'n l!

.Jtfur g*r#'fi,er36
4g2-t742g1. Hadits "Apabila salah seorang dari lralian

selesai mengucapl<an tasyahhud mal<a hendaknya memohon
perlindungan kepada Nlah dari empat hal: Dari aab
nenl<a, azab kubur, fihah hidup dan mati serta fibah AI
Masih ad-Dajjal,"

y*161969 meriwayatkann3a dari hadits Abu Hurairah, ini juga

ada dalam Shahih Al BukharieTo 61p6 ayid(terikat) dengan adanya

taqnhhud.

An-Nasa. i1971 menambahkan,

drt.-r*;,i'i
"Kemudian beliau bendoa unfuk diri sendiri sesuai dengan apa

yang beliau anggap perlu."

1968 66. Sunan Abu Daillno. 1509), dan dia berkata, "Nabi $ bila sudah salam

dari shalat maka beliau mengucapkan, Ya Alhh ampnilah dm gng telah

aku lalrukan dan 5ang belum alru hkulan:" Sampai akhir hadits.

Dalam hadits no. 761, "Beliau mengucapkan kefika sudah selesai dari shalat,

'Ya Nlah anrynihh ap tpng telah aku lakukan dan Sang belum aku
laldtan'." Sampai akhir.

r%e l.ih. Shahk Mustim (no. 58f;1.
te?o uh.' Shalriti Al Bukhari(no. 832).

o - c.

)JrU.f,
ot-t. ( i .:
d"t-t L,
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;:i. ok *, ;a \t J. fi ,Ly -[r t v t]. t rr

P,'a 4i;:rt ,,Ji)t .ttss'u +!;l $,*tst :-el',ilt li i
i;f a'"6s:r ,et;lstj tlat g a 4\;lt^,1*:rl yl

'rr;t:i'd' 'u+
493-114241. Hadits bahwa beliau biasa berdoa di akhir

shalat, 'Ya AIIah, sungguh aku berlindung kepada-Mu dari

siksa kubur, aku berlindung pula kepada-Mu dart finah N
Masih Ad-Dajjat dan aku berlindung kepada-Mu dari fitnah

kehidupan dan kematian. Ya Allah, sesunggahng aku

berlindung kepada-Mu dari dos dan hutang-"

Hadits ini diriurayatkan oleh Al Bukhari dan Muslim (Mutbfaq

'r1ui17fe72 dari hadits AtsYah'

;ti- ok *', * bt J.'6 ,Ly -[r tyo].trt

;jtr fr r) taiF tu d'.5b .,ir ;*l' ,it$ y.>b e
.€')t )Pt Ul :!il *35 ?)* u ?P d';'uUf lt

494-lL425l- Hadits bahwa beliau & biasa berdoa

dalam shalat, "Ya Allah sungguh aku telah menzhalimi diriku

dengan kezaliman yang banyak dan tidak ada yang

mengampuni dosa selain Engkau maka ampunilah aku

dengan pengampun.rn yang ada di sisi-Mu dan sayangilah

1e72 uh. Shahih At tulchiribo. 832) dan shahk Muslimlno.589l.
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aku, sesungguhnya Engkau Maha
Penyayang.'

Hadits ini diriwayatkan oleh Al Bukhari dan Muslim (Muttafaq

'alaihllets dari riwayat AMullah bin Amr bin Ash, dari Abu Bakar fuh-
Shiddiq bahwa dia berkata,

tcl '., ty. -ftl cLer

Kitab Shalat

Pengampun lagr Maha

.i,r J;, G-

a tl
" " ";irrt

,
*,G;)2 G

"Wahai Rasulullah, ajarkan aku doa yang bisa aku pergunakan

dalam shalatku." Maka beliau mengucapkan, "(J@pkanlah...." Lalu

beliau menyebutkan doa di atas.

Ada satu riwayat oleh mereka berrdua dari Abdullah bin Amr bin
Ash bahwa Abu Bakar berkata, .... lalu disebutkanlah hadits yang sama.

Aku belum menemukan ada yang meriwayatkannya sebagai doa
beliau S dan tidak pula ada 5nng meriwayatlonnya sebagai doa setelah

tasyahhud.

....r'-,IJr L,.f,f-J,+,r**

'Hadits: Penghalalnya adalah salam....

Sudah disebutkan di aunl bab dari hadits Ali yang diriwayatkan

oleh At-Tirmidzi dan lainnya, sertia dari hadits Abu Sa'id yang

diriwayatkan oleh Al Hakim dan lainnya, tapi hadits ini memiliki cacat
yang disebutkan oleh Ibnu Adi dan Ad-Daraquthni. Juga ada dari hadits

AMullah bin Zaid yang diriuaSntkan oleh Ad-Daraquthni tapi dhaIf.

1e73 Lh. Shahih Al Bul<hari(no. 834) dan Shahih Musttmlno.2Z0Sl.
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Selain itu ada pula dari hnu Abbas yang diriwaptkan oleh Ath-

Thabarani. fu-Rafi'i dalam Al Amali menjadikan hadits Aisyah yang

shahih sebagai acuan, "Beliau menutup shalat dengan salam." Beliau

bersaMa, "Shalatlah lalian kalian lihat aku shalat."

'#i>tu' ,i;3n &i;r,h, J-fi,Ly*
' Hadits bahwa beliau $ mengucapkan, 'Assalamu

alaikum.'

Akan dijelaskan setelah hadits di bawah ini.

*') ;a bt Jb 'fi :,j).1 i; L* -[r rr r]. t r o

iy*l' :rU- *: ,i,t zlLr.'# iy*l' :#'* & og

.inti;rr'#
495-113261. Hadits Ibnu tt.r'ra bahwa

beliau $ mengucapkan salam ke arah kanan,
"Assalaamu'alaikum wa rahmafullaah" dan ke sebelah kiri,
'Assalaatnu'alaikum wa rahmafullaah. "

Hadits ini diriwayatkan oleh empat penyusun kitab Sunant974,

Ad-Daraqu1",6i1975 dan hnu 11166*1976. Redaksi di atas sama dengan

1e74 IJh. Sunan Abu Daud (no. 996), Sunan At-Timidzi (no. 295), Sunan An-
y'fasa 'i (no. 7322,7323 dan 1324) dan Sunan lbnu Majah (no. 914).
Abu Daud berkata, "Syr'bah mengingkari hadits ini sebagai hadits Abu Ishaq
yang mar{u'." Sedangkan At-Tirmi&i mengatakan, "Hadits hasan shahih."

1e7s Uh. Sunan Ad-Damquthni (l/35G357).
1e75 uh. Shahih lbnu Hibbn W lhsan, no. 1990).
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salah safu riwayat An-Nasa'i1977 dan Ad-Daraquthni, sementara ifu

hadits ini memiliki beberapa redaksi.

Asalnya ada dalam Shahk 14*11,n1978 dari jalur Abu Ma'mar,

' 
:1" 

'::i

bahwa ada seorang kepala daerah di Makkah yang melakukan

salam dua kali, maka AMullah -yakni hnu Mas'ud- berkata, "Dari mana.

dia tahu sunah ini? Rasulullah $ memang melakukan itu."

Al Uqaili1979 berkata, "Sanad-sanad yang shahih dan Mbit
tentang hadits hnu Mas'ud adalah riwa5nt png menyatakan salam dua

kali dan tidak ada yang shahihtentang salam dm kali (dari hnu Mas'ud):

q)*-[rtrv].ttr
.i+tt:^;);:'& ok

496-1L4271. Hadits Aisyah bahwa Nabi $ biasa

mengucapkan safu salam.

Hadits ini diriwayatkan oleh At-Tir*id2i1980, hnu Mala[1e81,

hnu Hibbant982, AI 1-1u1i,rr1983 dan Ad-Daraquthni1984.

1e77 Uh. Sunan An-Nas' I (no. 13221.
1e78 P6. Shalilh Muslin (no. 58t1.
1e7e Uh. Ad-Dhubfa 'karyaAlUqaili (l/l77l.
1e80 Uh. Sunan At-Timidzi k:o. 2961.
1s8r 96. Sunan tbnu MaJah(no. 919).
1e82 ljh. Shahth tbnu Hibbn(no. 1995).
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Dalam Al llal dia (Ad-Damquthni) berkata, "Yang

meriwayatkannya secara marfu' dat'. Zuhair bin Muhammad, dari
Hisyam, dari ayahnln, dari Aisy"h adalah Amr bin Abi Salamah dan

Abdul Malik Ash-Shan'ani, tapi Al Walid menyelisihi mereka dan hanya

meriwalntkannya secara mauquf"

Uqbah be*ata: Al Walid berkata kepada Zuhair, "Apa kamu
mau aku sampaikan kepadamu langsung dari Nabi $?" Dia menjawab,

"Mau." Al Walid berkata, "Yahlra bin Sa'id Al Anshari mengabarkan
kepadaku, bahwa Rasulullah #...."

Jelaslah bahwa riwaSrat yang mar{u'adalah keliru.

Riwayat yang mauqufini Juga diunggulkan oleh At-Tirm1612i1985,

N Bazzar dan Abu 11u6-1986. Sedangkan unfuk yang marfu'
memvonisnya sebagai hadits munl<ar.

hnu Abdil Ban1987 berkata, "Riwayat yang marfu'tidak shahih."

AI 11uLi*1988 berkata, "Wuhaib meriwayatkannya dari
Ubaidullah bin Umar, dari Al Qasim, dari Aisyah se@ra mauquf dan ini
sanadnya shahih. sedangkan Baqi bin Makhlad meriwayatkan dalam

Musnadnya dari riwayit Ashim, dari Hisyam bin Urwah secara marfu'.
Ashim di sini menumtku adalah Ibnu Umar dan dia itu dha,if.

Sedangkan yang menganggapnya adalah Ashim bin Sulaiman Al Ahwal
adalah keliru. Wallahu a'lam."

1e83 Uh. Al Mustadmkkarf,a Al Hakim (l/2gh2gll.
1e84 Uh. Sunan Ad-Damquthni (1/23VZ3ll.
1e8s 66. Sunan At-Tirmidzi lZ/901.
1e85 Uh. Itall<aryahnu Abi Hatim (l/l4$).
re87 66. At-Tamhid l<arya Ibnu AMil Barr (1 I / 2OZ').
1e88 Uh. N Mtstadmk (l/Zgll.

t

dia
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hnu Hibbarr1989 *srir,r6y6tkan dalam Shahilrnya juga Abu Al

Abbas As-Sanaj dalam Musnadnya dari Aisyah dengan bentuk lain tapi

redaksi yang mirip dengan ini. Mereka berdua meriwayatkannya dari

jalur Zurarah bin Aufa, dari Sa'id bin Hisyam, dari Aisyah,

'"lri'f 
"k'., 

*r'iJ sy ors *t *a!" ;* olrll
'; ,& r) W. i ,;r- i ,t?'gt ii,r i;:-i ,*6t*2 lf

l, t a!, 1, ,, 1 t',, t c!,

P-f'+f'*f ,i:i.: yt ?\:t'*t;$ 46t tk
.d-lgl. .. .,/9';i,#k't

bahwa Nabi $ bila melaksanakan witir dengan sembilan rakaat

maka beliau tidak duduk (tahiSryao melainkan pada rakaat ke delapan.

Beliau memuji Allah, berdzikir lalu berdoa, lalu bangkit dan tidak salam

(pada rakaat ke delapan rtu) dan melanjutkan ke rakaat kesembilan, lalu

beliau duduk, berdzikir kepada Allah kemudian berdoa, lalu kemudian

salam satu kali. Selanjutrya beliau shalat lagl dua mkaat dalam keadaan

duduk...." Sampai akhir hadits.

Sanad ini sestni qprat Muslim tapi tidak diternukan oleh Al

Hakim, padahal dia meriwayatkan hadib Zuhair bin Muhammad dari

HisFm sebagaimana kami sebutkan di atas.

1e8e uh. Shahk lbnu Hibbn W lfuan, rc. 24421.
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.;\t s'"1, €q. "j-,? 
,!,'*r,

'Hadits bahwa Nabi $ mengucapkan salam * *.rr,
"Assalaamu'alaikun .wa rahmafullaah" hingga terlihat putih
pipi kanannya, "Assalaamu'alaikun wa rahmatullaah" hingga
terlihat putih pipi kirin57a.

An-Nasa'i meriwayatkan hadits ini dari hadits hnu Mas'ud dan

hadits ini sudah disebutkan di atas.

Hadits ini dirivra5ntkan pula oleh Ahmadls, hnu Hibban19e1,

Ad-Damquth nil992 dan lainnya.

Dalam bab ini ada pula hadits dari Sa'd bin Abi Waqqash,

Ammar bin Yasir, Al Bara' bin Azib, Sahl bin Sa'd, Hudzaifah, Adi bin

Umairah, Thalq bin Ali, Al Mughirah bin Syu'bah, Watsilah bin Al

Asqa', Wa'il bin Hulr, Ya'qub bin Al Hushain, Abu Ramtsah dan Jabir

bin Samurah.

tl428l. Hadits Sa'd diriwayatkan oleh 14*16r1ee3, Al

Bazzarrw, Ad-Daraquthni199s dan hnu Hibban1996. Al Bazzar berkata,

"Diriwayatkan dari Sa'd lebih dari safu jalur."

leeo 66. Musnad Ahnad(no. 3887).
1eel 11r. Shahk lbnu Hibbn(no. 1991).
1ee2 65. Sunan Ad-Dataquthni (1/35G3571.
1ee3 Uh. Shahih Muslim, (no. 852).
1ee4 Lih. Musnad Al fuar(no. 1100).
lees Uh. Sunan Ad-Danquthni ll/356).
ree6 [ih. shahih lbnu Hibbn (Al lhsan, no. 19921-
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tl42gl. Hadits Ammar diriwayatkan oleh Ibnu MajahleeT dan

Ad-Daraqutl',ni1998.

tL430l. Hadits Al Bara' diriwayatkan oleh lbnu Abi Syaibdhrsss

dalam Mushannafnya dan Ad-Daraqutht 12000.
t" ,'

t14311. Hadits Sahl bin Sa'd diriwayatkan oleh Ahma612001 13oi

di dalamnya ada lbnu Lahi'ah.

1L4g2l. Hadits Hudzaifah diriwayatkan oleh hnu Mala[2002.

1ee7 uh. Sunan lbnu Majah, (no. 91).
1ee8 [$. Sunan Ad-Damquthnt (L3;861.
leee Uh. Mushanmf lbnu Abl gfrlbh (l/2981.
2000 [.ih. $tnan Ad Darquthnl, (no. 1/357).
2oo1 I..tIr. Mtsnad Ahnpd(5/338).
2OO2 Altrr betum menernukannya dalam versl c€tak dari funan lbnu Majah dari

Hudzaifah.

hnu Al Mulaqqin b€[.kata dahm htab Al hdr Al Munlrl4/591, "Hadits ini

diriwayatkan oleh Adh Dhiya' Al Maqdtsi datam kitabriya Al Ahkan(2/121,
no. 1535) dan dia mengambiln3p dari lbnu Maiah, denrikian pula Al Hafizh

Jamaluddin dalElm N Atl:/?,ftutisanqn Vuhfatul Aswf 3/43, no. 33561 juga

kepada hnu Majah, dan bahwa dia meriuaptkannSn dalam pernbahasan

shalat. Denrikian puh guru kaml (guruqa hnu Al Mulaqqin) yattu Al Hafizh

Fathuddin Al Ya'muri mengambllnya dari hnu MaJah, tapi {q sendirl belum

hnu AMul Hadi juga menisbatkan hadits itu kepada hnu MaJah*'tiula-

kitabnp Tansk At-Tatqiq (L/4224231. Kemudian dia berkata, "sanadnya

shahih.,, Dalam sebagian naskah yang shahih tertulis Ammar bin Yasir

sebagai ganti Hudzaifah, dan int adahh kealpaan.
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114331. Hadits Adi bin Umairah diriwayatkan oleh hnu
Maja[2oos dan sanadnya hasn.

1L434l. Hadits Thalq bin Ali diriwayatkan oleh Ahmad2@4 6un

Ath-Thabaranizo0s, tapi di dalamn5ra ada Mulazim bin Amr.

114351. Hadits Al Mughirah diriwayatkan oletr Al Ma'marl dalam

Al Yaum wa Al-Iailah6* 6gr-11ru5ur-rizcto6. Tapi dalam sanadnya ada

yang perlu ditinjau kernbali.

114361. Hadits Watsilah bin Al Asqa' diriwayatkan oleh Aq,r

Spfi'i20oz, dari hnu Abi Yafu7a, dari Ishaq bin Abi Farwah, dari AMul
Wahhab bin Bukht, dari Watsilah, dan sanadnya dhalf,

lL437l. Hadits Wa'il bin Hujr diriwaptkan oletr Abu puu62008,

Ath-Thabaranizo0e dari hadits AMul Jabbar bin Wa'il, dari ayahnp tapi

dia tidak pemah mendengar ini dari aphnya.

2oo3 Aku belum men€ntukannlp pb Swan lbnu MaJah, melainkan datam

Musnad Ahmd lno, 177261. Ini Jtrga tertulls dalam sebaghn manuskrip r4l

kdr Al Mwlr.
Uh. (4/59, catatan kaki no. 3).

21004 Ttdak ada dalam Al Musad Sang srdah dtcetak, tapl lsi hadits ini
diriwayatkan oleh lbnu Haiar dahm kitabnya ltlnf Al t{ahanh 16/373, no.
82461.

2005 Uh. At Mu Jam Al fitabirk:r,. 82M1.
2006 l..ilr. Alfu'Jan AlKafuW2,no.9291.
2@7 ljh. Msnad AsySyft', (hal. 43).
2oo8 tjh. Sunan Abu Daud(no. 997).
2009 Uh. N Mu'jam Al t{abir lW 22, no. 7ll.
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t14381. Hadits Ya'qub bin Al Hushain diriwa5ntkan oleh Abu

Nu'aim dalam Al Ma'ifaPo|0, tapi di dalamnya ada Abdul Wahhab bin

Mujahid dan dia seorang perawi matruk

t14391. Hadits Abu Ramtsah diriwayatkan oleh Ath-

Thabarani20ll 6u,'t hnu Mandah tapi dalam sanadnya ada masalah.

t14401. Hadits Jabir bin Samurah diriwayatkan oleh Muslim2012

dalam sebuah rangkaian hadits yang di dalamnya ada kalimat,

.{bt#rU
"Sesungguhnya ctrkuplah salah seorang dari kalian meletakkan

tangannya di atas pahanSp kemudian mengucapkan salam kepada

saudaranya grang ada di kanan dan kiri."

Catatan:

Dalam Shahih hru tltbbr*ols dari hadits hnu Mas'ud ada

tambahan redaksi yarfu, Wabnkaatuh. "setelah 
(Wanhmafullah. "

Hadits ini juga ada dalam Sumn lbnu MaJal?ol4, dat Sunan

Abu Dau&015 dari hadits Wa'il bin Hujr. Maka sungguh mengherankan

2010 hh. Ma'ifatu,Ash Shalnbh lerya Abu Nu'aim (5/2815, no. 66671.
20u gh. Al Mu'jam Al lkblrw 22, no. 6903).
2012 Uh. Shahk Muslim,(no. 431).
2013 96. shahih lbnu Hibbn(no. 1993).



Talkhishul Habir

ketika hnu Shalah berkata, "SesungguhnSB tambahan ini tidak terdapat

dalam satu kitab hadits pun."

.ir J;, 6]f :w:t* i. ?fr qy -[r t r \]. rlv
.tbi;.1:h1:.,si;Lfrt*f jr;G ol &3 ivht ,*
497-lLMLl. Hadits Samurah bin Jundub,

"Rasulullah $ memerintahkan kami unfuk mengucap salam

kepada diri kami sendiri dan meniatkan antar kami satu
sama lain."

Abu Daud20t5, Al 11uLi-2017 meriwayatkannya dengan redaksi,

,f JL t*x'&3?t ,locJ of, py oa"i'of
"Hendaknya kami menjawab salam imam, lalu saling

menyayangi satu sama lain dan mengucapkan salam safu sama lain."

hnu Majah2018 6url NBazzar meriwayatkan dengan redaksi,

.f. JL t*x'$Lb t*J e'{.J Ll

"Kami mengucapkan salam kepada pam imam kami, lalu

mengucapkan salam satu sama lain."

Sementara N Bazzar menambahkan redaksi,

2014 66. Sunan lbnu Majah, (no. 914), tapi dalam manuskrip tercetak dari. Sunan

lbnu Maj,ah tambahan ini tidak ada.
2or5 I:h. Sunan Aht Daudlno.997l.
2016 66. SunanAbuDaud(no. 1001).
2ot7 tih. At MustadnklT/270L
2018 65. Sunan tbnu Majah(no.922).
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.i>ut e
"...dalam shalat." sanadnya hasan-

Dalam riwayat Abu Daud2019 ada sanad lain sampai kepada

Samurah:

'rf alLst F-: e ok 6y *t *v\t ,k !, J;:r6tl
Lrria4 Lfut io$t ) i i . si&lt'S:.s t rl;.u w$t'e
'pt,pr'g4| JL6l;'j 4t rGt&,n Iafij';

Rasulullah,s memerintahkan kami jika kami sudah di

pertengahan shalat atau setelah selesai maka hendaknya dimulai

sebelum salam, yaitu pembacaan doa, 'Puiian, kebaikan, shalawat dan

kerajaan hanSn milik Nlahi Lalu ucapkan salam ke kanan, lalu salam

kepada yang membacakan kepada kalian (imam shalat) dan kepada diri

kalian sendiri."

Tapi riwaS;at trn dha'ifl<arqabanyak perawi yang maihul'

498-lLM2l. Hadits Ali: Bahwa Nabi C melakukan

shalat empat rakaat sebelum Zhuhur, empat rakaat sebelum

2ore llh. Sunan Abu Daud (no- 9751.
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Ashar dan beliau memisahkan keempat rakaat itu dengan
dua salam pada tiap dua rakaat, yaifu salam kepada malaikat
muqanabin, para nabi dan para pengikutnya yang beriman.

. Hadits ini diriwayatkan oleh Ahmad2020, At-Tirmidzi2o21, Al
3urrur2022 dan An-Nasu'i2023 dari hadits Ashim bin Dhamurah dari Ali
di tengah hadits.

'Al Bazzar berkata, "Kami tidak mengetahuinya. kecuali dari

hadits Ashim."

At-Tirmidzi berkata, "hnu Al Mubarak melemahkan hadits ini."

.t^;t sy \'riv W \f t*'* ?6 n,Ly*
' Hadits, 'Siapa ; tertidur untuk suatu shalat atau

lupa maka hendaknya dia melaksanakannya bila sudah
mengingatnya.'

Hadits ini telah disebutkan sebelumnya pada bab tayammum.

5Ht ?i rt* &f'^xv *:r{r h' Jb fi 'Ur-*
*i..3t e.$r:r"

' Hadits bahwa beliau & pemah ketinggalan empat
shalat di perang Khandaq maka beliau mengqadha'nya
dengan berurutan.

2020 Ljh. Musnad Ahmad (L/85, 760').
2021 I:5. Sunan At-Tirmidzi(no. 598).
2022 .:rh. Musnad Al EJazar(no. 673).
2023 L:h. As-Sunan Al Kubm(no. 339).
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Hadits ini telah disebutkan dalam pembahasan adzan. i

l14y';3l. At-Tirmidziz0z4 6*, An-Nasa'i2025 meriwayatkan dari

jalur Abu Ubaidah bin Abdullah bin Mas'ud, dari ayahnya,

^€ 
o ,

PJI 8>
Jh6* 6;!ithf

'n o\Ii \\; tb,ir ,r: t #' 'a'Ji ,? g;.,Jt i'e yt*
iu( iJ c,a j)t J:* ?of 'n ,:r,,it J:* ?ol'"1 ,:fist ;ru ?tti

bahwa kaum musyrikin membuat Rasulullah $ sibuk hingga tak

sempat shalat empat waktu shalat sekaligus pada perang Khandaq

sampai larut malam. Kemudian beliau memerintahkan Bilal untuk adzan

dan iqamah, Ialu beliau melaksanakan shalat Zhuhur, kemudian iqamah

lalu shalat Ashar, kemudian iqamah lagi lalu shalat Maghrib, kemudian

iqamah lagi lalu shalat Isya.

Dengan dernikian hanp ada tiga waktu shalat yang luput dari

beliau. Sedangkan perkataan perawi bahwa beliau disibukkan hingga tak

sempat melakukan shalat*halat tersebut jelas dimengerti pada ketiga

shalat yang ada, tapi pada shalat Isya mungkin maksudnSn adalah beliau

terpaksa mengundumya dari wakfu 5ang biasa.

2024 l.-lrh. gnan At-Tlmrldd(no. 179).
2o2s Uh. Sunan,An-Nasa' i (no. 66;21.

d$l4̂lll
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, lL444l. Hadits ini diriwayatkan oleh An-Nasa'i2026 dan hnu
Hibban2027 dari jalur AMurmhman bin Abi Sa'id, dari a3nhnya, dia
berkata,

.c-rdt.....i66

"Pada peperangan Khandaq kami ditahan sampai tak bisa
melakukan shalat Zhuhur, Ashar, Maghrib dan I$/a sampai kami bisa
mengatasinya. lalu Rasulullah $ mernerintatrkan Bilal untuk
mengumandangkan iqamdr..... " Sarnpai akhir hadits.

Di akhimya ada kalimat, 'Ifu sebelum turun perintah shalat
dalam keadaan berjalan maupun berkendaraan."

2026 Lih. Sunan An-Nas 'r(no. 661).
zon Lih. Shahih lbnu Hibhn (no. 2890). Di dalamnSn disebutkan, ,.Sebelum

furun ayat tentang shalat dalam peperangan." Tapi tidak ada karimat,
"sebelum furun a5at Snng memerintahkan shalat sambil berjalan dan
berkendaman."

sedangkan dalam sunan An-Nas '/ berbunyi, "sebetum furun a5nt 37ang
berhubungan dengan (shala0 dalam peperangan." Kedua kalimat tersebut
adanya di awal hadits.
Adapun kalimat sepert yang dinukil hnu Hajar di atas terdapat daram lih.
Musnad Imam Ahmad (3/491, Ad-Darimi (no. 1524), Ihr semua sebelum
Allah menurunkan alpt tentang shalat khauf "Maka hendaklah
melaksanakann}a (shalaO dalam keadaan bedalan maupun berkendaraan."
Redaksi ini adalah redaksi Ahmad.
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9.L1un.2028

.b; #6J.$b i,Ly-[r t t o]. t rr
499-11445]. Hadits 'Tidak ada shalat bagi yang ihasih

memiliki hutang shalat."

Ibrahim Al Harbi berkata, "Aku bertanya tentang hadits ini

kepada Ahmad, maka dia menjawab, 'Aku tidak mengetahuinya'."

Ibnu al Arabi dalam lfitab Al AridhalPozg mengatakan, "Hadits

ini batil."

rit :ju &3 ;aht J.'fi e; qy -[r t r1].o. .

,W'$ CrrL* {tk i>b G'}3 6? i Ab €:r'/,
4 dt,*W1;tsp

500-114451. Hadits, diriwayatkan bahwa beliau pernah

bersabda, "Apabila salah seonang dari l<alian lupa suatu

shalat lalu dia ingat kembali, sementan dia telah masuk ke
dalam waktu shalat wajib berikub5m mal<a hendalmym dia
mulai dengan shalat wajibn5m sr,at ifu dan baru kemudian
melal<snakan shalat gng dia lupa tercebut."

m28 11a12 (q#0 "Pertngatan" frdak ada dalam naskah asli, tapi ada dalam sisa

masnuskrip frarrs hin.
nD L:h. Addhatul Ahuradd ll/2931
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,

Ad-Daraquthrri203O dan Al Baihaqizost meriwa5ntkannya dari

hadits Ibnu Abbas tapi Makhul tidak mendengar darinya, apalagi dalam

sanadnya ada Umar bin Abi Umar yang majhul.

hnu Al 6-6i2032 berkata, "Hadits ini menggabungkan antara

k*dha'ifandan keterputr.rsan sanad (inqitha )."

Al Baihaqi2033 6"rLu1u, "sebagian ulama madzhab kami (As Syafi'i)

berhujjah dengan sabda Rasulullah t,

,f 6

'Ap yang kalkn dapfr darf waktu shakt maka tunail<anlah,

kemudian gantilah (qhada) shalat 5ang tefinggal olehmu."

ll447l. Hadits Ali bahwa dia menafsirkan firman Allah SWT,

{-;t:?t\.p\
"Maka shaktlah unfuk Tuhanmu dan berkutbnlah." (Qs. Al

Kautsar [108]: 2). Mereka menafsirkannya dengan meletakkan yang

kanan di atas yang kiri, di bawah leher.

Ad-Daraquthni2034 meriwayatkannya dari jalur Uqbah bin

Zhahir, dari Ali. Dan Al 11uLi-20s5 dari jalur Uqbah bin Shahban

darinya pula.

2030 Uh. Sunan Ad-Daraquthni (7/421).
zmr Uh.,As-Sunan N Kubn (2/2221.
2032 uh. Addhatul Ahw:add (l/2931.
2033 Uh. As-Sunan Al Kubn(2/22\.
2034 Uh. Sunan Ad-Darquthnt (7/285).
203s [jh. At Musbdnk (Z/Sg7l.

f.6 tryir itr^ &;t
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Abu Daud2036 dan 61-,*u62037 meriwayatkannya dari jalur Abu

Juhaifah,

e ;" 'J,ir &'t fui :iu ,$,
ol
Jl '

.r;ill

bahwa Ali berkata, "Meletakkan telapak tangan di bawah pusar

dalam shalat adalah sunnah."

Tapi dalam sanadnya ada AMunahman bin Ishaq .4/ Wasithi

seorang perawi yang matruk, dan ada kesimpangsiuran riwayat pada

dirinya.

Ada pula riwayat dari hnu Abbas mirip dengan tafsir yang

diceritakan di atas, juga dari Ali yang diriwayatkan oleh Al Baihaqi2osa.

501-t144S1. Perkataan penulis: Bahwa Jibril iuga
menafsirkannSn seperti itu kepada Rasulullah S-

Al Hakim2039 mgriuray3tkannya dalam tafsir surah Al Kautsar

pada kitab N Mustadnk, dari hadits Al Ashbagh bin Nubatah, dari AIi,

P{"Jl, c,J?^liai',;?l sy A:),1;_ 5$I';,U-'#t r{"-.i.'{1 t<St zi 6t,sG ,ri:n st ,);

2036 Ulr. grnan Ah.t Daud (1561.
2037 uh. Msmd Iman 41vn2/ lno. 8751.
2038 tih. As-grnan Al ltubm 12/311.
zbse 65. At Musbdmk lL/lsfi\.

t, 1jhl P:t ir'ht * Uu i6 qlr ei. *i il
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6c. q:V ,gr?,'"-*, $;,'*s', ti;: d3 6lil;:i- e'; 
"ol

.*rrttite,
Tatkala turun ayat ini maka Nabi * berkata kepada Jibrtl, "Ap

gng dimakud nahimh Qehq hqtan gnng harus dipensgal) di sini?"

Jibril menjawab, "Itu bukan nahinh (haran sembelihan), tapi Allah

memerintahkan agar kalau kamu melalnrkan takbiraful ihram maka

kamu harus mengangkat kedua tanganmu, demikian pula ketika kamu

ruku dan ketika mengangkat kepala dari ruku, karena seperti ifulah

shalat kami dan shalat para malaikat."

Hadits ini diriwayatkan oleh Al Baihaqi,zm tapi sanadnya

sangat lemah, dalam }obtb Adh-Dhu'a6' hnu Hibban menuduh Israil

bin Hatim yang menralsukannya2oal.

,giir;sr * 
=Ht 

i.'#Ll ,Ly -[rtr1].o.1
t"j,.,\r, Ll;t ok 'Jy z)ui ,i$;, d d A ,=fi i*

.:oU ), ,iv l* 1;6

5O2-lL4/;9l- Hadits: Bahwa Umar bin Al Khaththab
lupa suatu bacaan pada shalat Maghrib, lalu ada yang
mengingatkannya, maka dia bertanya terlebih dahulu,
"Bagaimana dengan ruku dan sujudnya?' Mereka berkata,
"Baik." Maka dia berkata, 'Kalau begifu fidak ada masalah.'

20@ I-ih.,*-Sunan Al Kubm Qn$l.
204r uh. Kitab At Majruhin (t/t77 -17 Bl.
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Hadits ini dirivrn5ntkan oleh AqlSyafi'i2o42 6uri Malik, dari

Yahya bin Sa'id, dari Muhammad bin lbrahim, dari Abu Salamah,

bahwa Umar.... talu dia menyebutkan riwayat di atas. Tapi Asy$pfi'i
menganggap nya dha'if l<ar ana mutsl.

hnu AMil Barr2o43 berlota, "Atsar ini tidak ada pada Yahya bin

Yahln, karena lt{alik membuangn3n di akhir. Yang benar dari Umar

bahwa dia mengulang shalat."

Al Baitraqizoaa meriwayatkannya melalui dua jalur lnng

bersambung dari Umar, yang berbunyi bahwa Umar mengulang shalat

Maghrab dikaratakan hal itu.

503. Hadits: Mengangkat tangan pada saat membaca

qunut, diriunyatkan dari Ibnu Mas'ud, Umar dan Utsman-

1f450]. Mapun yang dari hnu Mas'ud diriwayatkan oleh hnu Al

Mun&ipoas dan Al BaiSaqizoao.

' 
t145U. Sedanglran atsarUmar diriwaptkan oleh Al BaihaqizoaT

dan lainrya, dan juga ada dalam Raf Al Yadaifiw karya Al Bukhari.

2042ljh. As-gnnn Al Kubm l€rlp Al Baihaqi 12/3811. Dl dalamnya disebutkan

bahura Aslrqpf i sebertamlB hanp melenrahkan riwapt 5rang menyebutkan

bahua Umar mengulangi shalat.

l-jh. Ma'rifah,As-Sunan wal Abar (2 / 17 71.
2043 l_ih. Al Istdi*ar (4/L421, dalarn At-Tan hid (20 19$f94) dia mengatakan,

"lni adahh hadits mtnrkar lafazrryn serta terputtrs sanadn5a." Lalu dia

merryebutkan iflatftW.
zotA l-:rh. As=1umn Al Kubml2/U7\.
2045 Uh. AlAuathka4p hnuAlMundzir (S/2lgl.
2046 66. As-turu, Al Kubm 12/2121.
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ll452l. Sedangkan hadits Utsman, maka aku belum melihatnya,

Al Baihaqi2049 mengatakan, "Hadits ini diriwayatkan pula dari Abu

Hurairah."

504. Perkataan penulis: Ash-Shaidatani berkata: Ada

sebagian orang yang menambahkan,

'.;3; )fAt;.\ *'+)ts ,,:11,J )ljt3J";J?\tr
'Dan sayangilah Muhammad serta keluarga

Muhammad sebagaimana Kau sayangi lbrahim."

Dia berkata, "Ini fidak terdapat dalam hadits dan juga

fidak shahih secara bahasa, karena fidak bisa dikatakan,
"(ql, c".lJ) melainkan (.rrj. Adapun kata tarahhum itu

mengandung makna memberatkan diri dan dibuat-buat
sehingga tidak bagus disandangkan kepada Allah SWT."
Selesai.

hnu AMul Barr juga sudah lebih dulu mengingkari adanya kata

tamhhumini, dia berkata dalam Al Isfidzlcar,zoso "Diril,uayatkan adanya

shalawat kepada Nabi $ dari berbagai jalur 5png mubwatir dan tidak

ada satu pun yang menyebutkan adan3n kalimat, (ti,ti6,i |iit1) "Dan

saSrangilah Muhamnad. "

hnu Abdul Barr melanjutkan, "Aku tdak suka ada orang lrang

mengucapkannla."

2047 Uh. As-Swan Al Kbm (2/2121.
zo48 Uh. Juz' Rafil Yadlainhal.l45, no. 161).
2o4e l-ih. As-Sunan Al Kubm (2/2L21.
206,0 g/2621.
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Hal yang sama dikatakan oleh ArNawawi dalam N Adzka4osl

dan lainnya.

Tapi kenSntaannya tdaklah dernikian. Redaksi tambahan

tersebut diriwalntkan dalam khabar, s€hingga seandaiqn tambahan itu

shahih dalam khabar, berarfi otomatis slnhk pula secara bahasa. Al

Bukhari meriwayatkan dalam N Ahb Al MuliilM2 di antaranya:

t1453]. Hadits Abu Hurainh Fng diriunlntlrannlp secaftr

marfu' olehnya dengan redaksi,

'4b * )ZJ Jr *: F Jr'[*';itt,,lv;
,s.,6 ts )ZJ )lt # ,;u.'t:t" ,:et;.t )lt'et;.y ,P
ts )ZJ { e, # ,*?;t,:et;.t )rt'et;.t,.*

.Pr;Hur*q ?'; d Ly {et;l {:'er;L ,P'c:L;
"Elanngsiapa mengucaplan, Ya Allah, Mbtt shalavnt kepda

Muhammad, kepda keluarya Mthanmad &gaimana Kau beri

shalawat kepada lbrahim dan keluarya lbnhim. Ber*ahilah Muhammad

dan keluarga Muhammad, sebgaimana lku berkahi lbrahim dan

keluarga lbrahim. erynglah Muhammad dan keluarga Muhammad,

sebagaimana lku *gngi tbnhim dan keluarya lbnhim'. Nisaya aku

akan memberikan sSafaat hgiryra di had kiannt"

2051 Lj6. Al Adzl<arfiaL l48).
2052 66. Al Adab Al Mu{md lno. 64ll dan isnadqp dlraW di dalamnya ada Sa'id

bin AMurrahman maula*'rd bin Al Ash yarry maihuL

tih. Dha if Al Adab Al Mufndlarya Al Albani (hal. 50, no. 100,2641). .
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ll454l. Hadits ini diriwayatkan oleh Al Hakim dalam Al
MustadmlPos3 6uti hadits hnu Mas'ud png diriwayatkan secara marfu'

olehnya,

,ci # JL'J:"'"4,,W;>"at G'€Ll'"\x riy

J0 t:;1;J ?')t) ,.:J.;J )1 *i # ,P U.: ,f;.X St

4 et;.t )r't er];.t Jr'.*ti'.srlr'4b k )yJ

'Apabila salah seonng dari l<alian bertas5nhhud dalam shalat

maka hendaknya menguapkan, 'Ya Nlah berilah shalawat kepada

Muhammad dan kepada keluarga Muhemmad, berkahitah Muhammad

dan keluarya Muhammad, apnglah Muhammad dan keluarga

Muhammad, sebagaimana l{au bqi shalawat memberkahi dan

menyayangi lbnhim dan keluarya lbnhim. Saun4gahntp Engkau Maha

reryuii t::e::::""*^u 
ada perawi yans tidak disebutkan

namanya sebagaimana telah disebutkan sebelumnya.

114551. Hadits AIi tentang ini diriwa5ntkan oleh Al Hakim dalam

Ulum Al Hadit?oil dalam pembahasan mualal, tapi dalam sanadnya

ada Amr bi Khalid yang merupalon seorang pendtrsta.

2053 uh. Al Musbdnk Ln6g.
2oer l-ih. Ulum N lldiu(hal. 32).
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t14561. Ada pula hadits dari hnu Abbas yang diriwayatkan oleh

hnu JariP0S, tupi dalam sanadnya ada Abu Israil Al Mala'i, seorang

perawi yang dha'if.

Salah satu yang menjadi dalil bolehnf menyebut kalimat ar-

nhrrTah kepada Nabi Muhammad $ adalah hadits Abu.Hurairah 5nng

diriurayatkan oleh Al Bukhari tentang kisah si arab badui SBng berkata,

'c,,:;* u ,Jut ,tLl 6; ?'; lt tl:.r.l: ,4*'tt'rii:t
.Qt:

"Ya Allah, sapngilah aku dan Muhamrnad dan jangan sa5nngi

oftmg lain bersama kami." .Mendengar itu Nabi $ berkata padanya,

"I{amu sudah mernpetsanpit 5ang s&enam5a luas." Tapi beliau tidak

mengingkari kemuflakan ucapan si amb badui 16di.2056 2057

2055 uh. Tafstr Ath-Thabd (22/43441.
2056 Dahrn Fath Al Bart disebrrtkan lll/1591, "hnu Al 'Ambt bahkan berlebih-

lebihan dalam mengingkarl hal ini sampai dia mengatakan, "Hindari apa lrang

disebutkan oleh hni Abi Zaid dengan menambah bacaan (n*y1) karena itu

dekat pada bid'ah. Sebab, beliau mengajari mereka tata cara tasphhud

berdasarkan wahyu dengan memberikan tambahan akan hal itu berarti seolah

menemukan hal baru yang belum diketahui oleh beliau." Selesai dari lbnu Al

fuabi.
hnu Abi aid menyebutkan hal itu ketika menjelaskan tata cara tasyahhud

Nabi dalam kitabnp Ar'Rishh,tepatuip dia menyebutkan apa yang sunnah

diucapkan dalam taqnhhud, "Allahumma shalli 'alaa Muhammad wa Aali

Muhammad..." talu dia menambahkan, "wa tarahham 'ala Muhammad wa

aali Muhammad..." sampal setesai."

Kalau saja pengingkaran hnu Al Arabl ini karena riuayat tersebut tidak

shahih maka itu dapat diterima. Tapi kalau tidak maka ihr hanplah klaim

belaka dan tertolak karena kalirnat, "sapngilah Muhammad" ada dalam

beberapa hadib sfiarlfi dan 5nng paling jehs adalah dalam kalimat tasfnhhud
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Bab: Syarat-Syarat Shalat

.rGtrr Ci"6 ,irt7b".,ttr* Y 'L+ 
*

* Hadits, "Tidak ada Shalat kecuali dengan bersuci
(thaharahl."

Hadits ini sudah dijelaskan dalam bab tentang [6;136.2058

,iG ,*ty ,rl i A * 6j; t1l. :dr'-[t t ov]. o . o
lt

, c

yYl,at G ial u st :*j de

.it*st$rVAtuhW
505-114571. Perkataan penulis: Berdasarkan uru'ru.rn

diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib, dia berkata:
Rasulullah $ bersaMa, 'Apabila salah seorang dari lalian
mengeluarl<an angin (kentut) dalam shalat mal<a hendalmya

dimana ada kalirnat, "Assalamu alaiku ayyr.rhan nabiyu warahmatullah wa

barakaatuh", (Semoga salam dan kasih safng Allah serta berkahnya

kepadamu uahai Nab[.
2057 56-o6i di sini selesat dari naskah rnanuslaip k) tupi dalam catatan kaki

naskah asal ada tulisan: "Muqabalah dua naskah sudah selesal dan salah

satunSn aku bacakan sendiri kepada penulls, di al,hiqla tertulis, "di koreksi

dengan yang asalnln." Naskah Snng hinada beberapa tambahan dengan

tulisan tangan penulis sendiri mhirnahullah, dengan itu sfialzlttah naskah ini,

segala p{i bad Alhh....."
2058 pu6r, manuslnip asli tertrlis, "Pada bab tentang shalat."
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meninggalkan shalat, lalu berwudhu dan mengulangi

shalatnyn.'

Demikian dia menisbatkan hadits ini, yaitu kepada Ali bin Abu

Thalib dan ini keliru karena yang benar adalah Ali bin Thah, dia adalah

orang Yamamah, demikianlah png diriwayatkan oleh Ahmad2osg.dan

pengarang l$ab Sunafi060, Ad-Damqutlxri2061 6un lbnu Hibban2062.

hnu Hibban berkata: Tidak ada yang meriwayatkan dengan

kalimat, "Hendaknya dia mengulangi shalatnya" kecuali Jarir bin Abdul

Hamid.

hnu Al Qaththan2063 menganggapnya cacat karena Muslim bin

Sallam Al Hanafi tidak dikenal.

61-1ir,11d2i2064 berkata: AI Bukhari berkata,. "Aku tidak

mengetahui hadits Ali bin Thalq kecuali hadits ini dan aku tidak

mengetahui kalau ini adalah hadits Thalq bin Ali." Seolah-olah dia

menganggap keduanya adalah oftmg png berbeda. Sedangkan Ahmad

bin Hanbal cenderung mengatakan bahwa mereka adalah orang yang

sama.

2059 Lih. Musnad Ahmad (no. 655), dia menyebutkannya dalam musnad Ali bin

Abi Thalib tapi hnu Asakir mengingatkan bahwa itu adalah kesalahan

sebagaimana disebutkan dalam bulrunya, "Tartib Asma' Ash-Shahabah" (hal.

84).
2m Uh. Sunan Abu Daud (no. 2051, gnan At-Timidzi (no. L764, 1166) dan .4s-

Sunan Al Kubmoleh An-Nasa'i (no. 9023).
205r Uh. Stnan A&Daraquthni (1/153).
2062 lih. Shahih lbnu Hibbn (no.22371.
2063 Uh. tupn Wahm N liharn(5/190.
2064 uh. Al lklAl l<abirhal. M, cd.. As-sanin'iL



Talkhishul Habir

Abu Ubaid2065 6"rLu1u, "Menunrtku dia adalah ayah dari Thalq

bin Ali."

i :.JG t*,i ;a \t J.'fi e; ,i-p -[r toA].o.1

G ,$2V e FtVrptU.;4r iY'* ,!. a;,1 tl'*;')l;t3
'e'r

506-t14581. Perkataan penulis: Diriwayatkan' bahwa
beliau $ bersabda, 'Barangsiapa yang muntah,

mengeluarkan darah dari hidung (mimisan) atau keluar
madzi dalam shalatnya maka hendalmya berpaling dan
berwudhu, lalu melanjutlan shalah5n itu selama dia tidak
bicara.'

Diriwayatkan oleh hnu Maja[206s, Ad-Daraquthrizo6T dari

hadits hnu Juraij, dari hnu Abi Mulaikah, dari Aisyah, dia berkata,

\1 "#,e

')l UG)'rf :G'i)rf ; ,rui iah, ,* ltt Ji; ,Su

y au G t:, i.>,2 e ;!, lL,;11 424i'l,ttr;

2065 Dahm klatb Ath-Ttnhuur (hal. 399), kaltrnarrya berbtrn$, "Alnr fldak

mengira dia adalah Ali bin Abl Thalib meltanlon menurut kaml dta adalah Ali
bin Thalq, karena hadits ini terkenal menrpakan rtuayakrp. Dia adalah

seomng dari Bani Hanifah dari daerah Yamamah, aku rasa dia adalah aSnh

dari Thalq bin Ali 1ang pemah bertanya kepada Rasululhh $ tentang

seomng yang menyenfuh kernaluannlB."
2066 Ljh. Sunan lbnu Majah, (no.l?2ll.
2067 Uh. Sunan Ad-Damquthnt (1/153).
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Rasuhnhh $ bersaMa, 'Siap ryng muntah abu mimisan atau

kelwr nndd maka hendakrya berPalhg (meningalkan shalat) lalu

berwudhu, &n hqdakryp melaniutl<an shalabSp bpi dalam kadaan itu

dia Mak Miara."
Redaksi hnu Majah, tapi lebih dari satu otang yang

menganggapnya cacat karena ini menrpakan riwayat Ismail bin Ayyasy,

dari hnu Juraij, padahal riwa3nt hnu Ayyasy ini bila diriwayatkan dari

orang-oftng Hrjaz maka haditsn5n dha'if.

Para haftzh yang merupakan murid-murid Ibnu Jurari

menyelisihinl;a dalam hal ini. Mereka rneriwayatkan darinya, dari

ayahnya, dari Nabi S secara mual Jalan yang murcalini dinilai shahih

oleh Muhammad bin YahSra Adz-Dzuhali2068; Ad-Daraquthni dalam Al
Ilal, danAbu Hatim269 jugu berkata, "Riwayat Ismail di sini kelim."

Ibnu Ma'in berkata, "hadits irtr dha'if

16t u 66i2070 berkata: Demikianlah diriwayatkan oleh Ismail tapi

di lain kesernpatan dia berkata, "Dari hnu Juraij, dari ayahnya, dari

Aisyah." Namun kdua riwa5at ifu dhaIf.

Ahnad2071 berkata, "Yang benar dalam periwayatan hnu Juraij

adalah dari a3Bhnya, dari Nabi $ secara mulsal."

Ad-Daraquthni2o7z rn"6rll6y6fl<a1 juga dari hadits Ismail bin

A!ryasy, dari Atha' bin Ajlan dan had bin Katsir, dari hnu Abi

Mulaikah, dari Aisyah. Setelahnya dia berkata, "Atha' dan lbad adalah

perawi lang lernah."

2068 Lih. As-Surlan Al Ktbmoleh Al Baihaqi ll/L431.
206e Lih. N llall<arya hnu Abi FIafim ll/3U.
2070 uh. As-Sunan AI Kubnoleh Al Baihaqi (L/1421.
2071 Uh. AIl{alrailol&hnuAdi $/n21.
2o7 2 I;b. &mn,MDataquthnl l1/L541.
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Al Baihaqi2073 berkata, "Yang benar adalah yang diriwayatkan

secara murcal. Sementam ifu Sulaiman bin Arqam meriwayatkannya

secara martu'dari hnu Abi Mulaikah, dan dia adalah pemwi yang

matruk."

Catatan:

Imam Al Hammain dalam kitabnya An-Mhayah jatuh pada

sebuah kesalahan fatal yang kemudian diikuti pula oleh Al Ghazali dalam

Al WasitPO74 61*urru dia mengatakan bahwa hadits ini diriwaya&an

dalam kitab-kitab Shahih, hanya saja Asy-Syafi'i tidak menyebutnya

karena hadits itu murcal dimana hnu Abi Mulaikah tidak bertemu

dengan Aisyah. Ismail bin Ay4;asy juga meriwayatkannya dari hnu Abi

Mulaikah, dari Urwah, dari Aisyah, sedangkan Ismail sendiri buruk

hafalannya dan banyak keliru apabila dia meriwaSntkan dari orang-orang

luar Syam, sementara itu Ibnu Abi Mulaikah bukanlah oftmg Syam.

. Dalam hal ini dia flmam Al Haramain) melakukan beberapa

kesalahan fatal:

Pertama, dia mengatakan bahwa hnu Abi Mulaikah Udak

bertemu dengan Aislah, padahal jelas dia bertemu dengan Aist/ah tanpa

ada satu pun yang menptakan berbeda.

Kedua, Ismail meriuayatkan hadib ini dari hnu Abi Mulaikah,

padahal Ismail meriwa3ntkannSra dari hnu Juraij, dari hnu Abi

Mulaikah.

2073 66. As-enan Al ltubm (2/2551.
2074 pooglon !,ang terh.fis dahm rnst<ah manuskrip, tapt sa!/a fidak

menemukannlra dalam kitab Al Wadhtlarg Al Gtnzalt dan dalam Al &dr
Al Munir(4/106), "Drilarti oleh Al Ghazali dahm htab hsltbnya.'
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Ketiga, dia memasukkan nama Urwah antara hnu Abi

Mulaikah dengan Aisyah (pada riwayat Ismail) dan tidak ada satu pun

orang yang meriwayatkan demikian.

Keempat, klaimnya bahwa hadits ini diriwayatkan dalam kitab-

lfitab shahih, padahal fidak pernah ada di dalamqn. Alangkah baiknya

kalau dia diam saja.

Dalam bab ini ada pula beberapa riwaSTat lain:

114591. Dari hnu Abbas yang diriwayatkan oleh Ad-

DaraquthnimT5, Ibnu 66i2076 dan Ath-Thabaranizo77 dengan lafazh,

"'r!'; ?U ,* G'€*l|;/,rsY
.'r^bj;ri, i;*:,

"Apbila alah sanng dad lalian mimien dalam shalatnin

maka hendaknja bapling (mqhAgalkan shak| dan mencuci danh,

lalu mengulang wudhun5a untul< kqnudlan ndaniutkan shaktrya png
tadi."

Di dalamnln ada $rlalman bin Arqam, seorang perawi yang

mabuk.

114601. Dari Atu Sa'id Al Khudrt dengan redaksi,

2075 96. Sumn Ad-Daryutlni (l/152-1531.
2076 Uh. Al l{anit olehhnu Adi (g/254L
2077 96. N Mu'ftm Al t{abirbo.ll374).

aa.a.
'^b $1iu.24i

aa



Talkhishul Habir

U,lfJ ,r:rLf ,f alLst tJg)

"Apabila salah seorang dari kalian muntah atau mimisan ketika

sedang shalat maka hendakn5n berwudhu, kemudian datang lagi dan

meneruskan shalatnya yang ditinggalkan tadi."

Hadits ini diriwayatkan oleh Ad-Daraquth yri2o78 dengan sanad

yang dha'ifpula, karena di dalamnya ada Abu Bakar Ad-Dahiri, seorang

perawi yang matruk.

t14611. Hadits ini dirivrnyatkan pula oleh AMurmzzaq2oTe dahm

Mushannafnya secara mauquf kepada Ali dengan sanad yang hasan,

juga ada dari Salman2080 dangan makna hadits lpng sama.

11462l. Hadits ini diriwayatkan dalam Al Muuraththa'2o81 6uri

hnu Umar;

. ri;. :'&,, ";,9 li u,p e )'i;)lil or
bahwa bila dia mimisan rnaka dia kembali lalu berwudhu dan

tidak bicara, kemudian kembali shalat dan melanjutkan apa yang tadi

telah dia tinggalkan.

AsySyafi'i2o82 meriwayatkan darinSra dengan sanad lain, dia

berkata,

2078 Uh. Sunan Ad-Dataquthni (l/t571.
2079 Saya tidak menemukannp dalan Mstnnnaf Abdurmzaq, sap han5ra

melihatnya dahm Mushannaf lbnu Abl Sgibh(2/13, no. 5904).
2080 Uh. Mushannaf tbnu Abi Stnibhl2/L3, no. 590).
2081 Uh. N Muwaththa lhal. 3&

'rf Vtf iu sy

JL gl$'4'7'63*

. z lt

Gf)
.;h, t1
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. e'&, ; U;3 J:pt ;:;')l ",€:i \f uG', ;.al ;
"Siapa gnng terkena mimisan, madzi atau muntah maka

hendaknSn dia berpling dari shalat itu, lalu betwudhu, kemudian

kembli (shalat) dengan melaniutkan aF png tutinggal."

- ' Perkataan penulis,

bebicara, sebagaimana !/ang
(hadits)."

Dia menunjukkan kepada apa !/ang telah disebutkan sebelumnya

pada beberapa jalur periwayatannln.

?.tfr*
& dl :C-rj-

.Y. *t,17:u;&;td'*;i
* Hadits bahwa beliau O berkata kepada Asma',

'KeriHah (air mani itu) lalu cuci dengan air dan

pergunakanlah untuk shalat.'

Hadits ini sudah dijelaskan sebelumnya pada bab najis.

*3 *r h' .P i' J;t'oi :a)* -[r t1Y].o. Y

.;;'*:ir,i7t1tt ,*'.€*l\ e,qtr)\ ,A'.a^lg tt t)t
507-114631. Hadits 'Rasulullah $ melaknat wanita

yang menyarhbung rambut palsu dan wanita yang meminta

'Disyaratkan unfuk tidak
diriwa5latkan dalam khabar

'"; q;i :,r1ltr JE r:-.t iL ]ur

2082 uh. Asysgft,i gal. 2271.
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disambungkan rambutnya, wanita yang membuat tato dan
yang meminta ditato, yang mempertaiam gigi dan
menipiskan ujungnya serta yang meminta unfuk dipertaiarh
giginya dan menipiskan uiungnln.'

Ada pula riw.ayat, "Al Mu'tasymahsebagai ganti musfausyimah,

dan mu'tasyimh sebagai ganti kata mustausyimh."

Hadits ini diriwayatkan oleh Al Bukhari dan Muslim (Muttafaq

'alaih1?0n dari hadits hnu Umar, sementara itu redaksi hadits ini milik

Al Bukhari kecuali perkataannya "Al Wasyimh dan Al Mustausyinh."

Dalam At-Tadznib Ar-Rafi'i berkata, "Kata ini hanya terdapat

dalam riwayat-riwayat yang tidak masyhur."

Benar apa yang dia katakan, kami meriwayatkannya dalam

Musnadl)mar bin AMul Aazl<aryaAl Baghindi2o84, di antaranya:

1L4641. Hadits Muawiyah Snng juga diriwagntkan oleh Abu

Nu'aim dalam Al Ma'rifal*08s ketka menyebutkan biosrafi AMullah bin

Udhah Al Asy'ari.

hnu Ash-Shalah ddam komentamya terhadap l+itab Al Wasith

berlnta: Aku belum menernukan tambatnn lolimat di atas meski telah

20er [$. Shahth Al Btidarrftro. 5937) bn gnhth Mwhn, bo. 21241.
2084 Uh. Musnil Urur Un AHul Adzlorlp Al B€hindi, (no. 29, 83).
2085 Su* tidak menenrukanrya ddrlam verd cetak. Disehrd<an oleh lbnu Hajar

dalam Al Ishabh(4/L$O}mengambilqB darl hnu lGndah dan Abu Nu'aim,
kemudian dia berkata, "Dernikianlah png diriwayatkan oleh hnu Al Atsir

dalam Usud Al Glnbahl3/338ll" dan sala tidak menenrukannp dalam kedm
kitab tersebut, bahkan tdak fxda dahm Tarikh lbnu Amkir.

536



Kitab Shalat

mencarinya dengan susah payah, hanya saja Abu pur62086 dan An-

11*u' i2087 meriwayatkan hadits dari:

114651. Abu Raihanah meriwa3ntkannya dalam pembahasan

mengenai larangan mempertajam grgl dan menipiskan bagian ujungnya-

Selesai.

Ada pula dalam Musnad 416rnu4zo* berupa:

174661. Hadits dari Aiqnh, dia berkata,

ct-r'rjqtr,t * *i *iS 
.^.,'!,,*i[r,,u,)

"Rasulullah $ melaknat wanita yang mentato dan yang

meminta ditato, yang mempertajam gigi dan menipiskan ujungnya serta

yang meminta dipertajam giginSn dan menipiskan ujugnya....." Sampai

akhir hadits.

Dalam bab ini pula ada beberapa hadits lairi:

lL467l. Hadits yang diriwayatkan oleh Abu Daud dari hnu
666ur2089 dari riwayat Mujahid, darinya, dia berkata,

2086 Uh. Sunan Abu Daud(no.40491.
2087 uh. Sunan An-Nas 'i(no. 5091.
2088 Uh. Musnad Ahmad (6/250).
2o8e Uh. Sunan Abu Daud (no. 4170).
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qutt ,i;1gitr 46r: ,-^te',*it, +Ut *t
,. o'. o !. .oa tl,.

.eD P O, 4^,4 jr-.,41),,
"Dilaknat wanita yang menyambung rambut palsu dan yang

meminta disambungkan, begifu pula yang mencukur alis dan yang minta

dicukur alisnya, yang membuat tato dan yang minta dibuatkan tato

tanpa ada penyakit."

Abu Daud berkata, "An-Namishah adalah wanita yang mencukur

bulu alis sampai licrn, Al Muntarnishah adalah yang minta dicukurkan

bulu alisnya."

114681. Ada pula dari Abu Hurainh png diriwayatkan oteh Al

Bukhari20e0

It1(ig-L47lt. Juga dari Aisyah2@l, Asma' binu 66i 3u62oe2

dan hnu Mas'ud yang diriuayatkan oleh Al BuL:hari dan Muslimzoss.

508. Perkataan penulis, 'Adapun apabila seorang
istri menyambung rambutnya dengan rambut palsu atas izin
suaminya maka ada dua pendapat, salah safunya melarang
hal ifu berdasarkan keumuman khabar di atas.'

Menurutku, tentang ini ada hadits yang khusus diriwayatkan oleh

Al Bukhari2094, yaitu:

20eo I.i6. shahih Al But<han@o. s933).
20el Uh. Shahih Al Bukharr(no. 5934) dan Shahih Muslim(no.2123|
2@2 Shahili Al Bukhari(no. 5935) hn Shahk Musttm(no.21221.
2oe3 Shaliili Al Bukhad(no. 5939) dan Slnhih Muslim(no.2125').
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lL472l. Hadits Aisyah,

',":*.U* ,6:P'*i @.t'-rT: ,'J,i\t n ilyt'of

4,t ,i- ,G--. ,f ,kf t:f 6']l V:::Ly rrr, {'hr ,}*
."iyrSt,r;i

-bahwa ada seorcmg wanita dari kalangan Anshar lrang

menikahkan anak perempuannlp yang temyata rambut anak itu rontok.

Lalu dia bertanya kepada Nabi $, "Sesungguhnya suami anak ini

menyuruhku untuk menyambung rambutnya dengan rambut palsu

(rambut orang lain)." Maka Nabi S menjawab; "ndak boleh, karena

pen5nmbung dan 5nng disambung nnbuhSn itu dilaknat."

Mus1i,rr2095 memiliki hadits yang semakna dengan hadits di atas.

.&-:fil ...*t;y G

' Hadits Ibnu Umar, bahwa Nabi $.melarang shalat di

tujuh tempat.... sampai akhir hadits.

Hadits ini sudah disebutkan sebelumnya pada bab menghadap

kiblat.

509. Perkataan penulis, 'Ada pula riwayat yang

menyebutkan 'Perut lembah' sebagai ganti kata 'kuburan'.'

20e4 uh. shahih Al Bukhanbo. 5934).
2oes uh. shahk Muslim (no. 2L231.
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Menurut hnu fuh-Shalah tentang riwayat ini, "Aku belum

menemukannya dalam bentuk yang tsabit dalam kitab hadits, dan

bagaimana mungkin kalimat itu shahih padahal masjid Al Haram sendiri

terletak di perut lembah."

An_Nawawi berkata dalam l+fiab Ar_Rardhafi096, ,,Tidak 
ada

larangan akan hal ifu (shalat di perut lembah) sama sekali."

,1,) G if, atlat ,k;if V :Ly.,[rtvr].o\.

#t pr*l e ifi &;if tsy, ,k1;ri1_.-" t#V q4*; pt
o; til aj Yf ,i 'rr?r+ ';r- t#p dj:*t W rF?u

.WL.,{A-ry
510-114731. Hadits, "Apabila kalian mendapati shalat

sedang kalian berada di pengembalaan unta maka
funaikanlah shalat di s.rna karena tempat ifu adalah
ketenangan dan keberkahan. Dan apabila kalian mendapati
shalat di tempat penderuman unta (tempat istirahat unta)
maka keluarlah dulu dari sana, lalu tunaikantah shalat (di
luarnya) karena di sanalah terciptanya jin. Tidakkah kamu
lihat bagaimana apabila unta itu lari maka dia akan
mendengus dengan hidungnya?!"

AsySyafi'1z@7 meriwayatkan hadits ini dari hadits AMullah bin
Mughaffal Al Muzdni dengan redaksi di atas, tapi dalam sanadnya ada

hmhim bin Abi Yahf.

20% Lh. Raudhah Afrl-Ttafrbh, (l/Z7Bl.
2w7 lih. Mtsnad,4ry-1nf i{Irr/..2ll.
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61.,*u62098, fu-[rf3e.i2099, hnu Majatl2lOO dan hnu

11i66urr2101 meriwayatkan hadits ini dengan makna hadits yang sama,

tapi tidak ada kalimat terakhir tersebut dalam riwayat mereka.

Sedangkan Ath-Thabarani2r02 meriwalptkannya lengkap seperti

itu (seperti riwayat Asy-Syafi'i). t,r

Dalarn bab ini ada pula riwayat dari Abu Hurairah, Sabrah bin

Ma'bad tlalam As-Sunan, yang sudah disebutkan sebelumnya pada bab

hadats dari beberapa jalur.

. t r. Il-t*fl

' Hadits bahun Rasulultah I bersabda , 'AW Hb
keluar dart lenbh lntl ltarena dt slnl da *bn."

Hadits ini dir[rayatkan oleh Mr.rslim2103 dati Abu Hurairah, dan

hadits ini sudah disebutkan sebelumnSp dalam bab adzan.

2oe8 ur. MMAhnd(5/551.
21099 tjl. gtnan An-Na,s 'r(no. 735).
2100 l..ih. Sunan lbnu Majah(no. 759).
2101 66. Shahk lbnu Hibbn(no. L7021.
2102 66. Majma',42-hqn' id (2/26).
2103 5uru belum menemukannya dalarn Shahlh Mrskm dengan redaksi seperd di

atas. HR. Ath-Thahawi datan g/arh Ma'anl Al Abar(l/40z|dari hadib Abu

Hurairah dengan redaksi, "lni adalah ternpat furunnya s€tan."

HR. Imam Malik dalam Al Mu,nththa' (l/l4l dari Taid bin Aslam strara
mural d,,urgan redaksi, "Beliau lalu menyuruh merelo untuk naik kendaraan

dan meninggalkan lembah tersebut, lalu beliau bersabda, "Di dalam lembah

ini terdapat setan."

AsySyafi'i dahm Al Umm ll/92, 93) mengtqpratkan adanSn lafaz ini, juga

Al Baihaqi dahm As-Sunan Al Kubm (2/44;91.

A
dlt*:,

j;:.,L| ,Lt-.
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?;it 'tt "* d? 'cr\, ,Ly -[rtvt].o11

1H,,
511-114741. Hadits, 'Bumi ini semuanla adalah masjid

(boleh dipakai sebagai tempat shalat) kecuali kuburan dan
kamar mandi.'

fuySyafi'i2l04, 65rr,u62105, Abu pur62106, p11-n*ri6ri2107,

Ibnu Maja[2104, hnu 111ru i-u1',2109, Ibnu 11165urr2110 dan Al
11u11rrr2111 meriwayatkannya dari hadits Abu Sa'id Al l(hudri, tapi ada

perbedaan antara yang meriwayatkannya secara murcal dengan yang

meriwayatkannya secara maushul.

61-n*ri6ri2112 berkata, "Hammad bin Salamah

meriwayatkannya dari Amr bin Yahya, dari alnhnya, dari Abu Sa'id.

Sedangkan Ats-Tsauri meriwayatkannya dari Amr bin Yahya, dari
ayahnya, dari Nabi $. Sepertinya riwayat Ats-Tsauri leblh shahih dan

lebih tsabit. Diriwayatkan pula dari Abdul Aziz bin Muhammad. Di
dalamnya ada dua riwaS;at dan hadits ini mengandtrng tdhfrnhu

N Bazzar berkata, "Abdul Wahld btn Zi!/ad, Abdullah btn

AMurrahman, Muharnrnad bin Ishaq meriurayatkannya dari Amr bin

Yahf secarr mawhuL'

2ro4 I:h. Msnd,asy$yfr', (tnl. 2O).
21os Uh. MusndAfunad(no. 11919).
2106 Uh. gnan Afu Daud lno. 4921.
2107.Hr. fumn At-TImHd(no. 317.
2108 Uh. gnan lbuluhtah(no.Z4Sl.
210e uh. Slnhih thu Ktuzatnph(no. 791).
2110 Uh. Slnhth tbnu Hibbn(no. 1699).
2rrr uh. Al Musdmlc (l/Z1ll.
2tt2 Wt. Sunan At-Tirmldzi (l /tgll.

il2
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Ad-Daraquthni mengomentarinya dalam 41 ltuiPll3, "Riwayat

yang mutsal lebih terjaga." Dia juga berkata tentang hadits ini, "Ja'far

bin Muhammad Al Mua&dzin menceritakan kepada kami, seorang yang

tsiqah As-Sari bin Yahya menceritakan kepada kami, Abu Nu'aim dan

Qabishah fnenceritakan kepada kami, Sufuan menceritakan kepada

kami, dari Amr bin Yah5n, dari a5nhnya, dari Abu Sa'id secara

maushul." lalu dia berkata, "Riwayat yang mutnllebih terjaga."
-Asy-Syafi'i2114 

berkata, "Aku dapati riwayat ini dari lbnu

Uyainah baik yang maushulmaupun yang mursal."

Sementara Al Baihaqi2lls juga lebih menguatkan yang murcal.

An-Nawawi dalam At l{hutashal?ll5 5o6tru, "Hadits ini dha'if."

Pengarang Al Imam ber|<ata, "Kesimpulan cacabrya adalah isal
tapi apabila yang meriuralptkan secanr nwtshul seomng yarl,g Wah
maka riuraft itu dapat diterirna, tapi hnu Dihyah melala"rkan kejelekan

dengan be*ata dalam l$bb At'Tanr,rdr, "Fhdits lni ffdak shahih dari

berbagai jalump."

Dernikian katanya, tapi ifu fldak benar

Menurutku, (hnu Hajar) , hadits lni 'memiliki

beberapa syahid, antara lain:

tt475l. Hadits AMullah bin Amr yang diriwayatkan secara

marfu',

2113 UIr. Al llallawAd-Daraquthnl (ll/3211.
2u4 [Jr. Mtsmd Asy-8nft'r(hal. 20).
2115 uh. As-Sunan Al Kubm (2/4341.
2116 uh. Khukshatul Ahkan (L/3211.
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.g;;a ar>ut t
'Telah dilamng shalat di kuburan.' 

-

Hadits ini diriwayatkan oleh hnu 11i66un2117.';

1L4751. Hadits Ali,

.ipt G',kf'of;W;Ly
Sesungguhnya kekasihku melamngku untuk shalat

pemakaman. Hadits ini diriwa5ntkan oleh 66u puu62118.

t6 ,Ly -[r tvv].o 1v

Q"6)A'
v 

5L2-1L4771. Hadits, bahwa beliau $ melarang untuk

menjadikan kuburan sebagai mihrab.

Aku belum melihatrya dengan redalsi ini.

ll478l. Dalam Shahih 74*6rpt1e diriwayatkan dari hadits Abu

Martsad Al Ghanawi yang diriuaptkan se@ra mar{u',

.lq

'ir3}f ,;i rJ-,) y'itt *

.rprt"44r: r-br Jtti*Y

2117 Uh. Shahih lbnu Hibbn(no. 2319).
2118 Uh. Suoan Abu Daud(no.490).
211e Uh. Shahih Mt-shn (no. 972 (981.
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"Janganlah katian shatat menghadap kubumn dan iangan pula

dudukdi atasnya." 
,

Dalam redaksi 1u1n2t2o,

u; *'€ql Ao';;i.attri:qfr't ';

' ,Janganlah kalian meniadilran *Uu.n sebgai ternpt shalat

(masjid), sungguh aku melanng lalian melakukan hal iht-"

l14Tgl.DiriwaSntkan pula oleh Al Bukhari dan Muslimzt2t 6v'i

hadib Aisyah,

...:r*u;4frt'ri bA ,r6tt;it
.C-rdl

"Nlah m&hnt Yahtdt dan Nashranl karan mqel<a

menBditan kuhnn mbl mqe.l<a se@ maqiil....." Sampai akhir

hadits.

[1480, 14811. Dirtuayatkan pula oletr y*11rrr2122 dari hadits

Abu Hurairah dan Jundab.

2120 l-ih. Shahth Musltun (no. 532).
2121 uh. Shahk Al Butrhad (no. 1390) dan skahth M.slin lno. 5291.
2t22 uh. Shahih Mtsllm(no. 530, 532).

nr
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€J *.^i JHln &3;aht J. fi,U+ *

.r*,f $:tnat
'Hadits, bahwa beliau C pernah -"rrnn"rrdorrn

Umamah binti Abu Al Ash ketika sedang shalat.

Hadits ini sudah disebutkan dalam bab ljtihad.

rit 
'i6

'fi ,Ly -[r tAy].o 1y

.3r{'i qr}r"op 1rr\uWii al;f!*l'-bL qGl
513-114821. Hadits bahwa beliau C bersabda, 'Apabila

sepafu salah seorang dari kalian terkena kotoran maka
hendal<nya dia menggosokgosokryn dengan tanah, karena
tanah itu adalah pembersih baginym."

Hadits ini diriwayatkan oleh Abu pur62123, Ibnu As-Sakan, Al
y1u14^272rt dan Al Baihaqi2125 dari hadits Abu Hurairah, dan hadits itu
memiliki cacat. Tapi ada pertedaan riwa5nt dari Al Auza'i dan sanadnya

dhalf.

t14831. Diriwayatkan pula darinya (Al Auza'i), dari jalur Aisyah
yang juga diriwayatkan oleh Abu guu6'2r26.

Ibnu Adi menyebutkannya dalam At KamiPrzT- ketika

menjelaskan biografi Abdullah bin Sam'an.

2123 l.:rh. Sunan Abu Daud(no.385, 386).
2124 I.;h. N Musbdmkkuqn Al Hakim ll/1661.
2t2s lih. As-Sunan Al Kubm (Z/4gOl.
2126 Lih. Sunan Aht Daud(no. 387).

*:, ,1' hr Jb
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11484]. Diriwayatkan pula dalam Sunan lbnu MaiaP128 dari

jalur lain, dari Abu Hurairah secara mar{u',

.t2i;. ti:bi;.']5'6:$11 "'

"(Tanah) jalanan bin membersihkan sfu sama lain." Sanad

hadits ini dha'if.

Dalam bab ini ada pulia riwayat sebagai berikut:

114851. Hadtts Ummu Salamah,

'Tatn!, gt47 MtomP
sdehtmnjn.'

Hadib lni dtriu/alptl€n oletr leenrpat peqgarartg $urrlir.zrze

Dalam bab ini ada pula:

t14861. Hadits Ummu Salarnah png dirluaSratkan oleh Al

Baihaql dalam At lftrufiaaPrm.

An uh. N lhnil l4/L2Gl2n biografi AMullah bin z\,ad bin Sam'an Al
Madant.

2128 Uh. fumn lbnu lulafizh(no. 532).
2r2e Uh. Sunan Abu Daud (no. 388), grw, At-Tlrmdd kl,o. 143), funan An-

Narp '/(no. 5338, 5339) dan fuMr lbnu MaJah (no. 531).
2130 uh. Al l{hikfigat(no. L2} dan sanadnSa sangat l€ntah.

t. .. -. tt)7 t
.c&{ t, o,ibl

akan nundhl<an brtal
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a,flx'c- *3 ;t, ht

r€eb ;"'f,t* t;

'!,tdr.Jb '^fr iu.y -[r tAV].o 1 1

,iv';ob;$fu 4*.',6, P
G?t Ay $;r\ ,,Sui ,ar;;.qilt',r$1 '-$,1isc.f, tiv

.r:ri r::+Ll

514-tL487J. Hadits bahwa beliau $ melepas sandalnya

sehingga orang-or.rng iuga furut melepas sandal mereka.

Setelah beliau selesai menunaikan shalat maka beliau
berkata, 'Mengapa l<alian melepaskan sandal kalian?'
Mereka menjawab, "Kami melihat engkau melepas sandal,
maka kami pun melepas sandal kami." Beliau bersabda,
'Sesungguhnyn Jibril mendatangiku dan mengabarl<an
kepadaku bahwa di kedua sndalku itu ada kotoran.

Abu Daudziat, Ahmadzt32, N guLi-2133, hnu 61.,u^i-u62134

dan hnu 11i66urr2135 meriwayatkan hadits ini dari hadits Abu Sa'id, lalu

ada perbedaan pendapat tentang masalah maushul dan mursalnya

hadits ini, sementara ifu Abu Hatim dalam Al ltaPl% menguatkan

riwayat yang maushul.

[1488, 1489]. Al Hakim2137 juga meriwayatkannya dari hadits

Anas dan hnu Mas'ud

2131 66. Sunan Ah,t Daud(no. 550).
2132 litr. Musnad Ahmad(no. 11153).
2133 Uh. At Mustadnk (t/2@1.
2rs4 66. Shahih lbnu l{huzaimah(no. 1017).
213s 66. Shahih lbnu Hibbn(no. 2185).
2136 66. Al lkllyEl{yahnu Abi Hatim (l/12U.
2137 Uh. Al Musbdnkkaqn Al Hakim (t/139-140, S1).
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[L490, 14911. M-Danquthni2l$ meriwaptkannya dari hadib

hnu Abbas dan Abdullah Uin gsy-SvimiPt3e, tapi sanad keduanya

dha'if.

1L4921. Al Bazzu?r$ meriwa5ntkannln

Hurairah, tapi sanadnya iuga dha'iflagi cacat.

',!);

{il
dari hadits Abu

,L;--htlY].o1o
. pt'u f)1tst )i'u i>'lat'rr;i

515-t14931. Hadits: Diriwayatlon bahwa

Nabi I bersaMa, "Shalat hants dtulang karena (anggota

badan) terkena danh *bwr uang dirham.

Ad-Daraquthnt2ral, Al Bailraqlzla2, 61 Uqaili dalam Adh'

Dhu'afa€|43 dan hnu Adi dalam Al I<amiPL& meriwayatkan hadits ini

2138 ulr. sunan Ad-hqudnt ll/3991darl hadits Abdullah btn Abbas dalam

tsnadryra ada Muhamrnad bin Ubaldulhh Al Arzarnl seoralrg perawl png
mabuk.

2139 Saya betum menenrukanqB dahm .lalan ,M-Darquthnl dan Al Haflzh

sendiri frdak men@utkanryra dalam kitab ldnf Al lu{alnnh dahm Musnad

Abdulhh brrn Ast6ytkhkhir (6/6881, Al Hatbaml haryn mengambilnya darl

Ath-Thabannt darl Al Mu'pm Al l{ablr sebagairnana disebutkan dalam

Malma'Az-hw'tdl2/ffi1, hh dla Hata, "Dl dalamqra ada fu-Rabt'btn

Brdrryargdha'if.
21'o uh. I<asyf AlAsbr(no.606);
2141 l..ilr. gnan Ad-Daryutha ll/40tl.
2t42 t)h. As-Sunan Al Kubn(2/4C4;1.
21'13 [JIl. Adh-Dhubfa' l(art/a Al Uqaili (2/561, biografi Rauh bin Ghathif Al

Jazari.
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dari hadits Abu Hurairah. Tapi di dalamrya ada Rauh bin Ghathif

dimana hanya dia 1nng meriwayatkannya dari Az-Zuhn.ltu sebagaimana

dikatakan oletr hnu Adi21a5 dan lainnya. Sdangkan Al Uqaillztao

meriwa5atkan dari jalur hnu Al Mubarak 1nng berkata, "Aku melihat

Rauh bin Ghathif, perawi hadib batalnya shalat lantaran darah sebesar

dirham, aku pun duduk menghadapnya dalam sebuah majlis, aku malu

kepada teman-temanku kalau smpai mereka tahu aku duduk

bersaman5ra."

Adz-Dzuhali berkata, "Aku khawatir hadits ini pahu."

Al Bukharizt4T 6"r1*1a, "Hadits ini bafil."

hnu Hibban2l'a berkata, "Hadits ini palsu."

Al Bazzar berkata, "Pam ulama sudah sepakat akan

kemungkaran hadits ini."

%n'4 lih. Al l<anllls/138), dalam btografi Rauh tersehrt.
2145 Uh. Al l{amil dagan redalct, "lnt dtrtunptkan puh dad Rauh btn Gtnthtf,

dari Al Qastm bln Malik. Tldak ada png mertunyatlonrqTa dart Az-Zuhrt -
sepanjang peng€tahuan sa3n" keonlt Rauh bln Ghathif dan dla mtrnkar
dengan sanad inl."

2r'6 6;r. Al Uqailt pada nrnber s&lurnnt a.
2147 l..ilr. Adlt-Dhu'afa 'l€rtn Al Lrqatfi l2/#y, dan ltr ada dahrn Shalrth Mgltn

@ Mlqaddtnnh l42l dart rahn Sutpn btn Abdul Malik dari hnu At
Mubarak.

2148 Uh. Kibb At fqaftuhtn (l/Wl dengnn rcdakdt "Khabar tnt pal$, fiada
keraguan dt dalamnya batu/a Rasrluthh a Udak p6nah mengucaflon itu

@n ruga Abu Hunlrah tHatr mertrmyatkannp darl be[au, tdak p'rta Sa'td
bin At Musaypb pernah mengatalonrq,a, bahkan Az-Atful ftrga tHak pernah
mengucapkanrrya. ln tnnfhh hntan r,angorang t(t'atr yrang merelo ada-

adakan dahm lslam. Sernrn hal yarg rnenyetdtrt sunnah rnaka dia hanrs
difinggalkan dan orang yang mengucaplonnlxa harus dlboikot."
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Menurutku, hnu Adi meriwaptkannya dalam Al KamiPL4e dari

jalur lain, dari Az-Zuhri, tapi di sana iuga ada Abu Ishmah yang dituduh

berdusta.

.)';t'ut;'F,Ly*
-' Hadits, "Bersucilah dari air kencing....." sampai

akhir hadits.

Hadits ini telah disebutkan sebelumya dalam bab istinja'.

W ujt]W:t.riti*i',t-;.Et v tL* -[rtrr].o11
'# Y'J''n;-

.:!i?n').3 l, :rss|s
2

516-t14941. Hadits, 'Jangan l<anu buka pahamu dan

Jangan melihat pha onng tang htdup maupun Wrrg telah

mati. ' Ada pula riwayat dengan redakd, 'langan
tamryklen phanu.o -, ,

Abu Daud2150, hnu Majah2lSr, Al Hakim2rS2, Al Etrlzzapls3

meriwayatkan hadits ini dari hadits AIi, di dalamnln hnu Juraij, dari

Habib.

214e uh. Al l{anil 17 /4}ldalam biograft Nuh bin Abi Ma4nm Abu Ishmah. i

2150 96. gnan Abu Daud(no. 3140).
2151 uh. Sunan lbnu lukrtzhlno. 11160).

2152 95. N Musbdmk(4/18G181)
2153 61't. MusnadAl kiar(6941.

i,
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Dan dalam riwapt Abu Daud dari jalur Hajjaj bin Muhammad,
dari hnu Juraij, dia berkata, "Aku dikabarkan dari Habib bin Abi Tsabit.,

Abu Hatim berkata dalam N llaPlil, "perantara antara mereka
berdua (Ibnu Juraij dangan Habib) adalah Hasan bin Dzakunn." I alu dia
mengatakan bahwa tidak ada kaerangdn ralid bahvra Habib bin Abi
Tsabit pemah mendengar hadits dari Ashim, maka jadilah ini sebagai
cacat lain bagi hadits ini.

Demikian pula yang dikatakan oleh hnu Ma'in, bahwa Habib
tidak mendengamln langsung dari Ashim dan di antara mereka berdua
ada seseorang yang frdak biqah.

NBazzar menerangkan bahwa perantara antara mereka berdua
adalah Amr bin Khalid AI wasithi. Dalam Zgndaatil Musnad\fi, sunan
Ad-DanquthnPls dan Musnad At Haibam bin Kutai&157 dbs[utkan
bahwa hnu Juraij menyebutkan secara terahg-terangan penyimakannya
akan l"trabar Habib kepadaqn dan ini adalah sebuah kekeliruan. Dan
aku telah mengkritiknya dalam Imta' Ata At,4hadib Mut<hbshar lbnu N
Haii&tw.

.y ;;"r-;'of 7l ir lfi ,Lt- -[r t qo].o r v

5t7-tt4951. fhdits, "liesungguhnga Allah tebih berhak
untuk dimalui.'

2154 65. Al tlallarylbnu Abt Haum (2/Z7ll.
2155 Uh. MutndAfund(no. 1249).
2156 l..ilr. tumn AeDarydnw $/2?-Sl.
2157 Tidak ada Mwrad l<hutaf Arfusyniln hlarn Mtsmd Ary-gn$r yang telah

dicebk.
,1* Ut . Kibb Muwfqtul Klnba,r Al Khabam.
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Hadits ini diriwayatakan oleh empat pengarang 5'nu'2l59 141

61.,rrru62160 dari hadits Bahz bin Hakim, dari ayahnya, dari kakeknya. Al

Bukhari menyebutnya se@ra mu'allaq.Zl5l

-[r tlr].otr
518-114961. Hadits, 'Allah frdak menerima shalat

seorang wanita Wng tetah haid (balish) kecuali dengan

kerudung.'

Hadits ini diriwayatkan oleh Ahmad2r62 6*, para pengamng

Sunan selain An-Nasa'i,2163 hnu Khuzairnahzl54 dan 61 11uLi*2165

dari hadits Aist ah.

Ad-Daraquthni mengan(gapnlra cacat karena mauquf dan dia

berkata, "Mar.rquf lebih tepat." sernentara Al Hakim menganggapn!/a

cacat dengan rcal(diriwafiatkan s@ara musal.

ll4g7l. Ath-Thabarani meriwayatkanqTa datam Ash'Shaghi4r$

dan Al Austt?167 dati hadits Abu Qatadah dengan redaksi,

21se Uh. 5,r""" Afu Dadkp. 4f,l7l, Snan At-Tbmldd(no.27691, As-qunan Al
Kubmkarya An-Nasa'i (no. 8982) dan gnan lbnu MaJah (no' 1920)'

2160 Uh. Musnad,4lunad (5/3, 41.

2161 tir. Shahk At Bukhad @icrlakbersama Al Fath, l/4581.
2162 11yr. Musnad Ahmad 16/150, 2591.
2163 Uh. Snan Abu Daud(no. @ll, Sunan At-Timildlno.377l dan Sunan lbnu

Majah(no.655).
2164 uh. Shahk lbnu l{futatumh(no.7751.
2165 66. At Musbdmk (l/2511.
2166 uh. Al Mu'Jam Ash-Shashb (no. 9201.
2167 95. N Mu'jan Al Au,sth(no. 7606).

ll' J;A y :c+i-r\t'e
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day., e.)tj & irr:" tllt u hr ;;* v
t ' 

. n-1;t 6. t.:F;;llrei;-{.
'Allah tidak menqima shalat uranita sampal dla menufup sernta,

juga dad wanib 5ang telah ampi usia hai&18 kecuah
dengan menakai kantdung.'

ir|',y l)

f:; c; 6 ,FtSt

,Jv'&3 ;a \" ,* 'fi ei,

iry ,+i ,tj L-* -[r trr].o1q

519-t14981. Hadits Abu Ayyub, "Aurat laki{aki adalah
antara pusar sampai ke lufutryn."

Ad-Daraquthni2t69 6a1 Al Baihaqi2l70 meriwayatkan hadits ini
dari jalur Zaid bin Aslam, dari Atha' bin Yasar, dari Abu Ayyub, tapi
sanadnya dhalf, Di dalamnya ada Abbad bin Katsir, seorang pemwi
yang matruk.

*" jt

,Ly -[r t11].ov.

.#'u f; c; c S*|rir7
diriwayatkan bahwa520-ll49el-

beliau g bersabda,

Iututnyn.'

Hadits,
Aunt lakilald adalah antara puar dan

2158 p4ro naskah aslt tertulis (,+10, ruunun Snng tepat adalah sebagaimana yang

tertera dalam berbagai naskah luinnya.
216e Uh. &nan Ad-Daraquthnt (l/Zgll.
zuo Uh. As-Sunan At Kubm (2/2291.
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Al Harits bin Abi samah meriwalptkan hadits ini datam Musnad

nya277r dari hadits Abu Sa'id. Di dalamnln terdapat guru Al Harits yaitu

Daud bin Muhabbir yang meriwalntkannya dari Abbad bin l(3tsir, dari

AMullah Asy-S5rami, dari Atha', dari Abu Ayytrb.

Ini merupakan rantai oEmg-orang dhalf yangmeriwayatkarl dari

Atha'

Dalam bab ini ada pula beberapa hadits:

t15001. Dari AMullah bin Ja'far 3nng diriu/ayatkan oleh Al

y1u14^2L72. Di dalamnya ada Ashram bin Haus5rab yang matutk-

t15011. Hadits ini diriwaptkan pula dalarn Sunan Abu

Daud,2lzs Ad-Daraquthni2u4 dan juga diriwalratkan oleh selain mereka

berdua, dari Amr bin Syuaib, dart ayahqp, dart l<akelgr}la, '

O3t Y d]W )f
.( t.c. lt .a

3l o.$ r,.r1,

"Apbila alah sonng dart l<altan mqikahlcan panbntwia
hik 5ang bercbtus budak nuruptn orzng uphan maka finganlah dia

melihat ke arah bawat puemtn dan di abs lutut.'

zur [.ilr. Bugh$tu1&htc-(no. ltl{}).
2t72 1iyr. At Musdnk(3/5f8ll, dan dla ttdah nrengomentartqp, tap[ AdzDzahabl

mengomentari, "Aku rasa lnl pahu karena lshaq bln Washll ltu nnhlc darr

fuhram btn Hausgrab terhduh berdusb."
2u3 uh. grmn Afu Dad(no. 496).
2t74 l)h. *mn Ad Daqutlnl$p.l/?-3O1.

f'l-;l sT: rit3

.t';'6';'tr:U

ttI
olrrl
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Hadits ini juga diriwayatkan oleh Al Baihaqizl7s.

Al Bukhari berkata dalam Shahibnyazu5, "Disebutkan dari hnu
Abb1, Jarhad dan Muhammad bin Jahsy bahwa paha itu adalah aurat."

Aku fibnu Hajar) sudah menyebutkan siapa saia yang

meriwayatkannya secara maushul dahm kitab Taghliq At-Ta'liq.217t

&:, l.J-e ht * lnt Jyt Lf e-* -[t o.y].oy \

q;1.; v 'iui ,)t)t ? u ,Vs ?) G,p tf?t * t"-
.Wi-rr&,k6.LL\,nr itr

52L-1L5021. Hadits bahwa Rasulullah g ditanym

tentang wanita yang shalat menggunakan mantel dan
kerudung paniang (mukenah) tanpa s.rnrng, maka beliau
menjawab, 'ndak mengapa asall<an .jubah mantel ifu
panjang dan lebar Wng dapat menutupi lakin5a-'

Abu DaudztTs dan Al Hakim2179 meriwayatkan hadits ini dari

hadits Ummu Salamah. Sementara itu AMul Haq2lso menganggapnya

cacat karena Malik dan perawi lainnya meriwayatkannya secam mauquf
dan inilah yang benar.

2u5 UIr. As-Sunan At Kubm (2/2291.
2176 96. Shahk Al Bulct\arr(At Fath, !/S7OL
2u7 l,:lh. Tashlh At-Ta'lh p/l07).
2178 Uh. Sunan Abu Daud(no. 540).
2t7e t)h. At Musbdmk(t/21}l.
2180 Uh. Al Ahkam Al Wusttn l<aryAMul Haq Al Isybili (l/gtGgl7l.
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P3 ;a ht d, 4, Ll ,t::t ,Ly -[t o.Y].orY

.4) .;r

tb:r'f) ,ir?t l qI '*3;'ol;,ti i :t\r q;a ,h"st G Jt|

.ri::;t', jts.,t:t )# G.(,

522-llso3l. Hadits:

aa

Diriwayatkan bahwa
Nabi S bersaMa tentang seseorang yang membeli seorang

budai< wanita, "Dia boleh melihaht5n kecuali bagian aurat
dan aurab5n adalah aW tlang ada antara il<atan sarung
sanpai ke lufut."

Al Baihaqi2lsr meriwayatkan dari hadits hnu Abbas dan dia

berkata, "Sanadnya dhatf, png seperti ini fidak dapat d{adikan acuan."

Al Baihaqi2182 juga meriwa3ntkan dengan sanad lain yang juga dhahf.

hnu Al Qaththan berkata dalam lhkam An-Nazhar, "Hadits ini

frdak shahk dari kedtn jalumln, maka tidak dapat dijadikan pegangan."

Nanti akan dibahas hadits Amr bin Syuab, dari ayahnya, dari

kakeknya.

it Ji, ( ,Lii ,L?\r i'za, 'r* -[r o.t].oYr
'rt iri3t) i 'ju tr,rr ,:r **'it ,i ,tbltf '"*f l', jt

523-t15041. Hadits Sdamah bin Al Alnua': Aku
berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku adalah
seorang pemburu maka bolehkah aku menunaikan slialat

2181 95. As-$tnan Al Kubn l2/22n.
2t82 16i4.
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hanya dengan safu baju?" Beliau menjawab, oYa boleh,
kancinglah baju ifu meski huryn dengan duri."

Hadits ini diriwayatkan oleh AsySyafi'i2183, Ahmad2184, para

pengaftmg Sunar?l$, 1$nu Khuzaimah2l85, 66-11',u1ru*i2187, hnu
11166r',2r8s dan l( 1-1uLi.2189. Al Bukha62t% meriwayatkannya secara

mu'allaq dalam shahitrnya dan dia menyebutkan se@ra muttashil dalam
Tarikh-nya219l hh berkata, "Dalam sanadn5n ada Snng perlu ditinjau

ulang."

Aku sudah menjelaskan berbagai jalumya dalam Taghliq At-
Ta'liqPtsz, dan hadits ini memiliki penguat yang diriwayatkan secara

murcal, tapi di dalamnya ada keterpufusan sanad yang diriwayatkan oleh
AI Baihaqi2le3.

ziae 66. Musnad ,4sy SnftI M. 221.
2184 Uh. Musnad Ahmad(no. 16520).
2rs5 Uh. Sunan Abu Daud(no.632) dan Sunan An-Nas .i(no. 

755).
2185 65. Shahih lbnu l{huzatnah (no. Zl7 ,l7gl.
2187 96. SSarh Ma'ant At Atur (l/S8Ol.
2188 65. Shahth lbnu Htbhn (no.22941.
2r8e I:h. At Mt-stadnk (t/ZSOl.
21e0 uh. shahih At Bukhari(Al Fath, t/5541.
21e1 uh. At-Tadkh At l{abtr(t/29G2971.
ztez Wr. Taghliq At-Ta'liq (2/197 -2021.
21e3 Uh. As-&tnan A! Kubm (2/2401, redalsinya: AMullah bin Al Mubarak

meriwa5ratkan dart hnu Juraij SBng berkata, "Aku dicedtakan darl yahya bin
Abi Kabir, bahwa Nabi fl melarang orang untuk shalat mernakai kemeja
(kain) yang terlepas lGrena khar,uafir terlihat kalau
dia ruku, rnal€ dia harus mengancingnln."
Yahya berkata, "Itu katau tidak ada kancingnya."
Kemudian Al Baihaqi ffiata, "Hadits ini mesklpun munqathi' tapi sesuai
dengan dasar sebelumnya."

ll
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,i*, & v * 6tb'ol ,Ly -[r o.o].oY t

.prititx, fltt ci,J;lr $tit,:s$;l f 'u

524-1L5O51. Hadits, "SesungguhnSa shalat kita ini
tidak boleh ada pembicaraan manusia di dalamn5Ta, akan
tetapi di dalamn5m tasbih, takbir dan pentbacaan a5mt Al
Qur'an.'

y*1-21e4 meriwayatkan hadits ini dari hadits Muawiyah bin Al

Hakam, di dalamnya ada kisah yrang akan disebutkan nanti.

Ly, ,ia v ,i,l'u 4\;1,r L1 ,Ly -[r o .1].o1o

.etLlrt Gt#3 v bf c,ilf r.1-

525-115061. Hadits,'sesunggahnga AIIah membuat

hukum baru dalam uruant-N57a sesuai dengan kehendak-N5m,

dan salah afu pembaharuan hulrumn5n adalah dilarang
berbicara dalam shalat. "

Hadits ini diriwalntkan oletr Abu Daud,2lss 6nu 11156112195

dalam Shahilrnyadari hadits hnu Mas'ud, dia berkata,

"i,r>$t 
G;, &:r*r h' *Ut ir'{-i g

* ";'{ ,1, i- :"v-i ,k1f, ,Y" U)- ,qv-;}U:) t4;

21e4 Uh. Shahih Mudimkp. SB7L
!1es 66. funan Abu Dad (no. 9241.
21% tih. Stnhih lbnu Hibbnbo.2243l.
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4 O 2 . .. -.,llr 11 ,i$ $21 & fr ,L:e c:, ?ii t1 ,g,t,,fi,ii^1'

.;:$at Gt#Jv bf c,ilf ii 
^i,r 

'of, ;z 
" 
,;l}\U

"Kami mengucapkan salam kepada Nabi $ ketika beliau sedang

shalat dan beliau menjawabnya serta memerintahkan unfuk memenuhi

keperluan kami. Suafu ketika aku mendatangi beliau dan mengucapkan

salam, tapi beliau tidak menjawabku dan ini membuatku merasa tidak
nyaman. Setelah beliau selesai shalat beliaupun bersaMa,

Saungguhnya Allah mempabaharui h&um dakm uruan-N5n squai
kehendak-Nya dan Allah telah menbuat hukum bru bhorm l<alian

dilanng bian dakm shalaf. Setelah ifu barulah beliau menjawab

salamnya (salam hnu Mas'ud).

Asal hadits ini ada dalam ShahihaifireT *6pai pada kalimat,

E>,.at G',*'# & ]nt Jy, t ,r:la ,:nb'ri {' 
.a)*i g:t:.)r GLt,Su, r*'rr

"Tapi beliau tdak menjawab salamku. Maka kami berkata,

'Wahai Rasulullah, kami biasanya memberi salam kepada engkau dalam

shalat dan engkau langsung menjawabnya'. lalu beliau menjawab,

'Saungguhnya dalam shakt itu ada sebuah kqibukan'."

J;, G.. &,i;;,rJ r'nfi :L* -[r o . v].oyr

,,Su; i$t ,ls p; ,i*<r',y i--, ,a;t &:, *Vht ,* !,

2te7 l--:rh. Shahih Al Bukharika. 1199) dan Shahk Musltm(no. 538).
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|* ,*.tafk $6 {g7litL:r 
":;l 

b li,u
PjrL4 r*'u C tr'',4t,i ,t*tfllir tlsA*l

526-115071. Hadits lnng diriwalptkan dari Abu

Hurairah: Rasulullah $ shalat mengimami kami pada shalat

Ashar, dan beliau salam pada rakaat kedua, maka bangkitlah

Dzul Yadain dan berkata, "Wahai Rasulullah, apakah

shalatngTa diqasar atau engkau telah lupa?' Beliau

menjawab, nsemua itu frdak teriadi." Beliau lalu berkata,

'Apakah benar ap trug dikatakan Dzul Yadain?'Mereka

menjawab, 'Elenar,' Maka beliau menyempumakan

shalatnya !/ang tersisa, kemudian suiud sahwi-

Hadits ini diriwayatkan oleh Al Bukhari dan Muslim (Muttafaq

'alaih\2tsa sm,ai Pada kalimat,

J;r;iti ."i,r J;, U U; 'P. ok i ,Ju" ,:$i't
.....:O:rbl ,Jub,/6t oG *) *Aht * yt

"Ifu semua tidak terjadi." Lalu Dzul Yadain berkata lagi, "Salah

satu darinya teriadi wahai Rasulullah." Maka Rasulullah s put

menghadap oranlforang dan bertanya, "Benarkah apa Wng dikatakan

Dzut YadainT" Di akhir hadits disebutkan, "Kemudian beliau sujud dua

kali dalam keadaan duduk setelah salam."

Dalam riwagnt Y*16r2199'

21e8 Uh. Shahih Al Btil:lpd$rc.12291dan shahih Muslim (no. 573).
21ee uh. shahih Mglimkp.573/991.
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d'p .21ti*'&3 ;v i" ,)* yt J;t $ Jb

Rasulullah $ shalat Ashar bersama kami tapi beliau salam pada

rakaat kedtn. Maka bangkitlah Darl Yadain dan bertanya, "Apakah

shalat ini diqasar atau engkau luPa?" Rasulullah $ menjawab, "Semua

itu frdak teiadi." Dia Mata, "Salah satq darin5a pasu teriadi wahai

Rasulullah." Maka beliau menghadap orangorang dan bertanya, "AF

benar 5nng dikabt<an Datl Yadain?"Mqeka menJawab, "Eletlar, wahd

Rasulullah." Maka bejiau mayernpurnakan stsa shalat yang tersisa,

kemudian suiud dua kali dalam keadaan duduk s€telah salam.

Riwayat ini dirfirayatkan melalui iahr Maltk dart Daud bin

Hnshain, dart Abu s4/an nauk Al Ja'd btn Abt Ahmad. Hadlts inl

memiliki beberapa Jahs dalam $ahllnln tapi rlwalpt inilah yang lebih

mirip dengan rdaksi di ktab ini (kitab Fath Al Adzlarya Ar-Rafi'i -
peneri).

Syail.rh Shalahuddin Al Ah't telah mengumpulkan semua

jalannya disertai komentar statrrsnlA dalam s€buah tulisan khtrsus.z2oO

2200 Dan itu dalam Nazhnul Fatn'id Dnn Tadlnnnnmhu Hadlb Dzul Yadak

Miml Faut;a 'rd l€rya Al Hafizh Ahr sa'id shahhuddin Kailkadl Al Ala'I,
diterbitkan oleh Dar hnu Al Jarzi, dengan &rlrqlqBrldt bin Abdullah Al Badr,

cet. Pertama th. 1416 H.
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r5,i6 ,l6j\r ftt it-tgL-* -[ro.A].oYv
'"^b1t &a, *p h' ,k y, );-,'t',4:" 12.*,"Jt u '";.:t
,; :"rtd ed)??, e:";,hr a1;i ,'*n qrar ';z*.

e #-'i:t'eru,;if JL'*$\ ;.A Vt 3 t.,t*'€.iu,

.pritiitS,
527-l1ril8l. Hadits Muawirnh bin Al Halom As-

Sulami, dia berkah, 'Ketika aku kembali dari Habaslrah, aku
menunailran stralat bersama Rasulullah C, lalu ada yang

bersin sehingga atrrr mengucapkan, "Yarhamul<allaah
(semoga Allah merahmatimu)" tapi orang-orang malah
memelototiku dengan pandangan mereka. Aku berkata,
'Mengapa kalian melihatku?' Mereka lalu memukulkan
tangan mereka ke paha mereka agar aku diam, maka aku
pun diam.

Setelah Rasulullah * selesai shalat maka beliau

berkata, "Walni Muawiynh, *angguhnSTa shalat kita ini
frdak bleh dicampuri perlraAan manusia, akan tetapi haryn
tasbih, bkbir dan bcaan AI Qur'an."

Hadits ini diriwalatkan oleh Mtrslim,2201 66u Daud,22oz A,r-

Nasa'i,22oe hnu Hibban2204 dan Al Bailraqiz205 6* tidak ada satu pun

22or l.ih. shalrih M$frn(no. 537).
2m2 1n . grmn Afu Dad(no. 930).
2203 Lih. gnan An-I{asa ).(no. 1218).
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dari mereka yang meriwa5ptkan, kalimat, "Ketika aku pulang dari

Habasyah." Kalimat pertama dari hadits ini dalam riwayat mereka,

"Ketika' aku shalat...."

'Adapun perkataann5ra, "Kefika aku pulang dari HabaqBh"

adalah kesalahan yang tidak ada benang merahnSra. Tidak ada satu

orang pun menyatakan bahwa Muawiyah bin Al Hakam ikut dalam

rombongan orang yang hijmh ke Habasyah, baik dari kalangan perawi

biqah maupun dha'if. Sepertinya teriadi pertautan perhatian dari Snng

semula mengingat hadits hnu Mas'ud menjadi hadits Muawiyah ini,

karena kata "Ketika aku pulang dari HabasSnh" adalah ucapan hnu

Mas'ud. Wallahu a'lam.

:Ju *:, :L+h o.1l.oyA

-i *It'".r:r'lj i1ia'*'z- ;>r5iir

52&115091. Hadits: Diriuaftkan bahwa

beliau C bersabda, 'Pemblcaraan ifu membablkan dnlat
dan frdak membbllan wilhu.u

Ad-Daraquthniffi meriwaSntt<an hadits ini dari hadits Jabir

dengan sanad yang dha'il D[ dalamn5ra ada Abu qraibah Al Wasithi.

Dia meriwayatkannya dari flur Abu $nibah ini dengan kalimat,

"tertawa" bukan "pembicaraan" dan inilah yang lebih terkenal. Al

Baihaq12207 menilai shahih versi riwalat marqufnya. Dan ini sudah

dibahas sebelumnya dalam bab hadats.

2204 lih. Shahih lbnu Hibbn lN IIEan, no. 2247,22481.
220s Ulr. As-Sunan N Kubn (2/249-250, %Ol.
2206 Hh. Sunan Ad-Danquthni (l/LZ2-17 31.
2207 L:h. As-Sunan Al Kubm(1/1471.

it h, d* '8 v::t
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tLy -[tot.].ovq
*,*f,i

529-t15101. Hadits,'Dianglatlah (diampuni) baq,

umatku kealpan, Iupa dan keadaan terpkn-"
An-Nawawi berkata dalam bab thalak pda Ar-Rar41iu1P208

bahwa-hadits ini adalah hadits hasn. Dernikianlah lpng dia katakan di

akhir kitab hadits ,'bui,r.zz0p

Hadits ini diriwaptkan oleh hnu Maja[2210, hnu Hibban2311,

Ad-Daraquths,22t2, Ath-Thabaranizzt3, N Baihaqi2214 dan Al Hakim

dalam N Msbdnt?zls 66ri jalur Al Auza'i, lalu ada perbedaan riwayat

pada dirinya. Ada yang meriurayatkan darinln, dari Atha', dari Ubaid

bin Umair, dari hnu Abbas dengan redal$i, "Sesungguhqn Allah

meletald<an ......"

Sedangkan dalam ritrayat Al Hakim, A&Daraquthni dan Ath-

Thabaranl dengan kalimat (isttifzto (meler,ratkan, fidak menghukum),

dan ini adalah riwayrat Bisyr bin Bakr. S€danglon Al Wdid btn Muslim

metiwayatkannlB dari Al Auza't tanpa menyebtrt nama Ubatd bin

Umair.

Al Baihaqi berkata, 'Bi$r bin Bal$ mernperbagus sanad ini."

2208 tir. Radlnl, Aill-Thatun 18/1931.
22@ lJh. Arb'lnl,anpAn-Natlarpl pada hadits ke-39.
2210 Uh. funan lbu luhkh ba. z04t$l.
22u uh. Shalrih lhtu lllbban W llrsarr, rc. 72191.
zzr2 L)h. Snan Ad-h,qufint(3/1391.
2213 uh. Al Mu'fizm Ash-Slnghtr(l/2701.
2214 l:th. As-furlan Al Kubn(8/2641.
z2r5 Ulr. N Musbdnk (l/Zg, 2/591.
2216 prrrl;6un pula dahm fltahih lbnu Hlbbndqganredalsl, (i':iqr.

ot;30 g)t
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Ath-Thabarani berkata dalam N Austt?217, "Tidak ada yang

meriwayatkan ini dari Al Auza'i -maksudnya dengan sanad yang bagus-

kecuali Bisyr bin Bakr, hanya Ar Rabi' bin sulaiman yang meriwayatkan

itu darinya.

Al walid memiliki dua sanad lain ketika meriwaSratkan hadits ini,

yang pertama dia meriwayatkan dari Muhammad bin Al Mushaffa,

darinya, dari Malik, dari Naft', dari hnu Umar. Yang kedua dari hnu

[ahi'ah, dari Musa bin Wirdan, dari Uqbah bin Amir.

hnu Abi Hatim berkata dalam kitab .r4l IlaP27A,,.Aku bertanya

kepada ayahku tentang ini,'maka dia menjawab, 'Hadits-hadits ini

munl<ar, sepertinya hadits-hadits ini palsu'."

Di tempat lain masih di kitab 1gtsebu12219 dia b€rkata, "Al Auza'i

ffdak mendengamya dari Atha', dia hanSp mendengamya dari

seseorang 1nng tidak dia sebtrtkan namanya ltang salra rasa dia adalah

AMullah bin Amir Al Aslarni atau Ismail bin Muslim. Dia 0bnu Abu

Hatim) berkata, hadits int fidak shahlhdan sanadnSra fidak &abif."

AMullah bin Ahmad berkata dalam kitab .e/ IhPzzo, "Aku

bertaqn kepada asnhku tentang hadits ini dan dia sangat

mengingkarinya sambil berkata, 'Tidak ada 5nng meriwaSntkan ini

kecualt dari Hasan, dari Nabi $'."
Al Khallal menukil dari Ahrnad, diia be*ata,

mengatakan bahwa kesalahan dan lupa ifu diangkat

2217 *t* belum menenrukan ini dalam Al Auathapl saya hanSB menernukannln

crllan. Ash'Slnghlr (L/2701, dan dahm Al kdr N Muntr juga ffdak

mengambilnya keruali han5ra kepada AttFThabamni tanpa menyebut sumber

kitabnya.
2218 66. Al nalUansa lbnu Abi Hatim (1/4311.
22re uh. At ltat(t/4sl\.
2220 litr. Al llal sva Ma'rifah Ar-Rijaalls6l-ffi21.

"Siapa yang

: (tidak ada
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hukumannya) maka dia telah menplahi kitab Allah dan Sunnah msul-

Nya, karena Allah telah ma,vajibkan l<affanhbagi pembunuhan yang tak

disengaja."

Maksudnya menghilangkan hukuman secara utnum dalam

semua pembicaraan dalam rnasalah bHif A<eluaiiban) dan wadh' (hukum

sipil).

. Muhammad bin Nashr dalam Al ll<htilaf pada bab thalak yang

dipaksa, diriwayatkan dari Nabi $ bahwa beliau bersaMa,

.{. V;l vj otlstlfl;jr f!' ,+ 7h g)
"Nlah mengangkat dosd dari peftuatan akiht keteldomn

(tanry sengaja), kelupan dan kadaan terpaksa gng dilakukan umat

rzi," Hanya saja riwapt ini fidak memiliki sanad 37ang bisa dijadikan

acuan.

Al Uqafizzzt meriwagptkann5ra dalam Tartkh dart hadib Al

Walid, dart Malik dengan redaksi di atas.

'Al Baihaqiz222 Juga meriwayatkannln dan dia berkata: Al Haktm

berkata, "Hadits ini shahih dan ghadb, hanla Al Walid yang

meriuayatkannln dari Malik. "

Al Bailraqiz2a berkomentar dl ternpat laln, "Riwalat dari Malik

frdak mahfu"h."

AI Khathib meriwayatlonn5n datam pernbatrasan para perawi

yang meriwa3Btkan dari Malik, k€fika menrbtcarakan biografi Stnradah

mt L)h. AdlvDhu'ak' l<artn Al uqefi (4/1451.
w' hlanhtabnya N Khtlafryat

Lih. ringlesannya ,tu 4 tnl. 219 dan il A*&awt Al Kuba 16/84l.
axa Ub. As-furut N fubn(6/41.
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bin hrahim dari Malik, dan dia (Al Khathib) berkata, "suwadah ini

majhul,dan khabar int munl<ardari Malik."

t15111. hnu Majah% t gu merturaptkan masalah int dari

hadits Abu Dzar, tapi dalam sanadnya ada $phr bin Hauqnb, dan ada

keterputusan pula dalam sanadnya.

115t2, 15131. Ath-Thabaranizz% mqtur-ayatl<artnya dari hadits

Abu Ad-Darda' dan hadits Tsauban, namun dalam kedua sanadnya ada

kelernahan (dhafi.

Asal dari bab ini adalatr:

t15141. Hadits Abu Huralrah dalam ldkib Shahit4z6 dart ialur
Zurarah bin Aufa, dart Abu Hurairah dengan nadaksl,

'rf y;'S;l I Y, ,t#l y. 'Jo t d\.jj;.i ?rr

"saunggahn5a Alkh mengpmrynl umatku blla merel<a bru
berencana melakul<an dm dl dalan lnd, selama dk ddak

melal<sanakannjn dan tldak mqnbicatalan rancanan5a fifu."

Diriwaptkan pula oleh hnu Majah2uzt dqganredaksi,

2224 I..:.h. Suian lbnu Majah(no. 2043).
22?5 96. Al Mu'Jam Al l{abtr (no. 1430).
2226 !-ih. Shahih Al Bukhad (no. ?-5%31.
2227 lfrr. Sunan lbnu Majah, no.2040.

3r
a..y;#
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.(^:.,:b y'd;- j (*
"Tentang ap gn1 dibisih:kan oldt hating-'

sebagai ganti kalimat,

.t#l y'c-ilt- tl

- 'Apa gng dibicankan olelz hatin5m-"

Di akhimya dalam riwayat hnu Majah ada tambahan,

ib tlfd,;i Yt

'Apa Smng menbuat mael<a terWksa."

Tambahan di al*rir ini aku msa adalah sebuah mudni (sisipan

kata perawi), sepertingn hapalan Hisyam bin Ammar tercampur (rancu)

sehingga memasukkan hadits lain dalam hadits hui. Wallahu a'lam-

Hadits ini sering ditulis dalam ktab-kitab para fuloha dan ahli

usul dengan redaksi, i;,.t * 0) tapi'at<u tdak pernah melihat dengan

redaksi itu dalam kitab-kitab png''telah disebutkan dari semua penulis

yang meriwayatkannya dalam ktabkitab mereka. Memang ada riwayat

dari hnu Adi dalam Al KamiP228 dari jalur Ja'far bin Jisr bin Farqad,

dari ayahnya, dari Al Hasain, dari Abu Bakrah, dia meriwayatkannya

secara marfiJ',

#; orl13(let:,orfirrflJr,ri,u 31!r e;6,r?"r gt

22ut Ljh. At l<annl(2/t5ol.
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'Allah mengangkat dosa dari unat ini datam tiga hal: kwlahan
(tanpa sengaja), lupa dan hal5ang mael<a dipal<sa melalrukann5n."

Akan tetapi Ja'far dan aSahnya adalah perawi yang dhaff.

Kami sudah menyebutkannya dari Muhammad bin Nashr dengan

redaksinya. Lalu aku mendapatkan dalam Faw'id Abu Al Qasim Al
Fadhl bin Ja'far At-Tamimi yang dikenal dengan nama Akhu Ashim

(saudara fuhim), Al Husain bin Muhammad menceritakan kepada kami,

Muhammad bin Mushaffa menceritakan kepada kami, Al Walid bin

Muslim menceritakan kepada kami, Al Auza'i menceritakan kepada

kami, dari Atha. , dari hnu Abbas dengan ini.

Akan tetapi hnu MaJatr% meriuayatkannya dari Muhamrnad

bin Mtrshaffa dengan redaksi, et lr irU ofungulny Allah

md&lckan abu magampuil'

,fi, G::d 3*l iru r11 ,L-t- -[r o\ o].or.

.:tA. i;*fi , )G,tAiJJr v$ iiJi
530{15151. Hadtts 'Apblla sabl, wnng dad kallan

ingin mengingatla n warrtu (le& tman) dalam dnlat
malca hendalmSTa dk berb*ih, larena frrsbth itu untuk prta
dan bertepuk untuk uranib.'

Hadits ini diriuayatkan oleh Al Bukhari dan Muslim (Mutbfaq

blaifiz?'n dari hadits Sahl bin Sa'd dengan makna hadits png sama

seperti hadib di atas dalam sebuah hadits Sang panjang.

22D Wr. Sunan lbnu Majah(no. 2045).
2230 l-ih. Shahih At Bukhad(no. 684) dan Shatnh Mustim(no.421).
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115161. Al Bukhari dan Mr.rslim2231 juga meriwayatkan hadits

Abu Hurairah yang ringkas dengan redaksi,

. .r3.i*z\t, )c'rt).'gr*at dt

"Saungguhn5n bsbih itu hangalah untuk pria dan bertepuk

untuk wanib."

Dalam riwayat Muslim ada tambahan, "Dalam shalat."

531. Perkataan penulis, "Salah safu yang meniadi
permakluman adalah apabila merupakan iawaban bagi
Rasulullah $, dimana bila beliau memanggil padahal yang

dipanggil sedang shalat maka wajibtah menjawab panggilan

beliau dan shalat yang meniawab Rasulullah ini tidak akan

batal." Selesai.

Dalil dari pendapat ini adalah:

115171. Hadits Abu Sa'id bin Al Mu'alla yang ada dalam Shahih

41 6u1*1irri.2232

dt * F\fbr;uk,i4:** -[ro\A].oyy
t\y u; or', d;& ,k *i ok oy W p:, {'ht .v

-d.u,J ,kt;;? ol,J.

2Br 65. Shahih Al Bukharr (no. 1203) dan Shahih Muslin(no.4221.
2232 tih. shahih Al Bulhart(no.4{141.
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532-115181. Hadits Ali, dia berkata, 'Aku memiliki
waktu tertentu unfuk masuk menemui Nabi e- Apabila

beliau sedang berdiri shalat maka beliau bertasbih dan itu
berarti memberi i^n padaku unfuk masuk. Sedangkan

apabila beliau fidak sedang shalat maka beliau

mengizinkanku (seperti biasa). "

An-Nasa'i243 meriwayatkanny'a dai hadits Jarir, dari Mughirah,

dari Al Harits Al Akli, dari AMullah bin Naji, dari Ali, dia berkata,

titW *)bL p:, *vbt & lt );r'u ,tis
oli vrv'ie:t ol: ,irb''ii ,iA'ie:t oti ,:,,rtlLt'";-

,r)

"Aku menriltki urakfu khusus untrk mendatangt Rasulullah C.
Jika aku datang alar biasanlp mernlnta ldn kepada beliau. Apabih Miau
sedang shalat btasanSra Miau berta$lh s€bagat tanda menrberlku izin

tuntuk masuk, dan bih lnrdapa0 bdhu sedang santai rnaka Mlau
mengldnkanku (seeerfl blasa).'

6rr-11uo'i284 lrga meriu/aFtlonrqna dart iahrr Abu Bakar bln

Ayyasy, dari Mughtrah dengan redakd, fg;a| nMaka beliau berdehern"

sebagai ganti kata 6l 'Maka Miau bertasbih.n

Demikian pula 1nng dirl*rU,u" oleh hnu M{ah22s dan

dinilai slnhih oleh hnu As-SalGn.

2233 Uh. Sunan An-Nas Y(no. 1211).
2?-34 I.;.h. Sunan An-Nas' i (no. l2l2l.
223s l-ih. Sunan lbnu Majah(no. 3708).

572



Kitab Sfralaf

Al Baihaqiz2s berkata, "Ada perbedaan pada sanad dan matan

hadits ini. Ada yang meriwayatkan dengan kalimat, gp ada pula yang

meriwayatkan dengan kata, '#. Dan semuanln bermuam pada

AMullah bin Naii."

Menurutku, ada pertedaan versi riupSrat pada porosn5n, ada

lnng mengatakan: Darinya (dari AMullah bin Naji), dari Ali. Ada pula

yang mengatakan: Dari ayahn5n, dari Ali. Yahya birr Ma'in berkata,

"Hadits ini tidak didengar langsung oleh AMullah dari Ali, melainkan

antara dia dan Ali ada ayahnya."

533. Perkataan penulis,'Dibolehkan membetulkan

babaan imam, dan ini dituniutdon oleh hadits tasbih bagi

laki-lald."

Yaitu hadits fng telah lalu.

t15191. Dan pada riwayat Abu Daud2237 dur lbnu Hibbatr2238

diriwayatkan dart hadits hnu Umar,

J$ Lj6t ,lL'#ui*'*,t;vht ,)rpt ,),
te',,yri;iE olWri 'jf cslJ:Jtitw c,i4.*;l ,63

bahwa Nabi $ pernah melaksanakan sebuah shalat, lalu beliau

lupa (bacaan ayat). Setelah selesai shalat maka beliau berkata kepada

2236 ljh. ,As_sumn Al Kubm(2/2471.
2237 l-:th. Sunan Abu Daud(no. 907).
2238 uh. shahih lbnu Hibbnlno.2?421.
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Ubay, "Apakah kamu ikut berj,amaah fuEann kami?" Ubay menjawab,

"lya." Beliau pun berkata, "I{alau bqifu apa yang menghalangimu

untuk membetulkan baaanku?!"

t15201. Al Atsram dan lainnya meriwayatkan hadits ini dari Al

Miswar bin Yazid dengan -iknu hddits yang sama

1L5211. 61 11uLirrr223e meriwaSptkan dari Anas,

*3;vbt *it );'#,)'*\t ir'€"g
"'Kami pernah mernbetulkan bacaan tmam k€flka dalam shalat di

masa Rasulullah $."

ll522l. Ada puta rtuayat dari A$ll.,,azzqm dalam

M$h:n:af dariJalurAl Harits, dari Ali 
T- 

nnr{u',

:

.t>,i,a Guliruyr .rb l;at I
"Janganlah sel<ali-l<all l<allan mqnbetullan baan lmam ketika

Al Harits irn dha'lt, tapt ada riwaSBt dnhth dari Abdurrahnran

As-Sulami png berkata:

223e lih. Al Musbdmklarla Al Hakim lL/2761.
2240 l.jh. Mushannaf AMutaz4 lno. 28221.
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'^ry$ iqt u:;a*t iy,u;* ,lG

Ali berkata, "Kalau imam minta dibetulkan bacaannya olehmu

maka befulkanlah!"

*:, ;r. i" ,* lt J;r"of ,Ly -[royr].oy1
.itiat );-lrr,N;i; JtAt rftr1il*'pt *
534-1L5231. Hadits, bahwa Rasulullah g pemah shalat

Zhuhur lima rakaat. Ketka beliau menyadari hal itu maka
beliau sujud sahwi dan tidak mengulangi shalatnya

Hadits ini disepakati k*shahibawtya oleh Al Butrhari dan

Muslim,22c1 tupi kalimat, "Dan tidak mengulangi shalahrya" adalah

perkataan penulis sendiri (Ar-Rafi'i, penulis Fath At Aziz -paerll
berdasarkan pemahamannln terhadap hadits ini, karena dalam hadits ini

tidak ada bahwa Miau mengulang shalat.

.*G
u"tit ,r: 1z;Yl ;; p3 *v b" db '8 ,Lt- *

' Hadits, bahnn beliau t pernah menggendong
Umamah bint AbU Al Ash dalam shalat beliau.

Telah disepalofl keshahilnn hadib ini oleh Al Bukhari dan

Muslim dan hadib ini stdah disebutkan dalam bab ijtihad.

2241 1;1r. grahih Al Buklwrgp.1226l dan Stnhth MEtmlno. ST2/911.
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i6 :a* -[t or t].oYo

.qFt_tt-Jrt1,;>ilr 6i;|\t
535-115241. Hadits, bahwa beliau memerintahkan

untuk membunuh dua binatang hitam dalam shalat, yaitu:

Ular dan kelaiengking.

61r^u6,2242 dan para pengarang Sunan,2%3 hnu Hibban224

dan Al 11uLi.2245 meriwalntkannya dari hadits Dhamdham bin Jaus,

dari Abu Hurairah dengan redalsi,

.aitt'^?it t>6t ,r it?!r ri6i

'Bunuhhh dw Umary hlbm kdka sdang shakt, @tu: ular

en kalalqrgldng.D

ttilzsl.Dan dari hnu Abbas se@ra nnr{u'da'gan ut 
"u 

hadig

yang sama sebagalmana hadits dt atas png diriwa3ptkan oletr Al

Hakim,22ls natnun sanadnYa dln'lf'

tL526l. Hadits ini merniliki qphid dalam Shahih 74*17112247 f,v1

zaid bin Jubair, dari hnu Umar, dari salah seorang istri Rasulullah s,

2242 r..:ih. Musnad Ahmad(no. 7178, 7379,746i9,78L71'
22dB ULh. Sunan Abu Daud (no. 92), Sunan At-Ttmldd (no. 390), *nan An'

lfasa 'i(no. L2O2,l213l dan Sunan lbnu MaJah (no' 1245)'

2244 1-i1t. Shahlh lbnu Hibfun (no. 2351).
224s Ljh. Al Musbdnk(L/2561.
2246 uh. Al Musbdnk(4/27o1.
2247 uh. shahih Muslim(no. Lt99/751.
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,{i.r)g ,*,Hr: ,irli lr: ,.,-t, i3r ,ta';U ok '6

.ElLlrr ;.:,Su: ,tjrt: ,?tits-a..-a ir, a

a

bahwa beliau menytrruh unhrk mernbunuh aniing ,'u, OU*,

kalajengking, burung elang, gagak dan ular. Beliau berkata, "Dalam

shalat."

IL527l. DiriwaSntkan pula oletr Abu Daud22a8 dengan sanad

yang terputus dari salah seorang laki-lak Bani Adi bin Ka'b,

,l:;Li'Ll *,r'if i.ii Jv Pt ir'X" e 4tll
.oH'ryql!*&ii

bahtrn Nabi $ berkata kepada mereka, "Apblla alah samng

darf katian mendapfr w*or l<alalengW kdka stalat mala hendalmSa

dla membmuhnip dqsw anilaln5n png Hd."

I a '-( '&t*L", * ht * iitt JJ"1tLl ,L*- -[rov,r].ov1

ry JL sru- n irsli g>,ar G ;t ,/At s.t o\L. t-f

536-t15281. Hadits: Bahwa n*ufrff*, S ,r,"-"S.,,g
telinga Ibnu Al Abbas ketika beliau sendiri sedang shalat.

Beliau memutar Ibnu Abbas dari Hri menuju sisi lranan

beliau.'

22a8 lih. fu{arasilka$Abu Daud (no.47).
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Hadits ini diriwayatkan oleh AI Bukhari dan Muslim (Muttafaq

'alaih1zz+e dari hadits Ibnu Abbas yang panjang.

& dt, ilt;K t'1-;:,>* -[royr].oyy
W7L'b, 'i 't i'St ii* Lf iiir.ai ol *^, €,i ,Lf")t e &r 4E Ar

l2 o^z^

\) A> hr ilir; ,*, ;e ht * Uti$ L? eii ,i,;b,

537115291. Hadits: Abu Bakrah masuk ke masjid
ketika Nabi $ sedang ruku. Dia pun ikut ruku karena
khawatir tertinggal rakaat tersebut. Kemudian dia
melangkah satu langkah, setelah selesai Nabi g kemudian
bersaMa, "Semoga Nlah menambah semangatmu tapi
iangan diularryi."

Ahmad,z2so Al Bu[hari,22sl Abu Daud,2:i252 An-Nasa' i,2253 16nu

9166*2254 meriwayntkannya dari hadits Abu Bakrah dan redaksi-

redaksi mereka berteda-beda, tapi tidak ada safu pun dari mereka

menyebutkan berapa langloh dia berjalan

n4e l.;lh. Shahih Al Bul(t atrho. 117) &n Stnhk Mustim(no. 768).
2m l;lh. Uh. Mlsnd lrmn AhnadlL/sg\.
22sr uh. Shahih Al Buktnd(no. 783).
22s2 lilr. Sunan Afu Daud(no.6831-
2%3 l:h. Smn An-Nas'i (no. 781).
22-5a 1ar. Slnhih tbnu Hibbn(no. 2195, Zlg2l.
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Catatan:

Ada perbedaan pendapat mengenai makna kalimat p* :il
,,Jangan ulangi.,, Ada yang berpendapat bahwa beliau melarangnya

mengulangi takbiratul ihram di luar shaf. Tapi ini diingkari oleh lbnu

Hibban dan dia mengatakan2zss, "Maksudnya adalah jangan kamu

ulangi terlambat datang shalat."

- lbnu Al Qaththan 61 p*i2256 -mengikuti pendapat Muhallab bin

Abi Shafrah- mengatakan bahwa maknanya adalah "Jangan ulangi lagi

perbuatanmu yang masuk shaf dalam keadaan ruku, karena itu sama

dengan jalannya binatang. "

Hal ini diperlnnt oleh riwalpt Hammad bin salamah dalam

Mushanmfrryadari Al A'lam, dari Al F{asan' dart Abu Bakrah,

ni & *; *b, db lti;;il#r F;'8
b, ,)*',4r t#t '6i ,'€tr';3',fri ,y:' ; ti ,g;
,if-. l'i i6 rg':t'j1t',;l,ar ,f ,y:';JAT 'i,i P3 ilL

.*.l: b)7 hr 'liri ,iu" ,61

bahwa dia masuk ke masjid dan waktu itu Rasulullah # sedang

shalat dalam posisi ruku. Abu Bakrah pun ikut ruku kemudian masuk.ke

shaf dalam keadaan masih ruku. Tatkala Nabi $ selesai shalat, maka

beliau bertanya, "Siap diantan kalian 5ang tadi masuk dalam kadaan

ruku?" Maka berkatalah Abu Bakrah, "Aku." Nabi $ lalu bersaua,

"Semqa Nlah menambh suzangabnu tapiJangan dlulangi lagl'"

2255 uh. Skahth lbnu Hibbn(5/57h57t1.
2ffi uh. k5an Wahn Al lilaml5/6@'6lll.



Talkhishul Habir

Sedangkan pendapat lain mengatakan, maknanya adalah

"Jangan ulangi lagi unfuk mendatangi shalat dalam keadaan tergesa-

gesa!" Pendapat ini mengacu pada riwayat - hnu As-Sakan dalam

Shahihnya dengan redaksi,

tli ,:rL)t G i;rt a.e ,;Ll LiAv itLtt

Ketika iqamah shalat telah dikumandangkan maka aku pun (Abu

Bakmh) berangkat dalam keadaan berlari sampai aku masuk ke shaf.

Selesai shalat beliau bersaMa, 'Siap tadi gnng Mari?" Abu Bakrah

berkata, 'Alx.r." Beliau bersaMa, 'Semoga Allah mqtambah

semangatmu bpi jangan Adu"gr lugi.' 
.

Faidah:

115301. Ath-Thabaraniz2sT meriwayatkan dalam At Antsth dari

hadits Abu Az-Zubair png menyelisihi hadits ini. Dia meriwaptkan dari

jalur hnu Wahb, dari hnu Juraij, dari Atha' Sang mendengar dari hnu
Az-Zubair berpidato di atas mirnbar,

i,YU,b €# Li:'u,$rt r*-:jr !'Ll Y:t t'>Y

.il.lr uf;Ly ,1.:,1,at G,y,.";. ,? Vt;'*l-

22s7 l-;lh. Al Mu'Jan Al Arsthfl016).
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*Apabila salah seorang dari kalian masuk masjid, lalu orang-

orang sudah ruku maka hendaknya dia ikut ruku ketika masuk,

kemudian berjalan sambil ruku menuju shaf, karena itu adalah sunnah'"

Atha' berkata, "Aku pemah melihatrya melakukan ihr"'

Ath-Thabarani berkata, "Hanya hnu Wahb yang

meriwayatknnya dan tidak ada pula yang meriwayatkan ini darinya

selain Harmalah, bahkan tidak ada riwayat dari hnu Az'Zubatr kecuali

dengan sanad ini."

P' *a h' *rLfr/,i?i,, 
ill;'., i^ * *

53&t13511. Hadits: Bahwa Ra$dullah C dilewati oleh

beberapa orang Anshar lEng kemudian memberi salam

kepada beliau, dan biasarrSTa beliau menjawab dengan isyarat

ketka beliau dalam shalat-

Abu Daud28 mertwagBtkannya dart hnu Umar,

:Ju y. ,kiti ;t &.t iv ?', & :t J;' c"
'r1 .i,r Jy, Ul:r'r{ :JxJ Uii ,^V tr:ji 3t*'\t ?;u
'L;:,,fiJ;,i;- :Jtt tp-';:t #li; Gk |E W

a., ..-

:'6

22F8 1;Yr. Sumn Abu Daud(no.9271-
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Rasulullah # keluar ke Quba' untuk shalat di sana, lalu ada

beberapa orang Anshar mengucapkan salam kepada beliau. Aku
bertanya kepada Bilal, "Bagaimana kamu melihat
Rasulullah,$$ menjawab mereka?" Dia berkata, "seperti ini." Dia

menjulurkan telapak tangannya.

Demikian pula y.ang diriwayatkan oleh 61',*u62259, At-
|iyn i6ii2260, An-Nasa' i2267, hnu Majah2262 6un16rru p1166*2263.

Diriwayatkan pula oleh hnu Hibban2264, N gu6*2265 661

61',-u62266 juga dari hadits hnu Umar bahwa dia bertaryn kepada

shuhaib tentang hal ini. shuhaib sebagai ganti Bilal, sedanskan menunrt
At-Tirmidzi baik riwayat Bilal maupun Shuhaib s?rnd-s?rnd shahk.

539- Perkataan penulis, 'Hadits-hadits ini dan
semlsatntn menrrrjukkan bahwa bolehryTa melakukan
pertuatan !,ang sedikit dalam shalat.'

Mal$ud kalimat, "Dan semlsalnSra" adalah hadits Jabir dalam

Shahk 114*11rrpez gnng sudah disebutkan dahm bab: Suiud Sahwi dan

bab: Waktu Shalat, serta hadits Ummu Salarnah dan hadits Aiqnh SnnS
ada dalam Shahihah.

2%e lsh. Musmd Atund l6/t0|
n6o l!r. Sumn At-Tbm*lzrho. 368).
2?-61 1i1r. $,wn,AtNaa7ho. ll87).
2262 lJh. Surnn lbnu tlalahbo. lOlA.
263 Saga behm menernukannln darl hadlb Bthl dahnt Shahlh lbnu Hibban, dia

hanya ada dahm rftm3;at benrpa ktsatr Shuhaib pada (no. 2?-$;,2259).
2?e g1r. Slnhih lbtu lftbban $b. 22W}
226s tih. At Mtsdnk(g/l2l.
2266 l)h. Musnd Ahd(no. 4568).
n67 L)h. shahth Musfrn gr.. 54O1.

582

I

I



Kitab Shalat

t15321. Abu guudt2268, hnu Kh'rzaimah2269 dan lainnya

meriwayatkan dari Anas bahwa Nabi $ biasa memberi isyarat dalam

shalat. Dalam kesemua riwayat itu bahwa pemberian isyarat dilakukan

saat beliau sedang shalat.

'r1:, € f ,sn- ,#.tat'7 tit ,Ly -[i "yy].o1.

540-115331. Hadits, 'Apabila seseonang melintas di
hadapan kalian padahal kalian sedang shalat mal<a cegahlah

dia. Apabila dia enggan mal<a cegahlah dia. Apabila masih
enggirn juga mal<a Wrugilal dia, Iarena dia adalah
qnitan.' '

Kemudian setelah itu dia berlata: Dart Abu Sa'id Al Khudri, dia

berkata:

Rasulullah $ bersaMa, "Apbila alah seonng dari kalian shalat

dengan menghadap sauatu sebgai pembbs (penghalang) dirin5n dari

oftng-otzng, lalu ada orug yans ingin melintas di depnng

2268 lJb. Sunan Abu Daud(no. 943).
226e lih. Shahih tbnu l(huzahruh(no.885).
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hendaknya dia mencegahnya, apabila dia enggan maka hendakn5n dia

memeranginya, karena dia adalah syaitan."

Hadits ini diriwayatkan oleh Al Rukh662270 dan memang

demikian adanya. Dan hadits ini juga diriwaSntkan oleh y*;i*.2271

Redaksi pertama diriwaptkan oleh Al Bukhari pada

pembahasan Awal Mula Penciptaan dalam Shahibnyazztz.

'rk'r'rY
'J,-ji i'*f 'u tit,d;;, *: uy -[r orrJ.or\
^a . ltt
l-.aS a,*l ,Lb 'r;ii 4'f 'ry *

.i';-c;';6A! p,L W
541-t15341. Hadits Abu Hurairah, 'Apbila alah

*onang dad lralia dtalat mal<a handala5m menjdilran
*suatu di hdapmya. Apbila frdak menenulam aFaF
malra hendalmya & menarrepl<an sehnh tonglat. Apbila
dia tidak mqiliW tonglat maka henhlmga dia mer ggaris
sebuah garien, dan apabila silah @itu maka tidak ada
masalah apbila da otang t4rrg melinbs di depnnya."

Hadits ini dirtua}ntkan oletr Aqr$nfi'i2.273 fulv1s Al Qadim,

61r u6,,2274, Abu DafrW5, hnu MaiatrzZT6, Ifrlnu Hibbar:PTT dan Al

zno tJtt. Slnhih Al BtA:lwr ftro. 509).
2nt L)h. Shahih MsltnbD.fi$l.
2272 L;,1r. shahth Al BuAlwr bo. 327 4l.
2ns lih. Ma rlkh As-Stmn wl AbarkarpAl Baihaqt (no. 1047).
2274 1;1r. Musad Ahnmd g:r;,. 73921.
zns l)tr. Sunan Afu Daud(no. 689).
n76 l)h. grnan lbnu MaJahlno. 913).
2n7 lih. shahth tbnu uittunho. 236U.
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Baihaqi2278, dan di-shahitrl<an oleh Ahmad dan hnu Al Madini

berdasarkan apa yang dinukil dari hnu Abdil Barr dalam Al

Istidzkar,2279 tapi Sufuan bin Upinah2280, A"!fslnfi'i2?31, Al Baghawi

dan lainnya mengisyaratkan al,ctn dhaifnya hadits tersebut.

Asy-Syafi'i pernah berkata dalam Al Buumithi, "Janganlah

seorang yang sedang shalat menggaris dengan tangan di depannya

kecuali-apabila hadits itu berdasarkan hadits yang tabit." Demikian dia

berkata dalam Sunan Harmatah.

Menurutku, hnu Ash-Shalah2282 meriwalatkannya sebagai salah

satu contoh hadits mudhtlartb, lalu kami membaginyb sebagaimana

yang telah aku jelaskan dalam furNukaW. AI Muzani

meriwayatkann5p dalam N Mabsuth dari Asy-syafi'i dengan sanadnya,

dan ini adalah pendapat baru (Al Jadid) sehingga tdak benar

menyebutr"rla hanya sebagai pendapat lan:r- (qaul qdinltAqrSyafi'i.

,
tj..-y -

, af z.-t
,'1r., rl l-0-Cr
'd)tl4_

S4z-tLSgSl. Hadits 'I{alau eia orang tnng melintas di
hadapan onang shalat itu bhu apa dosa tnng akan

menimpan5n tentu bediri *lana empat puluh akan lebih

baik byiryn daipada melintas di hadapa4nSp-"

2278 Uh. ,As-Sunan Al Kubm12/2701-
zzze [,h. Al Istidzl<ar(6/l75l.
2280 lih. Sunan Abu Daud(no.l/L84l.
2281 I-jyr. Ma'rifah As-Sunan mlAtur(2/LL8[
2282 Uh. tJtum Al Hadibka4n hnu tuhshalah (hal. 10tl-105).
2283 uh. An Nukat bk Kibb lbnu,Ash-shahh Qn72-7731.

[toro].otY
i of ogJ f'!t'u *?

sc ;;5t f* ,y.ttat &';
c.....ar.'.(o ti,to.

'Y'* U -,^t-i.)t ,Y u t:';

I

I

I
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Hadits ini diriraayatkan oleh Al Bukhari dan Muslim (Muttafaq
'alaih\2?x dari hadits Abu Al Jahm diruar perkataannln, ,,Berupa 

dosa,,.
karena ifu hanya ada dalam riwa5nt Abu Dzar dari Abu Al Haitsam.
Perkataan hnu Ash-Shalah, "sesungguhnya Al. Uli salah sebut ketika
mengatakan bahwa kalimat, ({i .rr "E}enrpa dosau ifu ada dalam

shahih Al Bukhari." perkataan hnu Ash-shalah ini terbantahkan
dengan adanya riurayat Abu Dzar dari Abu Al Haitsam. pendapat hnu
Ash-Shalah ini diikut obh q,ailfi Muhliddin An-Nawawi dalam g/art,
41 74r15u4ra-6pw, tapi akhimgla dh terdesak s€hingga mengambilnya
dari Abdul Adr Al Flarau,i dahm At Arb.hngp. Tapi mernang di atas
sedap alim ada alim yaqg btor

),.; r,{ '4:, ,JG ,Ck ,tj ** -[r orr].otr
,y'.+ta i6li ,rr,6tlr';H:d A rk ,; $ G'gr:d,
..!-rtt. ...e* G **; t'9, ,i:s- G ):€^; af # ,r: ,t

54$t15g6l- Hadits Abu Shalih, dia berkata, .Aku
melihat Abu sa'id Al Khudri di hari Jumat, dia shalat
menghadap sesuafu liang membatasin3Ta dari orang-oriang,
lalu ada seomng pemuda dari Bani Abu Mu'aith ingin
melintas di hadapan beliau, lalu Abu sa'ld mendorong
dadaqn....' Sampai akhir hadits.

2M Uh. Shahih At B*tnd(no. Sl0) dan Stahrh MBttn (no. S07).
2285 Uh. Al lutajmu' Sjanh At Mutnddab lg/Zlg-21)l.
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Kisah ini diriwayatkan oleh Al Bulfiariz?% dalan Shahibnya

dan memang seperti itulah adanya. Hadits ini iuga diriunSptkan oleh

14*6-2287 dengan makna hadits yang sebagaimana hadits di atas-

tli ,Ly -[r orv].o t t

.y')-L J? ):: :,Jt G )ul'i.
$Aa-95971. Hadits: Bahwa beliau SAW mengikat

Tsumamah bin Atsal di masiid sebelum dia masuk Istam-

Hadits ini diriwaSptkan oleh Al Bukhari dan Muslim (Muttakq

'u1ui1tr2?8 dari hadits Abu Humimh dengan redaksi hadb 57ang panjang.

'.^ttr1,if i-,tt'bt J.'6 rLl- -[toYA].o1o

.!i;. t ri.$. ii #t e'j{it 4
54FI15381. Hadits: Bahwa beliau C didatangi utusan

rombongan dari Tsaqif, lalu beliau menempatkan mereka di

maSid, sementara ifu mereka belum masuk Islam.

Ahmad2289, Abu Davd2&,Ibnu Majahul, dan NB6rhaqizp/z

meriwaptkan hadits ini dari hadits Al Hasan, dari ubman bin Abi Al

Ash.

22t36 tjh. Shahih N Bukhari (no. 509).
2287 uh. Shahih Muslim (no. 505/259).
22JE 1.;ih. Shahih Al Bukharrbo.462l dan Shahih Mtslim(no.1764l-
228e l--:ih. MusnadAhmad(no. 17913).
22eo g1l Sunan Abu Daud (no.30261.
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Lalu ada perbedaan riwayat pada Al Hasan. Abu Daud dalam Al
114u*tip293 meriwayatkannya pula dari Asy'ats, dari Al Hasan,

e;f yt J*, t-1b ,,yt;jr r>V etr:p1.>\a.;tt ;:n
'u.t *i- tiy'*S y ,pr<lt'ot ,,lui t;t_{.U 'g, 9*it 6

.?tT

bahwa ada uttrsan dari Tsaqif datang kepada Rasulullah $, lalu

beliau menempatkan tg'e)ra di uiung mas;id agar mereka bisa melihat
bagaimana shalatnya kar'nn muslimin, lalu ada yang berkata, "Wahai
Rasulullah, egnkau menempatkan mereka di dalam masjid padahal

mereka adalah oftmg-orang muslnik?" Beliau menjawab,
'saungguhn5a bnah itu frdaHah najis, Smng najis datah kefurunan
Adam.'

I1A39l. Hadits di atas merniliki stnhid perrgrratrya dari ritmyat
hnu Majahry dalarn benhrk lain.

2291 Su* belum menemukannya datan Sunan lbnu Maj,ahbahkan Al Mizzi juga
tidak mengambilnya dari sana dalam Tuhfatul,A,qnf 0/2381.

22e2 1;1r. As-Sunan Al Kubn (2/44+4y'i1l.
22e3 Kitab Al Mamsill<aryaAbu Daud (no. 17).
22e4 1;1r. gtnan tbnu Majah (no. 1760 dari Athiya;ah bin Sufilan bin AMullah bin

Babi'ah yang berkata, "Utusan kami yang datang kepada
Rasuhrlah $ menceritakan kepada kami tentang masuk Islamnya penduduk
Tsaqif. Mereka datang kepada beliau di bulan Ramadhan, talu beriau
membangunkan s€buah kubah untuk mereka di dalam masjid. Ketka mereka

588



Kitab Shalat

546. Perkataan penulis,'Sesungguhnsn orang-orang
kafir biasa masuk ke masjid Nabi $ bahkan duduk dalam

waktu lama di sana, tidak diragukan lagi bahwa mereka

dalam keadaan junub."

Memang seperti yang dia katakan'

't15401. 
Diriwayatkan dalam Shahihaifizes sebual'r hadits dari

Jubair bin Muth'im,

7*t €.?A *, *; iu' *p "3t.:r-iri 
,!/,y';

.,ku

bahwa dia mendatangi para tawanan perang Badar, ,";;
' untuk menebus mereka, AI Burqani menambahkan, waktu itu dia

(Jubair) masih musyrik, dia berkata, "Maka .aku mendengar

Nabi $ membaca surah Ath-Thuur ketika shalat Maghrib."

DiriwaSntkan pula oleh Al BaihaqPz% dengan redaksi,

:o*;vlt'rD :e)q ,f- 4 ,ll[. ,srLf ;2ie ^f;

';"i !# g; ,{r, -,i. yf ,$. G zt}"Jt |#
.&--tll. ...Jr,,*Jl

masuk Istam mereka semua bafiuasa melanjutkan slsa hari 5nng masih

tersisa (dari bulan Ramadhan)."
22ss I--:16. Shahih Al Bd<hart, no. 3050, Shahih Muslim, no.463.
22e6 1;6. As-Sunan Al Kubm2/444.

589



Talkhishul Habir

"Aku datang ke Madinah demi membayar tebusan para tawanan

perang Badar, dan wakfu ifu aku masih musyrik. Aku masuk ke

masjid...." Sampai akhir hadits.

t154U. Dan dalam Sunan Abu Dau&297 diriwayatkan dari

hadits Abu Huraimh,

e ,-f), ;, *-r ia h, ,l* :t" J;t tJ ;t*1t'ol

.d-l-rlr. ....n,utt d U tSe ,y.rL)of ,j **;t
bahwa Yahudi mendatangi Rasulullah * y*g sedang duduk

bersama para sahabat beliau, mereka berlota, 'Wahai Abu AI

Qasim....." Sampai akhir hadits.

c. c u 1.1. .. , td tzt o, '-et ,f, o?- F; ^fr ::# it 4* -[rory].o1y
o tc7. 

to!.. 
.o .-A o.* l,t -btbt"q.*t;;utt

547-tL54iJ. Hadits lbnu Umar: Elahura dia memeras

ierawat2298 dari wajahqTa, lalu memijatn5Ta di antara iari-
jemarinya dari apa yang keluar dari jerawat tersebut, lalu dia
shalat dan tidak mengulanginf lagr.

Hadits ini diriwayatkan oleh Asy-Syaf i229s, hnu Abi

Syaibah2300 dalam Mushannafnya, Al Baihaqizeot dari hadits Bakr bin

22e7 l-:rh. Sunan Abu Daud(no. 488).
2298 9u1u naskah asli tertulis (ay) menggunakan huruf nun, dan ini adalah

kekeliruan dalam penulisan.
22ee l-:rh. Ma'ifatus Sunan m AIAMr(7/236I
2300 Uh. Al Mushannafoleh hnu Abi Syaibah (no 12169).
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Abdullah Al Musan, dia berkata, 'Aku melihat hnu Umar...." Lalu dia

menyebutkan hadits di atas. Al Bukhari2302 meriwayatkannya secara

mu'allaq.

*'K*;tii) 4} e t& it qy -[t otY].o 11

.i6' :e irfr Ll { *; $
54&t1ffitl. Hadits Ibnu Abbas tentang firman-Nya,

"Ambillah (gunatontah) perhiasanmu di setiap (memasuki)

masiid." (Qs. Al A'raaf Vl, 31). Bahwa !,ang dimalsud
perhiasan di sini adalah pakaian.

Hadib ini dirivrryatkan oleh Al Baihaqi2303.

t&) ,rp ,'l 61, fi :p L-* -[rott].o1q
?lrJt')',$ :Jsi ,U; ,y ti11;t

5491t5++1. Hadits [Jmar: Bahwa dia melihat seorang

budak wanita menuhrpi waiahnya, lahl Unrar melarangnya

sambil berkata, "Apa kamu mau merrylamakan diri dengan

para wanita memdeka?"

Al BaihaqiBm meriuaSntkan dari ialur Shaf[ryah binti Abu

Ubaid, dia berkata,

8230r' ulr.,As_sunan Al Kubm (1/l4ll.
2302 uh. Shahih Al Bukhad (Al Fath, l/336).
2303 uh. As-SurTan Al Kubm (2/223).
2304 Uh.,As-Sunan Al Kubm (2/22G2271.
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,Sa'd;r;t yy i,'*i;t;i3i:;;i;f *;
€-U'of J, $;,J :Jw* JL,-F.rG px q.i-re
\ ,W. elLf t.:Ji ;L ?QAu qaat W!;til';r ,,,"

.?t*:Iu 1;..l,t t ri.;s I t,rrti:rL5t',y"'ltt1f,^.};l

Ada seorang budak wanita y'ang keltnr dalam keadaan *"*d ui

jilbab besar dan menufup wajah, maka Umar berkata, "Siapa wanita

ini?" lalu dikatakanlah kepadanya, "Dh adalah budak u/anita milik si

Fulan. Maka Umar pun mendatangi Hafshah dan berkata padanya,

"Apa yang menrbuatmu memberi kenrdung dan jihab kepada budak ifu

sehingga dia sama dengan wanita merdeka, sampai-sampai aku ingin

mendatanginya. Aku tidak mengira kecuali bahwa dia adalah wanita

merdeka. Jangan kalian samakan antara budak wanita dengan wanita

merdeka."

Bab: Sujrd Sahwi

,F ;i't1r*,JU-'.J,1:r'3'^4F utlt pil$ i>':at T
;r'; ,ti*r'61
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550-115451. Hadits: Bahwa beliau $ mengimami

mereka shalat Zhuhur. Selesai rakaat kedua beliau langsung

berdiri dan tidak duduk taslrahhud awal, orang{rang pun

berdiri bersama beliau, dan ketika sudah selesai shalat

or.rng-orang menunggu beliau salam, tapi beliau tidak iuga
salam melainkan suiud dua kali, lalu setelah ihr salam-

.Keshahit>an hadits ini disepakati oleh Al Bukhari dan

Muslim,ms ynng diriuayatkan dad hadits Abdullah bin Buhainah dan

redaksi ini adalah redalrsi Al Bukhari.

'";'n t*'rrUt -b i;-, gt}l, J.'6 ,L".* *

.&-rtr ....;ill.),

' Hadilb: Bahwa beliau ! menunaikan *ralat Zirt *
lima ralcaat, lalu beliau sr{ud sahwi..-' Sampai akhir hadits.

Hadits ini diriwaptkan oleh Al Bdrhari dan Muslim (Mutbfu

'alaifi duihadits hnu Mas'ud dan ildah disebufl{an dahm pembahasart

syaratqBrat shalat.

,;6t cn *t ir'ht J. '6 ,Ll* -[r o tl]-oo 1

;t'; ,ti;fi ,:,1tti;l JL', ,{^1t ri -6t ;^it -e6 
JL

;eU'&, i$t Lti *)* G *:t;r-?', J.'6 U; u.

.;5'&L ,P\i l:,?;:4r
230s HR. Al Bukhari dalarrt ShahihrrSra (no. 1224, 12251 dan Slnhih Muslim (no.

s70).
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551-t15461. Hadits: Bahwa beliau # berdiri, lalu

berjalan ke sudut masjid dan beliau kembali bertanya atas
pernyataan Dzul Yadain, beliau bertanya kepada para
sahabatnya, maka para sahabat pun menjawab. Setelah ifu
disebutkanlah bahwa beliau # dalam hadits Dzul Yadain ini
sempat berbicara sambil membelakangi kiblat lalu berjalan,
dan yang beliau lakukan tak lebih dari menambah dua sujud.

Hadits ini diriwayatkan oleh Al Bukhari dan Muslim lMuttafaq
'alaih)%oe dari hadits Muhammad bin Sirin, dari Abu Humirah, dia

berkata,

c,.t:^:31 ,;* ,s:L\ *, *a ht 
'U 

nu J;, r,, ,v
)z*)t * eGL Gl'n 9:rs, e'p ,';,,ir t1y, lLst t1

a"t ,^i?.'of t1g ;t ;;.; f i4t & ,(.;.;* lt't;-,u
it Jyr 6 ,iu" ,'i::,t ,! ?w d<)r; 

"*l ULrt u$t Lap
,a.t )i i-fr 6 :)w \q t,A',b1'sixt;r 5;'l'41
i f i ,*, ;;rs; J:; ,;s<, ot ,v | ,:o:'* :liv
Lf .-';!r, :Jtt .&r'S '; c:$i';r"; ;€;'3 ; ;";

'{-"; ,,SG i;.- i.otk
Rasulullah $ shalat bersama kami pada salah satu shalat siang,

entah itu Zhuhur ataukah Ashar, beliau salam pada rakaat kedua.

Setelah itu beliau mendatangi sebatang kayr di arah kiblat masjid dan

beliau bersandar di sana dalam keadaan marah. Di antara jamaah shalat

itu ada Abu Bakar dein Umar tapi mereka berdua juga segan untuk
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2306 Uh. Shahih Al Bukhanlno.l227l dan Shahih Mustim(no. 573).



Ktab Shalat

berbicara kepada beliau. Lalu keluarlah bisik-bisik dari orang-orang,

"Apakah shalat ini diqasar?" Kemudian bangkitlah Dzul Yadain dan

bertanya, "wahai Rasulullah, apakah engkau lupa ataukah shalat ini

diqasar?" Beliau lalu melihat ke kiri dan kanan sambil bertanya,

"Benarkah apa yang dikatakan oleh Dzul Yadain?" Mereka menjawab,

"Bgnar."

. lalu beliau pun shalat tapi hanya dua rakaat berikutnya. Beliau

shalat dua rakaat dan salam. Kemudian beliau bertakbir dan sujud,

kemudian takbir dan bangkit dari sujud, kemudian takbir dan sujud lagi,

kemudian takbir dan bangkit dari sujud." Abu Hurairah berkata:

Dikabarkan kepadaku oleh Imran bin Hushain, dia berkata, "Kemudian'

beliau salam."

Ini adalah redaksi Muslim dan memiliki banyak jalur. Al Hafizh

Shalahuddin Al Ala'i mengumpulkan berbagai jalur hadits ini dan dia

memberikan komentar unfuk setiap jalur dengan komentar yang

memadai dalam sebuah tulisan L1',**.2307

v 'jd & ,!L|ilt ** 6 q::, ,Ly -[r o tv].ooy

.rq *,-rtv'ri {& * * €.r\ #
552-115471. Hadits: Diriwayatkan bahwa

beliau $ bersaMa, 'Tidak ada suiud nhwi' kecuali karena

berdii padahal seharusnya duduk (taryahhud awal) atau

duduk padahal sehantsn5m berdiri."

2307 Judulnya adalah Nazhm At Fam'id lima Tadhamnanahu Hadits Dzil Yadain

min Al Fawa 'r4 sudah dicetak.
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Ad-Damquthrri23O8, Al Hakim2309, Al Baihaqi2310 meriwayatkan

hadits ini dari hadits hnu Umar.2311 pi dalamnya ada Abu Bakar Al

Ansi, seorang perawi dhaIf.

Al Baihaqi mengatakannya majhul.

Intinya adalah dia bukan Abu Bakar bin Abi Maryam, padahal

secara zhahir ifu adalah dia dan memang dia ifu seorang perawi yang

dhaIf.

,,t,Wt ,p, y *";r'h, e'S ,L* -ooY

.ytfl', )d.'rL.;_ I, H',-e;, ,9l"at

553. HadiG: Bahwa beliau Q pemah melakukan

perbuatan yang sedikit ketika sedang shalat dan memang

beliau memberi keringanan unfuk ifu, beliau fidak suiud

sahwi karena itu dan fidak pula memerintahkan sujud sahwi

karena hal itu.

Hadits ini sudah d$elaskan dalam bab sebelumnya dimana ada

beberapa hadits 5nng menguatkan hal ifu.

Di antaranya ada pula hadits MuawiS;ah bin Al Hakam tentang

memukul paha ketika sedang shalat unfuk memerintahkan seseorang

unh.rk diam.

2308 Uh. Sumn Ad-hrqutlni ll/3771.
230e Uh. Al MusbdmklGrtp Al Hakim ll/3241.
2310 95. As-Sunn Al Kubm 13443/151.
231r P3r1a5nhn3p.



Kitab Shalat

t15481. Juga hadits Ibnu Abbas, "Maka beliau (Nabi #)
memegang telingaku..." Dalam hadits itu ada kalimat,

ryAgr(;-',* r4:F
,,[alu beliau memutarku dari sebelah kiri ke sebelah kanan

beliau."

Hadits ini diriwayatkan oleh Al Bul':trari dan Muslim2312 dalam

sebuah hadits yang paniang tentang bentuk shalat Nabi $ di waktu

malam.

115491. Hadits bahwa Abu Bakar mundur 63ti t1lu1.2313

115501. Hadits tentang menyapu kerikil satu kali yang

diriwayatkan oleh Abu Puu6.2314

85511. Hadits tentang menggosok dahak dalam kitab

g6u1ri1i.z3L5

t15521. Hadits mengusap keringat dari wajah beliau yang

diriwayatkan oleh Ath-Thabarani dari hadits hnu Abbas.

23t2 !jyr. Shahk Al Bukhad(no. 183) dan Shahk Muslim(no.763).
2313 uh. Shahih N Bukhan (no. 713) dan Shahih Musfim (no- 416/90).
2314 66. Sunan Abu Daud (no. 945,9461.
2315 uh. shahih Al Bukhan(no. 405).
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'";'n LJ; '^Ut ,)* *t *ht e'fi i>*.

' Hadits: Bahwa beliau $ menunaikan shalat Zhuhur
lima rakaat, lalu beliau sujud sahwi.

Hadits ini telah disebutkan sebelumnla.

Ar\-
h, .*.Ir Jrj '{|42,*LL-* -[r oor].oor

'i;);d g; elA, otk ;tj ;;)r?i 
^i5 *:, ;t:$ i,*i'r'n q; 

?$., Ll) e,, n,yq'u (F
554-t15531. Hadits Hudzaifah: Dia berkata, "Aku

menunaikan shalat bersama Rasulullah $ pada suafu malam,

beliau membaca surah AI Baqarah, Aali 'Imraan dan An-
1l1i5.u'2316 dalam safu rakaat. Ruku beliau sama lamanya
dengan berdirinya, kemudian beliau mengangkat kepala dan
berdiri hampir sama lamanya dengan rukunya, kemudian
beliau suiud.'

14ur1i,r2317 meriwayatkair hadits ini dengan redaksi yang

panjang, di dalamnya ada kalimat,

'YQ o:q;;:'# o*'';; ;
"Kemudian beliau sujud dan sujudnyn irri tu*pi, sama lamanya

dengan berdiri."

2316 Dahm redaksi hadibnp sumh An-Nisaa' didahulukan daripada surah Aali

'lmraan.
2317 l)h. Shahih Muslim(no.7721.

c 6 ,.

'**I,
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Kitab Shalaf

Dalam bab ini pula ada beberapa hadits lain, yaitu:

t15541. Dari Anas,

'ju 
r;t or

.'JL.X-

ketika beliau mengucapkan, "hmi'allaahu liman hamidah"maka

beliau berdiri dalam waktu yang lama sampai kami berpikir beliau lupa,

barulah kemudian beliau sujud." Hadits ini diriwayatkan oleh

14*16.2318

t15551. Al Bukhari dan Muslim23le rn"rirllurutkun dari Anas

juga,

,gtat irt e *;s',ftit gi'st',>, LY, g, tsl ots
, < o.t-.,t' _ts

"Ketika beliau mengangkat kepala dari ruku maka beliau berdiri

mematung bahkan orang-orcng mengira bahwa beliau telah lupa."

Mereka berdua meriwayatkannya dari hadits Tsabit, dari Anas

ketika menggambarkan bentuk shalat Rasulullah $.

2318 65. Shahih Muslim(no.473).
nre l-ih. Shahih Al Bukhartbo. 821) dan Shahih Muslim(no- 4721.
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t#, u. ;*lt e,4y -[t oo1].ooo

'"lX;,'*,LJ- x *.e'"e-t py,:..J;ji *,o W-'*,ff )t
;;',;,*'

555-115561. Hadits Al Mughirah bin Syu'bah, "Apabila

salah *onang dari kalian bangkit dart nkaat kdua, namun
belum sempuma berdiri maka hendalaya dia kembali duduk,

tapi apabila dia sudah sempwna berdiri mala dia tidak usah

duduk kembli(untuk tasyahhud aval) dan herilalmya suiud
dua kali (srid salnai)-'

Kemtrdian dia berkata: Driwayatkan pula dalam hadits Al

Mughimh dengan reda,ksi,

.'# t')'*L *S'&'ol,p'fii1
ApaM dia in5Bt sebd-an sempwna berdiri mab hadalmya

dia duduk lagi dan tidak Wrlu suiud sahwi-

.Abu puu6232o, Ibnu M4ah2321, Ad-Daraq,thnizszz dan Al

Baihaq12323 meriwaSntkan hadits ini dengan redalsi,

*s ,16r,St i6)' iri rlGrip
a. . ,

. a . -l tO-qp or J, ';t
. r*tr ;i1,3 Li.X:t W. >u *yc?t )1,','l,$i

2320 66. SunanAbuDaud(no. 1036).
2321 I..:.h. Sunan lbnu Majah (no. 1208).
2322 l-;rh. Sunan Ad Dataquthnt(no. L/3871.
2323 Uh. Sunan Al hihaqllno.2/3791.
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"Apabila imam sudah berdiri dari rakaat kedua (upa tasyahhud

awal), maka apabila dia ingat sebelum sempuma tegak berdiri

hendaknya dia kembali duduk. Tapi apabila berdirinya sudah sempuma

maka janganlah dia duduk (untuk tasyahhud awal), tapi hendaknya dia

sujud dua kali sebagai sujud sahwi."

Dalam riwayat Ad-Daraquthni disebutkan,

'Uka salah seorang dai kalian ragu-ragu, lalu dia berdiri pada

rakaat kedua hingga sempuma, maka hendaknya dia meneruskan

shalatnya unfuk kemudian nanti sujud sahwi dua kali. Tapi apabila

belum sempuma berdiri maka hendaknya dia kembali duduk dan tidak

melakukan sujud sahwi. "

Dalam riwayat hnu Majah berbunyi,

"6-t 6$ ;,.r$i *.o W-;,,tr\t o lrllt ;u r11

.,lt ;':,*t'r3il3 W- >$ *!.
'Apabila imam berdiri dari rakaat kedua tapi belum sempuma

berdiin5n maka hendaknya dia duduk, tapi apabila sudah

maka janganlah dia duduk kembali melainkan sujud sahwi (di akhir

shalat).

Semua rangkaian sanad ini muaranya pada Jabir Al Ju'fi dan dia

itu sangat lemah.
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Abu Daud berkata, "Aku tidak meriwayatkan hadits dari jalumya

dalam kitabku ini kecuali hadits ini."

Asal hadits ini ada dalam Sunan Abu Daud2324 dan At-

7rr i6"i2325 dari Al Mughirah,

'^$b'i t t ,;bi,; \Lii F'St G'# Jr'fi
,)b iltt & &' J?r'ot ,,SG J.fri tl,^ji ,;rt';'rii'ri*,,

I ctt ,.'/ 'Jdbts'6b*,
bahwa dia pemah shalat, lalu berdiri di rakaat kedua, kemudian

mereka semua bertasbih, tapi dia tetap bergeming. Setelah

menyetesaikan shiat, beliau lalu sujud dua kali sebagai sujud sahwi.

Kemudian dia berkata, "Rasulullah $ pemah melakukan seperti yang

aku lakukan ini."

11557, 15581. Diriwayatkan oleh Al Hakim2326 6uti sanad ini,

dari hadits lbnu Abbas dan dari hadits Uqbah bin Amir sama seperti

hadits Mughirah.

2324 1;1r. Sunan Abu Daud (no.1037).
2325 l-jh. Sunan At-Tlrmidzt (no. 3@l), At'Tirmidzi berkata, "Setagian ulamii

berselisih pendapat tentang kredibilitas hnu Abi Laila dari sisi hafalanqla.

Ahmad berkata, 'Hadits hnu Abi laila tidak bisa dijadikan hujjah."

Muhammad bin Ismail berkata, "Dia shaduq, tapi aku tidak meriwaSntkan

darinya karena dia tidak bisa membedakan mana haditsnya yang shahih dan

mana yang tidak. Semua ofting yang begini keadaannya maka aku tidak akan

meriwaSatkan darinya. "
2326 I-.16. Al Mustadnklno.32*3251.
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' Perkataan penulis: Rasulullah S melaksanakan

shalat dengan tertib (maksudnya: rukun shalat) dan beliau
bersabda, "Shalatlah l<alian sebagaimana lalian melihat aku
shalat!"

Ini bukanlah sebuah hadits, melainkan kesimpulan png dia

simpulkan setelah mengamati hadits-hadits tentang sifat shalat

Rasulullah $ secara menyeluruh dan memang begifulah kenyataannya.

Sedangkan hadits,

"Slralatlah kallan sebgaimana lallan lihat aku shalat

Hadits ini dirluayntkan oleh Al Bukharl, dari Matik bin Al
Hurradrits png sudah diJelaskan sebelumnSn

i* d €:Ll',t:t tsy:;r-, ,;lL-* -[r oo{].oo'1

'iil:r',#,,t t; Je #)'"abt Sfr q.,l ,f $)6 J, )u- {
ob ,ili6 )ti:Lllt):*tSr ;:k -ie f$l Uk oti ,;J'il*

. gwq *'; et{tLlg Cw 4t uk'au'^$2 
"rts

556-t15591. Hadits Abu Sa'id, Apbila salah *orang
darl talian ragu dalam shalahja dan dia frdak tahu sudah
berapa nkaat t4ng telah dta laksanakan aWlrah tiga
ataulrah empt ralcaat, mal<a hedalmjn dla membuang tnng
raga dan berrygang pada Wng Wldn, lalu kemudian dia
sujud sahwi dua lali. Apbila temyata shalah5n *mpwn4
malra kedua sujud itu akan menjdi amalan sunah bagin57a,

,i; G#-?-,sth

603



Talkhishul Habir

tapi apabila temyata shalatnSTa memang kurang, maka

rakaat yang dia lakulan beserta kedua suiudnya akan

menjadi pengecewa bagi s5nitan.'

14*6-2327 meriwayatkannya, taPi hanya sampai kalimat, ( 6

'OrrAU "Berpatokan pada apa yang diyakini" lalu setelahnya adalah

kalimat,

'bls |6)1o 'c;*t t* ;* ok oV ,;|'rLL 
"L\ 

";

{v:b).a',; tits till & ok

"Kemudian hendaknya dia sujud dua kali. Apabila sekiranya dia

temyata shalat lima rakaat berarti shalatrya akan digenapkan, namun

apabila temyata benar dia shalahya empat rakaat berarti kedua sujud itu

menjadi pengecev.ra setan. "

Diriwayatkan pula oleh Abu Daud2328 dengan redaksi,

'reJ i iit ',ji-,t t1p ,,41 e ,pi',1!:.sr #
.... ..lte ,$b ',>;rs 'op (G'rLt

"Hendaknya dia membuang keraguan ifu dan benpatokan pada

yang diyakini. Apabita dia 5nkin sudah sempuma maka hendaknya dia

sujud dua kati. Dan ,apbila sekiran5m shalahya itu sempuma"""

Redaksi berikutnf sama dengan apa yang ditulis oleh fu-Rifa'i di-atas.

hnu Hibbqn2329, -Al 11uLi*2330 dan Al Baihaqi2331 pula

meriwa5ntkan hadits ini. [-alu ada perbedaan yang bermuara pada

2327 l*l Shahih Muslim(no. 571).
2328 Uh. Sunan Abu Daud(no. L0241.
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Kitab Sfialat

Atha' bin Yasar. Ada riwayat yang menyebutkannya secara murcal,2lSZ

tapi dalam riwayat lain ada Abu sa'id, ada pula riwayat dari Atha" dari

hnu Abbas2333 dan ini jelas sebuah kekeliruan.

Ibnu Al Mun&if3g berkata, "Hadits Abu Sa'id adalah yang

palrng shahih dalam bab ini."

-[t o1.].ooY

.* tit ;;'i,t'i;.t,,# JL #
557-t15601. Hadits Abdurrahman bin Auf, "Apabila

salah seofrrng dari kalian ragu dalam shalatn5m apal<ah dia

baru shalat safu ataukah dua rakaat mal<a hendalaya

menjadikan yang satu rakaat sebagai patokan- Apabila dia

23* l:h. shahk lbnu Hibbn(no.26671.
2330 tJIl. Al Mt Ebdnk ll/3221.
2331 Uh. tunan Al ekqr (2/3311.
zs3i I$. Al Muwaththa' (t/951, gnan Afu Daud lno. 1026, LO27l dan Sunan

N Baihqt(2/381.
2333 Dilrcluarkan oleh An-Nasa'l dalam l-jrh. As.gumn Al Kubm (no. 588, hnu

Hibban dahm Shahihn3n W llrsarlt no. 2668 dari Jalur Abdul Adz bln

Muhammad Ad-Daraundl yang M€ta, "?,]ld bin Aslam menceritakan

kepadaku, dari Atha' btn Yasar, dari hnu Abbas.

hnu Hibban mengatakan W llBan 6/3901, "Ad-Darawardi melakukan

kesalahan dalam isnad ini kefika dia mengatakan dart hnu Abbas, padahal

sebenamya darl Abu Sa'id Al Khudri, apahgl Isftaq menceritakan sering kali

hadits dari hafalannl/a, sehingga bisa radi inl dari kesahhan hafalanqn ihr."
2334 llh. At Austh (g/ZBOl.

t
oaa

* C4J*
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ragu apakah baru shalat dua ataukah sudah tiga rakaat,

maka hendaknya Wng menjadi patokan adalah dua rakaat.

Dan apabila dia ragu apakah dia telah melaksanakan tiga
ataukah empat rakaat mal<a hendalmya Wng menjadi
patokan adalah tiga rakaat, setelah ifu hendalmya dia sujud
dua l<ali apabia dia hendak salam.'

Hadits ini diriwayatkan oleh At-Tirmidzi233s 6u,', Ibnu Ma1a62336

dari hadits Kuraib, dari Abdullah bin Abbas, dari Abdunahman bin Auf,

tapi riwayatini ma'lul (cacat) karena merupakan riwayat Ibnu Ishaq dari

Makhul, dari Kuraib, padahal 61lrnu62337 meriwayatkan dalam Musnad

nya dari lbnu Ulayryah, dari Ibnu Ishaq, dari Makhul secara murcal.lbnu

Ishaq berkata: Aku bertemu dengan Husain bin AMullah maka dia

berkata kepadaku, "Apakah kamu me*sanadkan hadits ini?" Aku

jawab, "Tidak." Dia berkata, "Tapi Kuraib menceritakan kepadaku

bahwa dia menceritakan hadits itu."

Dan Husain adalah seomng Snng sangat lemah.

115611. Hadits ini diriwayatkan pula oletr Ishaq bin Rahawaih

dan Haitsam bin Kulaib dalam Musnad mereka masing-masing83a 6un

jalur Az-Zuhri, dari Ubaidullah bin AMullah, dari hnu Abbas secam

ringkas,

233s Uh. Sumn At-Tlrmtdd(no. 39CI.
23ir6 Uh. Sunan lbnu Mafth(no.l2}9l.
2337 Uh. Musnad Ahmad(no. 1677).
z3s8 66. Munad,4sySgasyt (no. 231).



Kitab Shalat

a.,? G'€Ll ;:rt t\y

.;'>(1t'tr',!3, d o&

I oz

J4, u>:* i{5 g(At,a'a3,

..7tll.A ,$t3 L"-* -[r o1Y].oo1

.,'jafu'ri:r; ,b,, #iu)r ti-, oVJ#

'Apabila salah seonng dai kalian ragu dalam shalatng apakah

ada kekurangan (nkaat), maka hendaknya dia shalat lagi sampai dia

mgu ada kelebihan rakaat."

Dalam sanad mereka berdua ada Ismail bin Muslim Al Makki

seseomng yang dha'if, tapi dia dikuatkan oleh Bahr bin Katsir fu-Saqa'

sebagaimana yang disebutkan oleh Ad-Daraquthni dalam 41 11u1.2339

lalu dia menyebutkan perbedaan riwayat di dalamnya yang juga

bersumber dari hnu Ishaq apakah meriwayatkannya secara maushul

ataukah mursal. Dia juga menyebutkan bahwa Ishaq bin Bahlul

meriwayatkannya dari Ammar bin Sallam, dari Muhammad bin Yazid Al

Wasithi, dari Sufi7an bin Husain, dari Az-Zuhri, dan ini juga merupakan

kekeliruan.

Selain itu ada riwayat lagi dari Ismail bin Hud, dari Muhammad

bin Yazid, dari lbnu Ishaq, dan Az-Zuhri dan ini juga sebuah kekeliruan.

Karena Ahmad bin 11un6u12340 meriwayatkannya dari

Muhammad bin Yazid, dari Ismail bin Muslim, dai. Az-Zuhri (dan inilah

png benar) sehingga sebenamln hadits itu adalah haditsnya Ismail dan

dia itu seorang y'ang dhalt

tu)l *

233e Lih. Al lkl l<aryaAd-Daraquthnt (4/257-2601.
23'to uh. MusnadAhnnd(no. 1869).
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558-t15621. Hadits: Diriwayatkan, "Tidak ada sujud

sahwi bagi yang berada di belakang imam- Apabila imam

lupa maka dia (imam) dan yang di belakangnya (makmum)

harus sujud sahwi.'

Ad-Daraquth62341 meriwayatkan hadits ini, dia menambahkan,

"Dan imam sudah cukup." Dalam hadits ini ada Kharijah bin Mush'ab

seorang VanS dhaf!

Dalam bab ini ada beberapa hadits:

115631. Hadits dari hnu Abbas png diriwayatkan oleh Ahmad

bin Adi2s2 ketika menjelaskan biografi Umar bin Amr Al Asqalani

seorang perawi mahtk.

' Hadits: Muawiyah bin Al,Hakam perihal hukurn

bicara ketika shalat.

Hadits ini sudah disebutkan sebelumnya.

.v..'€Ai6!t ,Y cit,L-Y -[r o1t]'oo1

559-t15641. Hadits, "sesungguhnya diiadilan seorerng

imam untuk diikuti."

Hadits ini diriwayatkan oleh Al Bukhari dan Muslim2343 6uti

hadits Abu Hurairah

2341 tir. Sumn Ad-Darquthnt (l/3771.
z-g42 1jYr. Al lGmtl obh hnu Adi !5/6n.
2343 Lih. shahih.N Bukhad bo.722l dan slnhih Muslin (no. 414).
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k,, b'&'t # ht .V,fi ,e*.i.;,Jr .\r * L* .
l'.". U t' J .' 't, .

.#r\t,t'';u e?w ':|bt
I Hadits Abdullah bin Buhainah: Bahwa

beliau $ menunaikan shalat Zhuhur bersama mereka, tapi

beliau langsung berdiri pada dua rakaat pertama'

Ini juga sudah disebutkan pada pembahasan sebelumnya'

6U 'jS ?t d',F 6 ,,A q* -[t o1o].o1'

.#L"<irt ,.&u),w l,t
560-115651. Hadits Anas: Bahwa dia pernah membaca

dengan suara keras dalam shalat Ashar, tapi dia tidak

melakukan sujud sahwi dan tidak ada yang mengingftarityu.

Ath-Thabrani meriwayatkan hadits ini dalam N XabiPtM da6

jalur Sa'id bin Basyir, dari Qatadah,

:rL.x.'{ ?t I;-rt G.F6Ll
bahwa Anas pemah shalat Zhuhur atau Ashar dengan suarcl

keras tapi dia tidak sujud (sulud sahwi).

,e rp{;t ,; Uil'!,rt 6'0l ,Ly -h otr].or \

p;";'n';k, .*. gLii iit
I

z-zu 95. N Mu'Jam Al fitablrlno.689l.
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561-115661. Hadits: Bahwa Anas menunaikan shalat

Ashar, lalu dia bergerak untuk bangkit ke rakaat kedua

shalat Ashar, maka para jamaah bertasbih mengingatkannya
sehingga dia pun kembali duduk, kemudian dia suiud sahwi.

Hadits ini diriwayatkan oleh Al Baihaqi2345 dan Ad-Daraquthni

dalam Al llal dengan sanadnya, dia juga mengisyaratkan beberapa jalur

yang di dalamnya ada tambahan re(alsi, bahwa Anas berkata, "lni

adalah sunah."

Hanya Sulaiman bin Bilal yang meriwayatkan dengan tambahan

ifu dari Yahya bin Sa'id, dari Anas. Sementara ifu para perawinya

adalah perawi yang biqah

' Hadits Abu Sa'td dan Abdurrahman bin Auf tentang
suiud sahwi.

Ini sudah disebutkan sebelumnya.

562. Perkataan penulis: Aku (Ar-Raffil mendengar
beberapa imam menceritakan bahwasarrya disunahkan bagi
kita dalam sujud safui untuk mengucapkan,

.#.'t'rir;.v; it :t
'Maha Suci Allah yang tidak tidur dan tidak pemah

lupa."

Menurutku (hnu Hajar), aku belum menemukan asalnya.

234s Uh. Sunn Al tuihaqt 12/3431.



Kitab Shalat

563. Perkataan penulis, "Ada pendapat yang

mengatakan bahwa orang yang sujud sahwi boleh memilih
apakah melaksanakannya sebelum ataukah setelah; salam,
karena keduanya tsabit dari Nabi $."

Adapun sebelum salam, maka sudah disebutkan dalam hadits

yang telah diriwayatkan oleh Al Bukhari dan Muslim dari hadits Ibnu

Buhainah dan hadits Abu Sa'id dalam hal itu.

Adapun yang setelah salam, maka haditsnya ada dari Dzul

Yadain yang jelas menyatakan hal tprsebut, juga dalam hadits Ibnu

Mas'ud.

564-1L5671. Perkataan penulis: Dinukil dari Az-Zvhn
bahwa dia berkata, "Hal terakhir dari dua hal yang pemah
dilakukan oleh Rasulullah S adalah beliau sujud sahwi

sebelum salam."

fuy-Syafi'i meriwayatkan hadits ini dalam Al Qadin?346 dari

Muthanif bin Mazin2&7, dari Ma'mar, dari Az-Zuhri, dia berkata,

"Nabi $ biasa sujud sahwi sebelum dan setelah salam, tapi hal

terakhir yang beliau lakukan adalah sujud sebelum salam."

23'16 Uh. Ma'rtfah,As-Sunan vnl Abar(2/171, no. 1137).
2347 Mutharrif bin Mazin adalah perawi lnng sangat lemah. Yahn

menganggapnya pendusta. An-Nasa'i berkomentar, tentangnya, "Tidak

biqah;'
Uh. kitab Adh-Dhu'afa 'karya Al Uqaili (8/3741.

,y;\, >13 i:rx:) lfJ' ,p *t *a?" &'Ct ''3,t

.ff,t,F
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AI Baihaqi mengomentari, "Sanad hadits ini putus, dan

Muthanif adalah seorang dhalt tapi yang masyhur dari Az-Zuhri adalah

bahwa dia memang memfatwakan sujud sahwi sebelum salam."

565. Perkataan penulis, 'Ada syariat yang
menyatakan sunahnya memperlama berdiri ketika membaca
doa qunut atau ketika shatat tasbih."

Mengenai qunut sudah disebutkan sebelumnya.

t15681. Adapun tentang shalat tasbih haditsnSn diriwayatkan
oleh Abu Daud,m At-Irmidzi,z349 hnu Maiah2350, hnu
Khuzaimah2sl, senruanla dari AMurnhrnan bin Bisyr bin Al Hakam,
dari Mtrsa bin AMul Adz, &rl Al Halom bin Aban, dari lkrirnah, dari
hnu Abbas, diia berkah,

,tf f* G. ,u* 6- 1t(as.p:, *h, ,k !, J;:, ;rti

....fo;f vf u-r
Rasulullah $ bersabda kepada Abbas "Wahat Abbas, unhai

pamanku, maukah engkau aku berikan sebuah hadiah
Lalu disebutkanlah hadits shalat tasbih dengan panjang.

2548 Uh. Sumn Afu hud(no.l}9ll.
2349 At-Tlrmda hanya meriuayatkan riwayat Abu Rafi' dalatl Surraftnya, (no.

48,21.
2350 Uh. funan lbnu Maph(no. 1987).
23st Uh. St ahth lbnu lthuatmah(no. 1216).



KitabShalaf

Hadits ini dinilai shahih oleh Abu Ali ibnu As€akan, Al

Hakim&2 dan dia mengldaim bahwa fu1-[rrfss'i2353 jugu

meriwayatkannya dalam Shahil>nya dari Abdurrahman bin Bisyr, dia

berkata, "Dia dikuatkan oleh Ishaq bin Israil, dari Musa bahwa lbnu

Khuzaimah meriwayatkannya, dari Muhammad bin Yahya, dari lbrahim

bin AI .Hakam bin Aban, dari ayahnya dan Ibrahim adalah perawi

dlrrtiL2354

Al Mundziri berkata dalam masalah ini, ada hadits dari Anas,

Abu Rafi', AMullah bin Umar dan lainnya, tapi yang paling bagrrs

adalah hadits hnu Abbas.

Menurutku, juga ada riwayat dari Al Fadhlbin AI Abbas.

It569l. Hadits Abu Rafi' yang diriwayatkan oleh 61-n*ri6ri,2355

demikian pula hadits AMullah bin Amr yang diriwayatkan oleh Al
gu6*2356 dan sanadnya dha1f.

2352 Uh. Musdmt< N Haktm (l/318L
2353 Dahtn catatan kakl naskah aslinya tertulis, "Dan fldak ada dalam Sunan An-

Nasa'[, itu dikatakan oleh penulis."
2354 hnu Hajar berkata sebagaimana tertulis dalam catatan kaki naskah asli kitab

Talkhish Al Habir ini, "Artinya, riwayat ini tidak bisa mencacatkan riwayat

yarg marshul yang sudah disebutkan pertama, karena yang murcalint dhaff
(sanadnya). Al Hakim dan lainnya mengisyaratkan bahwa Ibnu Khuzaimah

ragu dalam hal riwalat 5png maushul ini sehingga dia berkata, "Katau khabar

lnl shahih, karena hati ini fldak tenang dengan nama Al Hakam di sini." Ini

tidak bisa mernbantah apa lnng sudah dikeluarkan pertama tadi dimana dia

mengeluarkannln, dan ini berard benar bahwa memang dia telah

mengeluarkannla meski dia sendiri tidak pasfl apakah shahih atau tidak."
2355 l-ih. Sunan At-Tlrmtdd lno. 4821.
2356 l-ih. Al Mustadnk karya AI Hakim (L/3L91 dart jalur Haywah bin Sy.rraih,

dari Yazid bin Abi Habib, dari Nafi', dari Umar. Al Hakim berkata, "lsnad ini
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t15701. Hadits Anas diriwayatkan oleh At-Tirmidzi23s7 pula dan

masih ada'yang perlu ditinjau ulang karena lafazhnya tidak sesuai

dengan lafazh yang ada dalam shalat tasbih. Guru kami (gurunya Ibnu

Hajar yaitu Al Iraqi) telah memperbincangkannya dalam syarh sunan
47-Vor144.23s8

Il57ll. Hadits Al Fadhl bin Abbas disebutkan oleh At-
1ir*i64.235e

IL572L Hadits Abdullah bin Amr bin Ash diriwayatkan oteh Abu
puu62360.

Ad-Daraquthni berkata, "Yang paling shahih dalam masalah

keutamaan surah Al Qur'an adalah keutamaan surah Al lkhlas,

sedangkan dalam keutamaan shalat adalah tentang keutamaan shalat
tasbih."

shahih tidak ada keraguan padanya." Pemyataan ini disetujui oleh Adz-
Dzahabi.

2357 Uh. Sunan At-Ttumidzi (no. 481), dia berkata, "Hasan gharib", dia juga
berkata, "Ada diriwayatkan dari Nabi S tentang shalat tasbih ini, tapi tak
satupun yang shahih."

2358 Al Mubarakfuri berkata dalam Tuhfatut Ahwadzi (z/sgz), "Al Iraqi berkata,
"Memasukkan hadits ini dalam bab shalat tasbih perlu dikoreksi karena yang

'terkenal bahwa riwayat ini biasanya disebutkan dalam bab tentang shalat
bukan bab shalat tasbih, dan itu dijelaskan dalam berbagai jalur antam lain
yang terdapat dalam Musnad Abu Ya'la dan kitab Ad Du'a' karya Ath-
Thabarani dimana beliau bersabda, "Wahai Ummu Sulaim, kalau kamu
selesai shalat wajib maka ucapkanlah, 'Subhanallah, sepuluh kali...." Sampai
akhir hadits.

23se Uh. Sunan At-Tirmidzi (2/3841.
2360 66. Sunan Abu Daud(no. tZ98l.
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Kitab Srraraf

Abu Ja'far Al Uqailiz361 berkata, "Tidak ada hadits yang tablt
tentang shalat tasbih ini."

Abu Bakar bin Al Arabi?'362 berkata, "Tidak ada hadits shahlh

bahkan hasantentangnya (shalat tasbih)."

hnu AI Jauzi bahkan berlebihan sehingga memasukkannln

dalam N Maudhub?363.

Abu Musa Al Madini menulis satu makalah khusus yang

menyatakan ke-shahitrannya sehingga mereka berdua bertolak

belakang.

Yang benar adalah semua jalumya dha'it meski sebenamya

hadits Ibnu Abbas mendekati persyaratan unfuk menjadi hadits hasan,

hanya saja sgndz karena banyaknya ketersendirian dalam

periwayatannya (tafamtd fi ar-riwajnhl dan tidak ada penguat serta

syahid dari sanad yang mu'ta&ar (yang dijadikan acuan). lagi pula ada

perbedaan antara bentuk shalat tasbih ini dengan bentuk shalat-shalat

lainnya. Musa bin Abdul Aziz di sini meskipun seorang yang shaleh dan

shaduq, ketersendiriannya dalam periwayatan hadits ini tidak dapat

dijadikan acuan.

Ibnu Taimiyah2364 men-dhaifkan hadits ini, demikian pula Al

Mbzi, sedangkan Adz-Dzahabi masih abstain. Semua pendapat mereka

diceritakan oleh hnu Abdul Hadi dalam Al Ahkam.

Sedangkan pendapat syaikh Muhyiddin masih simpang siur.

Dalam Syarh Al Muhadzda6p365 lia berkata, "Hadits tentang shalat

2361 66. Adh-Dhubfa 'karya Al Uqaili (l/1241.
%2 l:h. Andhatul Ahwt:adzt (2/226-22T\.
2353 lih. Al Maudhu'at lz/LA*LMl.
%al Uh. Mkhal A*sunnahkarSra Ibnu Taimiyah (4/116l.
236s Uh. N Majmu'l<aryafui-Nawawi (4/59[
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tasbih ini dha'if, dan unfuk menjadikannya sebagai amalan sunah perlu

ditinjau ulang, menurutku karena ada perubahan dalam bentuk shalat

yang biasa, sehingga hendaknya jangan dilakukan dan haditsnya juga

tidak tsabit."

Sedangkan dalam Tahdzib Al Asma' wa Al-Lughaap366 6iu

berkata, "Ada hadits hasan tentang shalat tasbih dalam kitab At-Tirmidzi

dan lainnya. Disebutkan oleh Al Muhamili dan lainnya dari kalangan

ulama madzhab kami dan ini adalah sunah yang baik."

Dalam N Adzka4367 6iu juga cenderung untuk menganggapnya

sunah.

Menurutku, bahkan dia menguatkannya dan menjadikannya

sebagai acuan. Wallahu a'lam.

Bab: Sujud Tilawah dan Syukur

,*Ut eLl:.r ,?rt i N q* -[t ovr].orr

.'{-;J-'e {JJt3} i:rL'7 &:r ;a ht

566-1L5731. Hadits Zaid bin Tsabit, "Aku membacakan
ayat sajadah pada surah An-Najm di hadapan Nabi $, tapi

beliau tidak sujud untuk itu."

2366 Uh. Tahdzib Al Asma' wa Al-Lughaat(7/L441.
2367 96. Al Adzkar(lal.218-219).
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Hadits ini diriwayatkan oleh Al Bukhari dan Muslim lMuttafaq

'alaihlzw dari bentuk ini, dan redaksi di atas adalah redaksi Al Bukhari.

Hadits ini juga diriwayatkan oleh para penyusun Sunar#g dan

Ad-Daraquthni,23zo dimana dia juga menyebutkan tambahan,

.Ll tr'rLJ- I,
"Dan tidak ada satupun dari kami Snng sujud."

567. Perkataan penulis, "Dan beliau iuga fidak

memerintahkannya unhrk sujud.'

Ini bukan bagan dari hadits ifu, melainkan hanya kesimpulan

pribadi sang penulis.

'ifr ,ur6 i.t qro -[t ov t]. o rrt &3 t'hr .b
.**rt JJ;,il )%Itb:i G'rLu

568-1L5741. Hadits Ibnu Abbas: Bahwa Nabi db fidak

sujud ketika membaca safu surah prm dari surah-surah

mufashshal (surah-surah pendek) sejak beliau pindah ke

Madinah.

2368 uh. Shahih Al Bukhad(no. 1073) dan Shahk Muslim(no.577l,.
236e tj6. Sunan Abu Daud(no. t404l Sunan At'Tlmiddlno. 576) dan Sunan An-

trfasa'i(no. 960).
2370 Uh. funan Ad-Daraquthnt (l/4O91.
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Abu pur62371 dan Abu Ali Ibnu fu-Sakan meriwayatkan hadits

ini dalam Shahibnya dari jalur Abu Qudamah Al Harits bin Ubaid, dari

Mathar Al Warraq, dari lkrimah.

Abu Qudamah dan Mathar termasuk perawi-perawi Muslim,

namun mereka dianggap dhafP372.

Sedangkan hadits Abu Hurairah yang akan datang,menunjukkan

hal itu (yaitu kelemahan hadits di atas).

ht ;; ult

569-115751. Hadits Abu Hurairah, "Kami pernah sujud
bersama Nabi $ ketika membaca surah Al Insyiqaaq dan
surah Al 'Alaq.'

Hadits ini diriwayatkan oleh Muslim,2373 dan dalam Shahih Al
Bukha*374 dimuat pula asal hadits ini, tapi tidak disebutkan sujud pada

surah AI 'Alaq.

Pada satu riwayat dalam Shahih Al Bukharidisebutkan,23T5

2371 Uh. SunanAbuDaud(no. 1403).
2372 64r-prahabi berkata dabm At Mizan (1439): "lni munkar, sudah srlalzh dari

Abu Hurairah bahwa dia sujud bersama Nabi S ketika membaca surah Al
Insyrqaq padahal dia masuk Islam belakangan."
Al Hafizh Adz Dzahabi mengisyaratkan apa yang diriwayatkan oleh Muslim
dalam shahilnya no. 578/108 dari Abu Hurairah rg bahwa dia berkata,
"Kami pemah sujud bersama Rasulullah & kefika beliau membaca surah (ri1

.;:.,!r ;CJ0 dan surah (c!.r r,-! U0.."
2373 Lh. Shahk Muslim (no. 678,2108).
2374 1itn. Shahk At Bukhari(no.lO74).
2375 66. Shahih At Buktari (no. 1079).
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Kitab Shalat

.i3f lW.K *,r#\,,**ut J;r'rt'n'j
"Kalau bul€n karena aku melihat Rasulullah 0 berstriud ketika

membacanya maka aku pun fidak alon bersujud."

1L5761. N Aaz?a&376 msriway6tkan dari hadits AMurrahman

bin Auf, dia berkata

{ui*r i*t rir} e u *3 ;v bt & Cr Ul;
.lr'F

. "Aku pemah sepuluh kali melihat Nabi $ sujud ketika mernbaca

surah Al Insyiqaaq."

57O. Perkataan penulis, "Islamnya Abu Hurairah
adalah dua tahun setelah hiirah."

Memang benar seperti yang dia katakan, dan sesungguhnya Abu

Hurairah *uirt Islam pada perang Khaibar tanpa ada perbedaan

pendapat dalam hal ini. Siapa yang membaca dalam kitab Ar-F{afi'i

W) "Dua tahun" maka itu adalah salah tulis, dan yang tepat adalah

dibaca W) "Beberapa tahun (kemudian)'. i

A

dlJl e 4t'of ,u,tP i.t qr.- -[tovv].ov1

.(k 6:i:*Z:, ti '3,:'ti:rit ,;\ {,r} G'rt"7, *.,
2376 Uh. Mtsmd Al &ar(no. 1@0).
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57L-115771. Hadits 'Ibnu ' 'Abbas: Bahwa
Nabi $ bersujud ketika membaca surah Shaad, dan beliau

berkata, "Daud bersujud ketika membaca surah ini sebagai
bentuk taubat dan kita bersujud sebagai bentuk qrukur.'

Asy-Syafi'i meriwayatkan hadits ini dalam N Umr*377 dari hnu
Uyainah, dari Ayyub, dari lkrimah, dari hnu Abbas, dari Nabi $ bahwa'

beliau sujud ketika membacanya. Maksudnya surah Shaad.

t15781. Dia meriwayatkannya pula dalam Al Qadin?378 6uti

Sufyan, dari Amr bin Dzar, dari ayahnya, dia berkata,

.$3,';x r;i!x3# ,jt:, ti:i;
'Daud sujud di ayat itu sebagai bentuk taubat sdangkan kita

sebagai benfuk s5rukun"

Al Baihaqi2379 berkata, "Dia juga meriwayatkannya dari benfuk

lain dari Umar bin Dzar, dari ayahnga, dari Sa'id bin Jubair, dari lbnu

Abbas se@ra maushul dan ifu tidaklah kuat.u .

Menurutku, hadits ini juga diriwayatkan oleh An-Nasa'i2380 6uri

hadits Hajjaj bin Muhammad, dari Umar bin Dzar secara maushul.

Ad-Daraquth,',i2381 meriwayatkannya dari hadits Abdullah bin

Buzai', dari Umar bin Dzarr dengan makna hadits yang sama dengan

hadits sebelumnya

2377 1;6. Tartib Musnad AsyS5af i(no. 367).
2378 Uh Ma'dfah As-Sunan vnl Atsar(1/155-156).
237e 66. As-Sunan Al Kubnkarya al Baihaqi 12/3191.
2380 Uh. Sunan, *Nasa 'r(no.957).
2381 65. Sumn Ad Darquthni u;ro. 1/4071.
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Tapi lbnu Al JauziaS2 menganggapnya ma'lul (cacat) lantaran

riwayat tersebut, padahal hadits ini dikuatkan oleh riwayat lain, dan di-

shahibl<an oleh Ibnu As-Sakan.

115791. Dalam riwayat Al Bukhariz3s3 666 lkrimah, dari hnu
Abbas,

\t .+ ir Jy., i;?, $. 'r*!;r f.t? u''e {e}
.W'rLU_*rilL

"Surah Shaad bukan termasuk ayat-ayat sajadah, tapi aku

pemah melihat Rasulullah r$ sujud ketika memba@nya."

Dalam bab ini:

t1580l. Dari Abu Sa'id yang diriwayatkan oleh Abu puu62384

dan Al Hakim,238s disebutkan oleh Al Baihaqi2380 dari beberapa orang

sahabat Nabi bahwa mereka sujud ketika membaca surah Shaad.

-.rc,o.o7o.. ' '' 
"t;l*; I i-: ,s1,1 :Jv li'r;,t ri4 o\Uti;- ,ti 

lrt
l1LW)o

J;t t;-

2382 uh. At Tbhqiq fti Ahadtts Al l{hilaaf (l/4291.
2383 61,. Shahih Al Buikhari(no. 1069).
n84 66. SunanAbuDaud(no. 1410).
2385 Uh. Al Mustadnk 0/2gp;1
2385 lih. As-Sunan Al Kubn (2/3191.

; \;i 4* -[r oA\].oyy
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572-ll58tt. Hadits Uqbah bin Amir, dia berkata: Aku
berkata, 'Wahai Rasulullah, mengapa surah Al Hajj
diutamakan dengan adanya dua sujud?" Beliau bersabda,
"Benar, siapa yang tidak sujud ketika membacanya maka

jangan membaca kedua ayat itu.

Hadits ini diriwayatkan oleh 61',-u62387, Abu Daud,238s A,-

116116r1238e (ini adalah redaksi At-Tirmidzi), Ad-Daraqu15ni2390, Al

Baihaqi2391 dan Al y1u1ri*2392. Tapi dalam sanadnya ada Ibnu Lahi'ah

dan dia seorang perawi yang dhalf.

Al Hakim juga menyebutkan bahwa hnu Lahi'ah bersendirian

dalam meriwayatkan hadits ini ltafamtd ft ar-riunyah). Al Hakim

menguatkan bahwa riwayat ini benar adanya yang merupakan perkataan

dari Umar dan anaknya, hnu Mas'ud, Ibnu Abbas, Abu Ad-Darda', Abu

Musa dan Ammar. Kemudian Al Hakim menyebutkan riwayat mereka

satu persafu.

Al Baihaqi menguatkannya seperti yang dia riwayatkan dalam ,4/

Ma'rifalP3s3 dari jalur l(halid bin Ma'dan secara murcal.

2387 Uh. Musnad Ahmad(173641.
2388 66. Sunan Abu Daud(no.14021.
238e Uh. Sunan At-Tirmidzt (no. 57 8).
23e0 Uh. Sunan Ad Damquthnl(no. L/408).
23el 95. As-gunan Al Kubm(2/3L7).
23e2yi6. Al Mustadokkarya AI Hakim 12/390).
23e3 66. Ma'rifah As-Sunan vnl Atsar(2/7531.
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1,, * fitLl :ucGJr ,y. i; q* -[t orr].ovr(r9'...

,15;7it ,;L>v W ,gf it ;2i:"1; a:pt',":3 tl;f S-'t g;
Y' qP' - I

.9G'tL7'dt e,
573-1L5821. Hadits Amr bin Al Ash: Bahwa

Nabi $ membacakan lima belas ayat yang merupakan ayat-

ayat sajadah dalam Al Qur'an, tiga di antaranya ada dalam

surah-surah mufashshal dan dua ayat sajdah di dalam surah

Al Hajj.

Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Daud2ss4, Ibnu Ma1ah23e5, 461-

Daraquthni,2396 61guLi*2397 dan dinilai hasan oleh Al Mundziri dan

An-Nawawi, tapi dianggap dha'if oleh Abdul HaqBea dan Ibnu Al

Qaththan23e9. Di dalamnya ada Abdullah bin Munin seorang yang

majhul, perawi darinya adalah Al Harits bin Sa'id Al Ataqi yang juga

tidak dikenal. Ibnu 14uLr6240Q berkata, "Dia (Al Ataqi ini)tidak memiliki

hadits lain selain ini."

t'ht ;* '1t ok ,# /.t ,r* -[r oAY].ov1

.€#)T;) $ e't*lu.'; r'$ ,;;TPt tl;l; *3

23% Uh. $tnanAbuDaud(no. 1401).
23e5 66. Sunan lbnu Majah (no. 1057).
23e6 1i6. Sunan Ad-Damquthnt (L/408I
23e7 tjh. N Mustadnk(7/2231.
23e8 uh. N Ahkam Al Wustha l1/L0gl.
23ee tih. &wn Wahm Al lihan(3/157-1591.
2'100 Uh. Al llmall<aryahnu Makula (7/38!'.
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. 574-115831. Hadits Ibnu Umar, "Nabi $ membacakan

Al Qur'an kepada kami, dan apabila beliau membaca ayat-

ayat sajadah maka beliau pun bertakbir dan suiud sehingga

kami sujud bersamanya. "

Abu Daud2401 meriwayatkan hadits ini, tapi dalam sanadnya ada

Al Umari Abdullah (dengan ejaan Abdullah bukan Ubaidullah)dan dia itu

dha'if.

Al Hakim2402;uga meriwayatkannya dari riwayat Al Umari, tapi

dalam riwayatnya itu tertulis dengan ejaan tashghir (Ubaidullah) dan dia

seorang yang tsiqah, sehingga Al Hakim berkata, "Hadits ini sesuai

syarat Muslim."

Menurutku, asal hadits ini ada dalam Shahihaifi4O3 dari hadits

hnu Umar dengan redaksi berbeda.

h, .* lnr Ji, :i,l:; Y,4Ll t\y -[r oA r]. ovo

;itA'e'iL ,iui ;&) {. ht .v Ut *" ,t" iixl;rr

li#'o'# * CltUif ,Ju ,,l)A'rL.X It pY

575-t15S41. Hadits: Bahwa ada seorang laki-laki
membaca ayat sajadah di hadapan Rasulullah $, lalu dia

sujud maka Nabi pun bersujud. Di lain waktu ada orang lain
yang membaca di hadapan beliau ayat sajadah, tapi dia
sendiri tidak bersujud sehingga Nabi S juga tidak bersujud.

zaor 96. Sunan Abu Daud(no.74lBt.
24az Ij6. Al Mustadmk(t/Z2zl.
2403 66. Shahih Al Bukhai(no. 1025) dan Shahih Muslimkp.57A.
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Dia pun bertanSn, "Engkau bersuiud ketika si Fulan yang

membaca, tapi mengapa engkau tidak bersuiud ketika aku

yang membaca?" Beliau meniawab, 'Kamu adalah seorirng

imam, apabila kamu bersuiud maka kami iuga akan bersuiud

bersamamu.'

Abu Daud meriwayatkan hadits ini dalam N MansiPa$ dart

Zaid bin fulam, dia berkata, "Ada seorang anak kecil yang membaca...."

Selanjutnya dengan makna hadits yang sama.

t15851. Dia juga meriwayatkan dari Zaid bin Aslam, dari Atha'

bin Yasar yang berkata, "Telah sampai berita kepadaku bahwa

Rasulullah & ...."
Demikian pula yang diriwayatkan oleh Asy-Syafi'i.2a0s

Al Baihaqi2ao6 berkata, "Diriwayatkan pula oleh Qurmh dari Az-

Zuhri, dari Abu Salamah, dari Abu Hurairah."

Tapi Qunah ini seorang perawi dha'if.

Hadits lrang sama dengan ini adalaht 
,

t15861. Dalam Shahih At Bukhari disebutkan secara muallaffT
dari lbnu Mas'ud berupa perkataannya sendiri. Aku sudah menjelaskan

siapa saja yang menyebutkan sanadnya bersambung dalam Taghliq At-

Taliq.z+oa

2'104 uh. N Manstll<aryaAbu Daud (no.721.
2405 Uh. N Umm kar5n Asy"gnfi'i (1/lg6).
2a06 Uh.,As-&tnan Al Kubm (2/3241.
2'ro7 uh. shahk Al Bukhad lN Fath, 2/6471.
2'108 Lih. Taghliq At-Ta'liq (2/409410I



T,qlklrighul llabir

*', ,lL h, ,* lnr Ji.,'of :q* -[r orv]. ov1

.rj";l 2iL7'^,lb lf, l:.t;.>l 
"l; ;iU, 6::;

576-115871. Hadits: Bahwa Rasulullah $ bersujud

(sajadah) dalam shalat Zhuhur dan para sahabat beliau

mengira bahwa beliau membaca ayat saiadah, sehingga

mereka ikut sujud

Hadits ini diriwayatkan oleh Abu p;u62409, Ath-Thahawiz4lo

dan Al 11uLi*2411 dari hadits Ibnu Umar dengan makna hadits yang

seperti hadits di atas. Di dalamnya ada Umayyah yang merupakan guru

Sulaiman At-Taimi, dia meriwayatkannya dari Abu Mijlaz. Umayyah ini

sendiri tidak dikenal sebagaimana dikatakan oleh Abu Daud dalam

riwayat Ar-Ramli, darinya.

Dalam salah satu riwayat Ath-Thahawi, dari Sulaiman dari Abu

Mijlaz, dia berkata, "Dan aku tidak mendengar langsung darinya (Abu

Mijlaz)."

Akan tetapi dalam riwayat Al Hakim namanya digugurkan dan

dalam riwayat Ath-Thahawi ini menunjukkan bahwa dia (Sulaiman At-

Taimi) adalah seorang mudallis.

'Hadits Bukair

Diriwayatkan oleh Abu Daud dari hnu Umar dan sudah

dij elaskan sebelumnya.

24oe 66. Sman Abu Daud(no. 807).
2410 I-6. Sjmrh Ma'ani N Atsar(7/207-2081.
2411 91.,. Al Mustudnk (L/2211.
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577-t15881. Hadits Aisyah: Bahwa Nabi S biasa

membaca dalam sujud Al Qur'an (suiud tilawah) di waktu
malam, "Wajahku sujud unfuk yang menciptakan dan
membentuknya serta memberinya pendengaran, pandangan
dengan kekuatan dan kuasa-Nya."

Hadits ini diriwayatkan oleh Al'rmad,2412 pu pengarang

SununZ4r3, Ad-Daraquthli24r4, Al Hakimzal5 dan Al Baihaqi.2476 Dlun

hadits ini di-shahibkan oleh hnu As-Sakan.

Di akhimya dia berkata, "Sebanyak tiga kali."

Al Hakim menambahkan di akhimSn,

.,,-u.;ll pl^i:rur(ii
uMaha Suc,i Allah sebagai Pencipta terbaik."

IGIimat P;t4n terdapat dalam riwayat Al Baihaqi untuk hadits

24Lz l.:lh. Musnad Ahmad (6/3UgL).
2413 Uh. Sunan.Abu Daud (no. L4l4), Sunan At-Timidzt (no. 580) dan Sunan

An-Nas 'i(no. 1129).
2414 l.ih. Sunan Ad-Danquthni (l/4061.
2415 tih. N M.stadmkll/2201.
2415 Uh.,*-Sunan At Kubm (2/g251.
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t15891. An-Nasa'i2417 meriwayatkan hadits ini dari hadits Jabir

sama dengan hadits di atas dalam sujud shalat

115901. Dan riwayat 14r.1*2418 puh diriwayatkan dari hadits

J. fi ,{* i) qro -[r ort].ovr

r*t;tj,t?l !:+A,.d.:.3r '&t,ppt t# ei$ ors

'!*'u ri15t k \ri rifrt d:r:r:Ar* et ,b! !+ C
z I .t
.:jl:

578-115911. Hadits Ibnu Abbas: Bahwa

beliau S pernah berkata dalam sujud Al Qur'an, oYa Allah,

tulislah pahala untul<ku pahala betdasrl<an ini, dan
jadikanlah dia (agnt sajadah itu) sebagai belal bagiku untuk
(menghadap)Mu, Ialu lepasl<an dosaku dengan ini, furtmalah
dia sebagai amal dariku sebagaimana Engl<au menerimanya
dart hamba-Mu Daud-'

Hadits ini diriwayatkan oleh At-Tirmidziz+t9, N 11uL1rr,2420 16nu

Hibban,2421 lbnu Majah;.2422 Di dalamnya ada kisah yang dianggap

2417 I..i6. SunanAn-Nas 'r(no. 1126).
2418 66. Shahih Muslim (no. 301).
241e Uh. Sunan At-Tirimidzi (no. 579), dia berkata, *Hadits hann glanb darl

hadits Ibnu Abbas, kami tidak mengetahuinSra keolali dari bentuk lni."
2420 tj6. Al Mustadnk(1/2201.
2a2L yi6. Shahih lbnu Hibfun(no.2768).
2422 31'r. Sunan lbnu Majah (no. 1053).

*3 ;a h'
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Kitab Shalaf

dha'if oleh Al Uqalli2azs lantaran adanya Hasan bin Muhammad btn

Ubaiduliatrz+z4 bin Abi Yazid. Al Uqaili mengatakannya, "Di dalamnya

adake-maihutr^ .n24?5

Dalam bab ini ada beberapa hadits:

tL592l. Dari Abu Sa'id Al Khudri yang diriwayatkan oleh Al

Baihaqi,2426 hlu ada perbedaan antara meriwayatkannya secara

maushul dan secara murcal. Ad-Daraquthni dalam At tlulPazT

mengunggulkan riwayat Hammad dari Humaid, dari Bakr, bahwa Abu

Sa'id melihat seorang yang tidur....." Sampai akhir hadits.

e'; ri1 3r *t ta bt *U,LI q:),Ly*
, |$l'F;j-lJq g.,tj

* Hadits: Diriwayatkan bahwa .p.Uit.
Nabi $ membaca Al Qur'an dan sdmpai pada ayat sajadah

maka beliau bertakbir, lalu sujud.

Hadits ini sudah disebutkan.

.igJr #;txs$t&#,L**
2423 tJh. Adh_Dhubfa.karpAt uqailt (l/2431.
2424 9u1u manr.rskrip B tertulis Abdullah dan ini salah, pembetulan didapat dari

manuskrip M, W dan D serta dart kitab Adh-Dhubfa' l<a47a Al Uqaili.
2425 61 Uqaili berkata, "Idak ditemukan penguat haditsnya dan ildak dikenal

kecuali dari hadib ini."
2426 Uh. ,As-Sunan N Kubm(2B2Al
2427 Llh. N llalUaryaM-Daraquthni (LL/3041,



Te.lktti9,,hul Habir

pengharaman sesuatu yang dihalalkan sebelumnya selain

amalan dalam shalat) adalah takbir dan tahlihnya
(penutupnya atau penghalalan yang sebelumnya dilarang

dilakukan dalam shalat) adalah salam."

Hadits ini sudah berlalu di bab shalat.

&3 ;a h, 'k lt J;:'"ol ,L* -[t orr].ovr

.*.at hr it"f ,i6"i ctLtl, p brfr't*, alt

ilIg-t|Sgsl. Hadits: Bahwa Rasulullah $ melihat

seorang laki{aki Nughasyiyan, maka beliau sujud kemudian

berkata, 'Aku memohon keselamatan kepada Allah.'

Hadits ini disebutkan oleh Asy-Syafi'i dalam 41 14r1*1i7*6urza28

dengan redaksi,

'!':k''*
"Maka beliau sujud sebagai bentuk sukur kepada Allah."

Tapi dia tidak menyebut sanadnya. Hal yang sama dilakukan

oleh Al Hakim dalarn N MustadnPaze, dia berdalil dengan hadits Abu

Bakrah yang ada dalam Sunan 46u pur4.2a30

115941. Ad-Daraquthni243l dan Al Baihaqi243z menyebutkan

sanadnya dari hadits Jabir Al Ju'fi, dari Abu Ja'far, Muhammad bin Ali

2428 yi6. MukhtasharAl Musan (rral. 17).
2a2e I;6. Al Mustadrak 17/27 6).
2430 56. Sunan Abu Daud(no.27741.
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secara mursal. Dan dia menambahkan bahwa nama. orang tersebut

adalah Zanim. Demikian pula yang ada dalam Mushannaf lbnu Abi

Syaibafia33 dari sanad ini.

t1595]. Ibnu gi66u,',2434 juga menyebut sanadnya secara

maushuldalam kitab Adh-Dhu'afa'ketika menyebut biografi Yusuf bin

Muhammad bin AlMunkadir, dari ayahnya, dari Jabir.

Catatan:

An-Nughasyi adalah bentuk yang sangat pendek, gerakannya

lemah, bentuk fisiknya penuh kekurangan, demikian kata lbnu Al

66ir.2435

t15961. Al Baihaqirc6 meriwayatkannya dari Al Bara' bin Azib

bahwa Nabi $ sujud ketika menerima surat dari Ali tentang masuk

Islamnya suku Hamdan. Al Baihaqi berkata, uSanadnya shahih, juga

diriwayatkan oleh Al Bukhari2a3T pada bagian awalnya."

t15871. Dalam hadits taubat Ka'b bin Malik bahwa dia langsung

bersujud kala mendengar kabar gembira untuknya.2438

2431 Lih. Sunan A&Damquthnl (L/ IOL
2432 96. As-Sunan Al Kubn(2/3771.
z43s Uh. Mushannaf lbnu Abt Sgifuh (6/4501.
2434 uh. Ktab N Majruhin (2/369).
2435 66. An-Mhayah fri Gharib N t{adibt$/861.
2436 66. As-Sumn Al Kubn la369l.
2437 uh. shahih Al Buklnrikp.4349l.
2438 gp. Al Bukhari, (no. zK18) dan Shahih Mttslim(no-2769).
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P'3' i *}t * *r* -[r otr].o1.

€?f :Jui .il; 6 d k e'6i ,ivli & *i 1lP h'
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580-t15981. Hadits Abdurrahman bin Auf: Bahwa
Nabi $ sujud dalam waktu yang lama. Ketika beliau sudah

mengangkat kepala,'maka ditanyakanlah hal itu lalu beliau
menjawab, 'Jibril mengabarl<an kepadaku bahwa siapa saia

yang bershalawat unfukku satu kali maka NIah akan

bershalawat unfuknya sepuluh lali, mal<a aku pun sujud
sebagai bentuk syukur kepada NIah SWT."

Hadits ini diriwayatkan oleh N Bazz.ar2439 dan lbnu Abi Ashim

dalam pembahasan keutamaan shalat; serta Al Uqaili dalam Adh-

Dhq'afa ',2440 Ahmad bin Hanbal dalam Musnadnyuz+ t 6u6 berbagai

jalur, begitu pula oleh Al Hakim,24+z semuanya dari hadits

Abdunahman bin Auf.

Al Baihaqi berkata, "Dalam bab ini ada pula hadits dari Jabir,

Ibnu Umar, Anas, Jarir dan Abu Juhaifah."

243e Uh. Musnad Al Bazar(no. 1006).
2440 l-:lh. Adh-Dhu'afa' karya Al Uqaili (3/469).
zML I-j6. Musnad N hnatn Ahmad(no. L662,1663,16641
2M2 l;16. Al Musbdmkll/zzz\.
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Kitab Shalat

iii,';31 -#t e?j'6 ,* '>* -[r orr].o^\
, (a. .i

t-.{';, ,sr\t a;!";t 4 ttk t"ti ,1; urlt'#J
.ia'ol lr *rlt ,i$1J.il 1l' ol &: 'v 

:Ju,i ,2iLJ).

58L-115991. Hadits Umar: Bahwa dia pernah membaca

ayat sajadah di atas mimbar, kemudian dia turun lalu sujud

bersama orang-orang. Pada hari Jumat yang lain dia juga

kembali membacanya dan orang-or.rng pun sudah bersiap

untuk sujud, tapi dia berkata, "Tetaplah di tempat kalian,

sesungguhnya Allah tidak mewajibkannya kepada kita

kecuali apabila kita mau melakukannya-'

Al Buhhari meriwayatkan hadits ini dalam Shahiltnya-z443 N

74ir2i2$a mengira hadits ini disebutkan Al Bukhari meriwayatkann5ra

secara mu'atlaq tapi itu keliru, dan sudah aku jelaskan dengan dalilnya

dalam Taghliq At-Ta'liq.zus

Al Baihaqi2zl45 ,ns6wayatkannya dari sanad ini pula secata

maushul, juga Abu Nu'aim dalam Mustakhminya, serta diriwayatkan

oleh Malik dalam Al Mu,ynthgiu'2$7 dari Hisyam bin Unvah, dari

ayahnya: Bahwa Umar..., dengan makna hadits sebagaimana hadits di

atas.

2,r4{r Lih. shahih N Bukhari $a771.
2M l:h. Tuhfatul,Asyraf (8/27't.
2445 lih. Taghliq At-Ta'liq 12/ 4131.
2406 l:t'r. As-Sunan At Kubm(2/3211.
2447 ljh. At Mumththa.(L/2A6L

ir;
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C ifi Y ok fi :rj!i*1 ir q* -[r',..].oAY
.{.r}

582-116001. Hadits lbnu Mas'ud: Bahwa dia tidak sujud

ketika membaca surah Shaad.

Hadits ini diriwayatkan oleh Asy-Syafi'i248 6ar;1A1 Baihaqiz49

dari hadits jalur fuy-Syafi'i.

g';*IJt'^'l?i 
""tA';',fi 

ioli 4rb -[r r.\].olr
.t4 ti;-t Y :Jvs ,|tL)^1-'.Jt. A'odL';L:,-tr

583-116011. Hadits 'Utsman: Bahwa dia pemah

melewati seorang pendongeng, lalu dia membaca ayat

sajadah supala Utsman sujud bersamanya, tapi ternyata

Utsman tidak sujud dan berkata, "Kamu tidak

memperdengarkannya kepada kami."

9i62450 berkata, "Aku belum menemukannya."

Menunrtku, hadits ini diriwayatkan oleh AMunazzaq dalam

MushannaPa5l 6url Ma'mar, dari Az-Zuhri, dari hnu Al Musayyab

2,l,1tl Uh. Musnad AsyS5afr ,i 
lL/388).

244e 96. As-Sunan Al Kubm 2/319.
2450 Dia di sini adalah Al Hafizh hnu Al Mulaqqin dalarn Al Badr Al Munir

(4/2871, ketika dia berkata, "lni perkara lnng aneh, sebagaimana aku belum

menemukan siapa Snng meriwayatkannya dengan redaksi seperti ih:'" t

24s1 uh. N Mushannaf, (no. 5906).
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Kitab Shalat

,Lr:i ici,iiL'o1i'r*4.i:"2; fi >'A'; itkL'of
o I o .ci, ..' a!, "n,'o' i'^ t

.ra'*J *,pf-,Pr U Ge i;tr f:f1

bahwa utsman melewati seorang tukang cerita (pendongeng)

yang kemudian membaca ayat sajadah agar utsman sujud bersamanya.

Tapi Utsman berkata, "Sujud itu bagi yang mendengar (bagi yang

diperdengarkan)." Kemudian dia berlalu dan tidak sujud'

Al Bukhariza52 meriwayatkannya secara ta'liq'

11602l. Hadits ini diriwayatkan pula dalam kitab Ibnu Abi

Syaibah2as3 dari Utsman,

A;L a ,bi:^Z.utAY

bahwa sujud sajadah itu hanya untuk yang duduk mendengarkan

ayat itu dibacakan.

584-t16031. Hadits lbnu Abbas: Bahwa dia berkata,

"Sesungguhnya suiud sajadah itu hanya untuk yang duduk

mendengarkannya."

Hadits ini diriwayatkan oleh Al Baihaqi2ase dari hadits lbnu

Abbas, Ibnu Abi Syaibahz+ss dari ialur lbnu Jurait, dari Atha" dari lbnu

Abbas,

2452 Lih. Shahk Al Buklrari(Al Fath,2/4681.
24s3 tih. Al Mushannafka4a lbnu Abi SSnibah (no.42201.

'A,;:Ar #1 :Jti ^f;,f"$ 7
I qy -h'r .Y].o,r t
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Talkhishul Habir

.a'*L a,U;i;urcy
"sesungguhnya sujud sajadah itu hanya untuk yang duduk

mendengarkannya."

,!fL :ell:'j.sJl
t,

€..1J
orii q* -[r r. o-\ 1. t].oAo

,)L iur

.2rLLr a$-.

585-t1604-16051. Hadits Tsauban dan Abu Ad-D.rd.',
"Hendaknya kamu memperbanyak sujud.'

Keduanya diriwayatkan oleh 14u.162456 dan hadits ini dijadikan

dalil oleh orang yang mengatakan dibolehkannya beribadah hanya

dengan sujud. Akan tetapi yang kontra terhadap hal itu menafsirkan

bahwa rhaksud hadits itu adalah sujud shalat. Wallahu a'lam-

Bab: Shalat Sunnah

*:, );t'{|-*,# /;4Y -[rr'1]."^t

-. ,;6'jt clill-; L$SD ,.fu1 r;|s'' &')

2M Lth. As-Sunan Al Kubn (2/3241.
2455 uh. Mushannaf lbnu Abl Swthh (no. 42201.
24s6 llh. Shahih Musltmlno.488l.
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Kitab Shalat

586-115061. Hadits lbnu Umar, "Aku pernah shalat

bersama Rasulullah $ dua rakaat sebelum Zhuhur, dua

rakaat setelahnya, dua rakaat setelah Maghrib di rumah

beliau, dan dua rakaat setelah Isya di rumah beliau."

'ult ol'* ,*t ri*s:Jv
.';At'Ue,#,F't rk

' Dia berkata, "saudariku Hafshah menceritakan kepadaku bahwa

Nabi $ menunaikan shalat dua rakaat ringan ketika fajar terbit."

Hadits ini diriwayatkan oleh Al Bukhari dan Muslim2457 dengan

tambahan,

.*.e^;J.;t *;.,;iS;,
"Dan dua rakaat setelah shalat Jumat di rumah beliau."

fr dt ,*;)i u ,*sP qy -[r r.v].o,tv

oti'.Jr1) t ?tt .b

ac
4r) J

.&-.'rr....,fut.PA'l ,t;t GE.iiar ; fit'n
587-1L6071. Hadits Aisyah, "Siapa yang membiasakan

diri melaksanakan 12 rakaat shalat sunah, maka Allah akan

membangun sebuah rumah di qrrga untuknya, empat rakaat
sebelum Zhuhur...." Sisa hadits ini sama dengan hadits Ibnu Umar.

24s7 Uh. shahih N Bul<hari(no.lt72l dan Shahih Musltmlno.729l.
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Talkhishul Habir

Hadits ini diriwayatkan oleh At-Tirmidzi,24se *-*asa'i,2459 6un

hnu Majah2'160 6uri hadits Al Mughirah bin Zyad, dari Atha', dari

Aisyah.

Al Mughirah ini dikomentari oleh An-Nasa'i,2'161 "Dia tidak

kuat."

At-Tirmidizi berkata, "Hadits ini gharib dan Mughirah masih

dipersoalkan oleh sebagian ulama dari sisi hafalannya."

61',-u62462 berkata, "Hadits ini dha'if." Semua hadits yang

diriwayatkan seara. mar{u' adalah munkar.

An-Nasa'i juga berkata, "lni adalah kesalahan, ada

kemungkinan Atha' berkata 'dari Anbasah' lalu terjadi salah tulis

sehingga terhrlis 'Aisyah'." Maksudnya hadits yang mahfuzh adalah

hadits Anbasah bin Abi Sufuan dari saudarinya yaitu Ummu Habibah.

Hadits ini diriwayatkan oleh 14ur11,rr2463 dan An-Naru'i2464

bahkan banyak men-takhrij berbagai jalumya. At-Tirmidziz45s juga

demikian. Ibnu Hibbanzffi dan An-Nasa'i menjelaskannya secara rinci,

tapi Muslim tidak menjelaskannya.

.q)l .:,ir ,p J:" f;r hr 6t :** -[r'r.A].o,r,r

24s8 Uh. Sunan At-Ttrmldd(no. 414).
245e Uh. SunanAn-Nasa 'r(no. 1759).
2'160 Uh. Sunan lbnu Majah(no. 1140).
2461 96. Al Kamill<arya hnu Adi (6/3581.
2462 1;6. Adh-Dhua'afa 'karya Al Uqaili (4/L751.
2tr63 66. Shahth Muslim(no.Z28l.
2'181 Lih. Sunan An-Nas 'i(no. 1795, 1811, 1812, 1817).
2'r6s llh. Sunan At-ftrmtdzt lno. 415).
2465 66. Shahth tbnu Hibbn.
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Kitab Shaiat

588-116081. Hadits, *Nlah merahmatr ora4g yang

menunaikan shalat empat rakaat sebelum Ashar-' '

Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Daud,2a67 fi1Jyn1i6ri2468 6av,

dia menilainya hasan.lbnu HibbanZzl6g pga meriwayatkannya dan men-

shahibkannya, demikian pula gurunya yaifu Ibnu Khuzaimah247o 64i

hadits Ibnu Umar. Di dalamnya ada Muhammad bin Mihran yang masih

diperbincangkan, tapi Ibnu 11i66*2471 dan lbnu 66i2472

menganggapnya tsiqah.

,c. Cl I .a(t J'fi)-

' Hadits

'J;,# *:) xa}i, * it J;' ok ,WL*.
#>utt J, #u, i, 6rl ;it

.c4-r}r. .....U|.,tir

Bahwasarya Rasulullah $ menunaikan

shalat empat rakaat sebelum Ashar dan beliau memisahkan

setiap dua rakaat dengan safu salam kepada para malaikat
yang didekatkan (al muqarrabinl...." Sampai akhir hadits.

Hadits ini sudah dibahas dalam tata cara shalat.

2467 Lih. Sunan Abu Daud(no. L2711.
2468 Lih. Sunan At-Tirmidzi lno. 430) dan dia b€rkata, " Hasan ghaib."
246e I-:16. Shahih lbnu Hibbn(no. 2453).
2470 lih. Shahih lbnu Khuzaimah, (no. 1193).
2471 Ljh. Ats-Tsiqaatl<arrya hnu Hibban (7/435).
2472 1;yr. At lkmil karya Ibnu Adt (6/2431, tapi dari tidak ada yang

menjelaskan bahwa dia menganggapn3A tiqahl<araadi akhir biografinya dia

berkata, "Dia tidak menriliki hadits l<e<rnn sedikit, dari beberapa haditsnyn

tidak bisa dipastikan apalah dia;ulur atatrloh tdak.'
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Talkhishul Hahir

' Hadits Ummu Habibah 'Siapa yang meniaga empat

rakaat sebelum Zhuhur dan empat rakaat sesudahnya,

niscaya Allah akan mengharamkan neraka unfuknya."

Hadits ini diriwayatkan oleh para pengamng 5ur*pa73 6uri

hadits Ummu Habibah, dan hadits ini masih memiliki beberapa jalur

sebagaimana disebutkan oleh An-Nasa'i seperti yang sudah dijelaskan di

atas.

7Ft *,F5,
*:t J;''€"

'4b tA L-* -[r r.1].o,tl
i;.i,r Jit *V ;.

, t

589-116091. Hadits Anas, "Aku melaksanakan shalat

dua rakaat sebelum Maghrib di masa Rasulullah $." Ada

yang bertanya kepadanya, "Apakah kamu dilihat oleh

Rasulullah?" Dia menjawab, "Ya, beliau melihat kami. Beliau

tidak menyuruh tidak pula meiarang kami melakukannya."

Abu Daud2474 msriwaystkannya dengan redaksi ini.

Orang yang bertanya kepadanya, "Apakah beliau melihat'kalian

melakukan itu" adalah Al Mukhtar bin Fulful.

2473 lih. Sunan Abu Daud (no. L2691 dan Sunan At-Tlrmidd lno. 428l,lalu dia

berkata, "Hadits ird hasn shahth ghadbdari benhrk ini."

l-rh. Sunan An-Naa 'i (no. 1817) dan Surnn lbnu Mafth(no. 1160).
2474 1;Yr. Sunan Abu Daudlno.l282l.
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Kitab Shalaf

14r.162475 juga meriwayatkan hadits ini dengan rnakna hadits

yang sama sebagaimana hadits di atas.

Dan Al 3upluri2a76 meriwayatkannya dari jalur Amr bin Arnir,

dari Anas,

' tt 
^,,?. , o1.

o-ts;l*. *s *l" hr *l; ir J;t 
"*l 

iq L;?t|rr)

&:r ;a ?,, jr'{, t'H & 
= 
*r'rb q 16rr

"Aku pemah melihat pam sahabat senior Rasulullah $ berdiri di

seputar tiang-tiang ketika shalat Maghrib sampai Nabi $ keluar."

An-Nasa'i2477 menambahkan, 
.. f, , o ,.
.oi-44 f-a)

"Mereka menunaikan shalat (sunnah)."

'J5 ,!;- Gl'Cl:) v ,t# ir qro -[r r. \ .].o1.

.&3 *ht .v it );, * ,rb,P; 
"41

aara,

590-t160101. Hadits lbnu Umar, 'Aku tidak pemah

melihat seorang pun menunailon shalat sebelum Maghrib
pada masr Rasulullah $."

247s Ur6. Shahth Muslim(no.836).
2476 g1n. shahih N tulhad6o.6szl.
2n7 66. Sunan A*Nasa Y(no. 582).
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Talkhis.hul Habir

Hadits int dkir,uayatkan oleh Abu puu62a78 dan Al BaihaqpaTe

dari hadits Thawus, dari lbnu Umar dengan makna hadits yang sama

sebagaimana hadits di atas.

a

Tirrl \P/lt*
.ia',;s.,ytir G Jtt ,;gs,

591-t16111. Hadits Abdullah bin Mughaffal, "shatatlah
kalian dua rakaat sebelum Maghrib." Lalu beliau berkata
pada kali ketiga, 'Bagi Smng mau." -

Hadits ini diriwayatkan oletr Al 3uL1',uri2'180, Abu puu62481,

411*u62482 dan hnu Hibban2483. Al Bukhari dan 14*11rr2zts4

meriwayatkan dengan redaksl,

.i\b i,tf ,y G
lSetiap unktu antara dua adan (antam adan dan iqamah)

terdapat shalat (sunah).' '

Dalam riwayat yang lemah oleh Al Baihaql2€s berbunyi,

2478 g1r. Sunan Abu Daud(no. L284).
247e I.:16. As-Sunan At Kubmt2/4161.
24t10 Uh. Shahth N Bukhart lno. 6241. Dalam catatan kaki manuskrip B tertulis:

Tidak ada dalam riwaSnt Al Bukhad kata "dua rakaat", itu hanSra ada dalam
riwa5rat Abu Daud.

Menurutku, kata itu juga ffdak ada dalam Shahih Musfim, sementara itu
Mushannif (lbnu Hajar) sudah mengisyaratkan bagaimana redaksi yang ada
pada Al Bukhari dan Muslim.

2481 66. Sunan Abu Daud(no. l28l).
2a82 Uh. Musnad Ahmad (S/SS!.
248:| Lih. Shahih lbnu Hibbn(no. 1588).
2484 l;rh. Shahk Al Bukhart(no.6241dan Shahih Mustim(no.83B).

t
d,,-*>

..t
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il2



Kitab Shalat

.q-};ty,; tti>e ;sf"y'G
"Di antan kedua adzan terdapat shalat kecuali shalat Maghrib."

*r;,i';r1 ".;l a vt\,lj ** -[rrtv].o1v

i+ti ;*'ol "Jl'J;3 ,'J;ili p\ ;..-r-itl "J( ;1j ,';;;tri
'Jiii

592-tl6t2l. Hadits Abu Ayyub, 'Barangsiapa yang

ingin menunaikan shalat witir 5 rakaat maka lakukanlah,

barangsiapa yang ingin menunail<an shalat witir 3 ralaat
maka lakulanlah, dan barangsiapa yang ingin witir 7 rakaat
maka lakukanlah."

Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Daud,2486 An-Nasa'i,2482 16nu

Majah,2488 Ibnu Hibban,2489 Ad-Daraquthni,249o dan Al 11uLi,rr2a91 6uti

jalur Abu Ayyub yang memiliki banyak versi redaksi.

Abu Hatim2492 menganggapnya shahih dalam versi mauqufnya,

demikian pula Adz-Dzhuhali, Ad-Daraquthni dalam 41 iluP4e3 dan Al

Baihaqi2a9a dan memang inilah yang benar

2485 Lih. As-Sunan N Kubra (2/474\.
2486 l.:rh. Sunan Abu Daud(no.7422).
2487 .;h. Sunan An-Nam r'(no. 1710, 7777,77721.
2'18tt Uh. Sunan lbnu Majah(no. 1190).
248e 96. Shahih lbnu Hibban (no.2407,24L7).
24e0 I.;h. Sunan Ad-Daraquthni (2/22]l
24e1 Uh. Al Mustadrak karya Al Hakim (7/302,3031.
24e2 I-;6. Al llall<aryaAbu Hatim (l/771., L721.
24e3 66. Al llal l<arya Ad-Daraquthni (6/98).
24e4 I.:,6. ,As-Swan N lfubml3/241.
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TalkhishulHahir

593-t16131. Perkataan penulis: Diriwayatkan, "Witir
itu adalah sebuah hak, namun tidak waiib-"

Hadits ini diriwa5ntkan oleh hnu AI Mundzifags berdasarkan

yang disebutkan oleh Majduddin Ibnu Taimiyah.2ae6

11614]. Ad-Daraquthni24eT meriwayatkan hadits ini dari Abu

Ayyub yang berbunyi,

.P\|r.;b ic, u" 4$'* ; 1t

"Witir ifu adatah sebuah hak 5nng vvaiib, maka siapa 5nng niau

hendakngn dia shalat witir 3 nkaat.

Para 
'perawinyra 

tsiqah dan juga ada dalam riwayat Abu
puu6.2498 fit Baihaiqi berkata, "Yang benar adalah mauquf pada

perkataan Abu A5ryub."

hnu Al 542i2499 menilainya cacat lantaran ada Muhammad bin

Hassan yang dia anggap dhaIf, tapi dia keliru karena sebenamya

Muhammad bin Hassan ini tsiqah.

t16151. Dan dalam Shahk Al Hakin?500 1g1d6p61 riwayat dari

Ubadah bin Ash-Shamit, dia berkata,

24e5 66. Al Ausathkarya hnu AlMundzir (5/182I
24e6 Lih. Muntaqa Al AkhhrW-Natl,3/351.
24e7 I-;.h. Sunan Ad-Datquthnt (2/22:).
24e8 Uh. Sunan Aht Daud(no. 14221.
24ee lih. At-Tahqiq min Atndtb N Khikf(l/Ail\.
2500 66. At Mustadnk(l/300).
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;u.u:, *:rr:,; h' *Ut y..F J,;i; ;1t

"Witir ifu baik dan bagus, dilalsanakan oleh Nabi S dan orang-

orang setelah b.eliau dan bukan sebuah kewajiban.'

Para perawinya tsiqah sebagaimana dikatakan oleh Al

Baihaqi.2501

'-;;'of ";l'#,L-,i; V ;1,,Ly -[r r r r]. o 1 1' 'Jiji ?y,.
594-t15161. Hadits ''Wtir itu adalah hak yang

disunahl<an, mal<a siapa yang ingin melaksanakan shalat

witir tiga ral<aat maka laksanalanlah."

Aku belum melihat riwayat dengan redaksi seperti ini, yang ada

hanyalah , "Hak yang wajib..... " Sebagaimana dalam riwayat Ad-

Daraquthni2so? 6uri hadits Abu ASnyub. Yang mendekati redaksi ini

adalah apa yang diriwayatkan oleh An-Nasa'i2503 6un fi1-ns662i2504

dari jalur Ashim bin Dhamurah, dari Ali, dia berkata,

ior Jy, ti!- 
^Y- 

qt ,y.rk-st ir$ frr'iit ',;
.*3 yvirt .u

2501 66. As-Sunan N Kubm (2/467).
2502 96. Sunan Ad-Damquttni (2/221.
2503 Uh. Sunan An-Naa 'i (no. 1575).
2504 Uh. Sunan At-Tlmidzl (no. 4541,

Ktab Shalat

'-1y'r':!t
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Talkhishul Habir

"Bukanlah witir itu suatu kanrajiban sepertinya shalat wajib
melainkan sunnah Rasulullah #f."

Ini dianggap shahih oleh Al11uL1*2505.

*3 *a ht Jb 'fi ,^;cl ,Sj e"-* -[r r \ v]. o 1o

'"k'ty.'.j;ok
595-t16171. Hadits Abu Umamah bahwa beliau S

shalat witir dengan tujuh rakaat.

61',.u62506, Ath-Thab uruyri2507 meriwayatkan hadits ini dari
hadits Abu Ghalib, dari Abu Umamah,

,?kr*.'i;3k *3t hr,*
w l,o-. I tr, tlt o o olA ,_rJf J^') i;b{, ,kt F*',

lz

Sj o:i. rLt;

{ti3'it}
tfi
4Jl

,aol tto i
13t a.e-t

.{ot!;6tr 6 q'&}'t

bahwa beliau # pemah shalat witir sembilan rakaat. Ketika

beliau sudah tua dan agak gemuk maka beliau pun berwitir tujuh rakaat.

Beliau juga shalat dua rakaat dalam keadaan duduk dimana dalam kedua

rakaat itu beliau membaca surah 7-alzalahdan surah Al Kaafiruun.

Hadits ini diriwayatkan oleh Ad-Dlraquthpi2s08 dari Abu
Umamah,

2505 hh. Al Mustadmk(l/g00).
2506 Uh. Musnad Atrnad(5/Z6gl.
2507 Uh. Al Mulant Al lkbtr(no.8066).
2508 Uh. Sunan Ad-Danquthnt (2/241.
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Kitab Shalat

'*i e 'Lii ,i+t-r. Sv r;rf ts +r J;, U 'Lii
z z -lC. r.- 'd t C ,

.P.:dUe,LeP
7't.

,iof ,p:lu,r:J6,

Aku bertanya, l'Wahai Rasulullah, berapa rakaat aku harus

funaikan witir?" beliau menjawab, "Satu rakaat." Aku berkata, "Aku

mampu lebih dari itu." Beliau berkata, "Tiga rakaat." Kemudian beliau

berkata lagi, "Lima rakaat", kemudian berkata lagi, "Tujuh rakaat."

'J 
6.-1r"rf u^b t:i;):l ,i;:; ojL* -[r r\A].o11

.i:;* a..;,v\f b7
596-116i81. Hadits Abu Hurairah, "Laksanakanlah

shalat witir kalian dengan lima rakaat, atau tujuh rakaat,
atau sembilan rakaat, atau sebelas rakaat."

Hadits ini diriwayatkan oleh Ad-Daraquthni2509, Ibnu

9i66un2510 dan Al9uLi.2511 dengan tambahan,

.7fi rY'*; tri+ti \'J ?Y)t:j,i \
'Janganlah beruitir dengan tiga mkaat dan iangan samakan

dengan shalat Maghrib! "

Semua perawinya tsiqah dan tidak ada masalah dengan yang

meriwayatkannya secara mauquf.

250e 66. Sunan Ad-Danqutlni (2/251.
2510 tih. Shahih lbnu Hibbn(no.24291.
2511 66. Al Musbdnk(l/S14l.
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\t ** nr Ji, ,F-
..t

I ,46 L-*-[r r r r].orv

.i:;* o>v'a'SL.';; *3 ,11
a

597-11619l. Hadits Aisyah, 'Rasulullah & tidak pernah

shalat witir lebih dari tiga belas rakaat."

Hadits ini diriwayatkan oleh Abu puu62512 dengan redaksi,

;rLt ,p>vi )A)
a

"Beliau melaksanakan shalat witir empat rakaat dengan tiga,

enam dengan tiga, delapan dengan tiga dan sepuluh dengan tiga rakaat.

Beliau tidak pemah melaksanakan shalat witir kurang dari tujuh rakaat

dan tidak pemah lebih dari tiga belas rakaat."

ht * At S-j ort ,'^ji7 ?f q* -[t rY.].ol,t

fr'fif |blbi'? ff,?P #'r. j;'ru.:, tb
598-t16201. Hadits Ummu Salamah: Bahwa

Rasulullah S melalsanakan shalat witir dengan tiga belas

rakaat, tapi ketika beliau sudah tua dan lemah maka beliau

witir dengan fujuh rakaat."

2512 66. Sunan Abu Daudlno.1362l.

,p>vi *r:, ,P>s3 *L)?; ok
's\\ y',',fr\'i;'& rt,*x ti;* o>v'u
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Hadits ini diriwayatkan oleh Al'Imad,2513 At-Tirmidzi,25tc On-

Nasa.i,2sts dan Al 11uLi*2515 yang sekaligus merilsrSarlih{<annya dari

jalur Amr bin Munah, dari Yahya N Jazzar, dari ummu Salamah.

5gg. Perkataan penulis, "Tidak ada riwayat yang

menyatakan lebih dari tiga belas rakaat"'

Seakan-akandiamengambilnyadaririwayatAbuDaudyang

telah lalu dari Aisyah, "Dan tidak pemah lebih dari tiga belas rakaat'"

Tapi riwayat ini masih perlu ditin;au ulang. Dalam catatan kaki Al

Mundziri dikatakan, "Ada yang mengatakan bahwa riwayat Yang

menunjukkan jumlah witir paling banyak adalah tujuh belas rakaat dan

itu sama dengan jumlah shalat lima waktu sehari semalam."

1162ll. Dan diriwayatkan pula dari Ibnu Hibban,2517 Ibnu Al

Mundzir dan AI 11uLirr',2518 dari jalur Arrak, dari Abu Hurairah secara

martu',

2513 uh. Musnad Ahmad 16/322).
251a g6. Sunan At-Tirmidzi (no. 457) dan dia berkata, "Fladits ini hasan."

2515 uh. Sunan An'Nasa' i (no. L7271.
2516 66. Al Mustadnkkarya Al Hakim (L/306I
25U Mengenai redaksi yang disebutkan hnu Hibban di sini ada dua hal:

Pertama, dia tidak meriwayatkan hadits ini dart ,jalur Anak dari Abu

Hurairah melainkan dari Abu salamah bin Abdunahman dan AMurrahman

bin Al A'raj, (no.24291.

Kedua, pada riwayatnya tidak ada tambahan, "Atau lebih banyak dari itu."

l-rh. Ithaf AlMahamhkarya Al Hafizh Ibnu Hajar (L8/369L

2518 g1r. Al Musbdnk(1/304).
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'o'gLr'J{p rshg;'rf S-.if frrl t',|i;sf
.u;

"Aku melaksanakan shalat witir dengan lima rakaat, atau tuiuh,

atau sembilan, atau sebelas, atau lebih banyak dari itu."

600. Perkataan penulis, "Sesungguhnya yang selalu
dikerjakan oleh Nabi S dalam shalat witir ini adalah satu

rakaat. Al Imam menceritakan adanya keraguan pada
riwayat yang menyebutkan witir dengan tiga belas rakaat."

Mengenai kontinyuitas shalat witir satu rakaat dibantah oleh Ibnu

fuh-Shalah dengan berkata, "Kami tidak mengetahui adanya riwayat
yang menyebutkan bahwa Nabi $ melaksanakan shalat witir hanya

dengan safu rakaat saja, padahal sekian banyak riwayat yang

menyebutkan shalat witir beliau."

Menurutku (lbnu Hajar):

11622l. Hadits ini diriwayatkan dari lbnu Hibba nzsls dari jalur
Kuraib, dari Ibnu Abbas,

fti'fi\'rv.3 ;a ht ;* pt Ll

bahwa Nabi $ pemah melaksanakan shalat witir dengan safu

rakaat.

2s1e tjh. Shahk lbnu Hibbn(no.24281.
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Sedangkan perkataan Imam tadi terbantahkan dengan hadits-

hadits yang telah kami sebutkan

iz;,;G qy -[rrvr].r.t
.'cft; lr '*,sJ-\ o;,'j.; ok

601-t16231. Hadits Aisyah: Bahwa

Nabi $ melaksanakan shalat witir dengan lima rakaat dan

tidak duduk (tasyahhud) kecuali pada rakaat terakhir.

Hadits ini diriwayakan oleh 1v1*1irr'r2520 dengan redaksi,

W- l '#,- 
U;'u'.i; s:P,>X Slst'* k os

6llevr iee
"Beliau melaksanakan shalat malam sebanyak tiga belas rakaat,

dari jumlah itu beliau shalat witir sebanyak lima rakaat dan tidak duduk

kecuali di rakaat terakhimYa."

Juga diriwayatkan oleh Asy-Syafi'i252t dengan redaksi,

;vht ;* ltLl

i.*\r 0t.'
C t.
.,)44

; lr ';'-ot t. ,
L!v

"6)fr,
"Beliau biasa benvitir lima rakaat dan tidak duduk serta tidak

salam kecuali pada rakaat temkhimya saja."

2520 tih. Shahih Muslim lno. 737).
2521 65. Mu*ad AsySyft?0tal. 213).
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176241. Al Bukhari2522 meriwayatkan hadits ini dari hadits lbnu

Abbas tentang shalat Rasulullah $ di rumah Maimunah (dengan

redaksi),

1#';L; I ,*r?J'i
"Kemudian beliau shalat witir lima rakaat dan tidak duduk

(tasyahhud) di antara rakaat-rakaat itu."

!r ;;; \ i+)fJ fi W os'i.s ,l'; -[r rr o].r . Y

.yrilt, *tilt., il ,4;-,t f.: *6tt g6t G
602-116251. Perkataan penulis,'Diriwayatkan pula

darinya (Aisyah) bahwa beliau pemah shalat witir sebanyak
sembilan rakaat dan beliau tidak duduk (tasyahhud) kecuali
pada rakaat kedelapan dan kesembilan, dair apabila
melaksanakannya tujuh rakaat beliau tidak duduk
(tasyahhud) kecuali pada rakaat keenam dan ketujuh."

14*5*2523 meriwayatkan hadits ini dari hadits Sa'd bin Hisyam,

dari Aisyah, dan didalamnya ada sebuah kisah.

Diriwayatkan pula oleh Ahmad,2524 Abu Daud,2szs An-

ry*u'12526 dan Ibnu 11i66un2527 dengan dua riwayat sekaligus dalam

satu hadits.

2s22 Y,1r. Shahih Al Bukharilno. tLl).
252s I:6. Shahih Muslim (no. I 46]l.
2s2a Yi6. Musnad Ahmad(5/1681.
2s25 Uh. Sunan Abu Daud(no. 1g42\.
2s26 lih. Sunan An-Nasa'i(no. L720, t721,1722,7723').
2s27 l:rh. Shahk lbnu Hibfun (no.2M2\

6s2
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';fr ,Ly -[r vrl].r.r
.c;t + lr ;X v py*

603-t12621. Hadits: Bahwa beliau $ pemah

melaksanakan shalat witir dengan tiga rakaat dan tidak

duduk (tasyahhud) kecuali pada rakaat terakhir.

Ahmad,2528 An-Nasa'i,2529 Al Baihaqi,2530 dan 61 11uL62531

meriwayatkan hadits ini dari riwayat Aisyah. Redaksi Ahmad,

.'"# J;.v p>ti'.i;ok
,,Beliau melaksanakan shalat witir dengan tisu .L*t dan tidak

memisahkan antara rakaat-rakaat tersebut. "

Sedangkan redaksi Al Hakim, 
a.efl ;ir i."li

"Beliau tidak duduk kecuali di akhimya."

.*-#tiY'P;t."ii$ P$.l:l;,-i Y ,L1- *

' Hadits, "Janganlah kalian melaksanakan shalat witir
sebanyak tiga rakaat dengan menyamakannya dengan shalat

Maghrib."

2s28 uh. Musnad Ahmad (6/L55-1561.
25n Uh. Sunan An-Nas 'r(no. 1697).
2s30 6p. As-Sunan Al Kubn(3/281.
2531 91.,. At Mustadnk(l/Wl.

?ut .V*:)

653



Talkhishul Habir

Hadits ini baru saja diterangkan.

tl627l. Adapun apa yang diriwayatkan oleh Ad-Daraquthni dari

jalur Yahya bin Zakariya bin Abi Al Hawajib, dari Al A'masy, dari Malik

bin Al Harits, dari Abdurrahman bin Yazid, dari hnu Mas'ud, dia

berkata:

t6,t;i *r; h' j;;&!'t. .?. ,
t-t:*J

.qFttfu
Rasulullah S bersabda, "Witir di malam hari adalah Ugu ,uLuut

sebagaimana witir di siang hari, yaitu shalat Maghrib."

Ad-Daraquthli2'32 berkomentar, "Hanyh Yahya yang

meriwayatkannya, sementara itu dia adalah seorang yang dhalf.

Al Baihaqi2533 berkata,. "Yang benar adalah hadits ini

diriwayatkan secara mauquf kepada Ibnu Mas'ud, demikianlah yang

diriwayatkan oleh Ats-Tsaurizsil dan lainnya dari Al A'masy, sedangkan

yang meriwayatkan hadits ini secara marfu'hanya diriwayatkan oleh

hnu Abi Al Hawajib dan dia seorang yang dha'if."

t].628l. Ad-Daruqutni juga meriwayatkan hadits ini dari hadits

Aisyah, di dalamnya ada Ismail bin Muslim Al Maki seorang perawi yang

dha'if.

2532 96. Sunan Ad-Damquthni (2/27 -281.

2533 Uh. As-Sunan Al Kubm (3/30).
2534 pu6* manusluip "B" tertulis "At-Tirmidzi" pembetulan didapat dari naskah

M, W dan D dan memang itulah gang benar.
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,yt ft n *, i1r ,';, i.t qy -[t rv r].r . t

604-t1 6291. Hadits Ibnu Umar, "Witir itu satu rakaat di

akhir malam."

14ur1.2535 meriwayatkan hadits ini. Dan diriwayatkan pula oleh

Ibnu Majah2536 dengan redaksi,

"Satu rakaat sebelum Subuh."

605-116301. Hadits Ibnu Abbas' sarna seperti di atas'

Hadits ini diriwayatkan oleh 14u.1i*2537 tapi tidak terdapat

dalam Al Jam'baik karya Al Humaidi maupun karya Abdul Haq.

Penyebabnya adalah karena Muslim meriwayatkannya dan hadirc

sebelumnya dari Abu Mijlaz:

\t .+ it Jt-r',;; J* ,iit f /& u) i;17

,Jd ,:;L ;tt ,r:t"i ,;irr yra ^x; ,iA *t ,1,

|^v;i...'.;;
Aku bertanya kepada Ibnu Abbas tentang witir maka dia

menjawab, "Aku mendengar Rasulullah $ bersabda, 'Safu mkaat di

2s35 Uh. Shahih Mus,tim (no. 7521.
2s35 Uh. Sunan lhu Maiablno. 1175).
2537 Uh. Shahih Mtslim lao. 7531.

.fr:t**'
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akhir malaml "[alu aku bertanya kepada Ibnu Umar dan dia menjawab,

"Aku mendengar,....." lalu dia menyebutkan halyang sama.

t1631]. Abu Daud2s38 dan fip-Jrf6s6' 12539,r"ri*urugannya dari

jalur Abdullah bin Syaqiq, dari Abdullah bin Umar,

CzO

,Pt O"'* f r.4 *ht ,k :t J;r,:il:'>a:rLf
.,Pt lT n *s; ilt, & ;* ,i*

bahwa ada seorang laki-laki bertanya kepada

Rasulullah s tentang shalat malam, lalu beliau bersabda, "Dua (mkaa|-

dua (nkaat), lalu witir satu mkaat di akhir malam."

c 1 tz I o. | . , r -t

Ol :r^o ut e--r^- -[f rf V]. r . r

';jr'3;ll'Gfiok
*3;v?ot *Ut

606-1L6321. Hadits Ibnu Umar: Bahwa
Nabi $ memisahkan antara shalat genap dengan shalat witir
(ganjil).

Hadits ini diriwayatkan oleh 6;',-u62540, Ibnu 11166un2541 6un

Ibnu As-Sakan dalam shahih mereka masing-masing sementara Ath-

Thabarani dari hadits Ibrahim Ash-Sha'igh dari Nafi', dari Ibnu Umar.

Dikuatkan oleh Ahmad.

2538 Uh. Sunan Abu Daud(no.74211.
253e 66. 9unan,*t-Nasa ](no. 1691).
?s4o I.:i6- 74*r.4,4hnad (na. 54611.
2541 66. Slrahih lbnu Hibbn(no. 2433, 24351.
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,Ly -[r rrr].r.v

607-t16331.

.;n,'&
Hadits, "sesungguhnya Allah

memanjangkan kalian dengan sebuah shalat yang mana

shalat itu tebih baik bagi kalian daipada seekor unta merah

yaitu shalat witir, Atlah menetapkannya bagi kalian antara

shala! Isya sampai terbitnya faiar.'

61.,-u62542, Abu puu62543, At.Tirmidzi2544, Ibnu Majah2545,

Ad-Daraqu11',ni2546, Al Hakim2547 meriwayatkan hadits ini dari hadits

Kharijah bin Hudzafah dan dianggap dha'if oleh Al Bukhari2il8. Ibnu

11i66un25a9 berkata, "sanadnya terputus dan matannya batil."

25a2 7i6u1t ada dalam Musnad Ahmad versl cetak, tapi Al Hafizh hnu Hajar

menyebutnya dalam lthaf N Mahamh (4/348-349, no' 4353) juga dalam

Athmf Al Musnad(2/298, no.22851.
2543 Uh. SunanAbu Daud(no. 1418).
2544 Uh. Sunan At-Tirmidzl (no. 4521.
2545 65. Sunan lbnu Majah (no. 1168).
2s46 Lih. Sunan Ad-Damquthnl (2/301.
2s47 l:h. Al Mustadrak (l/306't.
25,1ti Uh. At-Tarikh At lhbir(5/881.
2s4e 1i6. Ats-Tstqaat V/55l,, kalimatnya: Abdullah bin Abi Murrah Az'

Zuraqi...meriwayatkan dari Abdullah bin Abi Murrah kalaupun dia memang

mendengar darinya. Yang meriwayatkan darinya adalah Yazid bin Abi Habib,

"sesungguhnya Altah menambahkan kepada kalian stnhr shalat yaitu witir."

Siapa yang berpegang pada hadits inl berar6 berpegang pada sanad yang

simpang siur.
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Dalam bab ini ada pula hadits dari Mu'adz bin Jabal, Amr bin
Ash, Uqbah bin Amir, Abu Bashrah Al Ghifari, Ibnu Abbas, Ibnu Umar

dan Abdullah bin Amr.

11634l. Hadits Mu'adz diriwayatkan oleh 61ln u62550 tapi di

dalamnya ada kelemahan dan keterpufusan sanad.

[1635, L6g6l. Hadits Amr dan Uqbah ada dalam Ath-
Thabarani2ssl 6pi di dalamnya ada kelemahan.

I

ttlgTl.Hadits Abu Bashrah diriwayatkan oleh *-u62552, Al
11uLi-2553 dan Ath-Thahawi,2ssa tapi di dalamnya ada Ibnu Lahi'ah
yang dha'if; hanya saja di sini dia diperkuat oleh yang lain.

t16391. Hadits Ibnu Abbas yang diriwayatkan oleh Ad-
Daraquthniz555, di dalamnya ada An-Nadhr Abu Umar N Ythazzaz dan
dia adalah perawi dha'iflagi matruk.

t16391. Hadits Ibnu Umar yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban

dalam 441r-p6u'u1u'25s6 ketika menyebutkan biografi Ahmad bin
Abdurrahman bin Wahb dan dia menganggapnya palsu

2sso 66. Musnad Ahmad (5/242).
2551 66. Al Mulam Al Ausath (no. VSZS), dari hadits Uqbah bin Amr.M, tapi

dalam sanadnya ada Suwaid bin AMul Aziz dan dia seorang yang matruk.
2552 1-i6. Musnad Ahmad (6/7, 39T]r.
2553 66. At Mustadrak (g/Sg3I
2554 66. Syarh Ma'ani At Abar(l/430431).
2555 66. Sunan Ad-Damquthni (2/30t.
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t16401. Hadits Abdullah bin Amr yang diriwayatkan oleh

Al1*u62557 dan Ad-Daraquthni2ss8 dari hadits Amr bin Syu'aib, dari

ayahnya, dari kakeknya dan sanadnya mauquflagi dha'if.

608. Perkataan penulis, 'Tahajiud itu dilakukan

setelah tidur terlebih dahulu, sedangkan shalat sebelum tidur

tidak dinamakan tahajjud.

t16411. Hadits ini diriwayatkan oleh hnu Abi Khaitsamah dari

jalur Al A'raj, dari Katsir bin Al Abbas, dari Al Hajjaj bin Amr, dia

berkata,

:^Liin'6'# e,r-.P, n16ri1 i';-;l|-;r.
$2t i ,g*r:;. a>r,rsr ik'of Jfir CY

*3 *a?',,r[" +r );'it* Utr
"seseorang dari kalian mengira bahwa bila dia bangun malam

lalu shalat sampai Subuh bahwa dia telah melaksanakan tahajjud. Akan

tetapi tahajjud itu sebenamya apabila dia shalat malam setelah tidur

sebelumnya, kemudian shalat setelah tidur itu. Begitulah shalat

Rasulullah $."
Sanadnya hasan, tapi di dalamnya ada Abu Shalih juru tulis Al-

laits yang ada sedikit kelemahan padanya.

25s6 uh. Ktab Al Majruhinkarp hnu Hibban lL/L49).
2ss7 Uh. N Musmdlarya Imam Ahrnad 12/180,205,208).
25s8 Uh. Sumn Ad-Dataqfrlnt l7flL

559
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Ath-Thabarur',i2559 juga meriwayatkannya, tapi dalam sanadnya

ada Ibnu Lahi'ah tapi riwayatnya kemudian dikuatkan dengan riwayat

sebelumnya

.# €. pr;)\ ,L* -[r r tr].r. I
6Og-11642J. Hadits, "Tidak ada dua witir dalam satu

malam.

Hadits ini diriwayatkan oleh 61',-u6,2560 tiga pen!rusun

Sunar?56r dan Ibnu Hibbun2562 6uri hadits Qais bin Thalq, dari

ayahnya. At-Tirmidzi berkata, "Hadits ini hasan."

Abdul Haq250s berkata, "selain dia (selain At-Tirmidzi) men-

s h a h i lrl<an hadits ini." 2564

irr;.'"; iG. n 'j; k I ok ,L-y -[rrtr].rr.

255e Uh. Al Mu'jam At Kabir(no.3216).
2560 66. Musnad Ahmad (no. 16289, 16297).
2551 66. Sunan Abu Daud (no. 1439h Sunan At-Tirmidzi (no. 470) dan Sunan

An-Naa 'r(no. 1679).
2s62 yiln. Shahk tbnu Hibban(no.24y';9l.
2s53 66. Al Nil<am N Kubn(2/47):
2564 .;unu dianggap hasanolehAl Haflzh crllam Al Fath(2/4811.

i* ,';;:t ,ja:t iA'; ;*'ol *'ea" ok ;i L?, ,W-
"oitf :r3.Jv:,{=;lL.'-:i;l ,f 6r\ *:r;v\t *Ut
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610-t16431. Hadits: Bahwa' Abu Bakar pernah

melaksanakan shalat witir lalu tidur, kemudian melaksanakan

shalat tahajjud, dan bahwa umar iuga biasa tidur sebelum

witir lalu bangun dan shalat, kemudian melaksanakan shalat

witir. Nabi $ lalu berkata kepada Abu Bakar, "Kamu telah

mengambil langkah yang berhati-hati." Kerirudian beliau

berkata kepada umar, oKamu mengambil sesuatu yang

menunjukkan kekuatan. "

Ini adalah khabar yang terkenal diriwayatkan oleh Abu

puu62565, Ibnu Khuzairn3t12566, Ath-Thabarani2567 dan Al guLi-2568

dari hadits Abu Qatadah.

Ibnu AlQaththan2569 berkata, "Para perawinya tsiqah."

116441. Juga diriwayatkan oleh N Bazzar2570, Ibnu Majal257r,

Ibnu Hibban2572 lun Al Hakim2573 d66 hadits Ibnu Umar. NBazzar

berkata, "Kami tidak mengetahui ada ,yang meriwayatkannya dari

Ubaidullah bin Umar dari Nafi' kecuali Yahya Bin Sulaim."

2555 I;6. Sunan Abu Daud (no. 1434).
2566 Lih. Shahih lbnu Khuzaimah (no. 1084), dia berkata, "lni riwayat para ulama

kami dari Hammad secara murcaldantidak disebutkan nama Abu Qatadah."
2s67 lih. AlMu'jam AlAusath (no. 3059).
2568 uh. Al Mustadrak (1/301). dan dia berkata, "lni adalah hadits shahih

berdasarkan syarat Muslim, dan mereka tidak meriwayatkannya." Ini disetujui

oleh Adz-Dzahabi.
256e uh. Bawn Wahm Al lham(2/35+3551.
2570 Ibnu Al Qaththan yang menyebutkannya dari Al Bazzat,lalu menyebutkan

sanadnya dalam referensi di atas.
2571 tih. Sunan lbnu Majah(no. 1202).
2572 Ljh. Shahih lbnu Hibfun(no.24461.
2573 uh. N Mustadmk(1/301).
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. Ibnu Al Qaththan2'74 berkata, "Dia seorang yang shaduq dan

haditsnya hasan."

Hadits ini memiliki jalur lain yang juga dhalf dan juga

diriwayatkan oleh Al Bazzar dari hadits Katsir bin Murrah, dari lbnu

Umar.

Dalam bab ini ada pula hadits dari Abu Hurairah, Jabir dan

Uqbah bin Amir.

t1645]. Hadits Abu Hurairah diriwayatkan oleh N Bazzar,2575

tapi dalam sanadnya ada Daud AlYamami seorang yang matruk.

Hadits ini memiliki jalur lain'dari Ibnu Uyainah, dari Ibnu Syihab,

dari Sa'id bin Al Musayyab, dari Abu Hurairah yang disebutkan oleh Ad-

Daraquthni,2576 iil, berkata, "Hanya Muhammad bin Ya'qub Az-Zubairi

yang meriwayatkannya dari lbnu Uyainah, sedangkan yang lain

meriwayatkannya secara mursal dan yang murcal itulah yang benar.

Demikian pula yang diriwayatkan oleh Az-Zubaidi dari Az-Zuhri."

Menurutku, demikian pula yang diriwayatkan oleh fuy-
Syafl'12522 dari Ibnu Uyainah. Selain itu Asy-Syafi'12578 juga

meriwayatkannya dari Ibrahim bin Sa'd, dari ayahnya, dari Ibnu Al

Musayyab.

zsz4 1l/551, redaksinya, "Yahya bin Sulaim dianggap tsiqah oleh hnu Ma'in, dan

yang menganggapnya dha'if ttdakmembawakan hujjah, dan dia jujur menurut

semua omng."
2s75 96. Kasyf N Astar(no. 736) dan Mukhbshar.Zawa'id Al Bazzar(no. 496).
2s76 I-;h. Al llall<arya Ad-Daraquthni (1/233, no. 35).
2s77 r.j6. Ma'ifatu As-Sunan wa N Atsar(no. 1410).
2578 65. Ma'rifatu As-Sunan wa Al Abar(no. 1411).
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Demikian pula yang diriwayatkan oleh Baqi bin p1uL1"t662579,

dari lbnu Rumh, dari Al-Laits, dari Az-Zuhn'

116461. Hadits Jabir diriwayatkan oleh 61l*u62580, hnu

Maja[258r dengan sanad Yang hasan

11647l. Dan hadits uqbah bin Amir diriwayatkan oleh Ath-

Thabarani dalam Al Kabin%82 sementara itu dalam sanadnya ada

kelemahan.

tt I
iJ*

)i;s

611-t16481. Hadits lbnu lJmar, 'Jadikantah i"
setiap shalat l<alian di waktu malam adalah witir-'

Hadits ini diriwayatkan oleh Al Bukhari 611 14*16.2583

2579 Sebagaimana dikatakan oleh hnu AI Qaththan dalam Bayan Wahm Al lham

(2/354),.
2580 I.;6. Musnad Ahmad(no. 14535, L43231.
2581 tih. Sunan lbnu Majah(no,12021.
2582 Lih. Al Mu'jam Al lGbir$n 17, no. 838).
2583 96. Shahih At Bukhan(no. 988) dan Shahth Muslim (no. 751).

i.t qro -[r'ttr].rt ttT
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,yt fra b#" y tf '& JGU-tLrtrl.I\y
,,yt lt'u'-i.-,*'b4ru- Lf '& * ; t,,Ht,slrf'u'-;.-,b

$f u;ri;t;J:r' ,, $bli+t

612-tl64gJ. Hadits "Barangsiapa di ur,aurutnu., Vu.rg
khawatir tidak dapat bangun di akhir malam, maka
hendaknya melaksanakan witir di awal malam (sebelum

tidur) dan siapa yang di antara kalian yakin dapat bangun,
maka hendaknya melaksanakan witir di akhir malam, karena
sesungguhnya shalat di akhir malam itu disaksikan dan itu
lebih utama."

14ur11-2584 dan Ahma62585 ,n"rirnlysyatkan hadits ini dari hadits

Jabir.

J;, ftii Jlit Jt s2:21$.G c,1y -[rro.].r\r
dt ii: dr: eft) )*')b ,pr ,S\l'u *, * ?" ,)* yt

AI
613-t16501. Hadits Aisyah, "Pada setiap malam

Rasulullah $ biasa melaksanakan shalat witir, beliau pernah

melaksanakannya di awal malam, pernah di tengah malam,
pernah pula di akhirnya. Dan Witir beliau berakhir di waktu
sahur."

2584 Uh. Shahih Muslim(no. 755).
258s 66. Musnad Ahmad lno. L47451.
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Hadits ini diriwayatkan oleh Al Bukhari dan Muslim'2586

,Ju '*3 il* i', J- 'fi ofi z** -[r ror].r t t

E *3 o-L:t vr r',* *t'z!- e ;'t'i it'* *
!a,

'dt;4t

6L4-116521. Hadits: Diriwayatkan bahwa

beliau $ bersabda, "Diwaiibkan witir kepada dirtku dan

sunah bagi kalian, diwajibkan pula dua rakaat shalat Dhuha

atas diriku dan sunah bagi l<alian-'

Hadits ini diriwayatkan oleh 61',-u62587, Ad-Daraqug',,",i2588, 61

11uLirr.,258e dan AlBaihaqi2590 dari hadits Ibnu Abbas dengan redaksi,

*1 iltr,'olt ,LW '9, '"a:; ',* '"o1 Lrr

"Ada tiga hal yang bagiku adalah suatu kewaiiban tapi bagi

kalian sunah, yaifu: Menyembelih kurban unta, shalat witir dan dua

rakaat Dhuha. "lni adalah redaksi Ahmad.

Sementara dalam riwayat Ad-Daraquthni "Dua rakaat Fajar"

sebagai ganti "Dua rakaat Dhuha."

Dalam satu riwayat hnu Adi2591, "Witir, Dhuha dan dua rakaat

2586 66. Shahih Al Bukhari (no.9961 dan Shahih Muslim (no. 745).
2s87 Lih. Musnad Ahmad(no. 2050).
2588 66. Sunan Ad-Damquthni (2/211.
25se Ljh. At Musbdmk(1/300).
2se0 56. As-Sunan Al Kubn (2/469, 9/264l,.

665



Talkhishul Habir

Muaranya adalah pada Abu AlJanab Al Kalbi dari lkrimah. Abu

Janab ini dha'if dan juga mudallis, di sini dia melakukan 'an'anah. Para

imam memutlakkan kelemahan pada hadits ini seperti Ahmad, Al

Baihaqi2592, Ibnu Ash-Shalah; Ibnu 61 .1u*i2593, An-Nawu*12594 6un

lainnya.2595 Tapi Al Hakim menyelisihi ini semua hingga dia

meriwayatkannya dalam lJ lt4us724ra$596.

Akan tetapi Abu Janab tidak sendirian dalam meriwayatkan

hadits ini, dia diperkuat oleh orang yang lebih lemah darinya yaitu Jabir

Al Ju'fi sebagaimana dalam riwayat 61',*u62597, NBazzar2598 dan Abd

bin Humai6,2s99 dari jalur Israil darinya, dari Ikrimah dari Ibnu Abbas

dengan redaksi,

'#"S.t l: I1tt $ryrL;f
"Aku diperintahkan unfuk melal<sanakan dua mkaat shalat Faiar

dan witir tapiitu tidak wajib bagi kalian."

Hadits ini memiliki jalur lain dari riwayat Wadhdhah bin Yahya

dari Mandal bin Ali, dari Yahya bin Sa'id, dari lkrimah. Ibnu Hibban

berkata dalam Adh-Dhu'afa'2600, "Wadhdhah ini tidak bisa dijadikan

acuan, dia biasa meriwayatkan hadits-hadits yang seakan dibuat-buat."

25e1 5;',. N Kamilkarya Ibnu Adi (7/273I
25e2 t:.6. Al KhilaafiSnat (2/452).
25e3 66. Tahqiq Ahadits N Khilaaf (2/4521.
25e4 95. Khulashat Ahadits N Ahkam (7/551, no. 1864).
25e5 5"0"61 halnya Abdul Haq Al Isybili dalam Al Ahkam Al Wustha (2/45).
25e6 15. AlMustadrak (1/300).
25e7 lih. Musnad Ahmad (no. 2065, 2081).
25e8 95. Kasyf AlAstar(no.24341.
zsee g1'r. Al Muntakhab min Musnad Abd bin Humaid(no.5881.
25oo 96. Kibb N Majruhia(3/85).
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Mandaljuga perawi Yang dha'if.

11652l. Dan diriwayatkan oleh Ad-Daraquth'''12601 dengan

sanad lain dari hadits Anas yang malah menyelisihi riwayat di atas

dengan redaksi,

,*7fr lt ,*\tt ilt L'rl

"Aku diperintahkan untuk melaksanakan shalat Dhuha tapi tidak

diwajibkan atas diriku." Tapi ini merupakan riwayat Abdullah bin

Muharrar dan dia seorang yang sangat dha'if.

iJ tit,s':-, : ia ?ut J-'8,Ly -[r roY].r t o

.i-*\t {s'}t G'e
615-t16531. Hadits: Bahwa beliau $ apabila sedang

melaksanalan shalat witir, maka beliau membaca qunut di

rakaat terakhir.

Ad-Daraquthvti2602 dari hadits Suwaid bin Ghaflah:

' | '.' ..ott zz t, tz. ..7 I e .
tb-l-*- ol^b) P) .,\ til t>.*.)

.u; oirl{-t;s) jit ,t ,r *i P

2501 Uh. Sunan Ad-Daraquthni (2/2L1.
2602 gyr. Sunan, d-Datquthni (2/ 32).

1, ?. ).', rtt /,
4Il glp all LlJ",r-, \-9

667



Talkhishul Habir

Aku mendengar Abu Bakar, Umar dan Utsman berkata,

"Rasulullah # biasa membaca qunut di akhir witir." Dan mereka juga

melakukan itu.

Tapi dalam sanadnya ada Amr bin Syamr seorang yang matruk.

tr ht .b 4tll,f i A q,*-[r rot].r r r

.li';t &*-ots';;:
6L6-116541. Hadits Ubay bin

Nabi $ membaca qunut sebelum ruku.

Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Daud2o03, An-Nasa'i2604, Ibnu

Maja[2605 dan Abu Ali bin As-Sakan iJalam Shahih+rya.

Al Baihaqi2606 msrirr/6y6tkannya dari hadits Ubay bin Ka'b, Ibnu

Mas'ud, Ibnu. Abbas, tapi Al Baihaqi men-dhaif-kan semuanya.

Sebelumnya hal itu juga dilakukan oleh lbnu Hanbal, Ibnu Khuzaimah

dan Ibnu AlMundzir

Al Khallal berkata dari Ahmad, "Tidak ada yang shahih dan

Nabi $ dalam hal ini, hanya saja Umar memang pemah membaca

qunut."

zools g6. Sunan Abu Daud(no.1428).
2604 96. Sunan An-Nasa 'i (no. 1699).
260s 66. Sunan lbnu Majah(no. 1182).
2606 Uh. As-Sunan Al Kubm (3/394L1.

Ka'b: Bahwa
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'Hadits Al Hasan bin Ali tentang qunut witir.

Hadits ini sudah diterangkan dalam bab tata cara shalat.

;A itt ,k )t J;, t:rl :akG ,\rb -[r r o o]. r t v

.{&) -; iI,U Jri' {s'}t el6 &i
617-t16551. Hadits Aisyah: Blhwa

Rasulullah $ membaca surah Al A'la pada rakaat pertama

shalot witir.

Hadits ini diriwayatakan oleh Abu pur62607, 61-1ir*162i2608,

Ibnu Majah260e 6uriAisyah. Tapi di dalamnya ada Khushaif, dimana ada

kelemahan padanyg.

Ad-Daraquthni25l'0, Ibnu Hibban2511 6u,', Al Hakim2612 juga

meriwayatkannya dari hadits Yahya bin Sa'id dari Amrah, dari Aisyah.

Hanya Yahya bin Ayyub yang meriwayatkan darinya, dia sendiri masih

dipersoalkan tapi dia adalah seorang yang jujur.

Al Uqaih2613 berkata, "sanadnya shalih (baik), tapi hadits Ibnu

Abbas dan Ubay bin Ka'b yang tidak menyebutkan surah

Muawwidzatain (Al Falaq dan An-Naas) lebih shahih."

2607 lih. Sdnan Abu Daud(no.74241.
2508 p6. Sunan At-Timldzi (no. 463).
260e 96. Sunan lbnu MaJah (no. 1173).
2610 65. Sunan Ad-Damquthnl (2/35).
2611 I-i6. Shahih lbnu Hibban(no.2M8l.
2612 t;6. Al Mustadmk (Z/SZO).
2613 Al Uqaili berkata setelah menyebutkan hadits Aisyah yang menyebutkan

adanya penyebutan sumh Muawwidzatain, "Adapun sumh Muawwidzatain

tidaklah shahih." lAdh-Dhuhfa',4/3291Uh. iilid 3 hal. 12.
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Ibnu Al Su.u"i26l4 berkata, "Ahmad dan Yahya bin Ma'in

mengingkari adanya tambahan Muawwidzatain.

t16561. Ibnu fu-Sakan meriwayatkan dalam Shahihnya bahwa

hadits ini memiliki syahid dari hadits Abdullah bin Sirjis dengan sanad

yang gharib.

Catatan:

Imam Al Haramain berkata, "Aku melihat dalam kitab yang

dijadikan acuan bahwa Aisyah meriwayatkan hal ini." Pendapatnya ini

diikuti oleh Al 61',u^112615 dimana dia berkata, "Konon Aisyah juga

meriwayatkan halini."

Ini menunjukkan bahwa mereka berdua tidak mumpu dalam

ilmu hadits. Bagaimana bisa dikatakan demikian26ls padahal riwayat

tersebut jelas ada dalam Sunan Abu Daud yang merupakan salah satu

kitab induk?!

1L6571. Hadits Ubay bin Ka'b yang disinggung oleh Al Uqaili tadi

diriwayatkan oleh 61',*u62617, Abu puu625r8, fi1-1rf3s'i2619, Ibnu

2614 96. At-Tahqiq fit Ahadits Al Khilaaf (1/4581.
251s 96. Al Wasith (2/2731.
2616 Maksudnya apa perlunya merujuk pada kitab-kitab rujukan seperti yang

dilakukan Imam Al Haramain atau mengatakan "konon" seperfi yang

dilakukan oleh At Ghazali padahal riwayat yang mereka maksud itu jelas ada

dalam Sanan Abu Daud.Penerl.
2617 I-;lh. Musnad Ahmad(5/1231.
2618 Uh. Sunan Abu Daud(no.7428).
26re Ij6. Sunan An-Nasa:i (no. 1699).
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Majah26zo, Ibnu Hibban262r, A y1u1ri*2622 dan itulah yang kami

funjukkan sebelumnya dimana ada penyebutan qunut sebelum witir.

116581. Hadits Ibnu Abbas, diriwayatkan oleh On*u62623, At-
.Sir 

i6ri2624, An-Nasa.i2625 dan Ibnu Majal-p6zo.

Dalam bab ini ada pula riwayat dari Ali, Aisyah, Abdurrahman

bin Abza, Abu Umamah, Jabir, Imran bin Hushain dan hnu Mas'ud.

116591. Hadits Ali, diriwayatkan oleh Ahmad bin lbrahim Ad-

Dauraqi dalam Musnad Ni karyanya, dari AIi,

,<'t?. .
J,.zi.A A
i* tsyy 't

'"*'u\'t

bahwa Nabi $ biasa berwitir dengan membaca 9 surah Al

Mufashshal, beliau membaca surah At-Takatsur, Al Qadr, Az-Zalzalah,

2620 l-jh. Sunan tbnu Majah (no. 1182).
2621 l..ir6. Shahih lbnu Hibban (no. 2436,2450).
2622 1;6. Al Mustadrak(2/2571.
2623 l.:rh. Musnad Ahmad (no. 2720,2725).
2624 yi6. Sunan At-Tirmidzt (no. 462ll
2525 I..:16. Sunan An-Naa 'i (no. 1702, 1703).
2626 l.jh. Sunan lbnu MaJah(no.1L721.

O.,

dl

,i)l\ u
{:,';,

{:;f hr
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Al ,Ashr, An-Nashr, Al Kautsar, Al Kaafiruun, Al Masad, dan Al lkhlas."

Pada setiap rakaat, tiga surah yang dibaca.2627

t16601. Hadits Abdunahman bin Abza yang diriwayatkan oleh

6},rnu62628, An-Nasa'i2629 6un sanadnya hasan. Makna hadits ini sama

dengan hadits Aisyah. Sedangkan hadits-hadits yang lain bisa dilihat

dalam Al Yaum wa Al-Laitah karya Al Ma'mari karena dia

meriwayatkannya.

j:;,t C:) ,:a '{: *v ht J,'fi tc,,-y -1\^

e r*1. ,:, lq. *r*"it :+ ;>Ut ); & '!; C:t:r

.*):St#t ,-Yiittr g!}t
618. Hadits: Bahwa beliau & kadang meminta hujan,

kadang pula tidak. Beliau tidak pernah meninggalkan shalat

Khusuf' dalam keadaan apapun, beliau tidak selalu

melaksanakan shalat tarawih, sementara beliau senantiasa

melaksanakan shalat sunah rawatib.

Masalah istisqa' akan dibahas nanti.

Sedangkan masalah beliau tidak berisitsqa maka maksudnya

adalah tidak shalat istisqa karena untuk menetapkan bahwa beliau

melakukannya perlu ada kalimat yang menunjukkan bahwa beliau

mengerjakan sebuah shalat sunah, tapi itu tidak berarti bahwa beliau

2627 HR. Ahmad, dap. Musnad, (no. 678).
2628 65. Musnad Ahmad(no. 15354, 15366).
262e 1;6. Sunan An-Nas'j(no. 1731).
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Kitab Shalat

tidak berdoa sama sekali unfuk meminta hujan. Nanti akan dibahas

dalam bab istisqa yang menunjukkan hal itu.

Adapun masalah bahwa beliau tidak pemah mdninggalkan shalat

khusuf, maka aku belum menemukan hadits yang diriwayatkan maka

cobalah telusuri. .Perihal bahwa beliau tidak selalu mengerjakan shalat

tarawih nanti akan dibahas pada hadits Aisyah.

Mengenai shalat sunah rawatib maka hal itu terkenal setelah

menelusuri semua hadits yang berkaitan dengan hal ifu. Dalam hadits

Ummu Salamah dan lainnya disebutkan bahwa beliau mengganti dua

rakaat setelah 
'Zhuhur apabila beliau tidak sempat melaksanakannya

dengan mengqadhanya setelah Ashar, dan ini menunjukkan bahwa

beliau senantiasa melaksanakannya.

&:, ;V?tt ,V ,* G.Q'sl :eti>'ri.lt eJ ** -1\ 1

t,. .ot. c 1..F-lti ;lSt *9 6,Ur #) ,;: &
!r iuf 

'\'t ,f, ,y'u

6L9-t16611. Hadits

,,
Abu Ad-Darda',

"Kekasihku S mewasiatkan tiga perkara kepadaku untuk

tidak aku tinggalkan, beliau mewasiatkan kepadaku untuk

selalu berpuasa tiga hari setiap bulan, tidak tidur sebelum

menunaikan shalat witir, dan unfuk selalu melaksanakan dua

rakaat shalat Dhuha baik ketika dalam perialanan maupun

ada di tempat."
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61"r-u62630, Abu pur62531 dan Al Bazzar meriwayatkannya

dengan sanad ini. Dalam riwayat mereka ada nama Abu Idris As-Sukuni

dan keadaannya tidak diketahui.

Asal hadits ini ada dalam Shahih lvtus/1r?'632 tanpa menyebutkan

adanya kalimat, "Baik dalam perjalanan maupun ketihra sedang berada

di tempat."

Dalam bab ini ada pula beberapa hadits:

lL662l. Hadits Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Al Bukhbri

dan Muslim2533 6",',g6n makna yang sama sebagaimana hadits di atas.

Dalam sebuah riwayat Abu Daud26il disebutkan,

..b \J .i-
,a G"P;I'l

"Yang tidak aku tinggalkan baik ketika dalam perjalanan

maupun ketika berada di tempat."

Dalam riwayat 61',*u62635 dari hadits Abu Hurairah ada kata

"Mandi di hari Jumat" sebagai ganti kata "Dhuha."

t16631. Demikian pula yang ada dalam riwayat Ath-Thabarani

dari hadits Abu Ad-Darda'.

2630 96. Musnad Ahmad (6/4r';01.
2631 96. Sunan Abu Daud(no.1433).
2532 Uh. Shahih Musltm (no. 7221.
2633 uh. Shahk N Bukhari(no. 1178) dan Shahih Muslim(no.72Ll.
2ag4 66. Sunan Abu Daud(no. 1483).
zcas I:h. Musnad Ahmad(no. 3138).
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11664l. Di dalamnya ada pula hadits Abu Dzar berbunyi,

,{}t ,F iltt ,vL:t iY,* LiL;l t p>a. ,r ,t/\l
f $'u gtf: fi>t i7i

"Orang yang aku cintai berwasiat kepadaku tiga hal yang tidak

boleh aku tinggalkan, yaitu: Shalat Dhuha, witir sebelum tidur, dan

puasa tiga hari setiap bulan."

Hadits ini diriwayatkan oleh An-Nus6'i2636, 66rrru62537 dsp

lainnya.

-b rLt *a?ut J.'fi tGGif ** -[r r1o].ty.

,;-s, ,y'a'p fk; 9i ;-at zL*, *t?;
OZO-ttOOSl. Hadits Ummu Hani': Bahwa

beliau $ shalat Dhuha pada hari penaklukkan kota Makkah

sebanyak delapan rakaat, beliau salam pada tiap dua rakaat.

Abu Daud2638 msri',v6yatkan hadits ini, dan sanadnya sesuai

syarat Al Bukhari. fualnya ada dalam Shahkaifi63e 6"nnun panjang

lebar tanpa ada perkataan, "Beliau salam pada setiap dua mkaat."

62L. Perkataannya, "Jumlah terbanyak untuk shalat
Dhuha yang diriwayatkan dalam hadits adalah 12 rakaat."

2636 66. Sunan An-Nasa'i (no. 24041.
2637 l.:rh. Musnad Ahmad(5/1751.
2638 66. SunanAbuDaud(no. 1290).
263e Lih. Shahih Al Bukhari(no. 11.76); Shahih Muslimlno.336/771.
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Penentuan bilangan ini perlu ditinjau ulang. Memang ada

riwayat:

11666l. Hadits Anas bahwa Rasulullah $ bersabda,

/
.r*:

Allah akan

I
I

{
.J

'l

u {;t e (p'i hr s, ^;t', 
i:;+',fi. &t .b a

"Barangsiapa shalat Dhuha dua belas rakaat, maka

membangun sebuah istana dari emas di surga untuknya."

At-Tirmidzi2640 msngatakan, gharib.

Menurutku, sanadnya dhaIf.

Dalam bab ini ada beberapa hadits lain:

tl667J. Dari Abu Dzar yang diriwa5ntkan oleh Al Baihaqi26ar

t16581. Dari Abu Ad-Darda' yang diriwayatkan oleh Ath-

Thabarani2642 6unsanad mereka berdua dhaIf.

Klaim bahwa tidak pemah lebih dari jumlah dua belas belum aku

lihat ada dalam khabar, akan tetapi Adh-Dhiya' Al Maqdisi memberinya

dalil'dengan hadits Ummu Habibah yang diriwayatkan oleh 14ut1.2643'

2640 Uh. Sunan At-Tirmldzi (no. 4731.
2541 Uh. As-Sunan Al Kubm (3/481.
2eA2 6l Haitsami mengambilnya dari Ath-Thabarani sebagaimana dalam Majma'

Az-Zawa'id (2/240).
26t13 96. Shahih Mustimlno.7%8l.
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t16691. Dalam riwayat Muslim,

"ndak ada seorang hantba pun Wng shalat dalam *U nari satu

malam sebarymk dua belas rakaat beruW shalat sunah di luar shalat

wajib melainkan Allah akan membangan sebuah rumah di surga

baginya."

Dia (Dhiya' Al Maqdisi) berkata, "Dalam hadits ini terkandung

dalil bahwa shalat Dhuha itu paling banyak dua belas rakaat." Begitulah

katanya.

ili ,L "*.u- $'t*At lLl S*'> tsy ,Lro *

;;.s;
* Hadits, "Apabila salah seorang dari kalian masuk

masjid maka janganlah dia duduk sebelum shalat dua rakaat
terlebih dahulu."

Hadits ini disepakati ke-shahibannya dari hadits Abu Qatadah
dan sudah dijelaskan di pembahasan yang lalu.

*v itt * 4t '6;'f t*p ,ry -[r rv.].rrl
.;;:t'g*, 

'b + truitk'*l Jttrlt'o :O ,* &)
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622-tt67ol. Hadits AiqTah, 'Nabi S tidak pernah

menjaga suatu shalat sunah melebihi dua rakaat fajar."

Muttafaq 'u1ui1p644 dengan redaksi ini.

e!-it u p ;rt *, tqG 4* -[rrvr].rvr
.wv,,

623-lL67tl. Hadits Aisyah, 'Dua ralaat shalat sunah

Fajar lebih baik daripada dunia dengan segala isin5n.'

Mushm2645 meriwayatkannya dengan redaksi di atas.

lr'p'i; n; ,** -[r rvr].rr t

624-116721. Hadits 'Barangsiapa Wng tidak

menunaikan shalat witir maka bukan dari golongan kami-"

Hadits ini diriwayatkan oleh 61't.u626a6, Abu 9uu6,2647 dan Al

Hakim2ffi dari hadits Buraidah yang awalnya ada kalimat, "Wtir adalah

sebuah hak...."Di dalamnya ada Ubaidullah bin Abdullah Al Ataki yang

diberi kunyah Abu Al Munib dianggap dhalf oleh Al Bukhariz@e dan

An-Nasa'i.2650 66u 11u6-2651 berkata, "shalilf', dan dianggap tsiqah

oleh Yahya 6i,', 14u'ir',.2652

2644 Uh. Shahlh Al Bukharl (no. 1163) dan Shahth Muslim (no. 724).
2645 uh. Shahih Muslim(no.7251.
z6ae 66. Musnad Ahmad (5/3571.
?s47 Uh. Sunan Abu Daud(no. 1419).
2648 Uh. N Mustadnk(1/305).
25ae 65. AdlrDhu'afa 'karya Al Bukhati (hal. 75, no. 213).
2650 66. Adlt-Dhu'afa 'karln An-Nasa'i (hal. 204, no. 351).
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Sghidhadits di atas adalah:

ll6731.Hadits Abu Hurairah yang diriwayatkan o1"1', 61',n u62653

dengan redaksi,

2651 66. Al Jarh wa At-Ta'dil(5/3221.
26s2 16i4.
2653 96. Mtlsmd,4hd bo. 97171.

ta. cl',n-tclo.
Vc#l,jeA

"Siapa yang tidak menunaikan shalat witir maka bukan dari

golongan kami."

Tapi dalam sanadnya ada Al l$alil bin Murrah seorang perawi

yang munkarul hadits, sementara itu dalam sanad ini ada keterputusan

sanad antara Muawiyah bin Qurrah dan Abu Hurairah sebagaimana

dikatakan oleh Ahmad

yr6;..'b r.",., ;a ?ut & fi tic.',* -[r rvt].rro

c"; e .,A, 
"et 

ytYt *tt G ts $i ,;51 
^ir't rP

tl;.+i $'3Y|i;'uf i'r** :ruJt'ui""i |dL
625-116741. Hadits: Bahwa Nabi & shalat mengimami

orang-orang sebanyak dua puluh rakaat pada dua malam

berturut-turut. Pada malam ketiga orang-orang kembali

berkumpul tapi beliau tidak keluar menemui mereka-

Keesokan harinya beliau berkata, 'Aku khawatir shalat ini
akan diwajibkan untuk lalian sementara kalian tidak

sanggup melakanakannya.'



Talkhishul Habir

Hadits ini disepakati ke-shahilrannyaa6s4 oleh Al Bukhari dan

Muslim dari hadits Aisyah tanpa ada penyebutan jumlah rakaat.

Dalam salah satu riwayat yang diriwayatkan oleh Al Bukhari dan

14u.162655 berbunyi,

.ra* rrlv,,- ,)Utb,b'{-* ,p:fi'o( i#
"Aku khawatir diwajibkan shalat malam kepada kalian lalu kalian

pun tidak sanggup melaksanakannya. "

Al Bukhari2556 menambahkan dalam riwayaturya,

u; *;ltr:*:r*vht * yt J;ri;ft
"Rasulullah # pun wafat dan masalahnya tetap seperti

demikian."

Adapun riwayat mengenai jumlah rakaat di antaranSn:

lL675l. Ibnu Hibban meriwayatkan dalam Shahihaya2657 6u6

hadis Jabir

.fJ ; 
"s) 

oa'€rJb fi
bahwa beliau $ menunaikan shalat bersama mereka sebanyak

delapan rakaat kemudian shalat witir.

2654 l-ih. Shahk N Bul<harilno.7129) dan Shahih Muslimlno.T6L/1771.
2655 66. Shahk Al Bukhan bo.924l dan Shahih Mustim lno.76L/L781.
26s6 66. Shahk Al Buktnd(nol.
2657 66. Shahih tbnu Hibban(no. 2409).
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Ini berbeda dengan apa yang disebutkan oleh mushannif. Benar,

memang ada penyebutan dua puluh rakaat dalam hadits lain yang

diriwayatkan oleh Al Baihaqi,2ffi di antaranya adalah:

11676l. Hadits hnu Abbas,

G 0t,,-, /* c ,;A ou< p': ;v h, Jb'rr:)t Lf

ii,i-*''1PYG f
bahwa Nabi $ pemah shalat di bulan Ramadhan tanpa

berjamaah sebanyak dua puluh rakaat ditambah witir.

Muslim Ar-Razi menambahkan dalam kitab At'Targhib yang

berbunyi,

"Dan beliau shalat witir sebanyak tiga rakaat."

Al Baihaqi berkata, "Hanya Abu Syaibah lbrahim bin Utsman

yang meriwatkan ini dan dia perawi yang dha'if"

t76771. Dan dalam Al Muwaththa,'26ss Mushannaf Ibnu Abi

Syaibah2600, dan Al Baihaqi diriwayatkan dari Umar,

2658 uh. As-sunan Al Kubn (2/4961.
26se 65. Al Muvaththa' (L/7t41.
2560 66. Muslnnmf lbnu Abi Syibh 12/1631.

t .t , ,..p\ tt-s
ua



TalkhishulHabir

:n e ff *G. tK f i U & JAt'C;'^fr

bahwa dia mengumpurkan "*:::; -,1:'^*7":
Ubay bin Ka'b dan dia memimpin shalat bersama mereka di bulan

Ramadhan dengan jumlah dua puluh rakaat...." Sampai akhir hadits.

dP e" *3 *ht dr'ffi ,1>y -[rrv,r].rrr

Gt;:" :Jvs ,l)At GG LH lr #t G *r4 o(*t u
l;.rkir\t i;. G I,Jr r>b Jsf Ly'S;

626-1L6781. Hadits: Bahwa beliau $ keluar pada

malam hari bulan Ramadhan dan shalat di masjid. Tapi di
sisa malam dari bulan tersebut beliau tidak keluar dan

bersabda, 'shalatlah di rumah-rumah kalian karena shalat
yang paling utama bagi seseorang adalah di rumahnya
kecuali shalat lima waWu.

Hadits ini diriwayatkan oleh Al Bukhari dan Muslim266t 4al;1

hadits Zaid bin Tsabit yang lebih lengkap dari ini.

Abu Daud262 meriwayatkan dari haditsnya,

it r.i; L1r*:; ' ;Y,* 'o ,Wl x. ,1 ,;t bb

2661 Uh. Shalrk Al Bukluri(no. 731) dan Shalzih Muslin(no. 781).
2662 1ihr. Sunan Abu Daud(no. 1044).
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"Shalat s*eonng di rumahryn lebih utama daripada shalatryn

di masJidku lni*eanali shalat lima waktu."

i$ 'rrt ,?*'; ; i>,Lst -[r rvr].rrv
.:$i,tie n'r'$"r

627-1L6791. Hadits "shalat itu adalah sebaik-baiknya

posisi (tempat) maka barangsiapa yang berkehendak dia

boleh mempersedikit (jumlah rakaat), dan apabila dia

berkehendak maka dia iuga boleh memperbanyak."

Ini adalah khabar yang terkenal diriwayatkan o1"1', 61',-u62663

dan Al Bazzar26& dari hadits Ubaid bin Al Hashas dari Abu Dzar.

Ibnu Hibban2665 iuga meriwayatkan hadits ini dalam Shahih<rya

dari hadits Abu Idris Al Khaulani, dari Abu Dzar dalam sebuah hadits

yang sangat panjang.

Ath-Thabarani2666 meriwayatkannya dalam Al Ausath dan dia

juga meriwayatkannya dalam Ath-Thiwalaat dari jalur yang lain, dari

Ibnu A'idz, dari Abu Dzar dan dari jalur Yahya bin Sa'id As-Sa'idi, dari

hnu Juraij, dari Atha', dari Ubaid bin Umair, dari Abu Dzar.

Ibnu Hibban menganggapnya cacat dalam Adh-Dhr'u1u'2667

lantaran adanya Yahya bin Sa'id. Tapi Al Hakim meriwayatkannya

dalam Al MustadralP$8 melalui jalur Yahya tersebut.

,.
:&-J-

2663 l_ih. Musnad Alunad (S/llB, l79l.
26eA t;6.I<asyf NAsbr(no. 160).
2565 uh. Shahth lbnu Htbbn(no. 361).
2666 95. Al Mu'jarn AlAusth(no.472L1.
2667 Ljh. Ktab Adh-Dhu,afa. (3/L291.
2668 Uh. Al Musbdmk 12/5971.
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Talkhishul Habir

t16801. Hadits ini memiliki syahid dari hadits Abu Umamah yang

diriwayatkan oleh Ahmad dengan sanad yang dhaIf. ;

;\b :* -[r tzrt].rvr

628-1128t1. Hadits Ibnu Umar, "shalat malam dan

siang adalah dua rakaatdua ral<aat.

Hadits ini diriwayatkan oleh Ahma6,2669. dan para pengarang

5urun2670,lbnu Khuzui-u52671, Ibnu Hibba12672 6uri hadits Ali bin

Abdullah Al Bariqi Al Azdi, dari Ibnu Umar dengan redaksi di atas.

Asal hadits ini ada dalam kedua kitab Shahih2673 tanpa

menyebut kata, "Siang."

Ibnu Abdul 3un267a berkata: Tidak ada yang mengatakan

bahwa hadits ini din\uayatkan dari lbnu Umar selain Ali, dan mereka

(para ulama) mengingkarinya dalam hal itu. Yahya bin Ma'in

menganggap dha'if haditsnya ini dan tidak menjadikannya sebagai

acuan. Dia juga berkata, "sesungguhnya Nafi', Abdullah bin Dinar dan

sekelompok orang lainnya meriwayatkan hadits ini dari lbnu Umar

tanpa menyebut kata 'Siang'."

266e 16. Musnad Ahmad (no. 4791)
2670 65. Sunan Abu Daud (no. 1295); Sunan At-Tlrmidzi (no. 597); Sunan An-

Ifasa 'i (no. 1665) dan Sunan lbnu Majah(no.7322.
267t lih. Shahih lbnu Khuzaimah (no. 1210).
26721;6. Shahih lbnu Hibban
267 3 I-;h. Shahih Al. Bukhari (no. 47 21 dan Shahih Muslim (no. 7 491.
267 a g'yr. At-Tanhkl (73 / 243-245).

o_

d/l
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Kitab Sftalaf

Dia (hnu Abdul Ban) iuga meriwayatkan dengan sanadnya dari

Yahya bin Ma'in, bahwa dia berkata, "shalat siang itu empat rakaat dan

tidak dipisah antar keempatnya."

lalu ada yang berkata padanya, "Ahmad bin Hanbal berkata,

bahwa shalat siang maupun malam adalah dua rakaat-dua rakaat." Dia

balik bertanya, "Dengan landasan hadits apa?" Dijawablah, "Dengan

hadits Al Azdi." Dia berkata, "Memangnya siapa Al Azdi itu hingga aku

harus menerimanya dan meninggalkan riwayat Yahya bin Sa'id Al

Anshari dari Nafi', dari hnu Umar bahwa dia melaksanakan shalat

sunah siang hari empat rakaat dan tidak memisahnya?! Seandainya

hadis Al Azdi itu shahihtentu Ibnu Umar tidak menyelisihinya."

At-Tirmidzi2675 6"r1s1a, "Para murid Syu'bah berbeda dalam

meriwayatkan ini, ada sebagian mereka meriwayatkannya secara mauquf

dan sebagian lagi secara marfu'. Yang benar berdasarkan riwayat orang-

orang tsiqah dari hnu Umar adalah tanpa penyebutan kata, 'shalat

siang' pada hadits ini."

An-Nasa' i2676 6.r11a1a, "Menurutku hadits ini salah."

Demikian pula yang dikatakan oleh Al Hakim dalam Uum Al

17u416.2677

An-Nasa'i berkata dalam 41 1116*,2578 "sanadnya bagus,

hanya saja sekelompok murid lbnu Umar menyelisihi Al Azdi dan

mereka tidak menyebutkan kalimat, 'Siang'."

2675 Uh. Sunan Abnrmidzl (2/49L,no. 591.
2676 I'j6. Sunan An-Nasa'i(3/227, no. 1666).
2677 96. Ulum Al Hadib (hal. 58).
2678 6L. ,As-Sunan Al KubmkaryaAn-Nasa'i (l/L79, no. 4821.
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Ibnu Khuzaimah, Ibnu Hibban dan Al Hakim dalam N
MustadralP6Tg menganggapnya shahih dan berkata, "Para perawinya

biqah."

Ad-Daraquthni berkata dalam Al llal, "Penyebutan kata siang di

sana adalah sebuah kesatahan."

Al ffi31fi1[6$12680 berkata, "Hadits ini diriwayatkan oleh

Thawus, Nafi' dan lainnya dari lbnu Umar dan tidak seorang pun dari

mereka yang menyebutkan kata 'siang' di dalamnya. Yang ada hanya,

'shalat malam itu dua rakaat-dua rakaat', akan tetapi tambahan dari

seseorans 

::;";1:rffiT:adits ini shahih,Ari Ar Bariqi diladikan

acuan oleh Muslim, sementara itu tambahan dari seorang yang tsiqah itu

diterima. Al Bukhari juga men-shahibkannya ketika ditanya tentang ini,

lalu dia meriwayatkannya dengan sanadnya dan berkata, 'juga

diriwayatkan dari Muhammad bin Sirin, dari Ibnu Umar secara marfu'

dengan sanad yang kesemuanya tsiqah'." Selesai.

Al Hakim menyebutkannya dalam Ulum Al 9241fi682 dari jalur

Nashr bin Ali, dari ayahnya, dari lbnu Aun, dari Muhammad bin Sirin

dengan riwayat di atas. Dia juga berkata, "Riwayat ini memiliki cacat

yang panjang apabila disebutkan."

2679 Pr1*, belum menemukan hadits ini dalam .4./ Mustadmk bahkan Ibnu Hajar
' sendiri tidak mengambil darinya dalam lthaf Al Mahamh (8/604, no. 10049).

Ibnu Al Mulaqqin juga tidak mengambilnya dali Al Mustadrak dalam Al Badr
Al Munir (4/357-360). Yang menukil kalimat Al Hakim hanyalah Al Baihaqi

dalam Al Kh i la fiya a/ (ringkasann y a) (2 / 289).
2680 Uh. Ma'alim As-Sunan (2/861bersama Mukhtashar At Mundziri.
2681 66. Al Khilafiyaaf (ringkasannyal (2/2881.
2682 1;,6. Ulum Al Hadits (hal. 58).
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Hadits ini memiliki jalur lain, di antaranya yang diriwayatkan

oleh Ath-Thabarani dalam At Ausatt?683 6uri jalur Nafi', dari Ibnu

Umar, dan dia berkata, "Tidak ada yang meriwayatkannya dari Al Umari

kecuali Ishaq Al Hunaini."

Demikian pula yang dikatakan oleh Ad-Daraquthni dalam

Ghara'ib Malik, "Hanya Al Hunaini yang meriwayatkannya dari Malik,

dari Nafi', dari Ibnu Umar."

Dan di antaranya pula:

Apa yang diriwayatkan oleh Ad-Daraquthni2684 dari riwayat

Muhammad bin Abdurmhman bin Tsauban, dari hnu Umar, tapi dalam

sanadnya ada yang perlu ditinjau ulang.

11682,16831. Hadits ini memiliki syahid dari hadits Ali, dan

yang lain dari hadits Al Fadhl bin Abbas secara m'at{u'yang diriwayatkan

oleh Abu pur62585, An-Nasa'i26s secara marfu', "Shalat itu dua -dua

(rakaat)...." Hingga akhir hadits.

2683 Lih. Al Mu'lam Al Ausath (no. 79).
2684 [rh. Sunan Ad-Daraquthnl (l/4L71.
268s Uh. Sunan Abu Daud(no. 1296).
2686 l-ih. SunanAn-Nasa 'r(no. 12141).
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Talkhishttl Habir

* Hadits: Diriwayatkan bahwa beliau $ berkata

tentang shalat witir, "Shalat witirlah kalian 'antara Isya
sampai shalat Subuh!'

Ahmad dan Al Hakim meriwayatkan hadits ini dari hadits Abu

Bashrah dan sudah disebutkan sebelumnya

.,^?,'$*iuW:tt**iG u
' Hadits "Siapa yang tertidur hingga meninggalkan

shalat atau melupakannya, maka hendaknya dia
mengerjakannya ketika mengingatnya.'

Hadits ini sudah disebutkan dalam bab tayammum.

,L**

vf 6y,* )) it*:t *t r:l te,,*y -[rrrr].rvr

62g-t76841. Hadits, 'Apabila
dikumandangkan maka tidak ada lagi
wajib.'

14ur1-2687 meriwayatkan hadits ini dari hadits Abu Hurairah.

Ar-Rafi'i menjadikan hadits ini sebagai acuan, bahwa siapa yang

masuk masjid misalnya sementara imam sedang menunaikan shalat

Subuh, maka tidak boleh lagi baginya untuk menunaikan shalat sunnah

fajar meski dia yakin masih dapat mengikuti imam. Ini berbeda dengan

Abu Hanifah.

2687 Yi6. Shahih Muslim (no. 710).

iqamah shalat telah

shalat kecuali shalat

688
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Kitab Shalat

Yang lebih tegas dalam' pendalilan ini adalah apa yang

diriwayatkan oleh Ahma6%88 6*nan redaksi,

.o.-lot"
."r*.1 ,=r:ll YI 6)t2 )ti

"nda* ada lagi shalat kecuali yang diqamahkan itu."

,ak'st ok '6 :7L -1r.i. t c.t
,P ?r4-

a

t 
,c1

Jd &.+'-

.."-j-lJll

630. Hadits Umar: Bahwa dia memut rt or.r,g gara-

gara menunaikan shalat dua rakaat sebelum Maghrib-

Menurutku, ini adalah suatu kesalahan dalam menukil, yang

benar adalah Umar memukul karena shalat sebelum terbenam matahari,

bukan seperti yang dijadikan dalil oleh penulis (Ar-Rafi'i) di sini, dimana

dia menganggap bahwa Umar tidak berpendapat adanya shalat sebelum

Maghrib.

Adapun pemukulan Umar terhadap yang shalat setelah Ashar

terdapat dalam Shahit?@e

t16851. Ahmad meriwayatkan hadits ini dalam Musnadnya26e0

dari Zaid bin Khalid,

2688 l-ih. Musnad Ahmad (no. 8623).
268e uh. Shahih Musltm(no. 836).
26eo Lih. Al Musnad lno. 17036).
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.iL ,jd *:Ht ,:i ,:i:;i .At'rx. d2i.i\'#Ll
tr ,'i :!i-'i 6-'i Jut'r,l '{j :a; 'J\ff',qi;. pi {r }l' *Ut|;:lruA ',

V}?(il#' ,F y>,:a' Jc1" u$ts:*tr1'o1t;*:
bahwa Umar melihatnya shalat setelah Ashar, lalu Umar pun

memukulnya. Setelah selesai dia berkata, "Demi Allah, aku telah melihat

Rasulullah S melakukan ini." Umar berkata padanya, "Wahai Zaid,

kalau bukan karena aku takut orang-orang akan menjadikannya tangga

untuk shalat sampai malam tentu aku tidak akan memukulmu

karenanya."

tL586]. Muhammad bin Nashr Al Maruazi meriwayatkan dalam

pembahasan shalat *u1urn2591 dari jalur Zaid bin Wahb, dia berkata,

,tr')t 4"{t|!;Y'* C'.4
"Ketika muadzin -"nnurnundangkan adzan magrib maka ada

seorang lelaki yang berdiri hendak shalat dua rakaat, tapi kemudian dia

menoleh dalam shalatnya itu. Hal ifu membuat Umar memukulnya

dengan darrah. Setelah dia selesai dari shalatnya, Umar lalu bertanya

kepadanya, 'Aku melihat kamu menoleh ketika shalat'. Dan dia tidak

mempersoalkannya shalat dua rakaatnya itu sendiri."

26e1 Uh. Qiyam Al Laill<arya Ibnu Nashr Al Mamrwdzi.

t o
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631-116871. Hadits lbnu Umar: Bahwa dia pernah

salam dan meminta sesuatu antara keduanya, yaifu antara

shalat genap (syaf'u) dan ganiil (witir)-

Al Bukhari2692 *"ti*urutl(un hadits ini dari hadits Nafi' dalam

sebuah hadits.

,i6.'of * ';; oc fi ,f oj .\* -[r ru].rrr
.ilt ,;'{):'L$ is tst;

632-t16881. Hadits Abu Bakar: Bahwa dia pemah

melaksanakan witir sebelum tidur, dan apabila dia bangun

maka dia menunaikan shalat tahajiud tanpa mengulang witir
kembali.

Baqi bin Makhlad berkata: Muhammad bin Rumh menceritakan

kepada kami, Al-laits menceritakan kepada kami dari Ibnu Syihab, dari

Ibnu Al Musa5yab,

KtabEhalat

.;)t) y;lt c;. 4

2-6e2 t..;r1r. shahth N BuAhad $n. 9911.
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i* ,fli'u';.:f '; * J, i6f ;1 ,i.L,Jtii ,7.19)t ;b
.fuAf :rn;.Siylx^3g ,f. er\'*r*r h' *U,

bahwa Abu Bakar dan ,r*, ,u[nn berdiskusi di hadapan

Rasulullah S. Abu Bakar berkata, "Aku melaksanakan shalat, kemudian

tidur dalam keadaan sudah.benvitir. Dan apabila aku terbangun maka

aku shalat genap (shalat malam tanpa witir) sampai Subuh." Umar

berkata, "Akan tetapi aku aku tidur dalam keadaan sudah shalat genap,

kemudian aku berwitir ketika bangun di waktu sahur." Nabi ,$ berkata

kepada Abu Bakar, "Ini adalah tindakan berhati-hati." Lalu beliau

berkata kepada Umar, "Ini adalah tindakan orang yang kuat."

Jalur-jalur hadits ini sudah disebutkan tanpa ada tambahan ini.

Dalam bab ini ada pula riwayat dari Umar, Ammar, Sa'd, Abu

Hurairah, Ibnu Abbas dan Aisyah tentang tidak bolehnya membatalkan

witir sebelumnya.

t16891. Al Bukhari meriwayatkan dalam Shahihrrya26e3 6uri
A'idz bin Amr yang memang menjadi sahabat Nabi $,
",, .# x ljtl 'u 'o'fif ril :iri ,;-)t F '*'"fi, 'fi

' / 
.911

bahwa dia pemah ditanya tentang membatalhan witir, maka dia

menjawab, "Apabila kamu melaksanakan shalat witir di awal malam,

maka jangan berwitir kembali di akhirnya."

Hadits ini diriwayatkan oleh Al Baihaqi26ea 6u6 hadits Ibnu

Umar, dari Abu Bakar berupa perbuatannya dengan sanad bersambung.

26e3 l.;6. Shahih Al Buklnri(rrc.4176).
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]:"Kitab Sfialaf;

-[r rr.].rrr

,Ft l1
633-t16901. Hadits Ibnu Umar: Bahwa dia pernah

membatalkan witimya, dimana dia pernah berwitir di awal

malam, dan apabila dia kebefulan bangun tengah rnalam

maka dia 
. 
pun shalat tahajiud dengan satu rakaat untuk

menggenapkan witir yang tadi dia keriakan, baru kemudian

dia berwitir lagi di akhir malam-

Asy-Syaffi2695 meriwayatkan hadits ini dari Malikl dari Nafi',

darinya dengan redaksi ini.

61.,-u62595 dan Al Baihaqi26eT meriwayatkannya melalui jalur

lain dari lbnu Umar

,"6t *
./ , .Jl :&-J-ia*

*ttt ,Jtjjl ;,:.1t l:,
-*

a

YIG
o f-.lrAt

-[rrrt].rrt
g)tlt iY,.? ,t, f

.-".t;2t

634-lL69Ll. Hadits: Bahwa Umar Pemah

mengumpulkan orang-orang di bawah kepernimpinan ubay

bin Ka'b untuk shalat tarawih dan dia tidak membaca qunut

kecuali pada malam pertengahan kedua Ramadhan (malam

26% uh.,4s-Sunan Al Kubm 13/36I
26es 11h. Musnad Asygpfi (no. 551).
26% ;-.11',. Musnad Ahmad(2/L351.
26n ULh. As-Sunan Al ltubn(3/361.
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kelima belas dan seterusnya) dan itu disetujui oleh para
sahabat.

Abu Daud26e8 meriwayatkan hadits ini dari hadits Al Hasan Al
Bashri bahwa Umar melakukan hal itu, sementara itu sanad hadits ini

terpufus.

It6g2l. Dia juga meriwayatkan2lss dari jalur Ibnu As-Sirin dari

sebagian sahabat, dari Ubay bin Ka'b, tapi dari kedua sanad tersebut

tidak ada kata'kata, "Dan hal itu disepakati oleh para sahabat." Itu

hanya perkataan penulis (Ar-Rafi'i) berdasarkan pemahamannya.

Asal riwayat tentang Umar yang mengumpulkan orang-orang

untuk shalat dlimami oleh Ubay ada dalam Shahih Al Bukha*70016np6
ada penyebutan qunut.

t16931. Al Baihaqi2701 6un 16nu 4612702 meriwayatkan qunut di
pertengahan akhir Ramadhan dari hadits Anas secara marfu', tapi
sanadnya sangat lemah.

' Perkataan penulis, "Disunnahkan melaksanakan
shalat tarawih dengan berjamaah demi meneladani [Jmar."

Ini sudah dijelaskan sebelumnya

26e8 65. Sunan Abu Daud(no.1429|
26ee yi6. Sunan Abu Daud (no. 1.4281.
2700 95. Shahih At Bukhari(no. 2010).
2701 96. As-Sunan Al Kubra (2/499j.
2702 96. Al Kamilkarya Ibnu Adi(4/L7B).
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;)6)'I":^'Ar rs1 d-lr ,r^.-rro -[rrlt].rro
.;:* ;, il' 'v JrtG'r*. iit ei,,at-;ti-",:i

' 
635-t16941. Hadits (Jmar, "Disunahkan apabila telah

masuk pertengahan bulan Ramadhan untuk melaknat ordng
kafir dalam shalat witir setelah mengucapkan 'Sami'allaahu

liman hamidah'."

Kami meriwayatkannya dalam Fawa 'id Abu Al Hasan bin

Zarqawaih, dari Utsman bin As-Simak, dari Muharnmad . bin

Abdurrahman bin Kamil, dari Sa'id bin Hafsh, dia berkata: Kami

membaca di hadapan Ma'qil, dari Az-Zuhri, dari Abdurrahman bin Abdul

Qari,

,'--ir ',!'l 
"l; 

,A'$3 06) 
l4-' eq e;'p"oi

;* d *. i4'of y's ; ';J ;L ,:&:,rt) Gt;'rf i';e
*\t #.:Jt;; cr!46rY'olbi- o6tt; a* cott,

.o;rt C'u'Ji( r<-- oic;- ,irt ,*^
bahwa Umar pemah keluar pada suatu malam di bulan

Ramadhan dan kebetulan dia (Abdurrahman) sedang bersamanya

(Umar). Umar melihat jamaah masjid shalat' dalam keadaan

berkelompok-kelompok secara terpisah, maka dia menyuruh Ubay bin

Ka'b untuk mengumpulkan mereka di bulan Ramadhan. Umar keluar

lagi dan orang-orang sudah shalat dengan satu imam, maka dia berkata,

"lni adalah sebaik-baik bid'ah, tapi yang tidur pada saat ini lebih baik

daripada yang bangun mengerjakahnya." Maksudnya yang sekarang

q95
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tidur, lalu melaksanakannya nanti di akhir malam, karena wakfu itu

mereka mengerjakannya di awal malam

Dia juga berkata, "Mempakan sunah apabila bulan Ramadhan

sudah tinggal setengah (tanggal lima belas ke atas) untuk melaknat

orang-orang kafir di akhir rakaat shalat witir setelah si imam membaca,

'Sami'allahu liman hamidah', kemudian hendaknya dia berkata, 'Ya

Allah laknatlah orang-orang kafir'.

Smadhadits ini hasan.

,tt ;*u
t I t -2.t

iSaS lJ+{
a

t4 ztl | . I'^11 :;L c"+-[\ 1 1 o].1r1

636-1L6951. Hadits Umar: Bahwa dia membaca qunut
dengan doa ini, 'Ya Allah kami memohon pertolongan
kepada-Mu.....' Sampai aLhir hadits.

Al Baihaqi2703 meriwayatkannya dari hadits Atha', dari Ubaid

bin Umair, dari Umar dengan redaksi yang panjang. Akan tetapi di

dalamnya ada pendahuluan kata, "Ya Allah, ampunilah kaum mukminin

dan mukminat" sampai akhir, sebelum kata "Ya Allah kami memohon
pertolongan kepada-Mu." Dan dia juga membaca

" Bismillahirrahmaaninahiim" sebelum kata, l'Nlahumma inna

nasta'iinuka (Ya Allah kami memohon pertolongan-Mu)" dan sebelum

kata, "Nlaahumma i5yaaka na'budu (Ya Allah, han5m kepada-Mu kami

menyembah)."

Al Baihaqi berkata, "Hadits ini shahih dan bersambung dari

Umar.'1 Dia berkata, "Juga diriwayatkan oleh Sa'id bin AMurrahman

bin Abza, dari ayahnya, dari Umar, tapi ada beberapa perbedaan dalam

2703 I.:h. ,4*Swan At Kubn(2/2LO-ZlL).
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redaksi, karena dia menyebutkan bahwa qunut itu dilakukan sebelum

ruku dan kalimatnya hanya sampai kata'Allaahummaa iyyaaka na'bud

(Ya Allah hanya kepada-Mu kami menyembah atau beribadah)'. dan

kata,'Allaahumma innaa nasta'iinuka (Ya Allah, sesungguhnya kami

memohon pertolongan-Mu), dengan mendahulukan satu kalimat dan

mengakhirkan yang kalimat lainnya, dan tidak menyebutkan doa minta

ampun, sanadnya shahih."

Al Baihaqi 6.r1ru1u2704, "Qunut setelah ruku diriwayatkan dari

Ubaid bin umair dan Abu Utsman An-Nahdi, Zaid bin wahb, Abu Rafi'.

Dan beberapa orang tentu lebih hafal daripada satu orang."

Maksudnya, Ibnu Abza telah menyelisihi mereka dalam hal

penyebutan qunut itu sebelum ruku.

tl6g6l.Abu Daud meriwayatkan dalam Al MarasiPTOS 1sn16ng

hadits qunut ini dari I(halid bin Abi Imran, dia berkata,

?i ,1,2 e f4 *j iu ht t".i,r J;, t$.

JA}U dt r#l :'oj;:ttJ^' it'"i ,iC .r:At

"Ketika Rasulullah',S mendoakan keburukan untuk Bani

Mudhar..." Dia lalu menyebutkan kisahnya dan berkata, "Kemudian

beliau mengajarkannya qunut ini, 'Ya Allah sesungguhnya kami

memohon pertolongan kepada-Mu'' "

27cA lbid.
2705 96. Al Mamsil(no. 89).
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tl6g7l.Al Harits bin Usamah, Abu Ya'la dan Ahmad bin Mani'

meriwayatkan dalam Musnad mereka masing-masingz7oo dari hadits

Hanzhalah As-Sadusi, dari'Anas se@ra marfu',

,g '*:; "*t:t ,grl), tX. ijlt i:b ,t fq ok '6

.*tlii' J^f

bahwa dia berdoa setelah shalat Subuh setelah ruku, "Ya Allah

siksalah orErng-oftmg kafir dari kalangan ahli kitab."

ji +,;ir- '; 'fi ,'# L* -[rvr,r].rrv
,p dt ,i*' ,*i'4, At ,ryit'.el 6- :Ju" ,iY'4

'*xic ii'$13'rrtLfa
6g7-11798l. Hadits Umar: Bahwa dia melintasi masjid

lalu shalat safu rakaat, kemudian ada seorang laki-lak yang

mgngikutinya dan berkata, "Wahai Amirul Mukminin,
engkau hanya shalat safu rakaat.' Umar menjawab, "Ifu
hanyalah tathawwu'(shalat sunah), siapa yang mau silahkan

menambah, siapa yang mau silahkan mengeriakan sedikit
saja.'

Hadits ini diriwayatkan oleh Al Baihaqi,z7o7 6pi dalam sanadnya

ada Qabus bin Abu Zhubyan yang ada sedikit ketemahan.

2705 66. Bughtatul hhtb(no. 180) da Mtsnad Akt Ya'la(no. 4286), muaranla

ada pada Hanzhalah As-Sadusi dan dia itu dlmlf.
2707 66. As-&nan Al Kubn 13/241.
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638-116991. Perkataan penulis: Diriwayat dari sebagian

salaf, dia berkata, "Tuhan yang mana aku shalat unfuk-Nya
Maha Tahu berapa (rakaat) aku shalat."

Ahmad meriwayatkannya dalam Musnadnyu27o8 6uri hadits Ali

bin Zaid bin Jud'an dari Mutharrif,

'rlili 31 ,H ,y;i* &;:l',y -l jyL* ,is
,,

elz - -o t'-o. t,!. t t-. a!.? , '. n:€AvU u r.n 6:ri 6.iL 'tfi ,i:k-.t il;.:, t';'"; i;-'A

\t ii,f ,ul'; ,'d ,oi; a'i etr + ti.; 
^b 

L-)
dia berkata, "Aku duduk di hadapan beberapa orang Quraisy,

lalu ada seorang laki-laki datang dan ruku, lalu sujud, kemudian ruku dan

sujud tapi tidak duduk. Aku berkata, "Demi Allah, orang ini tidak tahu

apakah dia selesai dari shalat ganjil ataukah genap." Dia berkata, "Tapi

Allah tahu, aku pemah mardengar Rasulullah 6$ bersabda, 'Siapa yang

sujud untuk Allah satu sujud saja maka Allah akan menuliskan satu

kebaikan unfuknya dan menghapus'satu dosa dainya serta

mengangkatnya safu demjat'." Aku bertanya padanya, "Siapa kamu?"

Dia menjawab, "Abu Dzar."

Tapi Ali bin Zaid ini dha1f.

2708 66. Musnad Ahmad(5/L48I
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t1700]. Tapi Ahmad2Tos danAl BaihaqizTlo juga meriwayatkan

dari jalur Al Ahnaf bin Qais, dari Abu Dzar dengan makna hadits yang

sama dengan hadits di atas.

639. Perkataan penulis, "Ketahuilah bahwa
dibolehkannya tasyahhud pada setiap rakaat, kami belum
melihatnya disebutkan dalam kitab-kitab kecuali dalam kitab
An-Nihayah dan kitab-kitab mushannif (dalam hal ini adalah
Al Ghazali sebagai penulis kitab N Wasith yang disyarah
oleh Ar-Rafi'i)."

Menurutku, ada kemungkinan dalilnya adalah Atsar Umar yang

telah disebutkan sebelumnya.

27oe Uh. Mt snad Ahnad (5/164, ?f,lDl.
2710 66. As.,Sumn Al Kubm (2/4891.
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ylal,i,!: *t*
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KITAB SFIAI.AT JAIvIAAH

irbW 1rl7;rit* ,p i;L_* -[rv.\].1r.
'-. aa . o. - 

"'.---t:rr-;r* *.-t
640{17011. Hadits lbnu lJmar, 'shalat berjamaah

Iebih utama daripada shalat sendirian sebanyak 27 derajat,"

Hadits ini diriwayatkan oleh Al Bukhari dan Mtslim.2711 p.6u1oi

ini adalah rdaksi AsySyafl'1.z7r2

Sedangkan dalam redaksi Al Bukhari dan Mr.rstim,

.r;sr glbb'Ji?,
"[€bih afdhal daripada shalat sendiri."

2711 66. Shahih At Bul<hari(no. 545) dan Shahth Muslhn(no. 550).
nv 1;Yr. Mttsmd Asy-.finfi (hal. 52).
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. IL702l. Mereka berdua juga meriwayatkan dari Abu Hurairah

dengan redaksi kata, (tlp1 'Lipat ganda.n Dan datam riwayat Muslim

dengan kata, 0;i) "Bagian" sebagai gant kata, (1i.1'r)"Derajat".

Al Bazar berkata dalam riwayakrya, Fyr) dan juga

menggunakan kata, b.;4 tile4 "Dua puluh lebih' sebagai ganti kata

(ti;.,)'Tujuh." Dan itu ada dalam riwhyat Muslim.

At-Tirmidzi berkata, "Semua png meriunptkan hadits ini

mengatakan (gjtij (;r)'Dua puluh lima' kecuali lbnu Umar."

l1703l. Abu Daud2713, Ibnu 11166*2714 dan Al 116L62715

meriwayatakan hadits ini dari hadits Abu Sa'id dengan makna hadits

yang sama sebagaimana hadits di atas, tapi ada tambahan,

.',b:3?:X.6t#3qrh &* G6y'c ov

'Apblla dia melalaanat<ann5a dl alam ,**" tatu

manyempumakan ruku dan sujudnSa maka akan mencapl llma puluh

(denJat)."

Dalam riwayat 1vinz716,

.*t:,;t G y* r)L'.bi8 i>6t G 5,:; il;

2713 Uh. Sunan Abu Daud(no. 560).
27t4 1;1r. Shahih lbnu Hibfun(no. L749,2055).
2715 66. At Musbdnk(l/Z}8).
2716 Uh. Sunan Abu Dad(no. 560).
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"shalat seseorang di lapangan terbuka pahalanya berlipat ganda

daripada shalatnja berjamaah. !'

IL7O4!. Dalam riwayat Al',.u62717, Abu Ya'1a2718, Al3urrur2779

dan Ath-Thu6ura1i2720 dari hadits hnu Mas'ud dengan redaksi,
).., t te . ,c.bi t::-#s y.

"Dua puluh denjat lebih."

Dalam riwayat laln,27 zt

.$. G iY'* Jr,ik
"Semuan5m sama dengan shalatrya di rumah."

, c,

t2il'a jil ,h'St t ,htSt ,Y,* iq*-[rv.o].rtr
;t) Gi ,h"St e .*.rr""'o ,pf ,#'St e 6:"t ,i!&, ,*

lt t
ca

I' a ',*tl'r#
64L-t17051. Hadits, "shalat seorang laki{aki bersama

laki{aki lain akan lebih utama daripada shalatnya sendirian.

Shalatnya bersama dua orang laki{aki akan lebih utama

daripada shalatnya bersama satu orang saia, semakin banyak

akan lebih disukai Allah."

2717 Lih. Musnad Ahmad (no. 3554).
2718 1;6. ]r14*n2d Abu ya'la (no. 4gg5l.
27te l..:rh. Musnad AlBAzar(no. 2509).
2720 uh. N Mulam Al lkbtr(no.10103, 10104).
272t I.;h. Al Mulam N l{abir(no.10098).

704



Hadits ini
puru.i2724, Ibnu

Ka'b.

Hadits ini dianggap shahih oleh Ibnu As-Sakan, Al Uqai[2727, Al
yluyi*2728 dan dia juga menyebutkan beberapa perbedaan riwayat

padanya dan menerangkannya panjang lebar.

An-Nawawi mengatakan bahwa Ali bin Al Madini

mengisyaratlan ke-shahil>an hadits ini, tapi perawi bemama Abdullah

bin Abi Bashir dikatakan tidak dikenal karena tidak ada yang

meriwayatkannya kecuali Abu Ishaq As-Sabi'i.

Akan tetapi Al Hakim meriwayatkannya dari riwayat Al Aizar bin

Huraits darinya, sehingga hilanglah predikat majhul arh (identitas yang

tidak diketahu| dari dirinp

It706l. Al Haktm272e meriwayatkannln sebagai slphld darl

hadits Qubab bin Usgm, tapi dalam sanadnya ada png perlu dilaifsi.

Hadlts lnl dirlwayatkan oleh Al ernr?3o dan Ath-

Thabaranlz73l 6orn* redaksl,

nn l)h. MR rd Ahrd l1/ilOil,, 140.f 41).
na Uh. gnlpln Afu hn (no. SS4).
nu Llh. furran Arr-tte7(no. 84{}).
n% Uh. Shahtlr lbrTu lltfianho. 2056).
n26 Uh. gnan lhu filahhkto. 790).
nn Uh. NlrDlu'ah' Wll6l pada Uografi Sa'ld bln Wastrll Al Bashrl.
n28 lJh. N MtBM,akll/24n.
272e 16i4.
2730 66. l{aqf NAsbr(no. tl6l).
t73l 96. Al Mihn Al l{afu({lua19,r:o,73,741.

Kitab Shalaf Jama'ah

diriwayatkan oleh Al'rmad,2722 Abu pur62723, 6n-
y1i6toun272s, Ibnu MajatpTza, dari hadits Ubay bin
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yrl i* crr ,:ur + ,f )f +e uJ":.;;i ?:i ;JL')r i>",

yt + 6'jl 'rL'ir;f iA -yri ir;", ,a-i
.ai fV ,* ., s' + ;')i'JLi ?:t yt, irat ,cs7

"shalat dua orang'dimana alah ntu auri -ro*u menjadi imam

bagi yang lain akan lebih mulia di sisi Allah daripada shalat berempat

tapi terpisah-pisah. Shalat empat orang dimana salah safu dari mereka

menjadi imam akan lebih mulia di sisi Allah daripada shalat delapan

orang secara terpisah, shalat delapan orang dimana salah satu dai
mereka menjadi imam akan lebih mulia di sisi Allah dartpada shalat

seratus orang secara terpisah. "

tta t* tt

it;iy {.\)y.;eyUc|qy -[rv.v].rtr
.oru*t:'# i:;,et \l Gl.;it #

642-lt7o7l. Hadits, *Tidak ada tiga orang dalam satu
kampung atauptun perkampungan badui yang tidak didirikan
shalat jamaah di dalamnya kecuali mereka akan dikuasai
oleh syaitan.'

61-r^u6,2732, Abu pur62733, An-Nasa.i2z34, Ibnu 11166un2735

dan Al gu1*i^2736 meriwayatkan hadits ini dari hadits Abu Ad-Darda',
di akhimya ada kalimat,

2732 136. Musnad Ahnnd l5/L96, 6/4/r6il.
2733 l:rh. Sunan Abu Daud(no.5471.
2734 -j6. Sunan An-Nasa 'i (no. 847).
2735 66. Shahih lbnu Hibbn(no. 2101).
2736 I;rh. Al Mustadmk(t/2tl).
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.wa,+!, frAu*G)u.,fltt
,,Hendakn5n l<alian beriamaah, karena saungguhn5n srigala itu

alan memakan tunak gng sendirtan."

Dalam bab ini ada beberapa hadits:

t1708]. Hadits yang diriwayatkan dari Abu Hurairah tentang

keinginan Rasulullah $ membakar rumah orang yr3ng tidak ikut shalat

jamaah.

I17O9l. Hadits fng diriwayatkan dari hnu Mas'ud,

.'A6 lf q;r'-r)#. c t 6-l t U

"Aku melihat dan tidak ada yang tidak ikut (shalat jamaah)

kecuali orang munafik."

117101. Hadits yang diriwayatkan diri hnu Abbas,

i>r*st'^i'J.i'l 3'J.6 y6t u !^ij^J-'nt \fi(:t ?';
dr

"1iap yang mendengar muadzin dan tidak ada hul yuns

menghalanginya unfuk mernenuhiqn maka Adak diterima shalat gng

dia lakulan (di rumah).D

t17111. Dan juga tndits hnu ummu Maktum yang terkenal pula.

Jb
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Semua hadits ini ada dalam Sunan 46u puu4'2737

ll7l2l. Muslim,2738 An-Nasa'i273e dan Ibnu Maiafi7+o

meriwayatkannya dari hadits Ibnu Umar dan lainnya secara marfiJ',

A,* ,*ht'"";';:;"r( wt;at tr\') *?tt'f'W
,,Hendaknya orang-orang itu meninggalkan kebiasaan mereka

yang tidak mau shalat beriamaah atau iika tidak (meninggalkan

kebiasaan itu) Allah akan menutup hati mereka'"

?t;l &t -'?ot ,b fi ei,l,uy -[rvtr].rtr

643-1L7131. Hadits: Diriwayatkan bahwa

Nabi $ memerintahkan ummu waraqah untuk mengimami

penghuni rumahnya.

Abu f,uu6,2741, Ad-Daraquthni2?42, Al Hakim2743, Al

BaihaqizT44 meriwayatkan hadits ini dari Ummu Waraqah binti Naufal,

bahwa ketika Nabi s hendak pergi perang Badar maka dia berkata

kepada beliau, "wahai Rasulullah, izinkan aku ikut berperang

bersamamu...." Sampai akhir hadits.

2737 ljh. Sunan Abu Daud(no.549,550, 551, 552 dan 553)'

2738 uh Shahih Muslim (no. 1317).
27s9 96. Sunan An-Nasa 'r(no. 1317).
2740 I.;h. Sunan lbnu Majah(no.7491.
27 4t Uh. Sunan Abu Daud (no. 597, 5921.
27a2 

'.;t6. Sunan Ad'Damquthni (1/279, 403).
2743 tih. Al Mustadrak(l/2031, ., i ,',
2744 Ljh. As-Sunan N Kubm(3/L301.

.6r$'#l?:i'01 irt
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kalimat dimana

Rasulullah $ mem'erintahkannya mengimami para penghuni rumahnya,

dan ada sebuah kisah juga di dalam hadits ini. Dia juga dinamakan fuy-
Syahidah. Tapi dalam sanadnya ada nama AMurmhman bin Khallad

yang di dalamnya adakemajhulan.

'Hadits Aistph dan Ummu Satamah pemah menjadi
imam.

Hadits ini akan disebutkan dt aktrir bab.

G

,. .'!., o7, 1, ?. td . t | .
.iC, d"J #, .l|l j-,a tt;t c53t :.:-:P

()# it .1,;,)' *t:"1" G ryr:,.-st

-[r vr t].r t t

d g:i'r ;," irtt
,i)i,

bahwa644-11714l. Hadits: Diriwayatkan
beliau $ melarang para wanita unfuk keluar menuiu masiid

bergabung dengan jamaah pria kecuali wanita fua dengan

sepatunya.

Hadits ini tidak ada asalnya, dan Al Mundziri menghilangkannya,

demikian pula An-Nawawi ketika mengomentan N Muha4r4*6.2745

Akan tetapi memang ada hadits yang diriwayatkan oleh Al Baihaqi2Ta6

dengan sanad yang di dalamnya terdapat Al Mas'udi,2747 da ' Ibnu

Mas'ud yang berkata,

27'1s Uh. Al Majmu'l<arya An-Nawawi (4/170).
27016 lih. As-Sunan Al Kubm (3/l3].l.
27q Juga guru Al Baihaqi sendiri yaitu Abu Alt Ahrnad bln Atha' Ar-Rubadzi

dimana Adz-Dzahabl mengatakannya dahrn Al tvlban, "Abu Alt dad Isrnail
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,>v'i q t;';t;iirt ".* t1 '; vt eif v ,i, ,[,ri

,Ju'&3 *a \t .v
ti * Jri' ;os3t

t,
:&"+- -[rv1o].rto

,iJj, Gt3rLL \L w3---i.lr 
'vt tii *1tA;i

"Demi Allah yang tiada tuhan selain Dia, tidak ada shalat yang

lebih utama bagi wanita kecuali di rumahnya kecuali di dua masjid.

Dikecualikan dari para wanita itu adalah nenek tua dengan memakai

bootnya."

Demikian pula yang disebutkan gleh Abu ubaid dalam Ghanb Al

ryu4i7E'2748 dan Al Jauhari dalarn Ash-Shuhafi7a9 6uri Ibnu Mas'ud'

.a;,rkit rL;a( * e ,h';ti>,; ,\y *

' Hadits, "Shalat seorang lakilaki Wng lebih utama

adalah di rumahnya kecuali shalat lima waktu-"

Hadits ini sudah disebutkan di bab sebelumnya.

td, ,4t qst

'!r:i *G G C:;',6J y ,tv ;
. grfut ; iit;. t )61'a iit 1.,9a6.

645-1L7L51. Hadits: Diriwayatkan bahwa

beliau $ bersabda, "Siapa yang shalat sebanyak empat

fuh-Shaffar meriwayatkan apa yang tidak diriwayatkan oleh fuh-Shaffar, ada

kemungkinan dia keliru dalam melihat riwayat sehingga dia tidak bisa menjadi

acuan."
2748 uh. Ghartb N Hadiukarya Abu Ubaid(4/69.701.
27a9 yi11,. Ash-ShuhhahkaqB Al Jauhari (4/L4921.
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puluh' hari dengan berjamaah dan selalu mendapatkan takbir
pertama (bersama imam) maka al<an difulis bagiryn dua

pembebasan, pembebasan dart neraka dan pembebasan dart
kemunafikan."

At-Tirmidzi2750 ,nsri'w6r.gan hadits ini dari hadits Anas, tapi

dia sendiri menganggapnya dha'if.

Juga diriwayatkan oleh N Bazzar dan dia menganggapnya

ghanb.

Menurutku, ada riwayat dari Anas, dari Umar yang diriwayatkan

oleh Ibnu Maja[27st dan diisyaratkan oleh At-Tirmi6ri2752, serta ada

dalam Sunan Sa'id bin Manshur, dari Anas, tapi ini juga dhaIf.

Muaranya adalah pada Ismail bin Ayyasy seorang yang dha'if apabila

meriwayatkan dari orang-orang yang bukan dari Syam, sementara di sini

dia meriwayatkan dari orang Madinah.

Ad-Daraquthni juga menyebutkan perbedaan versi riwayat dalam

kitabnya Al ilaP7s3 dan dia menganggapnya dha'if. Dia menyebutkan

bahwa Qais bin Ar-Rabi' dan lainnya meriwayatkan hadits ini dari Abu

Al Ala', dari Habib bin Abi Tsabit, lalu dia mengatakan bahwa ini

adalah kesalahan, yang benar adalah Habib Alfukaf.

Hadits ini memiliki jalur lain yang disebutkan oleh Ibnu Al Jauzi

dalam 41 ttulPts4 dari hadits Bakr bin Ahmad bin Muhammad AI

2750 hh. Sunan At-Tirmldzi (no. 241), dia berkata, "lni adalah hadits mauquf dart

Anas dan aku tidak tahu ada yang meriwayatkannya secan marfu'selain
yang diriwayatkan Salm bin Qutaibah, dari Tha'mah bin Amr, dari Habib bin

Abi Tsabit, dari Anas."
27s1 66. Sunan lbnu Majah(no. 798).
2752 ljh. Sunan At-Ttmidzi (no. 2/81.
2753 Uh. Al llal karyaAd-Daraquthni (2/7181.
27s4 lth. Al lkl Al Mutanahiph(1/43L, no.7341.
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wasithi, dari'Ya'qrrb bin Tahi5ryah, dari Yazid bin Harun, dari Hurnaid,

dart Anas png diriwagatkan se@ra marfu',

\

:qt irvi Sr et; '9e G t;'6rl * ;
. grfut ;ra iir;., )6t'u iit;. i's

"siapa yang shalat selama empat puluh hari dengan beriamaah

yaitu shalat Subuh dan shalat Isya, maka dia akan ditutis terbebas dari

neraka dan terbebas dad ketnunafikan-"

Lalu dia berkata, "Bakr dan Ya'qub ini maihul.

646. Perkataan penulis, "Ada riwayat yang

menyatakan takbir pertama bersama imam-'

Menurutku, antara lain:

117161. Apa yang diriwayatkan oleh Ath-Thabarani dalam ,4/

1q66,2755 dan Al Uqaili dalam Adh-Dhu'afa'2755 ss6a Abu Ahmad Al

Hakim dalam Al Kunadari hadits Abu Kahil yang sama dengan redaksi

yang disebutkan oleh fu-Raffi.

Dia menambahkan, "Dia mendapatkan takbir pertama (bersama

imam)."

Al Uqaili berkata, "sanadnya mqihul."

2755 Uh: AtMujatn At t{abtrtOy 18, no. 928).
z7s6 tjh. Adh-Dhubfa. torya. Al Uqailt (3/a5G451) pada biografi Al Fadhl bin
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Abu Ahmad Al Hakim mengatakan bahwa sanadnya tidak .dapat

menjadi pegangan.

Il777l. Al Uqaili meriwayatkan dalam Adh-Dhu'afa'2757 6*i
Abu Hurairah secara marfu',

Jr!, i,#t ;:>ilt i,;, rlb :A,tr
"Segala sesuafu ada jenis dan jenis pilihan dari shalat

adalah takbir pertama. "

Al Bazzar2758 meriwayatkannya dan tidak ada di dalamnya

kecuali Al Hasan bin As-Sakan, tapi dia berkata, "Namun Fallas tidak
meridhainya."

t17181. Abu Nu'aim juga memiliki riwayat dalam Al Hi|at?tse
dari hadits Abdullah bin Abu Aufa dengan makna dan redaksi hadits
yang sama seperti hadits di atas. Di dalam sanadnya ada Al Hasan bin
Umarah seorang perawi gang dha'if.2760

1l71gl. Ibnu Abi Syaibah meriwayatkan dalam Mushannaf
nya276l dari hadits Abu Ad-Darda' yang diriwayatkan secara mar{u,,

27s7 l.ih. Adh-Dhu'afa 'karya Al Uqaili (7/2Ml pada biografi Muhammad bin As
Sakan.

27s8 1;6. Kasyf AtAstar(no. 521).
275e 96. Hilstul Autiya' (5/67).
2760 Bahkan seorang yang matruk.
n67 1;6. At Mushannafkarya Ibnu Abi Syaibah (no. 8120).
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.tA, t.r4r;-.,ir!, i., ;it'!:t ut Lft .;l,,',? F,
'setiap sesuatu itu mqniliki hidung, dan hidungn4 shalat adatah

takbir pertama (takbintul ihnm) maka iagalah dia!"

Tapi di dalam sanadnya terdapat perawi yang maihul.2762

Banyak atsaryang dinukil dari para ulama salaf dalam masalah

keutamaan takbir pertama ini, antara lain;

tL7z}l. Dalam riwayat Ath-Thabarani2763 6uri seorang laki-laki

suku Thai' dari aSnhnyra t

J,rri d M,i|i'f-.;^it JLt" )P u.tlf
.Jri' ,4t Ol'lar';L'o|r1l dy:Jv ,,* ,# 

"Jft 
u;

bahwa Ibnu Mas'ud keluar menuju masjid dengan tergesa-gesa,

lalu ada yang bertanya kepadanya, "Mengapa engkau melakukan ini

padahal ini dilarang?" Dia menjawab, "Aku hanya ingin

mendapatkanzTil batasan shalat, yaitu takbir pertama."

2762 1ni adalah riwayat Abu Farwah Yazid bin Sinan, dia berkata: Abu Ubaid Al

Hajib menceritakan kepada kami, dia berkata: Aku mendengar seorang

syaikh di masjid Al Haram berkata, "Abu Ad-Darda' berkata...." lalu dia

menyebutkan hadits di atas.

Yazid bin Sinan adalah Ar-Rahawi dan dia adalah dha1f.

Maksud dari yang majhul di sini adalah syaikh yang tdak disebutkan namanya

itu. sedangkan Abu ubaid Al HaJib sendiri blqah, dianggap tslqarl oleh Malik.

Uh. Al lGsyifkarya Al Hafizh Adz-Dzahabi (2/4r'.L1.
2763 N Mukm Al lkbtr, (no. 9259, 92601.
z?eA gi sini tertulis (idi.11) "Aku inginn, tapi dalam kedua ternpat 5rang disebutkan

dalam Al Mulatn N ltablr tertulis 1&'ili) 'Aku mengejar supap tidak

ketinggalan.'t
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647-1L7271, L7221. Hadits, "Apabila iqamah shalat
telah dikumandangkan maka janganlah kalian
mendatanginya dalam keadaan berlari, datangilah dalam

keadaan berjalan dengan tenang dan berwibawaln

Hadits ini diriwayatkan dari hadits Abu Qatadul'r2765 dan dari

hadits Abu Hurairuyr2766 yang memiliki berbagai jalur dan redaksi.

ll723l. Hadits ini diriwayatkan pula dalam Al Ausath oleh Ath-

Thabarani2767 6uri hadits Sa'd bin Abi Waqqash secara marfi)',

6 ,;;t:'6')\1 6 Jbt *.<r:, ,vt 4fr i>,*:t *;l st

"Apabila kamu mendatangi shalat maka datangilah

keadaan tenang dan berwibawa, lalu shalatlah apa yang kamu

dan ganti rakaat yang tertinggal darimu."

ll724l. Masih dalam riwayat Ath-Thaba runi2768 dari

dengan redaksi,

.Utt

dalam

dapati,

276s I'-:16. Shahih At Bukhari(no. 635) dan Shahih Muslim (no. 603).
2766 1i6. Shahih Al Bukharilno. 636) dan Shahih Muslim (no. 602).
2767 96. Al MuJiam Al Ausath(no. 1335).
2768 96. Al Mu'jam N Ausath (no. 21406).

G;G x i>t*sr,t$,1 ri1,e*+- -[r vy y c \ vy \].1 rv

*ilt #, o# i?tai: o|#Vtt
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ti;j;t, &;if (, tH ^4rr Wt rsti>,:ar ;fff ri1

,i+ 
c,

"Apabila kamu mendatangi shatat maka datanglah tapi

hendaknya kalian tenang. shalatlah apa wng kalian dapati (bercama

imam) dan gantilah apa tnng telah tertinggal (nkaat terla,nt) daimu."

Para perawi hadits ini tsiqah.

U;| fr *tit;t,*; " 
,/ 4* -[rv1o].rt,t

&:, *a h, * i, );r,, iS r, i*
648-1L7251. Hadits Anas, 'Aku frdak pernah shalat di

belakang imam yang lebih ringan dan lebih sempuma
dartpada shalatngn Rasulullah $. "

Hadits ini diriwayatkan oleh Al Bukhari dan Muslim.

Dalam sebuah rtwayatz7 69,

ct o z ,c c.* Yt Fs tE ,t
a

*fi,luhsti6;ptf;wvt*rf t#r ;;iitr I

"sesungguhnya aku hendak menunaikan shalat dan ingin

memanjangkan bacaannya,tapi aku mendengar tangisan seorang bayi

maka aku pun meringankannya demi memikirkan perasaan ibunya."

Dalam riwayat Al BuLtrariz77O 6"t6'"yr1, "Karena takut ibunya

akan terganggu dengan itu."

276e l;rh. Shahih Al Bukhari(no.709,710) dan Shahk Musllm(no.4701'
2770 lih. Shahih N Buktnnbo. 708).
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,i;; oj uo -[rvvv c\vY'r].rtr

:igi;$t
649-11726,17271. Hadits Abu Hurairah, *Apabila salah

seorang dart kalian mengimami orang-orang maka
hendaknya dia mertngankan shalatnya.'

Hadits ini diriwayatkan oleh Al Bukhari dan Muslim2777 6uri

hadits Abu Hurairah dan dari hadits Abu Mas'u| fi1fiain.2772

:;;;J1 fi'J 6y:trj, ,s.: ,l;-[r vvr].ro.

650-$72;. Perkataan penulis: Dalam sebuah riwayat,
"Apabila dia mengimami suafu kaum maka hendaknya dia
meringankannya."

14ur1i-2773 meriwayatkan hadits ini dari hadits Utsman bin Abu

Al fuh yang lebih lengkap dari ini.

Mok ,Ly -[rvY1].rot

.P P:'(*6 y* cY \rJ t-'

65L-1172gJ. Hadits: Bahwa beliau g biasa menunggu
suara sandal dalam shalatnya.

*3 *a ?ut Jb'ff:

2771 36. Shahih Al Bukhan go. 703) dan Shahih Muslim (no. 467).
2772 l-:ih. Shahih At Bukhari(no. 90) dan Shahih*Iustim(no. 466).
2773 Ur6. Shahih Muslim(no. rl58).
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6yrr*6,2774. Abu 9ur6,2775 meriwayatkan hadits ini dari hadits

Muhammad bin Juhadah, dari seorang laki-laki, dari Ibnu Abi Aufa

dalam sebuah hadits.

Orang yang ada dalam sanad itu iia* diketahui. Lalu ada

sebagian mereka yang menamainya Tharafah Al Hadhrami'dan dia

adalah seorang yang majhr.r/. Diriwayatkan oleh Al BanaP775 dan

redaksinya lebih lengkap.

Al Azdi berkata, "Tharafah adalah seorang yang majhul."

,rcu";lr €J -z;cl;; &');aht J,fi,L**
.ti)r, iu tsy, ti*)'ta; $t;

a.

' Hadits: Bahwa Nabi $ menggendong Umamah binti
Abu Al Ash. Apabita beliau sujud maka beliau
meletakkannya dan apabila hendak berdiri maka beliau
kembali menggendongnya.

Hadits ini diriwayatkan oleh Al Bukhari dan Muslim (Muttafaq

'ataihl dai, hadits Abu Qatadah. Hadits ini telah disebutkan sebelumnya

pada bab ijthad.

dt e tW :2j-,\r i. *i q* -[rvr.].roy
ili r)?Jt ra.U ,f '&tA'45'^f; *3 ivht ,)*

2774 lih. Musnad Ahmad(4/3561.
277s 96. Sunan Abu Daud(no. 3554).
2776 96. Musnad N &zzar(no. 31176).
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:Jv clal,J rla'.r 
r"j,Jr r1 ,r *i $ t;t J:*t:11\b ,23

$, da'of u3;; u ,ju ,v"iL:;7 v'i v}q" ,1'"b
,txp) 6 W i tk ,jt I' J;t ( 'vui

,A q:v'J11 qb yc,'r..x t:41 '; t&u- , G de
", ['e - | 7 y, 

ilirj

652'11730]. Hadits Yazid bin Al Asrpad, "Aku bersama
Nabi $ menyaksikan hajinya, lalu aku shalat Subuh bersama

beliau di masjid Al Khif. Ketika beliau sudah menyelesaikan

shalatnya dan beranjak, ternyata ada dua orang di bagian

paling belakang dari jamaah yang tidak ikut shalat bersama

beliau. Maka beliau berkata, 'Panggilkan mereka
'kepadaku!'

Lalu mereka berdua datang dalam keadaan

persendian mereka bergetar. Beliau berkata, 'Apa yang
menghalangi kalian berdua untuk shalat bersama kami."
Mereka menjawab, 'Wahai Rasti,lullah, sungguh kami telah

menunaikan shalat di tempat kami." Beliau bersabda,

"Jangan lakukan itu lagi, kalaupun kalian sudah shalat di
tempat kalian lalu kalian datang ke masiid dan mendapati
jamaah, maka shalatlah bersama mereka karena itu akan

menjadi shalat sunah bagi kalian!"

Hadits ini diriwayatkan oleh Ahma6,2777, Abu Daudzzts, At-

1ir i6ri2779, An-Nasa' i2780, Ad-Daraquthni?78t, Ibnu Hibban2782 6un

2777 96. Musnad Ahmad (no. 17 47 4, L7 475).
2778 I-;h. Sunan Abu Daud(no. 575).
277s 96. Sunan At-Tirmidzi (no. 2L91.
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.

Al Hakir42zss. Hadits ini dianggap shahk oleh Ibnu As-Sakan,

semuanya dari jalur Ya'la bin Atha" dari Jabir bin Yazid bin Al Aswad,

dari ayahnya.

Asy-Syafi'i berkata dalam Al Qadim2784, "$anadnVa maihul."

Al Baihaqi2785 6"rLu1a, "Karena Yazid bin Al Aswad ini tidak

ada perawi yang meriwayatkan darinya kecuali anaknya, tidak pula

perawi yang meriwayatkan dari anaknya yang bemama Jabir kecuali

Ya'la."

Menurutku, Ya'la adalah salah satu perawi Muslim, sementara

itu Jabir dianggap tsiqah oleh An-Nasa'i dan lainnya. lalu kami dapati

ada perawi lain bagi Jabir putera Yazid selain Ali sebagaimana

diriwayatkan oleh lbnu Mandah dalam Al Ma'rifah dari jalur Baqi5ryah,

dari hrahim bin Dzi Himayah, dari Abdul Malik bin umair, dari Jabir.

Dalam bab ini ada beberapa riwayat lain:

t17311. Dari Abu Dzar dalam Shahih Muslim dari hadits yang

awalnya,

..tW) ; i*ar o :? i );l'a,1i ok sY ul'ry
"Bagaimana kamu, apabila ada para pemimpin memerintahkan

unfuk mengakhirkan pelaftsanaan shalat dari waktunya?..." sampai akhir

hadits.

2780 Uh. Sunan An-Nasa 'r(no. 858).
2781 Uh. Sunan Ad-Damquthnl 11/4134141.
2782 uh. shahk lbnu Hibbn(no. 1565).
2783 uh. Al Mustadmk(7/2$-2451.
2184 1iyr. As-$nan Al Kubm kaqn Al Baihaqi (2/3OL).
2785 96. .4s-Sunan At Kubm (2/3}lL
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Di dalamnya ada kalimat,

.l*.s ,tt 6y"l; li;, tis r\1'o$

"Kalau kalian mendapati iamaah bersama mereka, maka

shalatlah (lagi) karena itu akan meniadi shalat sunah bagimu."

11732, 17331. 14rt6*2786 juga meriwayatkannya dari hadits

Ibnu Mas'ud, sedangkan N Bazzar2787 ms6\ r.ratkannya dari hadits

Syaddad bin Aus.

lL734l. Dan hadits ini diriwayatkan oleh Imam Malik dalam Al
Muwaththa'2788, An-Nuru'i2789, hnu HibbarlzTgo dan Al 11uLi*279r

dari Mihjan Ad-Daili.

Catatan:

117351. Abu Daudz792, An-Nas6'i2793, hnu Khuzainuyr?794,

Ibnu Hibban2795 meriwayatkan hadits ini dari Sulaiman bin Yasar, dari

hnu Umar secara mar{u',

2786 116. Shahk Muslim(no.5zl8).
27u uh. IGsyf Al Asbr(no. 393).
2788 Uh. N Muwaththa, Imam Malik (l/lg2l.
278e uh. Sunan An-Nas 'r(no. 850).
27e0 uh. Shahih lbnu Hibbn (no. 2405).
27eL Ljh. At Musbdnk (l/ZMl.
nez gYr. funan Abu Dad(no.5791.
27e3 96. gnan An-Nasa 'r(no. 860).
27ett 1ar. Shahih lbnu l{huzaimah(no. 1641).
27es lih. Shahih lbnu Hibhn (no. 2396).
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;tr; ,; Gi>'" tlu't
"Janganlah katian shalat aru *a, dengan shalat lnng sama

dalam safu hari.'

11736l. Malik juga meriwayatkannya dalam Al Muwathlliu'27e6
dari Nafi', dari Ibnu Umar,

'{;;Ur trJsf ; a €.,k| e,i*,tif; ta.,'ol
,';:;.1 ,lG t6,2:,* pl ,:44i :Jts y,; Jti tl;1.rtfif ,uyr

.1, a u; ct,:ult-u,r;
bahwa ada seorang laki-laki datang dan bertanya kepadanya,

"Aku telah menunaikan shalat di rumahku, lalu aku mendapati shalat
bersama imam (shalat berjamaah), maka apakah aku boleh shalat
bersamanya?" Dia menjawab, "lya." Dia bertanya lagi, ,,yanlg mana
yang harus aku tetapkan sebagai shalatku (yang wajib)?', Ibnu Umar
menjawab, "ltu bukan urusanmu, itu menjadi urusan Allah."

Al Baihaqi2797 berkata, "lni menunjukkan bahwa apa yang
diriwayatkan oleh sulaiman darinya harus dipahami apabila dia telah
menunaikan shalat di rumah dengan berjamaah.

27e6 lih. Al lfuu,aththa '(1/1gg).
27e7 ,-rH. ,4s-Suan N Kubm(2/g}gl.
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653. Perkataan penulis, 'Apabila dia telah

menunaikan shalat berjamaah kemudian mendapati jamaah

lain maka dia dapat mengulanginya bersama mereka-

Demikian menurut pendapat yang paling benar sebagaimana

apabila dia menunaikannya sendirian berdasarkan

keumuman khabar ini.'
Menurutku (hnu Hajar), dia mengisyaratkan kepada hadits Yazid

bin AlAswad yang lalu.

Ada riwayat yang merupal,an nash dimana boleh mengulang

shalat jamaah bagi yang telah shalat jamaah sebelumnya secara khusus

dan itu adalah'

tl7g7l. Dalam hadits Abu Al Mutawakkil, dari Abu Sa'id, dia

berkata:

;*'"pr'Fi,:;hr *3 iaht,r1- i' J;r$ Jb
.a,)i $,.* ll:'ai.,y; vf ,;ru",:fui j2;

Rasulullah $ mengimami kami shalat Zhuhur, lalu ada seorang

Iaki-lak masuk, lalu menunaikan shalat Zhuhur, maka beliau bersabda,

'Adakah seoftng yang ingin be$dekah kepada omng ini dengan cara

furut shalat betsamanya?"

Hadits ini diriwayatkan oleh At-Tirmidzi2798, Ibnu 111666n2799,

Al Hakim2800 dan Al Baihaqi2801.

27e8 111l. Sunan At-Timtdd lno. 2201.
27ee uh. Shahk lbnu Hibban (no. 2397,23981.
2800 Uh. At Musbdnk (t/Zogl.
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654. Perkataan penulis, 'Menurut pendapat baru
(qaul jadid Asy-syafi'i) bahwa yang dianggap shalat fardhu
adalah yang dikerjakan pertama berdasarkan hadits yang
telah disebutkan."

Menurutku, maksudnya adalah hadits yazid bin Alfuwad juga.

Demikian pula yang terdapat dalam hadits Abu Dzar dan
lainnya, pada akhir hadits dimana dia berkata,

,. c t

.ilitl t4t:ar

"Dan hendakngm dia menjadil<an (rnng kdua itu) sebgai shalat
sunah."

118381. Sedangkan
'jalur Nuh bin Sha'sha'ah,

redaksi,

yang diriwayatkan oleh Abu Daud2802 6uri
dari Yazid bin Amir, di akhimya terdapat

'42',# t:{1 {&2",p;At c.,L?il,Lsr at r1g

).
-. t//. ...

.ll;A.r oJ,a3

"Apabila kamu mendatangi shalat, lalu kanu dapati omng-orang
sedang shalat mal<a shalatlah bercama mereka, dan apabik kamu sudah
shalat sebelumngn maka jadikanlah shalat ifu sebagai sunah dan yang ini
adalah wajib."

28or Uh. As-Sunan Al Kubn (9/69]r.
2802 66. Sunan Abu Daud(no. ST7).

)t .

a]jrt d]J 'r#t
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Hadits ini dianggap dhalf olefu fip-5a,,p6r67i2803. I

Al Baihaqis& berkata, "Hadits ini menyelisihi hadits-hadits

sebelumnya padahal yang sebelumnya itu lebih kuat dan lebih layak

diikuti."

Ad-Daraquthni280s meriwayatkannya dengan redaksi,

.ry6#.e-bC'Ht
"Dan hendaknya dia menjadikan shalat yang sudah dia keriakan

di rumahnya sebgai shalat nafilah (sunah)."

Ad-Daraquthni mengomentari, "lni adalah riwayat yang dha'if

dan syadz."

d $b x ytr ,t i6ir ?'; z'c,.y -[r vrq].1oo

.t;'rf u?, j6 rl"i5r u, .Ir J;,6- ,b. ,/b n|tt
655-117391. Hadits, 'Barang siapa mendengar adzan

dan dia tidak mendatanginya maka tidak ada shalat baginya
kecuali karena udzur.' Ada yang bertanya, 'Wahai
Rasulullah, dp? udzur itu?" Beliau menjawab, 'Takut atau
sakit.'

Abu Daud2806 dan Ad-Daraquthrri2807 meriwayatkan hadits ini

dari hadits Abu Janab Al Kalbi, dari Maghra' Al Abdi, dari Adi bin

Tsabit, dari Sa'id bin Jubair, dari lbnu Abbas,

2803 66. Al Maimu'(B/2321.
2804 Lih.,4s-Sunan Al Kubn (2/3021.
280s [ih. Sunan Ad-Damquthni (l/4141.
2806 Uh. Sunan Abu Daud(no. 551).
zaoz i-.1i1',. Sunan Ad-Danquthnt ll/420, 42L1.
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Talkhishul Habir

Jb $ eta:t

bahwa Rasulullah $ bersabda, 'Bqrangsiapa adzan

lalu tidak ada uzur yang menghalanginya untuk memenuhi panggilan

adzan ifu"Mereka bertanya, "Apa itu udzur?" Beliau menjawab, "Takut

atau sakit. Maka Allah tidak akan menerima shalat Snng dia lakukan."

Abu Janab adalah perawi yang dhalf dan mudallis. Di sini dia

melakukan 'an'anah.

Abu Qasim bin fuhbagh juga meriwayatkannln dalam Musnad

nya2808 secara mauquf dan marfit'dari hadits Syu'bah, dari Adi bin

Tsabit dengan redaksi hadits di atas. Tapi dalam riwayat maffu'tidak
ada kalimat, "Kecuali karena ua)r."

Hadits ini juga diriwayatkan'oleh Baqi bin Makhlad, Ibnu

Maja[280s, hnu Hibban2810, Ad-Daraquthni28l1, Al Hakim2812 6uri

AMul Hamid bin Bayan, dari Husyaim, dari Syu'bah dengan redaksi,

. i*'o 
"y'i it:" $'d ;; ittht ? U

"Ehmngsiapa mendengar adan dan ddak memenuhin5n maka

fidak ada shakt fugrnW kecuali karena udzur.D

2808 HR. Ibnu Hazm dalam At Muhalla(4/L9l\dari jalur Qasim.
280e Uh. Sunan tbnu MaJah(no. 793).
2810 66. Shahih lbnu Hibbn(no. 2045).
2811 61',. Sunan Ad-Damquthni (7/4201.
2812 tih. Al Mushdrak (|/Z4S-246L
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Demikian hadits yang diriwayatkan secara marfu'. Sanadnya

shahih, tapi Al Hakim berkata, "Ghundar dan kebanyakan murid-murid

Syu'bah meriwayatkannya secara mauquf." Kemudian dia meriwayatkan

hadits-hadits (sWunhid penguat bagi riwayat itu, di antaranya:

117401. Dari Abu Musa Al Asy'ari yaitu dari jalur Abu Bakar bin

A!ryasy, dari Abu Hushain, dari Abu Burdah, dari Abu Musa dengan

redaksi,

.d $b )e'*;'{ €* Grv 1"\ ?';
"SiaW gnng mendengar adan dalam kadaan lapng dan sehat

tapi dia tidak memenuhinya naka tidak ada shalat baginy2.'zBts

N Bazzar meriwayatkannya dari jalur Qais bin Ar-Rabi', dari

Abu Hushain juga. Dia juga meriwayatkan dari jalur simak, dari Abu

Burdah dari ayahnya secara mauquf.

Al Baihaqi2814 6"t1616, "Riwayat mauquflebih shahih."

tt74tl. Al Uqaili juga meriwayatkannya dalam kitab Adh-

Dhu'afa '2815 6uri hadits Jabir, tapi dia menganggapnya dha'if.

1L7421. Diriwayatkan pula oleh Ibnu Adi2816 dari hadits Abu

Hurairah dan dia menganggapnya dhalf pvla.

2813 Uh. Al Musbdmk(1/2$1.
2814 65. Ma'rifatu,4s-Sunan ua Al Amr(2/3391.
2815 g6. Adh-Dhubfa 'lorta Al Uqaili (4/811.
2816 uh. Al l<amit(2/2271.
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Faedah:

1L743, L7Ml. Hadits,

.*;jr ,p it ,t".::ir )a.,y,*i
)f,au* 

ada shalat bagi tetangga sekitar masjid kecuali di datam

masjid."

Hadits ini terkenal di kalangan oftmg-orang, natnun dhalf ndak
ada sanad yang kuat. Hadits ini diriwayatkan oleh Ad-Daraquthpi2su
dari Jabir dan Abu Hurairah.

Dalam bab ini ada beberapa riwagnt lain:

t1-745l. pu6 6;i28r8 dan ini sangat lemah.

tl7$l. Hadits,

.)LtSt GiiUvi,;l' *kr ri1

'Apabila sandal telah basah maka laksanakanlah shalat di rumah
(tenda-tenda).'

ll747l. Hadits,

a3L7 I-:r1r. Sunan Ad-Danquthni (7/4L}4ZO).
2818 66. Suinn AdDanquthni (l/420,).
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Bahwa beliau $ memerintahkan muadzin ketika hujan dan

angin kencang di malam hari agar berseru, "shalatlah di rumah-rumah

(tenda) kalian!"

Adapun hadits ini diriwayatkan oleh Ahmad2819, An-Nasa'i2820,

Abu Daudz821, Ibnu Majah2szz, hnu Hibban2823, Al Hakim2824 iuri

hadits Abu Al Malih, dari ayahnYa,

,1,!Ait;; G*rA, A t-r *aht * 1,'r# lfr

.dgt Gtfuof i,;ltCYr.JLr Ji;'f P talt
bahwa dia pemah melihat Nabi $ pada masa Hudaibiyah di

hari Jumat, dimana mereka ditimpa hujan yang tidak membasahi

telapak sandal mereka, namun beliau memerintahkan mereka unfuk

shalat di rumah-rumah mereka.

Asal hadits ini adalah:

281e uh. Musnad Ahmad (5/24, 7 4, 751.
2820 96. SunanAn-Nas 'j(no.854).
2821 I'.:16. Sunan Abu Daud(no. 1059).
2822 uh. Sunan lbnu MaJah(no. 936).
2823 I-Jh. shahth tbnu Hlbfun (no. 2079,208\, 2083.
2824 Uh. N Mustadmk(l/2931.

Ktab Shalat Jamaah
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177481. Diriwayatkan dalam shahihaifi8zs 6uri hadits Nafi,, dari
hnu Umar,

lf ,u,t*. f G'Jtt) ,y3 gtt ti. pti * e o\f'fi
ht * lnr Jy, Lt ,jd ;',,u}t Gt;b,$ Tgl ,f tb
fir ,r y'ori'rfi;rs. -4* 

'1 
ii3:i' )V oe'-p) t,

.€91 G*"'tf:Jga,tf
bahwa di suatu malam yang dingin dan berangin serta turun

hujan maka dia mengucapkan di akhir adzannya, ,,shalatlah di rumah-
rumah (tenda:tenda) kalian, shalatlah di rumah-rumah kalian.,, Lalu dia
berkata, "sesungguhnya Rasulullah r$ biasa menyuruh muadzin bila
malam yang dingin, atau hujan ketika dalam perjalanan unfuk
mengumandangkan, Shatatlah di rumah-rumah (tenda) kalian,.,

Ini adalah redaksi Muslim. Al Bukhari juga meriwayatkan hadits
ini dengan makna hadits yang sama.

Baqi bin Makhlad juga meriwayatkan hadits ini dalam Musnad
nya2826 dengan sanad yang shahihdan dia menambahkan,

Beliau memerintahkan muadzinnya unfuk mengumandangkan
adzan sampai ketika sudah selesai dari adzannya dia berkata,
"serukanlah bahwa Rasulullah $ bersabda, ,Tidak ada shalat Jamaah,
silahkan shalat di tenda masing-masing,.,,

Dalam bab ini ada beberapa riwayat:

2825 yi11. Shahih Al Bukahri(no.632) dan Shahih Mustim(no. 697).
2825 5"6unuimana disampaikan oleh Ibnu Al eaththan dalam.4./ Wahm wal liham

(s/6os).
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11749-t7521. Dari hnu Abbas yang diriwayatkan oleh Al

But<hari dan MuslimazT.Dan dari Jabir diriwayatkan oleh y,r51i62828,

dari Nu'aim bin An-Nah1r"*2829, dari Amr 6ir', 6*2830 5rang keduanya

diriwayatkan oleh Ahmad.

\L.

Adapun hadits pertama aku tidak melihatnya dengan redaksi di

atas melainkan:

117531. 61lrnu62831 meriwayatkan dari jalur Al Hasan, dari

Samurah

lc},42itL:r
bahwa Nabi $ bersaMa pada perang Hunain ketika hujan,

"shalatlah di tenda!" N Bazrar menambahkan, "Beliau tidak mau

memberatkan kami."

Sedangkan redaksi yang disebutkan oleh mushannif (Ar-Rafi'i),

aku belum melihatrSn dalam kitab-kitab hadits dan hanya disebutkan'

oleh hnu Al Atsir dalam An-Nihagalf83z.

Demikian pula yang dikatakan oleh Syail'*r Tajuuddin Al Fazari

dalam Al lqlid, "Aku belum menemukannya dalam kitab-kitab induk."

2827 lih. Shahk N Bulchad(no.901); Shahk Musllm (no. 699).
2828 116. Slnhih Muslim(no.6981.
282e l':lh. Musnad Ahmad (no. 17933).
2830 Uh. Musnad Alunad (4/3461.
2831 66. MusnadAfunad(5/8,L3,15, 19, 22,741.
2832 96. An-Nihagh fri ghanb N Hadib(2/2091.
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Para ahli bahasa arab menyebutkannya, demikian pula

mushannif di sini mengikuti pendapat Al Mawardi dan Al Imrani ketika

mereka menyebutkan lafal haditsnya seperti ifu.

Hadits ini memilils syahid lain, yaitu:

177541. Dari Abdurrahman bin Samurah dengan redalsi,

'Apabila ada hujan lebat maka shalatlah di tenda-tenda kalian!"

Hadits ini diriwayatkan oleh Al 11uLi*2833 dan Abdullah bin

Ahmad dalam Ziyadaatul 74utnu4.2834 Tapi dalam sanadnya ada nama

Nashih bin Al Ala' seorang perawi yang munkarul hadits sebagaimana

dikatakan oleh Al Suklluri.2835 Ibnu Hibban2836 berkata, "Tidak boleh

menjadikannya sebagai acuan." Namun Abu ' Daud malah

menganggapnya tsiqafi$7 .

Catatan:

Ar-Rafi'i meriwayatkan hadits kedua karena menyebutkan

adanya kata "Angin" tapi dalam jalur marfu'yang ada dalam Shahihain

kata itu tidak ada. Dan riwayat itu memang ada dalam riwayat Asy-

Syafi'i dalam Musnadnyaz838.

2833 66. Al Mustadnk (7/2921.
2sa 65. Musnad Ahmad {5/62L
283s uh. At-Tankh Al Kabir(8/L2tl
2836 65. Kitab Al Majruhin (3/ssl.
2837 66. Su'aalaat Al Ajuni ti Abi Daud hal. 3421.
2838 66. Musnad AsSr-Syaf 'r(hal. 53).

.EFt GtM,y, P'ok ri1
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11755]. Diriwayatkan pula dari lbnu Uyainah, dari Ayryub, dari

Nafi', dari lbnu Umar, dengan redaksi,

vf 
'g1lr ,rr' 

-ei;rgr fiir: e',blJir {t:t e'4'v'}Vitr
'€etG'h

"Dia memerintahkan muadzinnln apabila dalam kondisi malam

yang hujan atau malam yang dingin serta berangin untuk menyerukan,

Ayo, shalatlah dt tenda'tenda kallan'."

.t;\f"r'; i6 tl.iijr u .br J;.,U J4

' Perkataan penulis: Ada yang bertarrya, "Wahai

Rasulullah, ?po udzur itu?" Beliau menjawab, 'Takut atau

saht."

Hadits ini sudah disebutkan sebelurnnya sebagai hadits hnu

Abbas yang diriwayatkan oleh Abu Daud.

.*\t Et'i $: i'Ll,)Av'i+-[r vo r]. r o r

656.tL7561. Hadits, "Tidailah seorang dari l<alian

shalat dalam keadaan menahan dua tempat buang air.'
Hadits ini diriwa5ntkan oleh hnu Hibban2839 6"rrnun redaksi ini

dari hadits Aisyah. Hadits ini juga ada dalam Shahk Muslin?w luga
dari Aisyah dengan redaksi,

28:19 Rerlaksrnsp menurut riunpt hnu Hibban adalah pada (no. 2073), y.aitu,

"Jangankh ada dt anbm kalkn Wg shabt dahm kadaan hidangan sudah

tesdla untulmg abu dia sdang mqahan dua tempt bwng ain gltu
bmng alr bar dan buang alr k@ll.'

ioii$l
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.pullr 4r'i h \ 7tA" ;pa i\b i
"Tidak ada shalat pada *ut t"oaiunW hidangan dan tidak pula

ketika dia tertahan oleh dua tempat buang air."

'ltf oil i>,Asr -[t vov].rov;*+f tst ,Ly
.FItUl4it us.rlsr

a

657-117571. Hadits, "Apabila iqamah shalat telah
dikumandangkan, lalu ada seseorang dari kalian yang ingin
buang air besar mal<a hendalmya dia buang air besar
terlebih dahulu."

Hadits ini diriwayatkan oleh Malik dalam At Muwathtlia'284|,
Asy-Syafi'i2842 6u6 Malik, 61lrnu62843 dan para penyusun Sunan,zw
Ibnu Khuzaimah,284s Ibnu Hibban2u6 dan Al 1-1u6-2847 dari riwayat
Abdullah bin AlArqam. Redaksi di atas adalah redaksi fuy-syafi'i dan Al
Hakim sedangkan yang lainnya meriwayatkan dengan makna senada,

sedanglran yang mirip dengan redaksi Ar-Rafi'i di atas adalah riwayat Abu
Hurairah pada (no. 20721dengan redaksi,
'Janganlah seoftng dai kalian shalat dalam keadaan menahan kedua buang

2840 Uh. Shahk Muslim (no. 550).
2841 Uh. Al Muwaththa' (l/7591.
2842 L:h. Musnad Asy-S5afi (hal. 53).
2843 96. Musnad Ahmad(no. 15959).
2844 [.ih. Sunan Abu Daud (no. 88); Sunan At-Tirmidzi (no. l41l; Sunan An-

ly'asa'i (no. 852); Sunan lbnu Majah (no. 616.
2845 Uh. Shahih lbnu Khuaimah(no. 932, 1652).
2846 Uh. Shahih lbnu Hibban (no. 2071).
2347 l,:h. Al Musbdmk(L/t6B).
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dan di dalamnya ada sebuah kisah. Semuanya meriwayatkan dari jalur

Hisyam dari Urwah dari Abdullah.

Sebagian mereka ada yang meriwayatkan dari Hisyam, dari

Urwah, dari seorang laki-laki, dari Abdullah.

Al Bukhari mengunggulkan versi riwayat yang di dalamnya ada

tambahan redaksi, "Dari seorang laki-laki" sebagaimana diungkapkan

oleh At-Tirmidzi dalam At llal Al Mufm4.2848

-[tvol c\vo.A].1o4

.16v..trjiv i.t*sr

658-11758, 17591. Hadits, "Apabila datang hidangan

makan malam dan datang pula waktu Isya maka mulailah

dengan makan rnalam.

Hadits ini diriwayatkan oleh Al Bukhari dan Muslim (Muttafaq

a'alihlzug dari hadits hnu Umar dengan redaksi ini. Dan ada pula yang

diriwayatkan dari hadits 6n*2850 dimana Ath-Thabatu,li28s1

menambahkan dalam riwayatnya,

*Y-" * tias rj ,,a;!Jr

2848 uh. At ltat N lkbtr(t/1981.
2&1e 66. Shahih N Bukharilno. 673)dan Shahih Muslim (no. 559).
zsso U5. Shahih Al Buktnrrbo.6T2l dan Shahih Musllm(no. 557).
28sr uh. At Mufum At Auath(no. 5075).

iY,-"
c
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'Apabila shalat hendak didirikan dan salah seorang dai kalian

berpuasa maka hendaknya dia mulai dengan makan malam sebelum

shalat Maghrib, dan jangan tergesagesa dalam makan malam kalian!"

tt76}l. Al Bukhari dan Muslimzssz juga meriwayatkannya dari

hadits Aisyah dengan makna yang sama dengan hadits di atas, di

dalamnya ada tambahan,

. ,. e c.Tietit; rrt*i ol J:i

"Sebelum l<alian menunaikan shalat Maghrib.?

Dalam bab ini ada beberapa riwayat lain:

IL76|-L7631. Hadits dari Ummu Salarrrah yang diriwayatkan

oleh Ahmad,2853 Abu yu'1u2854 dan Ath-Thu6ur*i2855, serta dari Ibnu

Abbas yang diriwayatkan oleh Ath-Thaba6pi2855.

Dan dari Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Ath-Thabarani

dalam Al Ausat$8s7 dan sanadnya hasan.

IL764l. Hadits dari Salamah bin Al Ak^ra' yang diriwayatkan

oleh Muslim.as

2852 Uh. Shahih Al Bukhari (no.761) dan Shahih Muslim (no. 558).
2e,53 Uh. Musnad Ahmad (6/29L, 303, 314).

Til Ut. Musnad Abu Ya'la (no. 6993').
2e,55 Uh. Al Mu'jam N l{abirguz 23, no. 660).
28s5 66. Al Mu'jam Al Kabir(no. t21.42).
2857 Uh. Al Mu'jam N Ausath (no. 7451).
2858 6p, belum menemukannya dalam riwayat Mr.rslim.
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vi 'jri *:, ilLht ,k fi q:) ,Ly -[r v1o].ror

,7v'ort';f \ ) )L:t i?rr r] g't

659-117651. Perkataan penulis: Diriwayatkan bahwa

beliau $ bersabda, "Ingatlah, iangan sekali-kali ada

perempuern Wng mengimami lakilaW atau orang arab- badui

mengimami orang muhaiirin. "

Ibnu Majah28ss meriwayatkannya dari hadits Jabir, di awalnya

berbunyi,

...:i";J'of .p A, jy$.j ;,rit 6 U

"Wahai selalian manusia, bertaubtlah kepda Tuhan kalian

sebelum l<alian mati..... "

Di dalamnya ada penyebutan (shalat) Jumat dan ancaman keras

bagi yang meninggalkannya.

Dalam sanadnya ada Abdullah bin Muhammad Al Adawi, dari

Ali bin Zaid bin Jud'an. Al Adawi sendiri dianggap pemalsu hadits oleh

Waki' sedangkan gurunya dhalf.'

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Abdul Malik bin Habib dalam

Al Wadhkafi860 dari sisi lain. Dia berkata: fuad bln Musa dan Ali bin

28se uh. Sunan lbnu Majah(no. 1081).
2860 HR. hnu Hazrn'dalam z{/ I'mb sebgannana disebutkan dalam Al Badr Al

munir (4/4341, dari jalur Abdul Malik bin Habib, tapi aku tidak

menemukannya dalam fiv'fi;a hadits 5ang tercetak dari hnu Hazm'

Dalam kitab /4/ hdr Al Munir sendiri nama kitabnya salah tulis meniadi Al
IShnb.
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Ma'bad menceritakan kepada kami, keduanya berkata: Fudhail bin Iyadh

menceritakan kepada kami, dari Ali bin Zaid.

Tapi Abdul Malik ini tertuduh sebagai pencuri hadits dan

mencampuradukkan sanad sebagaimana dikatakan oleh Ibnu AlFardhi.

Abdul Haq dalam ,4 Ahkam berkata, "Aku melihatnya dalam

kitab AbdulMalik."

Ibnu Abdul Barr berkata, "Abdul. Malik bin Habib merusak

sanadnya. Yang benar itu diriwayatkan oleh Asad bin Musa, dari Al
Fudhail bin Marzuq, dari Al Walid bin Bukair, dari Abdullah bin

Muhammad Al Adawi, dari Ali bin Zaid. Di sini Abdul Malik

menempatkan Fudhail bin Iyadh sebagai ganti Fudhail bin Marzuq dan

menggugurkan dua orang dalam sanadnya."

*3 ;a ?",r; n' J;, Ll ,Ly -[r vrr].rr;
t:,V. .,6\tb k ,\rt:+o *

66O-41766t. Hadits, bahwa Rasulullah g menunaikan
shalat dengan duduk sementar Abu Bakar di belakang beliau
dan orang-orang berdiri (di belakang Abu Bakar).

Hadits ini diriwayatkan oleh Al Bukhari dan Muslim (Muttafaq

'alaih128at dari hadits Aisyah yang panjang dengan redaksi,

,>\:*. F f ,sfi*y f ityug /6t.;; oK

k ,sJ ,>Q' u6t'4rai *:r *ht 'v 4t
2861 66. Shahk At Bukhari(no.6641; Shahih Muslim(no. 418).
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"Beliau shalat mengimami manusia dengan duduk sedangkan

Abu Bakar berdiri di' belakang beliau. Abu Bakar mengikuti shalat:

Nabi S sedangkan orang-orang mengikuti shalat Abu Bakar-"

Hadits ini memiliki jalur yang banyak dari Aisyah yang sangat

panjang bila disebutkan. Maksudnya adalah berhujjah tentang bolehnya

orang yang berdiri bermakmum kepada orang yang duduk, itu bila

dianggap bahwa Rasulullah,s adalah imam pada saat itu dan Abu

Bakar adalah makmum, dan memang begitulah dalam jalur-jalur yang

disebutkan di atas.

Ibnu Hibban2862 telah men-takhnj berbagai jalumya dengan

panjang lebar dan mengkompromikan berbagai redaksinya. wallahu al

muafiq.

G ,y', &3 iv ht J- ffi -[rvrv].rrt
"i,'i( K|dL'rat e'fi ?t'i|ob u6t ;;li,f:b

.ic'P LYr: &tt Jb\ er
66L-177671. Hadits, bahwa beliau S hendak

menunaikan shalatnya, lalu orang-oremg fiamaah) di

belakangnya bertakbiratul ihram. Kemudian beliau ingat

bahwa beliau telah mendapat iunub, sehingga beliau

mengisyaratkan kepada mereka untuk tetap dalam posisi

mereka saat ini. Kemudian beliau keluar dan mandi, lalu

kembali lagi sementara kepalanya masih meneteskan air.

t,
:e4P

2862 uh. Shahih lbnu Hibhn$n5/4804931.
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Abu Daudzffi meriwayatkannya dari hadits Abu Bakrah dengan

redaksl,

L!L:;t- ; ;8k ,tf g*rL3T Pt ifu G yt
a , to'*.,PP'

"Beliau hendak menunaikan shalat Subuh, lalu beliau memberi

isyarat dengan tangan agar para jamaah tetap di tempat, kemudian

beliau datang dalam keadaan kepala meneteskan air, lalu beliau

memimpin shalat mereka."

Dalam sebuah riwayat baginyae, "Maka beliau bertakbir." Di

bagian akhir dia be*ata:

.g * in g uf #t ,iu ,itlat ,;a3f*b
Ketika beliau sudah selesai shalat maka beliau bersabda, 'Aku

hanjm manusia biasa dan tadi aku junub."

Hadits ini dinilai shahih oleh Ibnu 11165u,r2865 dan Al Baihaqi,

lalu ada perbedaan antara maushuldan murcalhadits tersebut.

Dalam bab ini pula ada beberapa riwayat lain:

11768l. Ad-Daraquthni?ffi meriwayatkannya dari hadidts Anas,

lalu ada perbedaan apqkah maushul atavl<ah murcal.

2853 Uh. Stnan Abu Daud(no.2331.
2864 Uh. Musnad Ahmad (5/4L1.
2865 Uh. Shahih tbnu Hibbn(no.22351.
2866 Lih. Sunan Ad-Daraquthni (l/3621.
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11769l. Hadits dari Ali bin Abu Thalib yang diriwayatkan oleh

Al',*u62867 dan Al Bazzar286 serta Ath-Thabarani dalam Al
Ausath,2869 tapi dalam sanadnya ada hnu [ahi'ah.

t177ol. Hadits ini juga diriwayatkan oleh Malik2870 dart Ismail

bin Abi Hakim, dari Atha' bin Yasar secara murcal.

lL77ll.Hadits ini diriwayatkan oleh hnu Maja[2s71 dari hadits

Abu Hurairah di akhirnya ada tambahan,

.gdutG',;re'41 $:
'Dan aku dibuat lupa sehingga aku berdiri *; 

^'au**nu*un
shalat."

Dalam sanadnya ada yang perlu ditinjau ulang, asalnya ada

dalam Shahihair?87z 6pi bukan dengan redaksi ini. Redaksl Shahihain

adalah:

2867 L:h. Musnad Ahmad (no. 668, 7771.
2868 Uh. Musnad Al Bazar(no. 890).
286e Uh. Al Mu'jam Al Ausath (no. 6390).
2870 Ljh. Al Muwaththa. (l/48).
2871' Uh. Sunan lbnu Majah (no. t2201.
2872 1i6. Shahih Al Bukhart (no. 639) dan Shahih Muslim (no. 605).
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ia \t db At ?u ,? tly:dt g:q iyL:t ; J*.1

Ji #,Ek,|ru: U:Hv ?i,K'of Jb ir',;,f *r
6rJ;tK ";'L\W- plr $)qL* ,i; ctt,

"Shalat hendak didirikan dan shaf pun sudah dirapikan hingga
Nabi $ pun berdiri di tempat shalat beliau, sebelum bertakbir beriau

teringat sehingga beliau pun beranjak pergi dan beliau berkata, 'Tetap di
tehpat kalian!'Maka kami tetap berdiri sampai beliau datang kembali
dalam keadaan telah mandi dan kepalanya masih, meneteskair air, lalu

beliau shalat mengimami kami."

Ibnu Hibban2873 mengklaim bahwa kedua hadits ini adalah dua
kisah yang berbeda. Dalam hadits pertama dia menyebutkan bahwa itu
sebelum takbir, maksudnya adalah hadits yang baru saja disebutkan di
atas. Sedangkan yang kedua beliau tidak ingat kecuali setelah bertakbir
sebagaimana dalam hadits Abu Bakrah.

r5l :iu &3 *vX't J-'fi'ul :*l- -[r vvv].rrv
.'S-: ril:;l':*:, ? ,rc n, f{iuy, .a

662-117221. Hadits: Diriwayatkan bahwa
beliau $ bersaMa, Apabila seorirng imam tetah memimpin
shalat suatu kaum dalam keadaan frdak betwudhu mala
shalat itu sudah cukup buat merela tapi dia (si imam) harus
mengulang."

2873 Uh. Shahih tbnu Hifunl2/gl.
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Hadits ini diriwayatkan oleh ^rr"r*#,'#:3; ::ilini dan lebih lengkap dengan menyebutkan tentang junub dari hadits Al

Bara'. Dalam sanadnya ada Juwaibir, seorang pemwi matruk, selain ifu

dalam sanadnya juga ada keterpufusan.

L'rt ?:i ok '#- i. :k Ll :qt* -[rvvr].llr

ry y i;'rt r;t *a?" ,k lt );'* 'b
663-117731. Hadits: Bahwa Amr bin Salamah pernah

mengimami kaumnya di masa Rasulullah $ sementara dia

masih berusia tujuh tahun.

Hadits ini diriwayatkan oleh Al Bukhari dalam Shahilrnya2sTs

dari Amr bin Salamah dalam sebuah hadits, dimana di dalamnya ada

kalimat,

"a'& * ,tt ,iu i* t ,*rr1r**i sJ ,;*
Gtk i>:,r,k lu Gtk ite 5u ,i6 ,b 4t *
t;rf &gt ,igf E'o'ttbit'la ?*- $$ ak s
e.o)t ,y Cfr * t ), ,h lil .;;l';;'r" irp ,,,l''-;

ry *"tl'q- i.t6t*xl';; Gi*
Ayahku mendahului kaumku dalam hal masuk Islam dan ketika

dia datang, dia pun berkata, "Demi Allah, aku sampaikan kepada kalian

dari Nabi S sesuatu yang benar, beliau bersabda, Shalatlah kalian di

waktu ini ketika begini dan begini, lalu shalat ini ketika bqini dan begini.

287 4 I-;6. Sunan Ad-Damquthni (7/3631.
2875 uh. Shahih N Bukharrbo. 4302).
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Apabila telah datang ornkfu shalat maka hendaknya ada di antara kalian

Sang mangumandangl<an adzan, lalu Snng palin7 bangk hafat At

Qur'an dari kalian mazjadi imam'. Mereka lalu melihat tidak ada yang

lebih banyak hafalannya daripada aku, karena aku memang sering

mendengamya dari mulut para rombongan yang datang. Mereka lalu

mengajukanku sebagai imam di hadapan mereka padahal usiaku wakfu

ihr baru enam atau fujuh tahun."

An-Nasa' i2876 meriwayatkannln dengan redaksi,

ry gf,,.'i.t1ft'#'il'":K

"Aku mengimaml mereka dalam usia delapan tahun."

Dalam riwalnt 66, Puu62877,

.q gl;'rf gr'i)di
"Aku bemsia fujuh atau delapan tahun."

Sedangkan dalam riwapt 61'r-11',u6r-ri2878,

'wiU.tstt
"Aku berusia enam tahun."

Dalam sebmh riwayat yang diriwayatkan oleh Abu Daud,28ze

2tt76 lsh. gtnan An-Nas ,(no. 789).
2877 Lih. Sunan Abu Daudlno. 585).
2878 66. N Mu'jam N lhbirlno.6%g't.
287e Uh. SunanAfu Daud(no. 587).
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j, {*f *i ;&YtL*'vr i}, n 11;-1 -V 6
:;^ \Fi,t) 

jy ely*
"Aku tidak melihat ada perkumpulan kecuali aku akan menjadi

imam mereka dan akulah yang biasa mengimami shalat jenazah mereka

sampai hari ini."

Catatan: r

salimah merupakan ayah Amr di sini. Amr masih diperselisihkan

apakah sahabat Nabi atau bukan. Ath-Thaba6pi2880 meriwayatkan

sebuah riwayat yang menunjukkan bahwa Amr ini sempat ikut ayahnya

menjadi utusan kepada Nabi S.

Hadits keimaman Dzalspan budak Aisfiah.

Riwayat ini akan disebutkan di al'trir bab.

2880 Dahm N Mu'jarn Al t{abir akti belum menemukan riwayat dimaksud di

Musnad Amr bin Salimah' Al Hafizh dalam Al Ishabah (4/643) dan Tahdzib

At-Tahdab (8/38) mengambilnya kepada Ibnu Mandah dan dia

, menganggapnya shahih di kitab keAua (Tahdzib At-Tahdzib). Sedangkan di

kitab pertama (Al Ishabah) dia berkata, "lni gharib meski para perawinya

tsiqalt"

\? ;<lL 
';l ';, t-bf: tri*^,,t ,\y -[r vv t]. r r t

664-117741. Hadits,

dipimpin oleh seorang

.i>'At'&?ol 6 Lr\l
'Dengar dan taatlah kalian meski

mantan budak yang hidungnYa
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terbalik, selama dia masih mendirikan shalat bersama
kalian."

Demikian yang dituliskan oleh Al Mawardi288r 6un Ibnu fuh-
Shabbagh dan selain mereka berdua.

Perkataannya di akhir hadits, "selama dia masih mengerjal<an

shalat bercama kalian.

Aku tidak menemukannya seperti ini. Mereka menjadikan ini

sebagai acuan akan absahn5n keimaman seorang budak dalam shalat,

maka perlu ditinjau lagik*shahilran redaksi ini. .

Yang ada dalam Shahih At Bukha*s2 adalah:

IL775l. Hadits Anas dengan redaksi,

'&?of v *.: L,r'ok|it |t?'€AL ,$a,t ;
.!;,q

"Makipun kalian dipimpin oleh seomng budak Habsyt 5nng
kepalanya seperti abibah selama dia menqakkan Htab Allah kepada

kalian."

lL776l. Dalam sebuah riwa3ratnyaz883 bahwa beliau bersaMa

kepada Abu Dzar, "Dengar dan taatlah..." dengan makna hadits di atas

2881 66. AlHawneq22l.
w2 t:h. shahk Al Bukhad(no. 693).
2883 Uh. shahih Al Bulchanlno.696l.
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tanpa ada kalimat terakhir itu. AI Bukhari dan N4u.hr2s8a

meriwayatkannya dari hadits Abu Dzar sendiri.

IL777\ 14*1i.2885 meriwayatkannya dari hadits Ummu Hushain

bahwa Nabi $ berkhutbah tentang itu ketika haji wada' dengan redaksi,

.:t 
=6.F!A""?'6YWi';t"Maki kalian dipimpin oleh seorang budak yang menegakkan

kitab Allah kepada kalian.

Al 11uL62886 salah sehingga dia memasukkan ini dalam //
Mustadrak.

lL778l. Dalam riwayat Ath-Thabaruni2887 hadits ini dari jalur

Makhul, dari Muladz bin Jabal yang meriwayatkannya secara mar{rl',

"Taatilah setiap

imam."

Tapi dalam sanadnya ada keterputusan.

28&1 Uh. Shahih Muslim(no. 1837).
2885 Uh. Shahih Muslim(no. 1838).
2886 96. Al Mustadrakkarya Al Hakim (4/69-70,5/381,6/402-4081.
2887 65. N Mu'jam Al ltafuWz2O, no. 370).

.fvitklrb,h ylF'ef
pemimpin dan shalatlah di belakang semua
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4.r i;tL.;-t 'l-,J * ht J, 'fi |-ry - [r vv l] . r r o

.;Jf -*:J6ti't y:r* p e frk-,?f
665-117791. Hadits: Bahwa beliau $ minta digantikan

dengan lbnu Ummi Maktum untuk menjadi imam shalat
ketika beliau herus berangkat dalam beberapa peperangan,
meski dia itu buta.

Abu Daud2888 ,nsri'w6yatkanhya dari Anas dengan redaksi ini

dan dalam satu riwayatngn2s9, "Dua kali."

Diriwayatkan oleh Ahmad2890 dengan redaksi,

.c(.t. c '!. t'.,21
'6'el ft ry.-qrla. dts'i

' "Dan dia menjadi imam mereka meski dia buta."

t17801. Hadits ini diriwayatkan pula oleh Ibnu Hibban dalam

Shahilrnyz,z89t, Abu yu'1u2892 dan Ath-Thabaru62893 dari hadits

Hisyam, dari ayahnya, dari Aisyah.

t17811. Ath-Thabarqriase( meriwayatkannya dari hadits Atha'
dari hnu Abbas,

2888 uh. 'Sunan Abu Daud(no.595I
288e Uh. Sunan Abu Daud(no.29371.
28eo I:h. Musnad Ahnad(no. 13000).
28e1 66. Shahih lbnu Hibfun.
2892 Lih. Musnad Abu Ya'la(no. M56).
28e3 tjh. N Mu'iam AlAuath (no.2723,8132).
28e4 Uh. Al Mu'jan N t{abir(no.11435).
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g:)rt e f&?t itl;t\tt *:riP h' S* ulrhl
*r,-Jt /f'u 6,tr,

bahwa Nabi $ minta digantikan oleh hnu Ummi Maktum untuk

menjadi imam shalat dan lainnln unfuk mengurusi unsan Madinah.

Sanadnln hasan.

117821. Dan diriwayatkan pula dari hadits Buhainahz895 dengan

redaksi,

i"t3!- oK ,*#t ,p r& if ,' 'iti,:,,r ;L rsy ors

*,yrd;
"Apabila beliau bepergian maka beliau minta digantikan oleh

Ibnu Ummi Maktum unfuk mengurus Madinah. Dia sendiri yang

mengumandangkan adzan, rqamah dan menjadi imam shalat mereka."

Dan dalarn sanad lni ada AlWaqidi.

Catatan:

hnu Sa'd dan Ibnu Ishaq menyebutkan Perang apa yang

dilakukan Rasulullah $, dimana beliau diganfltugaskan oleh hnu Ummi

Maktum di Madinah, tapi mereka berdua berteda dalam menenfukan

beberapa bagianny32896.

28e5 Al Haitsami mengambilnya dari Ath'Thabarani dalam Al Mu'jam N l{abir
sebagaimana dahm MaJma' Az-?awa' id (2/681.

28e6 hh. N Badril Munirka4a hnu AlMulaqqln 14/45A4521.
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Dalam bab ini ada riwayat:

117831. Diriwayatkan dari Abdullah bin Umar Al Khuthami

lit Jy, * ,* ;ef'r:, a*, ,i b:rt i'i ok fi
*3 {'?'t -b

bahwa dia mengimami kaumnya Bani Khuthamah padahal dia

buta dan itu terjadi di masa Rasulullah $.
Hadits ini diriwayatkan oleh Al Hasan bin Sufi7an dalam Musnad

nya, Ibnu Abi lGaitsamah. Juga Qasim bin fuhbgah darinya dalam

Mushannafnya.

tlr ,i' *4. i3:if irilt ii ,Ly -[rv,rt].rrr
,t? i!":t G rrlk try ,f)u. '#Lt it? eir;sr d t;s

q'i?'tt',rV r4t G t;ts'ol:k;+'&it
666-1L7841. Hadits, 'Hendaknya yang nenjadi imam

suatu kaum ifu adalah yang paling baik bacaannp terhada'p
kitab Allah. Apabila dalam masalah bacaan mereka sama
maka hendaknya Wng palinq mengerti terhadap Sunnah di
antara mereka. Apabila dalam masalah sunnah juga sama,
hendalaya yang paling dahulu hijrah di antara mereka.
Apabila dalam maslah hijrah juga sama,maka hendaknya
yang lebih fua di antara merel<a.'
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Muslim meriwayatkan hadits ini dalam Shahilrnyv2s9T dari

hadits Abu Mas'ud Al Badari. Ada beberapa redaksi dan tambahan

redaksi di dalamnya.

Al Hakim2898 msng6nggap ini penemuan baru karena adanya

tambahan redaksi dalam riwayatnya yaitu,

,ib'e61t i6 pr)r €. t)it{'oy

'Apabila dai segi Al Qur'an fima, maka hendaknya yang

paling mengeii ftkih di antam merel<a."

Al Hakim berkata, "Redaksi ini aziz (diriwayatkan oleh dua

perawi dalam satu thabaqah atau lebih)." Kemudian dia menyebutkan

syahidnya.

.i., t' o 6 .. r^... I -.-rv) ;. ,f '-bi, ttf-c i'>'";- - [ r vrr o] . r r v

ooi-flzasl. Hadits, 'shatatlah di belalang setiap

orang baik maupun onang jahat."

Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Daud2899, Ad-Daraquthni2900

fiafazh ini miliknya) dan Al Baihaqi2eor dari hadits Makhul, dari Abu

Huraimh dengan menambahkan,

28e7 lth. Shahih Muslim (no. 673).
28e8 Uh. Al Mistadnk (1/Z4gl.
28ee lih. SunanAbu Daud(no.2533).
2e00 61',. Sunan Ad-Daraquthni (2/5G57).
zeor Uh.,As-Sunan N ltubn (4/191.
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'rut';'F e ):i+e :
"Berjihadlah bersama orang (pemimpin) gng baik maupun yang

jahat (fajir)." Sanad hadits ini terputus

Hadits ini memiliki jalur lain yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban

dalam kitab Adh-Dhr'u1u'2e02 dari hadits Abdullah bin Muhammad bin

Yahya bin Urwah, dari Hisyam, dari Abu Shalih, darinya, tapi Abdullah

ini seorang yang matruk.

11786-t789]. Ad-Daraquthni meriwayatkannya dari hadits Al

Harits, 6uri 662903 dan dari hadits Alqamah serta Al Aswad dari

Abdullah2g@, serta dari hadits Makhul juga dari Watsilah,290s dan ada

pula dari Abu Ad-Darda' ,2906 tapi kesemua jalumya lemah sekali.

AI Uqaili2goT berkata, "Matan ini tidak memiliki sanad yang

tsabit."

2902 Aku belum menemukannya dalam Al MaJruhln versi cetak. Hanya disebutkan
oleh Ibnu Al Mulaqqin dalam Al hdr Al. Munir(4/4581dimana dia menukil
pen-dhaifan hnu Hibban terhadap AMullah bin Muhammad bin Yahya

dalam Al MaJruhin (2/ 70-ltl.
Ada kemungkinan Al Hafizh dl sini keliru dalam penyebutan sehingga dia
mengim apabila hadits itu ada di sana, dan dia pun mengambil hadits ini dari
hnu Hibban dalam Adh-Dhubfa'. Yang benar hadits ini ada dalam Sunan
Ad-Damquthnl (2/551dan dari sanalah pengarang kitab /4/ fudr Al Munir
mengambil hadits ini (4/4571 melalui perkataann5ra, "Ad-Daraquthni
meriwayatkan dari dua jalur lain kepada Abu Hurairah....." Dan disebutkanlah

salah satunya dan hadits ini adalah yang kedua.
2e03 66. Sunan Ad-Damquthnt (2/571.
zew 1614.

2e0s 16i4.
2e06 Uh. Sunan Ad-Danquthnt (2/55).
2eo7 1;h. Adh-Dhubfa. lg/901.
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Ibnu Al Su*i2908 menukildari Ahmad bahwa dia pemah ditanya

tentang hadits ini dan dia menjawab, "Kami belum pemah mendengar

ml.

Ad-Daraguthni290s berkata, "Tidak ada hal yang tsabit tentang

ml.

Al Baihaqi memiliki satu bab khusus tentang ini, namun di

dalamnya hadits-hadits dhalf. Yang paling shahih hanyalah hadits

Makhuldari Abu Hurairah yang diriwayatkan se@ra -uou1.297o

Abu Ahmad Al Hakim berkata, "lni adalah hadits munkar."

v
A

dIl '-r), a

trtb :Ly -[r vt .].rr,r

.hr it iir y i6 u ,)'yb:
668-117901. Hadits, "Shalatlah di belakang siapa saja

yang mengucaplan 'laa ilaaha illa Nlah' dan shalatilah siapa
saja 5nng mengucapkan 'laa ilaaha illa Allah'.'

Ad-Daraquths2ett meriwayatkan hadits ini dari jalur Utsman bin

Abdurrahman, dari Atha', dari hnu Umar. Tapi Utsman di sini

dianggap pendusta oleh Ibnu Ma'in.

Juga hadits Nafi' darinya, tapi di dalamnya ada Khalid bin Ismail,

dari Al Umari, sedangkan Khalid ini perawi matruk. lalu dari jalur Abu

Al Walid Al Makhzumi dan ini tidak diketahui keadaannya oleh Ad-

Dhiya' Al Maqdisi, lalu dia diikuti oleh Abu Al Bukhturi padahal Wahb

2e08 l-ih. N nal N Mutanahiyah (1/4251.
Doe Uh. Sunan Ad-Damquttni (2/571.
zero 66. As$unan Al Kubn l4/t91.
2elr 66. Sumn Ad-Datquttnt (Ufi\.
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ini seorang pendusta. Dan dari jalur Mujahid, dari lbnu Umar tapi di

dalamnya ada Muhammad bin Al Fadhl seorang perawi matruk.lni juga

ada dalam riwayat Ath-Thaba 6ni29l2 .

Dia juga memiliki satu riwayat lain dari Utsman bin Abdullah Al
Utsmani, dari Malik, dari Nafi', dari Ibnu Umar, tapi Utsman ini

dianggap pemalsu hadits oleh lbnu Adi.

' Hadits, *Hendalmya yang mengimani kalian adalah
yang paling fua di antara l<alian!"

Hadits ini sudah disebutkan dari hadits Malik bin Huwairits

669. Hadits,
imam....

.A-:ir]ti:L* -111

'Dahutulanlah Quniry sebagai

Asy-Syafi'12913 meriwayatkan hadits ini dari Ibnu Abu Fudaik,

dari hnu Abu Dzi'b, dari lbnu Syihab bahwa telah sampai berita

kepadanya..." Lalu dia pun menyebutkan hadits di atas.

Il792l. Hadits ini juga diriwayatkan oleh hnu Abi Syaibah,2e14

Al Baihaqi2915 6uri hadits Ma'mar, dan Az-Zuhri, dari hnu Abi Hatsmah

dengan makna hadits yang seperti hadits di di atas.

2eL2 ,.;lh. N Mularn Al l{abir(no.136221.
2e13 Uh. Munad,AsySgfrT M. 2181.

ix'&H..

7il

l



Kitab Shalat Jamaah

117931. Diriwayatkan puta oleh Ath-Tirabarani dari hadits Abu

Ma'syar, dari Sa'id Al Maqburi, dari As-Sa'ib, tapi Abu Ma'syar adalah

perawi yang dhaIf.

11794-L7951. Dan diriwayatkan oleh Al Baihaqi2eT6 6vvi hadits

Ali bin Abu Thalib, Jubair bin Muth'im dan lainnya. Aku sendiri sudah

mengumpulk3nnVa dalam makalah khusus yang panjang.

670. Perkataan penulis, 'Para ulama madzhab (As!r-

Syafi'i) menukil dari para ulama terdahulu bahwa yang

seharusnya diutamakan sebagai imam adalah yang paling

baik di antara mereka, ada yang mengatakan yang paling

tampan di antara mereka, dan ada yang mengatakan yang

lebih jantan di antara mereka."

Menurutku, landasan pendapat ini adalah:

17796l. Apa yang diriwayatkan oleh Al baihaqizelT 6s6 hadits

Abu Zaid AI Anshari yang diriwayatkan secara marfu',

fs&t )V i&Lfi b?r rV ,:i:j:.it'6,*:^:x rjv sy

,rc . t !., c ft.tt--l f.6i..>u

2e14 66. Mushannaf lbnu Abi S5nibh (no. 32386).
2e15 66. As-Sumn Al Kubm (3/7Lll.
2e16 Uh.,As..iunan N Kubm (8/t41-144).
2er7 Uh. As$uanN ltubmt3/1211.
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"Apbila mereka bailga, mala hendakrya 5nng menjadi imam

adalah yang pafing bik bcanryn, apabila mereka sama (dalam hal
bcaan) mal<a jang bqhak adalah Sang paling tua, apabila mqeka
sarna, mal<a yang pling bgs wajahnya."

Dalam sanadnya ada Abdul Aziz bin Muawiyah, dimana Abu
Ahmad Al Hakim mencelanya lantaran hadits ini.

tL797l. Abu Ubaid juga meriwayatkan hadits ini dari Aisyah

dengan makna hadits di atas, namun hanya berupa perkataan Aisyah.

Abu Ubaid berkata, "Maksud Aisyah adalah yang paling bagus wajah

dan pefunjuknya."

4uL G -y'Sr ,y'Sti,lt :4*-[r vrr].rv\
671-t18981. Hadits, 'Tidak boleh seseorang

mengimaml orerng lain di saat ada dalam daerah kekuasan
orang lain itu."

14*5.2918 meriwayatkan hadits ini dari Abu Mas'ud, sebuah

hadits yang redaksi pertamanya berbunyi,

.i3:if ?'at ii
"Hendaknya yang manjadi imam suafu kaum adalah onng yang

paling bagus baaannya.... "

2e18 66. Shahih Muslim(no. 623).
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.g(;jit'r)i ,iA * i.r bG :L*.
Hadits, "Ibnu Umar pernah shalat di belakang Al

Haijal...."

Ini akan dibahas di akhir bab.

+o rL gs. Y bf tt u :4* -[rvrr].rvr
.4t

672-lL7ggl. Hadits, 'Termasuk sunah tidak meniadi

imam kecuali si pemilik rumah-

fuy-Syafi'iz9lg meriwayatkan hadits ini dari Ibrahim bin

Muhammad, dari Ma'n bin Abdurrahman, dari Al Qasim bin

Abdunahman, dari Ibnu Mas'ud, tapi di dalamnya terdapat kelemahan

dan keterputusan sanad

t18001. Hadits di atas memiliki syahid berupa riwayat Ath-

Thabarani29z0 6u6 jalur lbrahim An-Nakha'i, dia berkata,

l: ,afu ,i:y,i,a 
":fti 

i.t2 '>1;i ;;1 t.o ' 6..1 t t .t ). lcti oE 4r1a:i rf-f tJl dl + G
, .. ..fJ-o il

'ti alsr'nTl'"],;l?.,.ai ,.i,r '$'i iu; 1;i I ?ft|*
,p)t rrbi6-

2e1e 66. Mtsrnd,4sy-Sspft'r(hal. 55).
2e2o uh. N Mu'jarn At thbirlno.8493).
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Abdullah mendatangi Abu Musa dan . berbincang-bincang

dengannya sampai tiba waktu shalat. Tatkala rqamah telah

dikumandangkan Abu Musa mundur, maka AMullah, pun berkata,

"Bukankah engkau tahu bahwa bagian dari sunah meniadi imarn itu.' .:..
adalah shahibul bit(tuan rumah)?!"

Para perawinya tsiqah. Hadits ini .juga diriwayatkan oleh Al
Atsram, dia berkata, "Hadits ini tidak berlawanan dengan hadits yang

menyatakan shalatnya Nabi $ di rumah Anas, karena beliau adalah

imam di mana pun beliau berada."

*p h' * A, )u- * Gi f& u.t'of 'L+ 
*

Y;irsfi;-)
' Hadits: Bahwa lbnu Abbas berdiri di samping kirt

Nabi saw, lalu beliau memutamln hingga menempatkannSa
di samping kanan beliau.

Hadits ini diriwayatkan oleh Al Bukhari dan Muslim dan sudah

disebutkan dalam bab s5nrat-syarat shalat.

*p h, * *ft'C'Cb ,/rL L* -[r,r.r].rvr
C, .a . ,..!..1 ,.,c..,t-1 lt1,.t,. A'. .c. t ot-7r?.,

,r> cQi.> t;Jrrr, lu. d,f ll.e, ft sw t' ,Y- Oe tL-.-ca *S
'iiv l rul

673-t18011. Hadits: Bahwa Jabir pemah shalat
bersama Nabi saw, lalu dia berkata, 'Aku shalat bersama
Nabi & dan berdiri di samping kanan beliau, kemudian
datang orang lain lalu berdiri di samping kiri beliau, maka
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beliau pun mendorong kami bersamaan

menempatkan kami di belakang beliau."

14*1i*2921 meriwayatkan hadits ini dari dia menyebutkan bahwa

nama orang lain yang datang itu adalah Jabbar bin Shakhr.

sampai

, |t

J-t-l
{r..,

0#; ut 4b ,,--,l qro -[r,r.v].rvt
.db *'tt$.e&r{'hr,k ).

dil

ot
di

674-t78021. Hadits Anas, "Aku pemah shalat
belakang Rasulullah $ bersama seorang anak yatim

rumah kami, lalu Ummu Sulaim shalat di belakang kami."

Hadits ini disepakai ke-shahih-annya oleh 4l Bukhari dan

14r.11,r'r.2922

|u-y -[r ,r . r]. tvo

675-t18031.

 
4lll

td, t4t 9st
'jf ,1,;2t A L#t \^ jblt q.'5 :'u1,,,sr '-bi, Jb ,h}

,,.'., o L 6 ,.. ).r. . ./.
.dX)t p $l ccte)l g,, )V1 ot-F

Hadits: Diriwayatkan bahwa
beliau S berkata kepada seor.rng laki{aki di belakang shaf,

'Wahai orang'Wng shalat, mengapa kamu tidak masuk"ke

shaf atau menartk salah seorang dart shaf uituk
menemanimu? Ulangi shalatnu!'

2e2L Ur6. Shahih Muslim(no. 3010).
2e22 gyr. Shahih Al Bukhart (no. 380); Shahih Muslim (no. 658).
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Hadits ini diriwayatkan oleh Ath-Thabarani dalam 414*u1172e23

dan Al Baihaqi29za dari hadits wabishah, tapi dalam sanadnSn ada As.
Sari 6in Ismail seorang perawi yang mabt*.

Tapi dalam Taril<h Asltbalrat??s kartn Abu Nu'aim ada jalur
lain ketika dia menyebutkan btognfi Yahya bin Abdavraih Al Baghdadi,

tapi dalam sanadnya pula ada Qais bin Ar-Rabi'png di dalamnya ada
kelemahan.

Asal hadits ini ada dalam funan At-T1ffid,ry6 Abu Daud,Zen

Ad-Daraquthni,2e% Ibnu Majatr2w dan hnu Hibban,2gs tapi fiduk
mengandung maksud yang tertuang dalam bab lnl !,aitu kalirnat,
'Mangap lcamu ildak memdk s6@rug darl daf,"

I1S04l. Atnnad2esl juga meriuayatkann3B dart hadits Ali bin

$niban mirip dengan redalst hnu Hlbban,D32 sernentara Ifu Al Atsram
menukil dari Ahmad, "lnt adalah hadits hasn."

118051. Abu Daud juga mertunyatkan hadits ini dalam //
T4rgipex dart riuayat Muqaul bin Haryan se@ra mat{u,,

2u:r uh. N fu'hn Al Atlf,th k:r,.g4l6).
ztztt 1s11. A*.funan Al tfiba(J/l0f-{:CEjl.
* lsh. 7@t Al trfiMtw fr AshbtpnterlraAbu qdrh lUE tt.
4r?s l;fr\ grDn At-fumtd h:r,. ?flL, %ll.
2rz? litr. Suril, Ah, h.rd(no. 6821.
2e28 Uh. gt ran Ad-Daryuttnf ll/3fll, g6Bt.
D4, Utr. &nan lbru Maph(no. lfi)4).
2e3o Ljh. Slr,htt thu Htbban(no. 219E, Zlgg, ZZOL)
2e3r 66. Mmd Ahmad (no. 16297}.
2e32 66. Stnhth lbnu Hibban (no.2203).
2e33 66. At Mansit (no. 8B).
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'itri ,'-bL)t'u'>L:, *t'4A tLi'd * ,Vtrit;'oY
.;*!t'Ll';l.Lf 6,loiJ,
9Jl

',Jika ada seseorang yang datang dan dia tidak mendapati teman

(untuk membuat sha| maka hendaknya dia menarik safu onng dari

shat dan yang ditaik ini hendaknya berdiri bersamanya (di belakand.

Betapa besamya pahala orang yang bercedia ditarik itu."

Dalam bab ini ada pula riwaYat:

t18051. Dari Ibnu Abbas yang diriwayatkan oleh Ath-Thabarani

dalam N Ausathdengan sanad yang sangat lemah. Redaksinya,

'o1.1 ,'JiL)t ,;J ^i: ,;)t;f'{*':t *v\t S*, ultLl
16. ,)L'lj-)L3 ila-*.-

"Bahwasanya Nabi $ *"rn"rintuhkan orang yang baru datang

setelah shaf penuh untuk menarik satu orang agar bersedia berdiri di

sampingnya

*'l:*'.,7 hr air; ,;:f..; ,1 u*.
' Hadits Abu Bakrah 'semoga NIah menambah

semangatmu, tapi iangan diulangi!'

Hadits ini sudah disebutkan sebelumnya dan salah satu syahid

hadits ini adalah:
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t18071. Apa yang diriwayatkan oleh Ath-Thabarani dalam .4/
Ausath2934 dari Abu Hurairah dengan makna hadits yang sama seperti

hadits di atas, tapi sanadnya dha'if.

P ib .b & *vht J. fi s;; ,sj **.
.+:;ir

' Hadits Abu Hurairah: Bahwa beliau $ pernah shalat
di atas masiid.

Nanti akan disebutkan di akhir bab.

td t c t 
. . tz L, 

l. 
*.Lvlt ?tu..r'r+Jt g>V e * /t d-rJ-'

' Hadits lbnu Umar mengenai shalat khauf di Dzafu
Ar-Riqa'.

Hadits ini diriwayatkan oleh Al Bukhari dan Muslim. Dan hadits

ini akan disebutkan pada babnya

2e3a 65. Al Mu'jan At Ausath (no. 4838), dalam sanadnya ada AMut Hamid Al
Himmani seotang yang dhalf serta An-Nadhr bin Abdurrahman Abu Umar Al
Khazzaz Spng berstatus mafutkul hadib.
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;;rk'#,
686-t180SI. Hadits Jabir: Bahwa Mu'adz pernah shalat

Isya bersama Rasulullah s kemudian kembali kepada

kaumnya dan mengimami shalat mereka, maka shalat ifu

menjadi (shatat) sunah baginya sementara (shalat) wajib bagi

mereka.

fuy-Syafi'12e3s meriwayatkan hadits ini dari Abdul Majid, dari

Ibnu Juraij, dari Amr bin Dinar dengan redaksi ini.

Asy-Syafi'i berkata dalam riwayat Harmalah2936, "Hadits ini

tsabitdan aku belum pemah menemukan ada hadits yang diriwayatkan

dengan satu sanad yang lebih tsabit dannya."

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Ad-Daraquthlri2e37 dari hadits

Abu Ashim dan Abdunazzaq29sa dari Ibnu Juraij dengan tambahan

redaksi.

Al Baihaqi2939 ;uga meriwayatkannya dari jalur Asy-Syafi'i, dari

Ibrahim bin Muhammad, dari Ibnu Ajlan, dari ubaidullah bin Miqsam,

dari Jabir,

2e35 I.i6. Musnad N Imim Asy Sgf i$tal. 57).
2e36 l.ih. Ma'ifatu As-Sunan vm N A*ar12/365]-
2e37 gyr. Sunan Ad-Damquthni (7 /2U1.
2e38 L$. Mushannaf Abdutmzaq (no. 3725).
2e3e Uh. ,As-Sunan Al Kubm(3/85-86).

t 11 . tl
(f€

"r.-' 3t; )A 'rJJk dt't,bic iGe-\r," otr :tc q*- -[r,r.l].rlr
,

ub}gil.',1 'ff'A. t<)ii' y"1i[4 v'i it:g-;i'-r:t *t *ht
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;itUt t-') *\t * 4t e e orr $a"oi

.rye dej^tt *r,tA y'-* dL q';
bahwa Mu'adz shalat Isya bersama Nabi,S , lalu dia kembali

kepada kaumnya, kemudian dia mengimami mereka shalat Isya dan itu.

menjadi shalat sunah baginya.

AI Baihaqi29ao berkata, "Asalnya adalah bahwa apa yang

tersambung dengan sebuah hadits maka itu adalah bagian darinya,

apalagi apabila diriwayatkan dari dua jalur, kecuali ada dalil yang

menyatakannya hadits yang berbeda. "

Seolah-olah dia membantah orang yang berpendapat bahwa

hadits ini mendapat idraj (sisipan kalimat dari perawi) yang memang

diisyaratkan oleh Ath-Thu1-tu*i2941 dan beberapa orang lainnya.

Asalnya adalah riwayat Shahihair?94z 6u'ri hadits Jabir tanpa ada

kalimat,

'lltu adalah nafilah (shalat sunah) baginya, tapi mertiadi shalat

fadhu bagi mereka kaum Mu'adz)."

t18091. Hadits ini diriwayatkan oleh Ath-Thabarani dari hadits

Mu'adz bin Jabal sendiri dengan makna hadits yang sama seperti hadi*

sebelumnp.

2e4o Uh. Al Khilaafrwaar(ringlrasanqn) (2/2961.
2e4r Uh. Syarh Ma'anl Al Atsr (1/408-410).
2e42 g1'r. shahih Al Bul<ha d (no. 7009) dan Shahih Muslim (no. 4651.

Ui'rfi_gJ,d)rys ie$
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11810]. Al Ismaili rneriwayatkannya dari hadits Aisyah, dia

berkata,

"Apabila Nabi $ pulang dari masjid maka beliau shalat

mengimami kami (istri-isH beliau).'

Ini adalah salah satu hadits tambahan yang ada dalam

Mustakhnj Al Ismaili, namun tidak ada dalam Shahih N Bul<hari,lau dia

mengatakan bahwa hadits ini gharib.

d;{ ,8,, i,, & ?t ie ; ^aa
t;y:Jv'i ,riG G?'sf c'r|q;b

#;ht * At J;,4 ,,A 4* -[r,rt t].rvv

677-tt81l). Hadits Anas: Aku mendatangi

Rasulullah & ketika beliau sedang shalat. Lalu aku berdiri di

belakang beliau hingga iumlah kami bertambah banyak-

Tatkala Nabi $ merasa kehadiran kami, maka beliau

memperpendek shalat, kemudian beliau bersaMa, 'Aku

memperpendek shalat demi lralian.'

14*1irr'r2943 meriwayatkan hadits ini dari Anas,

*t
lilr
U;r

2e43 Uh. Shahih Muslim (no. 1104).

c. . I
, --. . tI
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'.; 06) C & *:t ;a ?" Jb ::t J;, os

3?'i tta;:*:t ,];- "p,' ; :Jus ,iF ?i qb Ji*
.Ui, e$ &,#,s$ s;{;',4*,e*f

bahwa Rasulullah S shalat di bulan Ramadhan, lalu aku datang

dan berdiri di samping beliau. lalu dia menyebutkan hadits mirip di atas

dan berkata, "Kemudiari beliau masuk shalat sendirian, lalu kami

menan5nkan hal ifu kepada beliau, maka beliau menyatakan, 'Benar,

ifulah yang membuatku melakukan itu kepda kalian'."

.illf;W x y.'€Ai6yt ,y uit,L* *

678-1L812-18151. Hadits, "Sesungguhn5n imam itu
dijadikan untuk diikuti, maka janganlah kalian menyelisihi
iman!'

Hadits ini diriwayatkan oleh AI Bukhari dan Muslim dari hadits

Abu Huraimh,Z94 dari Anas2%5 dan Aisyah.z% Sementara Muslim
juga meriwayatkan hadits dan Jabl4%7.

Catatan:

Ar-Rafi'i mengulangnya dengan redaksi,

noA Uh. Shahih N Bukhari(no.7721dan Shahih Muslhn(no.414).
zscti 66. Shahih Al Bukharrlno.3T8) dan Shahih Mustm(no.411).
2e46 Uh. Shahih Al Bukhan lno. 688) dan Shahih Mudtm kp. 4121.
2s47 L;,6. Shahk Muslim(no. 413).
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&q*'fuy
"Jangan kalian manyelisihi imam kalian."

Sepertinya dia menyebutnya berdasarkan makna. Nanti akan

dibahas di tempatnya.

679. Perkataan penulis, "Apabila dia shalat Isya di

belakang orang y.ang shalat tarawih maka itu tidak masalah

sebagaimana orang yang shalat Subuh mengikuti (makmum)

orang yang shalat Zhuhur. Asy-Syafi'i menukil ini sebagai

perbuatan Atha' bin Abi Rabah." Selesai.

t18161. AsySyafi'i2948 6"rLu1u: Muslim bin l(halid menceritakan

kepada kami, dari Ibnu Juraij, dari Atha',

n *"'' A dbl iQ ,fir: 6Y Ut ii-fi ok 'fi

.t&)r a yog:rU;,Fll:, fir,t';W *
bahwa dia te*i.,ggal shalat Isya, dia datang ."rn"r,turu orang-

orung sudah berdiri untuk shalat. Dia pun shalat bersama mereka dua

rakaat, kemudian melanjutkan dua rakaat berikutnya. Dia berpendapat

itu dihitung dan termasuk shalat Isya.

2e4tr Uh. Al Umm karla AsySyafi'i (1/173).
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tsyrglsj is,tt,i6)' t-tlr:6 v 'L+- -[rvrr].r,r.
i;ir ut d:, )r)* ,i:;;,rl h' 'g:" :Jv tiyr 6?'ru Et

.trl;LLv l; tsyt

680-t171S1. Hadits, 'Janganlah kalian mendahului

imam, apabila dia bertakbir, maka bertakbirlah kalian, iika
dia ruku mal<a rukulah kalian. Apabila dia mengucapkan
'Sami'allaahu liman hamidah' mala ucapl<anlah, 'Rabbana

wa lakal hamdu (Ya Tuhan, bagi-Mulah segala puii)', dan

apabila dia bersujud maka bersujudlah."

Hadits ini diriwayatkan oleh Muslim2949 6un Abu Daud2e50 6uti

hadits Abu Hurairah. Riwayat Abu Daud lebih jelas daripada riwayat

Muslim. Di dalamnya ada kalimat,

.'rL";. u?- rtJL; tr€; $ t"Cj'tj
"Dan janganlah kalian ruku ampl dla (imam) ruku dan

janganlah kalian sujud sampal dia sujud! '

iu,yt, el, i; qrt ;rx. Yl ,Ly -[r,rrr].rrr
..,Q ;1, Al, ?tt J'r"tf Ur
,,

681-118181. Hadits, "Tidal<kah orz,ng yang

mengangkat kepala (sebelum imam) padahal imam masih

2%e 66. Shahih Mttslim(no.4L5l.
2e5o I-:h. gtan Abu Datd(no. 603).
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sujud itu takut jika Allah akan mengubah kepalan5m menjadi
kepala keledai?!"

shahibnya hadits ini disepakati oleh Al Bukhari dan Muslim dari
hadits Abu Hurairah29s1. Redaksi ini milik Abu Daudzesz dan di sana
ada tambahan,

"Atau membentuknya menjadi benfuk keldai?!"

Adapun redaksi Ath-Thabarani dalam 41 4irru71r2s53,

.)tA-> ol_te 61t' Jl

..*i? ;l:, eYrhr Jlr;'af
a

'Allah akan mengubah menjadi kepala anjing?!"

Dan Ibnu Jumai' dalam Mu'jant-nyaz9\4, "Keparla setan."

l1s19l. Ibnu Abi syaibahzess meriwayatkan hadits ini dari jalur
lain, dari Abu Hurairah,

Ctl ,gcyt J+ '^L4X) ;,i; E; errt

let;; tiLix.

2e51 16. Shahih At Bukhad(no. 591) dan Shahih Mustim(no.42Z).
2es2 Lih. Sunan Abu Daud(no. G2Bl.
2e53 tjh. Al Mulam Al Ausath(no.4ZS9).
29s4 66. Mu'jam Asy-SyuytAlzkarya Ibnu Jumai' (hal. 147).
2es5 66. Al Mushannafkarya Ibnu Abi Syaibah (no. 7146).
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' "Yang mengangkat kepala atau menundukkannSn sebelum

imam, maka ubun-ubunnya berada di tangan syaitan 5nng menundukkan

dan mengangkablya."

Muhammad bin Abdul Malik bin Aiman juga meriwayatkannya

dalam Mushannafnya dari benfuk ini secara marfu'.

iJr ; ,U k :,a;G i. ;jt 4* -[r,rv.].r,rve)L\.>,,
qLl ,f 'f i:r;,^l il' 'g, :Ju til ,:rL3 t ?t, -b

.r.,\t,*'ii:; &3 ;v \t *'dt *,F {;b

682-IL82OI. Hadits Al Bara' bin 'Azib, 'Kami shalat

bersama Nabi & dan ketika beliau mengucapkan,

'Sami'allaahu liman hamidah (Allah maha mendengar orerng

yang memuji-N5m)'maka tidak ada satu pun dari kami yang

menundukkan punggungnya (untuk suiud) kecuali setelah
Nabi $ meletakkan keningnya di lantai."

Hadits ini diriwayatkan oleh Al Bukhari dan Muslim.2es5

*r'5q,f r* :ilurrt Ll)r;G.a$ v -[r^y \] .1^r

.:.-*, r"l y, Gf l3i 
'c,:$ ri1'f,;*l W) 'Jt, q 

G i .,U ',.-3*, r'1

683-11s211. Hadits, 'Janganlah kalian berlomba

denganku dalam hal ruku dan suiud. MesH aku mendahului

Ialian ketika aku ruku niscaya kalian akan dapat mengeiar

ketika aku bangun, dan meski aku inendahului kalian ketika

2e56 Uh. Shahk Al Bul<had(no. 690); Shahih Musllm(no.4741.
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sujud, nisca5m kalian akan bisa mengejarku ketika aht
bangun (dari sujud)."

Hadits ini diriwayatkan oleh Ahmad2957, Ibnu Ma;ah2e58 dan

Ibnu Hibban2e59 666 hadits Muawiyah.

.^1L rr;tpJ )b y'€A.iclt .l-,* ,XL,Ly *
., l'J-.\ .

' Hadits, 'Sesungguhn5n imam itu dijadikan unfuk
diikuti, maka jangan kalian berselisih mengenainya!"

Hadits ini sudah disebutkan sebelumnya, dan hadits ini

diriwayatkan oleh Al Bukhari dan Muslim dari hadits Abu Hurairah.

:qt De G^$';";if $*Ll :qy -[r,rvr].rrr
;"J, gAt 6r-,-,'Cltv ,l:.) tA ?ur * 4, Ci Wb t1 'r,;

Jb',,#.u,t f\ i ,dt d b i:L:t .br --'u ,tr,
ie og iqt'-?l'.ri) lt J;, t,S:=)r i*;&, * ?ru

t
tt a a

d'*l?>,*St fL
Ut; qt.>l',r Ctl ,i4t ar- *$ dl ; *, *

j6 ,t4;, L?k u; Ul:, t ,l-iL.

.tit ;:); Y;t tk ;.,; Y;t ,it;l ,;. U( L6l ,lt:rt,
684-t18221. Hadits: Bahwa pada suatu malam Mu'adz

mengimami shalat Isya kaumnya setelah dia

ns7 t;h. Musnad Ahmadlno. L68921.
2es8 Uh. Sunan lbnu Majah(no. 963).
2e5e 65. Shahih tbnu Hibbn (no. 2229, 22301.
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melaksanakannya bersama .Nabi &. Dia memulai dengan

surah Al Baqarah sehingga ada seorang famaah) yang

mundur dan shalat sendirian. Lalu dikatakan kepadanya,
"Kamu ini munafik!" Kemudian dia mengadukan hal itu
kepada Nabi $, maka orang itu berkata, "Wahai Rasulullah,

engkau biasanya mengundur pelaksanaan shalat Isya dan

sesungguhnya Mu'adz shalat bersama engkau kemudian
mengimami kami, dia mulai dengan surah Al Baqarah
padahal kami ini petani yang harus membawa unta pengisi

air sawah, kami bekerja dengan tangan kami sendiri. Maka

ketika aku melihat hal itu, aku pun mundur dan shalat
sendiri." Mendengar itu Rasulullah S pun bersabda,

'Apakah kamu ini akan menjadi tulang fihlah wahai
Mu'adz? Bacalah surah ini dan itu saja."

Hadits ini diriwayatkan oleh Al Bukhari dan Muslim2s60 6uti

hadits Sufyan, dari Amr bin Dinar, dari Jabir.

Dalam riwayat Muslim Sufyan berkata: Aku berkata kepada

Amr: Sesungguhnya Abu Az-Zubair menceritakan kepada kami dari

Jabir bahwa dia berkata, "Bacalah surah AqlSyams, surah Adh-

Dhuhaa, sumh Al-Lail, atau surah Al A'laa. Amr pun mengatakan hal

senada."

Al Bukhari2%l menyebutkannya dari riwayat lain se@ra

bersambung dengan hadits di atas, tapi tidak ada dialog antara Sufi7an

dengan Amr.

Hadits ini memiliki beberapa jalur dan redaksi. Redaksi yang

disebutkan oleh mushannifdi sini adalah redaksi riwayat Asy-Syafi'iz952

2e60 Lih. Shahih Al Bukhari(no. 701) dan shahth Muslhn (no.465).
2%1 66. Shahk Al Bukhart(no. 70S, 6106).
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yang juga meriwayatkannya dari Sufuan. Asy-Syafi'i menambahkan dari

Sufi7an satu riwayat dari Abu Az-Zubatr tentang penyebutan nama-natna

surah.

Catatan:

Kisah ini diriwayatkan dalam beberapa versi yang berlainan.

t18231. Dalam Musnad 41i-rr1pe63'diriwayatkan dari hadits

Buraidah bahwa dia membaca surah AI Qamar.

Dalam sebuah riwayat Abu Daud2964, An-Naru'12965 dan Ibnu

11166un2e56 bahwa shalat yang dimaksud dalam hadits di atas adalah

Maghrib.

Hal ini dikompromikan bahwa kisah tersebut terjadi beberapa

kali. Dalilnya adalah adanya perbedaan nama orang yang memisahkan

diri (dari Mu'adz). Ada yang mengatakan namanya adalah Haram bin

Milhan, ada yang mengatakan bahwa dia adalah Hazm bin Abi Ka'b,

dan ada pula yang mengatakan selain itu. Salah satu yang

mengkompromikan ini adalah hnu Hibban dalam Shahihaya.

d̂Jl Jb .i'r J;r'rl :Ly *

;:" u r-,-;,ir iiTt a;;, r'-Fl

2e62 I-:16. Musnad AsySgfi tnl. 56).
2e5s 61r. Musnad Ahmad (5/3551.
2e€A 96. Sunan Abu Daud.(no.79Ll.
2e6s Uh. SunanAn-Nas'i (no.984).
2e66 66. Shahk tbnu Hibbn(no. 1524).
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*Hadits, bahwa Rasulullah S shalat khauf, lalu

kelompok pertama memisahkan diri dari beliau setelah

shalat bersama beliau satu rakaat.

Hadits ini diriwayatkan oleh Al Buhhari dan Muslim dari hadits

I(hawwat bin Jubair yang akan disebutkan nanti.

)€lcl &;W v 'L+- -[r,rv t].rro

685-11824J. Hadits, 'Jangan kalian menyelisihi imam

Icalian!"

Sepertinya dia menyebut hadits ini secara maknawi.

Hadits ini diriwayatkan oleh Al Biur 12967 dan Ath-

Thabarani2958 6u6 Samurah secara marfu',

o )'-..
11 or{ri'€Jy lfJur&yl,# |

'Janganlah kalian mendahului imam lalian dalam hal ruku,

karena kalian akan mendapti aW Sang dia (imam) lal<sanakan terlebih

dahulu.

,rfii i,r&\,*" *:r*vht J2'8,L**
:ifs dt ;,ttt'&fiiY,*

M7 l:h. I{asyf N,4sbr (no. 47 4t,.
2%8 Al Haitsamt mengarnbilnya {6lan Majma' Az-hua'td lznq, darl Ath'

Thabaranl dalarn N Mr'iam Al thbtr.
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' Hadits: Bahwa beliau $ shalat bersama para

sahabat, kemudian beliau ingat bahwa sedang iunub, lalu

beliau pun memberi isyarat kepada mereka unfuk tetap di
tempat.

Hadits ini sudah disebutkan di pertengahan bab.

i.*\t g{St',y Lfrt'!:)\l'i; -[r,rv o].r,rr

qL'*.,.fi gJit 1';
n7 n.. .n I
I ,Ys ctS?l

.s.J';ut@i-*\r
686-118251. Hadits, 'Elarangsiapa Wng mendapati

ruku dari rakaat terakhir di hari Jumat, mal<a hendalm5p dia
menambahl<an safu ral<aat lagi. Sedangl<an banngsiapa

Wng tidak mendapatl<an ruku dari nkaat te?akhir mal<a

hendaknya dia shalat Zhuhur empat rakaat.'

Ad-Daraquthn72969 meriwalntkan hadits ini dari hadits Yasin bin

Mu'adz, dari lbnu Syihab, dari Sa'id.

Dalam sebuah riwayahrya,2970 6v6 Sa'id dan Abu Salamah, dari

Abu Hurairah disebutkan dengan redaksi,

t,
:d-J/-

'n Lfli)/

'lr\l tlyr,3jif '"- l;J.3Jrt ?T- i5,,41 irl g\f $y

."s)'€rly,":u a;s'rar'i I of:,s?l W€# ^it;

296e Uh. Sunan Ad-Daraquthni ll/ll't.
2e7o Uh. fiurut,M-Datryttnt l2/rc1.
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"Apabila salah seorang dart katian mendapati dua rakaat di hari

(shatat) Jumat, maka dia sudah mendapatkan shalat Jumat itu. Dan

apbila dia mendapatkan satu rakaat saja, maka hendakn5n dia

menambahkan satu rakaat lagi. Namun apabila dia tidak mendapatkan

safu mkaat pun maka hendakn5n dia shalat empat rakaat"'

Tapi Yasin di sini adalah seorang yang dha'if dan matruk'

Ad-Daraquthniz971 juga meriwayatkannya dari hadits Sulaiman

bin Abi Daud Al Harrani, dart Az-Zuhri, dari Sa'id sendirian dengan

redaksi yang sama dengan yang disebutkan oleh mushannif'

Dan Sulaiman di sini iuga matruk-

Dan diriwayatkan pula dari jalur Abu shalih bin Abu Al Ahdhar,

dan Az-Zghri, dari Abu Salamah sendirian2972 dengan makna hadits

yang sama seperti riwayat yang pertama, tapi Shalih adalah seorang

yang dha'if.

Al Hiim2e73 juga meriwayatkannya dari hadits Al Auza'i,

Usamah bin Zaid, Malik bin Anas dan Shalih bin AlAhdhar.

Ibnu Majahzs74 jugameriwayatkannya dari hadits Amr bin Habib

-dan dia itu matruk- dari Ibnu Abi Dzi'b, semuanya dari Az-Zuhri, dari

Abu Salamah.

Ibnu Abi Dzi'b dan Sa'id menambahkan dari Abu Hurairah

dengan redaksi,

.el.at'!1'rl';i *k t *:;t ifu'u'IL\I'J;

2e7t 1i6. Sunan Ad-Damquthni (2/121.
2e72 Lih. Sunan Ad-Damquthnl (2/tl).
2e73 gyr. Al Mustadnkkaqa Al Hakim (1/29L1.
2e7.4 uh. Sunan lbnu Majah (no. 1121).
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"Barang siapa mendapati safu rakaat shalat Jumat, maka dia

telah mendapatkan shalat itu."

Ad-Daraqutinizel'juga meriwayatkan dari riwayat Al Hajjaj bin

Arthaah dan Abdurrazzaqbin Umar, dan Az-Zuhri, dari Sa'id, dari Abu

Hurairah sama seperti sebelumnya. Tapi kesemuanya tidak

menyebutkan adanya tambahan yang terdapat kalimat,

.Qrl ;pt t&i;\t rs';t ):\ t a:,
"Dan barangsiapa yang tidak mendapatkan nkaat terakhir maka

hendaknya dia menunaikan shalat Zhuhur empat mkaat."

Di sini tidak ada ketentuan harus mendapatkan ruku.

Jalur terbaik dari hadits ini adalah apa yang diriwayatkan oleh Al

Auza'i meski terdapat tadlis N Walid. Sementara itu Ibnu Hibban dalam

Shahibnyaz97 6 6"rt^u1a, " Semuanya ca@t. "

Ibnu Abi Hatim mengatakan dalam 41 ttuP977 meriwayatkan dari

ayahnya: Tidak ada asalbagi hadits ini, matannya yang ada hanyalah,

.tis')\l'r$
aa
ad 

_,1 El'.al'(n'$\l'i
"Ehmngsiapa mendapatl atu nkaat shalat maka dia telah

mendapatkan shalat ifu. "

Ad-Daraquthni menyebutkan berbagai perbedaan versi riwayat

dalam kitabnya Al ftal}eta dia berkata: Yang shahihadalah riwayat,

2e75 Uh. Sunan Ad-Da;aquthnl (2/l0l.
2e76 66. Shahih hnu Hibbn (4/3521.
2e77 uh. Atltall<argalbnu Abi Hatim (1/2231.
ze78 uh. Al tlal laap Ad-Daraquthni 19 / 2.15-ZlT.
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*s;;iilt'a'!t\i a
"Bamngsiapa gmng mendapati safu mkaat dari shalat."

Hal yang sama dikatakan oleh Al Uqail12979. Wallahu a'lam.

Hadie ini memiliki jalur lain lagi yaitu dari jalur Az-Zuhri yang

diriwayatkan oleh Ad-Daraquth^2e8o dari hadits Daud bin Abi Hind,

dari Sa'id bin AlMusayyab, dari Abu Hurairah, tapi dalam sanadnya ada

Yahya bin Rasyid Al Bara' dan dia seorang yang dha'if.

Ad-Daraquthni berkata dalam At 1W981, "Haditsnya tidak

mahfuzh." Juga diriwayatkan dari Yahya bin Sa'id Al Anshari bahwa

telah sampai berita kepadanya dari Sa'id bin Al MusayxTab berupa

perkataan Sa'id semata. Ini lebih pantas dianggap benar.

Ad-Daraquth1i2982 juga meriwayatkannya dari jalur Umar bin

Qais -dan dia seorang yang matruk- dari Abu salamah dan dari Sa'id

sekaligus, dari Abu Hurairah.

Dalam bab ini ada beberapa riwayat lain:

*;tl i.t: tefrt itt, '# itt *-l\^Y1].1^v
'* ,:q.:^!Jt * ri U U; ;.* ,e. *y u e)flt)

2e7e LJh. Adh.Dhubfa 'karya Al Uqaili (4/3981.
2e80 Uh. Sunan Ad-Damquthnt (2/12-131.
2e81 Uh. At ltal l<aryaAd Daraquthni (9/2LH2ll[
2s82 1;1r. Sunan Ad-Damquthnt t!/lll.
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'*.rlt Gp'rf u,J.it >J, 'u a,S t':Stif ; *q yJ ,f ,ly.
.'^{')b*n;,s}l'el

68i7-11826I. Dari lbnu Umar yang diriwayatkan oleh
An-Nasa.i2983, Ibnu Maja[298+, Ad-Daraquthsi2985 dari
hadits Baqpyah: Yunus bin Yazid menceritakan kepadaku,

dari Az-Zuhrt, dari Salim, dari ayahnya yang

meriwayatkannya secara martu','Barangsiapa mendapati
satu rakaat dari shalat Jumat atau yang lainn5m, hendakn5Ta

dia menambahhn nl<aat Wng tertinggal, maka shalahg
sempuma."

Dalam sebuah versi redaksi berbunyi,

.al*:t '!)t"rl 'rii

"Maka dia telah mendaptkan shalat ifu.'

Ibnu Abi Daud dan Ad-Daraquthni berkata, "Hanya Baqiyyah

yang meriwayatkannya dari Yunus."

Ibnu Abi Hatim berkata dari ayahnya dalam 41 11u1pe86 16

adalah kesalahan pada matan dan sanad. Yang benar hadits ini adalah

riwayat dari Az-Zuhri, dari Abu Salamah, dari Abu Humirah secara

marfu',

.W",:,1 * *S; yQ',y'I).)\l'J;

2983 Uh. Sunan An-Nasa'i(no. 556).
2e8a 96. Sunan tbnu Majah(no. 1123).
2e8s 66. Sunan Ad-Danquthnl (2/12t.
2e86 66. N llalharylbnu Hibban (l/1721.
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"Siapa yang mendapati safu rakaat shalat maka dia sudah

mendapti shalat ifu (secan k*eluruhan)."

Adapun perkataannya, "Dari shalat Jumat" adalah salah sebut.

Menurutku, ifupun apabila terbebas dan tadli*nya BaqiSryah,

sebab dia melakul<an tadlis taswiyah, dimana dia menyebutkan gurunya

(Yunus) melakukan'an'anah.

Hadits ini memiliki jalur lain yang diriwayatkan oleh lbnu Hibban

dalam Adh-Dhu'afaqe87 6ari hadits Ibrahim bin Athi5ryah fut-Tsaqafi,

dari Yahya bin Sa'id, dari Az-Zuhn2988 dengan redaksi di atas. Dia

berkata, "lbrahim ini sangat munkarul hadits, dan Husyaim men-tadlis

khabar-khabar darinya yang tidak berdasar, sehingga ini adalah hadits

yang salah."

Ya'isy bin Jahm meriwayatkan hadits ini dari Abdullah bin

Numair, dari Yahya bin Sa'id, dari Nafi', dari hnu Umar yang

diriwayatkan (disebutkan) oleh Ad-Daraquth ni2e8e .

Dia (Ad-Daruquthni) juga meriwayatkannya299o dari hadits Isa

bin lbrahim, dari Abdul Aziz bin Muslim. Juga diriwayatkan oleh Ath-

Thabarani dalam Al Auatl?eel 66ri hadits Ibrahim bin Sulaiman Ad-

Dabbas, dari Abdul Aziz bin Muslim, dari Yahya bin Sa'id. Dia

mengklaim bahwa AMul Aziz meriwayatkan secara sendirian (tafamtd fi
arriwayahl dari Yahya bin Sa'id dan bahwa lbrahim pula

meriwayatkannya secara menyendiri ltafarud fi ar-riwalah) dari Abdul

Aziz, tapi dia salah di dua pemyataan itu sebagaimana yang Anda lihat.

2e87 Lih. Ktab Al Majruhin(L/Logl.
2988 p66 Salim, dari ayahnya secaftr matfu'.
2e8e Uh. Sunan Ad-Damquthnt (2/131.
2ee0 Uh. Sunan Ad-Danquthni (2/131.
2ee1 uh. Al Mularn N Austh(no. 4188).
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Ad-Daraquthni menyatakan dalam Al llal, bahwa adanya

perbedaan versi riwayat dalam hadits ini dan.yang benar adalah hadits

yang diriwayatkan secara mauquf.

.Vrrt-- *t'*:r:tU,i
' Hadits Abu Bakrah: Bahwa dia masuk masiid ketika

Rasulullah $'sedang ruku, lalu dia ikut ruku baru kemudian

masuk shaf. Kemudian Nabi $ dikabarkan akan hal itg dan

rakaat (yang dia sempat ruku) itu dihitung sebagai satu

rakaat."

Hadits ini diriwayatkan oleh Al BuL*rari dan Muslim dan sudah

dibahas tanpa kalimat, "Dan rakaat itu dihitung safu" ifu hanyalah

perkataan mushannif(fu-Rafi'i) berdasarkan pemahamannya.

.t4t'43A€,#
f-/St G'!:rrl,-J; ,6;:; oj u* -h,rrvl.ru

688-[18271. Hadits. Abu Hurairah, "Barangsiapa wng
mendapatt<an (imam) sedang ruku maka hendalm5n dia ikut
ruku bersamanya dan mengulang lagi ral<aat tersebut-'
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Al Bukhari meriwayatlannya dalam pembahasan membaca

(surah AI Qur'an) di belakang imam?esz dari hadits Abu Hurairah,

bahwa dia berkata,

.y?;t |* W t O;', irat 
"s 

r\f $y

'Apabila kamu mendapati jamaah sedang ruku maka ruku itu

tidak dihifung mendapati safu rakaat."

Demikianlah hadits yang terkenal dengan periwayatan secara

mauquf.2993

Sedangkan hadits yang diriwayatkan secara marfu'tidak ada

dasamt'a. Ar-Rafi'i mengikuti Al Ghazali dengan menyatakan bahwa

Abu fuhim Al lbadi menukil bahwa hnu Khuzaimah menjadikan hadits

ini sebagai acuan.

Menurutku, aku sudah merujuk kepada Shahih lbnu

I{huzaimalP994 6un yang aku dapati adalah:

IL828l. Ibnu Khuzaimah meriwayatkannya dari Abu Hurairah,

.LiL 'ru.!t e)of # tis;if 'ui ;t"ar u *;'r):)\l'J;

'Barangsiapa mendapati antu rakaat dari sebuah shalat mala dia

telah mendapatin5n sebelum imam menqakkan punggung hangkit dari

ruku)." 
,

2992 gu6 membaca di belakang imam (no. 278).
2993 hnu Hajar berkata dalam catatan kaki, "Artinln bahwa hadib ini rvauquf."
2ee4 66. Shahih lbnu Khuzatuah(3/45, no. 1595).
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Ibnu Khuzaimah memberinya judul, "Penyebutan waktu kapan

seorang makmum dianggap mendapat safu rakaat ketika imamnya ruku

sebelum dirinya."

Ini jelas berbeda dengan apa yang mereka nukil dari Ibnu

Khuzaimah. Hal ini diperkuat bahwa setelah itu Ibnu Khuzaimah

memberi judul hadits berikutnya, yaitu: Bab: Mendapati imam sedang

sujud, maka diperintahkan unfuk sujud ftagi makmum) dan rakaat itu
tidak dihitung karena hanya mendapati sujud. Yang dikatakan mendapat

rakaat adalah yang mendapatkan ketika imam masih.1ru."2995

1l82gl. Kemudian dia meriwayatkan hadits Abu Hurairah juga

yang diriwayatkan se@ra marfu',

'r):)\f 'J;3 ,rii, a/* l) t):\Liu S-;l a*:: & tit

.al*Jit',!)'rf it rCS"S,

'Apabila kalian datang sementam l<ami sdang sujud maka
sujudlah dan itu tidak dihitung (sebagal satu nkaat). Tapt

mendaptl nkaat (ruku) mal<a dia mendaptl<an shalat tetsebut."

Ad-Daraquthni menyebutkan dalam Al llal dengan
makna hadits lnng sama dari Mu'adz dan hadits ltu murcal.

aarlra

rit :iu *, *vht J2'fiEfi:L* -[r,rr.].rrr
.i,;)' e*'€L$')G jri,;)'; it*st'€;.f J

2ees 65. Shahih lbnu Kluzainnh (3/57 -#, no. 1622l.
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689-t18301. Hadits: Diriwayatkan bahwa

beliau $ bersabda, 'Apabila lralian hendak menunaikan

shalat dan kalian mendapati imam sedang dalam satu posisi

maka lakukan sebagaimana yang dilakukan imam-'

At-Tirmidz12996 mgriuayztk6n hadits ini dari hadits Ali dan

Mu'adz bin Jabal, tapi di dalamnya ada kelemahan dan keterputusan

sanad. Dia berkata, "Kami tidak tahu ada seorang pun yang men-sanad

kannya dari benfuk ini."

Hal ini dipilih oleh Abdullah bin Al Mubarak. Sebagian mereka

ada yang menyebutkan bahwa beliau berkata, 
,

.'i'A *L e'"r*Al 3}!'u,-'LE';'l l:i
"semoga dia tidak mengangkat kepala dari suiud ifu melainkan

dia m punkan d osanya. " Selesai,

Diriwayatkan pula oleh Ahma 6,2997 lal Abu Daudz998, dari

hadits lbnu Abi laila dari Mu'adz yang berkata, "Shalat itu dihiasi dalam

tiga bentuk..... "Lalu dia menyebutkan haditsnya.

Di dalamnya ada kalimat:

,Jui ,ltt" iG;
,JG ,,& 6

lt . .
ltt C -. trr

CA.r,r lii, ir-lU

2e96 I-.;16. Sunan At-Tirmidzilno. 591).
2ee7 l;h. Musnad Ahmad(S/2Sg,ZS4l.
2ee8 96. Sungn Abu Daud(no. 507).

,tbbli.

; * a* !r ,:'l )c ;' iLl't
&3 *v ?tt * Vt '^{. 'rri;;i
iy,* &J;v?u, * It eUt

I cr. I
t:.:?9
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.tcl

yt Ji; Jtii ,6?;:- ?tt

l-&u ut4
Mu'adz pun datang dan berkata, "Aku tidak mendapatinya

dalam posisi apapun kecuali aku akan ikuti, lalu aku ganti rakaat yang

tertinggal." lalu Mu'adz datang dan Nabi S sudah mendahuluinya

dalam beberapa rukun shalat. Mu'adz berkata, "Aku beridri bersama

beliau." Dan ketika Nabi # sudah menyelesaikan shalatnya maka

Mu'adz berdiri untuk mengganti rakaat yang tertinggal. Lalu

Rasulullah # pun bersabda, "Mu'adz sudah memberi contoh bagi

kalian, maka lakukan seperti yang dia lakukan!"

Tapi AMurrahman tidak mendengar langsung dari Mu'adz.

Namun ada riwayat dari Abu pur42999 dahm bentuk lain dari

AMurrahman bin Abu laila yang berkata, "Para sahabat kami

menceritakan kepada kami, bahwa. Rasulullah S ...." lalu dia

menyebutkan hadits yang sama di aias.

Di dalamnya terdapat kalimat: Mu'adz berkata, "Posisi apapun

yang aku dapati Rasulullah $ melakukannya maka akan langsung aku

ikuti....." Sampai akhtr hadits.

'Jvt ',r; Ul ,i$ t*p L-*-[r,rrr].'rr.
o t1 , ,
.Oda''t

690-118311. Hadits Aisyah: Bahwa dia mengimami
para wanita dan dia berdiri di tengah mereka.

zeee 66. Sumnt Abu Daud (no. 505).
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Hadits ini diriwayatkan oleh AMurrazzaq,30o0 dan dari jalumya

diriwayatkan oleh Ad-Daraquthni300l dan Al Baihaq13002 dari hadits Abu

Hazim, dari Ra'ithah Al HanafiyxTah, dari Aisyah,

"{;ki>b GW.uc"Wlrifi
bahwa dia mengimami mereka (para wanita) dan dia berdiri di

tengah mereka dalam shalat fardhu." .

Ibnu Abi Syaibah3003 meriwayatkan hadits ini dalam Mushannaf-

nya, juga Al Hakim3oOa dari jalur hnu Abi laila, dari Atha', dari Aisyah,

.',iat e',# ip ;rlt ?Y utt qfl

bahwa dia (Aisyah) mengimami para wanita dengan berdiri di

tengah-tengah shaf."

",.;tri it-. Ul ,ifi ,a7L if q*-[r,rrl].11\
.',*-,

691-t18321. Hadits Ummu Salamah: Bahwa dia

mengimarni para wanita dan dia berdiri di tengah-tengah

mereka.

Hadits ini diriwayatkan oleh AsySyafi'i,300s hnu Abi

Syaibah3005 dan Abdurrazzaq3oo7, ketiganya dari jalur hnu Uyainah,

3000 Uh. Al Mushannafkarya Abdurrazzaq (no. 5086).
3001 Uh. Sunan Ad-Damquthni (L/4041.
3002 66. As-Sunan Al Kubra (3/131).
3003 I:h. Mushannaf lbnu Abi Syibh(no. 5954).
3oo4 96. Al Mustadmk (L/2O3- 204).
3005 Lih. Musnad Asyr-Syafr'r(hal. 53).
s005 96. Mushannaf lbnu Abi Syaihh (no. 5952).
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dari Ammar Ad-Duhani, dari seorang wanita dari kaumnya yang

bernama Hujairah, dari Ummu Salamah,

bahwa Ummu Saramah *",r,::":)Y*,n o,

tengah.

Redaksl AMurrazzaq,

.ti#.'*vi ;ir r>b G ^:* il ef
"lJmmu Salamah mengimami kami dalam shalat Ashar dan

berdiri di tengah-tengah kami.

Dari jalump diriwayatkan oleh Ad-Daraqufl1pi30o8. Juga

diriwayatkan oleh hnu Abi Syaibah,3oog dari jalur Qatadah, dari.Ummu
Al Hasan,

, '.. ,6t2. t'-3'-. 1. "fo 1.

d 0g l:- a^u' 3l t>l-1 ,ifr

bahwa dia melihat Ummu Salamah berdiri bersarrra mereka di
tengah shaf.

|#- nql?q!:i ok *;t'ol ,L,ro -[r,rrr].llY
.)r6,&

3c'07 tjh. Mushannaf Abdurmzzaq (no. 5082).
3008 66. Sunan Ad-Darquthni (1/4051.
300e 96. Muslnnmf tbnuAbt Staibh(no.5953),



Talkhishul Habir

692-1L8331. Hadits: Bahwa Aisyah pemah diimami

oleh seorang budak laki-laki miliknya yang belum

dimerdekakan, bernama Abu Amr.

Hadits ini diriwayatkan oleh Asy-Syafi'i3010 dari Abdul Majid,

dari lbnu Juraij:

$ ,il)r JLL 4G tirfii$v'&fr'^<$ €] 'r;t €'*(
Jr :is ;)'r#:i- .tf tei t:r.1 ii ):; 

'') 
,# U. +e:

Wt*tiil;:* i1t*;a
Ibnu Abi Mulaikah mengabarkan kepadaku bahwa mereka

mendatangi Asiyah dari atas lembah, yaitu dia (lbnu Abu Mulaikah),

Ubaid bin Umair dan Miswar bin Makhramah bersama banyak orang.

Mereka diimami oleh Abu Amr maula Aisyah sementara Abu Amr

sendiri adalah budak Aisyah yang belum dimerdekakan pada waktu itu.

t1S34l. Ibnu Abi Syaibah3011 iugu meriwayatkan dalam Al

Mushannafdari Waki', dari Hisyam, dari Abu Bakar bin Abu Mulaikah,

G o6, ,r d:i oK ,1"',* a (irtb',"Ef a'htA ol
. c t?..4:'.r-Jt

bahwa Aisyah pemah memerdekakan seorang budak laki-laki

secara tadbir (mencicil) dan budak ini biasa mengimaminya di bulan

Ramadhan dengan cara membaca mushaf.

3o1o Uh. Musnad AsySyfi'r(hal. 54).
30u uh. Mushannaf lbnu Abl Sgibh bo. 72171.
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Kitab Shalat Jamaah

Al Buktrari meriwayatkannya secara mu'allaq.go72

.i t .0l :&-j- -[r,rro].11r
. .t , . ,O .l,.\-t4'! r; iTtaeUtzV

Umar pemah shalat

,ia ok '# 
,1.r

693-118351. Hadits: Bahwa lbnu
di belakang Al Hallal bin Yusuf.

Hadits ini diriwayatkan oleh Al Bukhart dalam sebuah hadits

L1.,**.3013

?or2 Uh. gailh N eidrad(2/Zl6l.
3013 y*4.1n lnl dlambil dari rlr*ayat Al BuLharl dalan Sllahtbqn (no. 1660)

berupa ililt b€rttarlnlra Abdulhh bin Urnarbersama Harra bln Yusuf.

Dl dahmnyra, darl Sallm yang berlata, "Abdul Mallk menuts strnt kepada

Haffi untuk tHak menyeltslhl hnu Umar &hm berhall, maka datanglah lbnu

Umar dan alar b€raman!,a unktu ihr dl harl Anfah pada saat terg€[ndmlp
rnataharl. Dla bertcriak dl tcngah pe*€ntattan ,antaatt harl. Da kehnr
mengenalon ltaln bcrcelp watna htnhg dan bcdeta, "Ada apa &Banmu
u,ahal Abu Abdunahnran?" Ibnu u.nrar rnenJauab, "Segera peql d slang ttarl

lnl lohu l€ru frgln m€ndlofl snah'Al tlafa, bcrl6ta, "Dl saat trP" lbnu

Umar, 'Ya.'Al Ha[ar, "l(abu begtU tutg$hh sarnpal alo menrakal sesntr
dt keeahhr ltarnudlan kclnr.'
Dla pnr tunm hkrgga keerarlah Hara, ddt dla b€rrahn antara al<u (Salm)

dengan aSntrku (lbnu Urna{. Ah bcrlrata, "l(alau l€nru hgh sntnah maka

perlrgkaslah khutbah dan segrcralon u,uqrf.' Mendengar fhr Al Hailal melthat

ke Abdullah Oin Unur) dan b€rlratahh Ab&rllah, 'Db besrar."

Menurutku, lnl manunjukkan bahun Abdulhh bln Umar shalat dl belalong
Hajjaj saat itu. Sebab, aku behrm menemukan ,lolimat yang dengan tegas

seperti yang dlung&apkan oleh lbnu Hajar dalam Slrarrrl, Al Bttl&addarnijdrak
puhdi ktabhin. Walhlu a'lam-



Talkhishul Habir

694-t18361. Hadits Abu Hurairah: Bahwa
beliau S shalat di atas masjid.

AsylSyafi'i30l4 meriwayatkannya dari Ibrahim bin Muhammad,

dia berkata:

lv ;e'i U z'rl rJ ,r!(. 'ifr a;f 3t i'; \sr; .;"t,ate 9'- J.J - vJ

4",*Jt ,f f,yt rtb, )-,*Jl
Shalih maula Tau'amah menceritakan kepadaku bahwa dia

melihat Abu Hurairah shalat di atas masjid mengikuti imam yang ada di

dalam masjid.

Al Baihaqi3015 meriwayatkan hadits dari Al Qa'nabi, dari lbnu

Abi Dzi'b, dari Shalih.

Diriwayatkan pula oleh Sa'id bin Manshur dan diriwayatkan pula

oleh Al Bukhari secara ta'lg.3ols

Ini dikuatkan oleh:

t18371. Hadits Sahl bin Sa'd dalam Shahihain,3ol7. dirnana

Rasulullah $ dalam shalatnya mengimami orang-orang sedang beliau

bdrada di atas mimbar.

3014 95. At Umm(L/1ZZ;
3or5 Uh. As-Sunan Al Kubn (3/LlLl.
3016 uh. Shahih AlBukhari(l/'79lbemta Al Fath.
3ou Uh. shahk atbU<nari(no.3771dan Shahih Mustim(no. 5zl{).
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Ktab ShalatJamaak:

Tapi ini berlawanan dengan: _

118381. Apa yang diriwayatkan oreh Abu Daud,Qrs dari jarur
Hammam,

?f ^at Ll

15,i:6; r^r*
.4.:Ju rilss

bahwa Hudzaifah mengimami orang:orang dr Mada.in di atas
dukkan (toko), laru Abu Mas'ud menarik bajunya hingga dia turun.
setelah selesai dari shalatnya maka dia berkata, "Ttdakkah kamu tahu
bahwa mereka dilarang metakukan hat itu?!" Hudzaifah menjawab,
"Benar."

lni di-shahiblan oleh hnu Khuzai-upr30l9, hnu Hibban3020 6",,
Al Haldm3021.

Dalam sebuah riwayat Ar Hakim ada penegasan akan mar{uLnya
hadits ini.

Abu Daud3o22 meriwayatkann3a pura dart bentuk 0arur) rain. Di
dalamnya dinyatakan bahua sang imam adalah Ammar bin yasir dan
yang menariknya adalah Hudzaifah, dan riwaptnya marfit,, narnun
dalam sanadnya ada perawi yang majhut, sehingga riwayat pertama
lebih kuat.

3or8 66. Sunan Abu Daud(no. SgT).
30re 65. Shahih lbnu l{huaimah(no. 1523).
3020 Uh. shahih tbnu Hibhnlno. 2143).
3021 kh. At Musbdnk (l/2t)).
3022 66. SumnAbu Dar.ad(no. 59g).



Tatkhishul Habir

Hal ini dikuatkan oleh:

118391. Apa yang diriwayatkan oleh Ad-Daraquthni3o23 dari

bentuk lain dari Hammam, dari Abu Mas'ud'

o 
" 

''.c ':, lr'-vr '. -l:'rrf i a- 1" 1. ),'rrz /i

;e',t'; ic)t ig'ol'*i p iut ,k lt lr,t,trfr.'t5l';i:- : ,6r,,,F clvtt.q

Rasulullah'S melarang seorang imam berdiri di atas sesuatu

sedangkan makmum di belakangnya lebih rendah darinya'

,r F si ,s.* ILU'ok fi :'.,^o u* -[r I t '] ' r 1o

.'^i*ik,{os)Y$#;t;itJ , J' u -. -

695-t1S4Ol. Hadits Umar: Bahwa dia memasukinya

(hendak menunaikan shalat), latu dia melihat Abu Bakar

sedang shalat, maka dia pun shalat di belakangnya dan Abu

Bakar iuga melakukannYa'

Aku belum menemukan hadits ini'

3023 g5. Sunan A&Daraquthnl (2/88I

7g2 ',.|


