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KITAB SHALAT MUS$IR

Hadits Ya'la bin Umalyah, aku berkata kepada Umar bin
Khaththab: Allah Ta'ala berfrman, $ika kalian metosa.takut

diganggu oleh orang<rung tulir," Wir-$i$-"1& ;(qr. An-

Nisaa' ta].: 10f) dan orang-orang telah merasa aman. LaIu ia
berkata: aku juga herrn seperti engkau. AI Hadits.

Diriwayatkan oleh Muslim, dan telah dibahas dalam bab

wudhu.

696. [1841]. Iladits Aisyah: Aku bepergan bersama Nabi
$, dan setelah aku kembali beliau bertanya: oApa yang enghau

lakukan dalam perjalanantrut?o Aku menjawab: Aku
sempurnakan shalat yang aku qashar dan mengganti puasa yang

aku tinggalkan. Beliau bersabda, oEngkau bagus.n

Diriwayatkan oleh An-Nasa'i,l Ad-Daraquthni2 dan Al
Buihuqi' dari hadits Al Ala' bin Zuhair dari Abdtrrahman bin Al
Aswad dari disyah: batrwa ia pergi umrah bersama Rasulullah $ dari

Sunan An-Nasa'i (No. 1a56).
S un an Ad-Daraquthni Ql I 88).
As-Sunan Al Kubra Qll42).

I
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Kitab Shalat

Aisyah: bahwa ia pergi umrah bersama Rasulullah # dari Madinah ke

Mekah, hingga ketika sampai di Mekah Aisyah berkata: wahai

Rasulullah, demi bapak dan ibuku, aku shalat dengan sempuma sedang

engkau shalat dengan qashar, aku berbuka dan engkau berpuasa, beliau

bersabda: "Engl<au bagw ulahai Awh." Dan beliau tidak mencelaku.

Dalam riwayat Ad-Daraqulhnia: yaifu urnrah di bulan Ramadhan.

Ini diingkari karena belhu tidak perrah melakukan urnmh di

bulan Ramadhan, dan ada perselisihan pendapat dalam stafus maushul

nya. Ad-Damquthni berkatas: Auurrahrnan pernah bertemu dengan

Aisyah, ia pemah rnasuk menernuinSn dan ia masjh dalam usia

pubertas.

Aku berkata: Ia benar seperti yans dikatakannya, dan dalatrr

l$ab Tarikh At Bukhart dan 1nng lainnsn ada bukti atas hal itu.

Abu HatimT berkata: Ad.alGh ia masuk menernuinya sedang ia

masih kecil dan tidak mendengar darinln.

Aku berkata: Dalam riwayat Ibnu Abu Syaibah dan At-Thahawi

terbukti ia mendengar darirya.

Dalam riwayat Ad-Damquthni dari Abdurmhman dari bapaknya

dari Aisyah, Abu Bakar An-Nisaburi berkata: bamngsiapa yang berkata

padanyra:'Dari bapaknya,' ia keliru.'

3 As-1unan Al Kubm(3/142).
a Surmn Ad-Daraquthni (2/1881.
5 lbid.
6 At-Tarikh Al tGbir kar!,a Al Bukhari (5/2521dan disebutkan padan5n: Abu Naim

berkata: Al Ala' bin Zuhair Al Azdi menceritakan k"pada kami, Abdurrahman bin

Al Aswad menceritakan kepadaku, aku masuk menemui AiqEh RA tanpa izin

ketika aku masih kecil, dan ketika baligh aht meminta izin, dan ia mengenali

suaraku, lalu ia berkata: uratni musuh dirinp s€rdiri engftau melakukanryra, aku

menjawab: benar wahai ibunda. Ia berkata: masuklah-
7 Al Jarh un At-Ta'dil(5/2o91.



Talkhishul Habir

Perkataan Ad-Daraquthni tentangnya berbeda, dimana dalam
kitabryp As-Sunan8 ia berkata; isnadnyahasan.

Dan berkata dalam Al llal status mursal agaknya lebih tepat.

l1.842l. Dalam riwa5nt Ad-Daraquthnie dari jalur Atha. dari
Aisyah, adalah Nabi $ mengqashar dan ia menyernpumakan dalam
perjalanan, beliau berbuka dan ia berpuasa.

Sanadnln dinilai shahih. Redaksi menyempumakan dan
berpuasa, diingkari oleh Ahmad dan kebenarc.nnln jauh karena Aisyah
menyempumakan, dan Urunh menyebutkan bahwa Aisyah
menal$rilkan apa yang dital$vilkan oleh utsman, seperti yang tersebu!
dalam kitab shahih,lo sekiranya ia memiliki riwayat dari Nabi $ maka
Urwah tidak mengatakan darinya: bahwa ia menalcv,rilkan, dan telah
disebutkan dalam l<tab Shahitninll riwaSnt yang berbeda.

697. [1843]. Hadits: bahwa Nabi 0 dan orang-orang
Muhajirin yang bermma beliau mengqashar shalat kefika
menunaikan haji di Mekah, dan mereka disana memiliki
keluarga dan kerabat

Mutbf-aq alaih,tz dengan redJcsi Snng lain, dari Anas ia berkata:
kami keluar bersama Nabi $ dari Madinah menuju M€kah, lalu beliau

mengerjakan shalat dtra rakaat dua rakaat sampai kami kernbali ke
Madinah, aku berkata: berapa lama beliau tinsgal di Mekah? Ia berkata:
sepuluh hari.

e Sumn Ad-Daraquthni (2/18IEIll.e rbid(2/L891.
ro Shahih Al Buk'hari (No. 1090).tt Shahih Al Bukhari (No. 1090) dan Shahih Mustim (No. 6g5).t2 shahih Al BuLhari (No. 1081) dan Shahih Muslim (No. 693).



Kitab Shalat

695. Perkataannya: Dan diriwayatkirn bahwa Nabi $
masuk ke Mekah pada tahun haii Wada' hari Ahad, dan

keluar menuju Mina pada hari Kamis, dan selama ifu beliau

selalu mengqashar.

Aku tidak menernukan hadits ini dalam riwayat 5nng jelas

sedemikian, akan tetapi hadits ini diambit dari peqympulan:

1184.41. Dirnana dalarn }nblb Slnhilntu]s dis€butkan dari Jabir:

kami tiba di M€lGh pada pagr hari tanggal errpat.

t18451. Dan dalam lffib Slnlrihair]4 disebutkan bahwa wukuf

latuh pada hari Jum'at. Dan jika tanggal ernpat adalah hari Ahad, maka

tanggal senrbilan berarti jafuh pada hari Jum'at, dan benarlah bahwa

keltnmS;a adalah hari l<atnis.

Sedangkan qashar:

118461. Diriwa5ntkan oleh Anas ia berkata: kami keluar bersama

Rasulullah & dari Madinah menuiu Meloh, beliau shalat dua mkaat dua

rakaat, sampai kami kernbali ke Madinah.

Mutbfaq alaih.rs

Hadits: bahwa Umar melarang ahlu dzimmah.

Akan disebutkan pada akhir bab.

Shahih Al BuL*rari (No. 2506) dan Shahih Muslim (No. 1216).
Shahih Al Bukhari 0\o. ,15) dan Shahih Muslim (No. 3017) dari hadits Umar bin

Al Khaththab s.
Telah disebutkan sebelumnp.

l3
74
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Talkhishul Habir

699. l1.847l. Hadits: seoftrng Muhajir tinggal selama
tiga hari setelah selesai melaksanakan ibadah hajinya.

Mutbfaq alail*6 dari hadits AI 'Ala' bin Al Hadhrami.

7OO- 11.8481. Hadits: bahwa Nabi S tinggal di
TabuklT selama dua puluh hari.

Diriwayatkan oleh Ahrrndls dan Abu baud19 darinya dari
Abdurrazzak dari Muammar dari Yahya dari Muhammad bin
Abdurrahman bin Tsauban dari Jabir dengan redaksi ini.

Abu Daud berkata: Kecuali Muammar tidak menyandarkannya.

Diriwayatkan oleh hnu Hibban2o dan Al Baihaqi2l dari hadits
Muammar. Dinilai shahih oleh Ibnu HaxrP2 dan An-Nawawi,23 du'
dinilai cacat oleh Ad-Daraquthni dalam Al ltat dengan sebab mursal dart
terpufus, dan bahwasan5n AIi bin Al Mubarak dan yang lainnya
meriwayatkannya dari Yahya bin Abu Katsir dari hnu Tsauban secara

mursal, dan Al Auza'i meriwayatkannya dari Yahya. dari Anas dan
berkata: belasan hari.

Aku berkata: Dengan redaksi ini Jabir meriwayatkannya,
diriwayatkan oleh Al Baihaqi2a dari jalumya dengan redaksi: aku ikut
bersama Nabi $ pada perang Tabuk, disana beliau tinggal selama

belasan hari, dan tidak melaksanakan shalat lebih dari dua rakaat sampai
beliau kembali.

t6 Shahih Al Bukhari (No. 3933) dan Shahih Muslim (No. 1352).rt 1q,r2o4l
tB Musnadlmiam Ahmad (14139).
re Sunan Abu Daud (No. 1235).
zo Shahih hnu Hibban (Al thsanNo.2T4g,2ZSZ).
2L As-Sunan Al Kubm(3/L521.
22 At Muhatta(s/zg).
23 Al Maimu'(4/300-301).
24 As$unan Al Kubra(3/1521.



Kitab Shalat

118491. Driwayatkan oleh Ath-Thabmni dalam Al Ausatl?s dari

hadits Anas seperti hadits dalam bab ini, dan ia lemah, karena ia dari

riwayat Al Auza'i dari Yahln dari Anas, dan ia cacat seperti yang telah

disebutkan.

Dan terjadi perselisihan padanp atas Al Auza'i juga, disebutkan

oleh Ad-Daraquthni dalarn N llaldilberkata, yang benar dari Al Auza'i

dari Yahya bahwa Anas telah mengeriakan.

Aku berkata: dan Yahp frdak pernah menderrgar dari Anas.

7Ol. Perkataanryn: Disebutkan bahwa'pada tahun
penaklulon kota Mekah, Nabi $ mememngi nrku Hawazin

dan tinggal disana selama empat hari lebih, beliau

mengqashar shdat.

Diriwaptkan dariqn: bahwa beliau tinggal selama tujuh belas

hari; diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, dan diriwaSatkan bahwa beliau

tinggal selama senrbilan belas hari. Diriwayatkan bahwa beliau tinggal

selama delapan belas hari dirir,rnyatkan oleh Immn bin Hushain, dan

diriwayatkan bahwa beliau tinggal selama dua puluh hari.

Ia berkata dalam l,ibtb At-Tahdzib. Slnfi'i bersandar kepada

riwa5rat Imran bin Hushain karena dinilai fidak ada perselisihan padanya.

118501. Adapun riwaft lbnu Abbas dengan redaksi: tujuh belas

hari, diriwaptkan oleh Abu Daudz5 dan lbnu HibbanzT dari hadits

Ikrimah darinp.

Al Mu'pm Alz{usafi (No. 39271.
SnnarAbu Daud (No. 1230).
Shahih hnu Hibban (Al lhsan No. 2750).

25

26

27
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Adapun riwaptqra dengan redaksi: sembilan belas diriunSntkan
oleh Ahmada dan Al Bukharip darihadits lkrimah juga.

118511- sedangkan riwapt Imran bin Hushain, ia diriwaptkan
oleh Abu Daud,s At-Tirrndizisl dan Al Baihaqisz darihadits Ati bin aid
bin Jad'an dari Abu Nudhrah dari Immn bin Hushain, ia berkata: Aku
berperang bersama Rasulullah &, dan ikut serta dalam penaklukan kota
Mekah, beliau tinggal di Mekah serama delapan belas hari tidak pernah
mengerjakan shalat kecuati dua rakaat, beriau bersabda: t'rv txjt ,1ll u-

*'?,i t'i t J,"Watni panduduk Mekah shalatlah lalian qr7@t mkaat,

lrani adalah pra muaftr.o

Hadits ini dinilai hasan oreh At-Tirmidzi, dan ada kelemahan; ia
dinilai hasan olehnya karena memiliki sejumlah saksi dari hadits lain,
tanpa melihat adanya perselisiharr masa, seperti diketahui dari kebiasaan
para ahli hadits Snng sepakat dalam sanad dan berselisih dalam redaksi.

IL852L Sedangkan riwayat orang Snng mengatakan bahwa ia
dua puluh hari, diriwagntkan oreh Abd bin Hamid dalam Musrzadny*s:

menceritakan kepada kami, Ibnu Al Mubamk
mernberitahukan kepada kami dari Ashim dari Ikrimah dari Ibnu Abbas
bahwa kefika Rasulullah $ menakrukkan kota Mekah beliau tinggal
disana selama dua puluh hari, dimana beriau mengqashar shalat.

M.tsd hnan. Atmad (No. f 9S8).
Slahih Al bukhari (No. 4298). ' '

.tmaz Abu Daud (No. l22gl.
Sraraz At-Tirmidd (No. S4S).
k^1urnn Al Kubn (3/l1ll.
NMunbl<habdari MtstadAbd bin Humaid (No. 5g2).

23
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Kitab Shalat

Perhatian

t18531. Diriwalntkan oleh An-Nasa'i,34 Abu Daud,3s Ibnu

Majafi35 dan Al Baihaqi3T dari hadits Ibnu Abbas juga: bahwa beliau

tinggal disana sdama lima belas hari.

Al Baihaqi berkata, riwapt yang paling shahih adahh riwayat Al

Bukhari, 3nifu senrbilan belas hari.

Imam Al Hammains dan Al Baihaqi menggabungkan antara

riwayat-riwaSnt ini dan mengatakan, bahwa kernungkinan sebagian

riwayat ini fidak menghifung hari masuk dan kehramSn, ]/aifu riwayat

yang mengatakan fujuh belas hari, dan riwayat yang lain menghifungnya

5nifu riwaSnt yang mengatakan sembilan belas hari, dan riwaSnt lain ada

yang menghitnng hari masuknya dan tidak menghifung hari keluamya

5nifu riwayat yang mengatakan delapan belas hari.

Aku berkata: Ini adalah upaya penggabungan yang kuat, tinggal

riwayat 5nng mengatakan lima belas hari ia dinilai menyimpang karena

menyalahin5ra, dan juga riwa5nt yang mengatakan dua puluh hari meski

dinilai shahih s@ara isnad narnun ia dinilai menyimpang karena

men5nlahin5n, kecuali jika dipahami sebagai pelengkap, dan riwa5nt

yang mengatakan delapan belas hari bdak shahih secam39 isnad seperf

yang telah kami jelaskan. Dan klaim penulis l<itab At-Tahdzib bahwa ia

bebas dari perselisihan pendapat atas para perawinya adalah dinilai

dapat menguatkan jika para perawinln pam tokoh, dan Al Baihaqi

mengklaim bahwa hnu Al Mubamk tidak dipersdisihan atasnya dalam

riwayat sembilan belas hari, hal ini mentrai kritik karena riwayat AM bin

u 5**r61vNasa'i (No. 1t158).
35 SnaarAbu Daud (No. 12311.
s Sunanhnu t"[aFh (No. 1076).
37 As-Sumn Al Kubn(3/151).
8 lbid.
ss 1q12o6l

9



Talkhishul Habir

Hamid yang mengatakan dua puluh hari juga diriwayatkan melalui jalur
Ibnu Al Mubarak.

702..[18541. Hadits Ibnu Abbas:

oti:; Jk,y ):;.yl n Ul e t)?krk *fU

4o Sumn M-Daraquthni $nBT.4r As^1umn Al Kubn (3/L371.
a2 N Mu'iam Al l{abir !to. 11162l.
as Musnad As-Syafi'i (halaman 25).
44 At Muwaththa 'Matik (l/1481.

Oz

4HI JI:
'Wahai penduduk Melah janganlah kalian

mengqashar (shalat) dalam jank tempuh lrunng dari empat
burd (7 burd:72 mil); dart Mel<ah ke Usfan dan ke Thaif!,

Diriwayatkan oleh Ad-Daraquthni4o dan AI Baihaqi,4l dan dalam
riwa5nt kduanya tidak disebutkan Thaif, demikian juga Ath-Thabrari,4z
dan sanadnya lernah karena di dalamnya ada AMul wahhab bin
Mujahid ia ditinggalkan riwayatuqn, diriwayatkan darin5n oleh tsmail bin
Iyasy dan riwayakrSn dari orang-orang Hrjaz dinilai lemah. yung shahih
dari lbnu Abbas dari perkataannya, S5nfti€ berkerta: Sufi7an

memberitahkan kepada kami dari Amru dari Atha' dari Ibnu Abbas,
bahwa ia pemah ditanya: bolehkah kami mengqashar sharat dalam
perjalanan ke Arafah? Ia menjawab: tidak boleh, akan tetapi (boleh)

dalam perjalanan ke Usfan, ke Jedah dan ke Thaif.

Sanadqp shahih. Disebutkan oleh Malik dalam Al
Muonthtln 44 dari lbnu Abbas secara pen3nmpaian.

10
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7O3. t18551. Hadits: Bahwa Umar melarang ahlu

dzimmah tinggal di negeri Hiiaz, dan memperbolehkan

bahwa orang yang melintasinya unfuk singgah padanya

selama tiga hari.

Driwalntkan oleh Malik6 dari Nafi' dari Aslam dari Umar:

bahua ia mengeluarkan orzmg-oftmg Yahudi dari Hijaz kemudian

mengizinkan bagi siapa diantara mereka yang datang untuk berdagang

unfuk singgah padanya selama tiga hari.

Dinilai shahih oleh Abu Zrrr'ah.M Diriwayatkan dari Nafi' dari

Ibnu Umar dan ia beqpraduga.

7O4- t18561. Hadits lbnu Umar: Bahwa ia tinggal di
Azerbaijan selama enam bulan mengqashar shalat-

Diriwayatkan oleh Al Baihaqi€ dengan anadyarry shahih.

Dalam riwayat Ahmad€ dari jalur Tsumarnah bin Slrarahil: Aku

keltrar kepada hnu Umar, lalu aku berkata: bagaimarnkah shalat

musafir ifu? ia menjawab: dua rakaat dua mkaat, kecuali shalat maghrib

tiga rakaat. Aku berkata: bagaimana menunrtrnu jika lcmi berada di

Dat Map/ag Ia berkata: aku berada di Azerbaijan -aku tidak tahu ia

berkata: Empat bulan atau dua bulan- lalu aku melihat mereka shalat

# AsSunn Al Kubm 13/1471.
46 Al llalyarya hnu Abu Hatim (1,2280lNo. 831).
47 As^Sumn Al Kubn (3/1521.
I MusnadlmanAhmad (No. 5552).
49 Aku tidak bhu apakah ia dipersingkat oletr penulis atau memang terhrlis demikian

dalam Sanuslaip aslinln, kalau tdak maka udak tampak sisi pertanyaan kecuali

secara sempuma yaifu: "bagaimana menumt pendapatnu jika kami berada di Ddl
Mapz? Ia menjawab: dan apakah Dzul Majaz ifu? aku berkata: pitu tanpat kami
berkumpul padanln, berdagang dan singgah disana selama dua puluh mala atau
lima belas malam, ia berkata: wahai fulan...,u lalu ia menyebud<anngn.



Talkhishul Habir

dua rakaat dua mkaat,'dan aku pemah melihat Nabi $ shalat dua

rakaat.

7O5. [18571. Perkataannya: Driwalatkan dari Ibnu
Umar dan Ibnu Abbas dan sahabat yang lainnya pendapat

!/ang s.ilna seperti madzhab kami, lnifu dalam jarak empat
bud-

Diriwayatkan oleh Malikso dari Nafi' dari Salim: bahwa bapaknya
berangkat ke Nushb, lalu ia mengqashar dalam perjalanannya ifu. Malik
berkata: dan jamk antara Nushb dan Madinah empt burd.

l185Sl. Dari hnu Syihab dari Salim dari bapakn5ra: bahwa ia

bemngkat ke Rim lalu mengqashar shalat, ia berkata: dan jaraknya

sekitar ernpat bwd.Sl

118591. Diriunptkan oleh Al Baihaqis2 dari hadits Muammar
dari A3ryub dari Nafi': bahwa Ibnu umar telah mengqashar shalat dalam
jarakunpat burd.

t1860t. Diriualatkans3 dari jalur Yazid bin Abu Habib dari
Atha' bin Abu Ratnh: bahwa Abdullah bin Umar dan AMullah bin
Abbas keduanln melaksanakan shalat dm rakaat, dan mengqashar

dalam jarak enrpat burdl&ih.

Hadits Snng terakhir ini dinilai mu'allaq oleh Al Bukhari.s4

n Al Muqahtha' Malik (t/t47l.
st tbid.
s2 As-1unan Al Kubm (3/1371-
53 lbid.
s4 Shahih At Bukhari(2/659 dengan Fath At turtt.

12



Kitab Shalat

Sedangkan perkataannya: dan selain keduanlnt

118611. Diriwa5ntkan oleh Al Baihaqiss dari hadits Malik dari

Zaid bin Aslam dari bapaknlp: bahwa Urnar mengqashar shalat dalam

perjalanan ke l$aibar.

Perhatian

Hadits 37ang bertentangan dengan hal ini:

tl862l. DiriwaSratkan oleh Muslims dari Yahya bin Yazil Al

Hannai: aku pemah bertanya kepada Anas bin Malik tentang

mengqashar shalat? Ia menjawab: adalah Basulullah S iika bepergian

dalam jamk tiga mil atau tiga farsakh beliiu melaksanakan shaht dm

rakaat.

Ini mengindikasikan boleh melalrukan qashar dalam iarak

tempuh kurang dari Tiga krsakh.

t18631. Diriwayatkan oleh Said bin Mansur dari Abu Said ia

berkata: adalah Rasulullah S jika bepergian dalam jamk ternpuh satu

farsakh beliau mengqashar shalat.

706. t18641- Hadits Ibnu Abbas bahwa ia ditanln:
kenapa orang musafir shalat dua rakaat jika sendirian dari

shalat empat rakaat jika bermakmum kepada orang mukim?

Ia menjawab: ifulah sunnah.

s5 As-1unan N Kubm 13/136).
s6 shahih Muslim (No. 691).
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Dirirra5ntkan oleh Ahrnad dalam Musnadnya,sT Ath-Thafawi
menceritakan kepada kami, Ayyub menceritakan kepada kami dari

Qatadah dari Musa bin salamah ia berkata: suatu ketika kami bersama
Ibnu Abbas di Mekah, lalu aku berkata:S8 Sesungguhnya kami jika
bersama kalian kami shalat empat rakaat dan jika kami kembali kepada
rombongan5g kami shalat dua rakaat? Ia menjawab: Ifulah sunnahnya
Rasulullah $.

Sumbemya ada dalam riwayat Muslim6o dan firy[rf6ru'161
dengan redaksi: Aku berkata Ibnu Abbas: Bagaimana aku melaksanakan
shalat jika bemda di Mekah, jika ia tidak shalat bersama imam? Ia
menjawab: dua mkaat menumt sunnah Rasulullah $.

Bab Menjamak Antara Dua Shalat Dalam Perjalanan

747 - 118651. Hadits Ibnu' Umar: Rasulullah S jika
tergesagesa dalam perialanan beliau menjamak shatat
antara maghrib dan Is!p.

Mutbf-aq alailf2 dari haditsnya.

7O8. [18661. Hadits Anas: Bahwa Nabi g menjamak
shalat antara Zhuhur dan Ashar dalam perjalanan.

Mutbfq alailtr dari haditsryra

s7 MusnadlnanAhmad (L/2161.
58 te.zo7t
5e Ditemukan dari kitab At Musnad.
eo Shahih Muslim (No. 788)
6L Sann ArYNasa'i (No. 1u143).
62 Shahih Al Bukhari (No. 1091) dan Shahih Muslim (No. 703).
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Dalam riwa5nt Muslim:64 Rasulullah # jika hendak menjama'

antara dua shalat dalam perjalanan beliau mengakhirkan Zhuhur sainpai

masuk awal waktu Ashar, kemudian menjamak antam keduanya.

Dalam riwalnt yang lain ia menambahkanr6s dan mengakhirkan

shalat Magluib sampai menjama' antara ia dengan shalat IqTa ketika

sinar merah telah hilang.

7Og. Perkata:irnqTa: Benar adangTa bahun iika datam
perialanan di unktu shalat 1ErKI pertama Nabi $
mengakhirkanngTa ke waktu shalat !/ang kedua, dan iika
dalam persinggahan di unktu shalat yang pertama beliau
memaiukan unkfu shalat lnng kedua kepadanSTa.

Ini adalah gabungan dari dua hadits; salah saturya adalah hadits

Spng sebelumqn, lnifu dalil hadits gnng pertama, dan kedua pada

hadits Jabir png paniang dalam shahih Muslim65 dan yang lainn5n,

disebutkan di dalamnya: kernudian adan kernudian iqamat, lalu shalat

Zhuhur kernudian iqamat lalu shalat Ashar, dan tidak mengerjakan

shalat apapun antam kedtnnya, dan hal ifu dilakukan setelah matahari

tergelincir.

Hadits ini akan disebutkan dalam bab: Haji. Dan terdapat

sejumlah hadits tentang jamak taqdim:

Dari hadits Ibnu Abbas, Mu'adz, Ali dan Anas.

63 Shahih Al Bukhari (No. 111) dan Shahih Muslim (No. 704Xrt6).4 Shahin Mrrslim (No. 704X47).
6s shahih Muslim (No. 704X48).
66 Shahih Muslim (No. 1218).
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11867l. Adapun hadits hnu Abbas: diriwayatkan oleh Ahmad5T,

Ad-Damquthni5s dan Al Baihaqi6e dari jalur Husen dari Ikrimah dari
Ibnu Abbas.

Husein lernah, dan ia diperselisihkan atasnya. Ad-Daraquthni
dalam kitab sunarnya menggabungkan antara sisi-sisi perselisihan

padanya, han5n saja cacatrya terletak pada kelenrahan Husein.

Ada yang mengatakan: At-Tirmdizi menilainya hasz,n, dan
sepertinya ia melihat adanya riwayat lain yang menyertainya.

Adapun Ibnu Al Arebi ia keliru karena telah menilar isnad nya
shahih. Akan tetapi ia memiliki sejumlah jalur lain yang diriwayatkan
oleh Yahya bin Auul Hamid Al Hammani dalam Musnadnya dari Abu
Khalid AI Ahmar dari Al Hajjaj dari Al Hakam dari Mr.rqsim dari Ibnu
Abbas.

DiriwaSptkan oleh Ismail Al Qadhi dalam kitab Al Ahkam dari
Ismail bin Abi Aus dari dari Sulairnan bin Bilal dari Histam
bin Urwah dari Kuraib dari hnu Abbas hadits yang sarna.

t1868]. Hadib Mu'adz diriwayatkan oleh Ahrnad70, Abu Daud,7l
At-Tirmidzi,72 Ibnu Hibban,73 Al Hakim,Ta Ad-DaraquthniTs dan Al
BaihaqiTs dari hadits Qutaibah dari Al laits dari Yazid bin Abu Habib
dari Abu Thufail darinya: bahwa Rasulullah $ dalam peperangan

67 MwtdbnanAhrnad (No. 3480).
6a Sunaz Ad-Daraquffrni (1/38&389).
6e As-$turu, At Kubn (3/1631.
70 Musil lmarn Ahrnad 15/241-2421.
zt SizaarzAbu Daud (No. I,22Dl.
72 Sumn At-Tirmtdzl,(No. 553).
73 Shahih hnu Hibban rv4t ttmnNo.1ul58,l593).
t4 tlfumul Hadi*(halaman 119-t2O).
7s Surnn Ad-Daraquthni (L/3921.
7 6 As-1unan Al.Kubm (3/L62-L531.
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Tabuk, jika matahari telah condong sebelum berangkat beliau menjamak

antara shalat Zhuhur dan Ashar, dan jika telah bemngkat sebelum

matahari condong beliau mengakhirkan Zhuhur sampai masuk waktu

Ashar, dalam shalat Maghrib juga dernikian, iil<a matahari telah

tenggelam sebelum berangkat beliau menjamak antam shalat maghrib

dan Iq;a, dan jika telah berangkat sebelum caha3n merah hilang beliau

mengakhirkan magtuib mmpai masuk wakfu Iqp kernudian menjamdr

antam

At-Tirrnidd berlota: Hasn dnrib, diriunptlon oleh Qutaibah

seomng diri.

Yang dik€nal oleh para ularna adalah hadits Mu'adz dari hadits

Abu Zubair dari Abu Thufail dari Mu'a&, dan tidak ada jarnak taqdim

padanp.

Yaitu hadits yang dirirrra3atkan oletr Mtrslim.

Abu Daud berkata: ini adalah hadits munkar, dan tidak ada

hadits 5nng l$rat tentang iamak taqdim.

. Abu Said bin Yunus berkata: Tidak seorangpun lnng
menceritakan hadits ini kecuali Qutaibah, dan dikatakan: bahwa ia salah

tentangnya karena mengganti beberapa narna, dimana posisi Yadd bin

Abu Habib adalah Abu Zubair

Ibnu Abi Hatim berkata dalam Al lN7. dari bapaknp: aku tidak

mengetahuinya dari hadits Yazid, dan menurutlu bahwa ia memasukkan

hadits dalam hadits.

Al Hakim dalam bukunla Ulumul HadNB secam

luas tentang cacat lnng ada pada hadits ini, dan silahkan menrju[79

77 fiall&inuAbu Hatim (l/911.
78 LtfurnulHadi*karya Al Hakim (halaman L2O-7271.
ts 1qr2o8l
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Dan hasilnya bahwa Al Bukhari bertaqn kepada Qutaibah:
dengan siapa engkau mencatafoiln: ia menjarrrab: dengan Khalid Al
Madaini, Al Bukhari berkata: Khalid Al Madaini mennsukkan dalam

riwagrat para q/ailrh apa lpng bulon dariqp.

Ibnu Hazm menilairyp cacat&, karena ia'an'an dari Yazid bin
Abi Flabib dari Abu Thufail, dan tidak diketahui ada satupun riwayatrln
dariqa.

Ia mernilih jalur 3nng lain dari Hisyam bin Saad dari Abu Zubair

dari Abu Thufail dari Mu'adz dan diesbutkannlp dernikian.

Diriuayatkan oleh Abu Daud81, An-Nasa'i,8z Ad-Drao,rgrri83
dan Al Baihaqi,e dan Hisyam haditsnln lernah, dan ia telah menyalahi

omng Srang paling Hqah pada Abu Zubair lraitu Al-Laits bin Sa'd.

118691. Hadits AIi: Diriua3ntkan oleh Ad-Daraquttrnis dari lbnu
Uqdah dengan sanadnSa dari hadits ahlul baft, dan dalam isnadnya ada

orang yang tidak dik€nal, dan didalamnya juga ada Al Mun&ir Al

Qabusi ia dinilai lernah.

AMullah btoi Ahrnad meriwayatkan dalam lablb Zydat Al
Mtsna# dengan ismdlaindari AIi bahwa ia melakukan hal itu.

118701. Hadits Anas: oleh Al Ismaili dan Al
Baihaqi8T dari hadits Ishaq bin Raharr/aih dari Syubabah bin Sawunr dari

n etmtnahkarya hnu Hazn(3/1741.
81 &nrazAbu Daud (No. 1208).
82 &nazArNasa'i (No. 1563).
aa SunarM-Daraqufud $Ai921.4 *Surnn At Kubn 13/162-1631.s SnnaaAd-Daraquthni $ngLl.
86 Musnad lmamAhmad (1143).
87 As-rurmn Al l{ubn (3/362).
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Al Laits dari Uqail dari Az-Zuhri dari Anas ia berkata: adalah Rasulullah

S jika dalam bepergian lalu matahari tergelincir beliau shalat Zhuhur

dan ashar secara jamak kernudian berangkat.

*nadlnw adalah shahih, menurut perkataan An-Nawawi.s

Dan sepengetahuanku: bahwa Abu Daud mengingkarinlra atas

Ishaq, akan tetapi ada riwa3nt lain yang menyertainln. Diritralptkan

oleh Al Hakton dalam ldtabnya Al Arba'in, dari Abul Abbas Muhammad

bin Ya'qub dari Muhamrnad bin Ishaq Ash-Shaghani dari Hassan bin

AMullah dari Al Mifdhal bjn Fadhalah dari Uqail dari hnu Syihab dari

Anas: bahwa Nabi $ jika bepergian sebelum matahari condong beliau

mengakhirkari shatat Zhuhur ke waktu shalat Ashar, kemudian singgah

lalu menjamak antara keduanya, dan jika matahari telah condong

sebelum berangkat Miau melakukan shalat Zhuhur dan ashar kernudian

b€rarglot.

Hadits ini ada dalam l,itab Shahihaifie dari sisi ini dengan

redalsi ini, dan tidak ada padanSa penyebutan kata 'Ashar', ia adalah

tambahan 1nng dinilai asing status anadnya shahih.

Dinitai shahih oleh Al Mundziri dan Al Ala'i dari sisi ini, dan ia

heran terhadap Al Hakim karena tidak meriwalntkannSn dalan Al
Msdnk

Dia merniliki jalur yang lain; diriwaSptkan oleh Ath-Thabrani

dalam Al Au.mth,s Muhamrnad bin hmhim bin Nasr bin Syabib Al

Asbahani menceritakan kepada kami, Hanrn bin Abdullah AI Hammal

menceritakarr kepada karni, Ya'qub bin Muharnmad Az-hhri
menceritakan kepada kami, Muharnmad bin Sa'dan menceritakan

kepada kami, hnu Ajlan menceritakan kepada kami dari AMullah bin Al

8 Al Malmu'ka4ra An-Naunwi (4/3lll.
8e shahih Al Buk*rari (No. 111,112) dan Shahih Mr.rslim (No. 704).
n Al trlu'iitm Al Ausath 17 5521.
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Fadhl dari Anas bin Malik bahwa Nabi $ jika dalam bepergian lalu

matahari condong sebelum berangkat beliau melakukan shalat Zhuhur

dan ashar secira jamak, dan jika berangkat bepergian sebelum matahari

condong beliau menjarnak keduanya pada waktu shalat Ashar, dan

dernikian juga yang beliau lakukan dalam shalat Maghrib dan Isya.

Da berkata: Diriwa3ptkan oleh Ya'qub bin Muhammad seomng

7I.O. 118711- Hadits lbnu Umar bahun Rasulullah C
pemah menJamak antara shalat Zhuhur dan Ashar karena

sebab huian.

Tidak ada sumbernSa, akan tefiapi disebutkan oleh Al Bailraqigl

dari Ibnu Urnar secara marguf absnya. dan dis€butkan oleh sebagian

fuqaha dari Yahp bin Wadhih dari Musa bin Uqbah dari Naft', darinp
s@aftr nnr{u'.

71-]-. US72l. Hadits Ibnu Abbas bahwa Rasulullah Sf
pemah menjamak shatat di Madinah tanpa sebab talnrt dan
bepergian-

Mutbhq alailP2 dengan redaksi ini.

Dia merniliki sejurnlah redaksi di antamnln adalah redaksi

Mr.rslimgs: beliau menjamak antam shalat Zhuhur dan Ashar, dan antam

M1$rib dan Irya di Madinah tanpa sebab takut dan hujan, Ibnu Abbas

ditanln: Apa motivasi beliau melakukan hal itu? ia menjawab: karena

beliau fidak irtgin menyrlitkan umafuiya.

er As-9umn Al Kubn(3/168).
e2 Shahih Al Bukhari (No. 1174) dengan redaksi selain ini dan Shahih Mrrslim (No.

705).
es Shahth Mtrslim (No. 705X50)
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Dalam riwapt Ath-Thabraniga disebutkan: beliau menjamak

shalat di Madinah tanpa alasan tertenfu, hnu Abbas ditanln: apa

motirrasi beliau melakukan hal ifu? ia menjawab: unfuk memberikan

kelonggamn kepada umatln.

Abu Hamid menjawab tentang masalah jamak ini, bahwa ia

adalah jamak shuri, 5nifu mengakhirkan shalat 5ang pertarna sampai

akhir walrtunya9s dan menyegerakan shalat yang kedua sesudahnya

pada awal waktunya, dan ini telah dinyatakan secara jelas dalam kitab

ShahihairPo dari Amru bin Dinar ia berkata: Aku berkata: Wahai Abu

Sya'tsa', menumtku beliau mengakhirkan shalat Zhuhur dan

menyegerakan shalat ashar dan mengakhirkan shalat maghrib dan

menyqlerakan shalat Isya, ia berkata: dan menurutku juga demikian.

Perhatian

Imam Al Haramain mengklaim dalam l<rtab An-NihaSnh bahwa

penyebutan 'Tanpa ada hujan' tidak disebutkan dalam matan hadits, dan

ini menunjukkan bahwa ia tidak menelaah kitab-kitab hadits yang

masyhur, apalagl kitab ynng lainnya.

7\2. Dan tdak diperbolehlan menjamak antara
shalat shubuh dengan shalat yang lainnSn, dan juga antara
shalat ashar dengan shalat maghrib; karena Udak pemah
dilalnrkan oleh Rasulullah f.

Ia seperti 1lang dikatakannlra

x et yu'Bm At fihbirttlo.1o8o3)-
ss 1q2r209l
e6 Shahih Al Bukhari (No. 1174) dan Shahih Muslim (No. 705X55).
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713- t1S73l. Perkataanryn: Terbukti bahwa Nabi g
menjamak antara shalat Zhuhur dan Ashar di Arafah pada
waktu shalat Zhuhur, dan menjamak antara stralat maghrib
dan Iqp di Muzdalifah pada uraktu shalat Isya.

Diriwayatkan oleh MuslimgT dari hadits Jabir Snng parrang.

'' IL874l. Pada kedmnyaes disebutkan: Dari hadib Usarnah

tendilg shalat jamak di Muzdalifah.

t18751. Dalam riwagrat Al Bukharigg dari Ibnu Umar dengan

redaksi ifu, dan diriwayatkan oleh Muslimloo 6*n , rnakna lnng sama.

,fut G'rQt itUAtLrv-.[r^vl] -v\r
714- 118761- Hadits: "Tidailah dianggap *bagai

suafu kebajil<an berpuaa dalam perjalanan."

Mutbfaq ala;llol dari hadits Jabir, dan di dalamnya ada cerita.

715- l1.877l. Hadits: "Hamba Allah tnng paling baik
adalah 57ang iit<a bepergian merel<a mengqashar (shalat)-"

Diriua3ntkan oleh Abu Hatim dalam Al llaloz, AMullah bin

Stralih bin Muslim menceritakan kepada kami, Israil mernberitahukan

kepada karni dari Khalid Al Abdi dari Muhammad bin AI Munkadir dari

e7 stnhih Mv*m(No. r2t3X14z).
e8 Shahih N Bukhari (No. 181,166T dan Shahih Muslim (No. 1280).e shahih NBukhad (No. 1668).
loo Shahih Muslim (No. 704).
tor Shatiili Al Bukhari (No. 19116) dan Shahih Muslim (No. 1115).
toz 41n416n A-bu Hatim (t/z11l.

I



Kitab Shalat

Jabir secara mar{u': "Orang 5nng paling baik dianbn kalian adalah

yang mengqashar shalat dalam perjalanan dan berbul<a puasa."

Abu Hatim berkata: Ghalib bin Faid dinilai baik.

Dan diriwayatkan juga dari Sahal bin Utsman Al Askari dari

Ghalib hadits yang sama.

Diriwaptkan oleh Ath-Thabmni dalam hitab Ad-Dublo3 dan Al
Austfioa dari hadits Ibnu Luhai'ah dari Abu Zubair dari Jabir dengan

redaksi: 'Sebaik-baik umatku adalah orerng-oftrng 5nng jika melakukan

kaalahan mereka beristighkr, dan jika melakulan kebail<an mereka

bergenbim dan jil<a bepagian mereka mengqashar shalat dan berbuka

puafi."

t18781. Diriwa5ntkan oleh Ismail bin Ishaq Al Qadhi dalam

kitabnya Al Ahkam dari Nasr bin Ali dari Isa bin Yunus dari AI Auza'i
dari Ururah bin Ruwaim ia berkata: Rasulullah $ bersaMa: I alu ia
menyebutkan hadits yang sarna.

Dia dinilai mutwl.

118791. Diriwa5ntkan juga padanya dari Ibrahim bin Hamzah

dari AMul Aziz bin Muharnrnad dari lbnu Harmalah dari Said bin Al
Musayyib dengan rdaksi, *Orang 

Sang ptns baik dari utnatku adatah

omng tmng slnlat dalam perjalanan dan berbul<a puafi."

Ini diriwayatkan oleh S5nfi'i105 d*i Ibnu Abu YahSra dari hnu
Harrnalah dengan redaksi: "Amng 5ang paling baik dianbm l<alian

103 6itro6 Ad-Dt'a l<aryaAth-Thabmni (No. 1790).
ro4 At Mukm AtAusath(11o. 6558).
10s Mr.cnadAsy-Syaf i (halaman 25).
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adalah Sang jika merel<a menggashar shalat dan berbuka

puasa." Atau bqsabda, "Tidak berpuaa."

Perhatian

Dengan hadits ini fu-Rafi'i berargum€ntasi bahura mengqashar

shalat adalah lebih utarna daripada

'i:: Dalikrya adahh:

[18801. Hadits Ibnu Urrar secara nnrfu': "tlawguhnSa Allah
meft,si, sanang jil<a d*parasi-N5a dikqiakan, s&gainnna Dia mqas
sqan jita atu-Iga dilald<an.'

Diriuayatkan oleh lbnu Khuzaimah dan hnu Flibban dalam ktab
stnhih 16 mereka.

Dalam bab ini:

t1881-18831. Dari Abu HurairahloT darl Ibnu Abbas108 dan
Aisyahroe diriurayatkan oleh hnu Adi.

716- PerkataannSTa: bahwa Nabi C ketika menjamak
antara dua shalat benrrtrtan antara keduangra dan
meninggalkan rawatib antara keduan5n.

'.', Hadits ini disadur dari hadits Jabir dalam riwapt Muslim.

to6 56u1ri1i hnu Ktruzaimah (No. 950) dm Shahih hnu Hibban (Al lhsan No.
2742,3568).

107 61 6.11 karya hnu Adi (3/354) biograft Saad bin Said bin Abu Said Al Maqbiri.
108 Ahr tidak menemukannya dalam htab Al l{amil, ia ada dalam kitab siahill hnu' Hibban (Al Ihsan No. 354).
10e Al IGmil ka4n hnu Adi (5,/63) biografi Umar bin Ubaid Al Basri.

I

I
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Dalam sejumlah hadits disebutkan bahwa beliau tidak bertasbih

antara dua shalat jamak, dan tidak juga selesai safu shalat dari

keduanya, diantaranya adalah hadits Usamah dalam l,iklb Shahihain.

717. 118841. Perkataannln: bahwa Nabi *
memerintahkan kepada kami agar beriqamat antara
keduanSn.

Aku tidak mqremukan adanya perintah unfuk beriqamat, akan

tetapi disebutkan dalam hadits Usamah bahwa beliau beriqamat dan

tidak bertasbih antam keduanya.

718- Perkataanng;a: Sesungguhnln nrmah-mmah para
istr Nabi $ berbeda-beda, ada yang disamping masjid dan

ada yang tdak. Ia berkata: maka kemungkinan ketika
menjamak shalat karena hujan beliau tdak berada di rumah

lrang disamping masiid. Selesai.

Disertai oleh An-Nawawi dalam kitab $pnh Al Muhadab,LTo ru

berkata: adalah rumah Aiqnh berlokasi dekat masjid, sedangkan

mayoritas rumah png lainnya berlokasi jauh dari masjid.

. Ini perlu dukungan riwaSnt, dan telah diternukan riwapt png
menlnlahiryra:

118851. Dimara dalam ktab /4/ Muuaththa'rl| 6ri seoftmg

biqah menurutla: Bahwa orang-orengll2 -*uL ke dalam rumah-

Lto ll tvllfinu'karya ArNaurawi (4/3L91.
111 Ak, tidak menemukannya dalam kitab Al Muoaththa'.
rrz 16/Zt0l.
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rumah para isti Nabi $ sesudah beliau wafat, rnereka shalat Jum'at di

dalamnya karena masjid tidak bisa menampung seluruh jamaah.

Rumah-rumah Nabi $ bukan termasuk masjid, akan tetapi

pintunya berhadapan langsung dengan masjid.

"'"" 71rg. PerkataanngTa: Yang magrhurbahwa tdak boleh
menjamak shalat karena alasan saldt, takut dan tanah
berlumpur, karena tdak ditemukan riuaSTat bahua Nabi $
menjamak shalat karena sebab-sebab ifu padahal semua ifu
telah terjadi di zaman Nabi g.

Aku berkata: kesimpulan png mungkin dapat diambil dari
pendapat Ibnu Abbas ini: bahwa beliau berrnalrsud hendak mernberikan

kernudahan kepada umatrya, seperti disebutkan dalam l<ibtb Shahih,

dan disebutkan dalam riwayat Ath-Thabmni: bahwa beliau hendak

memberikan kelonggamn kepada umatrya; karena intinf adalah

menjamak shalat pada setiap kesulitan, dan beliau pernah

memerintahkan seorcmg perernpuan yang istihadhah unfuk menjamak

shalafoi5n, dan hnu Abbas pun pemah menjamak shalatrSn karena

alasan kesibukan.

72O- 118861. Perkataanrrla: Diriwayatkan bahwa Nabi
S pernah menjamak shalat di Madinah tanpa alasan tal$t,
beper$ian dan hujan.

Mutbf-aq alaih, la ada dalam kitab Al Muwaththa '113 tanpa
perkataannya: (dan tanpa alasan hujan), ia diriwayatkan oleh Muslim

seorang diri.

113 41 14u*uththa' lmam Malik (1/144).
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Dan ketahuilah bahwa tidak diternukan dalam semua kitab hadits

penyebutan ketiga-tigan5n sekaligus, yang masyhur adalah disebutkan

tanpa alasan takut dan bepergian, dan dalam riwayat lain tanpa alasan

takut dan hujan, dan telah dibicamkan sebelumnya.
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4&,-.Y
KITAB SHALAT JT]M'AT

* e*n,'* qq6'a;Ar li U.[t,r,rv] -YY \

oBarangsiapa meninggalkan shalat Jum'at karena

menganggapnya retneh nukaAllah akan mengunci mati hatinya."

Diriwayatkan oleh Ahmadt'4, A Bazzat, para penulis kitab

Sunan,trs Ibnu Hibbanll6 drn Al HakimttT d*i hadits Abu Al Ja'd

Adh-Dhamiri. Dinilai shahih oleh Ibnu Sakan dari sisi ini, dan redaksi

Ibnu Hibban berbunyi: "Barangsiapa meninggallan shalat Jum'at

tiga lwli tanpa alasan maka ia munaJiq."

Abu Al Ja'd kata At-Tirmidzitt8 d*i Al Bulfiaxi: aku tidak

namanya, demikian juga kata Abu Hatim. Dan disebutkan

oleh Ath-Thabrani dalaa Al Kuna dari Mu'i an-nya I le

rra Munod lmnAhmtd (l 5498).
tts StMrAbu Dagd (No. 1052), Su,E/tAn-Nasa'i (No. 1369), Sunor At-Tirmidzi

(No. 500),.Szzaz lb,nu Majah (No. I125).
trc sholr;l, Ibnu Hibban (Al llsurNo. 258).
rr7 MustadrakAl Haldm (ll2S0).
rn As-SunoteRTS\
tre Al MuTam Al Kabir Qw22No.915-918).
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dipastikan benar oleh Abu Ahmad, aan ainut<itnya dari Khalifah dan
yang lainnya. Al Bukhari berkata: aku tidak mengetahuinya memiliki
riwayat kecuali ini. Dan NBazear menyebutkan haditsnya yang lain,r2o
dan berkata: Kami tidak mengetahui ia memiliki hadits lain kecuali dua
hadits ini. Disebutkan juga oleh Baqi bin yu1;-1u6.121

Dan dalam bab ini:

118881. Dari Jabir dengan redaksi: 'hnngsiap matingaltan
shalatJvnr'at tiga l*li arrp ala n darunt hatinja akan dikunci.,,

Diriwa5atkan oleh flp[rf6s6'i,122 hnu Maiah,l2s lbnu
Khuzairnahl24 dan Al Hakim.125 Ad-Daraquthni berLrata: ia lebih shahih
dari hadits Abu Al Ja'd, dan terdapat pe,rselisihan pada hadits Abu Al
Ja'd atas Abu salamah, ada png berkata: darin5ra dernikian dan ini
Snng benar,'dan ada png berkata: dari Abu Huraimh, dan ini praduga.
Yang mengatakanryra adalah Ad-Daraquthni dalam kiklb At ltaL

t18891. Dalam latab Al Auat#26 dari jalur Abu Ma'syar dari
Muhammad bin (Amru)127 dari Abu saramah dari Abu Hurairah, dan ia
berkata: Hassan bin lbmhim meriwayatkannp seorzrng diri dari Abu
Ma's5/ar, dan diriwayatkan oleh Ahmad128 6* Al Hakimrzs dari hadits
Abu Qatadah.

r2o Yatrr tndits: "ndak ditakukan prrtztanan kannli ke ttga masjid,,seperti diaehtkan
dalam ldtzib AI B&r Al Murnr g/S8F,l.

r21 91"1 At Istnbh (t /6s).
122 frt\1tnrul Al fubn l<atpArrNasa'i (No. 1657).ra Sumnlftlmt !,taFtr (No. 1126).
1?4 Stnhih hnu Khuzaimah (No. faSO).
t% MusAdmkAl Hakim $/n21.
t26 41114r'aro Al Ausath (llo. 2g2gl.
127 ndu- asliqn tertrlis: Urnar dan yang benar dari 3 dan * dan ,.
128 114*rru6lrnam Ahmad (No. 14559).
tD MusadnkAl Hakim ll./2g}).
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Sanadnya hasan, hanya saja terdapat perselisihan padanya atas

Usaid bin Abu Usaid perawinya dari Abdullah bin Abu Qatadah, ada

yang berkata: Darinya dari Abdullah dari bapaknya, dan ada yang

berkata: darinya dari Abdullah dari Jabir.

Ad-Daraquthni menilai jalur Jabir shahih, dan sebaliknya Abdul

Barr.

l189ol. Disebutkan oleh Abu Naim dalam Al Ma'rikh13o duti

hadits Abu Abas bin Jabr.

t189U. Disebutkan oleh Ath-Thabranil3l dari hadits Usamah,

dan diantam perawinya ada Jabir Al Ja'fi, dan dari hadits Ibnu Abu

Aufa.

118921. Diriwayatkan oleh Abu Bakar bin Ali Al Marwazi dalam

ka4nnya Al Jumu'ah dari jalur Muhammad bin Abdurrahman bin Saad

bin Zararah dari pamannya dari Nabi $ bersabdu, 'S $ta;1i&':)j ,f
pg'*ii ^ll ,yi * ,P rtt "Barangsiapa meninggalkan shalat Jvnlat

tiga kali Allah akan mengunci hatinya, dan menjadikan hatinSn sebagai

hati munafiq.tt

Diriwayatkan oleh Abu Ya'la juga. Dan para perawinya tsiqat

dan dinilai shahih oleh hnu Al Mundzir.

t18931. Dalam l$ab Al Muwaththa '132 6*i Shafiuan bin Salim,

Malik berkata: Aku tidak tahu ia dari Nabi $ atau bukan? Ia berkata, !

7so 74u',i1u1 4"6-Shahabah (5/297 6/No. 6930).
tst 41114u7rn N Kabirlio.422l.
132 Muwatliiln 'lmam Malik (1/111).
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* ib rt, & y ti )b !? 'n !r',tx e;liit '!V ,Etaranssiapa

meninggalkan shalatJum'at tiga kali berhruafurut bnpzTes alaan (nng
benar) dan akit mal<a Allah akan merzgwnci mati abs hatin5a-"

Al Hakimls4 b€rdalil atasnya dengan hadits berikut:

11894t. Diritmyatkan dari hadits Abu Hurairah dengan redaksi,

'rf b llr,p ft n^?)t €,-J'rreirf &# )f

..+ J, & ;,'a:^i$ x't;zir ;4 &-,:€i,fu
'Sutguh, iangpntah salah samng katian mqWfiW l<aonnan

domb pda jamk stu mil atau dua mit lebih hinw datug unktu
Jum'at lalu ia fidak mat5aksilannga kqtudian dikmci abs lmtinta.'

Dalam isnad -nya terdapat Mu,di bin Sulaiman, dan ia
diperrnasalahkan.13s

t1s95]. Dalam rivrnsnt Alunad136 dan Ath-Thabranil37 dar.i
hadits Haritsah bin Nu'man hadits lrang sama.

118961- Dalam riwaSnt Ath-Thabrani dalam ldklb At Atsat#s8
dari hadits lbnu Umar sama juga dengannya.

t?ts le/2ttlru MttsMnkAl Hatdm ll/DZ).
I3s 3u61un Atu zar'ah rn*gutukun padarya s€p€ru dalam htab Al Jarh wat-Tadit

(8/4381 dan berlata: Haditsqn lernah, menceritakan hadits dari Ibnu og€lan
dengan sejumlah
hnu Hibban berkata dl1n kitab Al Majruhin (3/401: ia termasuk orang lang
meriunyatkan hadits terbalik dari para tsiqat, dan hadits yang tidak sernpuma dari

--- para atsbat, ia tidak boleh dijadikan dalil iil<a meriwa3latkan seorang diri.
r%- Musnadlmam Ahmad l1/4g}4g4l.
137 At Mu'ian Al KabirSto. gZZg,gZiOl.
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Il897l. Diriwayatkan oleh Abu yu'1u13e dari Ibnu Abbas: '{f ,y
eY itt iir}]i r;5 u6 y$.ttr * c,ii ttili "Ehmnssiapa

meninggall<an shalat Jum'at figa lali berfurut-furut mal<a ia telah

melepsl<an Islatn dari dirinW. "Dan pam pemwinya adalah tsiqat

Dan dalam bab ini:

t18981. Hadits Said bin Al Musayyib dari Jabir secara martui
"SaunggwhnSn Allah telah ma,wjibl<an atas lalian shalat furr'at pada

butan l<alian ini, maka brangsiapa 5nng meninggall<ann5a l<arena

menganggapntn rqteh dan sepele, sunggailq Nlah tidak akan

mengumpull<an ketercemibemiann5n, dan sunggah Allah tidak akan

memberl<atin5a, dan sungguh tidak al<an diterima shalabrSa'.

Diriwa5ntkan oleh Ibnu Majah141, dan diantara pemwinya adalah

Abdullah Al Balawi, haditsnya dinilai lernah.

Dan diriwalntkan oleh Al Bazar dari jalur lain, dan diantara

perawinya adalah Ali Bin aid bin Jad'an, Ad-Daraquthni berkata:

sesungguhnSa kedua jalur ini sarna-sarna tidak kuat. Ibnu Abdul Barr

berkata: hadits ini sanadnp lernah.

722- 118991. Hadits Anas: Bahwa Nabi S
melakmnakan shalat Jum'at setelah matahari tergelincir.

Driwalatkan oleh Al Buldud142 dengan redaksi: k€fika matahari

condorg.

t8 Al Mu'frm Al Austh (tlo. 338).
r3e Muilad Abv Y a'la (27 l2l.
le Antara dua tanda kurung dari g dan v.
141 5r-r16r'r, Malrh (No. 1127).
u2 56u1i11, Al Bul*rari (No. 904).
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Dalam riwayat Ath-Thabrani dalam }ritab Al AusatilB darinya:

kami melaksanakan shalat Jum'at bersama Nabl $ kemudian kembali

pulang lalu qailulah (tidur siang).

Dalam riwayat Musliml4 disebutkan: Kami melalsanakan shalat
Jum'at bersama Rasulullah * jika matahari telah tergelincir, kemudian

kembali pulang menlikuti bayang-bayang.

Hadits: *f g.frtt vS ,1A 'shalatlah kalian

*bgaimana l<alian melihatlru shalat.

Telah dis€br*lon dalam bab adzan dan yanglainnln.

723- Perkataanryn: TidaHah shalat Jum'at
ditegal*an dimasa Rasutullah * dan para Khulafaurr:aslridin

kecuali di tempat tinggd pendudrrk, dan fidak melakukan
shalat Jum'at kecuali di safu tempat, dan tidak melakukan
shalat Jum'at kecuali di masjid agung, padahal mereka
melaksanakan shalat 'Ied di padang pasir dan
perkampungan unfuk or.rng-orang lemah dan kabilah arab
yang berdomisili di sekitar Madinah, tapi mereka fidak
melakukan shalat Jum'at dan Nabi C pun fidak meryruruh
mereka melakukannya.

Hadits ini disebutkan secam terpisah, dan semua yang dirnlikan
ini ciLmya adalah penyimpulan, dimana tidak ada tempat di Madinah

unfuk pelaksanaan shalat Jum'at kecuali masjid Madinah, dan atas dasar

inilah Imam $nfii menyatakan pendapatrya sebagai berikut, meskipun

ada sebagian riwayat yang menyalahinya dan ada sebagian hadits lemah

rB et Mu'jiarn Al Ausath(No. 8088).
144 Dah'rn foohtote asliryra tertulis: pihr dari hadits Salamah bin Al Ak\^,a'. Dan ia

benar demikian adanya, lihat Shahih Muslim (No. 860).
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png menyepakatinya dijadikan dalil oleh pam penentang, dan ia tidak

lebih lernah dari hadits yang driadikan dalil oleh pam sahabat kami,

diantaranln:

t1900l. Hadits Ni: jq.J if &f ,i '7;:& 1 'Tidak ada

(pelat<saman) slnlatJwn'at dan tasynq kecuali di kota-16

Hadits ini dinilai lernah oleh Ahmad

Dan hadits AMurrahman bin Ka'ab: tentang upaya As'ad bin

Tararahunfuk melaksanakan shalat Jum'at bersama mereka di 1N6o1t+s

Al Khadhmat.

Akan disebutkan berikutuiya.

t190U. Hadits At-TirmidziLaT 6*i ialur seorang laki-laki

penduduk Quba' dari bapaknya dan ia termasuk seorang sahabat

berkata: adalah Nabi # memerintahkan kepada kami untuk ikut serta

menlnksikan shalat Jum'at dari Quba'

Di antara perawinya adalah orang yang tidak dikenal ini.

ILgO2l. Dari hadits Abu Hurairah, "shalat Jumbt divniibkan

bE omng5ang bennalam dalam kehatgan5a."

t6 Mushannaf hnu Abu S!,aibah (No. 5059) dan Sunan Al Kubm karln Al Baihaqi

(3/L791 dan hadits-hadits Ali bin Al Ja'di karya Al Baghawi (No. 2990) dari

perkataan Ali S.
1't6 Dalam astin!,a tertulis: Faqi'), dan ini salah yang benar adalah dalam 3 dan w.
t47 5r*r614rmidzi (No. 501).
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Dinilai lernah oleh Ahmad dan At-Tirmidzi.l48 Dia merniliki bukti
dari hadits Abu Qallabah secaftr mursar, diriunSntkan oleh Al
Baitnqi.lae

Pada hadits-hadits png tersebut pada awal bab, ada juga yang
diambil darinSra.

t19031. DiriwaSntkan oleh Al Baihaqi dalam ,oodb Al Ma'dfat]so
dari Maghazi Ibnu Ishaq dan Musa bin uqbah bahwa Nabi $ k€fika
mengendami unta dari Bani Amru bin Auf dalam perjalanan hijmh ke
Madinah, beliau melerr,rati Bani Salim 5nifu sebmh desa151 png terletak
antara Quba dan Madinah, disifu beliau mendapati shalat Jum,at lalu
beliau melakukan shalat bersama mereka, dan ini Jum'at
pertama yang dilakulon oleh beliau kefka datang.

Ibnu saad menilaiqn maushul dari jalur Ar waqidi dengan
sejumlah isnad nya, dan disebutkan padanln: bahwa jumlah mereka
pada unkfu ifu seratus orang.

11904]- Disebutkan oleh Abdurrazzaq dalam Mtshannafnyatsz
dari hnu Juraij bahwa Nabi S melakukan shalat Jum,at dalam
perjalanan, dan menyampaikan k*rutbah atas sebuah busur.

119051. AMurmzzaqls3 juga meriwaSntkan: bahwa Umar bin
AMd Aziz datang ke suwaida' pada waktu merrerintah atas Hijaz, lalu
data,ng shalat Jum'at, maka merekapun menydiakan sebuah majlis

t8 tbid.
t4e As\1uru2 At Kubn (g/17 6i.til Ma'rifat As-Sunan ml Abar (2/ 4fiill.
rsr 1q12t2l
tsz Mushannaf At/rr;rl'raryNo. 5182).
ts3 74*7rrru1: 6641frm;mq (No. S l47i.



Kitab Shalat

untuknln dari batu kerikil, kemudian dikumandangkan adzan shalat lalu

ia keluar dan berkhutbah dan shalat dua rakaat dengan mengeraskan

suara, dan berkata: sesungguhnya seoftmg imam berkeurajiban

menegakkan shalat Jum'at dimanapun ia berada.

t1906l. Diriwayatkan oleh Al Baihaqi dalam }(lklb Al Ma'rtfat]il
dari |alur Jafar bin Barqan: bahwa Umar bin Abdul Aziz menulis surat

kepada Adi bin Adi: litatlah penduduk desa png menetap dan fidak

, angkatlah seorang pernimpin atas mereka, kemudian

perintahkan unfuk shalat Jum'at bersarna

mereka.

Ibnu Al Murdzir dalam Al Ausathls berkata: lomi
meriwalptkan dari Ibnu Umar: bahwa ia melihat pam pekeria air di

Meloh dan Madinah melakukan shalat Jum'at, ia fidak mencela mereka.

Dan ia secara maushut

119071. Diriwayatkan oleh Said bin Mansur dari Abu Huraimh

bahwa Umar menulis surat kepada mereka: dirilonlah shalat Jum'at

dimarnpun kalian b€rada.

724. Perkataann5Ta: SSnfii berkata: dan fidak
dilalnrkan shalat Jum'at di strafu kota sekalipun besar dan di
seiumlah masiid kecuali di sahr masiid, hal itu disebablon
karena Nabi C dan paria khalifah sesudahnSla fidak
melalndran kecuali demikian. Setesai.

ril Ma'rifat As-gnan utat Abar 12/ Affl]l.
t# AlAusafi(4/261.
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t19081. Diriurayatkan oleh hnu Al Mundzir dari lbnu Umar
bahwa ia berkata: tidak ada pelalsanaan shalat Jum'at kecuali di rnasjid

agung ternpat imam (pemimpin tertinggi) shalat.

119091. Diriwaptkan oleh Abu Daud dalam At Mamsils6 dari
Bukair bin Al Asyajlsz, bahwa di Madinah ada sernbilan masjid
ditambah rnasjidnya Nabi $, dimana penduduknya mendengar suara

adzan Bilal, lalu mereka melakukan shalat di masjid-masjid mereka.

YahSn bin Yah5n tnenambahkan dalam riwayatryn: dan mereka
tidak melakukan shalat di rnasjid manapun kecuali masjid Nabi $.

Diriwayatkan oleh Al Baihaqi dalam kitab Al Ma'rifah,rss fiiu
dibuktikan oleh shalat Jum'atrya penduduk Awali bersama Nabi $
seperti yang disebutkan dalam kibtb Shahih,159 dan shalatnln penduduk

Quba' bersama beliau seperti dirirrayatkan oleh Ibnu Maia[160 dan Ibnu
111,urulrru1r.151

t19101. Diriurayatkan oleh At-Tirmi&i162 6*ijalur seomng laki-
laki dari penduduk Quba' dari bapaknya berkata: Nabi S
mernerintahkan kepada kami agar ikut serta menyalsikan shalat Jum'at
d*i QuUu'.

156 Marasil Abu Daud (No. 15).
157 Dahm aslinln tertutis @ukair dan Al Aslrai) ini keliru, lnng benar dalam I dan v.
ts8 Ma'rifat As-Sunan .al Abar 12/509=5 1O).
Lse shatnli Al Bukhari (No. 902).
160 Snranlbnu Majah (No. 1-L24l.
t6r 56u15i15 hnu khuzaimah Oto. 1860).
162 Sunan At-Tirmdzi (No. 501).
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119111. Diriwayatkan oleh Al Baihaqil63' Bahwa penduduk

Dzulhulaifah melakukan shalat Jum'at di Madinah, ia berkata: dan tidak

ada riwayat yang menyebutkan bahwa beliau mengizinkan seomngpun

unfuk mendirikan shalat Jum'at di suafu masjid di Madinah, fidak juga di

desa yang berd€katan dengannln.

Perhafian

Perkataan Ar-Raf i dan pam sahabat kami: Bahwa Slnf i masuk

ke Baghdad dan di situ telah dilakulGn dua shalat Jum'at; pendapat ini

ditolak karena masiid png kedua pada unktu itu berlokasi di luar

pagamya, dirnana Imam Al Atsram berkata kepada Ahrnad: bol€hkah

melalsarnkan dua shalat Jum'at dalam satu kota? Ia menjawab: Aku

tidak mengetahui seomngpun melakukan hal ihl.

Ibnu Al Mun&ir berkata: Sernua orang sepakat bahwa di zaman

Nabi $ dan para L'trulafaurrasyidin tidak dilahrkan shalat Jum'at k@uali

di rnasiid Nabi $, dan kesediaan omng-orang untuk meninggalkan

masiid mereka pada hari Jum'at dan berkumpul di safu maSid adalah

bukti 1nng jelas bahwa shalat Jum'at berbeda dengan shalat 5nng lain.

BahwasanSn ia tdak dilal$kan kectrali di safu ternpat.

Al Ithatib menyebutkan dalam lfitab Tadlfi kghdadle bahwa

shalat Jum'at pertarna dalam Islam di negeri bersarna pelalsanaan

Jum'at 57ang lampau pada masa khalifah Al Mu'tadhid dilakukan di

istana khalifah tanpa ada bangunan masjid untuk pelaksanaan shalat

Jum'at, hal itu disebabkan karena rasa takut pam khalifah terhadap diri

mereka di masjid urnurfi, dan ini teriadi pada tahun dua ratus (delapan

r@ As-1umn Al Kubm (3/17 51.
LcA Tarikh Baghdad (l/1091.
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pulutl.res Kemudian pada masa khalilah Al Muktafi dibangunlah sebuah
masjid, lalu mereka pun melaksanakan shalat Jum'at di masjid tersebut.

I1g12l. Ibnu Asakir dalam Mtqaddinah Tarikh Darnaskuis6
menyebutkan: bahwa umar mengirimkan sumt kepada Abu Musa,
Amru bin AI Ash dan saad bin Abi waqqash ynng isin5n: bangunlah
sebuah masjid jami' dan masjid para kabilah, lalu jika fiba hari Jum'at
hendaklah mereka bergabung ke masjid jami' unfuk melaksanakan
shalat Jum'at .

Ibnu Al Mundzir berkata: Aku tidak mengetahui seorcngpun
berkata bahwa shalat Jum'at ifu boleh berbilang kecuali Atha..

725. t19131. Hadits JaLir, telah menjadi sunnah
bahwa pada setiap empat putuh orang lebih wajib
mendirikan Jum'at .

Diriuayatkan oleh Ad-Damquthni167 dan Al Baihaqil58 d36
hadits AMul Aiu bin AMurrahman dari Khashif dari Atha' darinya
dengan redaksi: pada setiap tiga orang ada safu imam, dan pada setiap
empat puluh orang dan lebih didirikan shalat Jum'at, shalat Idul Adha
dan iedul fiti.

Ahrnad 6o1*6.169 AMul Aziz diragukan haditsnya, karena
dusta atau palsu.

165 nuh',, aslinF t€rtulis (ddapan) dan yang benar dalam r, y dan > dan Tarikh
hghdad.

166 7u,11r1i DimaqAlaryahnu Asakir (2/322).
767 SuTan Ad-Daraquthni (2/3-41.
t68 As&alan Al Kubm (3/L771.
r6e Ma'rifa Ar-Rijat wt lkt(3/SLg',.
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An-Nasa'i !srka16uo. Tidak tsiqah. Ad-Daraquthni berkata:

haditsnya mungkar. Ibnu Hibban !oL4u.171 haditsn5n tidak boleh

dijadikan dalil.

Al Baihaqi b,qlirr6,L72. hadits ini tidak dapat dgadikan dalil.

726- 119141. Hadits Abu Darda, ;45ii \+,,'#J t til
t;lii 'Jika mencapai empt puluh onang mala merel<a w:ajib

melakanahan $alat Jurn'at.'

Disebutkan oleh penulis At-Tatimmah, dan ia tidak merniliki

sumber pokok.

727. 119151- Hadits Abu Umamah, 'i,{irt if iilfa r
'Tidak ada lrewajiban shalat Jtmt'at k@nli dengan iumlah
empt puluh onang.D

Tidak ada zumber pokoknla, akan tetapi:

t19161. Diriwayatkan oleh Al BaihaqilT3 dan Ath-ThabranilTa

dari haditsnp: "D atas lima puluh orang ada karajiban shalat Jum'at,

tidak diwajibkan kurang dari itu." ,

Ath-Thabmni menambahkan dalam htabnya Al Ausath17s, dan

fidak diq/aiibkan atas jumlah 1nng kurang dari itu.

t7o ld nhu'lfakarp An-Nasa'i (halaman 211).
ul Kitab At Mairuhn l2/1s81.
t72 4"5**, At Kubm (3/17T dan berkata: diriuraSntkan oletr AMul Azitz N Ar-"ti

s€orcng diri dan ia lernah.
t73 Al Kliihthfrli kar!,a Al Baihaqi (Mukfitashamya : 2/3361.
va 41L4u'irn At Kabir(t{o.79521.
175 Aku tidak menemukannya dalam N Mu'rtnz At Auath.
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Dalam terdapat Jafar bin Zubair ia ditinggalkan

riwayatnya, dan Hiyaj bin Bustham, ia juga ditinggalkan riwalntrya.

Pada jalur Al Baihaqi terdapat An-Naqqash Al Mufassir ia juga

dinilai lernah.

728- Hadits: bahwa Nabi C melal$kan shalat Jum'at
di Madinah dan trdak melakukan shalat Jum'at dengan
iumlah yang kurang dari empat puluh or.rng-

Aku tidak menernukannya demikian, dan dalam riwayat Al
BaihaqilT6 dari riwayat hnu Masud ia berkata: adalah Rasulullah $
mengajak kami shalat Jum'at dan jumlah kami empat puluh orang.

Dalam riwa5ntryauT. sslkil6r empat puluh orang, lalu beliau

bersabda, "sesungguhnSa kalian omng-orzng gtg ditolong.. " al hadix.

Ini fidak berkaitan dengan shalat Jum'at.

[tgLll. Sedangkan hadits Abdurmhman bin Ka'ab bin Malik
yang diriwayatkan oleh Abu pur6178 dan Ibnu 116611179 dan yang

lainnya: bahwa bapakryn jika mendengar 
"arot 

Jum'at merasa ia
terhadap As'ad bin Zararah, ia berkata: lalu aku berkata kepadanya:

wahai bapakku, aku melihat engkau selalu beristighfar untuk As'ad bin
Tararah setiap kali mendengar adzan Jum'at, ada apa gerangan? Ia

menjawab: karena dialah orang pertama Snng mendirikan Jum'at
(bersama kamillao di Naqi', orang menyebufuiSn: Naqi' Al Khadhmat

176 4"3r*, At Kubm (3/18o).
177 16i6.
r78 Swzan Abu Daud (No. 1069).
L1s 56u1ri1i hnu Hibban (Al Ihsan No. 7013).
180 pu6* aslinya terhrlis: padanya, yang benar adalah dalam I dan v dan sumber

takhrii.
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dari kampung bani Bayadhah. Aku berkata: berapa iumlah kalian waktu

ifu? ia menjawab: empat puluh omng.

&nadnya bagus, akan tetapi ia tidak mengindikasikan hadits

dalam bab ini.

.t19181. Ath-Thabrani meriwaptkan dalam Al lhbilst dan Al
Auatt]8z dari Abu Masud Al fuishari ia b€rkata: orang Muhaiirin

p€rtarna png tiba di Madinah adalah Mtlsh'ab bin Urnair, ia adalah

orang pertama lrang melakukan shalat Jum'at bdisana, ia

mengumpulkan mereka sebelum kedatangan Rasulullah S, dan mereka

bedumlah dua belas ormg. Dan dalam isnadnyate'rdapat Shalih bin Abi

Al Akhdhar, ia dinilai lernah.

Dgabungkan hadig p€rtarna dan kedua, bahwa As'ad

3nng menrerintahkan dan Mnsh'ab png menftrdi irnam.

119191. AM bin Hamid. dalam tafsimln meriwaptkan dari hnu
Sirin, ia berkata: Ia mengumpulkan penduduk Madinah sebelum Nabi $
datang dan sebelum datang hari Jum'at, orang-orang Anshar berkata:

orang-omng Yahudi merniliki hari tertenfu mereka berkumpul padanSn

pada setiap minggu, dan demikian juga orang-omng Nasrani, lmaka

marilah htalraa menetapkan hari tertentu kita berkumpul padaqn unfuk

berdzikir dan bersyukur kepada Allah, lalu mereka menehpkannya

sebagai hari arab, dan mereka berkumpul kepada As'adl& bin Zararah

lalu ia shalat dengan mereka dm rakaat pada wakfu ifu dan

menSnmpaikan wejangan kepada mereka, lalu mereka menarnainya

L8t 41 1qu'b,n Al l<abir@ 17 /llo. 7331.
r82 Al Mu'jan Al Atsath (11o. 62941.
183 Antara dua tanda hrrurB dart j dqn.+ dan,.
ru1q/2l+l
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Jum'at ketika mereka berkumpul kepadanya, lalu ia menyernbelih

seekor domba unfuk mereka, lalu mereka makan siang dan makan

malam darinya, maka Allah menurunkan ayat berkenaan dengan ifu:

"Wahai oftng-oftng 5nng beriman jil<a $ralian) diseru unfuk melakukan

shalat Jum'at maka hendaHah kalian kepada mengingat

Allah."

tlgz}l. Ad-Daraquthnils meritaaSntkan dari jalur Al Mughirah

bin Abdurmhman, dari Malik dari Az-Zuhri dari Ubaidillah dari Ibnu
Abbas ia berkata: Nabi $ menyerukan shalat Jum'at sebelum berhilrah,

dan beliau tidak dapat mengumpulkan omng-ormg di Mekah, maka

beliau mengirimkan surat kepada Mtsh'ab bin Umair, yang isinya:

"Amma ba'du, maka lihatlah hari 5nng oftng Yahudi mengemskan Az-
Zabur padantn, lalu kumputkantah isti dan anakanak kalian, dan jika
matahari telah condong dari pertmgahannSa ketika tugelincir pada hari
Jum'at mal<a bertaqamtblah l<alian kepada Allah dengan melakanal<an

ihalat dua mkaat, ia berkata: maka dia adalah omng tnng p*hma kati
melakul<an Jwnbt hingga Nabi $ tiba di Madinah, lalu beliau

melakukan shalat Jumbt ketil<a mabhari tugelincir pada wnktu Zhuhur
dan menampakkan hal ifu.u

Perhatian

Desa bani Bayadhah adalah sebuah desa Snng terletak satu mil
dari Madinah, dan Bayadhah adalah wilayah Al Abshar, sedangkan

Naqi'Al Khadhmat adalah sebtnh tempat yang sangat dikenal.

Telah diriwa5ntkan sejumlah hadits 5rqng menunjukkan bahwa

cukup dengan jurnlah yang kurang dari empat puluh oftung, di

antaranya:

185 66, tidak menemukannya dalam As^1unan Al Mathbu'ah, dan tidak juga
disebutkan oleh Al Hafidz dalam lthaf Al Maharah.
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1i.lg21l. Hadits Ummu AMullah Ad-Dausiph secam marfu':

"shalat Jumbt itu wajib bagi setiap desa 5ang mqflil<i seoftng imam,

tiJ<alipun iuntah mere,la hanp emryt oftng." Dalam riwayat lain

disebutkan: "Sekalipun junlah merel<a hany tiga oftrng, tnng
keenphzSa adalah irrnm mqeka."

Diriwalptkan oleh Ad-Daraquthnils dan 16t, 66i,187 dan

keduanya menilainya lernah, dan ia juga terputus.

.

729. 1t9221. Perkataannya: Sejumlah mufassir
mengatakan tentang firman Allah: "Dan apabila N Qunn
dibacakan mala dagarlranlah ia dan hendaklah lralian
diam.'Bahwa ia difunmkan berkenaan dengan khutbah.

Ini diriuqntkan oleh lbnu Abu $nibahr88 dan yang lainq/a dari

Mujahid.

1L9231. Dirir,ra5ntkan oleh Ad-Daraqurthnilse dad hadits Abu

Humimh ia berkata: Dia difurunkan berkenaan dengan orang-oftmg

Snng mengangkat suara dibelakang Nabi $ dalam shalat.

Dalam isnadnya terdapat AMullah bin Amir Al Aslami, ia dinilai

Iernah.

730- 1L9241- Hadits: bahwa parir sahabat
berhamburan meninggalkan Nabi S dan fidat( tersisa dari
mereka kecuali dua belas orang lak-lak. Dan berkenaan
dengan mereka tunrnlah firman Allah: "Dan jilra merela

ttt6 Sunan Ad-Daraquthni (2/S).
t87 At l<anilka4n hnu Mi (2/2041.
tu Mrchannafhnu Abu q,aibatr (No. 8376).
18e Snnar Ad-Daraquthni (l/3261.
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melihat perniagaan (datang) atau permainan merel<a lari
berhamburan kepadanya..'

Mutbfaq alait]go dari hadits Jabir, dan ia merniliki sejumlah

redaksi.

Dalam ldtab Shahih Abu Awwanahlel 4i""6,r9-, bahwa Jabir
berkata: Aku termasuk di antara mereka yang menetap.

Ad-Damquthnil92 *oi*r*tkan dengan redaksi: tidak tersisa

kecuali empat puluh orang laki-laki.

Dan isnad nya lemah. Diriwayatkan oleh AIi bin Ashim seorang

diri, dan menyalahi para sahabat Hushain padanya.

Al Uqaililes meriwayatkan dalam biograft [Asad11e+ bin Amru Al
Bajali dari hadits Jabir juga, dan menambahkan padanya: dan yang

menetap adalah Abu Bakar, (Jmar, Utsman, Ali, Thalhah , Zubair, Saad,

Said, Abu Ubaidah atau Ammar, keraguan dari Asad bin Amru, Bilal
dan Ibnu Masud, mereka berjumlah sebolas oftmg.

Al Uqaili mengisyarbtkan bahwa jumlah ini dari umian hadits.

Ia berkata: Driwayatkan oleh Husyaim dan Khalid bin Abdullah
dari syaikh yang Asad bin Amru meriwayatkannya darinya, keduanya

tidak menyebutkan hal ifu, ia berkata: dan mereka sedang shalat dengan

dalil hadits lain bukan darinya sehingga riwayat ini batal, dan ia
berkesimpulan bahwa jumlah empat puluh oftmg tidak mesti; karena
jumlah 5nng diakui pada permulaan diakui secara kontinyu.

Leo Shatvili Al Bukhari (No. 936) dan Shahih Muslim (No. 863).
1el Uhat lfrlaf At Mahamh(3/129/No.26611.
rez Sunan Ad-Saruquthni (2,/4).
tes Ad nhu'afakaqn Al Uqarh(l/24).
194 Dahrn aslinya terhrlis: Usaid, dan ini salah, png benar adalah yang ada manuskrip

yang lainnya.
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Djawab dengan penolakan, dan dengan kemungkinan bahwa

mereka kernbali atau ada orang selain mereka datang memenuhi rukun

hhutbah dan shalat.

Dalam riwaSnhr5n Muslim menyntakan:. bahwa mereka

berhamburan kefika beliau sedang berkhutbah, dan ini yang dikuatkan

oleh Al Baihaqil9s atas riwaSnt png mengatakan bahwa ia sedang

shalat.

Dan bisa digabungkan antara kdmngralg6: bahwa omng lnng
mengatakan bahwa beliau sedang shalat, berLfiutbah secara

kiasan. Dan ada yang mengatakan: bahwa khutbah pada rrnktu itu
dihkukan sesudah shalat.

Hadits: 'hrangsiapa ti shalat Jurn'at sfu
nlraat mala hendalrlah ia menyempwnalannga dengan afu
nlaat lagi-"

Telah disebutkan pada bagian akhir bab shalat berjamaah.

Hadits: 'Elarangsiapa mendapati rrrtu nl<aat dari
shalat Jum'at mala ia (dinilai) telah mendapatintra, dan
banngsiapa mendapati kunng dan fifu rakaat maka
hendaHah ia menunail<an shalat Zhuhur empat nlaat-'

Telah disebutkan padanln, dan ia ada pada riun5nt Ad-
DaraquthnilgT dan 16,r,, 661. 198

res 4"3*-r, Al tubn 12/7821.t96lQ/ztsl
re7 Sraaz Ad-DaraquErni (2/70-lll.
tett Al Kamitkarya hnu Adi(7/2M1.
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7 3l - l1g25l. Perkataannga:
mengerjakan shalat Jum'at sedang
terkepung-

Diriwa5ptkan bahwa Ali
Utsman dalam keadaan

Diriun5ntkan oleh Malik,lee Syafi1200 dan Ibnu Hibbanzol
darinya, dengan sampai kepada Abu ubaid pelayan bin Azhar,
ia berkata: Aku mergnksikan shalat ied bersama Ali dan utsman
terkepung.

Ar-Rafi'i seakan'mengambilnya dengan qiyas karena orang yang
mendirikan shalat ied fldak jauh dari mendirikan shalat Jum'at, dimana
saif menyebutkan dalam Al Fufuh bahwa rnerca pengepungan
berlangsung empat puluh hari, akan tetapi ia berkata: Snng menjadi
imam mereka terkadang Thalhah dan terkadang AMurmhman bin
Udais dan terkadang selain keduanya. 

.

Hadits: bahum Nabi $ telah bertakbir ihram bersama
or.rng-orang kemudian beliau teringat sedang junub, maka
beliau pergr lalu mandi...Al hadits.

Telah disebutkan dalam bab shalat jamaah.

Hadits: bahwa Abu Bakar menJadi imam shalat orang-
orang lalu Nabi $ masuk dan duduk disarnpingn!8..

Hadits in telah disebutkan sebelumnya.

732. 119261. Hadits: bahwa Nabi S fidak melakukan
shalat Jum'at kecuali dengan dua khutbah

Lee Al Muw)aththa' (L/16L1.
2oo Musnadlmam Syafii (halaman 61).
zot 57u1ii6 hnu Hibban (Al Ihsan No. 8600).
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Aku tidak menemukannp berbunyi dernikian.

tlgzill. Dalam U;aA Snaninaifioz dari Ibnu Umar bahwa Nabi

$ berL*rutbah dua khutbah, dan duduk diantara dm khutbah.

Dan dalam riwayat fiplrf656'i203 disebutkan: bahura bdiau

merryTampaikan dtn k*nrtbah dengan posisi berdiri.

119?-Bl. Dahrn riwqat Muslimm seotang diri dari Jabir bin

Samurah bahura Nabi N meryampaikan dua khutbah.. al hadits.

ll929lj Dalarn ritmlpt AthThabrani2os dari Saib bin Yazid

bahua Nabi I m€nyampaikan dm lrhutbah pada shalat Jum'at, bdiau

duduk antara kedrnnya.

Secam zlir,hhbrihwa ia fidak bernraksrd ini adalah redaksi hadits

yang ada, akan tetapi ia diambil dari saduran bahwa h tdak dinukil

kecuali dernikian.

Hadits: 'Shalatlah lalian *bgaimam lafran melihat
alnt shalal"

Telah disebutkan dalam perkataan Umar. Akan disebulkan pada

al$ir bab.

2o2 51r1ri1i Al Bukhad (No. 920) dan Slrahih Mnslim (No. 86U.
203 SrraanAtr-Nasa'i (No. 1416).
M Shahih Muslim (No. 852).
zos 41M4r'irn Al l{aba$1o.6561).
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733. 119301. Hadits: Beliau berkhutbah Jum'at lalu
memuji-muji Allah dan menpnjung-Nya.

Diriwayatkan oleh Muslim206 dari hadits Jabir yang sangat
panjang, awaln5n berbunyi: bahwa khutbahnya Nabi $ adalah memuji-

muji Allah dan menyanjung-Nya..al hadits.

734- 119311. Hadits: Bahwa Nabi g selalu berwasiat
dengan ketalnpaan dalam khutbahn5Ta.

Aku tidak menemukan hadits ini.

lL932l. Dalam Musnad Ahmad207 6*i Nu'man bin Basyir, aku
mendengar Rasulullah $ berl,hutbah, "Aku puingatl<an l<alian dari api
aku paingatkan kalian dari api... ", al hadits.

Dan dalam riwa5nfuip: orang-orang png di pasar mendengar

suaranya.

119331. Dari Ali atau dari Zubair ia berkata: adalah Rasulullah &f
menyampaikan khutbah atas kami lalu mengingatkan kami atas berbagai

nikmat Allah hingga kami mengetahui hal itu pada raut wajah beliau,

seakan-akan beliau pemberi peringatan atas suafu kaum.

Diriwayatkan oleh Ahmad2os dan perawinya biqah.

735. t19341. Hadits: bahwa Nabi * membaca

sejumlah ayat dan berdzikir kepada Altah Ta'ala.

206 Shaliih Muslim (No. 867).
2o7 Musnadlmam Ahmad (No. 1839&18399).
2oB 14*ru41mam Ahmad (No. 1437).
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Driwayatkan oleh Muslim2o9 dari hadits Jabir bin Samurah

dengan redaksi: beliau mempunyai dua khutbah, duduk diantara

mernbaca Al Qumn dan mengingatkan orang-oftmg.

736- 119351. Hadits: bahwa Nabi Q membaca surah

Qaaf dalarn khutbah.

Diriwaptkan oleh Muslim2lo dari hadits Ummu Hiryam binti

Haritsah -saudari Urnrah binti Abdurrahrnan dari ibunSTa- ia berkata: aku

fidak hapal surah Qaaf kalali dari khutbah Rasulullah $ pada hari

Jum'at, dirnana beliau mernbacanp di atas mimbar pada setiap hari

Jurn'at.

Dalari tnb ini:

11936]. Dari Ubay bin lGab bahrrn Nabi $ mernbaca surah Al

Mulh pada hari Jum'at, beliau b€rdiri mengingatkan kami atas berbagai

nikmat Allah. Diritmyatkan oleh hnu Maja[.2lr

Il937l. Dan dalam riwagrat Said bin Marsur dan $7afii dari

Umar bahua Miau mernbaca surah At-Tal$dPl2 dalam khutbah Jum'at

dan berhenti pada firrnan-I$a: naa abdlnnt

Dan dalam isr:ardny'a ada png terputus.

737 - 119381. Hadits: bahua Nabi C berlfiutbah
Jum'at setelah matahari tergelincir.

2w slnhih Muslim (No. 862).
zro tbidg.to. B7S1.
211 5r-r 16ttt, Majatr 0,Io. 1111).
zrz1q1,2]..6l
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Aku tidak menemukannya dernikian.

t19391. Diriwa5ntkan oleh Ath-Thabrani dalam AI Ausathz13 dari

hadits Jabir: bahwa Rasulullah $ melakukan shalat Jum'at jika matahari

telah tergelincir. Dan isnad,nya hasan. Sedangkan khutbah, aku tidak

menernukannya.

119401. Akan tetapi dalam riwayat An-Nasa'izl4 disebutkan

bahwa imam adalah setelah jam enam yaifu saat awal

tergelincimya matahari.

Dan dari hadits Saib bin Yazid dalam Al Bukharizls disimpulkan

bahwa l,hutbah Jum'at disampaikan setelah matahari tergelincir; ia

menyebutkan dalam hadits tersebut bahwa adzan dilakukan kefika khatib

duduk diatas mimbar, dan jika furun ia iqamat.

738- perkataannya: Bahun mendahulukan dua
khutbah atas shalat Jum'at adalah cara Rasulutlah S 51ang

tetap, berbeda dengan khutbah dua 'ied.

Adapun tentang l*rutbah Jum'at telah diriwaSratkan secam

mutawatir dari Nabi S, dur, telahmenjadi ijma' (konsensus).

Sdarrgkan tentang khutbah dua hari raSn telah din5ntakan

dalam lfi,rlb Shahihaifil6 darit

213 41 114u 1rn N Ausath (lio. 6M31.
214 5*km ia'menunjuk kepada hadits Abu Hurairah tentang persinggahan para

hadirin untrlk shalat Jum'at (As-Sumn No. 1386).
2ts 57r1ii6 Al Bukhari (No. 913).
276 Shatiih Al Buktrari (No. 963) dan Shahih Muslim (No. 888).
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119411. Hadits hnu Umar bahwa Nabi $, Abu Bakar dan Umar

melakukan shalat dua ied sebelum Lhutbah.

739. 119421. Hadits: Bahwa Nabi C fidak

menyampaikan khutbah kecuali dengan berdiri, demikian
ju$a para khalifah sesudah beliau.

DiriuaSntkan oleh Muslim2u, Abu pur6218 6* pur-11u*'i21s

dari hadits Jabir bin Samumh bahwa Nabi $ ber&hutbah dengan

berdiri, maka yang berkata: bahwa beliau berl':trutbah

dengan duduk ia telah berdusta.

llgrti[. Diriwaptkan oleh kduanpzzo dari Jabir bin Abdullah

bahwa Nabi $ berkhutbah dengan berdiri.

ttg4/il. Dari lbnu Umar hadits lang sama dengannln, Mutbfaq

alaili.22t

119451. Stnfii l6qlav6.222 hrahim bin Muhammad

mernberitahukan kepada karni, Shalih pelayan Tauamah menceritakan

kepadaku dari Abu Humirah dari Nabi & datr Abu Bakar dan Umar

bahwa merela berhhutbah Jum'at dm khutbah dengan berdiri,

mernisahkan antam keduaryn dengan duduk, hirrggu masa Muawlnh ia

2r7 56u176 Muslim (No. 852).
2L8 5r-r66uDaud (No. 1093).
zte Su:rlTArtsNasa'i (No. 1417).
22o Stulrth Al Bulfiari (No. 936) dan Shahih Muslim (No. 853). 

.

22r 51ru1ri1i Al Bukhari (No. 920) dan Shahih Muslim (No. 861).
222 14**41mamS5nfii (halaman 66).
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duduk pada khutbah pertama lalu berkhutbah dengan duduk dan pada

kfiutbah kedua ia berdiri.

Al Baihaqi 6o16a223 kemungkinan ia duduk karena kondisinya

lemah atas karena sudah lanjut usia.

74O. Hadits: Beliau duduk antara dua khutbah dan
para khalifah sesudah beliau.

Hal itu benar adanya seperti diriwaptkan oleh Muslim dari

hadits Jabir bin Samumh.

Dalam riwalnt keduanya dari Ibnu Umar hadits yang sama, dan

dalam riwayat Syafii dari Abu Hurairah seperti yang semuanya telah

disebtrtkan, dan juga hadits Saib yang telah disebutkan.

1L961. Dalam riwalnt Ahnad,224 Abu Ya'la2% dan Al
gurr zz6 dari hadits hnu Abbas bahwa Nabi $ berkhutbah Jum'at

dengan berdiri, kernudian duduk kemudian berdiri lalu berkhutbah

kembali. Ini redaksi Ahmad.

Dalam redaksi N Bazzar disebutkan bahwa Nabi $ berkhutbah

Jum'at dua kali khutbah, memisahkan antara keduanya dengan duduk.

74L- Perkataannp: Nabi $ selalu duduk antara dua

khutbah.

Disadur dari hadits sebelumn5ra.

zzs 4"5** Al Kubm (3/197).
224 P1*nr41rnam Ahmad Fl{io.23221.
22s 74*nu4 66u Ya'la (No. 2490).
zze 6uto7 41 4"*(No. 640).
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Ibnu Al Mundzir mempermasatahkan kewajiban duduk antara

dua khutbah, dan berkata: Jika hal itu disimpulkan dari perbuatan

beliau, karena menurut Syaf i sekedar perbuatan saja tidak

mengindikasikan hal ittr wajib, karena seandainya demikian niscaya

duduk sebelum lfrutbah yang pertdma adalah juga wajib, dan jika
wajib ia tidak mengindikasikan bahwa meninggalkannya adalatr

membatalkan Jum' at. Wallahu a' lam.

iu)'1, L-rfr +4 cl'3 ri1 :LtF.[rrtv] -vry
ojili*yAr&+LZ-

7A. $9471. Iladits: uJika kamu berkata kepada temanmul
diamlah, semcntara imam sedang khutbah Jumtat maka kamu telah
batalo

Muttafaq alaitP1 dari hadits Abu Hurairah. Dan redaksi:

"Sementora imam sedang Hrutbah Jum'at," adalah riwayat An-
Nasa'i.228

743.119481. Iladits: Bahwa seorang laki-Iaki masuk masjid
dan Nabi $ sedang berkhutbah Jum'at, Ialu ia berkata: kapan

terjadinya kiamat? LaIu orang-orang mengisyaratkan agar ia
diam, namun ia tidak menurut dan mengulangi perkataannya.
Maka Nabi $ bersabda pada kali ketiganya: 3'Apakah yang telah

engkau perciapkan untuk (menghadapi)nya?' ia berkata: cinta
Allah dan Rasul-Nya, beliau bersabda: oSesungguhnya engkau

bercama orang yang engkau cintal'

n' Shahih Al Bulfiari (No. 934) danshahih Muslim (No. 35l).o' SunorAn-Nasa' i (No. laO l).
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Diriwayatkan oleh lbnu Khuzaimah,229 fi|66d,230 6r1-11u*' i231

dan Al Baihaqi2s2 dari hadits Syuraik bin Abu Namir dari Anas.

119491. Dalam shahih Bukhari Muslima3 dari haditsnln
disebutkan: ketiha Nabi $ sedang berkhutbah Jum'at, tiba-tiba seoftmg

badui berdiri lalu berkata: Watni Rasulullah, lerryaplah harta dan benda,

lalu ia menyebutkan hadits tentang istiqa'.

7M. t195OI. Hadits: Nabi C berdialog derrgan para
pembunuh Ibnu Abu Al Haqiq dan bertarr5Ta Lepad. mereka
tentang cara membunuhngra kefilo sedang berkhutbah.

DiriwaSntkan oleh Al ilihaqizs+ dari ialur AMurrahman bin
Ka'ab bahwa235 sekelompok orang yang diutus Rasulullah S ,-fuk
mernbunuh hnu Abu Al Haqiq di Khaibar dan mereka telah b€rhasil
mernbunuhryn datang kepada Rasulullah Or ketrl<a beliau sedang b€rdiri

diatas mimbar menyampaikan khutbah Jurn'at, k€fika melihat mereka
beliau lalu bersabda: "Wajah-onjah 3ang baoleh 'Lalu
mereka menjawab: wajahmu beroleh kernenangan wahai Rasulullah.

Beliau bertanSn: 'Apahh kalhn telah manbunuhnSa?" Mereka

menjawab: iVa. lalu beliau merninta pedang yang digunakan untuk
menrbunuhnya dan beliau tetap dalam posisi b€rdiri diatas mimbar, lalu

mengeluarkanrya dan bersaMa: 'batar, inilah makanann5a di mata
pdangryn...'al hadib.

w Stnhth hrnr Ktruzainnh'(No. f769).m MusndlnarrAtrmad (No. 12703).
Br As-1umn Al Kubnl<aryaAnNasa'i (No. 5863).
82 ,4s-iumn At Kubm(3/2211.
m Shahih AI Bukhari (No. 1013) hn slrahih Muslim (No. 897).M *Sunn At Kubn 13/227-2221.N lQ/ztzl
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Al Baihaqi berkata: mursal baik. Dan diriwayatkan dari Urwatr

hadits yang sama dengannya kemudian diriwayatkan olehnya236 dari

jalur Ibnu Abdillah bin Unais dari bapaknya ia berkata: adalah

Rasulullah $ mengutusku kepada Ibnu Abi Al Haqrq.. hadits yang

sama dengannya.

Perhatian

Imam Al Haramain dan Al GtnzzalPT menyebutkannya
dengan redaksi: aneh, ia berkata: Nabi $ bertanya kepada Ibnu Abu

Al Haqrq tentang cara membunuh sekembalinya dari jihad.

Dan ini adalah kesalahan yang fatal. Dan lebih aneh lagi

batrwa Al Imam berkata: hal itu benar. Dan kemungkinan ada kata

yang hilang dari manuskrip yaitu kata 'para pembunuh' sebelum kata

'Ibnu Abu Al Haqiq'.

Dalam bab ini:

[195U. Diriwayatkan oleh Muslimas dari hadits Abu Rifa'ah
Al Adawi ia berkata: aku sampai kepada Nabi $ dan beliau sedang

berkhutbatr, lalu aktr berkata: wahai Rasulutlah ada seorang laki-laki
asing yang datang bertanya tentang agamanya? Ia berkata: lalu beliau

menghadap kepadaku dan meninggalkan khutbahnya, dan terus

mengajarikq kemudian kembali metanjutkan khutbatrnya sampai

selesai.

u6 As-Sunut At Kubra Q D22).
87 Al Wasithkarya Al Ghazali Ql2S2).u'Shohih Muslim (No. 867).
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1L952} Diriwayatkan oleh empat penulis kitab Sunan,z3e Jbnu

Khuzaimah2o dan Al Hakim241 dari'hadits Bumidah ia berkata: adalah

Nabi $ sedang berLhutbah, lalu datanglah Al Hasan dan Al Husen

dengan mengenakan pakaian wama merah keduanya terjafuh, lalu Nabi

S turun dari mimbamya dan mengentikan ktrutbafrnya lalu

menggendong ..al hadits.

745- [19531. Hadits: Nabi C berrdialog dengan Sulaik
Al Ghathafani dalam khutbah-"

DiriunSlatkan o14. y*1i-242 dari hadits Jabir ia berkata: adalah
Sulaik Al Ghathafani d.tar,g pada hari Jum'at k€filo Nabi $ sedang

b€*hutbah, lalu ia duduk, rnalo Nabi $ bersabda kepadanya:

4.')F:,,;*s.r'€)tt e'& U

'Wahai Sulaik, b;'dr'rt"t dan shalattah dm nlwt &n lat<ukan

dengan ringan. 'Al hadits. Dan sumbernln ada dalam Shahih

ahin tanpa menyebut narna Sulaik.

Dalam bab ini:

119S41. Dari Abu Said diriuaptkan oleh hnu Hibbanz43 dan
yang hinnf.

%e Sumn Abtr Daud (No. 1109),'Surnn At-Ttrmidd'(No. 3774), Sumn An-Nasa'i
(No. 1413,1585) dan Sunanhrnr lvlaJah (No. 3500).

2N Shahih hrnr Khuzairnatr (No. 1801).
zar 74*6o1rAl Hahm (4/tag-t9trll.
242 57u1ri1i Mnslim (No. 875).
28 Slmhih lbru Hibban (No. 2503).
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Faedah

Hal itu terjadi pada Nu'man bin Qauqal:

119551. Diriwaptkan oleh Ath-Thabmni dalam Al AusatPu dat',

hadits Abu Sufuan dari Jabir disebutkannya dalam biografi Ahmad bin

Yahya Al Hilwani.

119561. Dan diriwayatkan juga oleh Ath-Thabraniz6 dari hadits

Abu Dzar dari jalur Abu Shalih dari Abu Dzar: bahwa ia datang kepada

Rasulullah $ ketika beliair sedang berkhutbah, lalu langsung duduk,

maka Nabi $ bertanya kepadanya: 'Apalah angkau telah shalat?" la

menjawab: belum. Beliau bersabda, "Berdirilah dan lakukan shalat dua

mkaat"

'+x_ ?ctlr. i*f ie rit ,Ly .[r r"v] -vr1- \ ,t l'

W'):;^r)3 ,#r€;$
aa

746. 1]ig57l. iadits, 'Jika nlah seoft,ng kalian
datang sementara imam sedang berl<hutbah maka hendaHah

ia melakulan shalat dua ralaat dan melakukannSn dengah

ringan Wda keduan5n."
' 

Driwayatkan oleh Muslim246 dari Jabir.

iu Aku tidak menernukannya dalam At Mu'iam At Ausath dalam biografi yang

disebutkan.
zas 41 P1u'iu- Al Ausath (No. 4721).
2M Shahih Muslim (No. 875X59).
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747. 119581. Perkataann5n: Diriwayatlran dari Az-
Zl.rhri bahwa ia berkata: keluamSn imam mengherrtikan
shalat.

DiriuraSlatkan oleh Malik dalam kitabnya 41 tr4r,*71i115r'2a7

darinp.

119591. Diriu4ptkan oleh Al Bailraqizas dari iahrr lbnu Abi
Dzi'b dari Az-afiri dari Tsa'hbah bin Abu Malik.

t196OI. Dari Flur Muammar dari Az-hhri dari hnu Al
Musayyib, sama.

119611. Diriuasntlon olehnyazae dari phr Marwan bin
Mrnwiph dari Muamrnar dari Yafun bin Abu Kabir dari Dhamdham

bin Jans dari Abu Hurairah scara nnrfu'. kernrdian berkata: ia sahh.

748- 119621. Hadits: bahun Nabi Q membuat mimbar
dan berlrtnrtbah atasrrln.

Mutbfaq alail4 dari hadits Sahal bin Sa'ad Snng panlrng.

t1963]. Diriunyatkan oleh Al Bukharizsl dari Jabir: ada sebuh
batang l$rrna dirnana Nabi $ berditi padarya, htu ketito dibrntkan

untnk Miau batang kurrna tersebtil maargis sdfh..al hdit

z4t A LtuwhAa' Imam }falk (1/103)
28 ,As-Suan At Kubm (3/1931.
24e Assinnn Al Kubn (3/1931.
m Shhin Al Bukhari (No. 917) hn Slrahth Mr.rslim (No. S44).
%t shahih Al Bukhari (No. 910.
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119641- Dari Ibnu Umar hadits lrang sama dengannya, juga

diriwayatkan olehnya.zsz

[1965, 19661. Diriwa5ntkan oleh Ahmad dari Ibnu Abbas253 dan

Ubay bin llaab.2il

Faedah

Yang membuat mimbar namanya adalah Tamim Ad-Dari,

diriwayatkan oleh 66, Purd.255

Dan ada yang berkata: namanya adalah Baqum Ar-Rumi

pelayan Said bin 61 6t1r.256 Dan ada yang mengatakan: namanla

adalah hrahim dalam riwayat Ath-Thabmni dalam Al Ausath2s7. Dan

ada yang mengatakan: namanya adalah Shabah pelayan Al Abbas258.

Dan ada yang mengatakan: namanya adalah Mina pelayan 61 666*259.

Dan ada yang mengatakan: narnanya adalah Maimun, diriwayatkan oleh

Qasim bin Ashbagh. Dan ada yang mengatakan: Qubaishah AI

Makhzumi, yang menyebutkan pendapat-pendapat ini adalah hnu
Basykarp6l.260

Dalam kitab hnu Zabbalah tidak disebutkan namanya.

252 shaliih At Bukhari (No. 919).
%3 MusnadlmamAhmad (No. 2236, 24/J,0,240L1.
M Musnadlmam Ahmad (5/1371.
%s Sunan AbuDaud (1081).

J56 Driwaptkan oletr Abu Naim dalam Ma'nht ,Ash-shahabah l7/Mn dan hnu
Manduh seperti dalam Al Badar Al Mrnr (4/6241. hnu Manduh berkata: isnadnya
tidak lurus.

2s7 Al Mukm 4 Ausath (No. 5211) dari hadits Jabir bin Abdullah.
258 Dsebutkan oleh hnu Najjar dalam kitabnya: Ad-Durrah At-Tsaminah fi Akhbar Al

Madinah dari Umar bin Abdul Aziz mhimahullah seperti yang tersebut dalam kitab
Al badar Al Munir (4/624).

259 Disebutkan oleh hnu Najjar dalam kitabnya Srang tersebut diatas.
260 Ghawamidh Al Asma' Al Mubhamah (2/342-3451.
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11967l. Diriwayatkan oleh Ath-Thabmni dalam kitabnya AI

KabiP6l dari hadits Al Abbas bin Sahal bin Saad ia berkata: lalu
bapakku pergi dan memotong kayu mimbar dari hutan, namun aku

tidak tahu apakah ia membuatrya atau tidak.

11963l. Diriunyntkanz62 jvga padansn dari hadits Sahal bahwa
Nabi $ bersaMa kepada seorang parnanq/a dari Anshar: "Peryilah ke

hukn dan ambillah kayu untukku, buatl<an mimbar untukku agar aku

dapt meryannpaikan pidato kepada oftngoftrng diabsn5a." I alu ia
menrbuatkan unfuk beliau sebuah mimbar Snng merniliki dua tangga dan

duduk atas kedtnnp.

Aku berkata: dan dalam htab Thabqat l<argra hnu Saad263

disebutkan bahwa Snng membuat mimbar adalah Kilab pelaSnn Al
Abbas.

74g- t1g6gl- Hadits: Nabi * iika mendekati
mimbarq;a beliau mengucapkan salam kepada ormg-orang
lrang ada dekat mimbar, kemudian naik ke mirnbar, dan jika
telah menghadapkan wajahnya kepada oftmg-orang beliau
mengucapkan salam, kemudian duduk.

Diriunlntkan oleh hnu Adizil. dari hadits Ibnu Umar.

Disebutkannya dalam biografi Isa bin Abdullah Al Anshari, dan

dinilairyn lernah, dernikian juga dinilai lernah oleh hnu Hibban.

%t Al Mu'im At lhbir.pto. szg2l.
%2 lbilG:to.6ot8[q.
za eAntnOqaf lrarlra hnu Saad (1/2501.
2(A At lkmillrarya hnu Adils/2531.
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119701. Al Atsmm berkata: Abu Bakar bin Abu Syaibah

menceritakan kepada kami, Abu Usamah menceritakan kepada kami

dari Mujalid dari AqrSya'bi ia berkata: adalah Rasulullah $ jika naik

mimbar pada hari Jum'at beliau menghadap kepada omng-omng lalu

mengucapkan: " A,salamualaikum." Al hadits. Stafusnya murcal.

75O. Perkataanrya: Mimbar Rasulullah S berada di

sebelah kanan kiblat.

Aku tidak menemukannyd sebagai hadits, akan tetapi ia seperti

perkataannya; yang menjadi landasan padanya adalah penyaksian. Dan

dikuatkan oleh hadits berikut:

1197U. Hadits Sahal bin Saad dalam riwayat 61 3rL1',riz55

tentang kisah seorang perempuan pembuat mimbar, ia berkata: lalu

Nabi $ mengangkatnya dan meletakkannya seperti yang kalian lihat.

TSL PerkataannSla: diriwa3ptkan bahua Nabi S iika
telah sampai di tangga sebelum tempat duduk beliau berdiri,
kemudian mengucapkan salam:

telah disebutkan dari Ibnu Umar hadits yang sama dengannya.

Datam bab ini:

IL972l. Dari Atha' s@ara mursaP6.

119731. Dari AsySya'bi dari Nabi $ dan Abu Bakar dan Umar.

Diriwayatkan oleh hnu Abu Syaifu[p67.

26s 56r1i11i Al Bukhari (No. 917).
256 piriunyatkan oleh Abdurrazzaq dalam gushannaf (No. 528L1.
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1L9741. Asgr-Syafi'i Ssrkataz58. kami mendengar dari Salamah

bin Al Akwa' bahwa ia berkata: adalah Rasulullah $ berl'*rutbah dua

kali dan duduk dua kali.
'Dan 

diceritakan oleh omng yang menceritakan kepadaku ia berkata:

adalah Rasulullah $ berdiri diatas tangga sebelum temrpat duduk,

kemudian mengucapkan salam kemudian duduk diatas ternpat duduk

hingga muadzin selesai adzan kemudian beliau berdiri lalu berkhutbah,

kernudian duduk kernudian berdiri lalu berkhutbah 5nng kdua. Dan

menyertakan hadits atas perkataan ini, sehingga aku tidak tahu apakah

ia dari Salarnah atau sesuafu png ia tafsirkan dalam hadits.

119751. Dalam riwalnt hnu Majah26e 6*i Jabir: bahwa Nabi S
jika naik mimbar beliau mengucapkan salam.

Islrmdnya lernah.

752- l]1976l. Hadits: Nabi Q berkhutbah dua trali dan
duduk dua kali.

Driwa3ntkan oleh Al Hakim dalam Al MustadmlPTo dari hadits

hnu Umar adalah Rasulullah S iika keluar pada hari Jum'at lalu duduk

diatas mimbar, Bilal mengurnandangkan adzan.

Dalam isnad np terdapat Mush'ab bin Salam, ia dinilai lemah

oletr Abu DaudzTl-

Telah disebutkan sebelumryra hadits Salamah bin AI Ak^ra'

dalam riwalnt Stnfii.

i

I
I

I

267 74*1irr*1hrnr Abu Slraibah (No. 5195).
zte Kitab Al Ummll/3431.
2@ Surrrr.lbrut l\,tajatr 0{o. 1109).
27o 14*54rr1rAl Hahm (l/2831.
27t 5u'aktNAiiri lrarln Abu Daud haUman 105-1.06).
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ll977l. Dan diriwayatkan oleh Abu Naim dalam kitab Al

14u'ri1uyr272 dalam biografi Said bin Hatib: bahwa Nabi $ keluar lalu

duduk diatas mimbar pada hari Jum'at kemudian Bilal

mengumandangkan adzan, dan setelah adzan selesai beliau berdiri lalu

berkhutbah.

Dan dalam bab ini:

Dari As-Saib seperti yang akan disebutkan. i

75g. tLg7$l. Hadits As-Saib bin Yazid: Kumandang

adzan pada hari Jum'at awalnya jika imam telah duduk di
atas mimbar pada rnsa Rasulullah $, Abu Bakar dan Umar,

lalu ketika pada mas.r Utsman dimana jumlah orang semakin
banyraftzza ia menambah adzan ketiga di atas az-antra'-

Diriwayatkan oleh Al 6rL1rri.27a

Dalam Musnad Ishaq bin Rahawaih dari sisi ini: Adzan yang

disebutkan Allah dalam Al Quran pada hari Jum'at kefika imam duduk

diatas mimbar pada masa Rasulullah $, Abu Bakar dan Umar hingga

masa khilafah Utsman, kefika jumlah oftrng bertambah banyak ia

menambah adzanketiga diatas azzaum'

]Lg7gl. Diriwayatkan oleh Asy-Syafi'i27' 6*i Atha': bahwa ia

mengingkari kalau Utsman Snng menambah adzan, Snng dilakukan

Utsman adalah mernberi peringatan, dan yang memerintahkannya

adalah Muawiyah.

272 Ma'dlbtAsh-Shahabah karyra Abu Na'im (3/1298).
zza 1qr2l9l
274 51ru1ii6 Al Bukhari (No. 912).
275 Musnad Asy-Syafi'i (halaman 61.).
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t19801. Demikian juga diriwaptkan oleh AMurmzzaq2T6 4u '

hnu Juraiz, ia berkata: Sulaiman bin Mtrsa berkata: oftmg pertama Snng
menambah adzan di Madinah adalah utsman. Ia berkata: Ialu Atha'
trerlata: hJkan, ia haryra mernanggil orang-omng dan tdak

adlzan kecuali sekali.

7il- Perkataann5Ta: Nabi C tdak memiliki muadzin
pada hari Jum'at kecuali safu orang

Disebutkan dalam riwayat Al Bukhari dalam hadits As-Saib yang
telah lalu.

Dalam riwa5nt Al Flahm dari hadits hnu Umar, adalah Nabi $
jika keluar pada hari Jum'at hlu duduk diatas rnimbar rnaka Bilal
mengumandangkan adzan. Hadits ini tahh disebutkan.

755. t19811. Hadits: Perdnglnt khutbah dan
memanjangkan shalat adalah Ari dari fiqih seseorang.

DiriwaSntkan oleh Muslim277 dafihadits Ammar dengan redaksi:

it,;rr trt+1r p3 
^1, ,{rlr'k* ,htS,;ta J*bt

t;? ppt ,tlp ^;ua, 
t):;b

a

'saunguhn5a pnjangn5a shalat s*@ftng dan pande.taSa

khutbhnya adalah ciri dari fiqihryn, rrp*a pnianglanlah shatar dan
percingl<atkhutbh, dianbn patjelaan itu adatah sihir."

n 6 Mustwupf Abdwarygo. 5340).m Shalth Mrs[m (No. 8G9).

66



Kitab Shalat

Dalam riwayat Abu Daud278 di.s$utkan: adalah Rasulullah #f
mernerintahkan kepada kami untuk mempersingkat khutbah.

Perhatian

Perkataannya: kata mainnah artinSn ciri atau tanda.

Al Azhari berkata: Pendapat mayoritas mengatakan bahwa huruf

mim pada kata tersebut adalah tambahan, menSralahi pendapat Abu

96ui6279 ia menetapkannya sebagai mimaslil

Al Khaththabi membantahnya28o dan mengatakan: bahwa ia

adalah mengikuti bentuk l<ata faitah dari kata al ma n seperti kata as-

stn'n.

119821. Diriwayatkan oleh Al Piazzar?8r dan Al r{akimz8z 6ad

jalur.lain dari Ammar bahwa ia berkata: Sesungguhnya Rasulullah *b
memerintahkan kepada kami unfuk mempersingkat Lhutbah.

756- 119831. Hadits: Adalah shalat Rasulullah *
bersifat sedang dan khutbahnya bersifat sedang.

Diriwayatkan oleh Muslimz83 dari hadits Jabir bin Samumh.

278 Sulan Abu Daud (No. 1106).
27e Ghaib Al Haditkarya Abu Ubaid (4/6L1.
zgo Gharib Al Hadibl<arga Al Khaththabi (2/260).
28r MusnadNBazzar (No. 1430).
282 74*7u6-1iAl Hakim (L/2891.
ns shahih Muslim (No. 866).
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Perhatian

l<ata al qashdu berarti pertengahan, artinya tidak terlalu panjang

dan tidak terlalu pendek.

757 - Hadits: adalah Nabi C iika berkhutbah
menghadapkan wajahnp kepada orangorang dan mereka
mengiiadap kepada beliau, dan beliau fidak menoleh.

Ini adalah kumpulan dari sejumlah hadits.

Adapun beliau menghadap kepada omrg-orang telah dijelaskan

dalam hadits 3nng lalu.

Sedangkan menghadap kepada beliau:

IL9U\. Diriuaptkan oleh At-Tirmidzie dari hadits hnu Masud.

Dan diantara perawinSn ada Muhammad bin Al Fadhl bin Athilnh, ia
dinilai lernah, dan meriwayatkannya s@rang diri, dan dinilai lernah oleh

Ad-Daraquthni28s 6rr lbnu Adize 5nng lainryTa

t19851. Dirirragptkan oleh hnu Nlaiah%r7 dari hadits Adi bin
Tsabit dari bapaknya, dan ia berkata: aku bertrarap ia bersambung.

M Sumn At-Tirntidd (No. 509) dan berkata: dan hadib Mansur Udak kami ketahui
kecuali dari hadits Muhammad bin Al Fadtrl bin athilnh, dan Muharurad bin Al
Fadhl bin Athiyah adalah l€rnah tdak dinilai haditsnfia menurut para sahabat kami.
Dan b€rlota juga: dan tidak ada satupun hadib png benar dari Nabi SAW dalam
bab ini.

2s .0alAd-Daraqutrni (5/ 1391.
% Al lkmilkarp hnu Adi(6/1651.w SumnlbwsMaia*r 0tlo. 1136).
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Dernikian katanya! Bapaknya Adi bukan seoftmg sahabat,

kecuali jika SnnS dimaksud dengan bapaknya adalah kakeknSn ia adalah

seoftmg sahabat menurut pendapat pam ahli hadits konternporer.

Sedangkan perkataannya: Beliau tdak menoleh; aku fidak

menernukarulya dalam hadits kecuali iika disimpulkan dari

menghadapkan waiah secarrl urnum.

758- [19861. Hadits: bahwa Nabi $ bersandar pada

busur dalam khutbahn5la.

Diriwayatkan oleh Abu Daud2ffi dari hadits tAl Hakamlzse Sin

Hazn Al Kalfi dalam hadits 5nng awalnya: aku datang kepada Rasulullah

$ bersama rombongan fujuh orang aku yang kehrjuh atau sernbilan

orang aku yrang kesembilan, lalu kami masuk menemui beliau, lalu kami

berkata: Wahai Rasulullah, kami datang mengunjungi engkau maka

doalGnlah kami dengan kebaikan, lalu beliau memerintahkan agar kami

dib€ri suguhan hxma-..al hadix.

Dalam hadits tersebut: Kami menyaksikan shalat Jum'at

bersama beliau, lalu beliau berdiri dengan bersandar pada tongkat atau

busur panah, lalu memuji muji Allah dan mengnnjung-Nlra dengan

sejumlah kalimat ringan.

Al Hakam tidak memiliki hadits lain selain ini, dan isnad nya

ha n, diantara perawinya adalah Syihab bin Kharaql, ia

dipersdisihkanz9o' dan mayoritas menilainya tsiqah.

Dinilai shahiholeh Ibnu Sakan dan Ibnu 111rr-irru1'r.ze1

28 Sunan Abu Daud (No. 1096).
289 pu6rl aslinlp tertulis: (Al Hakim), dan png benar adalah dalam p, .7, dan r dan

dalam SunanAbu Daud.
zeo 1qrr22g1
zer 56u171i hnu Khuzaimah (No. 1452).
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ll987l. Dia memiliki saksi dari hadits Al Barra' bin Azib,
diriwayatkan oleh Abu Diuu62e2 dengan redaksi: bahwa Nabi $ pada

hari raya diberi busur lalu beliau berktrutbah atasnya.

Disebutkan s@ara paniang lebar oleh Alunadz93 dan

Thabrani2% dan dinilai shahiholeh lbnu Salon.

Dalam bab ini:

t1988]. Dari lbnuAbbas dan Ibnu Zubatr, diriwa3latkan

oleh Abu $nikh bin Hipn dalam kitabnya ,4[<hlaq Nabi $.

759- [19891. Hadits: bahwa Nabi g bersandar pada

tombakrya.

Diritmyatkan oleh $nfii$ dari Ibrahim dari Laits bin Abi
Sulaim dari Atha' secam muraL

Dan Laits dinilai lernah.

;" i*.1, '6; '^;:it 
. [r r r .] -v1 .

a

",-e;'rt * jl il yr,f V t;rf $ *G,
760- [19901. Hadits: oJum'at itu wajib atas *tiap

muslim s@na berjamaah kecmli empat oftrng: hamba
ahalp abu perempuan atau anak kecil atau orang saldt.'

DiriunSntkan oleh Abu Daud2s dari hadits Thariq bin Syihab
dari Nabi $.
n2 SumnAbuDaud (No. 1145).
Ds Musrzd lmarnAhmad (4/282-2831.
M el Uu'1tm Al l{abir (tlo. 1 169).N Tanb MunadAstrs!,afi'i (No. 422).

G*k

->



Kita*Ehalaf

Dirlwayatkan oleh Al HaldmzeT dari hadits Thariq ini dari Abu
Musa dari Nabi $ dan dinilai shahih oleh banSnk pakar.

Dalam bab ini:

[1991, 19931. Dari Tamim 66-p6zea dan Ibnu Umafee dan

pelayan kehrarga Zubair 3m diriwayatkan oleh Al Baihaqi-

Ia meriwalntkan hadits Tamim Al Uqaipol dahm biografi

Dharar bin Arnru, dan Al Hakim Abu Ahrnad dalam biogmfi Abu

[Abdullah]3o2 As-SSarni, dan isnad n5n dinilai lernah; menurut Ibnu Al

Qaththanso3 di dalamqp ada ernpat oftrng gnng dinilai lernah.

Hadits Ibnu Umar diriwaSntkan oleh Ath-Thabmni3m dalam Al
Aumth dan redalrsiryp berbunyi: "Samng muafrr tidak bakatmjiban
slnlat&lurn'at.'

ll994l. Di dalamrya juga: dari hadits Abu Humimh secara

rrmrfui

',y?r|;ory'*5 ?.t:ir, if;r '#'a;#. y :e
c

d>tJr

% tulalAb')Daud(No. 1064.
D7 AlMtsdnk$/2eq-
N ,*-1urnn Al fifttbmlanyaAl Baihaqi (No. 3/183).
m nia@/tul.w tbid.
w 46llyPfiu'ak lreqyaAl Uqaili (2/2221.
302 Dahm aslinlra tertulis: (Ubaldillah) dan png benar adalah dalam ;, .+ dan , dan

Adh-Dhu'ah karp Al Uqaili.
3os Reydr? Al Wahnt mt lhan (2/160-1621.
sM At Mu'trarn Al Ausath glo. 1818).
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'Ada ltrn oft,ng gang tidak berkanjibn unfuk melald<an shalat

Jum'at' perempuan, musafir, hamba aha5a, anak kail dan omng

6u4u*4.oo5

'r;:Jt # -;\t ?Att yL)'ui- ts u.[r rro] -vrt
U;\f W\f f;u'rfif;|tt

76L- 119951. Hadits ;, 'hnngsiap trus
beriman l<eWda Allal, dan hart akhir n ab ta bqlsewallbn
wtfuk mehlr,anilant shalat Jurn'at, kenfr paa npmn abu
musfir abu hamb alnSn atau orang effit.'
, Diriwayatlnn oleh M-Daraquttrniffi dan Al Baihaqi,sT dan di

antara pemwiqTa ada Ibnu lrhai'ah dari Muadz bin Muhammad Al

Anshari dan keduanSn l€rnah.

11996]. Diriu4ntkan oteh hnu Khuzairnahffi dad hadib Ummu

Athigrah: kami dilamng ihrt mengantar iqazah dan fidak ada keuajiban

shalat Jum'at .

Dernikian diriwaptkan olehnyra dengan redaksi ini, dan dinarnai

dengan bab gryurryB 'shalat Jum'at atas kaum perernpuan'.

Hadits: 'Jika sndal balxlh (MumWr) mala dntat
dilalruIan di tempt tinggal-"

Telah disebutkan dalam tnb: 'shalat Jum'at.'

w wa$:u.zozl.
ffi Sunan A*Daraquthni (2/3).
{7 ,4s.1umn Al Kubnl3/1841.
ns Sfuhih lbnu Khuzaimah (11o.17221.
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Perkataanryra: Diriuray'atkan bahura Ibnu Umar

menggunakan weurangian untuk shalat Jum'at-

Akan diidaskan pada akhir bab-

762- 11997L Perkataannya: Se$ngguhnln Nabi $
fidak melakukan shaliat Jurn'at kefilra *rl".f di padang

Arafah.

Bahwa hari ifu bertepatan dengan hari Jum'af telah disebutkan

s@am pasfi dalam }otab Sltahilnin.w

Sedangl<an beliau tdak mdalarkan shalat Jum'at, hal ini

disimpulkan oleh para ahli hadits dari hadts panlxrg 3png diriwalptkan

oleh Jabir tentang sifat haji yang diriwalratkan oleh Muslim, di dalamnyra

disebutkan3lo, kernudian Bilal mqrgt-nnandangkan adzan lalu beliau

mengrnikan shalat Zhuhur kernudian iqarnat lalu menunaikan shalat

ashar.

it:tit 'r; ,y ,)t'-^;:Jt . [r r u] -vlr
763- [19981. Hadits: "Shabt Jrur'at wnfrb hgi onng

Wng madangar dan.'

@ Merpniuk lcpada riwalat Bul*tat llfusfm dari hadits Urnar btr Xhaththab *
bahm s@rarrg lald-lah dart Ya[ud b€rkata kepadarya uahd Arfrut Mukminin,

ada safu ryat datam kitab sud ka[an 1ang l€lian bac4 kahr seandainya ia

dinrnrrftan atas kann orarg-orar[ Yafuft rfsc4p akan karf F1tlr2n sebagai hari

ralq ia b€rt€ta agpt apa ibr? in berkata ahd irn Aht snPurnbn W kahn
qpnn bfraq dan Afu anryUn abs labn nilomtailomt+{n &, Aktt rcla klam
s@ai ryprrn kabn'Unrar berkaA kami tdah meoselnf hari apa ihr dan

ternpat dirnana ayat tersebut dihrnrnkan ab Nabi SAW, lraitr ketika bdEau sedang

b€rdiri di Arafah pada hari Jum'at Slnhih Al Brkhad (I{o- 45) dan Shahk
Muslim 0,[o. 3O17).

sto slmhili Muslim (No. 1216)-
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Diriwayatkan oleh Abu pu,r6311 dari hadits Abdullah bin Amru

bin Al Ash, dan diperselisihkan stafusnya apakah marfu'atau mauquf.

Dan diriwayatkan oleh Al Baitaqi3lz dari sisi lain dari Amru bin

Syuaib dari bapaknya dari lekeknp.

764. I1999I. Hadib: bahua Nabi g menguhrs

Abdullah bin Raumhah dalam pasukan peperangan, dan hal
itu bertepatan dengan hari Jum'at, lalu berangkatlah para
sahabatnlra dan ia melambatkan dirinya karena ingrn
mengerjakan shalat Jum'at (terlebih dahulu) lalu mengejar
mereka, dan selesai shalat Jum'at Rasulullah $ bertanya

kepadan5;a: 'Kenapa engl<au terlambat bennglat?'. Ia
menjawab: karena aku ingrn melakukan shalat Jum'at
bersamamu lalu mengejar mereka. Maka Rasulullah &
bersabda: 'sekalipun englau dapat membelanjalan semua
yang ada di mula bumi id, englau tidak akan dapat
memperoleh keubmaan keberangl<atan merel<a"-

DiriwaSntkan oleh Ahmad31l dan At-Tirmidzi314 dari hadits

Muqgim dari Ibnu Abbas. Dan diantara perawinSn adalah Hajjaj bin

Artha'ah ia dinilai cacat oleh At-Tirmidd karena terputus.

Al Baihaqi berkata: Hajjaj bin Artha'ah meriwa3latkanqn

seorang dki dan ia dinilai lernah.

311 5r-,166r, Daud (No. 1056).
3L2 Astitxmtl Al Kubm (3/17 31.
313 14*ru4lrn nAhmasd (No. 1966).
s14 SrzranAt-Trimidzi (No. 527).
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Faedah

120001. Dalam kitab l/ Afmd karta Ad-Daraquthni dari hnu

Umar s@ara m^fus7s disebutkan: "Bamngsiapa beper,ian pada hai
Jum'at, maka malaikat akan mendoal<an atasnSn agar ia tidak ditentani

selama dalam perjalanannSn."

Diantara perawinya adalah hnu llhai'ah-

.Tapi 

ada hadits yang menyalahin5n

t20011. Diriwayatkan oleh Abu Daud dalain Al MamsiFls dari

Az-Z;.t'fi bahwa ia hendak bepergian pada pagr hari Jum'at (waktu

dhuha), lalu dikatakan kepadanya, tapi ia berkata: Bahwa Nabi $
pemah bepergian pada hari Jum'at.

a2OO21. Diriwayatkan oleh Asy-Syafi'i317 6*i Umar: bahwa ia

pemah melihat seorang laki-laki 5nng tampak dalam bepergian lalu

mendengamya berkata: kalau sekiranya hari ini bukan hari Jum'at

niscaya aku akan pergi! Maka Umar berkata kepadanya: Pergilah,

karena hari Jum'at tidak melamng bepergian

t20031. Diriwayatkan oleh Said bin Mansur dari Shalih bin

Kaisan bahwa Abu Ubaidah bin Al Jamh bepergian pada hari Jum'at

dan tidak menunggu shalat Jum'at terlebih dahulu.

765- Perkataann5ra: Jika ia shalat dzuhur sebelum

shalat Jum'at selesai ditunaikan maka hukum keabsahan

sts 1q122tl
3L6 MarasilAbuDaud (No. 310).
3t7 Musnadsyafi (halaman a2).

il

ir

I
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shalatnya ada dua pendapat: Pendapat lama menilai sah,

dan pendapat baru menilainya tidak sah, karena lnng wajib
adalah shalat Jum'at, sesuai dengan hadits-hadits yang ada

dalam masalah ini-

Diantaranya adalah:

t2004l. Hadits Umar: Shalat Jum'at itu adalah dua rakaat

sempurrra tidak kurang, menurut pemyataan Rasulullah $.
Diriwayatkan oleh An-Nasu'i318 dari hadits Abdurrahman bin

Abu laila dari Umar.

Dia berkata: Dia tidak pemah mendengamya dari Umar, dan

Syu'bah mengingkarinp ia mendengar darinya. hnu Main ditanya

tentang riwayat yang menyebutkan dalam hadits darinya: 'Aku

mendengar lJmar,' ia menjawab: tidak benar.

Diriwayatkan oleh Al Baihaqi3l9 dengan perantara antara

keduanya pitu Kaab bin Ajarah dan dinilai shahih oleh hnu As-Sakan.

"J$i a;:"*:t'€Ll 6 tiy,L-y.[y . .o] -vrr
766. [20051. Hadits: 'Jika salah seomng lralian

hendak pergl melal<anal<an shalat Jum'at mal<a hendaHah
ia mandi-'

Mutbfaq alail'pzo dari hadits lbnu Umar

Dan diriwayatkan oleh Ibnu Hibban3zl dangan redaksinya.

318 SrrraaAFNasa'i (No. 1420).
3te As\1wmn At Kubm (3/L991.
32o Shalili Al Bukhari (No. 877) dan Shahih Muslim (No. 844).
321 ShaliitT hnu Hibban (Al lhsan, No: 1224).
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Dan ia memiliki sejumlah jalur. Abu Al Qasim Ibnu Manduh

menghitung jalur yang meriwayatkannya dari Nafi' dari Ibnu Umar

mencapai tiga rafus orang. Dan menghifung jalur yang meriwayatkannya

dari selain Ibnu Umar mencapai dua puluh empat orang sahabat.

Dan aku telah mengumpulkan seluruh jalur dari Nafi' ia
mencapai serafus dua puluh orang.

.o. (4.2. o.

?T- V! U
a

c a c.a t/ .
C^.c*r_1 \"s,.

.t t ?-

ar^*Jl

Ia berkata dalam kitab

membawa riwayat Al Hasan dari

membenarkan hadits ini.

te.,.y.[Y. . r] -vrv
.MlJiiu Wtu)

767. [20051. Hadits: "Barangsiapa Wng berutudhu

(saja) pada hari Jwn'at ia telah dinilai baik, dan barangsiapa

Wng mandi mala mandi nilainya lebih baik-"

Diriwayatkan oleh Ahmad322 dan para penulis kitab SuITat-Fz3

dan Ibnu Khuzaimahs24 dard. hadits Al Hasan dari Samurah. At-Tirmidzi

berkata: hadits hasan, dan diriwayatkan oleh sebagian mereka dari

Qatadah dari Al Hasan dari Nabi,$ secara mutsl.

Al llmarf2s' Bamngsiapa yang

Samumh secam bersambung ia

Aku berkata: Ini adalah ma&hab Ali bin Al Madini sepe"ti ii
nukil darinya oleh Al Buklrari,325 At-Timidzi,3z7 N 6uLirr328 dan yang

lainnf.

322 74**4 lrmam Ahmad (5/8,L1,15,L6,221.
3% Sunan Abu Daud 0\o. 354), Sumn At-Tirmidd 9No. 497) dan Sunan ArNasa'i

(No. 1380).
324 574ri1i lbnu Khuzaimah (No. 1757).
35 Ia mengatakan hal itu dalam kitabnya Al llrnan (halaman 4849/No.lO7).
326 AtTatildi Al lkbir (2/2901.
327 SuTan At+irmidzi (No. 1213).

-l-
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Ada yang mengatakan: Ia tidak mendengar darinya kecuali

hadits tentang aqiqah, dan ia adalah pendapat N Bazza$ze dan yang

lainnya.

Dan ada yang mengatakan: ia tidak pemah mendengar darinya

sesuafupun, akan tetapi menyebutkan dari kitabnya33o.

Dan diriwayatkan oleh Abu Bakar AI Hudzali -dan ia dinilai

lemah- dad Al Hasan dari Abu Hurairah.

Ia berpraduga dalam hal ifu; diriwaSntkan oleh Al Bazzar dali
jalumya dan diriwayatkan oleh Ibad bin Al Awwam dai Said bin Qatadah
dari Anas, dan ia berpraduga padanya, dikatakan oleh Ad-Daraquthni

dalam Al [aF31, ia berkata: Yang benar adalah riwayat YaAd bin Zurai'

dan yang lainnya dari Said dari Qatadah dari Al Hasan dari Samurah.

Dan diriwayatkan oleh Abu Hurmh dari Al Hasan dari

Abdurmhrnan bin Samumh dan ia berpraduga dalam narna para

sahabakrlra.

Diriuaptkan oleh Abu Daud At-Tha5nli.i33z 4* Al Baihaqi$a

dari jalump

Diriwalatkan oleh Al Uqaili33a dari jalur Qatadah dari Al hasan

dari Jabir.

, Dari jalur Ibmhim bin Muhajir dari Al Hasan dari Anas.

Perselisihan 5nng ada padanya atas Al Hasan dan Qatadah fidak

bermasalah karena lemahnya oftmg yang berpmduga padanya.

3% AtMusdnk(l/215).
zzs 1y*76 4r-92*1, Wa Az-7:rilr' i (l /89-90).
33o S.*rU dikatakan oleh An-Nasa' i dalam htabnya ,4sSumn (llo. 1380).
331 Al [al karp Ad-Daraquthni llo/263-264/No. 20OO).
332 MusndAtlr-.Tlrryalisi (No. 135).
38 A*Sumn Al Kubm (1/2961.
sY Adh-Dhu'afa karya Al Uqaili (2/L671.
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Yang benar adalah seperti dikatakan oleh Ad-Damquthni dari

Qatadah dari Al Hasan dari Samurah.

Demikian juga dikatakan oleh Al Uqaili33s.

t2OO7l. Dirtunyatkan oleh Ibnu Majahffi dengan sanad337

lemah dari Anas.

Diriwayatkan oleh Ath-Thabmni dari haditsnya dalam Al
Aurxlt/lss dengan isnadyanglebih baik dari hnu M.j,rt.

l200Sl. Diriwa5ntkan oleh Al Baihaqisee dengan isnad yarry

terkoreksi dari hadits Ibnu Abbas dan dengan isnadyang terputus'dari

hadits Jabir.34

Diriwayatkan oleh Abd bin Hamid dan Al Bazar dalam Musnad

keduanya,&l demikian juga Ishaq bin Rahawaih dalam Mrshannafnya

dari haditsn5n dengan i*nd yanglemah.

120091. Diriwayatkan oleh Al Baihaqisaz dari hadits Abu Said.

tss Adh-Dhu'ak l,clrya Al Uqaili (z/rcn.
3s Sunanlbnu Majrrtr 0,{o. 1091).
w le/zzzl.
338 Al Mu'jatn AI Ausath (No. 21525) dan berkata: Abdan bin Muhammad Al Maruta&i

menceritakan kepada kami, ia trerkata: Utsman bin Yahya AI Qarqassani
menceritakan k€pada kami, kabrryra: Muammil bin Isrnail menceritakan kepada

kami katanya: Hammad bin Salamah menceritakan kepada kami dari Tsabit Al
Banrnni dari Anas bahu/a Nabi SAW b€rsaHa, "Banngsiap Qpqn) beruudhu
maka ia dinilai baik, dan banngsiaa jang mandi mal<a nadi nilatuU/a lebih baik."

Be Assunan Al Kubm ll/295l
3& rbid(7/D6).
34t 41 74*7r17iub dari. Musmd Abd bin Humaid (No. 1077) dan Mukhbshar Musnad

NBrlzat (No. zlil9).
s42 As-5uvan Al Kubm(l/2961.

79



Talkhishul Habir

Dia memiliki jalur lain dalam AbTamhid,s43 di antam perawinya

adalah Ar-Rabi' bin Badar ia dinilai lernah.

Perhatian

Al Azhari menyebutkan: bahwa perkataannSn, fabila wni'mat
artinya; ia telah mengikuti Snng sunnah, dat 5nng sunnah ifu baik,

dikatakan oleh Al Ashmu'i. Al Khaththabi344 iuga menyebutkan

katanya: b' b 'nits pada kata tffiebut menunjuk kePada As-sunnah

yang disarnarkan.

Yang lainn5ra berkata: MaksudnSra wnnilnat al khashtah-s'ls Abu

Hamid AslFsllariki berkata: wani'mat ar-ruklphah- Ia berkata: karena

sunnahnya adalah mandi. Sebagian 5nng lain berkata: rnat<nantta ia telah

melakukan apa lrang wajib, wani'rmt al faddhah (dan S;ang wajib itu

baik)36.

Perhatian

Di antara dalil paling kuat yang menunjukkan bahwa mandi pada

hari Jum'at itu hukumnp'fidak wajib adalah:

120101. Diriwalptkan oleh MuslimilT setelah hadits-hadits 5nng

memerintahkan mandi, dari Abu Huraimh secara nnr{u': 'i316'AlV

$ Wisti';r raiit 4yrJ'#.6'i';t tuttgat zai$ ,i i;*i,

*s At-famhidkarya lbnu Abdul Barr ll0/$n.w Ma'alim As-Sumn karyaAl Khathtabi (1/2781.
3as Yu'u1irn 4s-Surun (l /2181.
346 95. ArNitryah dalan- Gharib N Hdib (1/177!,.
w shahih Mr.rslim (No. 857X27).
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{;J f)iJ "Barangsiapa berwudhu lalu menyem2rurnalcan wudhu(nya)

kemudian menghadiri shalat Jum'at lalu mendengarkan (khutbah)

dan bersilrap diam, ia aknn diampuni kcsalahannya antara Jum'at

tersebut lre Jum'at berihttnya di tambah tiga hari."

Hadits: Diriwayatkan bahwa Nabi * bersabda:

"Barangsiapa memandikan mayit maka hendaklah ia mandi, dan

barangsiapa mcnyentuhnya maka hendaklah ia berwudhuo

Telah dijelaskan dalam bab al ghusl (mandi) dan ia dinilai

lemah.

,y :" €*'W Y 
'JG 

tili :4,*.[r.t t] -vr,r
o

d:Jr

768. l20l{. Hadits: bahwa Nabi $ bersabllaz "Tidak ada

kewajiban mandi atas kalian karena sebab memandikan mayit.'

Diriwayatkan oleh Ad-Daraquthni3a8 dan At Hakim34e secara

marfu'dari hadits Ibnu Abbas dan dinilai oleh Al Baihaqi35o sebagai

hadits mauquf dan berkata: tidak benar menilainya marfu'.

769. Perkataannya: Bahwa banyak orang telah masuk
Islam, dan Nabi $ tidak memerintahkan mereka untuk mandi,

dan memerintahkan mandi kepada Qais bin Ashim dan

Tsumamah bin Atsal ketika keduanya masuk Islam,

'n" Sun*rAd-Daraqutbni Ql7 6).
3ae Musta*akAl Hakim (l/386).
tso As-Sunan Al Kubra (l/305).
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kemudian memerintahkan kembali kepada Qais dan Tsumamah
untukmandi.

12012]. Adapun hadits Qais bin Ashim, telah diriwayatkan

oleh para penulis btab As-Suruisl da" Ibnu Khuzaimah352 dan lbnu
Hibban3s3 dari haditsnya: bahwa ia masuk Islarn latu Nabi S
memerintahkankepadanya agar mandi dengan air dan daun bidara.

Dinilai slnhih oleh Ibnu As-Sakao. Disebutkan padanya dari

Khalifah bin Hushain dari bapaknya dari kakeknya Qais bin Ashim.
Dan dalam riwayat yang lainnya dari Khalifah dari kakeknya.

Abu tlatim dalam lrltab Al ilaPs4 berkata: benar ini, dan

barangsiapa yang mengatakan: dari bapaknya dari kakeknya ia telatr

keliru.

[2013]. Sedanglen hadits Tsumamah bin Atsal, tela]r

diriwayatkan oleh AI Bar.-zar dari hadits Abu Hurairah batrwa
Tsumarnah bin Atsal masuk Islam lalu Nabi $ memerintahkan

kepadanya agarmandi dengan air dan daun bidara-

Diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah3ss dan Ibnu Hibban3s6 dan

Al Baihaqi3fl secara paqiang lebar, dan diantaranya: lalu beliau

memerintahkan kepadanya untuk mandi lalu ia pun mandi.

Dalam riwayat AJBazza4 beliau bersabda,

"' Suno, Abu Dard (No- 355), SttnaltAt-Tirmidzi (No. 605) dar- Sunm An-Nasa'i
(r\o. roor.

"z Shahih Ib,nu Khuzaimah (No. 255).
(No. 188).

3t? Shahih Ibnu Hibbm (Al lhsan No. 1240).t' Ilal lbn tAbu Ildim (lD4).
tts Shahih Ibnu Khuzaimah (No. 252253).
"u Shahih Ibnu Hibbm (Al lhsanNo. t7jg).
357 1,-Su,an Al ktbra (l.tlT l).
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-W":irryp lx r* biv Jt,ylrrlr

"Bawalah ia pergi l@ balik dinding bani fulan, lalu

perintahkan ia untuk mandi. "

Sumbernya ada dalam kttab Shahihairfsg akan tetapi pada

riwayat keduanya berbunyi: lalu ia mandi, dan tidak ada perintah Nabi

& atas hal itu.

Perhatian

Ada perintah mandi selain dari dua riwayat yang telah

disebutkan diatas; diriwayatkan oleh sekelompok pakar, diantaranya:

t2}l4l. Watsilah, diriwayatkao oleh Ath-Thabrani.3se

t20l5l. Diantaranya Qatadah Ar-Ratrawaih, diriwayatkan oleh

Ath-Thabrani j.rgu.'*

12016l. Diantaranya adalah Uqail bin Abu Thatib,

diriwayatkan oleh Al Hakim dalam Tarilch Nisabur.

Is nad -i s nad-ny alematr.

770. Perl<ataannya: Disebutkan dalam At-Tahdzib: bahwa

ada hadits tentang mandi karena berbekam.

Seakan ia menunjtrk kePada:

"' Shahih Al Bukfiari (No. a69) danshahih Muslim (No. 176a).

'se Al MuTon Al Kabir (iuz 22lNo. 199).

'@ Al MuTam Al Kabir (uz l9Ato.20).
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120171. Apa yang diriwayatkan oleh Abu Daud35r, Ibnu

Khuzaimaf6' dan Al Hakim363 dari hadits Aisyah: bahwa Rasulullatr

$ mandi dari empat perkara: dari jinabat, hari Jum'at, dari berbekam

dan dari memandikan maylt.

Dia memiliki bukti lain: Dari hadits Abdullah bin Amru bin Al

Ash datam riwayat Al Baihaqi,3a telah disebutkan dalam bab al ghusl

(mandi).

y(*t-,F*t U '";:;4Lrrs.Y.\A'set
.1:k cr.S

t201S]. Hadits Abu Hurairah: "Barangsiapa mandi pada hari

Jum'at seperti m:andi jinabat kcmudian36s berangkat (shalat Jum'at)

malrn ia se.akan telahberhrban denganunta.." al hadits.

Muttafaq alaih36 dengan redaksinya dari jalur Abu Shalih

darinya.

Dalam redaksi An-Nasa'i367 beliao menyatakan pada yang

kelima: "fa seperti orang berhrban burung." Dan pada yang

keenam: "Telur.

Dalam riwayat lain368, beliau bersabda pada yang keemirat:

"seperti orang yang berhrban bebeh kcmudian seperti or(mg

berhrban cyam kemudian seperti orang berhtrban telur."

'u' Srr*rAbu Daud (No. 34S).
3a Shahthlbnu Khuzaimah (No. 256).
363 Musta&akAl llakim (11163).til As-Sunon Al Kubra(lB00).
3651qnzz1

'* Shohih AtBukhari(No. S81) danshahih Muslim(No.850).

'u' SunanAn-Nasa'i (No. 1387).

'6/bil6No. 1385).
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An-Nawawi berkatas69' Dan kedua riwayat ini menyimpang,

sekalipun isnad nya shahih.

l20t9l. Diriwayatkan oleh Ahmad dalam Musnadnya3To 6uri

hadits Abu Said sama seperti riwa5rat yang pertama dari dua riwayat di

atas.

c ! ,,2

t' 9)Vjtl:)
c

.rr..j,^l,lt *G

4 z. I a ., ,t t | ' c t

*-)'?tj a;)*St ?i ,Wt ,y ie"y .[v. v.] -vvr
';#i',i)i:-t-q t:tt oL * a

6

u"$l LUJ L;t,"

77 L. l2O2O1. Hadits: "Barangsiapa mandi.han' Jum'at,
membersihkan gtginW dan memakai wangi-wangian jika ia
mempunyai, dan mengenalan yang paling baik
kemudian berangkat ke masjid dan frdak menyela duduk
orang-orang.. - " al hadits-

Diriwayatkan oleh Ahmad,371 66r, Daud,372 Ibnu Hibban,373 Al
11uLfurl374 dan Al Baihaqi3Ts dari riwayat Abu Hurairah dan Abu Said

dengan redaksi ini.

Sumbemya ada pada hnu Ishaq, dalam riwaSnt Ibnu Hibban dan

Al Hakim disebutkan bahwa ia mengampaikan hadits s@ara nyata. Dan

pada bagian terakhir dari riwayat mereka disebutkan: "k menjadi

se Al Malmu' (4/4591dan Khulashah Ahadits Al Ahkam en$|.
37o 14*nu61mam Ahmad (No. 11769).
371 16i4 p1o. 11768),(No. 9489).
372 5*-rr66rDaud (No. 3213).
373 56u1ii1i hnu Hibban (Al Ihsan No. 2778).
374 MustadnkAl Hakirn (7/2531.
375 As-Sunan N Kubm(3/2431.
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penebus dosa antam Jum'at tersebut dan Jum'at sebelumn5n " Abu

Hurairah berkata: 'Tambah tiga hari." Dan berkata: "Sesungguhn5n

kebajikan itu dibalas dengan sepuluh kali lipat"

Diriwaptkan oleh Muslim376 dari hadits Abu Shalih dari Abu

Humirah secam ringkas.

Ahrnad berkata: l<ata "Dan bmbah tiga hari, 'adalah perkataan

tambahan Abu Hurairah dalam hadits.

Dalam bab ini:

l2)z]ll. Dari AMullah bin Arnru bin Al Ash dalam riwayat Abu

Purrd.377

l2o22l. Dari Salman Al Farisi dalam riwayat 613rL1r*i.sza

723. Perkataann5Ta: Memotong kuku pada hari
Jum'at.

l2}23l. Diriwayatkan oleh Al Bazza8Te dan Ath-Thabrani dalam

Al Ausatlfeo dari jalur Ibrahim bin Qudarnah AI Jumahi dari Abu

Abdullah Al Aghar dari Abu Hurairah bahwa Nabi $ memotong

kukunya pada hari Jum'at, mempersingkat kumisnya sebelum keluar

unfuk shalat Jum'at.

376 -shaltih Mnslim (No. 850).
377 SwmrT Abv Daud (No. 347).
378 Shatziti Al Bulfrari (No. 883).
37e MuMibliat'NBazar (noor 432).
W et Uu'1tm Al Auath $1o. Uzl.
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NBazzar berkata: Tidak ada hadits lain yang menyertainya, dan
ia tidak masyhur, dan jika ia hadits tunssal maka tidak dapat dijadikan
dalil.

Dalam bab ini:

12024| Dari Anas bin Malik dalam ktab Al Kamil karya Ibnu
66.381

6.q.)" 6ti eqt rilt :i*y.[r.ro] -vvv
772. 120251- Hadits: 'Pakaitah pakaian putih l<arena

sesungguhnya ia sebaik-baik pakaian l<alian. -

Diriwayatkan oleh Syafii,382 Ahmad,383 pam penulis kitab
Sunan3& selain An-Nasa'i, Ibnu Hibban38s, Al Hakim3s6 dan Al
Baihaq1387 dengan maknanya dari hadits Ibnu Abbas-

Dalam redaksi Al Hakim disebutkan: "sebaik-tnik pal<aian katian
adalah wama putih maka pal<ailah ia untuk omng tnng hidup diantam
l<alian dan kafankanlah ia atas oring yang mati dianbm kalian."

Dinilai shahih oleh Ibnu Al Qaththan.ffi

8L Al Kamitkarya hnu Adi(L/26U. .*2 MrstTad Asy-Sydh'i (halaman 364-365).w Musnad lrnam Ahmad (L/247,27 41.
3& sunan Abu Daud (No. 3878), surarAt-Tirmidzi (No. 994), stumnrbnuMajah,($.lo.

3566).
3# Shahih hnu Hibban (Al Ihsan No. 5423).
386 MustadmkAl Hakim (7/354).
387 Assunan Al Kubra(3/2451.
388 n,O-r 41 Wahm wnt tham(2/L79-L8O).
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12026l. Diriwagntkan oleh para penulis kitab Sunarffe

[selainl3eo Abu Daud dan Al 11uLirrr3e1 juga dari hadits Samurah, dan

diperselisihkan stafusnya maushul abru murcal.

Dalam bab ini:

t2o27l. Dari Imran bin Hushain dalam 611l-11ru6t ',i3e2.

120281. Dari Anas dalam kitab Al llalkarya hnu Abu gu6*3e3

dan MusnadNBazTav.394

l2}29l. Diriwayatkan oleh hnu Majafises dari hadits Abu Darda'

secam martu':

?gr €+u, 3 :i d t.ir,r p3 y rllly
"saunggahngn (onma) 5nng pating baik untuk katian pl<ai saat

mangunjungi Allah dalam kubumn l<alian dan masiid kalian

adalah watna putih.'

12030]. Dari Ibnu Umar dalam lfitab At ltamilkarya Ibnu Adi.3e5

8e Sutnn At-Tirrnidd (No. 2810), Sumn An-Nasa'i (No. 5323), Sunan Ibnu Majatr
(No.3567).

39o Dalam aslinln berubah menpdi: dari, Snng bdrar adalah yang ada dalam ;, v dan

).
geL MwbdmkAl Haldm (1/35+355).
sez 41 74u'i.n Al lkbir W 18lNo. 560).
3e3 Al nalkarw Ibnu Abi Hafun (1,22188).
sg4 Kasyf el.Aslar(No. Ll82l.
3es 5**rlbnu Malrh (No. 3568).
3e6 N l<arnitkarp hnu AdtQ/73\dalam biografi Al Walid bin Muharnmad Al Muqiri.
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773- [20311. Perkataannln: orang-orang lrak menukil
bahwa Nabi S fidak mengenakan pakaian benrarna sesudah

penenunan.

Aku tidak menemukann5a demikian, akan tetapi dalam hadits

berikut ada indikasi itu:

120321. Hadits Anas: pakaian yang paling dikagumi oleh

Rasulullah $ adalah al hibamh (iubah wama hitam setelah ditenun).

Diriwayatkan o14, 14*1iro.397

120331. Diriunyratkan juga3sa dari hadits AHullah bin Amru bin

Al Ash ia berkata: diperlihatkan kepada Nabi $ dua buah pakaian

wama kuning, lalu beliau bersabda: "Wahai AMullah bin Arnru,

ini adalah pal<aian oftng kafir maka janganlah engkau

memakainJn'.

Dalam riwayat Abu Daud399 disebutkan bahwa Nabi $ masuk

ke rumah isti nya Tainab, dan mendapati mereka sedang mev,amai

pakaian rln'beliau Zainab dengan wama kuning kernerahan, dan ketika

melihat warna kuning kernerahan beliau langsung kernbali, dan sadarlah

T.:lir:rab bahwa Rasulullah & fidak , maka ia pun mencuci

pakaiannya dan melumurinya dengan arak kemudian beliau kembali dan

melihat, dan ketila tidak mendapati sesuatu maka ia pun masuk ke

dalarrL

Dan rnadn5ra l€rnah.

3e? shahih Mtrslim (No. 2079).
3e8 i5i71po. 2o7zl-
3e Sunan Abu Daud (No. 21071).
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774- t2034l. Hadits: bahwa Rasulullah *
mengenakan 'imanah(serban) pada hari Jum'at .

Aku fidak menemukannya demikian.

t20351. Dalam l<itab Shahih Muslim60 dari Amru bin Huraits
bahwa Nabi $ berkhutbah dengan mengenakan 'imamah w.una hitam.

775. Perkataannya: Unfuk imam penampilannya
harus lebih baik, memakai 'imamah dan selendang,
demikian seperti dilakukan oleh Rasulullah g.

Aku tidak dengan redaksi dernikian.

120g6l. Dalam riwayat Al Baihaqiol dari Jabir bin Abdullah
disebutkan bahwa Nabi $ memiliki selendang wama merah yang

dipakainya kefika shalat Idul fiffi dan Idul Adha dan shalat Jum'at.

Diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah dalam ldtab Shahih -nya4o2

sama dengannln. Dan tidak menyebutkan kata 'merah'.

120371. Dalam riwayat Muslimo3 dan ernpat penulis kitab
5*',rfoa dari Amru bin Humits disebutkan bahwa Nabi $ berkhutbah

di Mina dengan mengenakan'imamah berwarna hitam.

4m shahih Muslim krcrr 452).
Nt Assunan Al Kubn (3/2471.
0fi2 shahih hnu Khuzaimah (No. 1766).
0fr3 Shahih Muslim (No. 2152).
N4 SunanAbu Daud (No. 4077), SunanAt-Tirmidzi (No. 108,109), SunanAn-Nasa'i

(No. 53213) dan Sunan hnu Majah (No. 5384).
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- Ia menambahkan dalam riwayat: dan beliau mengumi sisi-sisinya

antara dua pundaknya

t203SI. Dalam riwayat Abu Naim dalam n ruibttr dari hadits

Abu Darda' secam mar{u':

-^;:lir ?'i i(3t qG.>f JL ,rr;- lSs.Xtii'r "ot
z \t- t. u ,

'saungguhnja Allah dan pam malail<at-Nia mendmkan abs omng-

onng Wng mangenakan 'imamah pada hari Jumbt"

Isnadnya lernah.

120391. Dalam dwayat Abu Daudffi dari hadits Hilal bin Amir
dari bapaknya ia berkata: aku melihat Nabi $ berkhutbah di Mina diatas

keledai, dan beliau mengenakan selendang merah, dan Ali ler,vat di'

depan beliau.

12O4OIDalam riwayat Ath-Thabmni dalam Al Ausatt{07 ..{;,,:,

hadits Aist/ah disebutkan bahwa Rasulullah $ memiliki dua pakaian

yang digunakannya pada hari Jum'at, iika selesai Jum'at karni

melipafuiln seperti semula. Ia berkata: diriwayatkan oleh Al Waqidi

seorang diri- \

Ns U, tyat, At Aulgp 15/190).
N6 SunanNbuDaud (No. Q73). :

&7 Al Mu'iam Al Ausath (No. 3516) dan dalam sanadnya' jtrga terdapat Sulaiman bin
Daud As-Syadzikuni, ia dan Al Waqidi kedrnnya ditinggalkan.
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lz0/l1'l. Diriwalntkan oleh Ibnu As-Sakan dari jalur Mahdi bin

Maimm dad Hist am dari bapaknya dari Aisyah secam mar{u':

\f )*r.* 
=j 

ay )€i { or< of !*l Je 6

9+i.,

*TfilaAbh pnbs bgi salah samng l<alian memiliki dua pal<aian kquali
pakabn kalanlp mtuk shalat Jun'at n5n abu shalat 'idn3/a."

Ottuqn*an oleh hnu Abdul Barr dalam kitab At-Tamhid4os

dariFlurqp-

IzW2l-Diriun5ratkan oleh Abu Daud@e dan hnu M4ah+ro da6

hadits Abdulhh bin Salam-sama sepertinya. Ada isnadtya yang

terpuh.rs-

776- 1204.31- Perkataannya: Diriwayatkan bahwa Nabi

* trdak naik kendaraan ketika shalat 'ied dan mengantar

lqraratr-
Dftiwatptl@n oleh Said bin Mansur dari Az-Zuhri secam mursl.

Slafi berkata: Kami mendengar dari Az-Zuhri, lalu ia

merryeUdanrgg-

1ru4, ?{/(il- Dirnrrayatkan oleh hnu Majaftall dari hadits Abu

Baft', Saad Al Qmdtri dan lbnu Urnar bahua beliau kehnr unhrk

M A*Tanl*lhrya brnr Abdul Bn e4rc1.
4o grrnAbu hrd 0{o. 1078}.
alo .*ranrhrr t{atsh 0.Io- 1095).
alr &rankrr lrlatsh (t{o. lD+1296l.
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menunaikan shalat 'id dengan berjalan kah dan kernbali dengan berjalan

lGki.

t2}47l. Driwayatkan oleh At-Tirmi&illz dari hadits Al harits

dari AIi ia berkata: termasuk perbuatan sunrnh adalah keluar unfuk

shalat 'ied dengan berjalan kaki.

l204Sl. Diriwalptkan oleh Al Bailraqials dan Ibnu Hibban dalam

kitab 441i-p1ru'rle 4L4 hadits Ibnu Urnar secara marfir', sama

dengannya.

t2}49l. Diriura5ntkan oleh Al R^,"at(ts dari Saad hadits yang

siuna.

Pasat

Adapun jeoaah:.

12050]. Diriun3ntkan oleh errpat penulis kitab Sunanal6 dari
Ibnu Umar ia berkata: adalah Rasulullah $ berplan di depan jaazah.

Dinilai shahih oleh hnu Al Mun&ir, Ibnu 11i66rr+17 dan Al
Baihaqi dan 3BirS lainnp.

4r2 Sunan At-Tnmida No. 530).
413 A"-5*r., At Kubm 13/%311.
ala 666 At Majruhinl<arya Ibnu Hibban Q/A34 biogrdft Muhamrrad bin AMullah bin

UmarAl Umari.
4rs MusnadNBazar (No. 1115).
416 Swu, Abu Daud (No. 3179), Sumn At-Tirmidzi (No. 10O7), gtnn An-Nasa'i

(No. 12182) dan Sunazlbnu Maj,ah (No. Ltl84.
4t7 Shahiti lbnu Hibban (Al Ihsan No. 3045,3M7).



Talhhishul Hahir

120511. Diritrayatkan oleh 1v1ur1i*418 dari hadits Jabir bin

Samtrmh: dirtatangkan kepada Nabi $ seekor kuda berkudis lalu beliau

merrungganginla ketika pulang dari mengantarkan jenazah Abu

DaHah.

l2}52l- hlam riwayat 61-ltirrri6riale bahwa Nabi $ ikut

irriazzrh Abu Dahdah dengan berjalan kaki dan kembali

derrgan merurlgFng }mda.

t20531. Diriura5ntkan oleh Abu purr6420 dari Tsauban bahwa

didatangkan k@a Nabi $ seekor kuda ketika sedang mengantar

ia:rrah, narnun beliau enggan menungganginya dan ketika pulang

didatangkan keeada beliau seekor kuda lalu beliau menungganginya, lalu

bdiau ditanya, dan bersabda: "saungguhnya malaikat berjalan kaki-"

N Bazzzrr menambahkan: bahwa beliau memenuhi permintaan

panitik lnrda png tadi tidak ditungganginya setelah menegumya4zl

dalam hal itu.

Dinilai drahih oleh Al 11u14^a22. Al SrLlrutiaB dan Al

Bailraqiaz+ dan Fng lainnya berkata: yang benar bahwa ia mauquf atas

Tsauban.

o;u u.rfrlrt o# u"tfr6 a>tiar 6 tit;ry

1t8 grulrili lt{rrs$m 0{o- 965).
4re &rraaAt-Tnrnida 0{o. 1012).
M Swan Ab'tDad 0{o. 31771.
Qt le/msl42' 

^i dergan qpnt Bukhari Muslim, lil:prt: MustadmkAl Hakim (1/355-356)-
@ t-jfnat Lv Sorwt AI l{ubm larya Al Baihaqi (4 / 23t.
4t24 ple-stu7Ei 2 Al l{tfu (4/23').
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Hadits: 'Jika kalian mendatangi shalat mal<a

datangilah dengan berialan kald (lranq tenang), dan

janganlah mendabnginia dengan berlari-Iari- - - ", d hadits'

Muttafaq alaih, dan telah disebutkan dalam bab shalat

berjamaah.

777 - l2054l- Hadits Abu Hurairah: bahwa Nabi $
membaca surah Al Jumu'ah pada ralGat pertama shalat

Jum'at dan membaca surah Al Munaftqun pada rakaat

kedua.

Diriwayatkan oleh Muslimazs dari hadits Abu Humirah.

778- perkataann3a: hal itu diriumyatkan dari

perbuatan Ali dan Abu Hurairah.

Diriwayatkan oleh Muslim426 dalam hadits png sebelulnnya.

120551. Diriwayatkan oleh Mr.rslim dari hnu Abbas hadits yang

sar;rr..427

77g- 12056l. Hadits Nu'man bin Baslrir ia berkata:
adalah Nabi $ ketika shalat idul fitri dan idul adha serta

shalat Jum'at membaca surah AI A'la dan zurah Al
Ghasyitnh. Al hadits.

42s 51rr171, Muslim (No. 877).
426 pi6
ozz 1g1dg1{o- 8791.
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Diriwayatkan oleh Muslim dalam lotab Shahih nyv428 dengan

redalsi ini.

I?OSV. Driwayatkan oleh Abu Daud42e, An-Nasa'i€o dan Ibnu
Hibban€l dari hadits Samurah bahwa Nabi $ kefika shalat Jum'at

mernbaca sumh Al A'la dan Al Ghasyiyah.

7|&l,- Perkataannya: dan termasuk sunnah Jum'at
adalah trdak menyela orang-orang yang duduk ketika shalat
Jum'at, telah disebutkan dalam hadits-

Redaksi hadits 5nng ada adalah:

120581. Diriwayatkan oleh Abu Daud€z, An-Nasa'i433, Ibnu
Hibbans, Al Hakim65 dan NBazza#6 dari hadits Abdullah bin Busr
ia berkata: seorang lakilaki datang menyela orang-orang duduk pada

hari Jum'at dan Nabi $ sedang berkhutbah, maka beliau bersabda

kepadanla, 'DtduHah, l<arena engkau telah mengkiti omng-omng."

Dinilai lemah oleh hnu HazmBT namun Udak temoda.

Dalam bab ini:

4a sbhih rersfim (No. 878).
42e SuE T AbaDaud glo. 1-L24).
as &rnaaArNasa'i (No. 1422).
BL stnhiih lbr1r rlibban (No. 2808).
82 SarrrrnabtDaud (No. 1118).I SrnanArN-*a'i (No. 1399).
M gmhih tbrnr Hibban tv4l lhsilNo.279Ol.
M MudmtrAl Hakim (t/288).
M llusa at rnf|zar (No. 3506).
0ts7 Al Mtbna 6nol ia trerkata:...Tidak benar; karena ia dari jalur Muawiyah bin

Stralih tidak ada lnng meriwayatkannya selain ia dan ia dinilai lemah.
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l2}59l. Dari Abdullah bin Amru dalam hdits di sebutkan

padanya: "Dan bamngsiapa berbicam dan menyela omr {fomgl Aduk

maka ia beroleh pahala shalat dzuhur". Dan ini dahrn rirrapt Abu

Pur'r6438.

120601. Dari Mu'adz bin Anas diriwayatkan oleh Abu Dau#3e,

At-Tirmidzi44o dan hnu Majah.41

t2}6ll. Disebutkan padan1n42: dari Al Arqam bin Abu Al

Arqam s@am mar{u':

ili J:r')r ';.|ti, ^;)".,:r i\ ,fit ov, *r5- $l
)61 e'^i'jik t,;)i g;;

"Yang menyela orang-oftng duduk pada hari Jum'at bn mqnishkan

antam dua orang setelah imam keluar adalah sqati omng tnng
menarik ususn5n&S dalam api neml<a".

78L- Perkataannya: dan fidak dibenarkan men!rurur.

oftmg berdiri untuk mengambil tempat dudulmya-

Ia seakan menunjuk kepada:

88 SumnAbuDaud (No. 1113).
Be SumnAbuDaud (No. 1110).
w SurnnAt:fnmidzi (No. 513).
ML Sunanhnu Malah (No. 1L16).
42 Driwayatkan oleh Ahrnad dalam ;usnadnya (No. 15442), Thabrani dalan N

Mu';iam Al l{abrl.(No. 8399) dan ia lemah sekali, dalam lsnadrqt€daPat HiEEm
bin Z1pd, mereka sepakat menilairyra lernah.

'uil Dahm catatan kaki aslirya tertulis: perutrya.
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t2}62l. Riwayat 14*1irrr4zu dari Jabir bin Abdullah

mat{u':

.c. t.. 6

eY oL*t

r4l'J1x.
'Janganlah salah sanng l<alian manytruh audann5n budiri pada hari
Jum'at kemudian ia mangambil tanpat dudulmgn, akan tetapi
hendaHah k mangabkan: tolong lapngl<an ta npt duduk."

782- Perkataanryn: dan dianjurkan banyak
bershalawat kepada Nabi * pada hari Jum'at dan malam

Jum'at.'

Aku berkata: daliln5n:

t2063]. DirirraSratkan oleh Abu Daud,ffi fi6frrf6s6'i,2146

Ahmad,47 Ath-Thabrani,ffi hnu Hibban449 dan Al Hakim'150 dari

hadits Aus bin Aus secam nnrfu':

* i>tcstt'u ,* t;,flt -,;!5t {; &6 Jb( u'ot

44 Shanin Muslim (No. 2178).w Sunan AbuDaud (No. lO47)-ffi Sunan An-Nasa'i (No. L3741.
47 Musnadlrnam Ahnrad (No. 16162).
au at ttu'tram At lkba}lo- 5891.
449 Shahih hnu Hibban (At Ihsan No. 910)-M MustadmkAl Hakim 9l/2781.

98



Kitab Shalat

"sesungguhngn han kalian Wng pal@ mulia adalah hari Jum'at, mal<a

perbanyaHah membaa shalaunt atasku pdanp.u

12064l.la memiliki bukti pada riwayat hnu Majahasl dari hadits

Abu Darda'.

120651. Dalam riwayat AI Baihaqi6z dari hadits Abu Umamah,

dan dari hadits Abu Masud dalam riwayat Al Haldm453 dan dari hadits

Anas dalam riwapt Al Baihaqics+.

783- PerkataannSp: dan dianjurkan membaca surah
Al Kahfi. Selesai-

Dalilnp:

12066l. Diriwayatkan oleh Al Hakim455 dan AI Baihaqiffi dari

hadits Abu Said secara mar{u':

;r. t1 rfli ,y { ial 'ai*jlr ?U rtAt i:r; G ;

"bamngsiap mqnba sumh Al l{ahfr pda lnri Jum'at

mernpaoleh caha5a anbm dua Junbt'

61 Sr.rranhnu Maiah (No. 1637).
452 A"-5**, Al Kubm (3/2491.
63 MusadmkAl Hakim (2/427).
$4 A"-Sunan Al Kubm (3/249).
Ms MusadmkAl Hakirn $/56/;).
66 Assumn Al Kubm (3/249).
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Diriwqlad<an oleh Ad-Darimi67 dan Said bin Mansur secara

mauquf. An-Nasa'iffi berkata sesudah merir,vaptkannya secara marfu'

dan mauquf- dan stah$ mauqufadalahFng paling tepat.

EO6n- Dia memiliki saksi dari hadits Ibnu Umar dalam tafsir

Ibnu Mardaunih-

784- Perkataannya: dan diantara sunnah Jum'at:
hendaknlra fidak [menyambungl.6e shalat Jum'at dengan

shalat sunnah sesudahnln baik snrnnah rawatib atau yang

lainnyra, dan memisahkan antara ia dengan sunnah rawatib
dengan pulang ke nrmah, atau berpindah ke tempat lain
atau berbicara dan lain sebagainlra- Disebul*an olehnya
dalam ldtab At-Tatimmah, dan benar adanya hadits dari
Nabi $.

Aku titlak menernukannlB dahm46o hadits berbunyi demikian,

akan tetapi:

t20681. Diriwayatkan oleh Muslim6l dari hadits As-Saib bin

Ukht Namir ia berkata: aku shaht bsama Muawiyah di koridor, ketika

imam mengrmpkan sahm aku berdiri di ternpatku lalu melakukan

shalat, dan ketil<a Muawiyah rnasuk ia mengufus oftmg kepadaku dan

mengatakan: iangan engkau uhngi lagi perbuatanmu, jika engkau selesai

67 SaanAd&mnNo- 3402.
4ss As-&rnaa Al l6baUdyAn-Nasa'i (6/%/11o. 10788,10789)
459 Dahrn ashrrya dan .r tertulis: Ws[Em (*raht), dan lnng benar adahh dalam I dan

r, ia selrlan dcrgan ahr perkataan.
arole/zzel
6t shahih Mu&n 0{o. 883}-
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shalat Jum'at maka ianganlah menge.riakan shalat sesudahnya sebelum

engkau befticara atau keltnr; karena Rasulullah & telah

memerintahkan kepada kami atas hal ifu agar kami tidak merrynmbung

shalat dengan shalat sebelum berbicara atau keluar.

Dan dalam trab ini:

t2}69l. Dari Ibnu Umar dalam riwapt Abu Daud62 serara

mauquf.

l2O7Ol. Dan dari 'lshrnah secam nmr{u'diritrayatkan oleh Ath-

Thabmni45s dengan sarad lernah.

63 tiy ,-& L-* .[r.vt] -vAo

)*l * JL'^#i
785- l207l,l- Hadits Umar: "Jib salah *oft,ng kalian

mendapati tempat gng padat (*sak) dalam shalab5n mal<a

hendaHah sujud diabs pungpng antdannga-"

Diriungptlran oleh Al Baihaqi4s4 dari jirlurAbu Daud At-Thayalisi

dengan sanadnln kepada Umar dengan redalrsi: "iil<a kond*i padat

(s6al<) mal@ silahl<an sufud diabs pungpngsudamn5a.'

Dari jalur lain465 dari Umar: 'Jil<a kondisi udam Fnzrs naka

silahl<an sujud daas bjuntn, dan jil<a kondisi pdat (smld maka

silahl<an supd diaas pungpng etilamntp.'

62 SumnAbuDaud (No. 1133).
Ms Al Mu'*rm Al l{aba t$E 17lNo. zl81).
oe A*Surmn Al Kubm (3/182-7831.
Ms As-Surlrln Al Kubm (,3/ 183).
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Dalam bab ini:

t2072l. Dari Ibnu Umar secara mar{u', oleh Al
Baihaqiffi dengan redaksi: adalah Rasulullah $ shalat lalu mernbaca

surah An-najm, lalu sujud padanya sangat lama, dan orang-onu1g sangat

mmai, maka sebagian mereka bersujud diatas punggung saudamnya.

786- 120731- Hadits Umar dan yang lainnya: bahwa
mereka berkata: bahrpa shalat dipendekkan karena maslahat
khutbah-

DiriunSratkan oleh fibnu Hazrrla6T.xa dad jalur AMurmzzaq

dengan sanad mursal dad Umar459.

I2O74l. Hadits lang sama dari riwayat hnu Abi S!/aibah dan Al

baihaqifro dari per*ataan Said bin Jubair dan dari perkataan yuL1ru1471

sama dengannSra.

it-ar &-tuli L#" 'eilt q)-.[v .vo] -v^v

787 - 120751. Hadits Az-hthn, 'Kehnrn5a imam
menghentil<an shalat, dan pembicaraannSa menghenfikan
pembicatan-"

M As-Sunun At Kubm (3/183).
457 Dahrn astinln terhrlis: Ibnu Khuzaimah, dan yang benar adalah seperti yang

ters€hndalam p, B dan D.
,tos Al lr/tuhala tS/SSl.
46e N MusharuTatfka4n Ibnu Abi q/aibah (No. 5331).
Mo As-Sumn Al Kubm (3/196I
47r Muslntrml:lbnu Abi q/aibah (No. 5276).

?#t*-'{yi
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Diriwayatkan oleh Malik dalam krtab Al Muwaththa a7z eu, fr2-
Zuhri dengan redaksi ini dalam hadits.

Dan diriwayatkan oleh SyafiiaT3 4*i sisi lain darinln. Dan
diriwayatkan dari Abu Huraimh secam marfu'. Al Baihaqis4 berkata; ia
salah, yang benar dari perkataan Az-hhri.

Dalam bab ini:

120761. Dari hnu Umar secara marfu'padany6.475

788. PerkataannSn: Memperban5pk doa pada hari
Jum'at dengan harapan mendapati saat ynng mustajab.

Dan ini bemrti tidak ada ketenfuannya, yaifu:

12077L Apa yang disebutkan dalam ldblb shahihairfzo dari
hadits Abu Hurairah secam marfui

I.. t
,P-U,,:1,a' 'JlX- tlz ,,c t_*sP uc,

+e @t;tbr *

472 Al Muumtiha 'lmam Mdik (1,/103).
47_3 Musndlmam Spfii (halaman 62).
47 4 As-Sumn At Kubn (g/ Lgg).
47s 16i4
476 Shut;ili Al Bukhari (No. 935) datr Shahih Muslim (No. gS2).

irl; irU'f

'Di dalannSn ada aat (musbjab) dimam tidak ada s@ftng tnmba
muslim gang shalat menohon squafu kepda Allah latu mandapatin5n
kauali Allah al<an mem kepdan5a.,
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Dalam riwayat 1uirra77 disebutkan: 'Dia adalah aat 5nng sangat

singlat"

Terdapat sepuluh pendapat tentang ketenfuann9ra:

120781. Dalarn riwalnt y*6rrra78 dari hadits Abu Musa: "Yaitu

antam kehamia ilrum sampi selmi shalat-

PAT\. Dalam riwayat An-Nasa'i479 dan yang lainnp dari

hadits Jabir: 'Grilah ia pda aataat terakha setulah ashar'.

t20801. Dan hadits l,ang sama dengannya dari Abdullah bin

Salamffi. Wallahu a'lam.

Al Baihaqi berkata: adahh Nabi $ mengehhui saat tersebut

secara pasti, kernudian beliau dilupakan sebagaimana dilupakan dari

lailahrl qadar.

t208u. Dan hal itu diriwalntkan oleh Ibnu Khuzaimah dalam

shahih nya'41 dari jalur said bin Al Harits dari Abu salamah dari Abu

Said ia berkata: kami bertanya tentang hal itu kepada Nabi $ lalu beliau

bersabda,

,-aru'..*.if kq$tiW* it
o7 slnhih Muslim (No- 852X15).
478 /Drd0{o.853)-
479 SrrnazAn-Nasa'i (No. 1389).
M tbidt:to.1430).
8t Shahih Ibnu Khuzairnah (No. 1741).
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"sesungguhnya alru telah mengetahuinya, kemudian aku dilupakan

darinya sebagaimana aku dilupakan dari lailatul qadar."

Al Atsram berkata: Hadits-hadits ini tidak lepas dari dua

kemungkinan:

Pertama: Mungkin sebagiannya lebih benar dari yang lain.

Kedua: Mungkin saat yang mustajab tersebut berpindah-

pindatr dalam rentang waktu yang telah disebutkan diatas, seperti

halnya perpindahan waktu lailatul qadar dalam rentang waknr sepuluh

malam terakhir.

Aku berkata: dalam kitab Fath Al Borf&2 aku telah

menghitung pendapat yang ada seputar masalah ini hingga mencapai

empat puluh pendapat lebih. Dan demikian halnya masalah lailatul

qadar.

7Sg. 12082f. Hadits: bahwa Ibnu Umar memakai wangi-

wangian pada hari Jum'at, Ialu disampaikan kepadanya bahwa

Said bin Zaid meninggal dunia, dan ia adalah kerabatnya maka ia

pun pergi mendatangnya dan meninggalkan shalat Jum'at.

Diriwayatkan oleh Al Bulfiari dalam Shohihnya4s3 dari hadits

Nafi' bahwa Ibnu Umar, lalu ia menyebutkan hadits yang sama, tanpa

perkataannya: dan'ia adalah kerabahya, dan ia adalah perkataan yang

benar; hanya saja ia berasal dari perkataan mushannif, bukan dari

redaksi hadits.

Dinilai maushul oleh Said bin tvlansur dao Al Baihaqi484 dari

jalur Ibnu Abu Najih dari Ismail bin AMurrahman bahwa Ibnu Umar

dipanggil pada hari Jum'at ke rumah Said bin 7-aid yang meninggal

482 Fath Al Boi (2t416 dan halaman sesudahnya).
483 Shahih Al Blkhari (No. 3990).
n* As-S*ron Al Kubra QD44).
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dunia, dan ia sedang bersiapsiap unfuk melaksanakan shalat Jum'at,

maka ia pun pergi mendatangiqn dan meninggalkan shalat Jum'at .

Faedah

Ar-Rafiitidak menyebutkans hadits dalam sunnah Jum'at yang

sebelumnya, dan paling tepat dalam hal ini:

t20831. Adalah riwalnt Ibnu Majahe dari Daud bin Rasyid dari
Hafsh bin Ghiyats dari Al A'masy dari Abu Shalih dar Abu Hurairah.

I2O84l. Dari Abu Sufun dari Jabir ia berkata: adalah Sulaik Al
Ghatfani datang ke Jum'at dan Rasululluh # sedang berkhutbah, maka

beliau bersabda kepadanya: 'Apal<ah angl<au sudah shalat dua ml<aat

sebelum datang?'Ia menjawab: beh:rn. Beliau bersabda, "shalatlah dua

rakaat dan lalrukan ia dangan ringan.'

Al Majd bin Taimiyah dalam kitab Al Muntaq#7 berkata,

perkataannya: "Sebelum angl<au datang," mengindikasikan bahwa shalat

dua rakaat tersebut adalah shalat sunnah Jum'at yang sebelumnya, dan
bukan tahigntul masjid.

Al Mazi mengomentarinSa: bahwa png benar: (apakah engkau

telah shalat dua mkaat sebelum duduk?), lalu dirubah oleh sebagian

perawi.

us lgr277lM Surnnhnu Maiah (No. 1114).
67 Al Muntaqa ma'a Nailul Authar (3/918L
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t20851. Dalam rivrayat hnu Maiahffi dari Ibnu Afu kr berkata:

adalah Nabi $ shalat empat mkaat sebelum Jum'at, tanpa m€rnisahkan

antara empat mkaat tersebut dengan sesuatupun.

tmaksnl€rnah s€kali.

Dalam bab ini:

12086, 20871. Dari Ibnu Mastd dan Ali dahm riwapt Ath-

Thabmni dalam lkrbtb Al Austh.w

t208Sl. Dan dirir,rnyatkan secara slnhih dari lbrnr It asud dari

perbuatannya, diriwalntkan oleh AMurmzzads.

t20891. Dan dalam riwaSnt AtrThabrani daliln kftab Al Ar:sath

dari Abu Huraimh bahura Nabi $ mdalrsanakan shalat dua rakaat

sebelum Jum'at dan dtra rakaat sesudatrnya.

Diriunptkan olehnp dalam biognfi Ahmad bturArnrl4el

ffi Snnanhnulrairt 0\". lL29l.
8e At Mu'hn AlAt"wth.(${o. L6l7) dari AE, dan (No. 3059) dai lkrr f'hrd-
4eo N Mushanmflorya eMunazzaq (No. 5524,5525).
491 Aku tidak menernukannsn dalam pehmlulrrlE-
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!;rJW'-,.q
KITAB SHALAT rirAUr

Hadits: bahwa Nabi $ tidak mengerjakan sharat khauf
dalam perang Khandaq

Telah dijelaskan dalam bab Adzan.

Shalatnya AIi pada malam peperangan, dan shalatnya Abu
Musa dan lludzaifah.

Akan dibahas pada bagian terakhir bab ini.

790. rradits: shalat beriau di kebun limrmq dimana beliau
shalat dua kali; setiap satu kari bersama satu kerompok
Diriwayatkan oleh Jabir dan Abu Bakarah.

[2090] Adapun hadits Jabir diriwayatkan oreh Muslimae:
batrwa ia melalorkan shalat khauf bersama Nabi $, lalu beliau shalat
dua rakaat dengan salatr safu kelompok kemudian shalat dua rakaat
lagi dengan kelompok yang lain.. AI Hadits. Disebutkan oreh Al
Bukhari4e3 secara ringkas.

tl SlaninMustim (no. 843).
n% ShahihAl Butfiari (no.4136).

s{*'
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Diriwayatkan oleh Imam Syafi'i,49+ pur-5u*'i495 dan Ibnu

Khuzaimahag6 f,*ijalur Al Hasan dari Jabir, dan di antaranya: Bahwa

beliau mengucapkan salam dari dua rakaat periama kemudian

melakukan shalat dua rakaat dengan kelompok kedua.

l2}g]ll Adapun hadits Abu Bakamh diriwayatkan oleh Abu

Daud497, hnu Hibban,498 61guLi*499 dan Ad-Daraquthni.sm

Dalam riwayat Abu Daud dan Ibnu Hibban: bahwa ia adalah

shalat Zhuhur. Dalam riwayat Al Hakim dan Ad-Daraquthni: bahwa ia

adalah shalat Maghrib.

Ibnu Al Qatthansor menilainSn cacat: karena Abu Bakamh

masuk Islam beberapa lama setelah terjadiqn shalat khauf, dan ini

bukan @cat, akan tetapi menjadi munsalsahabat.

Perhatian

Dalam riwa3at Abu Balnrah tidak disebutkan bahwa hal itu
terjadi di tengah kebun kurma.

797- l2092l Hadits: Nabi S shalat di Usfan

Mutbkq alailfoz dari hadits Sahal bin Abu Hatsmah.

4e4 Tat'frb Mu$:rrdAq$yafi'i (halarnan 57).
495 S.rnanArNasa'i (no. 1552).
ae6 Shahih hnuKhuzaimah (no. 1353).
4e7 Sunan Abu Dard (no. 12218).
ae8 g6u1g. hnu Hibban tgt lhan/ro.2gTT).
4e MusadmkAl Hakim bo.1/3371.
5m Snnan Ad-Darquth fi (2/ 6ll.
fiL Bul n N Wahm ual lham 12/475476).fiz Shahih N Bukhari (4131) dan ShahihMuslim (no. 841).
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t20931 Diriwayatkan oleh Abu Daud,S0a An-Nasa'i,s& hnu
1116611505 dan Al1-1uLirrr506 dari hadits Abu Iyasy Az-7arqi.

7gz-Perkataannlra: Para sahabat berselisih pendapat
dalam hal itu.

Maksudnya, tentang cam yang disebutkan oleh Imam Syafi'i

dalam Al Mukhtashar bahwa jarnaah pada shaf png kedua bersujud

bersama beliau pada rakaat pertama, dan jamaah pada shaf yang

pertama bersujud bersama beliau pada rakaat kedua. [-alu sebagian

mereka berkata: cara ini dinukil dari perbuatan Nabi #. Di antara

mereka ada yang berkata: Ini menyalahi afumn dalam sunnah, dimana

yang benar menurut sunnah bahwa jamaah pada shaf yang pertama

bersujud bersama beliau pada rakaat pertama, dan jamaah pada shaf

yang kedua bersujud bersama beliau pada mkaat yang kdua, dan Syafi'i

menyalahi hal itu, dan mereka berkata: pendapat madzhab yang benar

adalah.mengikuti hadits; karena Spfi'i pernah berkata: Jika kalian

menemukan pendapatku meqnlahi sunnah maka tinggalkanlah ia.

Al MushannaFOT berkatar Ketahuilah bahun Muslim, Abu Daud,

Ibnu Majatlsoa dan penulis kitab Mlstad !,ang lainnya fidak

meriwayatkan kecuali yang kedua.

Benar disebutkan dalam sejumlah riunyat bahwa sebuah

kelompok bersujud bersama beliau, kemudian pada mkaat yang kedua

omng-orang yang sebelumnya berdiri bersujud bsama beliau, dan ini
mencakup kemungkinan dua cam tersebut bersarna-sama. Syafi'i Udak

5o3 SrznanAbu Daud (no. 1236).
w4 Sunan An-Nasa'i (no. 1549).
ns Shahihlbnu Hibban (Al lhsan. Nomor 28751.
ffi MusadnkAl Hakim (no.l/3371.
5o7 Yaitu Ar-Rafi'i seperti tersebut dalam calatan kaki aslinla. tih. Aslx\nrh N kabir

(2/3221.
soa 1q,r2281.
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mengatakan: bahwa cara yang aku sebutkan adalah shalaforya Rasulullah
g di Usfan, akan tetapi ia berkata: ini sama dengannya. Selesai

perkataannya

Dia mengis5nratkan kepadanya bahwa sekelompok jamaah 1rang

ia sebutkan tidak melihat cara lrang disebutkan benar seperti png ia

sebutkan, kami tdah menjdaskan riwalBt-run3pt mereka.

Adapr.rn riwaSTat fidak nlnta !/ang berkernungkinan lpng
disebutkannya:

12}g4l Diriwayatkan oleh Al Baitraqisoe dari hadits Ibnu Ishaq,

Daud bin Al Hushain menceritakan kepadaku dari Ilcimah dari hnu
Abbas ia berkata: Tidaklah shalat I'hauf kectnli seperti shalatrSn pam

pengawal kalian di zaman sekarang di belakang pam imam kalian,

hanln saja ia dilakulan secara bergantian, dimana sejumtah oftmg
berdiri semuanya bersama Rasulullah #, lul, safu kelompok bersujud

bersama beliau kemudian berdiri; dan safu kelompok lagi yang berdiri

bersujud sendiri kemudian berdiri dan mereka sanua berdiri bersama

Rasulullah $...A1 Hadib.

Sanadryn baik.

7g3- Perkataannya: Di antara teman-teman kami ada

Irang berkata: mereka juga berjaga-jaga dalam ruku, hal ini
telah dijelaskan dalam sejumlah riwa5nt.

Ini adalah zhahir dari riwapt Al Bukharislo dari jalur hnu
Abbas.

w ,As-iumn Al Kubm(3/2591.
510 5619, Al Bukhari (no. 9214).
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An-Nawawi mengklaim bahwa ia menyimpang, kalau yang

dimaksud adalah sifat shalat Usfan ia benar, akan tetapi jika yang

dimaksud adalah secara urnurn maka ia salah.

Perkataannlp: Yang masyhur dalam hadits bahwa shaf 5nng

kedua beriaga-jaga dalam rakaat pertiama, dan pada akhir perkataannya:

dernikian dinyahkan dalam hadits.

Ia sama seperti hadits Abu Iyasy Az-7-arqi yang telah lalu, di

dalamnya disebutkan: kdiLa masuk waktu shalat ashar Rasulullah $
berdiri dan berbaris dengan menghadap qiblat, dan orang-orang musyrik

berada dihadapan Miau, dan berbarislah satu shaf di belakang

Rasulullah &, dun diberbarislah satu shaf lagi di belakang shaf tersebut,

lalu beliau rulru dan merelo setnua ruku, kernudian beliau bersujud dan

bersujudlah bersarna beliau safu shaf yang berada di belakang beliau,

dan yang lain tetap berdiri menjaga mereka...Al Hadits.

794- l2095l- Hadits: Bahwa Nabi $ melakukan shalat

di Dzat Ar-Riqa'-

Diriwayatkan oleh Malik511 dari Yazid bin Ruman dari Shalih bin

Khuwat bin Jubair dari orang yang shalat bersama Nabi $ di Dzat fu-
Riqa'.

Diriwayatkan oleh Abu puu6512 dan An-Nas.'i513 dari Shalih

dari Sahal bin Abu Hatsrnah dan diriwayatkan oleh Ibnu Umar.

Adapun hadits Malik telah diriwayatkan juga oleh Bukhari

Y*11rr.s14

srt 4174u*r6iX- 'knam ltlafrk (1/183).
512 &r-,r 66,, Dand (no. 123n.
513 &rnanArFNasa'i (no. 1536)
st4 stnlnti NBulfiari (1431) dan S/rahfi Muslim (no. 841).
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Sedangkan hadits Sahal bin Abu Hatsmah, juga diriwayatkan

oleh Malik,515 6rrru saja ia tidak merafa'kannya.

Diririuayatkan oleh enam perawi lain secam panjang lebar dan

secara singkat. Redal{si 6rl-11u*'i515 berbunyi bahwa Nabi #
melakukan shalat l'fiauf bersama mereka lalu satu baris berdiri di

belakang brliau dan safu baris menghadap kepada mtrsuh, Ialu beliau

shalat'safu mkaat bersama mereka, kemudian mereka mundur dan

mereka maju lalu shalat bersama Rasulullah S satu mkaat kemudian

mereka berdiri dan mereka menyelesaikan safu mkaat safu rakaat.

Diriwayatkan oleh Al Rukhar"islT dan errpat penulis 5*rrr518
secara mauqufjrrya

t2}g6l Adapun hadits hnu Umar telah disepakati oleh Al
Bukhari y*1i-519 juga, dan diriwaptkan oleh tiga penulis Sunan,S2o

dan redalrsinya berbunyr: Alnr berperang bersama Rasulullah $ ke amh

Najed lalu kami berhadapan dengan musuh, lalu kami membuat barisan

atas mereka, lalu Rasulullah $ melakukan shalat bersama kami, dan

berdirilah safu kelompok bersarna beliau dan kelompok 5nng lain
menghadap kepada musuh, talu Rasulullah $ ruku bersama orang yang

bersama beliau satu kali nrku dan dua kali sujud kernudian mereka

bubar...al hadits. Redalsi Al Buh*nri

sts 41L4u,*niXir 'Imam Malik (1/183).
516 5ll',ar, Ar'Nasa'i (no. 1536).
su Shahih Al Bukhari (4131).
5L8 5*-rAbu Daud (no. 1239), SunanAt-Tirrnidd (no. 565), SunanArrNasa'i (no.

1537), &znanAn-Nasa'i (no. 1259).
51e Shahih Al Bukhari (1433) dan Shahih Muslim (no. 839).
520 5r*rl Abu Daud (no. 12213), Sunan At-Tirmi&i (no. 564), dan Sunan An-Nasa'i

(no. 1539).
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l2}g7l Diriwaptkan oleh Abu Daud521 dari jalur Khushaif dari

Abu ubaidah dari bapaknya ia berkata: adalah Rasulullah $ shalat

khauf, lalu mereka berdins2z membuat shaf di belakang Rasulullah s
dan berbaris menghadap musuh, lalu beliau shalat bersama mereka satu

rakaat, kernudian datang yang lain dan berdiri di tempat

mereka menghadap kepada musuh-.-al hadits-

l21g8l Diriwalptkan oleh lbnu Hibbansa dari hadits Aisyah

tentang sifiat shalat ktnuf di Dzat Ar-Riqa' s@aftI panjang lebar sama

seperti hadits lbnu Urnar.

Faedah

Telah diriwa5ratkan sebarrynk ernpat belas macam shalat khauf

dari Rasulullah $; Ibnu Hazrn menyebutkannSn dalam Juz Mufmd, dan

sebagiann5n disebutkan dalam htab Shahih Muslim, dan mayoritasnya

disebutkan dalam kitab sunan Abu Daud- Imam s!/afi'i memilih tiga

macam cam shalat l{hauf seperti yang tdah tersebut di atas, dan orang

yang menukil darinlp menduga bahwa ia memilih png keempat, yaifu

pemng Dzi qud yang diriwayatkan oleh An-Nasa'i,524 dimana Imam

Syaf i menyebutkanryra lalu bedota.szs Telah diriwayatkan suatu hadits

5nng tidak benar bahwa Rasulullah $ shalat di Dzi Qird, setiap

kelompok safu rakaat, kernudian mereka mengucapkan salam dan Nabi

d} melakukan dga rakaat sdangkan masing masing mereka safu rakaat,

karenanSn kami meninggallennya-

521 SunanAbu Daud (no. L2Ml.
szz 1q,r22gl.
s23 Shatrih hnu Hibban (Al lhsar/no. 12731.
524 5*-', AnNasa'i (no. 1533).
52s 41 11^, k*AqrQnfi'i l1/21n.
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Aku berkata: Telah dibenarkan oleh hnu 11166*526 dan yang

lainnya. Dan disebutkan oleh Al Hakim delapan macarn diantaranya,

dan lbnu l+bbanpz/ sernbilan rncarn.

Ia bedrata: Tllak ada saling menguatkan diantara riwayat ini,

akan tetapi Nabi $ mdahrkan shalat khauf secam kontirynr, dan

diperbolehkan bagi sesryarg untuk mdahrkan shalat dengan salah satu

cara dari ffiF yang db€butlon ini ketrka h dalam kondisi talart, dan

ia termasuk pqrsdisitEn gpng dib€na*arL

Ibnu Al Jatzli?8 menuhl dari Ahmd bahwa ia berkata: aku

tidak mengetahui safu hadib pun dalam bab ini kecuali benar.

Perhatian

Al Mr,rstnrurif menyebud<an batn ra Dzat Ar-Riqa' adalah
peperangan teral<hir Rasulullah Sr, dan pendapat ini diikuti oleh kitab l/
Wasith,sD dan ia adahh kesalahan n!tsta yang diperingatkan oleh An-
Nawawi dalarn kitabrSa $n h Al lVfuMzdab, bahkan Al Waqidi

menyebutkan dari hadib Jabir: bahura pemng pertarna dirnana
Rasulullah $ mdalnrkan shalat khauf adalah p€rang Dzat Ar-Riqa'.

795- Perkabann5Ta: Daliam kitab fiqih dikenal bahwa
riwalnt ini dinisbatkan kepada Khaunpat bin Jubair, dan

lpng dinutdl dalarn ushul hadits adatah riwayat Shalih dari
Sahal bin Abu Hatsrnah, dan riurayat Shalih dari orang lnng
pernah ihfi shalat lftauf bersama Rasulullah 0, ia berkata:

Mungkin lrang dimalsud oftmg yang pemah ikut shalat

s26 51ru1ri1i16rur Flibban lAl lban/rc.287ll.
527 ShalflilbttrHibban Qal tledrc. 7/119-14d;1. r.
s2a 4p7u1rog ft AM:a Al Khihf (l/5141.
s2e At W6id7 lorlra Al Gtnzali l2/3OL).
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khauf bersama Rasulullah * itu adalah Ktrawwat Abu

Shalih-

Seram zhaha tidak diternukan dalam ushul hadits dari riwayat

Shalih bin Khawwat dari Khawwat, dan yang ada iust.u sebaliknya,

dimana Al Baihaqis3o meriwayatkannya dari jalur Syafi: sebagian

sahabat kami memberitahukan kepada kami dari AMullah bin Umar dari

Ubaidillah bin Umar dari Al Qasim bin Muhammad dari Shalih bin

Khawwat bin Jubair dari bapaknln dari Nabi $ sernakna dengan hadits

Yazid bin Ruman.

Al Baihaqi berkata: Kami telah meriwayatkannSra dari AMul AzL

AI Uwaisi dari AMullah bin Umar dengan isnadnln seperti ini secara

maushul.

Aku berkata: Dia disebutkan dalam l,,rtab Al Ma rifahkanlalbnu

Mundah tentang biogafi Khawwat.

Hadits Ibnu Umar tentang firman Allah: 'Maka iika
kalian merzrn tak t (boleh) dengan be$alan atau

berkendaraan," Ibnu Umar berkata: Boleh dengan

menghadap qiblat atau tidak.

Telah disebutkan dalam bab istiqbal qiblah (menghadap qiblat).

796- l2099l Hadits: 'Barangsiapa mati terbunuh

Iarena membela harta bendan5p maka ia mati stahid-"

Muttafaq ataihdarihadits Amru bin Al Ash.

Aku berkata: ia jushu dari riwayat Al Bul$arisl seorang diri-

53o 4"-g*ra7 Al Kubra (3/2531.
ssr shalnh N Bukhari (no. 2480).
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Dan dalam bab ini:

l2100l Dari Said bin Zaid dalam Lotab As-Sunart3z dan hnu
Hibbans33 dan Al Hakim.ss

797 - lzl0U Hadits: DiriwaSTatkan bahwa Nabi S
ditanya tentang tikus yang masuk dalam minyak samin
(mentega) dan mirynk cair? beliau menjawab, lt I ftL*Lt
a:7?ls 'Oan janganlah kalian memakanngn.'

Diriwa5ntkan oleh At-Thahawi dalam l*ab Bayan Al MusykiFss

dari jalur Abdul Hamid bin Ziyad dari Muammar dari Az-Zutri dari lbnu

Al Musalryib dari Abu Huraimh dan dinilai shahih olehnya.

Diriwayatkan oleh Abu puu6536 dan At-Tirmidzis37 dan yang

lainnya dari hadits Muammar.

Al Bukhari berkata seperti disebutkan oleh At-Tirmidzis38:

bahwa ia tidak dihapal, dan ia salah, yang benar hadits Az-Zuhri dari

Ubaidillah dari Ibnu Abbas dari Maimunahs3e.so Dan nanti akan

disebutkan hadits Maimunah dalam bab al6ar'fual beli).

12LO2l Diriwayatkan oleh Ad-Daraquthnisl dari jalur hnu
Juraij dari Az-ZJrrn dari Salim dari Ibnu Urnar, dan dinilai cacat oleh

532 SuTan Nu Daud lno. 47721, SunarzAt-Tirmidzi (no. 1418), dan SurranAn-Nasa'i
(no. 4091,2(D2l en Suran hnu Maiatr (no. 25801.

533 Shatrih hnu hibban (Al lhsan, no. 3194).
5* MusdnkAl Hahm (3/6391.
sss 6u*, 114,,#1Al Atsar (no. 5354).
535 Sr.rnanAbu Daud (no. 342).
ss7 Snnan At-'nrmidd 14/2561.
58 lbid
539 pi sini al'*rir dari yzWramadari maruskrip asliqra.
so lQ/zsol.*t Sumn Ad-Daraquthni (4/2911.

118



Kibb Shalat

Abdul Haqs+z dan Ibnu 61 .Juuri543 disebabkan karena ada Yahya bin

A$n b, ada yang berkata: Ia meriwayatkannlra dari Ibnu Juraii seomng

diri. Dan Yahya adalah seoftrng yang jujur, akan tetapi riwaptrya ini

menyimpang.

DiriwaSntkan oleh Ad-Damquthniru dan AI Baihaqiffi dari

hadits AMul Jabbar bin Umar dari Az-Zuh,ri juga.

Abdul Jabbar menumt Al Baihaqi: Tidak dapat diiadikan sebagai

dalil. Ia berkata: yang benar dari Ibnu Umar secara mauqtf. Kernudian

ia meriwaSntkann5;a dari jalur At-Tsauri dari Ayyub dari Nafi' dari Ibnu

Umar, perkataannya: dan ia berkata: inilah 5nng dihapal.

Dalam bab ini:

t21031. Dari Said bin AI Musa5ryib secara mwsl.

Isnadnln lernah.

l2L04l. Dari Abu Said Al Khudtui diriwaptkan juga oleh Ad-

Daraquthni,ffi d* dalam terdapat Abu Hann Al AMi ia

perawi mafutk.

798- Hadits: Bahwa Ali, Abu Mtrsa, Hudzaifah dan
yang lairrqn pemah melakukan shalat klnuf sepeninggal
Rasulullah $.

s42 Al Ahlian At Wistha }aryaAMul Haq.
543 At-Tatqtc fr Ahadib Al Khtlaf (2/L88t
5'!4 Aku tidak menemukannya dalam sunan Ad-Daraqtrtrni, dan Al Haftdh |uga tidak

menyebutkanqn dalam kitabnya (Ithaf Al Maharali l8/3611dari riwaSrat Abdul
Jabbar bin Umar dari Az-Zuhri.w As.Surnn At Kubm (9/3541.

w Sunan Ad-Daraquthni (4/2921.
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121051. Adapun hadits Ali dan orang-orang yang bersamanya

telah diriwayatkan oleh Al'Baihaqi.s+z

Diriwayatkan juga dari Saad bin Abu Waqqash, Abdurrahman

bin Samurah, Said bin AI Ash dan yang lainnya.

7gg- t2l}6lHadjts: Ali melakukan shalat khauf ketika

shalat Maghrib pada malam peperangan yang sangat sengit,

sebanyak safu rakaat bersama kelompok yang pertama dan

dua rakaat bersama kelompok yang kedua.

DiriwaSntkan oleh Al Baihaqi,s€ dan disebutkan dari Ja'far bin

Muharnmad dari bapaknya bahwa Ali melakukan shalat khauf pada

waktu shalat Magtrib pada malam hari.

Syaf i berkataril9 Disebutkan dari Ali bahwa ia pernah shalat

khauf pada waktu shalat maghrib pada malam hari, seperti diriwayatkan

oleh Shalih bin Khawat dari Nabi *b.

800. Perkataannyn: Dari Abu Musa dan Hudzaifah-

12]07l. Adapun hadits Abu Musa telah diriwaSntkan oleh Al

Baihaqiffi dari jalur Qatadah dari Abu Al Alilph dari Abu Musa.

121081. Sedangkan hadib Hudzaifah telah diriwagratkan oleh

Abu Daudsl dan An-Nasa'issz dari jalur Tsa'labah bin Zahdam ia

w A"-Sumn Al Rtbm (3/?521 -
?# As-Sumn Al Kubm (3/?521.
se Ar-Rtmkhlar!,a Aslr€lafi'i (hal. 263).
sw As-1umn Al ltubn 13/2521.
551 SnnanAbu Daud (no. LzMl.
s52 Srnan ArlNasa' i (no. 1529,1530).
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berkata: suafu ketika kami bersama said bin Al Ash, lalu ia berkata:

Siapa di antara kalian yang pemah shalat khauf bersama Rasulullah $?
I-alu Hudzaifah berkata: aku, lalu mereka melakukan shalat sahr rakaat

dan mereka melakukan safu rakaat.

801. Perkataanryn: Adapun pemupukan tanah

dengan kotoran binatang hikumn5Ta boleh- Imam Syaf i
berkata: Tidak seorangpun melarangnla karena kebutuhan

yang mendekati darurat, dan hal ifu telah diriwayatkan oleh

para pakar hadits yang kompeten dari par.a sahabat

Rasulullah db.

I2l}gl. Telah diriwaptkan oleh Al Baihaqiffi dari hadits Saad

bin Abu Waqqash.

121101. Diriwayatkan dari hnu Umar !,ang berlawanan

dengannya dalam riwa5nt Imam Syafi'i.Ss+

t21.l1^l. Dinisbatkan olehnyasss dari Ibnu Abbas secara marfu'

dengan snad yang lemah, dan redaksinp berbunyi: kami pemah

tanah pada masa Rasulullah S dut m€nsyamtkan kepada

mereka fidak boleh merrrupuknya dengan kotomn manusia.

sfi As-1unan Al Kubm (6/ 139].
5s4 Musnad Wsyafi'i (halaman 330)-
s55 4"-5**, Al Kubm l6/L391.
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'r*r*?K
/

KITAB SHALAT IDIIL FITRI
DAI\ IDUL ADIIA

802.12112|Hadits:DiriwayatkandariRasulullah*
bahwa beliau mengucapkan ketika di bukit shafa: nAllahuAkbar,

AllnhuAkbar Kabiran wal Hamdutitlahi Katsiran " Al hadits-

Diriwayatkan oleh Muslim556 dalam hadits Jabir yang sangat

panjang tentang haji.

803. [2113| Perkataannya: Diriwayatkan: Bahwa shalat

hari raya pertama yang dilakukan oleh Rasulullah $ adalah Idul

Fitri pada tahun kedua. Dan beliau terus menerus melakukan dua

shalat ied sampai meninggal dunia, dm tidak melakukannya

ketika di Mina, karena beliau sedang musafrr sebagaimana tidak

melakukan shalat iumat

Aku tidak mendapatinya demikian dalam hadits, akan tetapi

yang masyhur datam buku sejaratr: batrwa hari raya pertama yang

ditetapkan dalam Islam adatah hari raya idul fitri yaitu pada tahun

keduahijrah, dan sisanya diambil dari penyimpulan hadits.

6\bpl aa

4Jl

556 Shahih Muslim (no. 1218).
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Abu AwwanahssT Al Isfarayrni dalam kitab Shahihnya berdalilss8

bahwa Nabi $ tidak melakukan shalat hari raya di Mina dengan hadits

Jabir yang panianS, dimana dalam hadits tersebut disebutkan: bahwa

Nabi * melontar jumrah aqabah kernudian pergl ke tempat

penyernbelihan kurban lalu menyembelih kurban, dan tdak

menyebutkan shalat.

Al Muhib Ath-Thabari menyebutkan dari Imam Al Haramain

bahwa ia berkata: Beliau melakukan shalat di Mina.

Demikian juga hnu Hazm menyebutkannya dalam l<fiab Huiiatul

wada',559 dan hal ifu diingkari darinyn.

804. perkataannyra: Imam Syafi'i dalam kitabn5Ta A/
Ilmrn56o ber-istihan dengan menambah takbir sesuai yang

diriwaS;atkan dari Rasulullah S bahwa behau

men[Jucapkannya di atas bukdt Shafa, 5pitu: Allahu Akbar

Kabira...a/ hadits-

I27l4l. Ia tersebut dalam hadits Muslims6l dari Jabir: bahwa

Nabi $ naik,ke bukit Shafa sampai melihat Ka'bah, lalu menghadap

qiblat dan mengucapkan kalimat tauhid dan takbir, dan bersabda, flalu ia

menyebutkannln), dan sebagiannya disebutkan dalam Shahih y*1irrr562

ssz lqr?B1.l
5s8 nulrn manuslnip aslinlB tertulis: kbjja bihibq&k'ldengannya)dengan tambahan

bili, dan yang lebih tepat dan sesuai dengan alur pembicaraan adalah

menghapu-sn1p, seperti yang tersebut dalam buku yarlg lainnSp.
559 Aku tidak menernukannya menyebutkan shalat, lnng aku temukan ia menyebutkan

lrhutbah di Mina pada hari mp Qurban,lilt. Huliatul Wada' karp hnu Hazm

ftnlaman 122/D6l uallahu a'latn.
5@ Al t-tmmkarya hnam Syafi'i (1,/251).
fii slnhihMwlim (no. 12181.
s62 lbid(no. S94l.
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dari Ibnu Zubak bahwa Nabi # mengucapkann5ra pada setiap selesai

shalat.

805. Perkataannya: Ada yang berpendapat tentang
firman Allah: *Maka shalatlah engkau l<arena Tuhanmu dan

berkurbanlah,' maksudnya adalah shalat Idul Adha-

806- 12L151 Hadits: Diriwaptkan: bahwa Nabi *
keluar pada hari raya idul fitri dan idul adha mengangkat

suaranya dengan tahlit dan takbir sampai tiba di mushalla.

Diriwayatkan oleh Al Haldm563 dan Al Bhihaqi56a dari hadits

Ibnu Umar dari jalur-jahr marfu'dan mauquf, dan mernbenarkan stafus

mauquf.

t211.6l. Diriwayatkan oleh Syafi'i565 secal'a mauquf juga. Dalam

l<ftab N AusatlF65 dari Abu Hurairah secara marfit',

.ur6;rll$;;
'Hiasilah hari m3a l<alian dazgan bkbir."

Isnadn5n asing.

563 MusadmkAl Hakim 11/198l,.
#4 As-Sunan Al Kubm' (3/2791.
s6s Musnad Asy-*nfif (halaman 73).
ffi6 Al Mu'iam AlAusath(no. 43731.
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8O7. Perkataannya: Dan ada yang berpendapat:
bertakbir sampai imam selesai shalat.

Ia berkata: Pendapat ini berlaku bagi orang yang tidak ikut shalat

bersama imam. Ia berkata: ia berdalil atas hal ifu dengan sebuah riwayat

bahwa Nabi $ berhkbir pada hari raln sampai tiba di mushalla dan

selesai menunaikan shalat.

Perkataannya dalam hadits ini: "Dan selesai menunaikan shalat,"

tidak aku temukan sama sekali dari jalur-jalum5n, akan tetapi Al Majd

Ibnu Taimiyah menyebutkan dalam latab Sgamh At Hidat/ah

l2lt7l. Bahwa Abu Bakar An-Najjad meriwayatkan dengan

isnadnya dari Az-Zuhri ia berkata: adalah Nabi $ keluar pada hari raya

Idul Fiffi lalu bertakbir sejak keltnr rumah hingga tiba di mushalla.

Aku berkata:

12118]. Diriwa5ntkan oleh lbnu Abu Syaibahs6T dari Yazid dari

Ibnu Abu Dzi'b dari Az-Zuhri secara mursal dengan redaksi: jika shalat

telah selesai beliau menyrdahi takbir.

S08- l2ll9l Perkataannya: Diriwalntkan bahwa Nabi

& bersabda,.L. iii' 'e"iS ?'i '^$ 'Ci- il qir 'r# gl u
'B'arangsiapa trang menghiduplan dm malam hari ra5n

mala hatinSTa frdak akan mati ketil<a hati-hati telah mati-"

Diriwa5ntkan oleh Ibnu Maja[564 dari hadits Tsaur dari Khalid

bin Ma'dan dari Abu Urnamah.

s67 Mushaunflbnu Abu Syaibah (no. 5621).
ffi Sunan hnu Maifi uilo. L7821.
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Ad-DaraquthnimenyebutkandalamkilabAlllaldadhaditsTsaur

dariMa}fiuldarinyaiaberkata:yangbenarbahuniamauqufatas
Makhul.

tzLlo|.DiriwayatkanolehAslrsyafilis6g5gcaramauqufatreAbu
Darda'.

Disebutkan oleh Ibnu Al Jauzi dalam ldtab ,4/ naF70 dan

sejumlah jalur-

tzuzl|.Diriun5ntkanolehAlHasanbinSut/andariialrrrBisyr
bin Rafi' dari Tsatir dari Khalid dari Ubadah bin Sharnit, dan Bisyr

dituduh memalsukan hadits-

|2|22|. Dan disebutkan oleh perrulis htab Al p1,.6u*571 6u6

hadits Mua& bin Jabal.

|212g|.Diriwa5ntkanolehAlKhallaldalamkitabnyaFadhtu
RajaFTz dari jalur Khalid bin Ma'dan ia berkata, "Ada lhm malam

datams&hun,bmngsiaptekunpadansralrarqamanghatap
phalan5a dan membqarl<anianiinya nal<a Allah akan mamsukl<ann5n

ke dalam surga (yaitu); malam pahma butan Rahb' ia bngun pada

malamharin5ndanbapuaapdasiangharinSn,malamidulfitidan
idul adha, nnlam asrym' dan makm nishfu ry;a'brt'

%e N tlmn lanyalmam Slnfi'i (1/231L
szo At nat At Mubmhigh (2/547}
s7t 41 pirdu* bi ttk'burAl Klnthtlnb(tp' 5937)'
572 6pu6 Fadht Slphr Rafrie karya Al Khalhl (no. 17).
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127241. Al Khatib meriura5ntkan dalam kitab Ghun$yat Al
Multamis dengan isnadtya sampai ke Umar bin Abdul Az2: bahwa ia

pemah mengirim surat kepada Adi bin Artha'ah: hendaklah engkau

memperhatikan empat malam dalam setahun, karena sesungguhnya

Allah melimpahkan mhmat padanlp (yaitu); malam pertama bulan

Rajab, malam nishfu Sya'ban, malam ldul Fiffi dan malam Idul Adha.

t21251- Syafi'i !*L1ur573 Kami mendengar bahwa doa

dikabulkan pada lima malam, 5aitu: malam jumat,574 malam ldul Adha,

malam Idul FiU,575 malam p€rtama bulan Rajab dan malam Nishfu

Sya'ban.

, Penulis kitab Ar-RaudlntF\6 **,y.Lrtk-r,y. dari

tambahannya, dan lbnu Nashir dalam l$ab Fadhail S5a'ban menilainya

maushul padanya. Ada hadits padanya disebutkan oleh penulis kitab

Musnad Al FirdaussT7 dari jahrr hmhim bin Abu Yahya dari Abu

Ma'syar dari Abu Umamah pifu Ibnu Sahal se,cam mar{u' sama

dengannya

Ibnu Al A'mbi mernraSatkan dalam Mu'ianrnyas78 dan Ali bin

Said Al Askari dalam ldtalb ,AslrSlnhabah dari hadits Kardus sama

dengan hadits Abu Umamah.

Dalam terdapatMarwan bin Salim ia buruk.

s73 Al UmmkaryaAslrq,afti (L/UIL\.
sz+1grz32l.
s7s Ddrn manuslgip astin!,a ada tarnbalran lailafu An-Nahr (malam hari raya qurban)

dan ini adalah penambahan yarg tidak diperlulGn sebab malam idul adha yang

disebutkan padanl,ra adalah malam Al$an ifu sendiri, dan ia tidak disebutkan

dalam p, ./ dan 1, dan cetakan Al |utrnzalorr11--AqrSaaf i.
576 65u1 Raudhah At-Thalibin karl.qArNauawi en1'r.
s77 1y pi,4uu" bi Ma'tswAlAkhbarkp-297501.
s78 MuTan As\1tryuldi karyn Ibrnr Al A rabi (no...)
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' 809. 12126, 2L271. Hadits: Diriwalptkan bahwa Nabi

$ melakukan mandi unfuk melaksanakan shalat dua hari

ralra.

Diriwayatkan oleh Ibnu Maja[s7s dari hadits Ibnu Abbas, dan Al

Fakih bin Saad.

Diriwayatkan oleh Al Brlzzar, Al Baghawi, Ibnu Qani',540

AMullah bin Ahmad dalam ZSadat Al M.pnaFl dari hadits Al Fakih.

isnad kdtnrrya 1.t ru1't.582

azitzSlDiriwayatkan oleh Al Fxlzzal,sdari hadits Abu Rafi' dan

isnadnya juga lemah.

Dalam bab ini dari hadits mauq.ff-

t2l29l Dari Ali diriwa5ntkan oleh AsSrSyafi'i.se

t2130] Dari hnu'Umar diriwagatkan oleh MalilFs dari Nafi' dari

hnu Umar.

I2lSllDnilai maushuhrletr AI Bailmqisao dari jalur Ibnu Ishaq

dari Nafi'.

57e 5*-, hnu Malah (no. 131$1316).
540 6i66 Ash-shahabahka4Ta hnu Qafi' 12/3361.
581 y*nud Imam Ahmad (no. 167201 dari tambaharFbmbahan Abdullah atas

Musnad.
sa2 6;*tr lemah, di antara perawinya ada Ytsr-d bin Khalid As^Sam'i, disepakati

untuk ditinggalkan.
rffi lhsyfir Al Asbr (no. 4561.
5& Tanib MusnadAsy€yaliri (440).
s85 41 74r*u th tha' lmam Ylalik {1, / 17 71.
5% As-1unan Al Kubn (3/2781.
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121321 Diriua5ntkanssT jugu dari Uru/ah bin Zubair bahwa ia

mdahrkan rrnndi sebelum shalat hari m1n, dan mengatakan bahwa ini

adalah sunnah.

Faedah

N Bazzzrr berkata: Aku fidak menemukan safu haditspun yang

shahihta*rgrnandi pada hari raya.

81O- t21331 Hadits Al Hasan bin Ali berkata: adalah
Rasulullah $ memerintahkan kepada kami unfuk memakai

umngiffingian yang paling baik pada hari ra1n.

Diriuaptkan oleh Ath-Thabrani dalam ldtab N IGbiFs dan Al

Hddrn dalam htab l/'Musbdmlffe dan dalam kitab Fadhail Al
AugF% karya Al Baihaqi dari jalur Ishaq bin Bazrui dari Al hasan, dan

ada Spng berkata: dari Ishaq dari Zaid dari Al Hasan. Dan Ishaq tidak

dik@al, lnng merrgatakann5ra adalah Al Hakan, dan dinilai lemah oleh

Al Azdsel:an dis€burtkan oleh Ibnu Hibban dalam Ats-TsiqaFsz.

t2]l34l Diriwa5ntkan oleh hnu Khuzaimahse3 dari hadits Jabir

batntla Nabi $ mernakai selendang merah pada waktu shalat dua hari

ralp dan hari Jurrat-

w ih?tktr\s-Sunn m N Abarll/28/no.1866).
s ru Pa'hm Al l{abir lno. 27 561.
w Dfi*tnkAt Hahm 14/2-30).
sm IGab FdlnilAlAuqatlGr!,a Al Baihaqi (no. 210).
ser Liht lbn Al lll:ran ll/3531.w at-f#tkaap lbrru Hibban (4/24I
s Shatritr lbru Ktu.zairrah (no. 1766).
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t21351 Slnfi'i Sq'lata,se4 hmhim bin Muhammad

memberitahukan kepada kami, Ja'far bin Muhamnad mernberitahukan

kepadaku dari bapaknya dari kakeknSra bahwa Nabi $ memakai

selendang bergaris dan berwama pada setiap hari raya.

121.36l Diriuayatlran oleh AttFThabrani dalarn htab Al

Ausathsgs dari jah.r Sa'ad bin Ash-Shalt dari Jafar bin Muharnrnad, Ialu

ia menambatrkan: dari bapaknla dari kakelmln Ali bin Al Hr.lsein dari

hnu Abbas dengannya.

Maka nyatahh bahwa Ibmhim fidak meriwayatkan

(dengannya)5% seorang diri, dan bahuasanla riwayat Ibmhtn stafusn5ra

mual.

nAr..hr LLI ]i'[r:t tW y [vrrv] -^\\
'"v

811- l21.37l Hadits: 'Jangankh lalian melarang
kaum Wrempuan Wrgi ke rnasjid, dan herdaklah mereka
keluar dengan betalaja (bnW memakai uangi*angian)-"

Diriwaptkan oleh Abu Daud,597 Ibnu Hibbanss dan Ibnu

Khuzairnahsee dari hadits Muharnad bin Amru dari Abu Salarnah dari

Abu Huraimh secam lengkap.

g //lumA}rl4uaAqrS3pf i (hatarnan 74.
5% Al Mu'hrn Al Ansth lno- 7 609l-
596 fuitara dr.ra tanda hrrung tidak disebutkan datam marndnip aslin5;a, dan

dis€bu&an pada p, ,=, dan r.
e7 Sumn Atl.tDaud (no. 565).
se8 57rr,2116rru Hibban lAl llgard no.2214l.w Slmhihl&lnu Khuzairnah (no. 1679).
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Bukhari dan Mtslim60o sepakat membenarkannya pada kalimat

1ang pertarna-

121381 Olri^ p** oleh Ahmad6ol dan Ibnu Hibban5oz dari

hadits Zaid bh Khalid.

t2t4f/l Dahm riwayat y*16r603 dari Zainab binfi Abdullah isti
Ibnu Mas'ud s@ara mar{u': W W 16 *r:,at i;r-q "c,J43 ti1 'Jika

alah sa-ang latian datang ke masiid maka ianganlah memakai

prfinn.'

Faedah

I22Ml Diriwayatkan oleh hnu Maja[60a dan Al Baihaqi5os dari

hadits lb,rnu Abbas: Rasulullah $ memerintahkan isfoi dan anak-anak

p€rernpuanrryB unfuk keluar pada dua shalat hari raya.

8!2- Perkataann5Ta: Ash-Shaidalani menyebutkan:

Ruh{rcrlah (dlspensasi) diperbolehkanryn kaum perempuan

keluar berlaku waktu ifu, adapun sekarang hukumqn
malmh karena manusia telah berubah. Makna ini telah

diriura5Taflnn dari'Ais!/ah.

Ia s€akan menunjuk kepada:

ffi gnlnhNBrrldrai ftp- 900) dan SrlafiitlMuslim (no. 2142X136).
@r lfi.sd turamAlrrrEd (5/L92-1931.
@ Slnhiihbrullihban (Al lhsadrp. 221U.
ffi Shalrih rfrrs&n krc,- 443X1421.
6tx 5or.Ibru IYf4Fh (no. 1309).
66 Argiaw Al Kubn l3/3O71.
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tllL4tl Hadits Aisyah: Seandainln Nabi $ melihat apa yang

dilakukan oleh kaum perempuan sepeninggal beliau niscaya beliau akan

melarang mereka pergi ke masjid. Dan ia disepakat oleh Bukhari

Muslim.6o6

Hadits Ali: bahwa suatu kefile Nabi $ keluar dengan

membawa sepotong sutera di tangan kanannya dan

sepotonggoT emas di tangan kirinla, lalu beliau bersabda, gt'J6

WY|, ,y ,:n;l lii ,* pst? 'Keduan5n ini diharamkan al;rs

kaum taHJaH dan umatku, dan dihalalkan baqt kaum

perempuannSa."

Telah disebutkan dalam bab al anitnh (berana)-

813. 12L421. Hadits: bahwa Nabi I memiliki sebuah

jubah, di mana kantongnSp, kedua lengannlra dan bagian

selangkangannlra diliputi oleh sutera-

Diriwayatkan oleh Abu pu,r6608 dari Asrna' binfi Abu Bakar,

dan diantam perawinya terdapat Al Mughimh bin Zryad ia

diperselisihkan, dun ia disebutkan dalam riwaSnt Muslim6@ secara

paniang lebar.

6o6 Shahih At Bukhari (no. 869) dan Shahih Muslim (no. zl45)-
an 1qr233l.
@8 Suran Abu Daud (no. 4054).
w SnaninMuslim (no. 2069I
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Perhatian

S€bagian mereka berpendapat bahwa pakaian ia dikenakan oleh

beliau dalam peperangan, dan telah disebutkan oleh hnu Abi Syaibah

dari:

I2l43l- Jalur Hajjaj dari Ibnu Umar dari Asma': bahwa ia

mengdtnrkan sebtnh jubah Snng berkancing sutera, lalu ia berkata:

adalah Ra$lullah # p.-uh kefika perang dan shalat

jurnat.

Dan diriuaptkan oleh An-Nasa'i610 6ri jalur png lain.

tzl4lDiriwayatkan oleh Ath-Thab-',i511 dari hadits larangan

mernakai pakaian 5rang berjahit dengan sutera, dan dalam isnadnya

terdapat Muhammad bin Jahadah dari Abu Shalih dari Ubaid bin Umair,

dan Abu Shalih adalah pelayan Ummu Hani', ia dinilai lemah.

I2l45l- Diriwa5ntkan oleh Al Bazzaftz dari hadits Muadz bin

Jabal bahwa Nabi $ melihat seoftmg laki-laki mengenakan pakaian

iubah yang berkancing atau berjahit dengan sutera, lalu beliau bersabda,

)6'UA'jr'i 'Ia mqniliki t<alung dari api nmka."

I*ndnya lemah.

814- 12I46l Hadits Ali: adalah Rasulullah $ melarang

mernakai kain sutera kecuali di tempat satu iari atau dua jari
.5q tiga iari atau empat iari.

610 Asa1tururAl lfubmka4p An-Nasa'i (no. 9619).
6tr Al Mu'kn Al Ausath kp. 16721 dan Al Mu'jam Ash-Shaghir(no. 42).
5t2 Mwrad N Bazzrlr (rp. 26591.
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Diriwayatkan oleh Muslim613 dari hadits Umar, bukan dari hadits

Ali.

Hadits: ';;l' ;ii e ,-.ir"iJr , ;4t ',rq. iij''tetah
diharamtan pal<aian sutera dun "*u, 

u* Uuo, IaIdJaId dari
umatku-'

Diriwaptkan oleh Abu Daud dan An-Nasa'i dari hadits Abu

Musa, dan telah disebutkan pada bab al awaniheiana)-

815. l2l47l. Hadits Hudzaifah: Rasulullah *
melarang kami memakai kain sutera, dan duduk di atasrrya.

Mutbfaq alaih,st+ hur,ln saja dalam riwapt Mr-rslim fidak

disebutkan larangan duduk atasnya, akan tetapi dalam riwa5ratnya5ls

dari Ali disebutkan: l-amngan duduk diatas kain sutera.

8L6- l2L48l Hadits: bahwa Nabi * memberikan

keringanan kepada AMurrahman bin Auf dan Zubair bin
Awwam unfuk memakai pakaian sutera karena sebab gatal-
gatal lpng dialami keduanS;a.

Mutbfaq uluilft6 dari hadits Anas.

Dalam riwayat Muslim disebutkan bahwa hal ifu terjadi dalam

bepergian.

613 571421Y*1irr, (no. 2069X15).
6t4 Shatnli NBukhad (no. 583fl dan Siafirl Muslim (no. 2073X5).
615 57ru.1t21 Y*1irn lra. 2O7 81.
6LG Shuhih ptrBulfrari lno. 2919,2920) dan Siartrh Mtrslim (urro. 20761Q4l-
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Al Muhib Ath-Thabari mengklaim bahwa ia meriwa5ntkannya

seorang diri, dan dinisbatkan kepada keduanya oleh Ibnu Shalah, Abdul

Haqotz dan An-Nawawi.618

817 - l2l49l. Perkataannln: Dalam sebagian riwayat

disebutkan bahwa Zubair dan Abdurrahman mengadukan

perihal kufu dalam suafu bepergian, lalu beliau memberikan

keringanan kepada keduanp.

Mutbfo alaitFTg juga dari hadits fuias.

818- Perkataannya: Menurut pendapat yang benar

hal itu fidak disyaratkan dalam bepergian, karena haditsnya

bersifat umum-

Telah disebutkan adanya pernbatasan atas hal ifu dalam Shahih

Muslim, dan AI Bukhari membuat safu judul atasnln: sutera dalam

peperangan

Ibnu Daqiq AI Ied dalam kitab $nmh Al llmam'bot.tut adanya

perselisihan pendapat ini sepertin5n disebabkan karena adanya

perbedaan riwalnt yang menyebutkan perjalinan dan tidak-.- sampai ia

: dan adanya pengikat dalam riwapt ini harus diikuti dan

dijadikan sebagai pdoman penetapan hukum, karena ia adalah sifat

yang merrbuat hukum bergantung kepadanya, dan ia boleh saja diakui

sehingga tdak dibablkan. Wallahu a'lam.

Sangatlah menyimpang pendapat orang yang mengatakan

bahwa hal ifu hanya berlaku khusus bagi AMurrahman bin Auf dan

Zubair bin Awwam.

6t7 Fil Alilrarn Al WtsdTa (4/[8z)dinisbadcn kepdda Muslim saja.
6t8 41 i,4uirru, (4/#ll.
6te shalTiti NBukhari {u;ro.29201dan Shahih Muslim (no.2o76l (261.
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819. tzLs}l Hadits Abu Hurairah: Kami kehufrman
pada hari raya, lalu Rasulullah $ shalat ied bersama kami di
masiid.

Diriwagntkan oleh Abu Daud,5m Ibnu Mala6ozr dan Al
11u1rirn622 dan isnadnya dinitai lernah.

8f2O. Hadits: Diriuaglatkan bahwa Nabi C tdak naik
kenddraan pada shalat ied dan jenazah.

Telah dijelaskan dalam bab Jumat, dan hal ini tilak ada

sumbemSra.

821- [21511. Hadits: DiriwaSntkan bahlra Nabi g
mengirim surat kepada Amru bin Hazrn [ketikaF2s
mengangkatn5n sebagai gubemur Bahrain agar segeralon
shalat idul adha dan akhirkan shalat idul fiffi, dan irlgatkan
oEmg-orang-

Driwayatkan oleh Syafi'i5za f,zryl hrahim bin Muhamrrrad dari

Abu Al Huwairits dengann5n, dan ini mursal.

Aku berkata: Lemah juga. Al Baihaqi berkata: Alar fidak

menernukan sumberrrSn dalam hadits Amru bin Hazrn.

l2l52l. Dalam ldtab N AdhahFzs kanlaAl Hasan btu Ahmad AI
Banna dari jalur Waki' dari Al Ma'alli bin Hilal dari Al Asrrlad btu Gis

620 5*-, Abu Daud (no. 1160).
621 Sunan hnu Maiah (no. 1313).
522 Mustadmk Al Hakim (1/2951.
523 Aultara dua hnda kurung hilang dari manuskrip 6liny'a, dan ada dalan g, v dan r-
624 y**6 $pfi'i ftnlaman 741dan disebutkan di dalamqn: bahuaa kfullalr SA1I/

mengirim zumt kepada Amru bin Hazm ketika di Najran.
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dari Jundub ia berkata: adalah Nabi $ melakukan shalat idul fiffi

bersama kami dan matahari naik kira-kira setinggi dua tombak, dan

melakukan shalat idul adha dan matahari naik kira-kira setinggi satu

tombak-

822- t2L531. Hadits: Nabi $ keluar untuk shalat ied

ke mushalla dan tidak memulai kecuali dengan shalat-

Muttafaq alailf26 dari hadits Abu Said.

823- t21541. Hadits: bahwa Nabi S fidak melakukan

shalat sunnah sebelum shalat ied dan sesudahn5p-

Mutbkq alailFzT dari hadits hnu Abbas.

t21551. Diriwayatkan oleh Ibnu Majah,628 Al Hakim52e dan

Ahrnad dalam Musnadnya53o du6 hadits Abu Said sama derrgannya,

dan menambahkan: dan jika selesai menunaikan shalatnya.

Dalam sebuah 1sclaksi631, Jika kembali ke rumahnya beliau

shaht dua mkaat.

t27561. Diriwayatkan oleh At-Tirmido632 fl.oi Ibnu Umar sama

dengannlB, dan dinilainya shahih. Dan ia adalah dalam riwayat

Ahrrnd633 dan Al H"l.i*.534

ffilQ/ml.
ffi fl'mhihN&rkhari (no. 956) dan S/tahiilrMuslim (no. 889).
6n Sl:rlhihNBi&ari (no. 989) dan SlnhihMuslim (no. 884).
6a 52nn1tut lvla]fi (no. 12931.
6D ltfi.swlmkAl Hakirn (1/29n.
ffi tt*szd lnanAtunad (no. 1'L226, 11355).
61 lrt adalah redalrsi hnu Majah (no. 1293).
632 SrrarrAt-'nrrnidd (no. 537).
e Mrnad lmaroAhrnad (no. 5212t.
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Dia memiliki jalur yang lain pada riraayat Ath-Thabrani dalam Al
Ausath,6ss akan tetapi di dalamnlp ada Jabir Al Ja'fi, ia ditinggalkan

riwayattya.

l2].i57l. Diriwaptkan oleh Al Burru/536 dari hadits Al Walid bin

sari' dari Ali dalam ceritanya: bahwa Nabi $ tidak shalat sebelumnya

dan sesudahnyra, maka barangsiapa Srang ingin shalat silahkan dan

bamngsiapa yang fidak ingin silatrkan.

Antara hadits ini dengan hadits Abu said mungkin digabungkan:

Bahwa penafian hanp terjadi (atas)67 shalat di mushalla-

824- Perkataanrr5;a: Tidak dianggap makruh bagr

makmum lrang melakukan shalat sunnah sebelumnSn dan

sesudahrya-

Hal ini bertentangan dengan riuapt dan kenptaan lnng ada:

t21581. Al Baihaqi63s menisbatkan dari sekelompok orang

diantara mereka; Anas: bahwa mereka melakukan shalat sunnah pada

hari mya sebelum imam keltrar.

l21^59l Diriwaptkan oleh Alunad6se dari hadits AMullah bin

Amru secam marfu':

6:r;.:t,t q:i )tJt ?;8A Y

-Tihk * slnkt (smmh) pe hati mtp sefufixn slnlat id maupun

sandatnSao '

e M.sdtakAl Hahm (l/2951.
* el uu'Xem AI Ar.sth k:c.. 6651).
6s6 MutdNhar (no. zttlT).

637 6115r. dr.ra tarda hrrung (ab) fntqnion datam v, dan dalam manuslnip aslinya

dan g tertulis: ('an)darl.ia adalah penrbalran lota, dan dalam r tunfis. (fi).

ffi As-Surmn Al Kubm (3/3031.
63e Musdlrnam Ahrnad (no. 6688).
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825- 12L6Ol- Hadits Anas: Rasulullah & fidak

berangkat unfuk menunaikan shalat idul fitri sebelum makan

beberapa butir kurma, dan memakannya dalam iumlah yang

ganiil.

Diriwayatkan oleh Al Bukhariffi kecuali perkataannya: 'Dan

memakann5n datam jumlah ganjil,"lalu ia menyebutkannya secam ta'liq

dengan redaksi: dan memakannya dalam jumlah genap.

Ia dinilai maushul oleh Ahmad dalam Musnadnya.al dan;uga

oleh Al Ismaili, hnu Hibbansaz danAl Hakirn.643

Dalam bab ini:

l2L6Ll. Hadits Buraidah: adalah Nabi $ tidak keluar unhrk

menunaikan shalat idul fitr sebelum makan, dan tidak makan pada hari

mSra Idul Adha sebelum menunaikan shalat ied.

Diriwayatkan oleh Ahmad,6zl4 At-Timidzi,@5 Ibnu Hibban,645

hnu MajahaT, Ad-Damquthni,64€! Al Hakimfle dan Al Baihaqi.5so d61

dinilai shahih oleh lbnu Al Qaththan.5sl

At-Tirmidzi berkata: Dalam bab ini ada hadits dari Ali dan Anas-

Aku berkata: Adapun hadits Anas akan disebutkan setelah ini.

w gnhih NBukhari (no. 953).
er Musnad lnannAhrnad (no. 122681.
42 Slphihhnu Hibban (Al lhanrc.28l4l.
ffi MtsdmkAl Haldm l9l/294le Anntd UannAhrnad (5/3521.
o4s Smaz Artrnrida (no. 542).
w Stnhih ttruFtbban (Al lhsn no. 28121.

efi gmn ed-Oaraquthni 12/451.
ue MusadmkAl Hakim ll/2941.ffi As.Sunan Al Kubm 13/?-831.
65r, hlpn Al Wahm wl lham 15/355-356).
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12162l. Sedangkan hadits Ali, diriwaSntkan oleh At-Tirmdizi juga

l2L63l. Diriwa5ntkan j,rga6s dari Ibnu Umar dan dinilaiqn
lernah.

121641. Dirir,uagratkan oleh Al Wvd6il dari Abu Said.

12165} Dan disebutkan Aqrsyafi'i5ss secara dari Shafi,van bin

Salim dan Said bin Al Musayyib, dan matqufatas Unrah.

827. 12166l- Hadits Anas: diriwagptkan bahwa ia
fidak makan pada shalat hari raya Idul Adha sampai pulang
ke rumah, dan makan pada hari raln IduI Fitri sebelum
keluar unfuk menunaikan shalat.

Aku berkata: aku tidak menernukannlra demikian dari Anas,

ada dalam riwa5rat Ath-Thabmni6so dari Ibnu Abbas.

828- 12167l- Hadits Ibnu Abtns: bahura Nabi &
melakukan shalat Idul Fitri dan Idut Adha, kemudian
berkhutbah tanpa adzan dan iqamat-

Mutbkq uloili.657 Diriuaptkan oleh Abu Daud68 dan hnu
Majifi65e.

652 Ad-Dhu'afa' (z/t6$l.
6s M-Dhu'afa' kar!,a Al Uqaili (3/1731.
esE Xaryru A$ar (652).
6# Musnadlrnam Syafi'i (halaman 7a).ffi Al *tu'iizm Al Kabir g:ro. 112961.
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12168i. DirirrnSatkan oleh 14rr1i-660 dari hadits Jabir bin

Samumh. Dan keduanya sepakat atasnya66l dari Jabir bin Abdullah.

829- l2L69l- Hadits: Diriwayatkan bahwa Nabi #
bertakbir pada Shalat Idul Fitri dan Idul Adha sebanyak tuiuh
kali pada ratoat pertama dan lima kali pada rakaat kedua.

DiriunSratkan oleh 61-1irrrri6ri,662 Ibnu Majah,663 Ad-

Daraquthni,ffi Ibnu 661665 dan Al Baihaqio00 dari hadits Katsir bin

AMullah bin Amru bin Auf dari bapaknya dari kakeknya. Dan Katsir

dinilai lerrnh. Al Bukhari56T dan At-Tirmdizi658 berkata, ini adalah hadits

yang paling shahih dalam bab ini.

Sekdompok omng mengingkari pendapat At-Tirmidzi yang

menilainya lnsan.69

t277Il. Diriwagratkan oleh Alxnad,6To Abu Daud,571 Ibnu

Majafi57z dan Ad-Damquthni6Te dari hadits Amru bin Syu'aib dari

dari kakelmSa.

67 Slnhih NBuklrari (no. 959,960) dan Srlahrfrl Muslim (no. 886).
658.t rrarrAbu Dard (rrc. 714T.
6ss .Srrnarrlbru t-laifi (no. 12741.
eeo SraluA ttttrstim (no. 887).
61 Slnhih NB*hari (no. 960,95U dan Shahih Muslim (no. 886).
62 Sunn At-frnila (no. 536).
ffi .9lzanlbnu lt{aifi (no. L1721.
@ &maa A*Darquthni lno. 2/ 481.
ffi Al Xamillorp Ibrur Pdtl(6/5Sl biognfi Kabir bin AMullah bin Amru.
ffi ,*-Strmn Al tubn (3/2t361.
c67 Al nal fl lkbalarwAt-Tirrnidzi (l/28f,,).
66a gr-r, At-Tirmidzi kp.2/4161dan perkataarurya: tndits kakeknla Katsir adalah

hadits 1ang hasaq dan ini adalah hadib paling baik yang dirir,vaftkan dalam bab
inidari MbiSAW-

@ le/z-ssl.
67 o Musd lnanAhrnad (6688).
671 .qapaAbu Dard (no. 1151-1152).
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Dinilai shahih oleh Ahmad, 61i674 dan Al Bul&ari seperti

disebutkan oleh At-Tirm i6ri.67 5

12L7ll. Diriwalntkan olehny6676 juga dari hadib Alryah, dan

diantam perawinya adalah Ibnu [ahi'ah dari Uqail dari lbnu Syihab dari

Unvah darinya.

At-Tirrnidzi menyebutkan dalam htab Al IlaF77 bahrra Al
Bukhari menilainya lemah, dan ada kesimpangsiumn dari Ibnu [ahi'ah
disamping stafusngn png lemah; Murrah berkata: "Dari {&ail,n dan

Murrah: 'Dari Khalid bin Yazid: darn ia ada dalam riwayat Al Flakim,"678

dan Murrah: "Dari Yunus" dan ia adalah dalarn lttab Al AuatlfTg; jadi

kemungkinan ia mendengar dari tiga otang, dari Zuhri. Dan ada yang

berkata: darinya dari Abu Al Asurad dari Urunh. Dan da yang berkata:

darin5a dari Al A'mj dari Abu Humirah. Dan ia ada dalarn riua5nt

Ahmad6try. Ad-Damquthni dalam kitab Al llal681 mernbenarkan

statnsn5n mauquL

12172}. Diriwayatkan oleh hnu Majafieaz dari hadi,b Saad Al
Qardh.

672 SwtanlbrvMalrh (no. 1178).
673 Sr.maz Ad-Darquthni l2/or$l.
674 nulrrl fooboteaslirxptertulis: pihr hrm Al lvladini.
675 41 n4 41 ltaba pt/28fi1.
676 Ad-Daraquthni (2/ 4fll.
677 At nat At lkbir lt/2891.
678 74*1u4,rkAl Hakim (l/298).
67e At Mu'iarn Al Ausathl<aryaAth-Thabmni (3115).
@ Musmdlman Ahmad (no. 8679).
eel .6/Ad-oaraquh d (9 /461.
682 SunanhnuMaiah (no. 12771.
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' l2L73l. Disebutkan oleh hnu Abu Hatim dulurrt ldtab Al rlalFss

dari Abu Wqid Al-[-aitsi, dan berkata: dari bapakn5a: ia salah.

I2l74t. Diriwayatkan oleh NErrzaFBa dari hadits Abdurrahman

bin Ad, dan Ad-Damquthni585 mernbenarkan statausnya mutwl.

l2175l. Diriwayatkan oleh Al Baitnqi5a6 dari hnu Abbas, dan ini

dinihi lernah.

12176l. Diri'*aSntkan oleh Ad-Damquthni587 d6rr Al Bazzar dari

hadits lbnu Umar sama denganngra, dan di antam perawinya adalah

Faraj bin Fadhalah ia dinilai dhaif,

Abu Hatim berkata6s8: ia keliru-

Al Uqaili meriwayatkan dari Ahrnad bahwa ia berkata: tidak ada

hadits shahih rnarfu' 5nng meriwayatkan tentang takbir dalam shalat hari

mya.

Al Hakim 6*Lu6.68e Jalur-jalur kepada Ais!/ah, Ibrnr Umar,

Abdullah bin Amru dan Abu Huraimh sernuanya tidak benar.

Dalam bab ini:

12177, 2L781. Dari Abu Ja'far dari AIi s@ara marfu',

diriwayatkan oleh AMurrazzaq6go. Dari hnu Abbas s@ara mauquf,

diriuqntkan oleh Ibnu Abu $nibaft6e1.

6a Al nl llllr4a Ibrur Abu Hafim (l/2OT.
e lth.std NFtazar' (no. 1033).s n Ut AnmAd-Daraquttni (4/2851.
56 At$.*, Al Kubm (3/%39).
@ r4s-gnankarya Ad-Daraquthni (2/ 45491 -w ru ruttarp lbnu Abi Hafim (l /17 21.
@ LfisffiakAl Hakim (l/295).
4 AI Mwlwzmfkarya AMurmzzaq (no. 5678I
@r AI Mttdwtnfkary'a Ibnu Abu Syaibah (no. 5701, 5702,5704,5705).
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Perhatian

l2l79l- Diriwayatkan oleh Abu.purl65e2 dari jalur Makhul ia

berkata: Abu Aisyah salah seorang ternan Abu Hurairah

memberitahukan kepadaku: bahwa Said bin Al Ash pemah bertanya

kepada Abu Musa dan Hudzaifah, bagaimana cara Rasulullah #
bertakbir pada shalat idul fitri dan idul adha? Abu Musa menjawab: ia

bertakbir empat kali seperti' bertakbir dalam shalat jenazah. [-alu

Hudzaifah berkata, ia benar. lalu Abu Mr.rsa berkata: dernikian juga aku

bertakbir di Bashrah ketika aku menjadi imam atas mereka.

Al Baihaqi 6"1L.6'593 Perawinya diingkari dalam dua tempat,

pada penilaian statusnya marfu'dan pada jawaban Abu Musa.

Yang masyhur bahwa mereka menisbatkannya kepada Ibnu

Masud, lalu ia berfatwa demikian kepada mereka, dan tidak

menisbatkannya kepada Rasulullah $.

830. [21801. Perkataannln: Diriuayatkan bahwa Nabi

& bertakbir sebanyak dua belas kali takbir selain takbiratul

ihram dan takbir ruku.

Diriwa5atkan oleh Abu Daud,694 Ad-Daraquthni695 dan Al
guLirrr696 dari hadits Aisyah, dan ia berkisar atas Ibnu [.ahi'ah dimana ia

dinilai dhait dan hal itu telah disebutkan sebelumnlnl

' 831- lz1.&Ll. Hadits: Diriwayiatkan bahwa Nabi S
dalam Shalat Idul Fitri dan Idul Adha membaca surah Qaaf

€,92 Slo,anfuuDaud (no. 1153).
6s3 4"3*-, Al Kubm' (3/2891.
6% SunanAbu Daud (no. 1150).
6e5 S*r, 66-Damquthni (2/47).
6s6 74u"66^2Al Hakim (7/2981.
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pada rakaat pertama dan surah Al Qamar pada rakaat

kedua.

Diriwayatkan oleh Mnslim6g dari hadits Abu Waqid.

Dan dalam tnb ini:

121821. Dari Nu'rnan bin BaqE dalam riwapt ,*1rrn598 juga

akan tetapi ia men@udon s.rah Al A'la dan Al Ghasyilnh.

t21831. Dari Ibnu Abbas dalam ritrapt Nhz.ar,6ee akan tetapi

menyebutkan sumh An-I{aba' dan As-q/arns.

832- PerkataannyaTm: Terdiam antara dua takbir
sekitar bacaan safu apt lpng fidak paniang dan fidak
pendek-

Ini adatah redalsi Slnf i.zor Tehh diritmyatkan sama seperti itu

dari Ibnu Masud perkataan dan p€rlruatan.

AInr berkata:

tzLtlll. Diriwayatkan oleh Attr-ThabraniTo2 dan Al Bailraqizos

s@ara mattqut dan sanadrUn hnt.

6n Shahih Mur;hm (no. 891).
6ea 6191*-9791.
6e Mukhaslnr huaid NB*T firp..46i21-
7m Dalam manuslaip asfi dan v ada ungkaPan dari perkataanrgn:

(perkataannSn: dan berrdiri arilan dua tal&ir..) kepada perkataanqn: (dalam ta&bir
png diucapkannya sebelum rutan), hal ini dilpraflran oletr penuhl manuslaip asli

s€perti pada :, dan fidak dernikiirn dalam 9, dan pada p ia sesrni pa.da ternpatrya

derrgan ditakhrij.
7oL Al ummkarpLnamAqrgnf i ll/2%1.
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[2t85,2786]. Di antaranya: dari Hudzaifah dan Abu Musa sama

dengannya.To4

833. l2]..87l. Perkataannla: dari Umar: Bahwa ia
mengangkat tangannya dalam seluruh takbir-

Diriwayatkan oleh Al Baihaqi,7os dan di antara perawin5n adalah

Ibnu [.ahi'ah-

Ibnu Al Mundzir dan Al BaihaqiT06 berdalil dengan haditst

t2l88l. Keduanya meriwalntkannln dari jalur Baqiyrah dari Az-

Zubaidi dari Az-zuhri dari salim dari bapaknya:. tentang mengdngkat

tangan ketika takbiratul ihram, ruku dan bangun dari ruku, dan pada

akhir hadits {isebutkan: dan ia mengangkat keduanya pada setiap takbir

yang diucapkannya sebelum ruku

834. l2L89l. Hadits: bahwa Nabi $ berkhutbah di

atas untanlra pada hari raYa.

Diriwa5ntkan oleh An-Nasa'i707, Ibnu MaiahTG, Ibnu Hibbad@

dan AhrnadTro dari hadits Abu Said Al l(hudri.

7oz tr1 74r'p, Al l{abrr kp. 95rq.
78 As-Sumn Al Kuba (3/DZl.
7@ Al Mu'inz Al lkblrkp.9516), As.Surnn Al Ktbn' (3/29L-D2l-
7os 4t5*-, Al Kubn l3/D31.
76 ,As-Sumn Al Kubm(3/D2-D3\
707 SrzaarAn-Nasa'i (no. 1573).
7o8 5r-r 15t, Majnrh (no. z1O8).

Tcte Shahihhnu Hibban (Al Ihsan no. %125I
7Lo 74*ru41mam Ahmad (4/3061.
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l2LgO, 21gLl. Diriwayatkan oleh Ath-Thab66711 dari hadits

Ibnu Abbas, An-Nasa'it7z dan Ibnu Majah713 dari hadits Abu Kahil AI

Ahmasi.

t2lgzl. Diriwayatkan oleh Abu Naim dalam biografi hvad

bapaknya Al HarmasTla d.i Al Harrnaszls, Aku melihat Nabi $
berkhutbah diatas untanya di Aqabah pada hari mgn idul adha, dan

k€fika itu alnr mernbonceng dibelakang bapakku.zrs

l2l93l. Dalam .htab Shahih Bukhari y*1irr717 dari Abu

Bakamh: bahwa Nabi * berkhutbah di atas untanya pada hari ra3n.

835- Perkataann5Ta: Ktnrttlah dilakukan setelah shalat
di ambil dari perbuatan Nabi C dan Khulafaurraq,idin-

Ia dalam hadits Mutbf-aq alaihdari:

12794, 21951. Hadits Ibnu Abbas718 dm dari hadits Ibnu

umar7le. bahwa Nabi $, Abu Bakar dan urnar melakukan shalat hari

mya'sebelum khutbah.

7Lt 41 74u'bn Al lhbir $a. 122941.
712 5*'r., ArNasa'i (no. 1573).
713 5*-r'r hnu l,tairh @-L2U,12851.
7 L4 Ma'nkt Ash-slmlnbah (3/ l21l / no. 3048).
zrs 1qr2361.
716, piri*.**ar, luga oleh Musnad lrram Ahrnad (5/7), Abu Daud dalam Sunatrrya

(no. 1954) dan Ibnu Hibban (no. 3875).
7r7 shahih NBukhari (no. 67) dan Siahah Muslim (no' 1679)930).
tB shalrih NBukhari lno- 9621dan SrlaAr5 Muslim (no- 884).
?rs shut;il;\lBukhari (no. 963)dan Sllafir/lMuslim (no. 888).
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836. Perkataannya: Beliau duduk antara dua khutbah

seperti halnf dalam khutbah Jum'at-

Intinya, bahwa ia berdalil dengan qiyas, dan telah diriwayatkan

sebuah hadits yarg marfu'dalarn hal ini.

IzLg6l.Diriwayatkan oleh lbnu Maja[720 dari Jabir, dan diantam

perawinya adalah Ismail bin Muslim ia dinilai dhaif.

837 - l21;97l. Perkataannya: Dianjurkan memulai

khutbah dengan sembilan kali takbir secar.r berunfun, dan

dengan tuiuh kali takbir pada khutbah kedua secara

beruntr.rn

Diriwayatkan oleh Al Baiha4Tzr dari ialur Ubaidillah bin

AMullah, ia berkata: meoLrut sunnah..-. lalu ia menyebutkan hal

tersebut.

Diriwayatkan oleh hnu Abu SyaibahTzz dari sisi lain dari

Ubaidillah.

838. l219Sl. Hadits: bahwa Nabi A berangkat

menunaikan shalat idul fitri dan idul adha meleuati satu

ialan dan pulang meleurati ialan 57ang lain.

Dirir,rayatkan oleh Al Buldm i723 dari Jabir-

7m Sumnhnu MaFh (no. 72891.
72t 4"5**, Al Kubn (3/2981.
722 74u"1r.o-1:hnu Abu s!,aibah.
7a shahih NBukhari (no. 986).



Talkhishul Habir

l2l99l. Diriwayatkan oleh Alxnad,724 At-Tirmidzi,7zs Ibnu

Hibban7z5 dan Al ltulriritzT dari hadits Abu Humirah.

Al Bukhari berl<atar7%Hadits Jabir statusnya lebih bernr.

l22OOl- Diriwayatkan oleh Abu Daud,TD Ibnu MajahT3o dan Al

Haldm731 dari lbnu Urnar.

Dalam bab ini:

\22OL-22O41. Diriwayatkan dari Saad Al Qardh dan Abu Rafi',

keduanln diriwa5ntkan oleh hnu Majah,732 dan dari Abdurrahman bin

Hathib diriunyatkan oleh Ibnu Qani'7sg dan Abu Na'im7s dan dari Saad

diriwa5ratkan oleh Al btzar.735

839- l2205l. Hadits: bahwa Nabi $
shalat shubuh pada hari Arafah dan terus
ashar pada hari ketiga taslriq.

DiriwaSntkan oleh Ad-DaraquthniT35 dan

hadits Jabir.

bertakbir setelah

bertakbir sampai

Al BaihaqiT3T 6*i

724 MusnadbnarnAhrnad (no. 8454).
72s Sunan At-Ttmida(no. 541)
726 51ru171i16n Hibban (Al lhsan/no. 28LSI
727 74*66,ulAl Haldm (l/296').
78 Disebutkan dalan. As-Sunan Al Kubml<arya AI Baihaqi (3/308) darirya-
729 S.a1ar? Abu Daud (no. 1156).
730 Su,aalbnu Malrh (no. 12991.
731 74*p4-pAt Hatdm (l/296],.
732 S*on hnu Mafifi (no. 1298,1300).
7 ss Mu'iam Ash-slmlnbah Varrya Ibnu Qani' bo. 527).
7 s Ma'rifat Ash-Slmtnbah (4/ 1827 / no. 46L41.
735 &4*rutr61Bazzrrr (no. 1115).
736 Snnan Ad-Daraquthni (2/491.
737 As$umtl Al Kubm (3/315).
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Dalam anndnya terdapat Amru bin Syamr, ia ditinggalkan

riwayatnya dari Jabir Al Ja'fi ia dinilai dhaif dari Abdurrahman bin

Sabith darirya.

Al Baihaqi trerkata: tidak dapat diiadikan dalil.

dan diriwayatkan darin5ra dari seiumlah jalur lain yang berbeda-

beda; diriwayatkan oleh Ad-Daraquthni798, berkisar atasnya dari Jabir

dan dipersdisitrkan atasnln padanp tentang Jabir Al Ja'fi.

; Diriwayatkan oleh Al 11uLi*73e dari sisi lain dari Fithr bin

Khalifah dari Abu dari Ali dan Amrnar

Ia berkata ia b€nar. Dan benar i4 dari perbuatan Umar, Ali, Ibnu Abbas

dan Ibnu Masud, dan dalam isnadnya terdapat AMurrahman bin Saad,

ia dinilai lernah dan Said bin Utsman tdak dikenal, dan jika ia adalah Al

l<anzi rnaka ia pnrn dinilai lemah.

840- 122061- PerkataannSTa: dari Utsman: bahwa ia

bertakba seiak Zhuhr.n hari raya qurban sampai shubuh hari

l<efigB taryh.
OtiqBflran oleh Ad-DaraquthniTm denganrqn hal png sarna.

841- 12207, 22081.

Umar daln 7afl bin Tsabit:

tersebul

KeduanSn diriua5ratkan

Baih4izaz.

Perkataanqn: dan dari lbnu
bahwa keduarrp melakukan hal

oleh Ad-DaraquthniT4l dan Al

7s &rnaz A*tbaqrxhnfl (2/491-
73e lfituthalcAl Hden ll/Wg|
7s &man A*Daraquttrni 12/151.
741 .9rran Ad0araquErni (2/5Gl511.
7 M tu-rumrt Al lfirbm t&/3L31-
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I22Ogl. Diriwayatkan dari Ibnu Umar hal yang bertentangan

dengannya, diriwayatkan oleh Ibnu Abu Syaibah.Ta3

842 - lz2L0l- PerkataannyaT4: Ibnu Abbas samaDari
seperti ifu.745

Diriwayatkan oleh Al Baihaqi, dan ia berkata: sesungguhnya

riwaSnt darinln berbeda-beda.

1227t1. Diriwalntkan oleh Ibnu Abu Syaibah dalam kitab Al

MushannalT46 dari Ibnu Umar dan Aid bin Tsabit juga hal yang

bertentangan dengannya.

Perkataannya: Diriumyatkan dari Ibnu Abbas dan Ibnu

Umar.

Akan disebutkan berikutnya. 742

843. l22l2l- Hadits: Ada sebuah rombongan datang
kepada Nabi $ bersaksi bahwa kemarin mereka melihat

78 Mushannaflbnu Abu qiaibah (1/48i9l dan isinya: Bahwa ia berhkbir pada shalat

Zhuhur pada hari ralp qurban sampai shalat Ashar pada hari nafar awal.
tu 1gr2!Tl.
745 Dahm Mushanraflbw Abu Syaibah (1/89) dari lkrimah dari Ibnu Abbas bahwa

ia bertakbir pada shalat subuh hari arafah sampai akhir hari tasyriq.
7M Mushanmf Ibnu Abu S!,aibah (L/4591dan isiryra: Dari T:lld bin Tsabit bahwa ia

bertakbir dari shalat Zruhur hari ra5ra qurban sampai shalat Ashar pada akhir hari
tasyriq.

747 p"nuL1 nnnuskrip asli dan I di sini menyebutkan abardari Jabir dari hnu Abbas,

dan menyebutkan kedrnnya kembali pada halaman berikutrya, maka kami
menghapus keduanp di sini karena manganggap cukup dengan yang ada disana,

sebagaimarn pada nukilan v dan r.
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bulan tsabit, maka Rasul $ memerintahkan kepada mereka

unfuk berbuka puasa, dan pagi harinSp diperintahkan unfuk
berangkat ke mushalla mereka-

Diriwayatkan oleh Ahmad,T'l8 Abu Daud,749 An-Nasa'i75o' 4r1

Ibnu Majah751 dari hadits Ibnu Abu Umair bin Anas dari pamannya

dengannya.

Dinilai shahih oleh Ibnu Al Mundzir, Ibnu As-Sakan dan Ibnu

Hazm.752

Diriwayatkan oleh hnu Hibban dalam l<ftab ShahibnyaTs3 6uti

Anas: bahwa pamannya...ia berpraduga, lnng mengatakannya adalah

Abu Hatim dalam Al 4al.754

Syafi'i mengomentarinya atas kebenaran [6d15.755

Ibnu Abdul 9*1756 berkata: Abu Umair tidak dikenal. Demikian

katan5n! Padahal ia dikenal oleh orang Snng menilai haditsn5n shahih-

$ dyt W ,P 91)* C.:-t :d-rP [Y Y \ rl -A t t

i' :Jrs-t ,Vlt ,51:l r/t Jbi q?t) i; e *t * u, ,*
d-t-l?:, W ,* ptV *Lr :4y [vvrr] -Att

a
c.,.. ,,o ,

L:r, && ('^#J-'01+f"y'1* * € *Lt ,rt'?;t-tl ,:1)'t

a

lul

u

i^itir$r 6
'rJai J;;;-'ol,Jf i;a ,'$i$ -^;*,it

l-t

78 Musnadlmam Ahrnad (5/581.
74e SuTat AbuDaud (1157).
7s .*rnazArNasa'i (no. 1557).
7sr Sir?arlhnu lt{ai*r (no. f653).
7sz AtMutntta(s/921.
7ss Shaltili lonuHibban tv4l llwnt/no. 3456).
1il flallbnuAbu Hatim (L/2351.
75s Ljh. As-Sunan Al Kubmkarya Al Baihaqi (3/376).
7 sG 41-7rr,174 (1.4/ 360).
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844- 122131- Hadits: Telah berkumpul dua hari raya
pada mas.r Rasulullah # di satu hari (Jumat), lalu beliau

melakukan shalat 'ied pada awal siang, dan bersabda,
'Wahai *I<alian ntanusia, sesungguhn5Ta pada had ini telah

berkumpul dua hari nym bagi lalian, mal<a barangsiapa yang

ingin melakulan shalat jumat bersann kami silahlan, dan

barangsiap yang ingin pulang silahlran-

DiriwaSratkan oleh Abu Daud,7sz An-Nasa'i,758 16,',,, Majafi,7s9

Ahmad760 dan Al Haldm76l dari hadits Zaid bin Arqam bahwa Nabi $
melakukan shalat ied kemudian mernberikan keringanan dalam shalat

Jum'at, dan bersaMa,

"Elamngsiap gang ingin melakukan shalat fiunat) silahl<an-"

Dinilai shahih oleh Ali bin Al Madini.

l22L4l. Driwalntkan oleh Abu Daud,762 An-Nasa'i763 dan AI

HakimTa dari hadits Atha' bahwa hnu Zubair pemah melakukan hal

ifu, dan ia bertanlra kepada hnu Abbas tentang hal ifu, lalu ia
menjawab: ia telah mengikuti sunnah.

hnu Al Mun&ir berkata: Hadits ini fidak benar, dan ISns bin

Abu Ramlah perawiq;a dariTaidadalah orangyang tidak dik€nal.

7s7 5.-r$uDaud (no. 1071).
7s SunanAr,Nasa'i (no. 1591).
759 9r-,r16r'r,r l,Iaifi kro. 1310).
7 @ Musd llroan Atunad 14/37 21.
761 74*69^pAt Hahm (l/288).
762 5*-rr66rDaud (no. 1071).
763 SrrranAFNasa'i (no. 1592).
lil MtsadmkAl Hahm (I/BS cetalen Atlra).

1il

'Jr"!t;k- ol;3'i;
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t221r5l. Diriwayatkan oleh Abu Daud,76s hnu Majah766 dan Al

11uLi*767 dari hadits Abu Shalih dari Abu Hurairah bahwa ia berkata:

telah berkumpul dua hari raya pada hari kalian ini, maka barangsiapa

yang tidak ingin melakukan shalat jumat silahkan, tapi kami tetap akan

melakukan shalat jumat.

.Dalam isnadnya terdapat Baqiyah; ia meriwayatkannya dari

Syu'bah dari Mughirah Adh-Dhabyi dari Abdul Aziz bin Rafi' dari Abu

Shalih dengannya.

Diikuti oleh Ziyad bin Abdullah Al Buka'i dari AMul Aziz bin

Rafi' dari Abu Shalih, dan Ad-Daraquthni membenarkan stafusnya

mural, karena riwayat Hammad dari Abdul Aziz dari Abu Shalih, dan

demikian juga Ibnu Hanbal mernbenarkanstafusnya mutsl

Diriwaptkan oleh Al BaihaqiT6s dari hadtts Sutan bin U!,ainah

dari Abdul Aiu seara na ushul, terikat oleh penduduk Al Awali dan

isnadwla dhaif,

Disebutkan dalam riwalnt hnu Maiah dari Abu Shalih dari lbnu

Abbas dan bukan dari Abu Huraimh, dan ia berpraduga, ia

melunrskannya.

I22L6l. Driwagratkan juga olehnyaT5e dari hadits lbnu Umar, dan

isnadnyalernah.

Diriwa5ntkan oleh Ath-ThabraniT0 dari sisi lain dari Ibnu Umar.

76s S**r66u Daud (no. 1073).
766 5r*r16nuMaifi ho. 131f).
767 74*64,u1iAl Hakirn (7/288).
768 4"5**, Al Kubm' (3/3L81.
769 5r*rrhnu Maiah (no. 1312).
z7o At Mu'im Al l{abir bo. 13591).
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t22l7l. Diriwayatkan oleh Al Buldmd771 dari perkataan Utsman.

I22l8l. Dirir,rayatkan oleh Al 1144rfl72 dari perkataan Umar bin

Khattab.

845. 1z2l9l- Perkahanrrya: Dari Jabir dan Ibnu
Abbas: bahura keduanya bertakbir sebanyak tiga kali tiga
kali.

Kduan5;a diriuralatkan oleh Ad-DaraquthniTT3 dengan dua

sanad yar$ dhaif.

hnu AMul Barr berkata dalam ldtatb Al Isfidzl<an diriwayatkan

serara benar dari Umar,.Ali dan Ibnu Masud bahwa ia bertakbir tiga kali

tiga kali; Allahu Akbr Allahu Akbr Atlahu,Akbar.

846- 122201- Hadits Ibnu Umar: bahwa ia melarang
keras anak-anak memakai pakaian sutera.

Ini tidak dikenal, yang dikoal dariryn justuu boleh; diriwayatkan

oleh Al Fa4abi dalam ldtatb Tafuim Adz-Dalnb qral Harir.

771 51r471i glBukhari mo.5572).
772 14*64^1rAt Haldm lt/D61.
773 5*-, Ad-Dararnr*uri 12/57[
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847. W2ll. Hadits Abu Bakarah: suatu ketika kami
sedang berada di sisi Nabi $, lalu teriadi gerhana matahari,
maka bangkitlah Rasulultah $774 sambil menarik selendangnya

hingga masuk ke dalam masjid, lalu kami pun masuk mengikuti
beliau, lalu beliau mengimami kami shalat dua rakaat hingga

matahari kembali nomal, lalu beliau bersabda, nSesungguhnya

matahari dan bulan tidak mengahrt gerhana harena kematian

seseorang, ,rraka jilha kolian melihat hedaanya Qnengalami
gerhana) lakahanlah sholat dan berdoalah hingga hilang apa yang

mcnimpa kolian "

T41qntt1.
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Diriwalntkan oleh Al $ffi66775, Ibnu Hibban776 dan Al

Hakim,777 dan redaksi kedrmnya berbunyi: 'Jika slah. satu d*l
kduarya mangalami gerhana mal<a perglah ke masjid-"Dan disebutkan

padan5ra: lalu beliau shaht bersama mereka dua rakaat seperti shalat

kalian.

Dan dalam riwa5Tat AFNasa'i778 disebutkan: sebagaimana

kalian shalat.

Perhatian

Disebutkan dalam kitab At l{hulffhal;t1e dan Syarah Al

MuhadzzabTso indikasi bahwa hadits ni Muttafaq alaih, dan ini tidak

benar, png benar bahwa Muslim tidak meriwa5ntkan dari Abu BalGIah

hadits satuptn tentang gerhana-

848- 122221- Hadits lbnu Abbas: bahwa Nabi S
melakukan empat kali ruIru dalam dua rakaat, dan empat

kali srjud.

Diriwayatkan oleh Muslim781 dengan redaksi: ernpat rakaat.

122231. Kduaryn bersepakat dari hadits Ibnu Abbas782 gnng

panfiilrg dan terperinci.

77s Slalrih$Bukhari (no. l04O).
776 StmhihlturHibban (Al llrsarr,/no. %1321.
777 MusdmliAl Hakm (1/33+335).
778 ak, tidak menernukan kata ini dahm ldtab Sunan ArNasa'i ,4sh-9ughm dx Al

Kubm.
77e '111ir1*1-1i AI Ahlonuang An-Naunwi l2/t35ll-
7n At Majmu'karya ArNawawi (4/8)-
781 sfialdhMuslim (no. 902).
782 56u1',i1'r At Br*hari (no. 1052) dan Shahih Muslim (no. 907).
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849. Perkataannya: Diriwayatkan secara masyhur dari
perbuatan Nabi $ bahwa dalam setiap dua rakaat ada dua kali

ruku.

Demikian diriwayatkan oleh empat imam dari Aisyah, Asma'

binti Abu Bakar, AMullah bin Amru bin Al Ash, Ibnu Abbas, Jabir,

Abu Musa Al Asy'ari dan Samuratr bin Jundub.

X'aedah

Madztrab Hanafi berpegangan dengan zhahir hadits Abu

Bakarah yang telatr lalu dalam perkataannya: "Seperti shalat kalian."

122241. Dengan hadits Abdurrahman bin Samurah,

diriwayatkan oleh Muslim,"' d* di antaranya: beliau membaca dua

surah dan shalat dua rakaat.

122251. Dengan hadits Nu'man bin Basyir dan diantaranya:

lalu beliau melakukan shalat dua rakaat.

Diriwayatkan oleh Abu DaudTsa dan An-Nasa'i78s dengan

redaksi:

u.j3;J 32

"Makn shalulah kalian

shalat wajib."786

vr*lb ita +*kd6
persis seperti kalian mengeriahan

'E3 shatrih Ivftrslim (no. 913)(26).
7s SunanAbiDaud (no. ll93).
785 Sunan An-Nasa'i (no. 1435).
7e Dalam riwayat v tertulis: (dari shalat wajib dua rakaat) dan tidak ada dalam kitab

An-Nasa'i.
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Diriwyatkan oteh AhmadTs' dan Al Hakim788, dan dinilai

shahiholeh Ibnu Abdul Bart78e, dan dinilai cacatoleh Ibnu Abu Hatim

kar€nat€rpdus

t22261. De,ngan hadits Qubaishah bin Al Makhariq, dan

diantarmya lalu beliau shalat dua rakaat. Diriwayatkan oleh Abu

Daude dan Al Haki-.?el

S5O. lt2?,71. Hadits: beliau shalat dengan tiga kali ruku
datam setiep rakaat

Diriwayatkan oleh MuslimTe dari hadits Ibnu Juraij dari Atha
' dad Lrhid bio Umair ia berkata: seseorang yang aku percaya

me,nceritakan kepadakq ia berkata: menunrtktr yang ia maksud adalah

Aisyah: bahwa telah terjadi gerhana matatrari pada masa Rasulullah

$, Ialu beliau bangkit dengan sangat cepat lalu berdiri GhalaQ

kemudian nrku kemudian berdiri kemudian ruku kemudian berdiri

ke,mudian rukrs sebanyak dua rakaat dalam tiga kali ru*u dan empat

kali sujud-

Dalamriwayat Abu DaudTe3 disebutkan: Pada setiap rakaat ada

tiga kali yk t

D Mumad Imm Ahmad (no. 18351),il Mnstadrak Al llakim (1F.32).
D Dalm tub At-T@nttid QB05) Al Hafidh Ibnu Abdil Bar berkata: hadits-hadits

pada sisi ini ada sebagiannya yang kacau, hal itu ditinggalkan karena
kemas:&nrarya m€nunfi pra ahli hadits, dan karena panjangnyn fd6i
diinginkrn, dm kembalinya kepada hadits Ibnu Abbas dan Aisyah dari riwayat
Malik l€bih utma, karena adalah riwayat yang paling benar dalam bab ini'dari
sisiisad.

m $mm ^abi Daud (no. 1185).
Dr Musoadrak Al llakim (332).
D Shahih lvtustim (no. 901).B Srmm Abi Dand (no. ll77).
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t22281- Diriwayatkan oleh Al BaihaqiT% dari jalur AMul Malik

bin Abi Sulairnan dari Atha' dari Jabir ia berkata: telah terjadi gerhana

matahari pada hari meninggalnln hrahim, maka bangkiflah Rasulullah

$ lalu shalat bersarra orang€rang sebaqnk enarn rakaat dalam ernpat

kali sujud.

Al Baihad tred<ata: dari $,rafi'i: ia sahh.

851- 122291- Hadits: bahwa Nabi Q melalnrkan shalat

dua raleat, dan pada setiap ratoat beliau rulru sebanSpk
empat kali-

Diriu4latkan oleh Muslim79s dari hadits Ibnu Abbas: bahura

Nabi $ melalokan shalat g€fiana rnatahari, beliau mernbaca ayat

kemudian nrlm, kernudian mernbaca alat kernudian nrl{u, kernudian

mernbaca agrat kenrudian ruku (kernudian merrbaca a5nt kernudian

rukuqzso kernrdirn sujud, dan rakaat kedua sama seperti itu. dan dinilai

shahih oleh At-Txmidd.7e7

Ibnu Flibban berkata dalam htab ShahihqpTes: Hadits ini tidak

benar, karena ir berasal dari riuapt Habib bin Abu Tsabit dari Thawus

dan Habib fidakp€rnah mendengam5ra dari Thaurus.

AI Baihad bel&ata:7ee Meshpun Habib Hqah, tetapi ia p6nah
menipu dan fidak menjelaskan padanSn dari Thawus,

dan telah diingfori oleh Sulairnan Al Ahu/al dan h menilainya mauquf,

7% As-$umn Al It fu 13/32sl3261.
7es 566L lr.tusen &to- 9OA.
7!'6 Antara drra furda hrurg Udak t€rs€but dahm rnanuslaip asliryn, dan disebutkan

dalam p, v dan r, dan dalam ldtab Shahih Muslim.
7e7 5r-, At-Tirmf,&! (2/446/rc.550) dan trerkata: hadits tEsan sltahih.
7e8 Shahih I&\, [fibban W lhtan iiJrd 7 /981.
7e As-Surmn Al lfirba 13/327)-
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dan diriwayatkan dari Hudzaifah hadits yang siurta, 5nng

mengatakannya adalah Al Baihaqi-

tzzg)l. Adapun Srang diriwalratkan oleh An-Nasa'im dari

Abdah bin Abdurrahim dari hnu uyainah dari Yahp bin said dari

ummh dari Aisyah bahwa Nabi $ melalnrkan shalat gertrarn matahari,

dalam sifat zanrzamel sebanpk ernpat mkaat dalam ernpat sujud-

Dengan hadits ini An-Nasa'i b€rdalil bahun Nabi C telah melakukan

shaht gerhana matahari l€bih dari sahr kali.

Dan pendapat ini perlu dikoreksi karena para pal<ar hadits

meriwayatkannln dari Yahln bin Said tanpa perkataanrya: dalam sifat

?;rntlrxn. Dernikian dalam riwayat Muslime2 dan An-Nasa'iam juga'

Maka tambahan ini diniLf menyimpang - Wallahu a'lam-

852- l223tl- Hadib: DiriuraSTatkan bahwa Nabi 0
melakqkan shalat dua ralraat, dan pada setiap rakaat beliau

rulruk sebanyak lima lali-

Diriwayatkan oleh Ahrnad,8O4 dan ini adalah rdaksin5n, da.

Abu Daudes dan At Haldrn8o5 dan Al BailraqiaoT dari hadits ubay bin

IGab ia berkata: telah t€riadi g€rhara matahari pada rnasa Rasulullah

8f, dan adalah Rrsulullah S maafnrkan shalat bersarna merelo, lalu

beliau mernbaca sumh yang criilp panjang kerrudian ruku sebanlBk

lirna kali dan nrfud sebanyak dua kali, kernudian bangun unhrk ml{aat

an SunanArrNasa'i (no. 1577}
&r lQ/23gl. Dahm catatan kalO rnundsip asllrya terhrlis: terfirdi tatap muka dan alm

seqnilran atas selumlah ndah !,arg padarya terrdapat tufisan targgn penulis dan

tidak menarnbatrrya sesdah.
e2 S/lafir/|Musftm (no. 903).
8oB SunanAn-Nasa'i (no. 1475).
w Mwtil lmarn AhrrEd (S/1.ill.
es .ArnanAbu Daud (no. Ll82t,.
eM ru.sdmkAl Hahm (1/333).
w7 Asgtunn Al Kubm (3/3D1.
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yang kdua lalu mernbaca sumh SBng cukup paniang dan ruku s€banyak

lima kali dan sujud sebaqpk dua kali, kernudian (s€tdah selesai) bdiau

duduk dalam posisinSa, menghadap qiblat, dan berdoa sampai rnatatnri

kernbali norrrnl.

853. 122321- Hadits Sl,af i dengan isnadnya dari Ibnu
Abbas ia berkata: Teriadi gerhana matahari pada rrasa
Rasulullah I lalu beliau shalat brsama orangorang, Ialu

beliau berrdiri sangat tarna membaca $rah sepaniang surah
Al Baqarah ---aI hadits-

Ia seperti 37ang dikatakan olehnya, diritlayatkan oleh $7'afi'i8o8

dari Malik, dan ia ada dalam lryrbtb Slmhilnin.w

854- 122331. Perkataann5Ta: Memanjangkan suiud
dinukil dari sejumlah riurayat, juga memanjangkan ruku,
diriwalptkan oleh Muslim dalam tdtab Shahih-ng7a-

Aku berkata: Diriwa5ntkan pula oleh AI Bukhari keduany"aro

dari Abu Musa, AMullah bin Amru dan SnnS lainnla.

Di sini ada pmduga'bunrk dis€butlGn oleh perrulis htab Al

Muhadzzab,Sll 6i-r- ia mengatakan: sesungguhqla mernaniangkan

sujud tidak ditenrukan dalam hadib dan tidak juga disebrnt<an oleh

Syaf i, niunun seperti yang anda tihat ia tdah dinuhl dalarn serurnlah

hadits yang ada dalam ldab Slnhihandan kitabkihb lnng lainnya, dan

juga telah disebutkan oleh AqrSffi'i seperti diceritakan oleh At-Tirmidzi

darinSn.

w ln mA gqrlgnfi'i (halarnan 74.w Shahih N Br*lnri (no. 1052) dan grairrl Muslim (no. 907).
810 56u1r;1, Al effnri (no. 1059) dan Shahih Mnslim bo- 9LZt-
8rt Al Muhddab ttarya'aqnSvairaa lVl24 -
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(Demikian jt gu)s12 ia disebutkan dalam lstab Al Buwaithi'

Faedah

An-Nawawi dalam kitab Ar-Raudhah8l3 berkatat adapun duduk

antara dua suiud, Ar-Bafii mernastikan bahwa beliau fidak

mernanjangkannlp, dan Al Ghazzan m€n@utlen adanSra kesepakatan

dalam hal itu, namun diternukan dalam hadits yang shahih adanya

pemaniangan duduk dalam:

122341Hadits Abdullah bin Amnt

Aku berkata: Diriwalntkan oleh Abu n rd814 dan An-Nasu'isl5

dan isnadnln shahihkarena ia dari ritrqnt qru'bah dari Atha' bin Saib,

dan haditsnya didengarkan sebelum hapalannsra bercampur baur.

855. Perkahannya: diarriurtan unfuk melakukan

shalat gerhana matahari dan bulan secam beriamaah;

adapun gerhana mahhari telah diriura5Tatkan secar.r masyhur

bahwa ia telah dilakukan secalia Mamaah dari perbuatan

Rasulullah $, dimana beliau merryenrkan: shalat beriamaah-

sedangkan gerhana bulan, telah diritmyatkan dari Al Hasan

Al Basri ia berkata: telah teriadi gerhana bulan dan Ibnu

Abbas sedang berada di Basrah, lalu ia melakukan shalat

bersama kami sebanyak dua rakaat; pada setiap rakaat ada

dua kali ruku, dan setelah selemi ia menlrampaikan khutbah

8r2 Duh- manusluip aslin!/a terhrlis: tn fu(dan ird), yang b€nar adalah pada;, v
dan r.

8rs Raudhatu At-fnatibin l2/84l.
814 Sta?arAbu Daud (no. Ll92).
815 Su?arAtl-Nasa'i (no. 1496)-
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kepada kami dan berkata: aku shalat bersama kalian sama

seperti halqn aku melihat Rasulullah $ shalat bersama

kami-

122351. Adapun lnng pertama: dalam kitab Shahihain

dirir,rnptkan oleh jamaah bahwa Nabi $ melakukan shalat gerhana

matahari secam Marnaah.

t22%l- Sedangkan senrrn untuk shalat tersebut, diriun5ntkan

oleh Aiqph pada keduanya8l6 ia berkata: telah terjadi gerhana matahari

pada masa Rasulullah #, lalu beliau mengufus seseorang agar

menyerukan: shalat berjamaah. ..al hadits.

t2237t. Sedangkan hadits Al Hasan ia diriwayatlan oleh

S5nfi'iarz dari lbmhim bin Muhammad, AMullah bin Abu Bakar bin

Muharnrnad bin Amru bin Hazrn menceritakan kepadaku dari Al Hasan,

lalu ia merr@utkannya dan menambahkan: dan beliau bersaMa,

'sautguhnya nnblnri dan bulan adalah bnda-bnda

kebamn Altah...'al lndib. Dan hrahim dinilai l€rnah.

P€*ataan Al Hasan: *Ia berkhutbah u,* ku*" adalah tidak

benar; karerra Al Hasan tidak berada di Basmh kefika Ibnu Abbas

berada disana. r

Ada Fng berkata: Sesnrngguhnln ini termasuk salah safu

tipuanngra, dan ped<ataannlp: "la berkhutbah atas kami"

berkhutbah atas penduduk Basrah.

816 51r1ri1r 61B*hari (no. 1066) dan Shahih Muslim (no. 901X4).
8t7 MusrladAry\}yak'i (halaman 78).
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122381. Diriwayatkan oleh Ad-Daraquthni8la dari hadits Aisyah:

bahwa Nabi $ melakukan shalat gerhana rnatahari dan gerhana bulan

sebaqpk ernpat L1i tt .ra19 dan ernpat kali zujud.

Penyebutan'Gerhana bulan,'dffitai aneh dalam riwapt ini'

Faedatr

l223gl. Diriua5ratkan oleh Ad-Daraquthni irgusm dari jalur

Habib dari Thawus dari Ibnu Abbas: Nabi $ Pefnah shalat gerhana

matahari dan bulan sebaryak delapan kali n l(tl dan ernpat kali sujud.

Dan dalam isnadnln terdapat koreksi, dan dalam riwayat

14*1irrr821 6sp6 penyebutan kah'bulan-'

Hadits Abu Bakarah tentang shalat di masjid-

Telah dijelaskan sebelumnln.

856. l2240l. Hadits Ai$Eh: Nabi $ ketika terjadi

gerhana matahari beliau melalnrkan shalat lalu ia

menyebutkan sifat shaliat Nabi $, kemudian berkata: dan

setelah gerhana selesai beliau pergi dan berkhutbah

dihadapan orang-orang, dan berdzikir kepada Allah dan

mengagung-agungkan-Nn.

Mutbkq u1ui1r.822

818 Srmal? Ad-Daraquthni (2/64).
es 1q12401.
8n Sunan Ad-Daraquthni 12/641.
82t st:r,l:rihMur;lim (no. 907).
822 shat?iti N Bukhari (no. 1065) dan Shahih Muslim (no. 901X1,2)-
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Faedah

Penulis l<fiab N HidayatFz3 dari madzhab Al Hanafiph berkata:

tidak ada khutbah dalam gerhana matahari, karena tidak ada riwa5rat

yang menyebutkan hal ifu, ini pem5ntaan mengherankan darinya,

padahal hal itu benar adanya dalam hadits Aisyah ini, dan dalam:

t224ll. Hadits Asma binti Abu Bakar dalam kitab Shahihain.sza

122421. Diriwalptkan oleh Ahrnad8zs dari hadits Samurah bin

Jundub, dan ia dis€bulkan dalam riwaSrat An-Nasa'ie6 dan hnu
Hibban:8z alu beliau berdiri dan naik mirnbar, Iahr berkhutbah lalu

memuji-muji Allah dan mengagung-agungkan-Nya ..al hadib.

Hadits Ibnu Abbas: bahwa ia menceritakan shatat
gerhana matahari yang dilakukan oleh Nabi *, hlu berkata:
Beliau membaca surah seperti panjangn5Ta surah Al
Baqarah..

Telah dijelaskan dari S!,afi'i.

857 - 122431- Hadits lbnu Abbas: alan berada
Nabi * ketika shalat gerhana matahari, dan aku

mendengar safu hunrfprin dari beliau.

aB Al Hndatah(l/8Fi1.
824 Sltplzili NBukhari (no. 1053) dan Shahih Muslim (no. 905).
8% Musnil lnanrrAhmad (5/161.
826 SunazAn-Nasa'i (no. 1484).
8n Stuhihlflonu Hibban Q4l lhandno.2852,2856).

disisi
fidak
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Diriwa5ntkan oleh Ahrnads2s, Abu yu582e dan Al Baitnqis3o

dari hadits Ikrimah darinya, dan ia menambahkan pada bagian akhimSn:

'Satu huruf dari Al Qumn.'

Dalam sanadnln terdapat Ibnu lahi'ah.al

Dalam riuralpt Ath Thabranra2 dari ialur Musa bin Abdul Aziz

dari Al Hakam bin Abban dari lkrimah dari Ibnu Abbas, dan redaksinln

berbunyi: aku shalat di sisi Nabi $ k€trka teriadi gerhana matahari, dan

aku tidak mendengar Guam) bacaan apapun dari beliau-

Dan datam bab ini:

l22Al. Dari Samumh diriwalntkan oleh Ahmads3 dan pam

penulis kitab Sunang dengan redaksir beliau shalat gerhana matahari

bersama kami, dan kami tidak mendengar suam beliau. Dinilai shahih

oleh ALTirmi&i,Ibnu Hibbanss dan Al Hakim.836

Dinilai cacat oleh Ibnu HazmaT l<arer:ra Tsa'labah bin had yang

meriwalntkannln dari Samurah adalah omng Snng tidak dikenal. Ibnu Al

Madini mengatakantss ia tidak dikenal.

ea Mt-,sld knnn Ahrnad trc.. 267 31.
8n MtgrilAbl.tYa'la (no. n4q.
w ,As.*mn AI Kubm(38351
831 Alran tetapi diriwayatkan darirya oleh Abdullah bin Al Mubarak seperti png ada

pada riuaapt ftnam Ahmad olro.26741dan rwialntrgn dari Abu lahi'ah adalah dari

kitabnp dan ia b€nar, paling tidak hadits ini dinilai hasan. Wallahu a'km-
82 At Mu'im Al l{aba gr.. 11614-
w Musnil knarn Ahmad l5/L4,191.& Snnan Abu Daud (no. 1184), Sunan At-Tirmi&i kp- 5621, Surnn An-Nasa'i (no.

1495) dan Surnn Ibnu lUaph klr- 1264L
aSs Shahih hnu Hibban 6l lhmn/no. 28521.
ffi MusadmkAl Hahm (1/330).
837 Al Muhalkkarya hrm Haan l5/1O4.w Tahddb At-anaab Q/221-
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Ibnu Hibban menyebutnSn dalam htab Ats-TbiqaF3e padahal ia

tidak ada yang meriwayatkan darinya kecuali Al Aswad bin Qais. Dan

digabungkan antara haditsnya dengan hadits Aisyah berikut; bahwa

Samurah berada di deretan paling belakang karenanya ia fidak

menderrgar suara beliaum.

Al<an tetapi perkataan hnu Abbas: 'Aku berada disisin5n'

menolak hal ifu, dan jika bilangannya benar maka tidak ada kemncuan.

858- ln45l- Hadits Aisslah: bahwa Nabi &
melakukan stralat gerhana matahari bersama mereka dan
mengerirslcur su.rra bacaan padany'a.

Mutb{q alail$l dari hadits Az-Zrrhn dari Unvah darinya.

Diriurayatkan oleh Ibnu Hibban84z dan Al Hakim.843

Al Brkhari94 berkatar Hadits Airyah tentang mengemskan

suara bacaan adalah lebih tepat dari hadits Samumh.

Sedangton AsfSlafi'i ia lebih menguatkan riwa5nt Samurah

karena dinilainlp sejalan dengan riwayat lbnu Abbas gnng telah lalu, dan

juga karena riwayabr5ra yang menyebutkan padan5ra: [-alu beliau

mernbaca sumh sepanjang sumh Al Baqarah, dan dengan riwayat

Ai,syah: aku mendugaduga bacaannya dan tem5rata beliau mernbaca

strmh Al Ba6rah; karena jika Aisyah mendengam5a tentu dia tidak

mengira dengan Snng lainryn

Sernentara Az-Arfuiia meriwaptkan bacaan dengan suara keras

s@rang diri, dan sel<alipun ia adalah seoftmg hafidz n unun riwapt

w ex-f#tka4p hnu Hibban (4/981.
w SlmhihlbuHibban (t /94).4t Shahilt$Brkhari (no. 1065) dan ShahkMuslim (no. 901X5).
u2 Slmhih[AmtFlibban (Al Ihsan/no. 2U9).w ltttsdmtcAl Hahrn l1/3%t.w Al llal langAt-Tirrndid tralarnan gT,certiakan As€amnfl.
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sejurnlah orang tentu lebih utama untuk diambil daripada riunpt dari

safu orang. Demikian Al Baihaqi mengatakann5n.ffi

Ada koreksi padanya; karena ia menetapkan, maka riwa5ratnya

lebih didahulukan.

An-Nawawiffi menggabungkan, bahwa riwagat tentang

mengemskan bacaan adalah dalam gerhana bulan, dan riwapt tentang

merahasiakan bacaan adalah dalam gerhana matahari. Dan pendapat ini

ditolak

12246l. Dimana Ibnu HibbaneT meriwayatkan dari hadits

Aisyah dengan redaksi: Teriadi gerhana matahari lalu beliau melalnrkan

shalat bersama mereka seban5nk ernpat kali ruIru dalam dua mkaat, dan

empat kali suiud, dan mengeraskan bacaan.

Faedah

Dalam hadits Aisyah yang disebutkan dalam riwapt Ad-

Daraquthniffi dan Al Baihaqiaa9 dari jalur Musa bin A'yun dari Ishaq

bin Rasyid dari Az-Zuhri: beliau mernbaca surah Al Ankabut pada rakaat

pertama dan membaca sumh Ar-Rum atau sumh t-trqrnan pada mkaat

kedua.

',b- ,p fj:"t u; &?,6y |*l* [v r tv] -ro r

w ,As-iumn Al Kubm (3/335).
w Al Maiml karya An-Nawawi (5/561.
w Shahih hnuHibban (Al lfuadno. 2850).
848 Sunan Ad-Daraquthni (2/641.
ug *-Sunan Al Kubm (3/336).



Talkhishul Habir

859- 122471. Hadits: 'Jika l<alian melihat hal itu
(teiadi) malra lakul<anlah shalat sampai ia hilang."85o

Diriuralratkan oleh Muslim8s1 dari hadits Jabir.

lzz8|-Diriwayatkan oleh Muslim8s2 dari hadits Aisyah: €Jrtltl
'rF- & ir rjiri 6B 'Jil<a kali,an melihat gerhana matahari terjadi

mal<a Mzikirlah kepada Allah sanpai ia hilang-"

Keduanln bersepakat atasnya dari haditsnya Aisya[ass dengan

redaksi: * tf- ujL "sarnpai ia hilang dari kalkn'.

122491. Dan dari hadits Al Mughirahs4 dengan redaksi:

'F" ,j; t!-,rhr ritu
olWal<a fudoalah kepda Allah dan lakul<anlah shalat sampai ia

hilang-' Dan dalam riwayat lain disebutkan: '&npi ia normal

kanbli'-

860. PerkataannSra: Terdapat penolakan atas
pendapat Slnfi'i tentang kemungkinan berkumpulnya hari
rir!,a dengan gerhana matahari; karena hari ralra entah
teridi pda hrrggal safu atau tanggal sepuluh, sementara

soteruu-
sl .SafiflrMrsEm (no. 904X10).
s2 Shafiiilrltfirs$m (no. 901).s Shahfi NBulrtnri (no. 10214) dan Shahih Muslim (no. 901,23).e Stnhitr Al Brktrari (no. 102t3) dan Shahih Muslim (no. 915).
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gerhana matahari fidak terjadi kecuali pada tanggal dua

puluh delapan atau dua puluh sembilan-

Djawab: Ini adalah pendapat para ahli nujum, dan itu belum

pasti benar, bisa saja hal ifu teriadi pada selain dua hari tereebut;

sebagaimana diketahui bahwa g€rhana matahari teriadi pada hari

wafatnya hrahim, dimana lbrahim untrat pada targsal sepuluh, seperti

57ang almn disebutkan ber.ikut ini-

861. 122501. Hadib: bahwa Nabi 0 beristisqa'

(memohon huiarr) dalam khutbah iumat, kemudian

melakukan shalat iumat.

Mutbkq u1r11fss dari hadits Anas.

862. t225tl- Hadits Ibnu Abbas: tidak pemah sama

sekali angin berhembus kecuali Nabi o berluhrt atas kedua

lutnhrlTa dan mengucapkan: "Ya Allah iadikanlah ia sebagai

rahmat dan iangan iadikan ia wbagai adab, W NIah
jadikanlah ia *bagai angin banyak anh kebail<an) dan

jangan jadilan ia *bgai angin stu anh (sikaan)-"

Diriwalntkan oleh SSnfi'i dalam kitab l/ Umrff, Omng yang

menurutku jujur mernberitahukan kepadaku dari Al Ala' bin Rasyid dari

Ikrimah darinya dengannSn, dan lebih lengkap darirya-

Diriwalntkan oleh Ath-ThabranisT dan Abu Ya'las8 dari lalur

Husein bin Qais dari lkrirnah.se

855 Shahih Al Bukhari (no. 1013) dan Shahih Muslim (no. 897) dengan sangat

panlrng.
66 Al UmmlGrr AslFsyafi'i(l/2531.
67 Al Mu'jan Al Kabir(no.11533).
ffi Musnad Abu Ya'la k:r:.. 24561-
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863- Perkataannyra: Selain gerhana matahari dan
gerhana bulan dari bencana-bencana alam lpng terjadi
seperti gempa bumi, petir dan angin topan (badai) fidak
diperinhhkan melakukan shalat berjamaah karenan3n, sebab
Rasulullah * fidak pernah melakukanqp-

Slrafi'i berkataffi, Kami tdak maigetahui adanSn p€rintah dali

Rasulullah & utfuk melakukan shalat atas teriadinp bencana alam

selain shalat gerhana matahari dan gerhana bulan.

122521. Hadits lnng menyebutkan bahwa Rasulullah S
melakukan shalat gerhana matahari pada hari unf-atrp putera bdiau

yaitu Ibrahim adalah hadits yang Mutbf-aq alail4 dari hadits Al Mughirah

bin Syulbahsl dan Abu Masude2 dan yang lainrya.

864. Perkataann3ra: Dari Zubair bin Bakar, bahwa ia
berkata dalam htab Al Ansab: bahura Ibrahim bin
Muhammad Rasulultah * meninggal dunia pada tanggal

sepuluh Rabiul Aual.

Diriunptkan oleh Al Bailraqi,ffi juga diritmyatkan sarna dari Al

Waqiii, iil s€p€rti yang dikatalonnya.

865. PerkataanrrSn: Diriwayatkan oleh Al Baihaqi

katanya: telah tersohor bahua kematian Al Husein adalah

tanggal sepuluh Muharram (aryura'). Dan Al Baihaqi

meriuralratlran dari Abu Qabil, bahwa kefika Al Husein mati

8se Sanad H lerrah seloli, dtnana Huseh bh Qais adahh Ar-Bahba ia dttnggalon-
Ullalt Al,fart mbTa'dil (3 / 631 dan htab Al Kanil l2 BSZ\.

85o Uh. Al Unn ltarwAstlstaftI (l/L581.
861 shahttr At Bllkhart (no. 10t13) ddl shahih Mr.rslim (no. 915).
%2 Slnhih NBrkhari ho. f04t) dan $raiifi Muslim (no. 911).
w ,As-&.nwt Al ttubn pn%l-
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terbunuh terjadilah gerhana matahari, dan tampak binbng

bintang di tengah hari hingga kami mengira ia adalah ia'

Ia seperti 5nng dikatakannya.

122531. Diriwayatkan oleh Al Baihaqisa dari Abu Qabil dan

yang lainnya, bahwa telah terjadi gerhana matahari Pada hari

meninggalnp Al Husein, dan ia meninggal pada tanggal s€euhh

Muharmm (Asyum).

Diriwayatkan juga dari Abu Qabil apa yarrg dinuldh4la

darinya.e5

122541. Diriwayatkan oleh Al Baihaqiffi juga dari Qadah
bahwa Al Husein mati terbunuh pada tanggal sepuluh Muharmm hari

jumat tahun'enarn puluh sahr.

866- 122551- Perkataannyia: Dari S!/afi'i ia berkata:

diriwayatkan dari Ali bahwa ia pemah melakqkan shalat

berjamaah karena gempa bumi yang teriadi- Kemudian ia

berkata: iika benar aku mengatakann5Ta

Diriwayatkan oleh Al Baihaqi dalam lqtab As-Sumtfl dar. Al
14uVffisa dengan sanadnya sampai kepada Syafi'i seperti yang iit

dengar dari 0bad)85e dari Ashim Al Ahwal dari Quz'ah dari Alit Bahwa

dia pemah melakukan shalat karena terjadi gempa bumi sebanlpk enaln

e As-1unan Al Kubn (3/337I
865 4"5** At Kubm (3/3571.
ffi6 As-1wnn Al Kubm (3/3371.
t367 As-sunan Al Kubm 13/3371.
%8 Ma'rifat As-1unan wa Al Abar(no. 19941.
&9 Dahm mantrskrip asli tertulis: lbadah, yang benar pada p, v dan:-
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kali ruku dalam etrlirat kali suiud, lima kali ruku dan dua kali sujud dalam

satu rakaat, dan safu ruku dalam dtra sujud dalam safu mkaat.

Syafi'i berkata: Jika hal ini benar dari Ali aku berpendapat

dengarur3a, dan mereka mernbernrkannya dan tidak mengambilnya.

Faedah

122561. Al Baitqi berkata: Telah diriwa5aatkan secam benar dari

Ibnu Abbas, kernrdian diritraptkanngraaTo dari jalur AMullah bin Al

Harits darinya, bahwa ia p€mah melakukan shalat karena teriadi gernpa

bumi di Bashrah dengan shalat 5nng panjang, lalu ia menyebutkannya

sampai ia mengafiakan: Stnlafuilp sebanyak enaln kali ruku dan empat

kali sujud, kernudian berkata:fll Dernikianlah shalat atas terjadinya

bencana alam.

Diriua3atkan oleh lbnu SSnibahezz secam ringkas dari sisi ini:

bahwa Ibnu Abbas p€rnah shalat krsarna mereka kefika teriadi gernpa

bumi sebanyak ernpat kali 
"uM 

€naln kali ru|il.

122571. Diriunyatkan jugue3 dari jalur $nhar bin Harcyab

bahwa telah teriadi gempa burni di Madinah pada masa Rasulullah $,
lalu beliau bersabda, ',#'6'3bre;-'€t'ot isaunggatnga Tuhan kalian

maninb kqfun lalbn rTnka r&lanlah Dia-'

Statt$rya mnsa,llqrarh.

no,As-&-arut Al ffifrra (3&31.
ezt 1q1r2421-
872 MuslmrumfhtAh qBibah (no. 8333).
873 tbidkp.8334).
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t225gl. Diriwayatkan oleh Abu pu,r6874 dari Ibnu Abbas s@arEr

marfu': tt;/zJ,,;'6 U $It til 'Jika kalian melihat benana alam tetiadi

mal<a bersuiudlah"-

874 5*r1Abu Daud (no. 1197)-
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.\illit'ila,*ts-
KITAB SFI,AIAT ISTISQA

(MEMOHON HUJAI.I)

867 - Perkataannln: ia bermacam-macam, tingkatan
paling ringan adalah sekedar doa s.ria, tingkatan
pertengahan adalah berdoa setelah shalat, dan tingkatan
paling utama adalah memohon huian dengan melakukan
shalat dua rakaat dan dtra khutbah, dan kesemuaqTa itu
telah dijelaskan dalam seiumlah hadits.

122591. Adapun lrang pertarna; telah diriwaptkan hadits Abu

Laham bahwa ia melihat Nabi $ mernohon hujan di sisi ahjar zait.al
hadits, diriwayatkan oleh Abu purr6875 dan At-Tirrnidd,876 dan akan

disebutkan dalam hadits hnu Abbas.

12260l. DiriunSntkan oleh Abu Ar,rmnnah dalarn htab Shahih-

n5ra dari tambahan-tambahannya dari Amir bin Khariiah; bahwa

sekelompok omng datang kepada Nabi $. mengadukan p€dhal

kekeringan, maka beliau bersaMa, L;, t- t;. , 6- ,jj 'i f)t * ,,ht

875 SwruTAbuDaud (no. 1168).
876 SuaarAt-?irrnidzi (no. 557).
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,,Etqtelfltk lufuttah kalian kemudian katakan, u,nhai Tuhan wahai

Tuhan."Al hadits-

Sedangkan yang kedua: Telah disepakati oleh Bukhari Muslim

dari hadits Anas, seperti yang akan disebutkan.

Sedangkan yang ketika; adalah dari hadits Abdullah bin Zaid

yang akan datang.

868- 12261ll. Hadits Ibad bin Tamim dari pamannya:

bahwa Rasulullah $ keluar bersama orirng-orang memohon

hujan dengan' mereka, lalu beliau mengajak mereka

meliakukan shalat dua rakaat dengan mengeraskan bacaan

padanSra, dan merubah posisi selendangnSn dan berdoa dan

memohon turun hujan dan menghadap ke amh Qiblat-

Dirirrnyatkan oleh Abu pur4877 sdemikian, dan ia Muttafaq

alaih,878 akan tetapi kata 'mengeraskan suam' adalah dalam riwayat

Bukhari seomng diri.

Perhatian

PamannSn Ibad adalah Abdullah bin zaid bin Ashim Al Mazini,

seperti disebutkan oleh Muslim, akan tetapi ia bukan saudam dari

bapaknya, tapi ia disebut pamannya karena ia adalah suami ibunya. Dan

ada 3nng m€ngaftalGn: Tamim adalah saudara Abdullah seibu, ibu

mereka adahh Ummu lr,rnrah namanya Nusaibah.

ct7 Sumn A}olDaud (no. 1161).
sa Stnhih NBnrhari (no. 1005) dan Shahih Muslim (no. 894).
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869. 122621. Hadits Ibnu Abbas: bahua Nabi *
keluar ke mushalla dengan kondisi lusuh lalu melakukan
shalat dua rakaat seperti shalat hari raya-

Diriwa5ratkan oleh Ahmad,879 para penulis kitab Surnn,880 Abu

Awwanah,sl Ibnu Hibban,882 AI Hakim,ss Ad-Daraquthnie dan Al

Baihaqi semuanya dari hadits Hisyam bin Ishaq bin Kinanah dari

bapaknSn dari Ibnu Abbas dengannya, dan lebih sernpuma dari ifu
sebagian mereka menambahkan atas sebagian yang lain.

*rsfr-7\iia: o.Glil s)'r ,L-y . [r r rr] -Av .

87O- t22631. Hadits: "Doa Wng phg cepat
dikabulkan adalah doa seorang saudara abs sudara(nya)

wng frdak nampak-'

DiriwaSntkan oleh Abu pur6885.4ri hadits Abu Humimh:

"Doa 5nng pling cepat dikabulkan adalah da onng Sang ghaib

fiauh) atas omng 5nng ghaib fiauh)".

122641. Dan diriwayatkan oleh At-Tirrnidd886 dan hnu
Maja[as7 dari hadits Abdullah bin Amru sama dengannya-

s7e Musnad lmarnAhrnad (l/2301.
w SunanAbu Daud (no. 1165), SwanAt-Tirrnid2i (no. 558,559), SrzzanAn-Nasa'i

(no. 1521) dan Sunanhnu Maiah (no. 1266).
881 Mustakhrai Abu Aurunnah (Ithaf Al Mahanh7/11/no.722Sl-
82 shahih tbnu Hibban lv4l llmtdrp. 2t362],.
w MusadmkAl Haldrn (l/32G3271.
e Sunan M-Daraquthni (2/6e\
s SunanAbu Daud (no. 1535,1536).
M Sr.rnanAt-Tirmidzi (no. 1980).

o

".-IJl
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122651. Diriwayatkan oleh Muslimffi dari Ummu Darda',

tuanku Abu Darda' menceritakan kepadaku: bahwa Rasulullah ,$

bersabda,

* yl, r+t;.*,.;jr ,b.*\ ,';riV',

,b.,ryr'*i ,r'J?'rtt'rniie *\,Gi * .yr;
"Doa seoiang'*r"lr- unfuk saudamnya (mustim) dari keiauhan adatah

mustajab, di kepalan5n ada mahil<at ynng difugaskan, setiap kali ia
berdoa unfuk audamn5a mal<a malaikat 5nng difugaskan tersebut

mengatakan: amin dan bagimu hal5nng ama."

122661. Diriwayatkan olehny688r dari Ummu Darda' dari Nabi

$ hadits yang sama denganya.

Ada yang berkata: ia yang fua, yang benar bahwa ia yang muda,

dan riwayatrla adalah dari Abu Darda'.

"otlfur c'PXt'*Jir 11" ,i*y [rrrv] -,rvr

871- 122671- Hadits: 'Sesungguhnya NIah mencintai
orang-oftrng yang betdoa dengan teguh dan terus menerus."

Diriwayatkan oleh Al Uqai[8eo dan hnu 66i8e1 dan Ath-

Thabrani dalam pembahasan tentang doa892 dari hadits Aisyah.

a7 Aku tidak menemukan padanya dari hadits Abdullah bin Amru, akan tetapi
diriwayatkannya (no. 3862) dari hadits Abu Hurairah dengan redaksi: 'Ada figa
'ma@tn doa 5nng psti dilabull<an tanp ada kenguan padan5n: doa orang Snng
temnga, da omng musafir dan doa omng tua unfuk anakn5n." Dan lihat Tuhfaht

Al Asttnf (6 / 35L / no. 88521.
e8 shahih Muslim k'r:,. 27 32).
8e lbid(no.27331.
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Diriwayatkan oleh Yusuf bin As-Safar dari Al Auza'i, dan ia

ditinggalkan, dan Baqiyah mungkin memalsunya.sg3

t22681. Dalam kitab Shahit ui,l8e4 dari Abu Humimh secara

marfrr': "Doa salah seorang kalian akan dikabull<an sdama ia tidak

tergaagesa. -.. " al hadits.

872- Perkataannya: bahwa Rasutultah & fidak

melakukan shalat istisqa kecuali ketika ada keperhran-

Aku tidak menemukannya demikian, akan tetapi ia adalah dari

penyimpulan yang nyata kebenamnnya

873. 122691. Hadits: bahwa Rasulullah * keluar

unfuk menunaikan shalat istisqa ke padang pasir-

Ia jelas dalam hadits AMullah bin Zaid dan dalam hadits Ibnu

Abbas.

l227ol. Diriwayatkan oleh Abu Daud,8es Abu Awwanah,se6 lbr,,,

11i66rr8e7 dan Al 11uL1rn898 dari hadits Ais!,ah ia berkata: orcrng-orang

mengadu kepada Rasulullah $ perihal kekeringan, lalu beliau minta

8n Adh-Dhu'afa uarya Al Uqaili (4/ 452).
8et AIl<anilkaryn hnu Adi(7/1641.
s2 Ad-Dr'a karya Ath-Thabrani (no. 20).
893 5urr.u halnp dengan yang ada dalah riwayat Ath-Thabmni, w:ahhu a'hm-
8e4 56u1r11i 6l Bukhari (no. 6340) dan SrSarlitl Muslim (no. 27351.
&es Swnn Abu Daud (no. 1173).
896 MusakhmjAbu Awwanah (bagian lnng tercetak dari yang hilang halaman 3L).
8e7 shalflihnu Hibban Q4l lhsadno.99L,2860I
geg 14*64^1iAl Hakim (L/3281.
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diambilkan mimbar dan diletal'kan di mushalla, lalu beliau keluar ketika

cahaya matahari telah tampak...al hadits seterusnya.

Dinilai shahihiugaoleh Abu AIi bin As-Sakan.

874- Perkataanrya: Hendaknya sang imam

memerintahkan kepada mereka agar berpuasa selama tiga

hari sebelum mereka keluar unfuk istisqa, dan meninggalkan

segala bentuk kedzaliman, dan bertaqamrb (kepada Allah)

dengan amal kebajikan, kemudian keluar pada hari keempat

dalam keadaan berpuasa, dan ifu semua akan berdampak

bagi terkabulnSra doa, seperti disebutkan dalam sejumlah

hadits.

. Dantaranya:

t227ll. Hadits Abu Hurairah, '*k ,;- 'C t ad*s \t i ,t!3

?_Mr, j;uir ir;frj "Ada tisp ketompok 5ans tidak ditotak dansn;

oftng yang berpuasa ampai berbuka, imam 5nng adil dan omng gng
temnijn.o

Diriwaptkan oleh AtsTirmidzisee, Ibnu Khuzaimahe0o 6* 16tt,

Majafteol dari jalur Abu Mudallah dari AbdHuraimh.

Diriwayatkan oleh Ahmad,902 46, Daud,9o3 At-Tirmdizi,9@

hnu Majaheos dan hnu Hibbat1906 dari hadits Abu Jafar dari Abu

Hurairah salrlei dengannya.

8ee SananAt-Tirrnida (no. 3598).
e@ ShahihhnuKhuzaimah (no. 1901).
eor Stnanlbnu Mairh (no. 1751).
eoz Musnddlrnam Ahmad (no. 7510, 8581, 9606,10196).
eoS 5r-rr66u Daud (no. 1536).
eo4 SunanAt-tirmidzi (no. 1905).
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Dinilai cacat oleh Ibnu Al QaththangoT disebabkan karena Abu

Jafar perawinya dari Abu Hurairah, ia tidak dikenal.

Ibnu Hibban9o8 mengklaim bahwa ia adalah Abu Jafar

Muhammad bin Ali bin AI Husein bin Ali, jika benar perkataannya maka

ia terputus karena ia tidak pemah berjumpa dengan Abu Humirah.

Benar, disebutkan dalam riwayat An-Nasa'i dan 57ang lainny6909

bahwa ia mendengar secam langsung. dari Abu Humirah, dengan

demikian nyatalah bahwa ia bukan Muhammad bin Ali bin Al Husein.

Disebutkan dalam riwayat Al Baghandi dari Abu Jafar

Muhammad bin Ali, mungkin namanya adalah Muhammad bin Ali sama

dengan Abu Ja'far Muhammad bin Ali bin Al Husein dalam gelamya

dan nama bapakngra.

Abu Muhamamd Ad-Darimi memastikan dalam kitab

Musnadnyaglo bahwa ia adalah omng lain, dan inilah Snng benar.

Perhatian

Dalam hadits Abu Jafar tidak disebutkan kata "Omng yang

berpuasa,n dan dalam riwayat Al Baihaqigll dari hadits Humaid dari

Anas dengan redaksi, )Cirt t'6ti ,,1:it i?i 'M samng bapak,

onng trurg bapuaa dan omng Snng musftr. "

ffi Snnanhnu Maiah (no. 3t3621.
w Snanihhnu Hibban (Al lhsan/no. 26991.
w hyrn Al Wahn eral lharn 14/62+6251.
e08 ShahilThnu Hibban (Al lhsan/no. 6/4761.
%e Musnad lrnam Ahmad (2/258,5231 dan Ad-Darimi lno. 27 391.
eto Su,an fid-Darimi (no.27391ia berkata: Abu Jafar adalah s€omql Anshar.
ett 4"-5**, Al Kubm (3/3/;51.
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122721. Di antaranl,a: hadits Abu Humimh, it',furi tJ ?lr i'f

t{b 'sesungguhnSm Nlah itu baik dan tidak menqima kquali Wng

baik." Nhadits diriwa3ntkan oleh Muslim.9l2

l2273l.Hadits hnu Umarz 'TidaHah smtu kaum mangumngi

bkamn dan frnbangpn kanli mqd<a akan ditimpa banana,

kqilskinan dan ketalirnn pqgue abs maela, dan frdailah merel<a

qggan manb5ar akat kanafr alan diihalangi dati turunrya huian, dan

kalau bukan l<arqn bimbng tannk nimSa hupn frdak akan difurunl<an

atas mqel<a.'

Diriunrctkan oletr lb,nu lrd4ah.fls

122741. Fladib Bumidah: "Tidaldah smtu l<atnt metanggarianii

kecuali alen teiadi pernbwulnn abs mael<a, dan frdaMah suafu l<aun

engpn mernb5ar akat kanti Allah atran mqalnn turunryn huian

a.tas mqel<a."

Diriungntkan oleh Al Haldmel4 dan Al Baihaqi,els dan

diperselisihkan padangra atas AMullah bin Bumldah, lalu dil'ratakan:

darin5n, dernikian. Dkatakan: darinlp dari lbnu Abbas-

122751. Dan hadits Abu Humimh:

eLz shahih Mtslim (no. 1015).
el3 5r-r16^, Mafifi (no. 4flgl.
et4 MusbdnliAl Hahm (2/1261.
ers 4"3**, Al tubm (3/3461.
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\ is.,,t.i<t ir' X *r i:rt F e ir;tri i,lt
:' t.-rt ,..r.^l o i.i., ".i'e *;iifr cu;-i et us ^;. ok 3';t rtuii it, i)H

,;ua*
,Amal perbuatan akan dilaporkan pada setiap hari sain dan l{amis,

talu,Attah akan mengampuni setiap oftng 5nng tidak menyekutukan

Allah dengan sesuatupun, kecuali oftng Snng bermusuhan antara ia

dengan saudamnSa, mal<a Allah berftrman: Tinggalkan dua omng ini

sampai kduan5n mau bqdamai."

Diriwayatkan oleh Mushm915 dengan redaksi ini-

875. PerkataannSra: Mereka semua keluar termasuk

orang-orang fua dan anak-anak; karena doa mereka lebih

mudah dikabulkan.

Mungkin ia be,rdalil dengan hadirc:

t22Tll.Diriwayatkan oleh Al Bul&ari dari Mush'ab bin Saad ia

berkata: saad merasa bahwa dirinya lebih utama dari omng 3nng lebih

rendah darinya, maka Rasulullah # bersaffia, "Tidaflah l<alian

diberikan rael<i dan putolongan kquali karqa sebb omng-omngtang

lffiah dianbn l<alian."

Bentuknp adalah mursl.

122771. Dinilai maushul oleh Al Barqani dalam Mustakhmjnya,

dan An-Nasa'iel7 6* Abu Naim dalam Al Hilyahe1a. Dalam kitab .4/

e16 564hlfi Y*5,, (no. 2565).
9r7 Sutlan ArvNasa'i (no. 3178).
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Mustadrak9l9 dari jalur Hammad bin Salamah dari Tsabit dari Anas: ada

dua orang bersaudara, yang ru1r920 bekerja dan yang safu lagi datang

kepada Nabi $ (meminta) maka yang pekerja mengadukan saudaranya,

lalu Nabi $ bersabda, "Bia jadi angkau diberil<an rezel<i karena sebab

dh.n

876- Perkataannln: Bertaqamrb kepada Allah dengan
melakukan kebaikan sedapatnya; karena hal ifu akan
berdampak bagi terkabulnya doa, seperti disebutkan dalam

Mungkin ia berdalil dengan hadits bedkut dari kisah tiga omng

dalam grra.

877 - 122781. Hadits: Diriwaptkan bahwa binatang
beristisqa.

Diriwayatkan oleh Ad-Daraquthni92l dan Al Hakim922 dari

hadits Abu Humimh secara marfu', ia berkata: "seomng Nabi keluar
unfuk melalil<an istisga, lalu ia menemukan seekor semut mengangkat

kakinSn ke langit, maka ia berl<ak: kembalilah l<alian, saungguhn5n doa

kalian telah dil<abulkan karena seekor semut ini."

Dalam redaksi riwayat Alxnadez3 disebutkan: 'Adalah Sulaiman

alaihissalarn melakukan isfiqa.." al hadits.

erc uibrlu 41 Autgn (g/2901.
eLe 74*1u4-1rAl Hakim (L/99-941.
szo 1qrz44l-
e21 Sunan Ad-Daraquthni (2/66).
e22 74*64-pAl Hakim (t/s2rg26l.
923 Aku udak menemukannya 'dalam Musnad, dan mushannif juga fldak

menisbad<ann1n dalam kitabnya (Ithaf Al Mahamn l6/7/70/no. 20399) kecuali
kepada Al Hakim saja, dan lupa tidak menunjuk kepada Ad-Daraquthni.
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122791. Diriwayatkan oleh Ath-Thahawieza 6*i sejunrlah jalur
'diantaranya dari hadits Abu Shiddiq An-Naji ia berkata: 'Adalah

Sulaiman Alaihissalan..' lalu ia menyebutkannya. Dan pada bagian

akhimya: 'Kernbalilah l<alian, (doa) l<alian telah dicukupi

dengan (da) selain kalian."

l228}l. Dalam riwa5nt Ibnu Majahe% dari hadits Ibnu Umar

dalam rentetan hadits:

"Dan lalaulah bukan l<arana bimbng tffink niscagn mqel<a frdak akan

difurunkan hujan.u

Telah diielaskan sebelumngra.

878. t228ill- Hadits: diriwa5ntkan bahwa Nabi #
bersabda,rb 'qt:A 'd* ',5 €t &:t '*3'o*i 8't iEt ly
'Kalau bukan karena o*rg4^rg wng ntku, bayi-bayi tmng
menyusu dan binatang temak t4ng merumput, ni*aya
adzab akan ditimpal<an atas lalian."

Diriwayatkan oleh Abu Ya'la,92o NBazzarg?T danAl Baihaqi92s

dari hadits Abu Huraimh, bagian pertaman5p beftunyi: 'Bqhati-hatilah

Mian) dad Allah, l<alau buhn l<arqa panuda gng
ldtuqru' (shalat), binatang tqmk 5ang mantmput dan byi-byi Sang
man5rusu niscaSa adab akan difunpal<an abs kalian.n

Dalam terdapat Ibrahim bin Khutsaim bin fuak,

mereka menilainSn lemah.

szt 5*6 74u61 Al Abat (1.@73l.
e% SumnhnuMafifi (no. 4090).
e26 14uoru4 66n Ya'la (no. 64O2,66331-
e27 14uyi56.'howid MusnadNBazar (no. 2193).
e28 4"-5**, Al Kubm (3/3E;51.

I
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t22821. Diriwayatkan oleh Abu Naim dalam kitab Al Ma'if211szs

tentang biografi Musaft' Ad-Daili dari jalur Malik bin Ubaidah bin Musafi'

dari bapaknln dari kakeknya bahwa Rasulullah $ bersabda, ,ti, ,r.,p ti-ll

rfo 4tfft $ib ',-:d €t ?W" d *t E'r"xAuu but<an karqta

hamba-harnba Allah 5ang ruku, bayi'bayi tnng menrysu dan bnaAng

temak Snng mantmput nbcap adzab akan ditimpakan atas lmlian-"

Diriwaptkan oleh Al Baitnqie3o dan lbnu Adi.e3l

Malik menurut Abu Hatim932 dan Ibnu Main933 ia omng yang

tidak dikenal. Dan disebutkan oleh hnu Hibban dalam kitab ,4rt-

Tsiga934lbnu Adi $srkah'e3s Ia tidak memilfi hadits selain ini.

t22S3l. Ada hadits mutal yang menguatkannya; diriwayatkan

oleh Abu Naim jirga dalarn l$tab Ma rifat Ash-ShahabalPs6 dari hadits

Muawiyah bin Shalih dari Abu Azh-Zhahiriyah bahwa Nabi $ bersabda,

"Tidak ada sfu hari kquali s@ftng malaikat manyaul<an: berhati-

hatitah wnlni sel<alian mant$ia, Allah maniliki befiagai

e2e yu'ri1u1As€hahabah karya Abu Naim (5/2641/no. 63411.
eso 6"-5*',ar, Al Kubm (3/3451.
e31 Al Kamil ka4n hnu Adi (6/380) biografi Malik bin Ubaidah Ad-Daili.
e32 661A1Jarh wat-Ta'dil (8/2731.
e33 5r' olut Ad-Darirni (trataman 2lO /no. 7 83I
%a 46-7sg21karp hnu Hibban (7/46L1.
e35 Al Kamil ka4n hnu Adi (6,/380).
936 Akn 6dak menernukanray dalan Marifat As-ghahabah karp Abu Naim, dan lihat

Hiba Al Aull/a (6/100).

b,:*-, {,L6:vii1J"$t,i,5 {-1 ld qtff-rit e; 'u 6

(* ;t:at ikSr'4") U) 'ot:;: {b)il;,rj y ie,l},
,G-, cb. .t A!,*t 9..ff) t'
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sergapan, dan kalau bukan karena orang-orang yqng Hrusyt', bayi-

bayi yang men)/usu dan binatang yang merumput niscaya akon adzab

alran ditimpakan atas kalian, kcmudian kolion remuk seremuk-

remuloq/a."

879. Perkataannya tentang alasan kenapa ahlu dzimmah

makruh unfuk keluar: karena mungkin merekalah penyebab

terjadinya kemarau. I)an dalam kitab AI Muhadzzab%7 dari
Mujahid tentang lirman Allah: nDan mcreka dilaknd oleh para
pelaknat,'ia brrkata: Semua binatang yang ada di muka bumi.

122541. Dalam riwayat Ibnu MajahtsE disebutkan dari hadits Al
Barra' bin Azib secara marfir hadits yang sama.

880. Perkataannya: dan boleh jadi doa seonng kafir
dikabulkan dengan cepat karena istidrqi (diulur untuk kemudian
disiksa).

Hadits lain yang menguatkannya:

Wls).Datam L,rtab Shahihe3e dariAnas secaramarfrr': 
-:'ntrr 

31

$!r ,J W '6i)t Q$.\i# l$ ,#_ ,,sesungguhnya Altah tidak

menganiaya orang kafir (atas suatu kcbajikan)eao diganiar rezeH

atasnya di dunia...", al hadits.

87 At Muhadzab karya As-Sy a;r.;azi (l I 123).
BE Sunan Ibnu Majah (no.4021).
re Shahih Muslim (no. 2808).* Dalam manuskrip asli tertulis: khawah(takuO ini kesalahan, yang benar adalah

padalvl B dan D.
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881. Perkataannla: .Dan diantara etika beristisqa

adalah setiap orang menyebutkan dalam dirinya kebajikan

yang pernah dilakukannya urrtuk menjadi penolong-

Dalilnyra:

t22861. Hadits tentang tiga omng lnng ada dalam gua, dan ia

disebutkan dalam l<itab shahihairP4l dari Ibnu Umar dan Snng lainnya.

Hadits Ibnu Abbas: bahwa Nabi $ metqkukan shalat

dua ral<aat seperti shalat hari ra3n.

Dalam satu riwayat disebutkan: beliau melakukan (shalat) ketika

istisqa sepert Snng beliau lakulen ketika hari raln.

Riwayat ini telah disebutkan, dan redaksi yang pertama ada

dalam l<fiab As-Sunandan redaksi kedua ada dalam l tab N MusAdmk.

Hadits: Diriwa5Tatkan bahwa Nabi $ melakukan shalat

istisqa pada waktu shalat hari ra1n.

Telah disebutkan sebelumnya dari hadits Airyuh; bahun beliau

kehrar ketika sinat matahari telah tampak, dan ini adalah dzahir hadits

hnu Abbas, didalamnp: lalu beliau shalat seperti ke6ka shalat hari raya.

882. 122871. Hadits Abu Hurairah: bahura Rasulullah

S keftrareaz uttuk melakukan istisqa, lalu melakukan shalat

dua rakaat kemudian berkhutbah.

ea1 55u1ri1, Al Bukhari (no.22721dan Shahih Muslim bo- 27431.
e+z 1q12451.
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Diriwayatkan oleh Ahmad,e€ Ibnu Majah,es Abu Awwanahe4s

dan Al Baihaqi96 lebih sempuma dari ini, Al Baihaqi berkata:

diriwrayatkan oleh Nu'man bin Rasyid seorang diri. L-alu dalam l/
Khilafgn?aT ia mengatakan: para perawinya adalah tsiqah semuanya.

Perhatian

Sejurnlah riwayat berselisih tentang l'hutbah sebelum shalat atas

sebalikn5a:

Dalam hadits Aisyah beliau memulai dengan khutbah.

122881. Demikian juga diriwayatkan oleh Abu Daude€ dari Ibnu

Abbas.

l228gl. Dalam hadits Abdullah bin 7-aid dalam kitab

ShahkeirP49, beliau keluar untuk melakukan istisqa lalu menghadap

qiblat dan berdoa kemudian shalat dua rakaat.

Dan ini adalah redaksi Bukhari.

Akan tetapi Alxnadgso meriwayatkan dari hadits Abdullah bin

Zaid: lalu beliau memulai dengan shalat sebelum I'hutbah.

e€ Musnad Imam Ahmad (83271.
%4 Surnn hnu Malah (72681.
w MusalrhmiAbu Awwanah (Ithaf Al Mahanh L4/452/no. 779921.
eM As-sumn Al Kubm (3/3471.
e47 66u1 Mukhtashar Khilafipf Al Baihaqi karya Ahmad bin Faraj Al Isybili (2/3881.
eB SumnAbuDaud (no. 1165).
e4e Shaliili N Bukhari (no. 1005) dan Siai,irS Muslim (no. 894).
eso Musnad Imam Ahmad (no. 16466).

i
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lz2gol.Dalam riwayat Ibnu Qutaibah dalam Uitab At Ghari$sl

dari hadits Anas, sama dengannya

883. l229]..l. Hadits lbnu Umar: adalah Nabi S iika

beristisqa beliau mengucapkan: "Ya AIIah turunl<anlah atas

kami hujan yang merata, Wng menyenangl<an, yang

menggembiral<an, Wng memuaskan, Wng melimpah, Wng
mereta, Wng mengalir, Wng merata, Wng kontinyu, tra
Ntah turunl<ankh huian atas kami dan ianganlah hglau
jadil<an kami sebagai orang-oftrng Wng berpufus asa., W
Ntah sesungguhnga telah menimpa atas pam hamba dan

negeri ini kesulitan, kesusahan dan kesempitan trang tidak

kami adut<an ia kecuali haryra kepada-Mu, ya NIah
tumbuhkanlah fumbuh-fumbuhan kami, deraskanlah susu-

susu binatang kami dan furunkanlah huian atas l<amf\z dai
keberlatan bumi, W Allah hilangl<anlah dan kami rasa sulit,

rasr lapar dan ketelaniangan, dan ten5npkanlah dart kami
bencana yang tidak seorirngpun dapat melenyaplannya
kecuali Engkau, W Allah sesungguhn5n kami memohon

ermpunan kepada-Mu *sungguhntn Engkau adalah Tuhan

Yang Maha Pengampun, kiriml<anlah atas kami huian yang

dems."

Hadits ini disebutkan oleh Syafi'i dalam kitab N UmnPS3 secara

mu'allaq,lalu ia berkata: dan diriwaSntkan dari Salim dari bapaknp lalu

ia menyebutkannya, dan menambahkan kata: 'amant setelah kata:

951 Ak tidak menemukannp
952 Dulu- catatan kaki manuskrip asli ada isyarat bahwa redaksi teksqp berbunyt

begini: 'Dan turunkanlah hulan kepada kami dari ked{abn langit dan

tumbuhkanlah untuk kami dari keberkatan bumi."Dernrlsan halnya dalam kitab .4/
. Umml<arya Imam S5rafi'i.

es3 41 11r*r5* Imam S5nfi'i (7/251).
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' mujallalan,' dan menambahkan kata:'w:al bahaimi wal khalqi'sesudah

l<ala 'wal biladi,'selain ifu semuanya sama.

Kami fidak mengetahui isnadnya, tidak juga di maushukan oleh
Al Baihaqi dalam Mushanafrrya. akan tetapi ia riwayatkan dalam AI
Ma'ifah9s4 dari jalur Syafi'i, ia berkata: dan diriwayatkan dari Salim

dengannya, kemudian berkata: dan telah kami riwayatkan sebagian

redaksi ini dan sebagian maknanya dalam hadits Anas bin Malik, dan

dalam hadits Jabir dan dalam hadits Abdullah bin Jarad dan dalam

hadits Ka'b bin Murrah dan dalam hadits selain mereka, kemudian ia

menyebutkan isnad isnadnrsa.

Adapun hadits Anas; redaksinya berbunyi: Allahumma
aghitsna (ya Allah turunkanlah hujan atas kami)- dan dalam
redaksi lain berbunyi z Allahwnmasqina (37a Allah turunkanlah
air atas kami)...dan akan disebutkan berikutnya.

122921. Sedangkan hadits Jabir; diriwayatkan oleh Abu Daudess

dan Al Haldm956 dari hadits Jabir ia berkata: "Telah datang orang-omng
yang meratap kepada Nabi $..."

Diriwayatkan oleh Abu Ar,wnnah dalam Shahihnya9sT dan
redaksinya: datang suku Hawazin kepada Nabi $, lalu bdiau bersabda,

"Berdalah: 3a Allah turunl<anlah hujan lnng merata atas kami..., al
hadits.

Diriwaptkan oleh Al Baihaqi9ss dengan redaksi: telah datang
omng-oftmg yang meratap dari suku Hawazin kepada Nabi $.
e* Ma'ifatu As.Sunan wt Atur gw. 2075).
e's Slutan Abu Daud (no. 1169).
es6 MustadmkAl Hakim (L/3271.
esz 1,7*7u1*lruiAbu Awwanah (Ifrlaf At Mahanh. 3/597 /no. 3834).
e58 As-1wan Al Kubn(3/355).
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Dalam riwayat Al Khattabigse disebutkan pada awal hadits ini:

aku melihat Nabi $ menengadahkan kedua tangannya.

Dikomentari oleh An-Nawawi dalam l$ab Al l{hulashalP6o, darr

berkata: tidak ada riwaSnt sepgf ini, dan ini maknan5n tidak jelas.

Namun sebagian mereka membenarkan perkataan Al

ffi3fi1|6[i.e51

Telah diriwrayatkan oleh Al hzzar dengan redaksi yang

menghilangkan kerancuan, yaitu dari Jabirt bahwa sekelompok olang

yang meratap datang kepada Nabi $.
Dinilai cacat oleh Ad-Daraquthni dalam kitab l/ Ilal dengan

sebab mutal, dan berkata: riwayat orang yang mengatakan: dari Yazid

Al Faqir, tanpa menyebut natna Jabir lebih mendekati kebenaran.

Demikian juga dikatakan oleh Ahmad bin Hanbal .

Imam An-Nawawi dalam kitabnya N Adzlai962 mengikuti

dzahimya dan mengatakan: shahih menurut qnrat Muslim.

122931. Sedangkan hadits Ka'b bin Murrah, ada l/ang

mengatakan: Murrah bin Kaab telah diriwayatkan oleh Al Hakim dalam

N Muskdmkes

l22g4l. Sdangkan hadits Abdullah bin Jarrad telah diriwayatkan

oleh Al Baihaqi9sa dan isnadnyalemah sekali.

e59 Ma'alim As-1unan (2/371.
e6o 111iulu"hrl, Al Ahlem karya An-Nawawi (2/87 9).
e61 5"o t Ibnu Al Mulaqqin sendiri dalam kitab Al Badr Al Munir (5/163) ia berkata:

dan Anda tahu bahwa apa yang disebutkan oleh AI Khattabi adalah benar pada

sebagian naskah Abu Daud, jadi tidak ada protes atasnya.
e6z 414d**karya An-Nawawi (no. 508) (cetakan As-Syumijidan An-Naurawi).
e6z 74*66-2Al Hakim lt/328ll.
e& As-Suan Al Kubm (3/3561.
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Dalam bab ini:

I22g5l. Hadits Ibnu Abbas diriwayatkan oleh Ibnu Maja[e65. ooo

dan Abu Awwanah.

12296l. Dari Amru bin Syu'aib dari bapaknya dari kakeknya

diriwayatkan oleh Abu Daud,967 dan diriwayatkan oleh Malik958 secara

mursal, dan dinilai kuat oleh 66t gu6*.969

122971. Dari Muhammad bin Ishaq, Az-hhri menceritakan

kepadaku dari Aisyah binti Saad bahwa bapaknya pemah menceritakan

kepadanya bahwa Nabi $ turun ke suatu lembah yang datar tidak ada

aimya... lalu ia menyebutkan hadits. Terdapat kata-kata yang aneh

padanSn.

Diriwayatkan oleh Abu Awwanah9To dengan sanad yang lemah.

122981. Diriwayatkan oleh Amir bin Khariiah bin Saad dari

kakeknya bahwa suatu kaum mengadu kepada Rasulullah $ perihal

kemarau, lalu beliau bersaMa: 'Bertekuk tufuttah l<alian dan katakan:

unhai Tuhan wahai Tuhan.."ia berkata: lalu mereka menurutinya, dan

furunlah hujan'dengan deras sampai mereka berharap ia berhenti.

Diriwayatkan oleh Abu AwwanahgTl dan dalam sanadnya

terdapat perselisihan.

sos 1q12461.
%6 SunanhnuMajah (no. 12701.
e67 Sulan Abu Daud (no. 1176).
s68 41 14r,*ththa' l<arya Imam Malik (L/L90-L971.
e6e 11u116n Abu Hatim (7/79-801.
e7o Mustal<hraj Abu Awwanah (2/t19/no. 2514) dan lih. Ithaf Al Mahamb.

5/L54/no.5107).
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122991. Diriwayatkan iug6'stz dari Al Hasan dari Samurah bahwa

jika beliau973 hendak beristisqa beliau bersabda: "Turunl<an atas tanah

kami perhiasanryn dan tetnpat tinggaln5n". Dan isnadnya lemahr-

t2300]. DiriwaSntkan juga dari Jafar bin Amru bin Huraits dari

bapaknya dari kakekryn ia berkata: suatu kefika kami keluar bersama

Rasulullah #r.-tuk memohon hujan, lalu ia menyebutkan hadits.

Riwapt-riwayat ini dari sepuluh orang sahabat selain Ibnu Umar,

kesemuanya mernberikan lebih ban5nk dari apa yang ada dalam

haditsngra.

t23011. Dalam riwa5nt fifipflp!66e74 dari hadits Abu

Umamah ia berkata: Rasulullah $ melakukan shalat di waktu Dhuha

lalu bertakbir tiga kali kemudian berdoa: "Ya Allah turunlanlah huian

kepada kami, sebangnk tiga l<ali, 5a Allah limphl<anlah kepada kani

min5nk sarnin, susu, lunak dan daging...u, d hadits. Dan sanadnya

lemah. Wallahu a'lan.

123021. Hadits Anas bahwa Nabi $ memohon hujan lalu

mengamhkan punggung telapak tangannya ke langit.

Diriwayatkan oleh Muslim975 dengan redaksi ini.

e71 6g grp-i dalam At-tarilrtr Al Kabir (6/4561, Al Uqaili dalam Ad-Dhu'afa (3,/308),

dan Al Bukhari berkata: dalam isnadnya ada koreksi. Abu Hatim berkata dalam Al
Jarh wat-Ta'Ckt (6/320): isrndnya ini mungkar. Dan lihat Al Kamil ka4a hnu Adi
(5/U) dan Ab-Tsiqatkarya hnu Hibban (5/195).

e72 41 Mu'jam Al Kabir (no. 6904,6902) dan Hib,at Al Auli!,a' karya Abu Naim
(3/77.

e73 Yui1t, Nabi SAW.
e7 a 41 74u'fu, Al l{aba (u;,o. 7 8221.
e7s SlrulrilrMuslim (no. 895).
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884. t23031. Perkataannya: rnenunrt sunnah, bagr

orang yang berdoa menolak bqrcana herrdakqra

mengarahkan punggung telapak tanganrrya ke langit, dan

iika memohon sesuatu kepada Allah hendakn5;a

mengarahkan telapak tanganryn ke langtt-

Diriwa5ratkan oleh AhmadeT6 6*i hadits Khallad bin Saib dari

bapaknya bahwa Nabi $ jika memohon sesuatu beliau

telapak tangannya kepadanp, dan iika berlindung dari sesuatu beliau

mengarahkan punggung telapak tangannp kepadanln-

Dan diantara perawinya adalah Ibnu [-ahi'ah-

885. 123041- Perkataanrr}n: Terbukti b€nar bahwa

Nabi $ merubah posisi selendangny'a-

Mutbfaq alailPTT dari hadits AMullah bin Zaid-

t23051. Diriwayatkan oleh Al HaldmeTs dari Jabir bahun Nabi

$ memohon hujan dan menrbah posisi selendangnla agar kondisi

tandus segera berubah.

886. 123061- Hadits: bahwa Nabi 0 hendak merubah

posisi, akan tetapi ada selendang tebal lrang

memberatkannya, maka beliau membali}mlra dari atas ke

bawah.

Diriwayatkan oleh Abu Daud,979 An-Nasa'i,9s Ibnu Flibban,rt

Abu Awwanahesz dan Al Hakimeag dari hadib Abdullah bin Zaid dan

e76 74r"nu41rnam Ahrtad (16563).
e77 Shal:ntt NBukhari (no. 1005) dan Sialaii Mr.uslim (no- 8lX:)-
e78 14*1u4-PAl Hahm (L/3261.
e7e Sw:rllAbi Daud (no. 1164).
e8o SuearArrrNasa'i (no. 1511).
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redaksinya berlnrnyi: adalah Nabi $ beristisqa dan beliau mengenakan

selendang tebal hitam, lalu Miau hendak mengambil sisi bawahnya

unfuk menfrrdikannyra sisi atasnya, narnun karena merasa berat akhimya

beliau mernbaliknya diatas

Irrnrn Ahrnad menambahkan dalam kitab Musnadnya9&r dan

orang-orang pun merubah posli mereka beliau.

Ia berkata dahm Al lrnam: Isnadnya sesuai derrgan syarat

Bukhari Mushnr.

887 - Perkataanrrga: Sebabn5p adalah r:rs.r optimis
akan berubahnya kondisi kekeringan menjadi kesuburan-

I?3OTL- Tdah diriwayatkan oleh Al Hakimess dari hadits Jabir

yang merrgindikasikan atas hal ifu, dan rdaksinya berbunyi: beliau

melakukan is;tftqa dan menrbah selendangngn agar kondisi tandus

segera bertrbatr-

123081- Disebutlon oleh Ishaq bin Rahauraih dalam kitab

Musnadnp dari perkataan Wald'.

I2Wgl- Dahm Uiurb Afi ThatintaPts| karta Ath-Thabmni dari

hadits Anas dengan redalrsi: dan mernbalik selendangnln agar kondisi

tandus sq;em berubah menldi strbtr.

e8t Shaliilil&rufftban (Al lhsan/no. %61.
es2 yr"1u14r4 Ahr Auaraanaftr Vtlnf At l*fafunh 6/636/no.7].ill.
e8 MusAdmkAl Hal&n $finl-
9e MusndhtannAhmad (no- 15465)-
e85 14*64rulAl Hakn ll/3261.
e86 41 41iu55 Ailt-Tluwdl btyaAfrThabrani (no. 271.
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888- 123101. Hadits: bahwa Nabi $ menSpkai sikap

optimis.

Muttafaq alailPsT dari hadits Anas, dengan redaksi: Miau

mengagumi... kata ini ada di tengah hadits-

1231U. Diriurayatkan oleh kduany,agaa dari Abu Hurairah

dengan redaksi: 'S(fi a/i r* l"Tidak dibenar!<an wttuk mqannl

dan 5nng paling baik adalah optimis."

Dalam riwa5nt lrtuslimg8g disebutkan: ".--dan alat manyl<ai

sikap optimis

Diriwa5ntkan oleh lbnu.Maja[99o dan lbnu Flibban $ld""rgatt

redaksi: beliau sangat menyukai sikap optimis yang baik dan mernbenci

ramalan.

t2gL2J. Dalam lirtdb Al Muskdnkeez darijalur Yusrt' bin Abu

Burdah dari bapaknya dari Aiqnh s@ara mar{u': "Ran2lan itu @alan
dangan takdin"dan beliau sangat menytrkai sikap optimis Fng baik-

889- t23131- Hadits 'Umar: Bahwa ia beristisqa

dengan wasilah Al Abbas-

Diriwalntkan oleh Al Buldudee3 dari hadits Anas dari Lrmar-

Dikoreksi oleh Al Haldmee4lalu ia berpmduga.

e87 Shatnli{Bukhari (no.5756,5776) dan Shahih Muslim 0p- 2224}
e8 Shahih NBukhari (no. 5755) dan Shahih Muslim $'p- 22?3WLO}-
gee shahih Muslim (no. 2223W13,114) dan redaksinya berburryi: fun afu ma 4rukai

optimisme 5arg baik".
99o Sunan hnu Malrh (no. 3536).
eet gqulrilrhnu Hibban (Al lhsan/no. 6L21).
e2 MusadmkAl Hakim (l/321.
ees Shahih N Bukhari (no. 101.0).
ea Mu"ad^k.Al Hakim 13/334;1.
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DiriwaSptlon olehqn dari sisi lain secara panjang dengan anad
yang dhaif.

89O- 123141- Haditsss: bahun MuawilTah beristisqa
dengan unsitah Yazdd bin Al A$/ad-

Diriunyatkan oleh Abu 7ar'ah M-Damsyiki dalam kitab

Tarikhnp% dengan sanad Snng shahih

Dan diriwayafl<an oleh Abu Al Qasim Al I-alikai dalam kitab As-

Sunnah dalarn larumt al aulisn 'flmrarnan para wali)ry darinSn.

123151. Diriunyatkan oleh lbnu B3sykauralees dari jalur Dhamrah

dari hnu Abu Flamlah ia berkata: orztng-omng mengalami kekeringan di

Damaskus, lalu keluarlah Adh-Dhahak bin Qais melakukan istisqa dan

berkata: rnarxr Yail bin Al Aswad, lalu ia berdiri dengan merrgenakan

mantel bertudung kepala, kemudian ia mernuji-muji Allah kernudian

berkata: wahai Tuhan, sesungguhqla pam hamba-Mu telah bertaqamrb

kepada-Mu dergan p€rantaraan alil maka furunkanlah hujan atas

mereka, ia berkah: dan fidaklah merel<a bubar sehingga hujan furun

membasahi rnerdra

lz3L6l. DiriunSTatkan oleh Ahmad dalam htab Al Z.jrrd99e.

bahwa kqadian sep€rti itu p€rnah dilakukan oleh Muaw[nh bersama

Abu Muslim Al Khaulani.

sss 1q,r24T-
ee6 7ri1r1i atluhah AeDarrsyhi.
ee7 KamtttatAtArfrtplwyAl Lalikai (no. 150)-
ee8 6itru6 AI naiwhann binahkeirwlbnu Bas$<awal (no. 146)-
eee Kitab Az-Zrfll@.rmkmm Ahrrnd (hahrnan 392)-
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KITAB JENAZAH

.,7fifur ev f) bt#,1>F.[rrrv] -,r,rt
S91.. l&tn Hadits: "Perbanyaklah oleh kalian mengingat

p emutus kenihmatan (kemation).t I

Diriwayatkan oleh Ahmad, lm At-Tir-idd, l00l An-Nasa' i, 
1002

dan Ibnu Majalutm' rlinilai shohiholeh Ibnu Hibban,lm Al Hakim,roo5

Ibnu As-Sakan dan Ibnu Thahir, semuanya dari hadits Muhammad bin

Amru dari Abu Salamah dari Abu Hurairah.

Sedangkao Ad-Daraquthni ia menilainya cacatl006 dengan

status mursal.

Dalam bab ini:

t2318]. Dari Anas diriwayatkan oleh Al B^rrarroo7 dengan

tambahan redaksi. Dan dinilai shahih oleh Ibnu As-Sakan. Abu Hatim

berkata dalam btab Al ltat'looE Tidak ada sumberaya.

tw Musnad Imrn Ahmad Qn%).
twr Sunot At-Tirmidzi (no.2307).lan berkata: hadits hason ghuib.
'* Sun*, An-Nasa'i (no. 1824).
tw Sunqr Ibnu Majah (no.4258).

'w S hahih Ibnu Hibban (Al lh:r; mtno. 2992 294,299 5).
tw5 Musta&akAl llakim (41321).
LW llat Ad-Daraquthni (5139).
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l23t9l. Dari Umar, disebutkan oleh Ibnu Thahir dalam kitab

Takhrij Ahadits ,Aqt-Syihab, dan diantara perawinya ada yang tidak

dikenal, dan disebutkan oleh Al Baghawilmg dari AMurrahman bin Zaid

bin Aslam dari bapaknya secara mutal.

Perhatian

As-Suhaili dalam kitab 4r'-puu41]oto merryebutkan bahwa

riwayat dalam hadits ini berbunyit hadzim derrgan hr.ruf dzal, attnya:

pernutus. Sedangkan dengan furuf dal artinya: peleqlap sesuafu, dan

makna ini tidak dimaksudkan disini. Dan pendapatnya menafikan hal ini

tenfu menuai kritkan.

Faedah

Dengan hadits berikut ia berdalil trnfuk kan orang

png sdang sekarat ke amh kiblat:

l2g2}l. Hadits Urnair bin Qatadah s@ara nnr{ul 'Daa besar

ifu ada sembilan... "dan di antarangra:

6tr,fri+f & {Ft #t'ste+r

LooT Mtwmd NBn?ar (no.3623).
1008 74r16ru Abu Hatim (2/1311dan bunyi perkataannln: ini adalah hadib yang bathil

tidak ada sumbernya.
1m9 Syarh As€unnah karta Al Baghawi 174471.
roro 4r'-puu47 Al Unf lGr!,a Assuhaili (3/?551 tentarg Perang Uhud ketika

menyebutkan kematian Hamzah 6,.
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'Manrtdil<an l{a'bah sebagai kiblat kalian saat hidup dan mafi.'
Diriwaptkan oleh Abu purr61011, An-Nasa'i1012 dan Al qaki*lore.

123211- Diriua5ratkan oleh Al Baghawi dalam kitab Al
Ja'dlSplol+ dari hadits lbnu Umar hadits yang sama. Dan sumbemln

pada Ayytrb btoi Utbah, ia dinilai lemah dirn diperselisihkan dalam hadits

ini.

Dan berrdalil juga dengan hadis berikutt

123221- Diriwaptkan oleh AI 11uLi-1015 dan Al Baihaqi1016 666

Abu Qatadalu bahura Al Barra' bin Ma'rur berwasiat agar dihadapkan

ke gah ldblat kefika sedang sekarat, maka Rasulullah $ bersaMa,
'r} t +At'Ia funr sanai ftbah. "

t- .cC...?i
4:4, J-, &L ri1 .[vryY] -^1Y

892- 123231. Hadits: 'Jika salah seorzrng l<alian frdur
nnb hetfuklah ia fufiantal tangan l<anannga".

mirrEpflran oleh lbnu Adi dalam kitab Al Ko-il1017 dari hadits

AI Barra' dergan redaksi: "Jih salah s@rzng kalian tidur mal<a

hadal<lah b ffinbl dangan bngan l<anann5n, dan meludah ke sisi

kfuin5a, &n naryt@pl<an: W Allah, saungguhnSn aku manyemhl<ur

frualru kdai{u-." al hadits.

lou 5,rEla AbuDard kr..?,is.l5l-
t.ouz 5.on ArtNasa'i (no- 4O1a.
rors i,fiffiAl haltun (4/25912@1.
lola sudir.65 ben At Ja'd (no. 3304).
tots 14, a*64rAl Halen 0,z3se3il).
tot6 4"5.on AI lfibm(3/384;l.
totT At Kn?ittbruAd l6/t9l-1921.

{r;l ?6

218



Disebutkan dalam biografi Muhammad

Bahili dan tidak menilainya lemah.1018

Diriwayatkan oleh Al Baihaqi dalam

dengan sanad yatgbaik dengan redaksi:

Kitab Jenazah

bin Abdurrahman Al

kitab 44-Pu2*u{ole

',i'"i irq-'eV bb &t; i1 *r7l iy

'Jil<a angkau tidw di l<asurmu (dalan kadaan sucf mal<a

berbantallah afrs tangan lantanmu, kanudian ucaplan--'-

Dasar hadits Al Barra' ini ada dalam shahihBukhari 14,r"6-1020

dengan redaksi: 'Jil<a englau mendabngi [tqtpt tidutmu/ozl mal<a

beruudhulah seperti angl<au berwudhu wtuk shalat kernudian

berbaringlah atas sisi l<ananmu, dan uapl<anlah da: 3n Allah, aku

saahl<an jivnku kepada-Mu. "

Dan dalam riwayat Al Bukharilozz 4i""5,r11*r: "Rasulullah fl
jika tidur beliau berbaring atas sisi lanann5n.'

Dan dalam riwayat f\tll\lasa'i1023 dan At-Tirrnidifoza 6*i
hadits Al Barm' juga: "Beliau berbantal tangan ketika tidur

dan berdoa: wahai Tuhan, lindungilah aku dari siksa-Mu pada hari

Engkau mernbangkitkan para hamba-Mu."

1018 3u5Lurl ia mengatakan padanya: ia mqunrtlm tidak apatpa.
1ot9 47:p6'uwntl<aryaAl Baihaqi (no. 336).
tozo shat;ih Al Bul*rari (no. 6311) dan Stnhih Muslim $p.27l0l
1021 6rr1ut dua tanda kurung hilang dari aslinlta, dan p1g t€rcanfum adalah dari ;, v

dan r.
to22 56u1v1, Al Bukhari (no. 6315).
Lo23 Asasutnn Al Kubn (no. 1058&10591, 10593, 10591, 10596)
to24 SumrT At-Tirmidd (no.3574).

207



Talkhishul Habir

12324} Dalam riwayat Alxnad1025, An-Nasa'i1026 dan At-

Tirmidztlg dari hadits AMullah bin 7:ri6.1028 "Jika tidur beliau

mdhlrl*an bngan l<anannya dibaunh pipinya."

Dalam tnb ini:

123?51. Da'ri hnu Mas'ud oleh An-Nasa'i1o2e, At-

Tirrniddlm dan Ibnu Majaft.losr

I?3?$1. Dari Hafshah diriuaptkan oleh Abu Daud.1o32

l23z7l. Dari Salma Ummu walad Abu Rafi' dalam Musnad
AlunadlGB d€rrgan redaksi: bahwa Fatimah bihfi Rasulullah S kefika

hendak rn€ninggal dunia ia menghadap kiblat, kemudian berbantal

tangan lrananrry6.losa

123281. Dari Hudzaihh dalam riwayat 61-n*r62i.1035

rca; 14-rutr hnmAtunad (no. 1.8660).
to% 5.on ArFltasa'i (no. 10591).
Lw Dabm AVSanntt (no. 255).
1028 YamrdaiAl Barra bin Adb.
to29 Ae$iaBn At tfubn lraryaAr.Nasa' i (no. 10592).
ro3o AE^Iw.ttbr..%1.
loBl su*z brrrfratah (no.3877)-
Lo3i2 Suieq Abu.Daud (no. 5045).
to33 Muatd hnamAhmad (6/Ml42l.
to34le/Zq.
lffi &aan At-Tirmidzi (no. 3398) dan berkata: Hadib.6asan Shahih .
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l232gl. Dari Abu Qatadah, diriwayatkan oleh Al 1-1uLirrr1036 6r',

Al Baihaqi dalam l<tab Ad DalailLosT dengan redaksi: Kefika Rasulullah

$ bermalam pengantin beliau berbantalkan tangan

Sumbemya terdapat dalam slnhihy*ht r.1038

hr 1q ti:rt €*;uh .[rrr.] -,rrr
893. 123301- Hadits: 'Talqinilah oftrng tTang mati

diantara kalian dengan ucapan l^aa llaaha IIlaIIah.'

Diriwayatkan oleh Abu pu,r61o39 dan Ibnu Hibbanlo4o dari

hadits Abu Said.

t2331]. Dalam shahih Muslim darinyaroer dan dari Abu

11*'u1ru610+z tanpa l<ata: qaul lucapan).

Diriwayatkan oleh hnu Hibbanlo4s dari Abu Hurairah hadits

yang sama, da, ia menambatfian: 'Saunggwhn5m bmngsiapa Snng

akhA perkataannya l-aa llaaha lllallah ia masuk surga pda suatu hari,

walaupun ia telah melakukan apa 5nng ia lakukan sebelum ifu."

hnu Al Surr2ilo4 bersalah ketika menisbatkan hadis ini kepada

Al Bukhari, karena hadits tersebut tidak ada padanya. Sedangkan Al

1os6 tr4u"1u6-PAl Hakim (1/451.
Lo37 nahil An-Nubuuah, datlitat As-Sumn Al Kubmkaryonyaiwa(5/?561.
to3a Shalili Muslim (no. 683) dan redaksinla berburryi: Dari Abu Qabdah ia berkata:

Rasulullah 46, jika dalam perialanan lalu istirahat malam hari Miau berbaring

diahs tangan kanannya, dan jika beristirahat sebelum shubuh beliau melepaskan

Iengannya dan meletakkan kepalanya diatas telapak tangan4p-
1o3e 5*ru Abu Daud (no. 3117).
Lctao Shahih Ibnu Hibban (Al lhsan/no.3003).
rct4t 57u1i11i Muslim (no. 916).
1042 tbid(rc.9171.
tct4s shahih hnu Hibban (Al lhsarz/r'ro.3004).
1@ Dalam kitabnya Jami'N Masanidseperti dalarn Al kdrAl Mwirl5/L8n.
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Muhib At-Thabari ia menilainya sebagai hadits yang mutlafaq alaih, dan

tidak dernikian

123321. Dirir,yalatkan oleh Abu Al Qasim Al Quqniri dalam

Amafi-nya dari frrlur Ibnu Sirin dari Abu Humimh s@ar.r mar{u': 'Jika

salah sarug lalian sakit panh maka janganlah kalian mendikte

mqela dagdn uapn laa llaaha lttattah, akan tebpi bliqinilah

merel<a, hrun sannguhryn ia tidak dijadil<an sebagai panufup bagi

seoft,ngpun munftq sama sekali. 'la berkata: gharib (asing).

AIar berkata: diantara perawinya adalah Muhammad bin AI

Fadhl bin AfrEEh ia ditinggalkan riwayatrSn (matruk).

Dalam bab ini:

l23ii3l. Dari Aisyah diriwaSntkan oleh An-Nasa'i1045 dengan

redaksi Al Mushannif, akan tetapi ia berkata: hall<akum sebagai

pengganti lana. nnubkum.

V-g3Fll.Dari AMullah bin Ja'far derrgan redalai:

-faliqniilah orutg tnng mati dianbm l<alian l-aa llaaha lllallah Al
Habn Al lhrtu -..4w Al hadits.

Loas 5r-, ArrNaa'i g:rc-l827l.
1ffi Drluqpflran oleh Ibnu Majah (no. 12145).

hr vt 4'ti; €eitfi
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t23351. Di antaranya dari Jabir dalam ldtdb Ad-Du dM7 l<arya

Ath-Thabmni dan htab Adh'Dhubk '1048 katya Al Uqaili, dan diantam

pemwinln adalah AMul wahhab bin Mujahid ia ditinggalkan riwalntr5a.

lz3gill. Dari Uruah bin Mas'ud Ats-Tsaqafi diriwayatkan oleh Al

Uqaitiloas dengan isnadntp !/ang leNrlah kernudian ia berkata:

Diriwaptkan dalam bab ini seiumlah hadits yarry shahih dari sejumlah

sahabat.

123371. Diriwalntkmr oleh lbnu Abu Dunia dalam kitab Al

Muhbdhadn dari ialur Uruah bin Masiud dari bapaknSn dari Hudzaifah

dengan redalrsi:

,6:bAt'u tA| c ?* 6f, h' I ait t ,sett' t$:

"Talqinilah oftng gnng mati di anbm lalian Laa llaaha lllallah,

saungguhnSa ia dapat manghapusl<an kalahan'kemlahan trurg
sebelumn5a."

Driwalptkan dalam bab ini juga dari Umar, Utsman, Ibnu

Mas'ud, Anas dan Snng lainryn.

Dalam bab ini:

[2338,23391. Dari hnu Abbas dan hnu Mas'ud kedmnya

diriwayatkan elgh fith-Tha$rani105o.

rBt Ad-Dtbkarlra AttFThabmni (no. 1141).
Lw Adti_Dhu,afa p n 2-7 g).
L04e Adh_Dhu,ak(t/65).
loso 41 Mu'jatn Al lGbir (no. 13024) dari hadits hnu Abbas, dan (no- 10417) dili

hadits Ibnu Mas'ud.
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I234A\. Diriwa5ntkan juga padanyalosl dari hadits Atha bin As-

Saib dari dari kakeknya dengan redaksi: "Barangsiapa ditalqin

kefrka mafirgpl dunia s5ahadat laa llaaha lllallah ia masuk surga".

aL)t y; hr U 'dlt y>6 |t ors i/ .[yyr \] -^1t

894- l2341.'l- Hadits: 'Barangsiapa Wng akhir
perlrabannga Laa llaaha lllallah ia masuk surga."

Diriunyatkan oleh Ahmad1052, Abu pu.r61053 dan Al11uLirrr1054

dari hadib Muadz bin Jabal.

Dnilai cacat oleh hnu Al Qaththarrross karena diantam

perawirya adalah Shalih bin Abu Uraib, ia tidak dikenal.

Dkomentari bahwa pam pakar hadits telah meriwayatkan hadits

dariny"roso, dan bahkan Ibnu Hibban menyebutkan namanya dalam

l<iab A*Tqattost

Perhatian

Ibnu Main bercalah karena telah menisbatkan hadits ini kepada

Bul$ari Muslim, padahal ia tidak ditenrukan dalam kitab keduanya dari

hadits Muadz.

t6r 41 114r'Brn Al lkbir@ l9/rc. 6751.
1052 14,-ru7 knam Ahrnad (5/233,24n.
1063 Si.!nal? Abu Datd (no. 31L6).
rM MtffiakAl Hakm (1,/351,500).
tw rupn al Wahm val lham (4/205-2061.
1055 66- Ta6db Al l6m4 $snq.
1057 Ar.-Ts*ptkarp Ibnu Hibban (6/4571.
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123421. Memang .ditemukan dalam riwayat 14tls1i"11058 6'i

".ttii r) J'; r') ,'kl h( l,r !t iit | 9:; '", Jti u

hadits Utsman:1osg &jt S*;?s if ajf I bf & 'ft'o6 sp 'Bamnssiapa

meninggpt dunia dan ia tahu bhwa tidak ada Tuhan selain Allah ia

masuk sutga-"

Dalam bab ini:

l2g4gl. Dari Abu Humirah dan Abu said diriwaSntkan oleh Ath-

Thabrani dalam kitab Al 6*.111060 dari jalur Abu Ishaq dari Al Aghar

dari kedr.ranya, dan redaksinya berbunyi:

f$)$'^Zk Y nt.

"kmngsiap ketika dunia manguapl<an laa llaaha

Itlaltah owllahu Akbar wala haula wala quwwab illa billah ia tidak akan

ditahap oleh api neraka selamalaman5n-"

Di antara perawinya adalah Jabir bin Yahla Al Hadhrami.lo5l

Diriwalntkan oleh An-Nasa'i1062 6ri Abu Hurairah sendiri

hadits yang sama.

123441. Dari Abu Dzar ia berkata: aku perrah datang kepada

Nabi $ dan beliau sedang tidur, beliau mengenakan pakaian putih,

kernudian aku mendatangi beliau setelah bangun, lalu bersaMa:

tw 5L1ii1i Mr.rslim (no.43).
1059 61146 dua tanda kurung hilang dari aslinya, dan diternukan dalam 1, Y dan r.

rffi At Mu'firn Al Ausath lno. 29581.
1061 ak, tidak menemukan biosnfinya.
to6z 1y5r*r, Al Kubnkarya An-Nasa'i (no. 9858) dis€rtai Abu Said'
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aZJ y'' vr .li 'bb; n lu' vt .l1 ! iu *.-'u 6

'Tilak ada seomng hamba 5nng menguapkan Laa llaaha

Illallah kqtudian dunia atasn5n kquali ia masuk surga..." al

hilib, diriuaayatkan oleh Muslim. 1063

t?&51- Dari Utsman dari Umar secam marfui "Sungguh aku

suatu kalimat Wng frdak seoftngPun hamba

dengan fulus dari hatinSn lalu maninggal dmia atas4n

keanfr ditnmml<an abs api neraka, Wifu l-aa llaaha lllallah-"

Diriuayatt<an oleh Al Hakim.1o64

Dalam bab ini:

12% , 23471. Dari Ubadah, Thalhah dan Umar, riwayat ini

dis€buean dalam klblb Al Hiltali.\065

IzKill-Dari hnu Mas'ud diriwayatkan hadits yang sama dengan

hadib bab ini, diriwa5ntkan oleh Al Khatib dalam kitab Tlzlkhish Al
Muasl,abili-tooe

V-3F}gl. D dalamnSn: Dari Hudzaifah hadits lnng sama.

[2350, 235L1. Dalam kitab Al llalkartp Ad-Damquthni dari Jabir

dan lbrru LImar hadits yang sama.

1063 51-161i lt/hsfirn (no. 94).
lrfta 14r6ulAl Hakim (L/27,3511.
rffi Hihfr, Al Aufrtn(7/175) dari hadits Umar bin Khaththab.
tffi 7uP61, Al Mubsgbk (ra. 7 471.
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.[rrot] -,rlo

€€; ,)- n- tr);t'

895. t23521. Hadits: Diriwa5latkan bahwa Rasulullah

$ bersabd alo67. 'Bacalah sunh Yaasin atas onng yang mati

diantam kalian-"

Diriwa5atkan oleh Ahmad,1068 66', Daud,lffig fu1p356'i,1070

hnu Majaft,lozr hnu Hibban1072 dan Al 11u15rrr1o73 dari hadits

Sulaiman At-Taimi dari Abu Utsman. Bukan dengan An-Nahdi dari

bapaknya dari Ma'qal bin Yasar. An-Nasa'i dan lbnu Maiah tidak

mengatakan, dari baPaknYa.

hnu Al QaththanloZa menilainln cacat dengan kesimpang-

siumn, mauquf dan sosok Abu Utsrnan dan bapaknya yang tidak

dikenal. Abu Bakar bin Al Arabi menukil dari Ad-Daraquthni bahwa ia

bqkata: ini hadits yang lemah isnadnya, fidak dikenal matannya dan

fdak ada hadits dalam bab ini yang shatrih'

t23531. Dalam kitabnya N Mtsna4075 1rrtut Ahmad berkata:

Abu Al Mughimh menceritakan kepada kami, Shafimn menceritakan

kepada kami, ia berkata: Para qnikh berkata: Jika orang yang mati

dibacakan surah Yaasin atasnga maka ia siksanya

karenanga.

tost 1qrt249l.
fi6e 74r*r4 Imam Ahmad (5/2G271-
tffi,e SuTan Abu Daud (no. 3121)-
toTo 4t^5**, Al Kubmkarya An-Nasa'i (no. 10913)'
roTL S.nnn Ibnu Majah (no. 12148).
Lo72 g1rr171i Ibnu Hibban tgl lhsan/no.3002).
to73 MustadmliAl Hakirn (7/5651.
to74 Rntwl Al Wahm vn Al lharn(5/4*501.
ro75 Musnd ImamAhmad (no. 16969).
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I%ru!- Pengarang kitab l/ Firdaus menisbatkannya dari jalur

fvlarunn bin Satim dari Shafwan bin Amru dari Syuraih dari Abu Darda'

dan Abu Dzar keduanya berkata: Rasulullah $ bersabda: *'U t

*v \t tV il o.- 'o+ ?fi Ufr "Tidak ada seorang mayit Snng

dma htu dibacat<an sumh Yaasin atasn5a kecuali Allah akan

mainganlan sil<a absng/a. "

Datam trab ini:

t23551- Dari Abu Dzar sendiri, diriwayatkan oleh Abu SSnil'h

dahm ldJatb FilnilAl @nn.

Perlratian

Ibnu Flibban dalam l<*ab ShahibnyaloT6 -rrruLl61 setelah

hadits Ma'qal bin Yasar, bahwa yang dimaksud oleh

Basnlullah * d.l*t haditsnya: bacalah sumh Yaasin atas omng 5nng

maningal dnia di antam kalian" adalah orang 5nng sedang sekarat,

bulon orarg 5nng telah meninggal dunia lalu dtbacakan surah Yaasin

atasnya, ia berkata: demikian juga yang dimaksud dengan hadits beliau:

"Talqinilah omng tnng mati diantam kalian laa llaaha lllallah."

Al Muhib At-Thabari dan yang lainnya menolak pendapaturya

dalarn rnasalah bacaan surah Yaasin dan sepakat dengannya dalam

rnasalah b@L

;r'X" *U'L;; ilL
t
},e .[rr"r] -411

nr, rEJr ',F- $i"vti,6lf,i;l ,y7'J:t'Jt{ i-')
tw5 St ahih hrnr Flibban t@l lharz/1v27/2691.
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896. 123561. Hadits Jabir: aku pernah mendengar
Rasulullah & bersabda sebelum meninggal dunia:

'Janganlah salah seoxerng l<alian meninggal dunia kecuali ia
berpnangla wng baik kepada AIIah-"

Redaksi ini diriwayatkan oleh Muslim1077 dad jahr Abu Sufuan

dari Jabir. Dari jalur Abu Zubair darinya. Dan dalam riunyat Ibnu Abu

S5raibah dari jalur Abu Shalih dari Jabir.

Dalam kitab Ab-Tsiqa[o7g karya Ibnu Hibban disebutkan:

bahwa sebagian omng *611079 pemah ditanya tentang maknanya: ia

menjawab: maknanya bahwa ia tidak berkumpul derrgan para pelaku

kemaksiatan dalam safu rumah.

Al Khatthabilo8o 6oLu1u: Perbaikilah amal kalian sehingga baik

prasangka kalian terhadap Tuhan kalian, dan bamngsiapa Snng baik

amalnln maka baik pulalah prasangkanya terhadap Tuhannga, dan

barangsiapa 5nng buruk amalnya maka buruk pulalah prasangkanya

terhadap Tuhannya.

Dalam bab ini:

123571. Dari Anas kami meriwaptkannya dalam Al Khalipt
dengan sanad yang dikoreksi.

I2g58t. Dalam kitab Shahihainlosl dad Abu Humirah s@ara

m;rfu', ,f. \t* * '+ uf lr i6 'Allah M*man: Aku sanai dangan

paaryl<a lmmb-Ku talndayKu. "

to77 shaluili Muslim 9rc.2877.
to78 A5-7"gurkaryra hnu Hibban (8/M31.
roTe Yuils AIi bin Bakar Al Bashri.
toso 114u'u1i* As^Sunan l4/2U Mukhbshar NMundziri).
7081 56u1ii1, Al Bukhari (no. 72105) dan Shahih Muslim (no-26751.
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l235gl. Diriwayatkan oleh Ibnu Abu Dunia dalam kitab .4/

Muhtadharin dari lbrahim ia berkata: Mereka senang mentalqin seorang

hamba yang hendak meninggal dunia dengan amal kebaiikannya agar ia

berprasangka baik terhadap Tuhannyaloaz.

t236}l. Dari Sawwar bin Mu'tamir1083 iu berkata: Bapakku

berkata kepadaku: Tolong sebutkan kepadaku hal-hal rukhshah kiranya

aku dapat menghadap Allah dengan prasangka yang baik.

897 - t236]^l- PerkataannSp: Sebagian tabi'in gemar

membaca sumh Ar-Ra'd.

Abu Sya'tsa' yang disebutkan di atas adalah Jabir bin Zaid

sahabat Ibnu Abbas, diriwayatkan oleh Abu Bakar Al Manpazi dalam

kitab Jqrazah dan menambahkan: hal itu dapat meringankan sang

mayyit. Di dalamnya jtiga dari Sya'bi ia berkata: orang-orang Anshar

senang membaca sumh Al Baqarah atas ma5ryit.

Diriwayatkan oleh Al Mustaghfiri dalam lotab Fadhail N Qumn,

hadits Abu Sya'tsa' yang sama seperti tersebut diatas.

898- 123621- Hadits: Bahwa Nabi & memeiamkan

mata Abu Salamah ketika meninggal dunia-

Diriwayatkan oleh Muslimlos4 6166 riwayat Ummu Salamah ia

berkata: Rasulullah $ masuk kepada Abu salamah sedang matanya

masih melek lalu beliau memejamkannya, kemudian bersabda,

1082 piri*u*1L* olehnln dalam kitabnya Husnuddhan billah (halaman 40lno. 30)
loa /Did0nlaman 4O /no. 29).
toe. Shatvili Muslim (no. 920).
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"Saungguhnya ruh ketika dicabut ia diikuti oleh pandangan mata.." al
hadits.

Faedah

123631. Diriwayatkan oleh Ibnu Majafuloas dari S5raddad bin Aus

secara marfu': "Jika kalian mendatangi omng Jnng mati di anbm kalian

maka pejaml<anlah mata(n5n), karqta saungguhnjn

mab itu mangikuti ruh, dan katakanlah t/ang bik'
Diriwaptkan juga oleh Alxnad,loss Al HahmlosT 6., 61',-

Thabrani dalam Al Austllos dan N Bazzar,lo89 dan di antara

pemwinyra adalah Quz'ah bin Suunid.

8gg. 123641. Hadits: ketika Rasulullah g meninggal

dunia beliau diselimuti dengan selendang bergaris-

Mutbfaq alai#ow dari hadits Aisyah.

Dalam bab ini:

t23651. Hadits Jabir: Bapakku meninggal dalam pemng Uhud, ia
di datangkan lalu diletaL*an dihadapan Nabi $ dan telah diselimuti

dengan pakaian...a/ haclib.lo9l

toe6 5*-r, hnu Majah (no. 1455).
tw Musnd ImamAhrnad (no. 17136).
Lo87 Musbd,aliAl Hakim (1/3521.
1088 41 74r'im Al Auath (no. 1015).
tose 74*6 NBazzar (no.3478).
lo$ ShalTiti Al Bukhari (no. 1241) dan Shahih Mr.rstim (no.942}
loet 51ru1ri1i Al Bukhari (no. 1293) dan Shahth Muslim (no.24711.
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900- 11.61t10e2: Bahwa yang memandikan Rasulullah

* adalah Ali dan Al Fadhl bin Abbas, sementara Usamah

bin Zaid bertugas menyiramkan air, dan Al Abbas berdiri di

situ.

Ibnu Dihya6roes berkata: Tidak ada 
. 
perselisihan pendapat

bahwa yang mernandikan beliau adalah Ali dan Al Fadhl, dan terjadi

perselisihan pendapat tentang Al Abbas, Usamah, Qatsam dan Syaqran

123661. Sedangkan Ali; Telah diriwayatkan oleh Ibnu Maja[,1o]+

Al Hakirnloes dan Al Baihaqil0e6 6u6 hadits Ali ia berkata: Aku

memandikan Nabi $ lalu aku perhatikan apa yang terjadi pada si

ma5ryit, narnun aku tidak mendapati.sesuafu-

a

123671. S@angkan Al Fadhl bin Abbas dan yang lainnya, telah

diriwayatkan oleh AlxnadloeT dari hadits hnu Abbas, bahwa Ali

menyandarkan Rasulullah S ke dadanya dan beliau mengenakan

pakaiannya, sedangkan Al Abbas, Al Fadhl dan Qatsam mereka

membaliknya bersama Ali, adapun Usamah bin Taid dan Shalih

pelayannya menyimmkan air.

Dalam isnadnya terdapat Husein bin Abdullah, ia lemah.

1?3681. Diriun5ratkan oleh Abdumzzahloe8 Ibnu Abu

Spibahrose dan Al Baihaqilloo dari hadits hnu Jumij: Alm mendengar

rcez1q,r25Ol.
1093 pu6- lrrlab At-Tanwa?sebagaimana dalam htab Al Badr Al Munir(5/2071.
Loe4 5r*, Ibnu Maiah (no.|Mfl.
Loes 14*66*1rAl Hakim (l/362, 3/591.
toe6 4"9*r., Al Kubm 13/388, 4/SS).
roeT Mwtnd ImamAhmad (no.2357).
to98 Mtshannaf Abdrrxraz* (no. 607 71.
Lctee Musharunl:lbnu Abu S!,aibah (7 /429/no. 370321.
ttoo 4"5*u* Al Kubm (3/3951.
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Muhammad bin Ali Abu Ja'far berkata: Rasulullah $ dimandikan

sebanyak tiga kali dengan daun sidr beliau dimandikan dengan

mengenakan , dimandikan dengan air dari sulnrr Al Qars di

Quba' milik Saad bin Khaitsamah, dan beliau minum darin5n, Ali

memandikan bagian bawahnya dan Al Fadhl mernanghrnlra, Al Abbas

yang menyiramkan aimya, lalu Al Fadtrl berkata (karena m-enahan beban

bemt): kasihanilah aku bisa-bisa uratku putus.

Statusnya murcalia9ryid.

123691. Diriwayatkan oleh Ath-Thabrani dalam Al Arsatilrol
tentang biografi Ahmad bin Yahya Al Hilwani, dari Al Hasan bin Ali ia

berkata: Yang memandikan Nabi $ adalah AIi dan Al Fadtrl bin Al

Abbas, sedangkan Usamah bin Zaid ia menyiramkan air atasnya.

t237}l. Diriwa5ntkan oleh Al Ee.zzar:Lto? dari jalur Yazid bin Bilal

ia berkata: Ali berkata: adalah Nabi $ berwasiat agar tidak dimandikan

oleh siapapun selain aku. AI hadits

I237Ll. DiriwaSatkan oleh Ibnu Al Mundzir dalam Al Auath dart

Abu Bakar: bahwa ia memerintahkan kepada mereka agar yang

mernandikan Nabi $ adalah anak-anak Pamannya, dan ia kehrar dari

sisi mereka

1101 Ak tidak menemukannya dalam Al Mu'jam Al Auath, dan telah diriwayatkan
oleh Abu Ya'la dalam Musmd nya (no. 49621 dali Ai$/ah dalam hadits png
paniiing: bahwa Ali memandikan Rasulullah rt, sedang Usarnah bin Zaid

menyiramkan air atas beliau. Akan disebutkan siapa-siapa 57ang mernandikan

Rasulullah 4$ menurut mushannif.
Ltoz 74r*rg PJBazzar (no.925).
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901- 123721- Hadits: Bahwa Nabi S dimandikan

dengan berpakaian:

Diriwayatkan oleh AsySyafitillo3 dad Malik dari Ja'far bin

Muhammad dari bapaknya dengan isnadfutr-

123731. Diriwayatkan oleh hnu Majah11m, Al Hakim1105 dan Al

Baihaqi1106 dari hadits Alqamah bin Murtsid dari hnu Bumidah dari

bapaknya, ia berkata: Ketika mereka'hendak memandikan Rasulullah #l
Mu'a& menyeru mereka dari dalam: janganlah kalian melepas pakaian

Rasulullah $.
Telah disebutkan sebelumnya hadits Ibnu Abbas dan Abu Jafar-

123741. Diriwayatkan oleh Abu Daud,11oz Ibnu Hibbanllos dan

Al 11uLi-110e dari Ais5nh ia berkata: Kefika mereka hendak

memandikan Rasulullah $ mereka berkata: Kami tidak tahu apakah

kami harus melepaskan pakaian beliau seperti halnya para mayat biasa

atau memandikannya dengan tetap memakai pakaian, dan ketika

mereka berselisih pendapat Allah menidurkan mereka, kemudian ada

suara seseomng dari sisi rumah yang mengatakal kepada mereka dan

mereka tidak tahu siapa dia: Mandikanlah Rasulullah $ dengan tetap

mengenakan paloiannya ..al hadib.

Dalam riwaSnt hnu Hibban1110 disebutlon: yang mendudukkan

beliau di pangkuannya adalah Ali bin Abu Thalib.

tlos Musnad Syafi'i (halaman 356).
tLo4 9rr-r, Ibnu Maiah (no. 12166).
rlos 14*6-1rAl Hakim (7/354,362).
tlo6 4"5r*t Al Kubm(3/387-388).
LroT 5*-, Abu Daud (no.3141).
rLos 56r1ii1i lbnu Hibban lN lhsatdno.6627).
rloe MustadmlkAl Hakim 13/59'60l,.
ltto 56u1y1, Ibnu Hibban t,4l lhsan/no.6628\.

222



Kitab Jenazah

t23751. Diriwayatkan oleh Al 11uLirr1111 dari Abdullah bin Al

Harits ia berkata: Yang merrnndikan Nabi $ adalah Ali, dan Ali

memqtrang sebuah kain ynng digwnkan r:nhrk memandikan beliau lalu

memasukkan tangannya diba'unh pakaian, ia memandikan beliau sedang

pakaian beliau tetap melekat.

Hadits AIi: bahwa Nabi $ bersaMa, "tW li tt$J 3,}f I
* 'l:'e W A 'Janganlah kau bmpakl<an phamu, dan

jangan melihat paha onng tang hidup dan mati-'

Hadits ini telah dibahas sebefumn5ra dalam sSraratqramt shalat.

'o

d4. . [vrvr] -q . Y

Jtl

9O2- 123761. Hadits: Nabi * bersaMa kepada para

wanita yang memandikan putri beliau: "Mulailah dengan

sisi-sisr l<anann5n dan anggota wtdhu'nga-'
1112 6ri hadits Ummu Athitah dan namanSp adalah Nusaibah.

.tii,.*;t gV) V? o?i: :to0t'"tL

L*.[rrvv] -1 .r
'e\ojir 6'f,*.Lriit"

1111 Akt, tidak menemukannln dan ia juga tidak menyebutkarunya dalarn lth;f Al
Mahamh dalam Musnad Abdullah bin Al Harits lihat (6/5645701.

rttz 57r1i11, Al Bukhari (no. 1253) danshahil, Muslim (939).

JG *,, *vbt J.'fi,Ly

*:, *\te'fiAi
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903. 123771. Iladits: diriwayatkan bahwa Nabi #
bersabda: nPerlakukanlah mayat kalian sepefii kalian

memperlahukan pengantin kalian.,'

Hadits ini disebutkan oleh Al Ghazali dalam Al Wasithur3

dengan redaksi: "Perlahtkanlah mcyat kalian seperti lcalian

memperlahtlan orangyang hidup dari kalian.'

Ibnu Shalah mengomentarinya dengan mengatakan: Aku telah

mencari hadits ini namun a}ltr tidak menemukannya."la

Abu syamah berkata dalam k,ttab As-siwah, hadits ini tidak

dikenal.

P3TSl.Ibnu Abu Syaibahrll5 meriwayatkan dari Muhammad

bin Abu dari Humaid dari Bakar bin Abdullah Al Maud ia berkata:

aku datang ke Madinah lalu aku bertanya tentang cara memandikan

mayit? Maka sebagian mereka berkata: perlakukanlah mayit kalian

seperti halnya kalian memperlalukan pengantin kalian, tapi jangan

engkau tarnpakkan.

Dan diriwayatkan oleh Abu Bakar Al Marwazi dalam kitab Al

Jamrz dan ia menambatrkan padanya: lalu mereka menunjukiku

kepada bani Rabi'ah, lalu aku bertanya kepada mereka lalu ia

menyebu&annya...dan berkata: tapi jangan engkau sinari. Isnadnya

shahih akan tetapi zhahir-nya mauquf.

123791. Riwayat yang paling shahih dari yang ada adalah

dalarn shahih Bukhari Muslimrrr6 dari Ummu Athiyah: ketika kami

memandikan putri Rasulullah & kami menyisir rambutrya-

ttr3 Al Vasithkarya Al Ghazah Q1369).ttt41qzs11.
trrs Mu*harttqflbnu Abu Syaibah (no. 10926).
tll6 Telrh disebutkan.
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t23S0]. Diriwayatkan oleh Al Baihaqilllz dari Airyah secara

mu'allaq, bahwa ia berkata: Kenapa kalian sisir mayit kalian.

Al Baihaqi berkata: Yaitu menyisir rambutr3a, ia sepertinya tidak

suka jika menyisim5n dengan sisir yang bergigi sempit. Demikian

katanya! Abdurrazzakrlls dan Abu Ubaid dalam Ghafib ll l76ali6t71o

telah menilainya maushul dari jalur Ibrahirn An-Nakh'i: bahwa Aisyah

pemah melihat seoftmg perernpuan rambuhrya rontok disisir maka ia
berkata: kenapa kalian sisir mmbut mayit kalian.

Ia sepertinln tidak suka melihat hal itu b€rl€bihan, bukan

melarang rnenyisir.

Hadits: bahwa Nabi $ bersaMa kepada para wanita
yang memandikan putrinlla: 'Mulailah dengan srsi-srsi
kanann n-"

Telah dijdaskan sebelumnya.

# qtr y.i.t ?\giC fi \* .[rr,rr] -r . t

".q\f tX'ji
9O4. 123811. Hadits: bahwa Nabi & bersaMa kepada

para wanita Snng memandikan putrinya: 'Mandil<anlah ia
tiga kali atau lima lrali atau tujuh kali-"

1117 4"-5uru2 At Kubm (3/3901.
1178 MushannafAbdurrazzak (no. 6232). .

trTe chadb At Hadibl<aryaAbu Ubaid (4/374).
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Muttafaq u1ui6772o dari hadits Ummu Athiyah akan tetapi pada

riwayat keduanya setelah perkataan: 'Atau lima kali" : 'Atau lebih

bunWk dari itu...'al hadits-

Dalam satu riwayat 61 6uL11uri11z1' 'Abu tuiuh kali abu lebih

banpk dari itu.

Perhatian

Puffi Rasulullah s yang dimaksud adalah Tainab seperti yang

tersebut dalam shahih Mtrshm.

Hadits: Beliau bersabda kepada ummu AthiSph:

'Gunal<anlah kafur pada baqtan tenkhir-"

Mutbhq alaih.

123821. DiriwaSntkan oleh Ibnu Abu Syaib4,rrz2 dan Al

1-1uLirrl1123 dari jalur Abu Wail dari Ali: bahwa ia memiliki minyak kesturi

lalu ia berwasiat agar ia ditahnith dengannya, dan berkata: ini adalah

sisa dari bhnithNabi $.

|*yJ, JC *t ;r.?rt e'fi :e*y.[rr,rr] -1.o

*dsrgAAWUi

7t2o Shalili Al Bukhari (L2531dan Shahih Muslim (no. 939).
r12r 51ru1r11i Al Bukhari (no. 1259).
tlzz 74*1rro-1:lbnu Abu Slpibah (no. 11032).
1r2z 14*p4,u2Al Hakim (1/g6l|
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905. t23831. Hadits: bahwa Nabi & bersaMa kepada

Aisyah: 'Jika englau meninggal dunia *belumlru mala aku

akan memandil<anmu dan menglafanimu-'

Diriwayatkan oleh Ahmad, 1 124 Ad-rru'irrri, 1125 lbnu Majafi, 1 1zs

hnu Hibban,1127 Ad-Daraquthni1l28 dan Al Baitraqill2e 66 hadits

Aiq,rah, dan pada bagian pertamanya berbunyi: adalah Rasulullah $
kembali dari Baqi', dan aku merasakan sakit kepala, lalu aku berkata:

aduh ptrsing sekali kepalaku, maka beliau bersabda: "TidaHah mengapa,

jika enskau maninggal sebelumku aku akan menguus (ianaah)mu;

memandikanmu dan mengkafanimu ".. - al hadib-

Al Baihaqi menilainyra cacat disebabkan Ibnu Ishaq, namun ia

tidak meriwayatkannya sendiri, akan tetapi ada perawi lain gnng ikut

serta meriwaSratkannya !,aifu Shalih bin Kaisan dalam riwayat

Ahmad1130 dan An-Nas' i.1131

Sdangkan hnu Al Sur"ii7l3z ia mengatakan: tidak ada yang

mengatakanz "Aku memandil<anmu"kecuali hnu Ishaq, dan sumbemya

ada dalam shahih 3rL1r*i1133 dengan redaksi: 'I{alau itu taiadi atas

diimu dan aku masih hidup mal<a aku akan mqnohonl<an anpunan

anfukmu dan mendakanmu. "

tt24 Y,-rui Imam Ahrnad 16/2281.
tl2s g*72r7 Ad-Darimi (no. 80).
Lt26 g**, hnu Majah (no. 12165).
1127 Shahih hnu Hibban (rAl lhsailno.5586).
tt28 S*un Ad-Damquthni (2/741.
1L2e n _g**7 Al Kubm(3/3961.
Lt3o 74u"nu6 Imam Ahmad (6/1M1.
tL3L 4t^5*u, Al Kubmkarya An-Nasa'i (no. 7081).
1132 47-7u1rrin fi Ahadits Al l<hikf (2/51.
1L33 shahih Al bukhari (no. 5666).
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Perhatian

Jelas,bahwaperkataannya;laghasalfuki(niscayaakuakan
memandikanmu..) dengan menggunakan tam tahrit sementara yang ada

dalam kitab-kitab tersebut adalah: dengan menggunakan '6'

dan inilah yang benar, dun perbedaan antam keduanya' bahwa yang

pertama adalah sebagai syamt sedangkan 5nng kedua adalah sebagai

(perandaian).11il

Perkataannya: Ali memandikan Fatimah'

Akan diieJaskan pada bab terakhir.

906.lz3ul.Hadits:adaseoEnglaki-takisedang
memakai ihram bersama Nabi $, lalu iatuh dari untanlp dan

rneninggal dnnia, maka Nabi $ bersaMa, 'Mandil<anlah ia

dengan air dan sidr, dan kafanilah dengan lkedua pal<aian

(ihran)nyaJ,rtss dan jangan beril<an wangi-wangian, dan

jangan fufupi kepalanya, karena kelak pada hari kiamat ia

akan dibangkitl<an dalam keadaan bertalbi5ph' "

Mutbfaq u1u1r1t36 dari hadits hnu Abbas. Dan ia memiliki

sejumlah jalur dan redaksi. Dan diriwayatkan juga oleh pm-I{35.'i1137

dan hnu 11i66rr1138 dengan redaksi: "Dan janganlah kalian tufupi

wajah dan kepalansa. "Dan demikian juga dalam riwaSnt 14rt1i*1139. fil

1134 Dulatn mantrslaip aslinya terhrlis: hnnahyi (unttrk larangan) dan ini salah, yang

bernr adalah pada l, v dan r.

1135 pu6r, manuskrip aslinya tertulis: baubahu (pakaiannya) dengan bentuk tunggal,

dan yang benar adalah pada p, v dan r.

trs6 56u171, Al Bukhari (no. 1265)dan Shahih Muslim (no. 1206x99).
rL37 5**, Arr.Nasa'i (2714)
1138 56u1y1, Ibnu Hibban (Al lhsan/no.3960)
rrse 56u171, Musl[m (no. 1206) (98)
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rh adalah *r,r"nO:::;,*::
kemungkinanll4l i. praduga dari sebagian perawi.

Hadits: 'Sebik-baik palaian lalian adalah putih,
mala pakailanlah ia pada onang tnng hidup dianbra kalian
dan jadikan ia *bagai l<afan hgi onng trury mati diantara
Ialian-'

Hadits ini telah dijelaskan dalam bab Jumat, dan !,ang
menentangnya adalaht

12385]. Hadits Jabir diritmyatkan oleh Abu puu61142 secam

mar{u':

i* qj d;s$* *j'l'*ti,;ttt
'Jika slah sarang l<alian mafugat dunia dan maniliki sauafu

maka l<afanilah ia dalam pal<aian bqgads.'Isnadnya hmn-

9O7 - [23861. Hadits: bahwa Nabi $ dilefani dengan
tiga helai kain Sahuliah 5nng tertuat dari benang putih,
tanpa baju dan 'imamah padanlra-

Muttafaq alaih1143 dari hadits Ai"yah. Dan dalam riwayat Abu
puu41144' tiga helai baju Yarnan ptrtih.

116 As-Sunan At Kubm (3/3931
:-tt lq,tZSL!..
1142 5*u, Abu Daud (no. 3150).
ttas 51ru1i16 Al Bukhari (no. L2641dan &nhtrh Muslim (no. 941).tt4 5*ru, Abu Daud (no. 3151).
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Dan dalam riwagnt An-Nasa'i116: lalu disampaikan kepada

Aisyah perkataan mereka; dikafani dua helai dan selendang bergaris,

maka ia berkata: telah didatangkan kain selendang akan tetapi mereka

menolaknln

Dalam riwayat y*6r1145: sedangkan hullah (sejenis pakaian),

membuat oran(fomng ragu, bahwa ia dibeli untqk dikafankan pada

beliau lalu ditinggalkan.

Perhatian

Kata As-Sahuliah adalah nerna

diriwayatkan dengan sr? fathah dan l&a'

dengan sihdhammah.

sebuah tempat di Yaman,

dhanunah, dan diriwaYatkan

Faedah , 
,

l23S7l. Diriunlratkan oleh Abu p6,r61147 dari Ibnu Abbas bahwa

Nabi $ dilGfani dahm tiga helai pakaian; pakaian png dikenakan

beliau kefika meninggal dunia dan hultahNairan.

Dirir,rnlntkan oletr Yazid bin Abu ziyad seotang diri, dan

hapalann5n telah benrbah, dan ini adalah haditsnya yang lernah.

l2338l. Diriuaptkan oleh Ibnu 66111'18 dari ialur lain dari hnu

Abbas: bahwa Nabi s dikafani dalam kain beludru merah. Ia

diriwaSntkan derrgan id yarry tersebut sarn'

tr4s Sutan ArNasa.i (no. 1899).
rr45 57u171i Muslim (no. 941) (215).

rr4, 5*-r, Abu Dad (no. 3153)-
rr48 /l Kanitka4B lbnu Adi(6/M).
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Kitab Jenazah

123891. DiriwaSntkan oleh Al B^o*tt4e dan lbnu Adi dalam .4/

xrnillso dari jalur Jabir bin Samtrmh: Nabi $ dilrafuni dalam tiga helai

pakaian; baju, sarung dan kain pernbunglus

Diriwayatkan oleh Nasih seomng diri, dan ia lernah-

' 123901. Diriwasntkan oleh Ibnu Abu $pibah,llsl Alunad1152

dan AI B*rorLLS3 dari Ali: adalah Nabi $ dilohni dahm tuiuh helai

pakaian.

Ini adalah riwayat Abdullah bin Muhammad bin Uqail dari hnu
Al Hanafiyah dari AIi, sernentam Ibnu Uqail dtotilai buruk hapalannya,

dan haditsnya hanln dapat diiadikan sebagai perx&ilsmg, ia dinilai baik

jika dirir,raSntkan seorang diri, dan fidak diterirna jika bertentangan

dengan riwagnt lain, dan ia telah menlnlahi ritm1pforya sendiri; dimana

ia meriwayatkan dari Jabir bahrnra Nabi $ dikatani dalam pakaian

namirah.

Aku berkata:

l239tl. Diriwayatkan oleh Al Hakim dari Hadits A1ryub dari Nafi'

dari hnu Umar hadits yang mengrratkan riuaSnt Ibnu Uqail dari Ibnu Al

Hanafnh dari Ali. Walhtu a'hrn

908. 123921. Fladits: bahwa Mtrsh'ab bin Umair
meninggal dalam perang Uhud, dan ia f,dak meninggalkan
apapun selain namirah, jika difufupkan atas kepalanya,

Lr4e Kasyf At,4sfar(no. 811).
L15o 4117u-i1karya hnu Adi(7/471.
LTst Mushatu?afhnu Abu Syaibah (no. 11084).
Lt52 14*nu4 Imam Ahmad (no.728,8O11.
Lt53 74*nu4 NBazzar (no.646).
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kedua kakinya terlihat, dan iika ditutupkan atas kedua

kakinSn, kepalan5n terlihat, maka Nabi & bersaMa,

'Tutupl<anlah ia atas kepalanya dan hrtupilah l<akinya

dengan idzl<hir-"

Muttafaq alaihlrs4 dari hadits Khabbab bin Al Art.

Dan dalam riwa5nt y*6-1155, budahbukan nummh' '

fZSSZl. Diriwayatkan oleh Al 11uLirr1156 dari Anas tentang

Hamzah sarrra sepertinYa.

Hadits: Abu Bakar berurasiat agar dikafani dalam

pakaiannSTa yang usang.

Akan di;elaskan di bab terakhir.

*-&'^iv 
"At G6liv rL*.[rrrt] -r.r

9O9- 123941. Hadits: 'Janganlah lalian bermahal-

mahalan datam kain Wan, l<arena ia alan leryrap dengan

segerzr-

Dirirrn5ntkan oleh Abu Du,rd1157 dari riwalnt As-Sya',bi dari Ali.

Dan dalam isnad.rya terdapat Amru bin Hasyim Al Janbi ia

diperselisihkan. Ada 3nng terputgs antam As€5n'bi dan Ali, dimana Ad-

[Lg Shaliih Al Bukhari (no.7276) dan Shahih Mtslim (no. 9zl0)-
1155 Aku menemukan kata ini dalam Shahih Muslim.
Lrffi MwbdnliAt Hakim (Z/tzO).
tr57 gr*, Abu Daud (no. 3154).

t-,c--t
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Daraquthnillss 6urL.1u: ia pemah mendengar darinSn kecuali hanya

satu hadits.

123951- Dan dalam riwayat 14,rt1irrr115e dari Jabir, 'Jika salah

s@rz,ng diantam lalian mengkafani saudamn5n maka hqdaHah ia
mangkafanirya dengan bik. "

At-Tirmidzi1160 *eri*.*g*n: bahwa yang bersih

OY yang mahal

123961. Diriwa5ratkan oleh Abu Daud,llet Ibnu Hibbanl162 6*
Al Hakim1163 6uri hadits Abu Said: bahwa k€fika ia herrdak menturggal

dunia ia minta diambilkan pakaian yang baru lalu memakainln,

kemudian berkata: aku pemah mendengar Rasulullah $ bersabda,

WbG e$ y.6,;',*i- *$tlt
'sesingguhnya seorang mayit kelak u*u, AOunnA*u, dengan pakaian

yang dipakainya ketika meninggal dunia."

Diriwayatkan oleh lbnu Hibban tanpa cerita, dan berkata: yang

ia rnaksudkan dengannya adalah amal perbuatannnya, sebagaimana

firman Allah Ta'ala, "Dan pakaianmu sucil<anlah," maksudnya: dan

amalmu perbaikilah. Ia berkata: dan hadits-hadits yang shahih

1158 66. Tahddb At-Tahdzib (s/s7l.
rlse shatiilT Muslim (no. 943).
rt6o 5*',un At-Tirmidzi (3/3201setelah hadits (no. 995) disebutkannya oleh Salam bi

Abu Muthi'.
Lt6r 5* , Abu Daud (no. 3114).
tL62 51ru1ii6 hnu Hibban (At lhsan/no.73761.
tt6z 74*7u4-1rAl Hakim (7/340).
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menyatakan dengan jelas bahwa kelak manusia akan dibangkitkan

dalam keadaan tidak beralas kaki dan tidak berpakaian (telanjang)

Dan cerita yang ada dalam hadits Abu Said menentang hal itu,

dan ia lebih tahu tentang malrsudnya dari omng yang sesudahnya.

Al Khattabille menyebutkan tentang penggabungan antara

keduanya bahr,rn ia dibangkitkan dengan pakaiannya, kemudian

dikumpulkan dalam keadaan telanjang, wallahu a'lam.

Hadits Aisyah: Beliau dikafani dalam tiga pakaian
tanpa baju dan 'imamah padan5n-

Hadits ini telah dibahas sebelumnln.

Ia mengulanginya disini unfuk membantah pam pengikut

madzhab Hanafi yang menafikan pakaian sebagai kafan, dan

memberikan jawaban kepada mereka dengan kemungkinan maknanya:

tiga helai pakaian, selain baju dan 'imamah, dan ini tenfu bertentangan

dengan hadits gang ada.

Ia berdalil tentang pembolehan menjadikan pakaian sebagai

kafan dengan hadits Jabir dalam cerita AMullah bin Ubay, dimana Nabi

$ memberikan pakaian yang beliau palni kepada putranya lalu ia

mengkafaninya dengann3a.

910. Perkataannya: Dikecualikan bagl orang !/ang
berihram, fidak diperkenankan baginya memakai pakaian

lpng berjahit-

1164 Ma'alitn As-S.nnn 14/285).
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Ia menunjuk kepada hadits Ibnu Abbas tentang kisah orang yang

berihram. Dan telah dibahas sebelumnfb, dan disebutkan: 'I(ahnilah ia
dengan dan janganlah kalian menufupi keplarrya-'

9l1-. 123971- Hadits: bahwa Ummu AttEEh kefika
memandikan Ummu Kultsum putri Rasulullah * [adatah
Rasulullah S11165 duduk di pintu, lalu memberikan
kepadan5Ta kain sarung dan pakaian rumah, dan kenrdung
serta dua helai pakaian-

Demikian disebutkan padanya nama Ummu A*qph, dan ada

koreksi padan5ra, karena Abu Daud116 meriwayatkan dari:

123981. Hadits l.aila binti Qanif Ats-Tsaqafiah, ia berkata: alar
termasuk png ikut serta mernandikan Ummu Kultsum puM Rasuhllah

#, da., hal pertama yang diberikan Rasulullah $ kepada kami adalah

kain sarung kemudian pakaian rumah kernudian kenrdung kernudian

kain pembalut, kemudian setelah ifu aku memasukkan dalam pakahn
lain, dan Rasulullah $ sedang duduk di pintu memberikan keeada larni
pakaian derni pakaian.

Riwalnfurya ini adalah dari rir*ayat Muhamrrnd bfoi Ishaq, h
berkata: Nuh bin Hahm menceritakan kepadaku dari Daud sorang laki-
laki dari bani Urwah bin Mas'ud, Ummu Habibah telah mdahirkanryra,
dari laila dengan ini.

Dinilai cacat oleh hnu Al Qaththanrr6T dikarenakan Nrh adalah
omng yang tidak dikenal, sekalipun Ibnu Ishaq telah mengatakan bahr,rn

ia adalah seorang qari' Al Quan, dan ia mgu tentang Daud apakah ia

1165 6r"r1u6 dua tanda lilrung hilang dari manusluip 6linya, dan & Fda n .i, dan r-
7166 S*-, Abu Daud (no. 315fl.
Lt67 mr-, 41 Wahm val tham (5/52-il1 (no. 2292).'
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Daud bin Ashim bin Uruah bin Mas'ud atau Daud yang lainnya, jika ia

adalah bin Astrim maka menjadi rancu, karena Ibnu As-Sakan dan yang

lainnya berkata: bahwa Ummu Habibah adalah istri dari Daud bin

Urwah bin Mas'ud, berarfi ia bukan Daud bin Ashim yang Ummu

Habibah mdahirkannta-

Adapun Spng dinilai cacat oleh lbnu Qaththan ia bukan cacat,

dimana lbnu Hibban telah memastikanll6s bahwa Daud adalah Ibnu

Ashim dan pdahiran Ummu Habibah unhrknya adalah hasan jika benar

apa lrang dilGtakan oleh hnu sakan. Sebagian pakar kontemporer

mengatakan: Maksud melahirkann5ra adalah menerimanya.

Perhatian

Dalam hadits ini fidak disebutkan kehadiran Ummu AthiSnh atas

hal ifu, akan tetapi disebutkan dalam riwayat hnu Ma1al.116e

l23gg]- Dari Abu Bakar dari Abdul Wahhab dari Ayyub dari

Muhammad dari Ummu Athiyah ia berkata: adalah Rasulullah $ masuk

kepada l<arrf, dan kami .sedang memandikan putri beliau Ummu

Kultsum--a/ lndits-

Diriuragrafl<an oleh Muslimll7o lalu berkata: Taenab dan para

perawinya lebih teliti dan lebih akurat.

. 91..2- l24OOl. Perkataanryra: Tidak ada kehinaan

dalam menggotong ienazah; hal ifu telah diriwayatkan dari
perbuatan Ra$lullah #.

rr6e 5,r*, Ib,ru Maiah (no. 1459).
LLT0 51-1ri1i Mrslflm (no. 939) (210).

Lroa 4s-741(4/Zt7l.
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DiriwaSatkan oleh Syaf i1171 6uri sebagianll72 sahabatrya dari

Nabi $ bahura beliau ilnrt menggotong jenazah Saad bin Mu'a& antara

dua tiang.

l24JJ,1l. Telah diriwaptkan oleh lbnu Su.dlu3 dari Al Waqidi

dari Ibnu Abu Habibah dari para syailfi bani Abdul Astful.

Kernudian disehrttran oleh Ar-Rafi'i.

913- 124021- Perkahann5Ta: Diceritakan bahwa
sejumlah sahabat dan tabiin iugp pernah menggotong
jenazah-

DiriuraSntkan oleh Slafi'ilrz+ dari Ibmhim bin Saad dari

bapaknp dari kakelmSn ia berftata: Aku mdihat Saad bin Abu Waqqash

menggotong janra?ah Abdurrahrnan bin Auf derrgan berdiri diantara dua

tiang bagian depan dengan meletakkan fikar di atas pundaknSra-

12403, 2N61. Diriuayatkan oleh Sl,rafi'iu7s ;uga derrgan sanad-

sanadn3n dari pe6uatan Utsman, Abu Humirah, Ibnu Zubair dan Ibnu

Umar, sernuanla telah diriwayatkan oleh Al Baihaqi.1176

t20Tl.Diriurayatkan oleh Al Baihaqill77 dari pertuatan Al

Mutthalib bin Abdullah bin Hanthab dan Srang lainrryp.

tLTt 1'1u'ri1;1As-furnn urtlAbarkililnAl Baihad ftro. 2105)-
rrtzlq,r?.ilI-
1r7 3 4XSV-bqat Uorya tbnu Saad (3/ 4311.
rL7 4 41 U-- karya lmam Aqrgnfi'i (l/2691.
117s 661 M$nad knam q/afi'i Gralanran 357).
tL76 4"4**, Al Kubm l4/2H21'l.
1177 lbid(4/201.
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I24O8l. Dalam shahih Al Bul'hari1178 6i.n6t'11.u,'': Ibnu Umar

merawat putra Said binTaid dan menggotongnya.

I2Ng,24L2l. Diriwayatkan oleh Ibnu Saad117e d'i Marwan,

Utsrnan, g--'118o dan Abu Huraimh atas hal ini-

91,4. l24L3l. Hadits Ibnu Mas'ud: Jika salah seoftmg

kalian ikut mengantarkan iena,Elh maka hendaklah ia

memegangi keempat sisi kerandanSn, kemudian terserah

mau terus menggotong atau melepaskan, karena hd ifu
termazuk perbuatan sunnah.

DiriwaSntkan oleh Abu Daud Ath-Thayalisi,1181 Jbnu Maia[11e2

dan Al Baihaqi1183 dari riwayat Abu Ubaidah bin Abdu[ah bin Mas'ud

dari bapaknfa ia berkata: Barangsiapa ikut mengantarkan iq:nzah rnaka

hendaklah ia menggotong semua sisinla, karena hal ifu termasuk

peltuatan sunnah, kemudian setelah ifu terserah mau terus menggotong

atau melepaskan. Ini adalah redaksi Ibnu Majah

Ad-Damquthni dalam kitab Al llal'Lu berkata: terdapat

perselisihan pendapat dalam isnadnyaatas Mansur bin Al Mu'tamir-

Datam trab ini:

124741. Dari Abu Darda diriwayatkan oleh Ibnu Abu Syaibah

dalam Mushannafnya. 1185

t178 Shal,ili Al Bukhari (l/422, cetakan Al Bugha).
trTe Q3451.
fleo 41i-Taubaqatl<arya hnu Saad (3/366\.
LLat Musnad At-Thayalisi (no. 332).
traz S*ru, Ibnu Majah (no. 1479).
rt83 As-S.tnarl Al Kubm(4/16,201.
tBa n4 k** Ad-Daraquthni (5/305).

I
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124L5,24161. Dalam iotab Al ltatkarya Ibnu Al Jauzi disebutkan

hadits marfu'dari Tsatiban1186 dan Anas,1187 dan isnd'
lemah.

Hadits Anas diriwayatkan oleh Ath-Thabrani dalam Al
At;r;atFlssecam nnr{u' durganredaksi: f gO, #, Alir,S.* U
't4 W;J'* fu "Ehmngsiap manggotong kanpt sisi k@da Nlah

al<an mengarnpuninga anpt puluh dm bar.'

l24l7l. Diriunptkan oleh lbnu Abu q,aibahrEe dan

Abdunazzaklleo dad jalur Ali Al Azdi ia berkata: Aku mdihit lbnu

Umar menggotong keernpat sisi keranda jenazah.

t24l8l. Diriwayatkan oleh AMurrazzakllel 6ari iahrr Abtr Al
Mahzam dari Abu Huraimh: Bamngsiapa lrang menggotong keernpat

sisi keranda jenazah maka ia telah menghapuskan kesalahannya.

915. [24191- Hadits Ibnu Umar: Aku melihat
Rasulullah S, Abu Bakar dan Umar berjalan di depan
jenazah-

Diriwayatkan oleh Ahmad1192 dan semua pengarang kitab

Sunan1193, Ad-Damquthni, hnu gi66*119a dan Al Bailmqill% dari

hadits Ibnu Uyainah dari Az-Zuhri dari Salirn dari bapakryra dengannlra.

Lrss Musharl:rifhnuAbu S!,aibah (no. 11236).
Lttt6 41 nu141 Mubnahi5ah (l/379/no. 6341.
tt87 tbid (2/898/rp. L4991-
Lt88 41M4r'prn Al Ausath(no. 5920).
tLse 74*1-r-u1:lbnu Abu S!,aibah lno. 11277).
71s Musharunl:Abdurrazzak (65201.
tlet 16i61no.6518).
tlez 74**4 Imam Ahmad (no. 4539).
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Ahmad berkata: Diriwayatkan dari Az-Ztdhri secara mursal, dan

hadits Salim adalah perbuatan hnu Umar dan hadits Ibnu Uyainah

adalah praduga.

At-Tirrnidzi berkata: para pakar hadits berpendapat bahwa

mursal lebih te,pat, lnng mengatakannya adalah hnu Mubarak. Ia

berftata: Muammar, Yunr-ls dan Malik meriwayatkan dari Az-Zuhri

bahwa Nabi $ berplan di depan jerlrazah.

Az-hthn trerkata: Salim mernberitahukan kepadaku bahwa

bapaknya berralan di depan jenazah.

At-Tirrnidd berkata: dan diriwalntkan oleh lbnu Juraij dari Az-

Zuhri s€e€rti Ibnu USrainah, ksnudian diriwa5ntkan dari hnu AI

Mubamk bahrwa ia berkata: menurutku hnu Jumij mengambilnya dari

Ibnu Upinah.

A*'Nasa'i berkata: Menyambungnya adalah salah, yang benar

adahh mtusL

l242Dl. Alxnadll% berkatat Hajjaj menceritakan kepada kami,

atrnr mernbacakan atas Ibnu Jurai;, Ziyad bin Saad menceritakan kepada

lrarrri: bahura lbnu Syihab mernberitahukan kepadanya, Salim

menceritakan kepadaku dari lbnu Umar bahwa ia berjalan di depan

yanrrzah, dan adalah Rasulullah $, Abu Bakar dan Umar juga berjalan di

depan ierlrazzrh.

ttes Surul Abu Daud (no. 3179) Sunan At:Tnmidzi (no. 1007,1008) Sunan A*
I{asa'i .(urd.l9M,l945) dan Sunan hnu Ma}ah (no. 1482).

rre4 slahih Ibnu Hibban [Al lhandno.3045,3047).
t1s 4t5lr-, Al Kubm(4/231.
r196 MuaTd lrrnmAhmad (no.4939).
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Abdulhh1197 berkatar bapaldm berkata yang nnksudnya: y'ang

mengatakan: dan adalah Rasulullah $... sampai seterusrrya, adalah Az-

Ztrhi, dan hadits Salirn adalah perbuatan lbnu Umar

Diriwayatkan oleh Ibnu Flibban dalam shahihn1plle8/ree 6*i
jalur Syu'aib bin Abu Hamzah dari Az-Zuhri dari Salim bahwa Abdullah

bin Umar berialan di depan ia:rrzah, jr.rga Abu Elakar, Urnar dan

Utsman.

Az-hfuiberlrata: Derniklmlah sunnah.

Ini lebih benar dari hadits Ibnu Uyainah, Ad-Daraquthni

menyebutkan dalam l<ibtb Al llal sQumlah perbedaan pendapat atas Az-

Zuht'', ia berkata: yang benar adalah pendapat yang mengatakan: Dari

Azz)hn dari Salim dari bapaknya bahr,rn ia berialan. Ia berftata: dan

adalah Rasulullah $, Abu Bakar dan Umar berjalan.

Al Baihaqi1200 mernilih menguatkan lrang nnr,tshul

(bersambung), karena ia dari riwalpt Ibnu Upinah, yang dinilai tsiqah

hafidh.

Dari AIi bin Al lvl6dini1201 ia berkata: Aku berkata kepada lbnu

Uyainah: Wahai Abu Muhammad, omng-orang menentangmu dalam

hadits ini. ia menjawab: Alil lnkin dengan Az-Ztrhri, bed<ali-kali ia

menceritakan kepadaku narnun aku fidak merrghitungnlp, ia

mengulanginya dan mempelihatkanryn, aku menderrgamya langstrng

dari mulutnya dari Salim dari bapaknyra.

aku berkata: dan ini tidak menafikan praduga darinya, bahwa ia

kuat hapalannya, karena ia mendengamya daringra dari Salirn dari

bapaknya, dan benar dernikian adanya, akan tetapi da idmi A<ab

11e7 65. Al Mu'bem Al lkball2/2{36Xrp. 13133).
rtes 56u171i Ibnu Hibban (no. 30zlt!).
rrce 1q,r2551.
r2oo 4"5**, Al Kubm 14/241.
rzot 161414y23-24y-
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tambahan yarrg dirnasuhkan) padanlp, mungkin Az-Zvhn

merryahfianngra kdEka menceritakannya kepada lbnu Uyainah,'dan

merrisatrkannya abs yang lainryn.

Aku tdah m@elaskannya dalam N Mudmi dengan penjelasan

yang l€bih lerlgkap dari ini.

Dpastikan kebenamnnln oleh hnu Al Mundzir dan hnu

Hazrrn,L&z tdah diriuralntkan dari Yunus dari Az-Zuhri dari Anas hadits

yang sarna, oleh 61-1ir-i6ri12os dan berkata: Aku

bertanSA tentalrgnlp kepada Al Bukhari lalu ia menjawab: ini adalah

kesalatran yang dihlukan oleh Muhammad bin Bakar.

916- l242Ll- Hadits Ali: adalah Nabi * berdiri

merrghgrmati jernazzrh sampai ia diletakkan, dan orang-oftmg
pun berdiri bemma beliau, kemudian setelah ifu duduk dan

memerinbhkan kepada mereka unfuk duduk.

Diriu4atkan oleh Al Baihaqiuoa dari seiumlah jalur, dan

menS;epakati pada sebagian jalur dengan redaksi ini-

Dalam redaksi y*6r1205 dari hadits Ali adalah Nabi $ berdiri

yaifu menghorrnati ier;razah kernudian duduk, secam singkat. Dan

diriurayratkan oleh hnu 11i56r',rzo6 dengan redaksi: Nabi I
mernerintahka-n kepada kami agar berdiri pada upacam jenazah,

kernudian s€tdah. ifu duduk dan memerintahkan kepada kami untuk

dudulr

w2 AlM.rlmh(5/1651.
l2os 5ro-, At-Tirrrdizi(no. 1010)
Lma n"5.or7 Al l{ubm(4/261
tM g-1ri1, Muslton trc.-9621
1206 g-1ri1, Ibrnr tlibban lAl lhsdno. 30561
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124221. Diriwayatkan oleh Abu pur612o7, At-Tirmi&i1ru, Ibnu

Maja[120s, N Bazzar dan Al Baihaqi1210 dari hadits Ubadah bin AstF

Shamit bahwa ada seomng Yahudi berkata: Dernikianlah Fng kami

lakukan 5nih: berdiri menghormati jenazah, maka Nabi $ bersabda,

"DuduHah kalian, alahi perbuabn muel<a.

Isnadnya lernah, At-Tirmidzi berlota: Gharib, dan Biryr bin Raft'

tidak kuat

AI Bazzar berkata: Diriwayatkan oleh Bislrr seorarg dfoi,

sernentara ia lemah hapalannya.

Syafi'il2lr berkata: Hadits Ali menghapuslon hul$rn hadits

Amir bin Rabiah dan Abu Said Al Khudtri dan yang lainrqTa.

Ibnu Uqail Al Hanbali dan An-Nawawi1z12 beryqdapat bahwa

hadits tentang duduk untuk menjelaskan bahwa hal itu bol€h, dan b€rdtoi

tetap sebagai sesuafu yang dianjurkan, wallahu a'lanz.

Perhatian

Yang dimaksud dengan sampai mayat dilehkkan, ad.lah

diletakkan di atas tanah.

Dalam riwa5nt Ubadah Snng telah discbutkan berbunyi: Sampai

diletakkan dalam liang lahad

Dia ditentang oleh hadits berikut:

124231. Hadits Al Barra' yang sangat paniang yang dinilai

shahih oleh Abu Awwanah1213 datl yang lainnln: bahwa suafu kdka

r2o7 5r*17 Abu Daud (no. 1376)
t2o8 5r-r, At-Tirmdid (no. 1020)
1209 5rrr7 Ibnu Mafrfi (no. 1545)
t2to 4t3r*, Al Kubn (4/28).
72tt Al Ufunkarya Imarn As]r-slnfi'i (l/279).
r2L2 Al Maimu'brla knam An-Nawawi (5/23G237).
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kariri mengantar jerazah bersama Rasulullah $, hingga sampai di

kubumn dan liang lahad belum selesai digali, lalu bdiau duduk dan kami

duduk disekitar beliau.

Ada perbedaan dalam riwapt Suhail dari bapaknya dari Abu

Humirah; dimana Ats-Tsauri berkata darinya: Sampai ia diletakkan di

atas tanah.

Abu Muawiph berkata darinya: Sarnpai diletakkan dalam liang

lahad, ini disebutkan oleh Abu Daud,12t+ dan ia menduga riwayat Abu

Muawiyah benar, dernikian dikatakan oleh Al Atsram.

917 - 124241- Hadits: bahwa Nabi $ ditan5Ta tentang

berialarr mengantar jenaz.ah, beliau menjawab: 'Jangan
teilalu cepat, jika ia baik segenl<an kepadan5Ta dan jila ia
buruk maka jauMah penduduk neraka, jenaah ifu diikt ti
dan bukan mengikuti, frdak dibenarlan *seoftrng
ilrarhluhrintn-"

DiriuraS;atkan oleh Abu pu,r61215 dan At-Tirmduilzr6 dari hadits

Alu Majtda\ dari lbnu Mas'ud ia berkata: kami bertanSn kepada Nabi

kami tentang berjalan dibelakang jenazah, beliau menjawab, 'Uangan

tqlalu cryt, jil<a ia oftng bik mal<a dan jika ia omng

bun*L217 maka b'dak menjauh kecuali penduduk nemka, jenaah ifu
diikuti dan bukan mengikuti, dan frdak dibenarkan sxeorang

mendahuluin5a-D

rzrs 714*nu6 Imam Ahmad (4/2781, Stnan AUu Daud (no. 4753), Sunan An-Nasa'i
(no. 2001) secara singkat, Sunan hnu Majah (no. 1549), Musnad Abu Ya'la
(no. 375), Musbdnk Al Hakim lL/37-381dan dinilai Shahih oleh Al baihaqi
dalam kitab SW'ab Al lrndn (no. 395).

1214 Suvatl Abu Daud lno.3/203/rc.3L731.
12Ls 16i41*- 3134).
1216 5**,, AhTirrnidzi (no. 1011).
tztz 1q12.561.
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Diriwayatkan oleh lbnu Majaftlzra secara singkat han5la sabda

beliau: "Jq-raah ifu diikuti.'Dinilai lernah oleh AI Bukhari,1219 ibnu

Adi,L2Ao AlTirmidzi,12z1 ArFNasa'i, Al Baihaqilzz danyang hinnya.

Perhatian

Hadits pertama dalam kitab Shahihain'1%

l2425l.Dari Abu Humimh dengan redalrsi: W'o'l grflurtlit

&Pl'*'^t# p u; * tu'ttf; * Wittt F u.:p'sqemkanlah

pnaah; jika ia baik 
'mat<a bik setati l<alian manyqemkannya

kepadanSa, dan iil<a ia buruk mal<a buruk selali aP JBng kalian

lekkkan dari a ls pundak kalian."

l2426l.Diriwayatkan oleh Abu Daud,t2z+An-Nasa' i,1225 dan Al
guLi*1226 dari hadits Abu Bakarah: aku menlraksikan kami bersama

Rasulullah # dut kami hampir berlari-la'ri kecil mengikuti jenazah.

124271. Diriwayatkan oleh hnu Majahlz dan Qasim bin

Ashbugh dari hadits Abu Musat "HadaHah l<alian baialan tenang

ketika menganbr ienaah kalian.'

Dan dalam isnadtya tadapat kelemahan- Dan diriwaptkan oleh

AlBaihaqilzza.

12tB 5**r, Ibnu Malah (no. 1u184).
1219 pE rul6l darinya oleh At-Tirmi&i setelah hadits.
t22o 7y 17u,ni1q/29ll.
t22t Suron AtsTirrnidzi 13/3321.
1222 As\1uratl Al Kubm 14/221.va Shalih Al bul&ari (no. 1315) dan Shahih Mnslim (no- 914)
1224 5**, Abu Daud (no. 3182).
72?5 5*-r, An-Nasa'i (no. 1912,1913).
1226 74*64rrkAl Hakm (1/355).
1227 5**, hnu Malrh (no.1,479).
P?a 4"5**, Al Kubm(4/221.
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Kemudian ia meriwayatkanl229 dari Abu Musa dari

pokataar,r,yu, jika kalian nanti mengantarkan jenazahku maka

berjalanlah dengan cepat. Ia berkata: ini menunjukkan bahwa

maksudngra: terlalu cepat ifu hukumnya makruh.

Perkataann5Ta: Diriwaptkan bahwa para sahabat

menshaliatkan atas tangan AMurrahman bin lttab.

Akan dibahas pada akhir bab.

9L8- Perkataannya: Dianjurkan

fubuh lpng terpisah dari orang yang

rambut dan 37ang lainnya-

Al Baihaqi1230 6*Lu1u: Diriwayatkan

hadits yang s€rnua isrndnya lernah.

menguburkan bagian

masih hidup; kuku,

dalam hal ini sejurnlah

t24281. Kemudian diriwayatkan dari jalur Abdullah bin AMul

Aziz bin Abu Rurmd dari bapaknya dari Nafi' dari Ibnu Umar secam

martu'. e# $9 #ri'.j#rri ptsl$ \b\t'Kuburlah kuku, mmbut dan

damh l<arqn ia adalah bangl<ai."

Ibnu Adilal menilai Abdullah dari hapaknllall2szlerrnah.

rD A -Sirr*t Al r&ba (4/ZIl.ts ua$Bt.
r8r 6 bel|<ata dahn kitab AI l{anfl ll/20].} AMuUah bin Abdul Adz bin Abu

Ruuru,ad menceritakan dari bapaknya dari Nafi' dari hnu umar dengan seiumlah

hadis yarg tdak dsertai oleh seomngpun atasnya.
1232 nd.r, semua naskah tertdis: (dan Abdullah lemah dari hnu Adi) dan yang benar

adalah seperti png aku sebutkan karena ia adalah perkataan hnu Adi seperti

png tersebut @a footnotedatas.

2fi
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Dan dalam bab ini:

t24291. Dari Tamilah binu Masrah Al Asy'ar\rah dari bapaknya

bahwa ia memotong kukunya lalu mengubumya dan memfa'kannya

L"nudl Rasulullah S.
Diriunyatkan oleh Al Bnzar, AttrThabranilz3i! 6r, Al Baihaqi

dalam Syn'ab Al Irnanle, hn isnadtya,l€rnah.

,1r 'rk 'ti"""Jt"S6,"t til :Ll* . [r t r '] - I t I
919- [24301- Hadits: 'Jika anak wng gutw menangis

ia harus dishalatkan-"

DiriwaSntkan oleh At-Tirmidzi,lffi lm-I{asa'i-1235 hnu

Majafurzsz dan Al Baihaqi1238 dari hadits Jabir dan ada tambahan: "Dan

berhak meumrisi.'

Dalam isrndtya ada Ismail Al Maldd dari Abu Zubair darinya,

dan ia lemah, At-Tirrnidzi berkata: Diriwaptkan oleh Asy'ats dan lebih

dari safu omng dari Abu Zuban dari Jabir s@ara mauquf, dan

sepertinln status mauquflebih tepat.

Inilah 5nng ditetapkan oleh 4vr-11u*'i.r8e

tN Al Mu'jinz N l{aba (2o/no. 7 64.
rN Syr'ub lt hmn lno. 6482t.
t23s suru? At-Tirmidd (no. 1032).
1235 ak, tidak menernukannya dati iahrr ini, akan tetapi aku ternukan dalan,4s-1unan

Al Kubm (no. 6358) dari jalur Al Mwftinh bin Mushm dari Abu Zubair dari
Jabir.

1237 N<u fidak menernukarur5ra pada hnu Maiah dari inlu, ini juga, akan tetapi
diriwaptkan olelrrlp dari plur Rabi' bin Badar seperti yang akan disebutkan.

L?-s 4"5rr*, Al Kubm (4/81.
L239 As\fiun 7 Al Kubml<aryaAn-Nasa'i (no. 6331).

u7
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M-Darquthni dalam Al llalberl<ab: Status marfu' tidak benar,

dan tetah diriwayatkan dari Syuraik dari Abu Zubair secara marfu', dan

ini tidak b€nar.

Diritlayatkan oleh hnu Majafulzco dari jalur Ar-Rabi' bin Badar

dari Abu Zubafo secara mar{u', dan Ar-Rabi' dhaif.

Diriwayatkan oleh hnu Abu SSnibahlz4l 4*ijalur AsySy'ats bin

Sarrrruar dari Abu Zubair y*- mauquf.

Diriwalptkan oleh An-Nasa'i1242 juga dan hnu Hibban dalam

ShatrihqTalz€ dan Al Hakimlz4 dari ialur Ishaq Al Azraq dari Sufuan

Ats-Tsauri dari Abu Zubair dari Jabir. Dinilai shahih oleh Al Hakim

menunrt q/amt Bukhari Mtrslim, dan ia menduga bahwa Abu Zubair

tidak mastrk dalarn slpmt Bukhari, dan meriwayatkan secara 'anbn (dai

dari), iadi dialah Snng membuat cacat hadits ini jika benar dari Suft7an

AtsTsar.ni-

Dan dirirrnSntkan oleh Al1-1uLirrr1zt15 iuga dari jalur Al Mughirah

bin Mtrslim dari Abu Zubair s@ara mar{u'dan berkata: aku tidak

seorangpun 5ang merafa'kann3n dari Abu Zubair selain Al

Mughirah, dan telah dimauqufkan oleh Ibnu Jurarj dan yang lainnya.

Dan diritmyatkan iryal.zre dari jalur Baqiyah dari Al Auzai dari

Abu Zrbair s@ra mar{u'.

L24o 5.on lb,rrr L{aiah (no. 1508.2750).
Eat LtudrutmftuuAbu $nibah (1 1603).
1242 Ahr htah merrern*annf dari iahr ini.
L243 g.1ri1i lb,ru Hibban lAl llpan/no- 60321-
1244 MtsdtaliAl Hakirn (4/Y9).
t24s lbid(4&.$r-
1246 Aku frtak menernukanrya dalam Al Msdnk tidak juga disebutkan oleh Al

Mustrannif {6llarr. Idtaf N Mahanh dengan isnad iru, akan tetapi diriwayatkan

ol€h Al baihaqi dalatn,4gsunan Al Kubm(4/8ldari jalur Al Hakim dengan isnad

yarg t€rs€htr-
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Dalam bab ini:

l243ll. Dari Al Mughimh bin S!/u'bah dtofrlnyaflran oleh

Ahnad1247, At-Timiddlz48 dan Ibnu 11i6grrr24e dan keduanya

menilainya shahih. Al Hakiml2so dengan redaksi: ,iff.: fib ,tf-Lii"lr
#}ti ,?.Gib; tirtJ)j. "Anak png gqry distnlatun &n &atan untuk

kdua omng tmnSn agar dibqilan .k6dnbn dan bsih agang-'

Al Hahm bertata: stphihmenurut qBrat Al Brkhai.

Akan tetapi dirfurnptkan oleh Ah-Thabranil2sl secara mauquf

atas Al Mnghirah dan bed<ata: tidak dnmrfu)<an oleh S{pn-

Ath-Thabrani dahm 4111u1!%z mengr.ratkan stahrs nruquf.

Dalam bab ini:

124321- Dari Ali diriuaptkan oleh Ibnu Adi1253 dahm
biogmfirzs+ Amru bin Khafid dan ia

124331- Dari hadits Ibnu Abbas diriunlntkan oleh Ibnu Adi
jug6lzss dari rirraSnt Syumik dari Ibnu Ishaq dari Aftra' darinya.

Dikrntkan oleh Ibnu 1-h" dahm ltub AdzDalfitnfiffi. Telah

rzo Mstad ImamAhmad @ne249l-
1248 5r-r, At-Tirmidzi (no- 1031).
724e Shahil, Ibnu Hibban lAl llmdrc- 3049).
r25o 74*6tu1rAl Haktun $/%31-
12sL Al Mu'janAfuThabrani (ttz 2o/no. 1r04;z,1l043l.
1252 r/a/Ad-naraquhni (t /].34;l.
r?ss /l Kanitkarya Ibnu AeEn26l.
rzs+1q,1257,.
tzss Nl<amil(4/l*141.
rffi Ad-Dakhimhll/zzgt-
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disebutkan oleh Al g,rL1rri1257 dari perkataan Az-Zuhn secara mu'allaq.

Dinilai nrut*ul deh hnu Abu Syaibah. 1258

t24%l- Diriuayatkan oleh'Ibnu Majahl2se dari riwayat AI
Bakhfri bin Ubaid dari bapaknya dari Abu Hurairah secam mar{u| Ub
"&tll b'#9' ept ,)e "shalatkanlah anak-anak byi kalian (yars

maningal) lraran mqel<a termasuk pahala gng mendahului kalian,"

isr:adtya lerrntL

Faedah

124351- Diriwayatkan oleh Al F,az7i1l26o dari Umar secara

nnrfu': 'r.n'&jlt ?, ii{gnl;t "Tangisan bayi itu adatah bentpa bersin.'

Iazr,dtya l€rnah-

92O- 124361- Hadits: Diriwa5latkan bahwa Nabi *
memerintahkan kepada Ali agar memandikan bapaknya Abu
Thalib-

Dttoftpatpflran oleh Ahrnad1261, Abu Daud,126z p\n-I\h$' i,1253

Ibnu Abu qpibah,rz54 Abu Ya'1a,1265 61 Bazzart266 dan Al Baihaqi1257

tx;7 Shahih Al Bukhari (3/26o/no.1358 dalam fathul barl.r8 Mwtrunr/DlruAbuspibah (no. 11600).
\?se Surat lbrrr lufatsh (no. 1509).
1260 l<q,f Al Afrr (no. 1390) dan dalam sanadnp terrdapat Muharnmad bin

Abdr.nratnrror Albailamani ia ditirggalkan, N bzar berkab: Muhamrnad bin
Aberrlaluror rnernilild squmlah panyimpangan dan ia dinilai lemah oleh para
pakar-

t%t 74,-g InnrrAhmad (no.759).
l?:62 5.on Abu Dad (no. 3214).
t%3 Sinnn Arrttasa'i (no. 190).
t?il 111ro1;-ro1ryrnAfru Syaibah (1 1155).
tffi Mls:rdAbuYa'h (no. 423).
lffi MtdNM (no.592).
t%7 As.Slr , Al lfirbm 11/3401.
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dari hadits Abu Ishaq dari Najiyah bin IGab dari Ali ia berkata: ketika

Abu Thalib meninggal dunia, aku datang kepada Rasulullah $ lalu aku

berkata: sesungguhnya pamanmu syaiL*r lBng sesat telah meningsal

dunia, rnaka beliau bersabda, "Pergilah dan unsilah janazahryn, dan

angkau berhadab sebelun dabng kePilaku-"Maka aku pun

pergi mengurus jenazahnya lalu beliau mernerintahkan kepadaku agar

mandi dan akupun mandi, lalu beliau mendoakanku

Dan kesimpulan perkataan Al Baihaqi bahrlra ia l€rnah, dan tidak

tampak sisi kelemahann5n. Ar-Rafii berkata: sesungguhnlp ia adalah

hadits yang benar dan'masyhur, ia mengatakan hal ini dalam kitabn5n

Amali.

Perhatian

Dari seluruh jalur yang meriwaSntkan hadits ini tidak ada

informasi jelas bahwa ia memandikann5a, kecuali hal ifu diambil dari

perkataann5n: lalu beliau memerintahkan keeadaku unhrk mandi lalu

aku pun mandi; karena mandi memang dianjurkan bagi orang yang

memandikan omng mati dan fidak dianir.ukan bagi omng yang

menguburkannya. Al Baihaqi dan llang lainnlp b€rdalil dengan hadits

ini, bahwa omng yang selesai mernandikan ierlrazrrhia harus mandi.

t24371. Disebutkan dulqm riwayat Abu Ya'la125s 6uri sisi lain

pada bagian akhimya: Ali jika selesai mernandikan iq:rrzah ia mandi.

Aku berkata: Disebutkan dalam riwa5nt Ibnu Abu S!/aibah dalam

Mushannafrrya1269 dengan redaksi, lalu aku berkata: sesungguhnya

pamanmu q/aikh gnng kafir telah meninggal dunh, rnaka apa pendapat

7268 Mwmd Abuya'la 9p.424).
L26e MusharuTal:hnu Abu Sribah (no. 11&[8).
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badnda? Bdiau menjawab: 'rLrft'lif-tt bi ,g1l 'Menurutku hendakrym

aglrau mamililsannya dan ma nal<amkann5n."

Dirirr4Tatkan dari sisi yang lain bahwa ia mernandikannln:

1243{31. Diriwalatkan oleh Ibnu 5utu61z70 dari Al Waqidi,

Muawi5ph bh Abdulhh bin tJbaidi[ah hnu Abu Rafi' menceritakan

keeadatsr dari bapaknya, dari kakel<qn dari Ali ia berkata: K€fika aku

mernberitaftnrkan kernatian Abu Thalib kepada Rasulullah'gp bnli,,

nrcnangb kernudlm bersabda kepadaku: 'Pqgilah, mandil<anlah ia dan

tahnfllah-- Ia b€dota: Setdah aku selesai mengeriakannya kemudian

aku datarg kernbali kepada Miau lalu beliau bersaua ke,padakut

'Pagilah &n nnndihh anglau."Dernikian yang kami rir,yaptkan dalam

At GlaiXannj*tnt

S€bagian mereka berpendapat bahwa omng muslim fidak

dibenartran mernandikan orang kafir, dan berdalil dengan hadits berikut:

l243gl. Diriuraptlran oleh Ad-Daraquthnitn? 4*i ialur Abdullah

bfor IGab bfor lr,{afik dari bapaknsn ia berkata:.Tsabit bin Qais bin

qErnrnas datang m€ngtEdap Rasulullah & lalu berkata: Wahai

Rasuh[al\ ibulu meninggal dunia dan ia kafu, sementara

aku fotgLl mendatangiq,a, rnaka Miau bersaMa kepadangra:

W # I Vct uk $y i:titl Vcl ;i :ti::, |-{rr

tm ah-Wt Al ltubn l,arw hnu Saad (7/1241.
tztt al Gffinvnf lraln Abtr Bakar Aslrqnf i (no- 97,98).
tn12 g-r*, aa*ary*ut Qnr76l.
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'Naikilah unbmu dan berjahntah di depnrya, l<arena jika

engl<au bqada di depnryn bqafi angl<au tidak betwmanga.'

Ad-Daraquthni1z73 berkata: Fladits ini fidak benar.

Aku berkata: Disamping l€rnah, ia juga tidak mengindikasikan

adanSn larangan mernandikan dan tidak juga dengan perbuatannya,

umllahu a'lam.

gzt- lz4d;Ol- Perkataannya: disebutkan dalam sebuah
hadits bahwa seorang ianin iika tetah berada di perut ibuq;a
selama [empatll27a bulan ditiupkan ruh padanp-

Muttahq u1ui1r,L275 para atrli hadits sepakat menilainya shahih,

dari hadits Zaid bin Wahab dari Ibnu Mas'ud bahwa Rasulullah #r
bersabda, "Sesunguhn5n panciptaan salah seorang kalian dikumpulkan

datam perut ibungn selama empt puluh hari, kemudian -uiiudi
damh selama ifu, kernudian menjadi sepotong dagin7 selama

itu, kemudian (Allanlzto mengwtus malaikat kepadarya lalu meniupkan

ruh padanya..". al hadits.

922- lzWll- Hadits: bahwa Rasulullah ' g
memerintahkan unfuk membuang para korban. perang Badar
ke dalam sumur dalam kondisi mereka.

Diriwayatkan oleh MuslimlnT 6ar;i hadits Anas dan dari hadits

Anas juga dari Umar secam panjang 1u5*.1'278

1273 Reclakciryra: Abu Ma'qBr dhazf
1274 pu6tn manuslvip astinlp tertulis: afia'lemptl dan yang benar pa.da l, ./ dan s.

1275 56u616 Al Bukhari (no. 3332) dar. Shahk Muslim (no.2643).
1276 611166 dua tanda kurung hilang dari manuskrip aslinya, ia ada pada l, ./ dan :.
1277 shaliili Muslim (no.28741.
1278 16i41no.28731.
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I2M2l. Diriwagntkan oleh Al 3uL1rri1z7e dari Anas dari Abu

Thalhah, dan diriwayatkanl2so oleh Ibnu Hibban1281 611 61 guL1rrr1282

dari hadits Airy.h hadits yang sama.

923- 1244.31. PerkataannSla: Diriwa3atkan bahwa
beliau $ memerintahkan unfuk mengubur mereka-

DiriwaSntkan oleh Al 11uLirr128a dari hadits Ya'la bin Murrah:

aku bepergian beberapa kali bersarrn Rasulullah #, dut tidak pernah

aku melihat beliau meleurati s@rang maSat manusia kecuali

memerintahkan agar mengubumgra, tanpa bertanya, apakah ia mtrslim

atau kafir.

. g24- t24Al. Hadits Jabir: Bahwa Nabi 0
menggabungkan dua orang korban perang Uhud dalam safu
pakaian.-- al hadits. Dan disebutkan: bahwa mereka fidak
dimandikan dan tidak dishalatkan.

Diriwayatkan oleh AlBukhari1284 dengan redaksi ini.

Dan disebutkan oleh Ar-Rafii secam singkat: bahwa Nabi $
tidak menshalatkan para korban perang Uhud.

Diriunptkan oleh fi1-fin ri.t21,1285 fip|,1656'i1285, hnu
Hibban1287 dan hnu Majafu.uaa

127e Shalili Al Bukhari (no. 3976).
vm 1q12551.
7281 51ru1ri1i Ibnu Hibban Q4l lhsdno.708S).
7282 MusbdmkAl Hakim (3/2241.
12s3 tbid(t/g7u).
1284 shalnli Al Bul{hari (no. 13215).
t286 5*-r, At-Tirmidd (no. 1036)
1286 Srr., An-Nasa'i (no. 1955).
7287 5L171i hnu Hibban Q41 llmrdrc- 37971
LW Sunan lbnu Maj,ah (no. 1514).
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Perhatian

Perkataannya: lan yshalla dengan lam tatirrh, dan infah
makna 5nng dimalsud (tidak dishalat), ini pendapat fin-Jrhu,awi128e.

Dan boleh juga dengan hm lasrah dan fidak merubah makna, akan

tetapi tidak ada lagi dulil tidak menshalatinya secam mutlak, karena

maksud bahwa beliau ttoiak menshalatinln tdak berarfi bahwa beliau

fidak mernerintahkan omng lain untuk menshalatinya. Dan akan

disebutkan hadits Anas dalam malma ini.

925- l244:5l- Hadits Anas: bahwa Nabi * fidak
menshalatkan para korban perang tlt,ra dan fidak
memandikan mereka-

DirivrnSratkan oleh Alunad1290, Abu pr,r61291 dan At-
1ir-i6ri1292 dengan panjang, dan Al9uL1o1293 dan menilairyn shahih.

Dan dinilai cacat oleh Al Bukhari dan berkata: usarnah bin Zaid telah
bersalah padanln, dan b€*atil hrt Az-Ztrhn dari Anas disebutkan oleh

61-1i*r62i.Pea

Dan menguatkan riuralnt Al-Laits dari Az-Zrhrt dari
Abdurrahman bin Kaab dari Jabir.

r28e uh. Al t{atnl 15/2121.rN Musnad Imam Ahmad l3f2g9l.
t2et 5u*, Abu Daud (no. 3135)
12e2 Sunan At-Tirmidzi (no. 1016).
72es 14u"64*1rAl Hakim (1/36$36)-
L29a 41 11u1 41 Kabirl<aryaAt-Tirmidd halaman 145, cetakan As-Samrai).
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Perhatian

1Z4/l6l. Diriwayatkan oleh Abu Daud dalam Al Mamsilzes dall

Al Hakiml6 dari hadits Anas juga, ia berkata: Nabi $ mela,rnti

Harrrzah dan ia telah dibunuh, dan beliau tdak menshalatkan

seorangpun dari para syuhada uhud kecuali Hamzrh. Dan inilah gang

diingkari oleh Al Bul$ari atas usamah bin zaid, dan derrikian juga

dinilai cacat oleh Ad-Daraquthni.

Perhatian

Diriwatntkan sejumlah hadits lpng bertentangan dengan

penafian shalat atas para syr.rhada Uhud, diantaranlra:

l2WTl.Hadits Jabir ia berkata, adalah Rasulullah $ kehilangan

Hamzah kefika omng-orcng kernbali dari peperangan, lalu seorang laki-

laki berkata: aku melihahya di pepohonan sana, lalu beliau mendatangi

tempat tersebut dan ketika melihaturgn telah meninggal dalam kondisi

mengenaskan beliau histt'is dan menangis, IalU seseomng dari Anshar

melemparkan pakaian unfuk menufupinla, kernudian Hamzah

didatangkan lalu beliau menshalatkann5a.... al hadits.

Diriwaptkan oleh Al Hakim,rzrz dan dalam isnadtya terdapat

Abu Harnrnad Al Hanafi ia ditinggalkan.

IzWl. Dari Syaddad bin Al Haad diriwaptkan oleh An-

p*u'i1298 dengan redaksi: Bahwa ada seomng laki-laki badui datang

1295 p"-Lim dinisbatkan olehnya kepada Al MansL tapi hku tidak menemukanryn,

dan ia ada dalam Sunan nya (no. 3137).
L2% 74*56ru1;Al Hakim (1/365-361.
tD7 MwbdmtrAl Hakim (Z/tI.g-lZOl.
t2e8 5*-t An-Nasa'i (no. 1953).
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kepada Nabi S lalu beriman dan mengikuti beliau, dan dalam hadits

teg;ebut dijelaskan, bahwa kemudian ia mati syahid lalu Nabi $
menshalatkannya, dan di antara doa beliau kepadanya, !& r.ii il1 iiitr
'W e ,P W e,|W e-r "vu Atlah, ini adalah

hamba-Mu, ia keluar berhijrah di jalan-Mu, lalu mennggal di jalan-Mu.'

Al Baihaqi memahaminya bahwa ia tidak meninggal dalam

peperangan.1299

t2$9l- Dari Uqbah bin Amir dalam slnhih Al Bukhari1300 dan
yang lainnya, bahwa beliau $ menshalatkan para syuhada' Uhud

setelah berlalu delapan hhun. Dipahami sebagai doa, karena jika yang

dimaksudkan adalah shalat jenazah tentu beliau tidak mengakhirkannya,

dan ynng mernbuat rancu atas penalnuilan ini adalah perkataannya:

'Seperti shalabz5n atas mayit "

Dijawab: Bahwa serupa tidak berarti sanra dalam segala hal, dan

malrsudnya adalah doa saja.

Abu Naim Al Ashfahani berkata: kernungkinan hadits ini
menghapr.rskan hukum hadits Jabir dalam perkataannSa: 'Dan belbu
tidak menshaladon mereka," adalah perbtratan bdiall yang t€rakhh.

Dahrn riuaayat Ibnu Hibban:lsl l(ernrdian ia masuk ke dalam

dan trak kduar sampai di u,afatlran oleh Allah.

L299 As-9wru7 Al Kubn (4/l5l dan berlota: Kenrungkinan omng ini masih tiidup
sampai setelah peperangan kemudian meninggal dunia lalu Rasulullah 4|,
menshalatkan atasnln dan juga orang-orang yang belum dishalatkan pada pemng
Uhud yang meninggal dunia sebeldm pep€rangan v*i, wallahu a'lam.

rsoo shrl,;h Al Bukhari (no. 1344).
LsoL 57u6i1i hnu Hibban (rAt lhwr'rc. gl99).
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Slpfi menjelaskan secam panjang lebar ketika membantah

oftrng Snng mengatakan bahvrn Nabi $ menshalatkan mereka, dan

dinukil oleh (Al Baihaqfrsoz dalam Al Malifali.Lsog

Ibnu Flazrnl3oa 6o6tru: Dia bathil tanpa ada keraguan, yaitu

tentang mershalatkan mereka.

S€bagian mereka menlawab: Bahwa hal itu termasuk

pengkhgsusan, dengan dalil bahua beliau mengakhirkan shalat atas

mereka setelah sekian lama. Kernudian oftmg yang memperbolehkan

shalat jer:rrzah atas mati s!/ahid dari para pengikut Hanafi dan yang

lainnln tidak merrperbolehkan pengakhimnnl6 setelah tiga hari, dengan

demikian tidak ada alasan bagi mereka

Dalam tlab ini:

l245}l. Hadits Ibnu Abbas diriwayatkan oleh Ibnu Ishaqr3os iu

berkata: Ada orang png jujur menceritakan dari Muqsim

pelayan Ibnu Abbas dari hnu Abbas ia berkata: adalah Rasulullah &
memerintahkan agar Hamzah dikafani dengan kain selendang,

kemudian beliau menshalatkaru'rya dan bertakbir sebanlnk tujuh kali,

kemudian didatangkan kepada beliau pam syrhada yang lain, lalu

diletakkan disisi Hamzah lalu beliau menshalatkan mereka dan

menshalaflrrnqTa bersama mereka, sampai fuiuh puluh dtra kali shalat.

As-Suhailil3o6 berkaa: Jilra Snng disarnarkan oleh hnu Ishaq

adalah Al Flasan bin Imarah, ia dinilai lemah, dan jika bukan maka ia

1s02 DaLn, manuslnip aslinya tertulis: Assuhaili dan yang t€rs€but adalah dari ;, v
dan r.

L3os 14u'a;4,4s-Suan Ml Abar l3/14*lqn.
730a NMrt alalory'a lbnu Haan(5/1%i.
Lws 4"$1u1rAn-Nabawtrh lrarya hru Hist/am (!/461.
L*6 4r&rrgi Al Anfu {3/%331.
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adalah orang yang tidak dikenal, dan dengan demikian tidak dapat

dijadikan dalil.

Aku berkata: Yang mendasari As-Suhaili untuk mengatakan

demikian adalah:

l2ASLl. Apa png tersebut dalam muqaddimah 14*1i*1307 du6

Syu'bah: bahwa Al Hasan bin Imarah menceritakan kepadanSn dari Al

Hakam dari Muqsim dari hnu Abbas; bahwa Nabi $ menshalatkan

para slruhada Uhud, lalu aku bertanya kepada Al Hakam, dan ia

meniawab: ndak menshalatkhn mereka.

Al<an tetapi hadits Ibnu Abbas diriwa5ratkan dari seiumlah jalur

png lain.

D antamn5n: Apa yang diriwayatkan oleh Al Hakim,1308 16rr.,

Majaft,laor Ath-Thabmni131o dan Al Baihaqi1311 6*i jalur Yazid bin

Abu Zpd dari Muqsim dari Ibnu Abbas hadits yang sama, dan lebih

lengkap darinSa.

Yadd ada sedikit kelernahan.

Datam bab ini:

124521. Dari Abu Malik Al Ghifari diriwa5ntkan oleh Abu Daud

dalam 7y M4r*ilslz dari jalum5n, dan ia adalah seoftmg tabiin

narnan!,a Ghaamn dan rdalrsin5a berbunyi: bahwa Nabi S

r3o7 Al Mqddinah(halaman 2 ).
Boe 74*54,u1rAl Hakim (3/197 -198).
rsoe 5r*r, Ibnu Maj,ah (1513).
rslo 41 114u'i*n Al lkbir(no. 2935,29361.
tsLr As-Staru| At Kubm (4/lzl.
t3L2 14r*i166u Daud 9no.4271.
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menshalatkan para syuhada Uhud sepuluh orang sepuluh orang, setiap

sepuluh orang disertai Hamzah, sampai fujuh puluh kali shalat atasnya.

Para perawinya adalah tsiqat.Namun Syafi'i menilainya cacat

karena bertolak belakang; karena jurnlah pam syuhada adalah fujuh

puluh oftrng, jika beliau menshalati mereka sepuluh orang sepuluh oftrng

berarti hurrln shalat tujuh kali, lalu kenapa disebut tujuh puluh kali.

Ia berkata: Jika yang dimaksud adalah takbir maka jurnlatnyra

hutyu dua puluh delapan takbir bukan tujuh puluh.

Ddawab: yang dimaksud bahwa beliau menshalatkan tujuh puluh

jiwa dan Hamzah bersama mereka sernua, rnaka seakan-akan beliau

melakukan tujuh puluh kali shalat.

Hadits Ali dan Ammar

Akan disebutkan pada akhir bab ini, demikian juga hadits

Asma' .

Perkataannyra: Para syuhada yang fidak memenuhi
kriteria tertenfu mereka sama seperti mayat biasa, meskipun
disebutkan kata syahid, dan mereka ifu adalah orang lpng
sakit perut, oftrng asing, oftmg tenggelam, oftlng' yang
mati...dan perempuan yang mati karena melahirkan

Pembahasan tentang hal ini akan disebutkan pada akhir bab.

Hadits: Nabi S meraiam Al Ghamidilrah dan
menshalatkan atasnlra-
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Diriwayatkan oleh Muslim1313 6uri hadits Buraidah dan telah

disebutkan sebelumnya, dan ini tidak berarti bahwa beliau sendiri secara

langsung menshalatkannya. Dan akan dibahas pada bab hudud.

926- t2453L Hadits: bahwa Hanzhalah bin Ar-Rahib
mati terbunuh pada perang Uhud dan ia dalam keadaan
junub dan tidak dimandikan oleh Nabi * dan bersabda,

"Aku melihat para malail<at memandikannya.'

Diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dalam Shatritrnya,l3la Al

11uLi*1315 dan Al Baihaqi1316 dari hadits Abdullah bin Az-Zubair :

bahwa Hanzhalah ketika dibunuh oleh Syaddad bin Al Aswad, Nabi $
bersabda: "saungguhnya sahabat kalian ini telah dimandil<an oleh para

malaikat, maka tanyakan kepada istrinya, " lalu istrinya menjawab: Dia

keluar dalam keadaan junub, ketika mendengar seruan perang. Ia dari

hadits Ibnu Ishaq: Yahya bin lbad bin Abdullah bin Az-Zubair

menceritakan kepadaku dari bapaknya dari kakeknya: aku mendengar

Rasulullah $ bersabda ketika Hanzhalah terbunuh... al hadits.

Ini adalah redaksi Ibnu Hibban. Zhahimya: bahwa dhamir dalam

perkataannyai "'an jaddihi' kembali kepada Ibad, dan hadits dari

Musnad Az-Zubalr karena dialah yang mungkin mendengar Nabi $
ketika itu.

124541. Diriwayatkan oleh Al Hakim dalam l*tab Al IHil dan

hadits Abu Usaid dan dalam isnadnya ada kelemahan.

t3L3 56u1i17 Muslim (no. 1695).
t3L4 51rr1i11i hnu Hibban (Al lhandno.T0z}l.
tsls 14*66,rkAl Hakim (3/204-2051.
t3L6 As-Su?an Al Kubm (4/l'l.
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124551. Diriwayatkan oleh Tsabit As-Sarqasthi dalam kitab

Gharib-n5ra dari jalur AzZuhn dari Urwah secara mursal.

t24561. Diriwayatkan oleh Al Hakim dalam 41 74u"7u4rr1,1377

dan Thabmni1318 6ar", Al Baihaqil3le 6u6 hadits Ibnu Abbas.

Dan dalam isnad Al Baihaqi ada Abu Syaibah Al Wasithi ia

dinilai lernah sekali, dan dalam isnad N Hakim ada Ma'la bin

Abdurrahman ia ditinggalkan riwayatrya. Dan dalam isnadAth-Thabrani

adalah Haijai ia pemalsu. Diriwayatkan oleh tiga orang dari Al Hakam

dari Muqsim dari hnu Abbas.

Perhatian

Isfuinyral3zo bemama Jamilah binu Ubay, ia adalah saudari

perempuan Abdullah bin Ubay bin Salul.

927 - 124571- Hadits: Diriwayatkan bahwa Nabi S
memerintahkan agar melepaskan besi dan kulit dari para

korban perang Uhud dan mengubur mereka dengan darah

dan pakaian mereka

Diriwayatkan oleh Abu pur61321 dan hnu Maja[1322 dari hadits

Ibnu Abbas, dan dalam isnad keduanya terdapat kelemahan karena ia

dari riwayat Atha bin Saib dari Said bin Jubair darinya, dan ini termasuk

yang diceritakan oleh Atha' setelah hapalannya bercampur.

r3t7 74sp67liAt Hakim 13/1951.
tsLB 41\4u'irn Al lkbirlno. 12091.
131e As-.9unan Al Kubm(4/751.
rczo 1qr260l.
r32L 5.*, Abu Daud (no. 3134).
1322 5**r, Ibnu Maiah (no. 1515).
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Dalam bab ini:

t24581. Dari Jabir ia berkata: ada seorang laki-laki dilempar

panah di dadanya lalu ia meninggal dunia, lalu ia dimasukkan dalam

bajunya seperti apa adanya, dan kami bersama Rasulullah $.
Diriwayatkan oleh Abu putr61323 dengan isnad sesuai syarat

Muslim.

Hadits menshalatkan Hasan

Akan dijelaskan pa{a akhir bab.

lrz-.rtz
Lt ,i6 *i ;r.ht J- fr ,s; qy.[r tor] -rv,r' 

;:-^:ir ffii,5i e?'r'rj,t'^isr
L'

928. 124591- Hadits: diriwaSptkan bahwa Nabi &
bersaMa: 'Sesungguhnya Nlah tidak menolak doa orang
muslim Wng lanjut usia-"

Hadits ini disebutkan oleh AI Ghazali dalam Al Wasithlzz4, dan
Al Imam dalam An-Niha5ah, dan aku fidak tahu siapa yang

meriwayatkannya.

12460l. Diriwa5ntkan oleh Abu pur61325 dari hadits Abu Musa

Al Asy'ari:

'sesungguhnSn diantah bentuk kemuliaan Allah adalah

memuh'akan omng muslim 5ang lanjut usia". Isnadnya hasan.

1323 5*u, Abu Daud (no. 3132).
1324 41 Wasith kan1aAl Ghazali (2/3811.
1325 5*run Abu Daud (no. zt&13).
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1246]^l. Disebutkan oleh Ibnu Al Jauzi dalam kitab Al

Maudhu'at1326 6errn , redaksi ini dari hadits Anas, dan dibukil dari Ibnu

Hibban bahwa ia berkata: hadits ini tidak ada sumbemya, dan keduanya

tidak benar

ia memiliki sumber asalnya dari hadits Abu Mtrsa, dan yang

banyak tercela dalam hal ini adalah Ibnu Al Jauzi, karena ia

menyebutkannya atas sejumlah bab.

t24621. Dalam riwayat fu-frrf656'i1327 f,ari hadits Thalhah secara

marfu':

i:6 k r*)i e A fi n yt +'S;l Ll A
tt o., l!,e,, ,, c /..aLg;1WS 4=#;)

"Tidak ada sarangpun wng lebih mulia disisi Allah melebihi

oftng muslim Sang lanjut usia, 5nng memperbaniak takbir, tasbih tahlil

dan tahmid-'

g2g- 124631. Hadits Samurah bin Jundub: bahwa
Nabi & pernah menshalatkan seor.rng perempua,n yang

meninggal dunia dalam keadaan nifas, lalu beliau berdiri di
bagran tengahqn

Mutbhq alaili,tsza dahm riwayat Muslim disebutkan natnanya:

Ummu Ka'ab.

1326 41 74u,r41iu bt karya hnu Al J an (l / 182,1831.
1327 As-Sunn Al Kubn(no. 10673,10675).
1328 Shalili Al bukhari (no. 1313) dan Shahk Muslim (no. 964).
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930. 124641- Hadits Anas: ketika menshalatkan
jeneizah lald-lah beliau berdiri di kepalanp, dan ketika
menshalatkan jenazah perempuan beliau berdiri di perutnya,
lalu ia ditan5n: apakah Rasulullah S berdiri di kepala laki-
laki dan di perut perempuan? Ia menjawab: i!ra.

Dirir.myatkan oleh Abu pu,r61329, At-Tirmdizi1330 dan hnu
Maja[13sr dari haditsnya, sarna seperti ini, dan disebutkan padanya:

bahwa beliau bertakbir ernpat kali.

931. 124651- Hadits: Rasulultah g bertakbir empat
kali atas mqyit, dan membaca $rah AI Fatihah sesudah
takbir pertama.

Diriunyratkan oleh Syaf ir$z 66i Ibmhim bin Muhammad dari

Abdullah bin Muhammad bin Uqail dari Jabir dengan redaksi ini dan

diriwa5atkan oleh Al Haldm1333 dari frrlum5ra.

l2M6\ Diriwayatkan oleh Ath-Thabrani dalam 41 4,r*1i7st4
dari jalur Ibnu lahi'ah dari Abu Zubair dari Jabir secara marfui
"Shalatl<anlah oftng Sang meningpl dianbm blhn pda nnlan dan

siang hari, Snng kecil dan 5ang baar, oftng biam dan pqgue ernpat
kali takbir".

Diriwayatkan oleh Amru bin Hasyim Al Bairufi seorang diri dari

hnu [ahi'ah.

t32e Su?an Abu Daud (no. 3194).
rsfi Swan At-Tirmidzi (no. 1034).
L*L 5** Ibnu Majah (no. 1494).
rB2 Musnad Syaf i (halaman 358).
Lzss 14*7u6.kAl Hakim (L/gs8).
L3s4 41 Mufum At Auath (no. 2336) dan disebutkan padanp: laki-laki dan

perempuan, sebagai ganti yang jelata dan yarg petguasa.
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124671. Diriwayatkan oleh At-Tirmdirits3' dan Ibnu Maja[13a0

dari hadits Ibnu Abbas: bahwa Nabi $ membaca Al Fatihah dalam

shalat jernzah.

Dalam isnad kedtnnya terdapat hrahim bin Utsman, ia adalah

Abu Syaibah dinilai lemah sekali.

Aku berkata,

124681. Dalam riwayat Al Bukhari,lsaT An-Nasa'i,13es Oa-

11r*4iri133e, Ibnu Hibbu{,134o dan Al 11uLirrr1341 dari Ibnu Abbas:

bahwa beliau membaca Al Fatihah dalam shalat jenazah, dan ia
mengatakan: ia adalah sunnah.

Ini menguatkan riwayat Abu Syaibah. DiriwaSntkan oleh Abu

Ya'la dalam Musnadn5alsz dari hadits Ibnu Abbas. Dan ia

menambahkan l<ata sumh.

Al Baihaqil3'lit berkata: penyebutan liarta sunhtidak dihapal.

An-Nawawi1344 berkata : isnad'rya shahih.

12469l. Diriwayatkan oleh Ibnu Majafulsas dari hadits Ummu

Spmik ia berkata: Rasulullah $ mernerintahkan kepada kami untuk

1335 5**, At-Tirrnidd (no. 1026).
t336 5r*, hnu Majah (no. 1495).
7337 51ru1ri1i AI Bukhari (no. 1335).
133a 5r-r, An'Nasa'i (no. 1988).
r33e 5*-17 At-Tirrnidd (no.7O271.
r34o 56u1ri1i lbnu Hibban (At lhsn/rc.1371.13721.
lsat 14*66^pAl Hakim (t/3s81.
7s42 14*nu4 Abu Ya'la (no.266L1.
1343 A"-5*-, At Kubn (4/381.
Lw AlMai-u'(5/7891.
1345 5**, Ibnu Majah (no. 1496).
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membaca Al Fatihah dalam shalat jenazah. Dan dalam bnadnya
terdapat sedikit kelernahanlg6.

Sedangkan takbir, telah disebutkan dalam hadits Ibnu Abbas

yang lalu.

l247ol. Dalam shahih Bukhari 14,111611347 d6ri13z18 Ibnu Abbas

dengan redaksi: beliau shalat diatas kuburan dan bertakbir empat kali.

l247Ll. Dari Jabir tentang shalat ghaib atas An-Najasyi: bahwa
beliau bertakbir ernpat kali.

124721. Dari Abu Humirah hadits lnng sama. Dan diriurayatkan
oleh lbnu Majaftlsee dari jiilur Salarnah bin Kultsum dari Al Auza'i,
Yahlp bin Abu Katsir mernberitahukan kepadaku dari Abu salamah dari
Abu Huraimh bahwa Rasulullah $ shalat iqazah lalu bertakbir ernpat

kali, kernudian datang ke kuburan dari sisi kepalaryn lalu menumpahkan

debu atasnya sebanyak tiga kali.

Ibnu Abu Daud berkata: fidak ada hadits yang lebih shahih
darinya dalam bab ini, dan salamah adalah tsiqah terrnasuk salah

seorcmg pernbesar sahabat Al Auza'i, dan telah diriwayatkan hadits-

hadits shahih tentang shalat di kuburan.

1346 1u menunjuk adanya syahr bin Hausyab dalam isnadtya. dan syahr dinilai baik
hadibnya iika Udak menyalahi yang lain, dan inilah hasil penelitian tenlang
kedudukannya, oleh karenanya Al Bushiri menilainya baik.

1347 Shahih Al Bukhari (no. 1336,1333,1334) dan Shahih Muslim (no.
195L,L952.\954) dari hadits Ibnu Abbas dan Jabir dan Abu Hurairah.$,.rw 1qr26Ll.

t349 5*-n16nu Majah (noor 1565).
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932. 124731. Perkataanqn: Terbukti bahwa Nabi $
pemah bertakbir dalam shalat ierrrzah lebih dari empat kali-

Diriwayatkan oleh Muslim1350 6*i jalur.Abdurmhrnan bin Abu

L-aila ia berkata: adalah Zaid bertakbir ernpat kali dalam menshalatkan

irarrrzah kami, dan beliau pemah bertakbir lima kali, maka aku bertanya

kepadanya, Ialu ia menjawab: adalah Nabi $ pemah bertakbir sejumlah

itu.

t24741. Dalam riwaSnt Alxnad1351 dari Hudzaifah: bahwa dia

shalat jenazah lalu bertakbir lima kali.

Dsebutkan padanSn: Bahwa ia menghukumiryp nnrfu'.

tZllSl. Dirh,rnSntkan oleh hnu Abdil Barr1352 dari jailur Utsrnan

bin Abu 7ar'ah ia berkata: adalah Abu Sumihah Al Ghiffari meninggal

dunia, lalu Zaid bin Arqam menshalatkannSp, dan ia bertakbir ernpat

kali.

tzA\ll.Diriwayatkan oleh Al Bulfiari dalam shahihn5n13s3 4.1

Ali: bahwa ia bertakbir atas Sahal bin Hanif.

Al Barqni menambahkan dalam Mtrstakhrajnga, enam kali.

Dernikian juga disebutkan oleh Al Bul&ari dalam Tarikhny"rssa

dan Said bin Mansur.

tsso 51ru171, Muslim (no. 957).
tssr 74*nu4 Imam Ahmad (5/4061.
1352 4y7rr1ri4 (6/3361.
L3s3 56u171, AI Bukhari (no. 4002).
BSa 467uri1r1, Al lGbir(4/971.
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124771. Diriwayatkan oleh hnu Abu Khaitsamah dari sisi lain,

dari Yazid bin Abu Ziyad dari Abdullah bin Ma'qal, lalu ia berkata: lima

loli.

124781. Diriwaptkan darin5n: bahwa ia menshalatkan tlr,r,

Qatadah lalu bertakbir tujuh kali. Dirirrra5ntkan oleh Al Baihaqi,1355 dan

berkata: ia salah, karena Abu Qatadah hidup sesudah itu.

Aku berkata: dan ini adalah cacat ynng Udak pamh, karena ada

yang berkata: bahwa Abu Qatadah meninggal dunia pada masa khilafah

Ali, dan inilah perrdapat yang kuat.

124791. Dlriuaptkan oleh Said bin Mansur dari jalur Al Hakam

bin Utaibah ia berkata: mereka bertakbir atas ahli Badar lima kali dan

enarn l<a[ dan tuiuh loli.

lz480l. Disebutkan oleh hnu Abu Hatim dalam Al ttalsso 6*
hadits Muhamrnad bin Maslamah bahwa ia berkata: menurut sunnah

dalam shalat jerrrzah hendakryn imam bertakbir, kemudian membaca Al
Fatihah dalam dirinya, kemudian berdoa dan memumikan doa unfuk si

mayit, kemudian bertakbir tiga kali, kernudian.m salam dan

selesai, dan demikian juga makmum mdakukan hal yang sarrrzr.

Ia berkata: aku bertanya kepada bapakku tentangnya? I alu ia
menjawab: ini salah, png benar ia adalah Habib bin Maslamah

1355 As-9u,rul Al Kubm(4/3G37t.
1356 616n, Abu Hatim (7/35C3571.
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Aku berkata:

1248L1. Hadits Habib dalam Al MustadrakL3sT 46 jalur Az-Zutri

dari Abu Umarnah bin Sahal bin Hanif: bahua ia pemah diberitahukan

oleh sejurnlah sahabat Rasulullah S bahwa menunrt sunnah dalam

shalat iarazah hendaknya imam bertakbir kernudian bershalaurat atas

Nabi $ dan memumikan doa pada tiga takbir kernudian mengucapkan

salam s@aftl sembunyi. Dan menurut sunnah hendaknya para makmum

mengikuti apa yang dikerialcn oleh imamryn.

Az-Athrt berkata: hnu Al Musayyib mendengamya dariqn dan

ia tidak mengingkariryn. Ia berkata: dan aku ceritakan hal foii k"pada

Muhamrnad bin Suunid lalu ia berlrata: dan alar mendengar Adh-

Dhahak bin Qais menceritakan dari Habib bin Maslarmh tentang shalat

jenazah 5nng dilakukannya sama seperti 5nng diceritakan oleh Abu

Urnamah k"pada karni.

933. Perkataannln: Empat takbir adalah lebih utama
karena telah baku dan disepakati oleh para sahabat.

Adapun ia dinilai baku, sepertiberiktrt:

lz4fjzl.Telah dirluartf,u" oleh Al Hal&n1358 dari hadits Anas:

para malaikat telah bertakbir atas Adam ernpat kah, dan Abu Bakar

telah bertakbir atas Nabi $ empat kali, dan Umat telah bertakbir atas

Abu Bakar ernpat kali, Shuhaib telah bertakbir atas Umar ernpat kali, Al
Hasan bin An telah bertakbir atas Ali ernpat kali dan Al Htrsein telah

bertakbir atas Al Hasan ernpat kali.

13s7 tr4*124p1iAt Hakim (l/360).
t358 14*p4-1rAl Hakim (L/g8sl.
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Aku berkata: dan dalam riwayat ini ada dtra hal yang diingkari:

pertama: bahwa Abu Bakar bertakbir atas Nabi #, dan ini

mengesankan bahwa Abu Bakar mengimami omng-orang dalam shalat

tersebut, padahal yang masyhur bahwa mereka menshalatkan Rasulullah

$ secara sendiri-sendiri, dan akan dijelaskan berikut

Kedtra: Al Hr.rsein bertakbir atas Al Hasan, padahal yang

masyhur bahwa 37ang menjadi imam shalat ielwzah Al Hasan adalah

Said bin Al Ash,rsse seperti yang akan diielaskan berikut.

Al Hakim berkata:

12831. Ada bukti dari hadits Ibnu Abbas. Dan diriwaptkan

olehnya,1360 di antamnya perawinya ada Al Furat bin SalmanlSl dan

redaksinln berbunyi: Shalat ienazah terakhir 5nng dilakukan oleh

Rasulullah # adalah ernpat takbir. lalu ia menyebutkannlra, Al Flakim

berkata: ia tdak termasuk qpmt kitab.

Diriwayatkan oleh Al Baihaqi1362 6uti ialur Ikrimah dari hnu

Abbas, dan berkata: diriwayatkan oleh An-Nadhar bin Abdurrahrnan,

dan dinilai lernah.

Rdaksi ini diriuaptkan dari seiumlah sisi lain 1ang serntranlra

dinilai lernah.

Al Atsram1363 6o1*1u'

rzss 1q12621.
lgeo MGbdnkAl Hahm (t/3561.
1351 p6r',i1ui biqah oleh Ahmad, dan Abu Hatim berkata: tidak m€ngapa denganrryra,

tempatrya adalah jujur, haditsnya adalah baik, lihat: Al l<anil karfia hru Adi
(6/251dan Al Jarh wa At-Ta dil(l/80l

1362 A"-5**, Al Kubm (4/321.
736s 415*6 un At_Ta'dil(g/103).
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124841. Diriwayatkan oleh Muhammad bin Muawi5ah An-

Msaburi dari Abu Al Malih dari Maimun bin Mahmn dari lbnu Abbas,

dan aku telah bertan5ra kepada Ahmad tentangnSa, lalu ia berkata:

Muhammad ini telah meriwayatkan seiumlah hadits palsu, diantamnya

adalah hadits ini. dan Abu Abdullah merasa heran, dan be*ata: Abu Al

Malih adalah [orang paling bertakw4lsa dan paling shahih haditsnya

daripada meriwayatkan hadits seperti ini.

Harb berkata dari Ahmad: llang hadits ini adalah

Muhammad bin Ziyad Ath-Thahhan, ia adalah pemalsu hadits.

lz485l. Diriwayatkan oleh Ibnu Al Jauzi dalam An-IUasikh wl
Mansukh dari jalur hnu Q,ahin135s dengan sanadnya kepada hnu
Umar, dan diantara perawin3ra adalah 7:rfir bin Sulaiman, ia

meriwayatkannya dari Abu Al Ala' dari Maimun bin Mahmn dari Ibnu

Urnar.

Dernikian katanp! Ia diingkari oleh png lainnSn, den fidak

benar sedikitpun.

Diriwayatkan oleh Al Harits bin Abu (J*r1151366 dari Ja'far bin

Hamzah dari Furat bin As-Saib dari Maimun bin Mahmn dari Ibnu Umar

hadits yang sama

Sedangkan kesepakatan para sahabat, sebagai

berikut:

124S6l- 161i;1ss7 bin Al .Ju'61358 berkata: Syu'bah menceritakan

kepada kami dari Amru bin Murmh: aku pemah mendengar Said bin Al

13al pu6rn .l terh.rlis: (atqallah dan ini'tidak ada maknanya, dan dalam I terh.rlis: (a/ga

lillah).
1365 4,r-Jy*11t1i on Al Mansukh karya Ibnu Syahin (halaman 272/no.2951.
rz66 6un6*7, Al Bahits lno. 2691.



Musayyib berkata: Umar berkata:

empat takbir dan lima takbir, lalu

Diriwayatkan oleh Al Baihaqi.136e

Diriwayatkan oleh hnu Al Mundzir dari sisi lain dari Syu'bah.

l2$Tl.Diriwayatkan oleh Al Baihaqil3To juga dari Abu Wail ia

berkata: mereka bertakbir pada masa Rasulullah $ sebanyak (empa!

kali, lima kali, enam kali dan tujuh ka1il.1371 lalu Umar mengumpulkan

pam sahabat dan tiaptiap orang mernberitahukan apa yang mereka

lihat, lalu Umar menyatukan mereka atas empat takbir, dan dari jalur

hmhim An-Nakha'i: adalah pam sahabat berkumpul di rumah Abu

Masud lalu mereka sepakat menetapkan takbir dalam shalat jenazah

ernpat kali.

lz4SSl.Diriw4ntkan137z d€ngatr sanadnya ke Asy-Sya'bi: hnu

Umar menshalatkan Zaid bin Umar dan ibunSn Ummu Kultsum bint Ali

lalu ia b€rtakbir empat kali, dan diikuti oleh lbnu Abbas, Al Husein bin

Ali dan Ibnu Al Hanafiah bin Ali.

Ia berkata: Di antam yang kami riwayatkan empat takbir

darinya: adalah Ibnu Mas'ud, Abu Humimh, Uqbah bin Amir, Al Barm'

bin Azib, Zaid bin Tsabit dan yang lainnya.

1367 po14"6 dua tanda kurung adalah dari p dan v.
rffi Hadits Ali bin Al Ja'd karya Al Baghawi (no. 95).
L36e 4"-51117217 Al Kubm (4/37).
tsTo tbid(4/881.
1371 Anhra drn tanda kurung hilang dari aslinya, dan yang aku sebud<an adalah dari p,

v dan r.
L372 As_Sunan N Kubm (4/381.
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Semua itu telah dilakukan; Yaitu

kami bersepakat atas'empat takbir.
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tz$Sgl."Diriwayatkan oleh lbnu AMil Barr dalam Al tstidzkaisTs

dari jalur Abu Bakar bin Sulaiman bin Abu Hatsamah dari bapaknya ia

berkata: Nabi $ melakukan shalat ju:azah dengan empat kali takbir,

lima kali takbir, tujuh kali takbir dan delapan kali takbir, sampai datang

berita kernatian An-Najasyi, lalu beliau ke mushalla dan orang-orang

berbaris di belakang beliau, dan beliau bertakbir empat kali, kernudian
.Nabi S menetapkan empat takbir sampai meninggal dunia.

l249ot. Driwayatkan oleh hnu Abu Syaibah,l3z+ Ath-
Thahawi1375 dan Ad-Daraquthnil376 dari jalur Abdu Khair ia berkata:

adalah Ali bertakbir enam kali atas ahli badar dan bertakbir lima kali atas

para sahabat lnng lain, dan bertakbir empat kali atas selunrh kaum

muslimin.

Hadits Jabir: bahwa Nabi g membaca Al Fatihah di
dalamnln.

Hadits ini telah disebutkan dalam riwayat Asy-Syaf i dan di
dalamnya jalur-jalur lainnya.

sbl Gr:i?rK tb
Hadits: "Shalatlah l<alian sebagaimana l<alian melihat-

ku shalat."

Muttafaq alaih dan hadits Malik bin AI Huwairits dan telah

disebutkan sebelumnya

1373 411"64r1turkarya Ibnu Abdil Barr (8/239).
1374 Mushannaflbnu Abu Spibah (no. 1145).
tsTs S*h Mabni Al Atsar(l/4g7l.
7375 5*-, Ad-Damquthrn Q/73).
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Hadits: 'Tidak sah shalat seseorang wng tidak

bershalawat atasku."

Telah disebutkan dalam tata cara shalat dalam bab shifat shalat.

t249ll- 6.r'5ru6'i1377 berkatat Mithraf memberitahukan

kepadaku dari Muammar dari Az Zutui ia berkata: Abu Umamah bin

Sahal mernberitahukan kepadaku bahwa seorang sahabat

memberitahukan kepadanya: bahwa termasuk sunnah dalam shalat

jenazah adalah bertakbir kemudian membaca Al Fatihah secara

sembunyi, kemudianl378 bershalawat kepada Nabi $, dan berdoa

dengan ikhlas unfuk jenazah dalam sexnua takbir, tidak membaca ayat

apapun di dalamqn kemudian mengucapkan salam secara sembunyi.

'Diriwayatkan oleh Al puLi*1379 dan telah disebutkan dari sisi

yang lain. Riwa5nt Syafi'i dinilai lemah dengan sebab Mithraf,1380 akan

tetapi Al Baihaqi menguatkannln dengan riwayatrya dalam Al
Ma'nfali73gr dari jalur Ubaidillah bin Abu Ziyad Ar-Rushafi dari Az-Zuhri

semakna dengan riwayrat Mithraf.

I24gzl.lsmail Al Qadhi dalam kitab kamngannya Ash-Shalat 'ala

An-Nabi *91382 ia berkata: Muhammad bin AI Mutsanna menceritakan

kepada kami, [ia berkata, AMul A'la menceritakan kepada kami, ia

tz77 74,i"r-4 Aql$nfi'i (tnlaman 359).
we 1qr2631.
LsTe MwbdmtiAl Hakim (l/360I
1380 yuiL, Mithraf bin Mazin Al Kinnani, dinilai lemah sekali oleh sebagian pakar, lih.

Ta'iil Al Mank'ah (l / 40,4l.
1381 14u'ri1:u1 As-Sunan ual Abar (3/L691.
1s82 6i66 Ash-Shalat ia/aAn-Nabi .6 (no. 94) dan antara dua tanda kurung darinya.
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berkata;1383: Muammar menceritakan kepada kami dari Az-Zutri, aku

mendengar Abu Umamah menceritakan Said bin Al Musayyib ia
berkata: sesungguhnya termasuk sunnah dalam shalat jernzah adalah

membaca Al Fatihah, bershalawat kepada Nabi $, kemudian membaca

doa dengan ikhlas untuk si mayit sampai selesai, dan tidak membaca

ayat kecuali sekali kemudian mengucapkan salam.

Driwayatkan oleh hnu Al Jarud dalam Al Muntaq*384 dari

Muhammad bin Yahya dari Abdurrazzak dari Muammar.dengannya.

Dan pam perawi isnad ini memiliki riwayat dalam lrotab shahih

Bukhari Muslim, Ad-Damquthni berkata: dan mereka dalam riwayat ini

adalah Abdul Wahid bin Ziyad, ia meriwayatkan dari Muammar, dari Az-

Zuhri dari Sahal bin Sa'ad.

{ rrLyT ;-iit JL'g* ti1 |** -[v tqr] .1rr

iat"st

934. 124931. Hadits: 'Jika kalian menshalatlan
seorang mayit mala doakanlah ia dengan penuh
keikhlasan."

Driwayatkan oleh Abu pur61385, Ibnu Majahl3as, Ibnu

9166*1387 dan Al Baihaqit3ss dari Abu Huraimh, dan diantara

perawinya adalah hnu Ishaq, ia telah meriwayatkan secam 'an'an, akart

1383 pu6u manuskrip aslinya terhrlis: (kosong dalam manuskrip aslinya, dan
kemungkinan ia adalah Abdul A'la atau Muhamad bin Jafar) dan yang'benar
adalah seperti yang aku sebutkan dari buku rujukan.

Ls4 Muntagalbnu Al Jarud (no. 540).
7s5 5*r., Abu Daud (no. 3199).
L3tt5 5** tbnu Majah (no. L4971.
tu7 Shahih Ibnu Hibban (At thsan/no.30761.
1388 As-Su?an At Kubm (4/40).
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tetapi hnu Hibban1389 *.6ry6y6ft6nnya dari jalur lain darinya dengan

mendengar secara langsung.

935- 124941- Hadits Auf bin Malik adalah Rasutullah

$ melakukan shalat jenazah, dan diantara doanSTa yrang alnr

hapal adalah: "Ya Allah ampunilah ia dan a5pngilah ia--."
al hadits sampai sempurna.

Diriwayatkan oleh Musliml3go dan ia menambahkan padanya,

"Dan masukl<anlah ia ke dalam surga... " dan diriwagptkan oleh At-

1ir*62i1391 secara ringkas.

936. l24g5l- Hadits Abu Hurairah: adalah Rasutullah

$ menshalatkan jenazah, dan berdoa: oYa Allah, ampunilah

orzrng wng hidup dan mati di antara kami, tpng kecil dan
yang besr di antara kami... " al hadits.

Diriwayatkan oleh Ahmad,1392 66,.r Daud,13 s 61-1irrr6;r11394,

Ibnu Majah,13es lbnu 9166*1396 dan Al11uLi-1397 dan berkata: dan ia

memiliki saksi yang benar. Ia meriwayatkannyra dari Abu Salamah dari

Aisyah hadits !/ang sarna. Dan dinilai cacat oleh 61-1r-i6ri13e8

disebabkan oleh Ikrimah bin Ammar, dan berkata: ia disangsikan

haditsn5n.

L38e 56u171, Ibnu Hibban @l lhsan/no.30771.
tseo 57u171, Muslim (no. 963).
13eL 5**2 At-Tirrnidd (no. 1025).
t3e2 74*r-4 Imam Ahmad 15/299,308,3681.
t3e3 5r*r7 Abu Daud(no. 3201).
13e4 5*n, AtsTirmidzi(no. L0241.
r39s 5**r, Ibnu Majah (no. 1498).
r3e6 51ru171i hnu Hibban Q4l lhsardno.3073).
t3e7 14*1u4.1iAl Hakim (1/359,3591
lseB 16i4.
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Ibnu Abu 1-1u6ro1399 berkata: Aku bertanya kepada bapakku

tentang hadits Yuhyu bin Abu Katsir dari Abu Salamah dari Abu
Hurairah? Ia menjawab: pam hafidz tidak menyebutkan Abu Hwairah,
mereka hanya berkata: Abu Salamah dari Nabi $ secara mursal, dan

dimaushul<an dengan penyebutan Abu Huraimh oleh orang 5nng tidak
pakar, dan yang berrar bahwa ia adalah mutal.

Aku berkata: Diriuralntkan dari Abu Salarnah atas berbagai sisi.

{24961. Diriwayatkan oleh Ahmadl'l00, An-Nasa'i1zlol dan At-
Tirmidzilo2 dari hadib Abu lbrahim AI Asyhal dari bapaknya s@ara

marfrr', sama seperti hadits Abu Humirah

Al Bul&aril'tos Mata, nRiraayat 
Snng paling shahih adalah

riwayat Abu Ibrahim dari bapakngra, dinukil darinya oleh At-Tirmidzi. Ia
berkata: lalu aku bertanln kepadanSn tentang narnnya, narnun ia tidak
mengetahuinya."

Ibnu Abu 11u6rr1z!0a berkata dari bapaknya: Abu Ibrahim tidak
dikenal.

Sebagian oftmg ada yang menduga bahwa ia adalah AMullah
bin Abu Qatadah, dan ini salah, karena Abu Ibmhim dari bani Abdul
Asyhal, sementara Abu Qatadah dari bani Salamah.

AI Bukharilzlos 6oLtru: tndits yang paling shahih dalam bab ini
adalah hadits Auf bin Malik.

tsee llalhnuAbu Hatim (l/3il,3ffi1
LM Musnad ImamAhmad(no. 1754i!, 175M,77545).
t4ot 5**, An-Nasa'(no. l9f36l.
t4o2 5*., At-urrnidd (no- 1O241.
L4a3 lbid(s/s44).
LM Al Jarh w At-Ta'dil (9ffi21
L4o5 5*un AtsTirmidd (3/A51.
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Perhatian

Doa yang disebutkan oleh AqlSyafi'i diambilnya dari b€rbagai

hadits. Al Baihaqi mengatakannya, kemudian meriwalntkannya-

Sebagian ulama berkata: perbedaan sejumlah hadits dalam hal

ini dapat dipahami bahwa beliau berdoa dengan satu doa atas seomng

mayit, dan berdoa dengan doa ynng lain atas mayit yang lain, dan png

diperintahkanny'a adalah pokok doa.

t24g7l. Diriwayatkan oleh Ahmadlzlos 6*i jalur Abu Zubair dari

Jabir: Rasulullah $, Abu Bakar dan Umar tidak menehpkan doa

tertentu bagi kami dalam shalat jenazah.

Dan 5nng aku ketahui, bahwa maknanln; tidak menampakkan

dengan suam keras, uallahu (Tu uhTnz a'lam-

Hadits:l,ro a t#tt & Oi ,jA; nk:it 6.Apa tlang lralian

dapati dari shatat keriakanlah dan apa Wng turtinggal dad
kalian sempwnakanlah. "

Telah disebutkan sebelumnya dalam shalat jarnaah-

937 - l249Sl. Hadits: bahwa Nabi $ melalmkan shalat

jenazah secar.r beriamaah -

Tidak aku temukan hadits ini dengan redaksi dernikian, akan

tetapi ia sangat dikenal dalam sejurnlah hadits, seperti hadits tentang

L4o6 P1*ru4 Irnam Ahmad (148461.
1'!07 Tambalp l dari .r.
r4o8le/2641.
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shalat beliau atas orang 5nng tidak merniliki hutang atasn5ra, dan shalat

beliau atas Najasyi dan yang lainnya.

93q- P4991- Perkataannp: Jika si mayit anak kecil
doanya cukup dari riwa5Tat Abu Hurairah dan ditambahkan
kepadanln:

W) Lqtr -+j b:t *i.t v5, tu 1*r'"rii:t

cfr ri i:il. ,x y; v;* &'Iat riri w.t; y;'Fi
.;;l

"Ya Allah jadilanlah ia sebagai amat kebaiil<an dan

harta simpanan bgi kdua oftrng tuanga, *bagai simpanan,
nasehat, i'tibar dan penolong haqt keduanya), dan

bemtkanlah timbangan dengann5n, dan berilah
kesabaran atas hati keduan5n, dan janqanlah Engkau
timpakan fitnah kepada kami sesudahnym dan ianganlah
Engkau halangi kami dari memperoleh pahalanya." '|

Diriwayatkan oleh Al Baihaqil'lo9 dari hadits Abu Hurairah:

bahwa ia menshalatkan mayat anak kecil: ya Allah, jadikanlah ia sebagai

simpanan, amal kebajikan dan pahala bagi kami.

12500]. Dalam kJtab Jami'Sufiyan dari Al Hasan, tentang shalat

atas jenazah anak bayi: ya Allah, jadikanlah ia sebagai amal kebajikan

bagi karni, sebagai harh simpanan bagi kami dan sebagai pahala bagi

kami.

tM A*Sunan Al Kubm l4/*1O1.

I
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Faedah

Ar-Flaf i menyebutkan (perbedaan11410 1nt 14g anjuran berdzikir

pada takbir keempat, dan ia menguatkan pendapat lrang

menganjurkannya, dan dalilnya adalah:

t250U. Apa yang diriwayatkan oleh Ahmad1411 6uri Abdullah

bin Abu Aufa: bahwa salah seorang putranya meninggal dunia, lalu ia

bertakbir empat kali dan setelah takbir keempat ia berdoa sepanjang

,*.-.k antara dua takbir, kernudian berkata: adalah Rasulullah #
memperbuat seperti ini.

Diriwayatkan oleh Abu Bakar Asy-Syaf i dalam Al

Ghailatziya|t+tz dari sisi ini, dan menambahkan, kemudial ia
mengucapkan salam ke kanan dan ke kirinya, kemudian berkata: aku

tidah menambah melebihi apa yang pemah aku lihat dari Rasulullah $.

t25)2l. Diriwayatkan oleh Al Baihaqil4ls dari Abdullah:

mengucapkan salam pada jenazah sama seperti mengucapkan salam

diam shalat.

g3g. t2503l. Hadits: bahwa para sahabat
menshalatkan Rasulullah $ seorang demi seorang.

Diriwalntkan oleh hnu Majafi14r+ dan Al Baihaqi1415 dari hadits

Husein bin AMullah dari Ikrimah dari Ibnu Abbas dengan redaksi:

1410 Dalam manrskrip asli terhrlis (kalarnanl dan yang tercantum adalah dari ;, v dan

,-
14Lt Musnil Imam Ahmad l4/956,383',t.
t4t2 4161iui1rri*1
1413 41 Baihaqi (4/43)
t4t4 5**r, hnu Majah lno.'l'6271.
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kemudian orang-orang masuk lalu shalat atas beliau secara bergantian,

tidak ada seorangpun yang mengimami mereka atas Rasululluh #.
Isnadnyalemah.

t25041. Diriwayatkan oleh Ahmad1a15 6ri hadits Abu Usaib

bahwa ia ikut serta menshalatkan Ra*rlullah #, iu berkata: bagaimana

kami menshalatkan atas engkau? Beliau menjawab: masuklah s@ara

bergantian..al hadits.

t25}5l. Diriwayatkan oleh Ath-Thabranilal7 dri hadits Jabir

dan lbrru Abbas, dan dalam isnadrrya terdapat AMul Mun'im bin ldris,

ia adalah pendusta.

t25}7l. Al Hakim1418 meriwayatkannSa dari hadits hnu Mas'ud

dengan sanad yang dhaif.

t250S]. Diriwayatkan oleh Al Baihaqilal9 dari hadits Nabith bin

Syarith. Disebutkan oleh Malik142o sqilapenyampaian.

Ibnu Abdul 3unr42l berkata: Shalat gnng dilakukan oleh omng-

ofttng atas beliau secara peroftmgan telah disepakati kebenamnnya oleh

t4ts AoS*-, At Kubn (4/g}l.
14t6 74u-u6 Imam Ahmad (5/87).
1417 41 74r'im Al Kabir lno. 2676r.
t4t8 74u"1u6*2Al Hakim (3/60r.
t4te Ar-g**, Al Kubm(A/SOl.
L42o 41 14u *u ththa' lmam Makk (7 /2371.
Lazt 417rn1ri4 (24 / 397).

i
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para pengarang kitab Sunan dan sejurnlah pakar hadits, tidak ada

perselisihan pendapat diantam mereka padanya.

Dikomentari oleh Ibnu D*rya\Lazz: bahwa hnu Al Qashshar

menyebutkan adanya perbedaaan pendapat dalam hal ini: apakah

mereka menshalatkan beliau sepgrti shalat iaazah biasa atau sekedar

mendoakan saja? Apakah mereka menshalatkan beliau secara

perorangan atau secam berjamaah? Dan mereka berselisih pendapat

tentang siapa yang m€ngimami mereka dalam shalat tersebut, ada yang

mengatakan: Abu Bakar. Dan ia meriwaSratkan dengan rnadyang tidak

benar, di dalamn5ra terdapat Hamm ia dinilai sangat lemah'

hnu DihSnh berkata: ia batal pasti, karena kelemahan pam

perawinya dan statursnya png terpufus

Aku berkata: perkataan Ibnu Dihyah ini adalgh sebagai

komentar atas riwaSnt Al Hakim diatas, meskipun kemudian ia dinilai

lernah.

Ibnu Dfitrah berkata: Yang benar bahwa kaum muslimin

menshalatkan beliau s@ara peromngan, dan tidak ada seorangpun yang

mengimami mereka, dan inilah pendapat gnng dipastikan kebenarannya

oleh Imam syafii, ia berkata: denri bapak dan ibuku, hal itu semata-

mata disebabkan karena keagungan Rasulullah #, dan upaya mereka

Hadits: diriwayatkan bahwa Nabi $ pemah tierstrbda:

,ilr rt 4 r J'6 ,ci e ,jt;" rS-tnhtl<antah . @nang wng
mengu@pkirn lralimat Laa llaaha lllallah-'

Hadits ini telah dibahas dalam bab shalat b€riamaah.

1422 Dalatnkitabr{p Marajnl Bahrain s€p€rti fia Al kdr Al Munir(S/z7n-
1423 pu6, aslinr Yhitis lahad danyang tercantum adalah dari ;, v dan r'
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94O.125091. Hadits: bahwa Nabi g mendengar berita
kematian An-Najaryi pada hari meninggalnya, maka
keluarlah bellau ke mushallal4z4 lalu orang-oftmg berbaris
dan beliau bertakbir empat kali.

Muttafaq u1ui1r1'425 dari hadits Abu Huraimh dan Jabir.

12510]. Dalam riwayat 14*5111426 dari hadits Imran bin

Hushain, dan ia memiliki sejumlah jalur.

94L- lz5LI]- Hadits Ibnu Abbas: bahua Nabi *
melewati kuburan !,rang dimakamlran pada rnalam hari, maka
beliau bersabda: 'I{apan mayat ini dilruburlon?" mereka
menjawab,' 'Tadi maliam." Beliau bersabda, oKenapa kalian
frdak memberibhukan lrepadalnt?" Mere)ra menjauab: IGmi
memakamkannya pada malam lrang gelap gulita, karenanya
kami fidak ingin membangunkan baginda- [-alu beliau berdiri
dan kami berbaris di belakang beliau- Ibnu Abbas berkata:
dan aku ada dianhra mereka, lalu beliau menshalatkann5n.

Mutbfaq alaih.L4zt

Dalam riwaSat Al B.&harilaz8. sanalarn

Dalam riwalnt Ad-DaraqLdhnil42g: s€tdah tiga hari

dirmlor*an

Dalam duralnt AitrThabrani, trlim 3"1s[[ &ra rnaldrL

uze1qr255;.
A?5 51r21ii1i Al Buktrad (no. 1334) dan Shatzih Muslim (no. 951).
,a26 51r4',i1, Muslim (no. 953).
1427 shatili Al Bukhari (no. 1321) dan Shahih Muslim (no. 954).
14?€ 51rr1i11i Al Bukhari (no. 1326,1340).
142e Sw7arl Ad-Daraquthni (z/Sn.
tM Al Mu'frm Al Ausath g:r.. 8021.
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Dalam bab ini:

l25l2l. Dari Abu Hurairah, Muttafaq a1aft1431.

12513]. Dari Anas hadits yang sarna dalam riwa5rat Nhzzar.

l25l4l. Dalam kitab .4/ Muumththa '1t132 6ali Ibnu Syihab dari

Abu Umamah bin Sahal sama seperti hadits Abu Hurairah'

l25l5l. Dalam riwayat Alxnad1433 dan An-Nasa'i1'1s4 dari

hadits Zaid bin Tsabit sarrn dengannya

12516l. Dari Abu Said dalam riwa5at Ibnu Majah1u135, 6* 6i

antam perawinlp adalah hnu [ahi'ah.

l25l7l. Dari Uqbatr bin Amir dalam riwayat Al Buldmd.1436

l25L8l. Dari Imran bin Hushain dalam riwayat Ath-Thabmni

dalam 414,r*1i.L437

lzslgl. Dalam riwayatrya juga dari hnu Umar, dan dari Katsir

bin Abdullah bin Amru bin Auf dari bapaknsn dari kakeknSn.

L4st _shatiih Al Bulhari (no. 1337).
t4s2 41 M4r*"ththa' lmarn Makk lL/227.
t4s3 74*,-4 Imam Ahmad (4/3881.
rM Sutnn An-Nasa'i (no.20221.
r43s 5**, hnu Majah (no. 1533).
LM Shahih Al Bukhari (no. 13zl{) tentang shalat Nabi 4* atas para syutrada Uhud.
1437 Al Mu'jarn Al Ausath (no. 5986,8530).
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I252oL Dari Abdullah bin Amir bin Rabi'ah dalam riwa5nt An-
11*..i.1t138

[252L-2524]. Arnir bin Rabiah,.Ubadah, Abu eatadah dan
Bumidah bin At Hushaib; disebutkan oleh Hart Al Karmani.

g42. 125251- Hadits: Bahwa Nabi I shalat di atas
kuburan Al Barra' bin Ma'rur setelah safu bulan.

Diriwayatkan oleh Al BaihaqilrBe dari hadits Ma'bad bin Abu
Qatadah. Dan diriwa5ratka dari yahr bin Abdullah bin Abu eatadah
dari bapaknyra dari kakeknya secam maushultanpa menyebutkan waktu.

125261- Kemudian diriwayatkan dari hadits Ibnu Abbas: bahwa
beliau melakukan shalat atas suafu kuburan setelah satu bulan
(mmshalati ter:aza$.

125271- Diriwayatkan oleh At-Tirmidzil'l4o dari hadits Ibnu AI
Musa5ryib: bahwa ummu Saad meninggal dunia sedang Nabi $ tidak
ada di tempat, Ialu ketika datang beliau langsung menshalatkan atasnya,
dan hal itu teriadi s€tdah satu bulan.

Diriurayatlon oleh AI Baihaqil'Hl dan isnadnya musr shattih.

rr$8 Aku tidak menemukannyra pada An-Nasa'i.
l€e As-.9rlnaz Al Kubrc (4/4&49).
t44o 5*rm At-trrnidzi (no. 1038).t4t As-Suvatr Al Kubn (4/491.
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125281. Kemudian ia meriwayatkannya dari ialur Ikrirnah dari

hnu Abbas dalam sebuah hadits, dan dalam isnadnga terdapat suu,aid

bin Said.

943- 125291. Hadits: diriwa5Tatkan bahwa Nabi t
pemah bersabda = Prr fi. €f e ,f F- ttt b ;:t & iin 6 'AIru

angat mulia atas Tuhanfu dart membiarl<anku dalam

htbunnku setelah tiga hari-'

Demikian disebutkan oleh Imam Al Hammain dalam hhb
NihaSabnya, kernudian berkata: dan diriwaptkan: lebih dari dw ltad-'

Tidak aku temukan dengan redaksi seperti isi,L442, akan tehpi (Ats-

Tsaurill4ai! meriwa5ntkan dalam kitab Jami'-n1n:

125301. Dari qnil'h dari Said bin Al Musayyib ia berkata: tdaklah

seorang Nabi menetap dalam kubumnnya lebih dari empat puluh rnalam

sampai diangkat.

tM2 N Mushannif berkata ddam htab Fathn hari 614861: (dan diriwayatkan) ohh Al
Baihaqi juga (Flaptu Al Anbi!,a' ft quburihim, no. 4) dari riwayat Muhammad bin
AMurrahman bin Abu laila, salah seorang faqih Kufah dari Tsabit derEan
redaksi lnng lain, ia berkah, "%wggtthn5a pm Nabi frdak dibk*an dakm
kubur merel<a setelah qnpt pufuh nalatn, akan tebpi mqel<a daclnhtl<an

dihadapn Alkh annpi a ngkal<ala ditiupl<an, " dan Muharnmad dinihi buruk
hapalanryn. Al Ghazali kernudian fu-Rafii menyebutkan s€buah hadib rrarfu:
"Aku angatkh mulia atas Tuhanku dari mqnbiarl<anku dalam lrubunnku setelah

tiga ntaktn," dan ini tidak ada sumbem5ra keqnli jika diambil dari riuayat Ibnu

Abu I aila, dan mengambil pun tidak baik karena riwayat lbnu Abu I aila $i53

ditals,vilkan. Al Baihaqi berkata: Jika bernr rnaka maksudnp bahwa merdra tidak
dibiarkan Udak dishalatran kecuali atas batasan ini, kemudian setelah itr mereka

dishalatkan dihadapan Allah.
r4 Dalam manuskrip asli terhrlis: (At-Tirntidzi), danpng tercanfum adalah dari v dan

. r dan inilah mungkin yang benar, karena aku udak menemukan hadits ini Pada

ALtirmidzi dan tidak menernukan omng !,ang menisbatkannya kepadarrya-

n7
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Diriwayatkan oleh Abdurrazzak dalam MushannafnyaLaa 6uri

Ats-Tsauri dari Abu Al Miqdam dari Said bin Al Musayyib: bahwa ia

melihat suafu kaum mengucapkan salam atas Nabi $ lalu beliau

bersabda, "TidaHah samng Nabi manebp dalam bumi lebih dari empat

puluh hari'.

Dan ini lernah-

t253U- Abdurmzzak telah meriwalntkan sesudahnlnlffi hadits

Anas secam mar{u':

o1. '!. rt-,i,t. . ,{ii.i z t ! ozt
ef e P- yP -*s d,€l'il) ,ef c'tr

"Aku meleornti Musa dalam puistiwa Isn', dan ia sdang

melakukan shalat di dalam kubum5n, " dengan lradits ini ia bermaksud

membantah hadits yang diriwayatkan'dari hnu Al Musayyib.

Di antara hadits yang bertentangan dengan hadits-hadits ini

adalah:

125321. Hadits Aus bin Aus: "shalawat kalian tersampaikan

atasku.. " 3l [6d15. 12145

t25331. Hadits Abu Hurairah: "Aku adalah oftng pertama yang

dibanglritl<an dad bumi.'l'M7 wallaliu a'lam.

lw Mushannaf AMl$ra?z* (no. 67 25!,.
LMs 16i41r-.672T1.
16 Driwayatkan oleh Abu Daud (no. 1531) dan An-Nasa'i (no. 1374) dan Ilnu

majah (no. 1885).
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125341. Diriwayatkan oleh Ath-Thabrani dan hnu Hibban dalam

Adh-Dhu'afa '1448 dan hnu Al Jauzi dalam Al Maudhublue dari hadits

Anas secara marfii', seperti yang pertama; Ibnu Hibban berkata: Ini

bathil (palsu).

Al Baihaqi membuat satu bagian khusus tentang kehidupan para

Nabi di alam kubur mereka, dari menyebutkan sejurnlah hadits yang

menguatkan hal itu, maka silahkan merujuk ke sana.

Beliau juga berkata dalam lfitab Dalail An-Nubuwuah para Nabi

itu hidup di sisi Tuhan mereka seperti para syrhada'.

Berkata pula dalam kitab Al I'tiqal$o' Pam Nabi sesudah

meninggal dunia, ruh mereka dikernbalikan kepada mereka, iadi mereka

hidup di sisi Tuhan mereka seperti pam syuhada'.

Perhatian

Disebutkan oleh Al Ghazali dalam llitab lksyf Uun Al Akhimh

masalah yang sangat mengherankan; dimana ia menyebutkan sebuah

hadits dengan redaksi Imam Al Haramain, kemudian berkatar dan png
tiga seakan seperti puluhan; karena Al Husein dibunuh pada awal enarn

puluhan, lalu Da murka atas penduduk bumi, dan menaikkannya ke

langlt.

Jdas ini adalah salah.

1447 Dtn^,ayadon oleh Ahmad dakrm Musnad rxn Q/54O1, Abu Daud dalam Sunan
nya (no. 46721, dan dalam Al Bukhari (no. 2413) dari hadits Abu Said Al Khudhri
dan hadits ini diriwayatkan dari berbagai sisi.

1'148 Kitab Al Majruhin (1/235,2361.
7Me Al Maudhu'atWa hnu Al Javi (3/2391.
1450 Kitab Al r@ (halanan L7 31.
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6)QJl1);it \t u, ,Ly -[r'r1-YoYo] .1tt
l-G|$fr( ,r$ tlkr

gM- 12535, 25361- Hadits: 'semtoga Altah melaknat
orang Yahudi dan Nasrani, yang telah meniadil<an kuburan
para Nabi mereka sebagai tempat ibadah'.

Muttafaq u1ri1l'4sl dari Aisyah dan Ibnu Abbas.

125371. Diriwayatkan oleh Muslimlas2 6ri hadits Jundub ia

berkata: Lima hari sebelum Nabi $ meninggal dunia, aku mendengar

beliau bersaMa,

u; *'€ql ,J t .t;'tfu t}i#i ll
"Sungguh, janganlah kalhn merladikan kubumn sebagai masiid,

sesungguhry/a aku melamng kalian atas hal ifu-"

Faedah

Dalil shalat atas jenazah di masjid:

125381. Diriwayratkan oleh Muslim1453 6ari hadits Aiqnh, dan ia

disebutkan dalam lrlftab Al Muwathtlia'.L454

I

125391. Telah diriwayatkan dengan benar bahwa Umar

menshalatkan Abu Bakar di masjid, dan Shuhaib menshalatkan Umar di

rusl Shul;ih Al Bukhari (no. 435,4361dani Shahih Muslim (no. 531) sama-sama dari

keduanp.
1452 Shaliili Muslim (no. 532).
1453 lbid(no.9731.
t454 41 1qr,^ththa' lmam Malik (L / 229 -2301.
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masjid, dan ini disebutkan dalam kitab At Muwaththa '1455 dan yang

lainnya.

g45- l254Dl- Hadits: Nabi * memakamkan para

sahabat di kuburan. 
-

Aku tidak menernukan hadits dengan redalrsi dernikian, akan

tetapi:

125411. Dalam 1olo1b ,*h-5hahiht65 bahwa beliau datang ke

kubr.ran lalu bersaMa,

"ri 9i 't,'€-*iY-l'
4sanoga kaelamatan tqcumhl<an af,s l<alian unhai panduduk

nqqi omng'omrlg 5ang beriman- "

Dan dalam bab ini ada sejumlah hadits.

946- 125421- Hadits: bahwa Nabi $ dimakamkan di

kamar Aistph.

DiriwaSTatkan oleh Al Bukhari1457 daIri Aist/ah dalam hadits:

bdiau dicabut nlEwanlE oleh Allah k€trka dipangkuanlu, dan

dikubr.ukan di nrmahku.

Dan dalam bab ini terdapat seiumlah hadits.

,z

v*L tb\?: tsbr,Ly -[v o tr] . I tv

74ss 41 p4r*rththa'lmam Malik (1/230).
1456 Shahili Muslim (no. 532) dari Abu Hurairah 4$.
L4s7 slnlnh Al Bukhari (no. 1389).
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947. 125431. Hadits: 'Galilah, perluaslah dan
dalamlanlah-'

Diriwayatkan oleh 61r,ru61458 6* empat pengarang kitab

5*r*12159 dari hadits Hisyam bin Amir: bahwa Nabi $ mengatakan hal

itu kepada mereka kefika perang Uhud. Dnilai-shahih oleh At-Tirmidzi.

Dan diperselisihkan padanya atas Humaid bin Hilal perawinya dari

Hisyam; diantam mereka ada yang memasukkan anaknya yaitu Saad bin

Hisyam antara ia dan ia, dan diantara mereka ada yang memasukkan

Abu Ad-Dahma' antara keduanya, dan diantara mereka ada yang tidak

menyebutkan seseorang diantara keduanya.

l25Al. Diriwayatkan oleh Ahmad,l'l60 Abu Daudl'151 dan AI

Baihaqil46z dari hadits Ashim bin Kulaib dari bapaknya dari seorang

laki-laki dari Anshar ia berkata: kami keluar bersama Rasulullah $
mengantarkan jenazah, lalu aku melihat Rasulullah $ diatas kuburan

memerintahkan kepada penggali lubang:

"Perluaslah dari sisi kdua kal<in5n, perluaslah dari sisi

kepalan5n".

' IsnadnYa t6u171i.r463

1458 Musnad Imam Ahmad (4/L91.
t45e 5**, An-Nasa'! (no. 2011), Sunar Abu Daud (no. 32L5,3216,32\7), Sunan

At-urrnidzi (no. 17L3) dan Sunan hnu Majah (no. 1516).
L6o Musnad Imam Ahmad (5/293,2941.
t46t 5*un Abu Daud (no. 3323).
t462 4"5**, N Kubm (5/3351.
t+os 1gt266l

vY., fr'n'a\f &t rfr'u'u\l
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Perhatian

Demikian disebutkan padanya yushi dengan wawu dan shad,

dan disebutkan oleh hnu Al Mawwaq bahwa yang benar adalah 5ntmi

dengan ra' dan mqn, dan ia mernbahasnya secara paniang lebar,

wallahu a'lan.

948. 125451. Perkataannya: Umar berkata:

'Dalamlanlah *tinggr badan dan posturlru-'

Diriwa5ntkan oleh Ibnu Abu Syaibahl'152l6* hnu Al Mundzir-

949- 125461. Hadits Ibnu Abbas: oUang lahad untuk

l<ami, dan belahan tarrah unfuk slain karni-"

Diriwayatkan oleh Alunad1455 dan pam pengamng kitab

5*1111456 dengan redaksi ini. dan dalam isnadtya terdapat AMul A'la

bin Amir ia dinilai lernah dan dinilai shahih oleh Ibnu As-Sakan.

Diriwayatkan dari selain hadits lbnu Abbas:

125471. Diriwayatkan oleh hnu Majah,lul5z Alxnad,1468 Al

Brrzzar dan Ath-Thabr*ilzl59 dari hadits Jarir. Dan diantara perawinya

adalah Utsman bin Umair ia dinilai lemah. Akan tetapi diriwaptkan oleh

Ahmad dan Ath-Thabrani dari sejumlah jalur. Alxnad1470

L@ Mushannaflbnu Abu Syaibah (no. 11663).
1465 Ahr tidak menemukanryra dahm Mstadlmam Ahmad.
1466 5r*7 An-Nasa'i (no. 2009) dan Sunan Abu Daud (no. 2308) dan .9rnar At-

Tirrnidd (no. 1045) dan Sumn hnu Majah (no. 1554).
1467 5**, hnu Majah (no. 1555).
7468 74**6 Imam Ahmad (4/357,359,362-3631.
LMe 41 74u'iu^ Al Kabir(no. 23L9,2320,2321) dan beberapa halaman lainnya.
too 74urru4 Imam Ahmad (4/3621.
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menarnbahkan dalam riwayat sesudatr sabda beliau: "Untuk selain
lrami": "Para ahti kitab.tt '

12548t. Diriwayatkan oleh Muslimr4Tr dari hadits Saad bin
Abu Waqqash bahwa ia berkata ketika sakit hendak meninggal dunia:

galilah liang lahad unhrfttcu, dan pasanglah papan atas batu bata,

seperti yang dilakukan atas Rasulullah *.
Dalam bab ini: dari Umar, Jabir, Ibnu Mas'ud dan Buraidah.

125491. Hadits Ibnu Umar dalam riwayat Ahmad,raT2 dan di
antara perawinya ada Abdullah Al Umari, dan redaksinya berbunyi:
batrwa digalikan liang lahad untqk Nabi $.

Telah disebutkan oleh Ibnu Abu Syaib *1t473 ar.i j"t* Malik
dari Nafi' dari Ibnu Umar bahwa telah digalikan liang lahad untuk
Nabi $, Abu Bakar dan Umar.

t2550]. Hadits Jabir dalarn riwayat Ibnu Syatrin dalam kitab
An-NasikttlaTa dengan redaksi hadits bab ini.

[255U. Hadits Buraidah dalam kitab Al Kamil karya Ibnu
Adi.r47s

Hadits Ibnu Mas'ud

''i st ohih Muslim (no. 966).
ta72 Musnad ImamAhmad QD4).
'n" Mushannqflbnu Abu Syaibah (no. 11635) dari jalur Hajiaj dari Nafi' darinya.
1474 Aku tidak mene,mukannya.
ta75 Al Kamilkarya Ibnu Adi (5/138).
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950. lzilSzl.Hadits: Diriwayatkan bahwa di Madinah

ada dua oftmg laki{aki; yang satu menggali lahad lnng satu

membelah tanah, lalu para sahabat mencari keduanSn dan

berkata: siapa diantara keduanya yang datang terlebih
dahulu maka dia yang akan bekeria unhrk Rasulullah $, lalu

datanglah yans menggali lahad, lalu ia menggali lahad untuk
Rasulullah C.

Diriwa5ratkan oleh Ahmadl477 dan hnu Majah1a78 6ari hadits

Anas dan isnadtya hasan.

125531. Diriwayatkan oleh Ahmad147e datr At-Tirmidzil'l8o dari

hadits hnu Abbas, dan menjelaskan bahwa png mernbelah tanah

adalah Abu ubaidah dan yang menggali lahad adalah Abu Thalhah, dan

dalam isnadnya terdapat kelemahan.

125il1. Diriwayatkan oleh hnu Maja[144r dari hadits Aisvah

sama dengan hadits Anas, dan isnad{rya lemah. Dan ia memiliki

sejumlah jalur yang lain dari Hisyam dari bapaknya darin5n.

Diriwayatkan oleh Abu Hatim dalam Al ttultuz dari Abu Al

Walid dari Harnmad dari Hisyam dan berkata: Dia salah, 9mg benar

dan 5nng dihapal bahwa b mutal.

1476 pi.irri kosong tdak terttilis dalam semua manuskrip, ia berkata dalam Al Badr Al
Muna F/299): Ibnu Manduh berkata dalam Mustaktrajnya: dan juga dari

Buraidah bin Al Hushaib dan lbnu Mas'ud.
t{t? 74*,-7 Imam Ahmad (3/L391.
L4t8 5**, hnu Majah (no. 1557).
t47e Musnd Imam Ahmad (l/260I
1480 Ahl tidak menernukanqn pada At-Tirmidzi, dan ia ada dalam Sutnn hnu Maiah

(no. 1628).
L48r 5r*, hnu Majah (no. 1558).
L482 nalkarw Ibnu Abu Hatim (1,2350).
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Demikian Ad-Damquthni menguatkan pendapat bahwa ia

berstafus mursal, wallahu a'lam.

951. [25551. Hadits lbnu Umar: Nabi g diangkat dari
sisi kepalanya.

Tidak aku temrukan dari riwaSnt hnu Umar, yang ada dari

riwa5nt Ibnu Abbas, dan mungkin salah fulis, karena telah diriwayatkan

oleh AsySyalirilzls3 6ri tslqah dari Umar bin Atha"dari Ilaimah darinya

dengan redaksi ini.

Ada yang mengatakan: Bahwa yang tsiqah disini adalah Muslim

bin Khalid.

Ia berkata: dan dari hnu Jumij dari Imran bin Musa secara

mursal sama dengann!,Er.

. Dari sebagian sahabatrya dari Abu Az-Zinad, Rabiah dan Abu

An-Nadhar denrikian juga. Ia berkata: mereka tidak berselisih pendapat

dalam hal ifu, denrikian juga Abu Bakar dan Umar.

Kernudian aku menemukan dari kitab Syarh Al Hida5ah karyu

Abu Al Bamkat hnu Taimiyah: Abu Bakar An-Najjad meriwayatkannya

dari hadits Ibnu Umar.

12556} Diriwa5ntkan oleh hnu Majaful+a+ dari Abu Raf ia
berkata: Rasulullah $ mengangkat Saad bin Mua& dan menyimmi

kubumnnya dengan air.

1483 14u"ru4 AsySyaf i (1,/3601.
t4a4 5*un hnu Majah (no. 1551).
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125571. Diriwayatkan oleh Abu pur6rza5 dari jalur Abu Ishaq

As-Suba'i: bahwa Abdullah bin zaid Al Khathami memasukkan mayit ke

dalam kuburan dari sisi kedua kaki kubumn, dan berkata: ini termasuk

sunnah.

952- t25581. Hadits: Nabi C dimakamkan oleh Ali, Al
Abbas dan Usamah.16

Diriuaptkan oleh Abu puu61487 dari riwa3pt As-$,ra'bi ia

berkata: png mernandikan Nabi $ adalah Ali, Al Abbas dan Usamah,

dan merekalah yang m€rnasukkannlra ke dalam liang kubumn.

Ia berkata: Mumhhib menceritakan kepadaku: bahwa mereka

mengajak serta AMurmhman bin Auf, ia berkata: Sepertinp aku

melihat mereka ernpat orang.

125591. DiriwaSntkan oleh Al Baihaqi1488 dari Ali ia berkata:

yang mernakamkan Rasulullah $ emrpat ofttng, lpifu Ali, Al Abbas, Al

Fadhl dan Shalih

12560l. Diriwa5ntkan oleh hnu Hibban dalam Shahil>nyauae

dari hnu Abbas ia berkata: lnng memasul*an Nabi $ dalam kubumn

adalah Al Abbas, Ali dan Al Fadhl, dan yang menggali liang lahadnya

adalah s@rang laki-laki dari fuishar, ialah png menggali liang lahad

bug, pa- slruhada perang Badar.

L486 5**, Abu Daud (no. 3211).
tw 1q.,t2671.rst Sunan Abu Daud (no. 3209).
7488 4"-5r*n Al Kubn (4/53).
Lase g1ru1ri1i lbnu Hibban tv4l lhsn/no. 6633).
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1256ll. Diriwayatkan oleh hnu Ma1a614so dan Al Baihaqilael

dari hadits Ibnu Abbas ia berkata: 5nng turun ke dalam liang kubur
Rasulullah $ adalah Ali, Al Fadhl, Qutsam dan Syaqran, dan ikut serta

bersama mereka (Aus bin) 141rur1.1492

Al Baihaqi berkata: Spqran adalah Shalih .

953. 125621. Hadits: diriwagntkan bahwa ketika Nabi
* memakamkan Saad bin Mu'adz beliau menufupi
kuburann5p dengan pakaian.

Diriwayatkan oleh AI Baihaqilae3 dari hadits Ibnu Abbas.ia
berkata: adalah Rasulullah # menufupi kuburan Saad dengan

Al Baihaqi berkata: aku tidak menghapalnya kecuali dari hadits

Yahya bin Uqbah bin Abu Al Aizar, ia dinilai lemah.

125631. Diriwayatkan oleh Abdurmzzakuea 6*i Ibnu Jumij dari

Sya'bi dari seorang lakilaki: bahwa Suudr'4es bin Malik berkata: adalah

Rasulullah $ memerintahkan untuk menutupi kuburan sampai Saad bin

Mua& dimakamkan padanya, dan aku terrnasuk salah safu yang

memqangi pakaian.

L4eo 5s7a7 hnu MaJah (no. 1628).
14et 4"5*-, At Kubm (4/53).
1492 Duhn manuslnip t€rtuhs (l&auli) tanpa menyebutkan kata (Aus bin) dan Snng

bernr adalah seperti yang aku sebutkan dari dua sumber rujukan, pitu: Aus bin
Khauli bin Abdullah bin Al Harits bin Ubaid bin Malik bin Salim Al Habali, lihat
biografinya dalam Ath-Thabaqat Al Kubn ka4n hnu Saad (3/5421.

t4e3 4*5ur* Al Kubm(4/54).
7494 14u"1ru-ru1:Abdurrazzak (no. 64771.
1495 pu6* Mushannafte*is: Zaid bin Malik, bukan Saad bin Malik.
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125641. Kemudian Al Baihaqil4e6 meriwayatkan dengan isnad

shahih sampai kepada Abu Ishaq As-Suba'i: bahwa ia menghadiri

jeoazah Al Harits Al A'war, 1u61497 Abdullah bin Yazid memerintahkan

agar membentangkan pakaian atasnya.

125651. Akan tetapi Ath-Thabrani meriwayatkan dari jalur Abu

Ishaq juga: bahwa Abdullah bin Yazid menshalatkan Al Harits Al A'war,

kemudian pergi terlebih dulu ke kubumn lalu merninta agar keranda

diletak*an di iisi kaki kuburan kemudian mernerintahkan agar ia

diangkat dan dikeluarkan, kernudian fidak membiarkan mereka

membentangkan pakaian atas kuburan, dan berkata: dernihanlah

sunnah gnng benar.

Ini melururskan, bahwa mungkin dalam hadits diatas ada kalimat

(dan ia mernerintahkan agar jangan merrbentangkan) lalu kata 'jangan'

H*g, atau munghn ia berbunyi k ab (ia enggian) dan bukan h amam

(ia menyuru$1498.

125661. Diriwaptkan oleh hnu Abu $nibahl4ee 666 jalur Ats-
'Tsauri dari Abu Ishaq: aku ikrrt meqnlrsikan jo:razrrh Al Harits lalu

mereka mernbentangkan pakaian atas kubumnryn, lalu Abdullah bin

(Yazidltsoo menariknln dan berkata: dia laki-laki.

Dan inilah yang benar.

t4e6 fie-gu,,n Al Kubn 14/541.
14e7 rhhn Sman At Kubn ka4n AI Baihaqi tertnlis: farrfabl,;/ran funan.
1498 6err*4,1r-l ini png benar yang sesuai dengan teks png ada dalam htab.4.e

Sumn Al Kubn, w'allahu a'lam.
Mcn 14usttrur?alfhnu Abu Slraibah (no. 11664).
1500 nuhn manr.rskrip asliryn tertulis: Taid danpng tersebtrt adalah dari naskah png

lain, dan ini Srang benar.
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125671. Diriwayatkan oleh Abu Yusuf Al Qadhi dengan isnadnya

dari seomng laki-laki dari Ali bahwa ia mendatangi mereka dan kami

sedang memakamkan Qais, dan sebuah pakaian telah dibentangkan

diatas kubumnnyra, lalu ia menariknya dan berkata: ini diperlakukan

unfuk perempuan.

g54. t256Sl. Perkataann5n: Dianjurkan bagr yang
memasukkannSla ke dalam kuburan unfuk mengucapkan:
'Dengan nama Allah dan menurut ajaran Rasulullah, " hal ini
diriwayatkan dari Ibnu Umar dari Nabi $.

Diriwayatkan oleh Abu pur41501 dan para pengarang kitab

Sunanlso2 dan hnu 11i66*1503 dan Al 11uLirr1504 dari haditsnya,

bahwa Nabi & jika meletakkan mayit dalam kuburan beliau

mengucapkan: "Dengan nana Allah dan menurut ajamn Rasulullah."

Perintah mengucapkan doa ini telah disebutkan dari haditsnya

secara marfu'dalam riwayat An-Nasa'i dan Al Hakim dan ynng lainnyi,

dan ia menilainya mauquf, dan meriwayatkan s@ara matfu'hanya
Hammam bin Qatadah seoftmg diri dari Abu Siddiq dari hnu Umar, dan

dinilai mauquf oleh Said dan Hisyam. Ad-Daraquthni dan An-Nasa'i

cenderung pendapat yang menilainya mauquf, sementara

yang lain cenderung pendapat yang menilainya marfu'.

tsot 5rr., Abu Daud (no. 3213).
75o2 5*un At-Tirrnidzi (no. 102[6), Sunan An-Nasa'i (no. 10927,10928) dan Sunan

hnu Majah (no. 1550).
tsos 51ru177 hnu Hibban lAl lhsan/no.3109,3110).
Lsoa 14r"64*11,4l hakim (1/366).
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125691. Diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dari jalur Saidrsos dari

Qatadatr secara marfu'. .

12.5701. Diriwayatkan oleh Al Bazzar dan Ath-Thabranirsm

dari jalur Said bin Abu Unrbah dari Aypb bin Nafi' dari Ibnu Umar
hadits yang sama, dan keduanya berkata: diriwayatkan oleh Said bin
Amir seorang diri.

Dan dikuatkan oleh:

125717. Riwayat Ibnu Majahr5o7 dari jahn Said bin Al
Musayyib dari Ibnu Umar s@ara mnfii'. Akan tetapi dalam isnad-nya
terdapat Hammad bin AMurrahman Al Kalbi, ia tidak dikenal, dan

diingkari oleh AbuHatim dari sisi ini.

Dan dalam bab ini:

125721. Dari Abdurrahrnan bin Al AIa' bin Al-Lajlah.dari
bapaknya ia berkata; Al Lajlatr berkata kepadaku: wahai anaklna jika
aku meninggal dunia maka buaflah liang lahad unfiil<ku, dan jika
engkau meletakkanku dalarn liang lalradku maka ucapkanlah: Dengan
uama Allah dan menurut ajaran Rasulullalt kemudian timbunilah alar
dengan tanah secara perlahanJahan, kemudian bacalah di atas

kepalaku pembnka dan penutup surah Al Baqarah, karena
sesungguhnya aku pemah mendengar Rasulullah $ mengatakan hal
itu.

rsi Demkian!! Dan yang aku temukan dari riwayat Ibnu Hibban adalah dari jalts
Syu'bah dan Hammam saja, dan Al hafidz tidak menu4iuk dalam (hhd Al
Maharah 8D79/no. 9375) bahwa ia ada padanya dari jalur said bin Abu
Urubah dari Qatadah, wallahu a'lam.

t%_Al Mu\am Al Ausath(no.7347).tw Sunrrrt'Ibnu Majah (no. 1553).'
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Driwaptkan oleh Ath-Thabt*i. 1508

125731. Dari Abu Hazim pelayan bani Ghiffar, AI Bayyadhi

menceritakan kepadaku secam mar{u': 'Jika samng mayit dilebkkan

dalam mal<a hehdaHah oftng gng meletakl<ann5n dalam

liang lahad mangwcapl<an: dangan narna Nlah dan karena Allah dan

menurut ajamn Rasulullah.'

Diriwayatkan oleh Al guL1tt.150e

125741. Dari Abu Umamah, juga diriwa5ratkan oleh Al

11uLirrr1510 dan Al Baihaqi,1511 dan sanadn5n dhaif. Dan redaksinya

berbunyi: kefika Ummu Kultsum puti Rasulullah S dimasukkan dalam

liang lahad, Rasulullah $ membaca ayat: 'Darin5a l{ami menciptal<an

kalian, dan kepdarya l{ami mengembalilan l<alian dan darin5n lkmi
mengeluarl<an l<alian lagi, dangan narna Nlah dan di i,alan Allah dan

menurut ajamn Rasulullah.. "al hadits.

955. 125751. Perkataann5p: Jika seoftmg mayit
dimasuldran dalam kuburan ia disandarkan dalam lahad pada

sisi kanannp dengan menghadap ldblat, demikian
Rasulullah S diperlakukan dan demikian pula Rasulullah S
melakulran.

tsoa 417,1u'im Al l{abirgn19/no. 4911.
Lsoe MustadmlkAl Hakim (L/366I
rsto 161412y3791.
1511 6r-5rran At Kubm(3/4091.
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Diriwayatkan oleh Ibnu Maja[1s12 dari hadits Abu Said Al

Khudri bahwa Rasulullah $ diambil dari sisi kiblat dan disandarkan

menghadap hblat. Dan isnad'rya lemah.

125761. Diriwayatkan oleh Al Uqai515ra dari hadits Buraidah

bahwa Rasulullah $ diambil dari sisi kiblat, dan dimasukkan liang lahad

dan dibatasi atasnSn dengan bafu bata.

Dalam isnadnya terdapat Amru bin Yazid At-Tamimi, ia dinilai

lernah oleh mereka.

Sedangkan perkataanqp: bahwa dernikian pula Nabi &'
melakukan, dikomentari

Hadits Umar: bahwa ia memerintahkan unfuk
memakamkan seorang dzimmiyah.

AlGn disebutlran pada akhir bab ini.

956. 125771- Hadits Ibnu Abbas: bahura di dalam
kuburan Rasulullah C diletakkan kain beludm merah-

Diriwaptkan oleh y*1irrr1514, An-Nasa'i1515 dan Ibnu

Hibbanl516 dari haditsqp.

tstz 5r*r, hnu maptr (no. 1552).
1sL3 44-p1ru'ak larya Al Uqaili 13/295L
Lsu 51ru15i1i Muslim lno.967l.
75ts 5r*, Arr'Nam'i lno.2Ol4.
tst6 51r4',i1i lbnu Hibban (Al llmtdno.6631).
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125781. Diriwayatkan oleh Ibnu Abu Syaibah1517 dan Abu Daud

dalam lfitab Al Mansils\s dari Al Hasan hadits yang sama. Dan

menambahkan: karena Madinah bertanah lembab serta asin.

Ibnu AMul'Barrrslg menyebuflGtl: bahwa kain beludru tersebut

dikeluarkan sebelum tanah ditimbunkan.

Perhatian:

Yang meletakkan kain bdudru tersebut adalah Syaqran pelayan

Rasulullah $.

125791. Diriwayatkan oleh At-Ti*ri6ri1520 dari ;alumya, ia

berkata: demi Allah akulah Snng meletakkan kain beludru dibawah

Rasulullah #. Dun ia berkata: statusnya hasan gharib.

l25S0l. Diriwayatkan oleh hnu Ishaq dalam N Magha4521 datl

Al Hakim dalam Al lklil dari jalumf, dan Al Baihaqilszz darinya dari

jalurhnu Abbas, ia berkata: adalah Syaqmn ketika meletakkan

Rasulullah # dalam liang kubur ia mengambil kain beludru yang biasa

dipakai oleh beliau, lalu mernbentangkannya dan mengubumya bersama

beliau dalam kuburan, dan berkata: denri Allah fidak ada seorangpun

yang berhak memakainSa sesudah engkau. Maka ia pun dikubur

bersama beliau.

LstT Mushatnal:lbnq Abu Syaibah (no. 11753).
L5t8 14rr"i1 66, Daud (no. 416).
lsre 41 1t6'u6 karya hnu Abdul Ban (L/481.
152o 5*u, At-Tirmidzi (no.3721.
tszt 4"-5i*1, An-Nabawi5ah karya hnh Hisyam 16/861.
7522 4*5*-, Al Kubm(3/408).
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t25811. Diriwayatkan oleh Al Waqidi dari Ali bin Husein: bahwa

mereka telah mengeluarkannya. Dan inilah pendapat yang diambil oleh

hnu Abdul3urr.1523

g57 - Hadits Saad: Perlalnrkanlah aku sebagaimana
kalian memperlalnrkan Rasulullah $, pasanglah atasku bafu

bata dan tmbunilah aku dengan tanah.

Diriwayatkan oleh As!rS!rali'i,1s24 ia berkata: Aku mendengar

Waqqash: fidakkah lornibahwa dikatakan kepada Saad bin Abu

mernbuatkan sesuatu unfuIkmu, sepertinp

berkata: silahkan...lalu ia menyebutkann5n.

ia kotak dari kayr? I-alu ia

Dalam rirrayat Muslim secam maushul darinla, tanpa

mengatakan: dan timbr.rnilah aku dengan hnah, dan telah disebutkan.

Dalam trab ini:

lbS}z,2583l. Dari Aiq/ah dalam riwalat lbnu H'bbanrszs, dan

dari Ali dalam 1136,1o 4174*64rr1i!526.

958. 125841. Perkataannya: DiriwaSTatkan bahwa
Rasulullah $ menaburi mayit tiga kali taburan dengan kedua

tanganrya semuanya.

t5?3 41 kdbb (l/4Sl dan dalam foobzote manuskrip tertulis: digabungkan antara ia
dengan png hadits 1nng baru dis€budon bahwa ia dikuburkan
kernudian dikeluarkan s€belurn ditimbun dengan tanah, ini kata lbnu Hapr.

1524 piri*x6y31ft6 Al baihaqi dalam As-Sunan Al Kubn (3/3SS) dari jahl Ar-Rabi' bin
Sulaiman dariq,a-

Ls?s 5L171, hnu Hibban lv4l lhsadno.6632l.
rs26 74*6tr-1iAl Hakim (t/g6zl.
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Diriwayatkan oleh Al Bazzar dan Ad-Damquthnils27 dili lmil
bin Rabitah ia berkata: aku melihat Nabi $ kefika memakamkan

Utsman bin Madh'un beliau menshalatkan atasnla dan bertakbir atasnya

empat kali, dan menaburi kuburannya dengan debu tiga kali taburan

dengan tangannya dan beliau dalam posisi berdiri di bagian kepalanya.

N Ba?zar menarnbahkan: lalu beliau memerintahkan agar ia

disirami dengan air. Dikatakan oleh Al Baihaqi1528

125851. Ada buku lain dari hadits Su'1*t52e bin Muhammad dari

bapaknya secam mutal.

Aku berkata: diriwayatkan oleh Ary$nftti1s3o d4i Ibmhim bin

Muharnmad dari Ja'far.

125861. Diriwa5ntkan oleh Abu Daud dalam Al Mamsils31 duri
jalur Abu Al Mundzir bahwa Nabi $ menaburi kubumn sebanyak tiga

kali.

Abu Hatim berkata dalam l$tab N llal532. Abu Al Mundzir tidak

dikenal.

125871. Diriwa5ratkan oleh Al Baihaqils3s dari jalur Muhammad

bin Ziyad dari Abu Umamah ia berkata: Ada seorang laki-laki meninggal

1527 5**, Ad-Daraquthni (2/761.
L5?3 A"-5r-, Al Kubm (3/4lOl.
sze 1qr2691.
Ls;o 41 Urr-n (l /27 GZT Tl.
rsst 14rr"i161ou Daud (no. 420).
15s2 1u u6u da]am Mamsilhnu Abu Hatim ftalaman253/no.9213) dan Ibnu Al Mulqan

menisbatkannya kepadanya dalam N Badr Al Munir(5/3171.
1533 4*5** Al Kubm (3/410ll.
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dunia, tidak ada safu kebajikan yang ia kerialon selain pemah menaburi

kubumn sebangnk tiga kali taburan, maka dosanya pun diampuni.

l258SI. DiriwaSntkan oleh Abu Slraikh dalam Makarim Al
Akhlaq dan Abu Humirah secaftt mar{u': "banngskpa menabwi

s@ftng muslim karqta menghamp phala, Nlah akan mernbqikan

kebajil<an b7inta dari setiap tbutrr debufss+ ".

Isnad'rya l€rnah. Dan diriwayatkan oleh Ibnu Ma1ah1535 d36

hadits Abu Hurairah, bahwa Rasulullah $ menaburkan debu dari amh

kepala sebanpk tiga kali.

Abu Hatim berl<ata dalam N ila11536, ini hadits bathiL

Aku berkata: Secara zhahir isnad hadits im shahih.

Ibnu Majah berkata: Al Abbas bin Al Walid menceritakan kepada

kami, Yuh1n bin Shalih menceritakan kepada kami, Salamah bin

Kultsum menceritakan kepada kami, Al Auzai menceritakan kepada

kami dari Yahsn bin Abu Katsir dari Abu Salamah dari Abu Humimh

bahwa Rasulullah S menshalatkan jenazah kemudian datang ke

kuburan si mayit lalu menaburkan debu atasnSn dari sisi kepalaryn

sebanyak tiga kali.

Salamah bin Kultsum tidak memiliki hadits dalam Sunan hnu
Majah dan Srang lainngp selain hadits safu ini, dan perawinya tsiqat

Telah diriwaptkan oleh Ibnu Abu Daud dalam kitabnya ,4f-

Tafarud dari sisi ini, dan menambahkan dalam matan bahwa beliau

bertakbir atasnya ernpat kali. Sesudahn5ra ia bed<ata: Tidak diriwaSntkan

1534 p466 m:inuskrip asli tertulis: (turabihi), dan dalam v dan r terhrlis (barah) dan

yang tertulis adalah dari.
1535 5*run hnu Majah (no. 1565).
1535 //a/hnu Abu Hatim 17/1.69).
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dalam hadits shahih bahwa beliau bertakbir atas jenazah empat kali

kecuali hadits ini.

Ini adalah status shahih yang ditetapkan olehnya atas hadits ini,

akan tetapi Abu Hatim adalah seomng imam yang tidak menetapkan

status bathil atasnya kecual setelah melakukan penelitian, dan

menu{ntku cacat pada hadits ini terletak pada 'an'an Al Auza'i dan

'an'an slraikhnya, dan ini setnu.r jika Yahp bin Shalih yang dimal{sud

adalah Al Wahadhi st/aikhn!,a Al Bul$ari, w:allahu a'latn-

959. l25S9l. Hadits Jabir: Telah digalikan liang lahad
untuk Rasutullah 8, dan dipasangi batu bata atasrr3n dan

mal6mnlp ditinggikan dari permukaan bumi sekitar satg

jengkal.

DiriunSntkan oleh Ibnu 11i66urr1ss7 dan Al Baihaqilss8 dari

hadits Ja'far bin Muhammad dari bapaknya darinya-

Diriuaftkan oleh Al Baihaqi1539 dari sisi yang lain secarul

mursal, tidak ada Jabir di dalamqn. Dalam riwayat Said bin Mansur dari

M-Darawardi dari Ja'far.

960- lzilgf)l-Hadits: dari Al Qasim bin Muharnmad ia

berkata: aku mastrk menemui AigTah, lalu 
"l.u 

berkata:
wahai ibunda, tolong bukakan untuldru makam Rasulullah C
dan kedga sahabatqTa, lalu ia membukalran untqldm tiga

makam, (semuarryra datar) tidak tinggr, dan ditandai dengan

batu kerikil merah.

1537 g6u1ri1i Ibnu Hibban rv4l lhsadno.6635).
1538,q"-5ir-, Al Kubn 93/4lO).
*'3e lbidlg/4ltl.
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Diriwayatkan oleh Abu Daudlso dan Al Hakim1541 6uri sisi ini,
Al Hakim menambahkan: dan aku lihat posisi Rasulullah $ t&depan,

dan posisi kepala Abu Bakar toiutut antara dua pundak Rasulullah &r,
dan posisi kepala Umar terletak pada kaki Rasulullah $.

, t2sgLl. Diriwayatkan oleh Al 3uL1*i1542 dari hadits Sufuan At-
Tamar: bahwa ia melihat kubumn Rasulullah $ sedikit tinggl.

Diriwayatkan oleh hnu Abu Syaibah dari lalumyals+a dan

menambahkan: dan kubumn Abu Bakar dan kubumn Umar juga

demikian.

t25921. Diriwayatkan oleh Abu Daud dalam Al Mamsils'\4 dari
Shalih bin Abu Shalih ia berkata: aku melihat kubumn Rasulullah $
tingg sejengkal atau sekitar sejengkal.

Al Baihaqilsas 6"rLu1u: Mungkin dapat digabungkan antara

keduanya bahwa semula ia rata seperti yang dikatakan oleh AI Qasim,

[[emudian kefika dinding rumah runtuh di masa khilafah Al Walid bin
Abdul Malik ia memperbaikinya dan sedikit meninggikannya.

t54o 5*r* Abu Daud (no.32201.
L54r 74u"7u6^2Al Hakim (7/369-37 Ol.
LFA2 574ii1i Al Bukhari (no. 1390)
rffi Mushannafhnu Abu Syaibah (no. 11734).
lsM Mamsil Abu Daud (no. 42L1.
1545 A"-5rrun Al Kubm(4/21.
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. 961. t25931 Iladits: Nabi $ melarang melapisi kuburan

dengan.Ilsft (semacam kapur), mendirikan bangunan di atasnya,

menulis sesuafu padanya, dan melangkahinya.

Hadits ini diriwayatkan oleh At-Tirmicgd'ts46 dau redaksi di

atas berasal darinya, Abu Daud,l547 Ibnu Majah,l5as Ibnu Hibbarlls4e

dan,,Al Hakim.l55o Mereka meriwayatkannya dari hadits Jabir, dan

sebagian mereka menyebutkan dengan jelas adanya penyimakan

secara langsung antara Abu Az-Zubair dan Jabir. Musliml5sl juga

meriwayatkan hadits ini tetapi dia tidak menyebutkan larangan

menuliskan sesuatu pada kuburan:

Al Hakim berkat4 '?enyebutan larangan menuliskan sesuatu

pada kuburan adalah shahih apabila mengacu kepada syarat Muslim,

dan hukr:m badits tersebut adalah slwhih gharib."

Akan tetapi, yang dilakukan oleh para ulama kaum muslimirl

baik yang ada di bagran timur maupun barat negeri-negeri Islam,

bertolak belakang dengan larangan tersebut.

Di dalam riwayat Abu Daudl55z 61t 5otkuo redaksi, "Atau
menarnbah ketinggian tanahnya. "

Al Baihaqir553 -embuat sebuatr bab (di dalam kitab Sunan-

nya) dengan judul "Tidak boleh *"*6!ahkan (taoatt) kuburan lebih

r% SwrartAt-Tirmidzi (no. 1052)
tw &mot AbnDaud (no.3225)

'tr Sunanlbnu }vlajah (1563)

'*e Shahthlbnu Hibban (Al ltsanlno.3l62, 3163, 3165)
t55o Musta&akAt Hakim (ll37})
r55r Shahih Muslim (no.97o)
t552 SunzrAbu Daud (ro.3226)
rs53 As-Srman Al Kubra (3/410)
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dari tanahnya semula agar posisi luburan itu tidak lebih tinggi (tanah

dari sekitarnya)." I 5sa

t25941 Penulis kttab Musnad Al Firdausrsst (yuito Imam

Ad-Daitami-penerj) meriwayatkan dari jalur Al Hakim: Diriwayatkan

dari jalurts56 Ibnu Mas'ud secara marrtt', "Mayryit akan terus

mendengar suara azan selama kuburannya tidak dilapisi tanah kering

(disemen)." Akan tetapi, sanad hadits ini adalah batil karena ia berasal

dari riwayat Muhammad bin Al Qasim. Sementara, para ulama

m"nuding Muhammad bin Al Qasim ini sebagai seorang pemalsu

hadits.

At-Tirmidrils5T berkata, "sebagian ulama membolehkan

melapisi kuburan dengan tanah liat. Di antara ulama yang berpendapat

demikian adalah Al Hasan Al Bashri dan Asy-Syafi'i."

l25g5l Abu Bakar An-Najjad meriwayatkan dari jalur Ja'far
bin Muhammad, dari bapaknya, "Tanah kuburan Nabi $ ditinggikan

seukuran satu jengkal dan dilapisi dengan tanah meratr yang diambil

dari tanah kosong."

' 962. 12516l. Iladits: Diriwayatkan dari Nabi S
bahwasanya beliau memercikkan air pada kuburan anak laki-
lakinya; Ibrahim, dan meletakkan batu kerikil kecil di atasnya.

1551 Di dalam catatan kaki naskah asli disebutkan, "Maksudnya, tidak boleh
menambahkan tanah lain selain tanah galian awalnya. Sebab, apabila
ditarnbatrkan tanah lainnya niscaya posisi larburan itu akan 6sninggi."

"t'Lih. MtrsnadAl Firdaus Bi Ma'tsur At Khithab (no.7587)

"tu 1oDloy

"t' SuronAt-Tirmidzi (3/368)
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Hadits ini diriwayatkan

dari Ibrahim bin Muhammad,

bapaknya (MuhammaQ.

oleh Asy-Syafi'ilss8 secara mursal

dari Ja'far bin Muhammad, daxi

12,5977 Abu Daud meriwayatkan hadits ini di dalam kitab Al
Mwwil.rsse

.:'iii'i Al Baihaqils@ meriwayatkannya melalui jalur Ad Darawtrdi,
dari Abdullah bin Muhammad bin Umar bin Ali, dari bapaknya

dengan redaksi serupa. Dan dia (Al Baihaqi) menyebutkan redaksi

tambahan berikut di dalam riwayatrya, "Kuburan itu adalah larburan

pertama yang beliau perciki air. Setelah selesai memercikinya, beliau

berkata: Semoga keselamatan tercurahknn kcpada kalian."

Al Baihaqi juga mengatakan, "Yang aku ketahui batrwa
perawi hadits ini mengatakan: Beliau (Nabi $) memercikkan air
dengan kedua tangannya. Meskiprm kedudukan riwayat ini adalah

mursal, tetapi para perawinya adalah tsigah."

963. [25981. Iladits Bilal: Kuburan Nabi $ diperciki
air.

Hadits ini diriwayatkan oleh Al Buihrqittul dari hadits Jabir.

Dan Jabir berkata, "Kuburan Nabi $ diperciki air, dan orang yang

memercikkan air ke kuburan Nabi S tersebut adalah Bilal bin Rabah.

Dia.,memulai percikannya dari bagian kepala kemudian ke sisi
sebelah kanan hingga ke bagian kedua kaki beliau *" Akan tetapi, di

datam sanadhadi* ini terdapat perawi yang bernama Al Waqidi.

tsts Musnad Asy-Syaf i (h1n.360)
tste Mrasil Abu Daud (no.424)

'5n As-Suno, Al Kubra (3 t 41 1).

"ut Ao$unon Al Kubra (3l4ll)
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l2.sggt Sa'id bin Manshur dan Al Baihaqir562 meriwayatkan

hadits tersebut secara mursal dari hadits Ja'far bin Muhanrmad, dari

bapakny4 dengan redaksi, "Kuburan Nabi $ diperciki dengan air.

Batu kerikil kecil diletakkan di atasnya dan tanah kuburannya

ditinggikan hingga seukuran satu jengkal."

. Akan tetapi, di dalam riwayatrya ini Al Baihaqi tidak
menyebutkan nama Sahabat Nabi $ yang memercikkan air tersebut.

Dan dari jalur di atas diriwayatkanl563 pula redaksi berikut,
'iPemercikan air ke kuburan sudatr dilakukan pada masa Nabi '$"

964. [26001 Hadits: Rasulullah $ meletakkan batu besar

di atas kuburan Utsman bin Mazh'un dan beliau bersabda, Wribl

,# l, ttv ;i *l',iil| ,i1 '# 'Aku ingin memberikan tanda pada

kuburan saadara lakiJakiku, dan aku ingin agar anggota

keluargaku yang meninggal dikuburkan di tempat inl"
Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Daudr5fl dari hadits Al

Muththalib bin Abdullah bin Hanthab (dan Al Muththalib ini bukan
termasuk generasi Sahabat Nabi $) dia berkata, "Ketika Utsman bin

Maztr'un meninggal dunia, jenazahnya dibawa keluar lalu
dimakarnkan. Kemudian, Nabi $ menyuruh seorang laki-laki agar

mengambil sebongkatr batu, tetapi laki-laki itu tidak dapat

mengangkatnya. Lalu, Rasulullah et pun mendatanginya, dan

menyingkap pakaian dari kedua lengannya." Al Muththalib

melanjutkan, "Pera$ri yang mengabarkan hadits ini kepada

mengatakan: Seakan-akan aku melihat kedua kulit lengan Rasulullah

# yang berwama putih ketika beliau menyingkap pakaiannya itu.

t56z As-Sunan Al Kubra Q/4ll)
,tu, Ibid.
"* SunonAbu Daud (no.3206).
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Kemudian, beliau $ mengangkat batu tersebut dan meletakkannya di

atas bagian kepala dari kuburan Utsman." Lalu, Abu Daud

menyebutkan redaksi hadits di atas.

Sanad hadits ini adalah hasan. Tidak ada perawi yang

diperbincangkan di dalam sanad tersebut selain Katsir bin Zaid, yaitu
per&wi yang meriwayatkan hadits ini dari Al-Muththalib. Katsir bin
Zard.'irni adalah perawi Shaduq.

Muththallib juga menjelaskan bahwa perawi yang

mengabarkan kisah tersebut kepadanya adalah salah seoftrng Sahabat

Nabi $, tetapi dia tidak menyebutkan ftlma Sahabat tersebut. Dalam

kasus seperti ini, tidak disebutkannya nama Sahabat Nabi $ tidak

membnat soud hadits menjadi cacat.

1260l) Ibnu Majaht565 dan Ibnu Adirs* jogu meriwayatkan

hadits tersebut secara ringkas dari jalur Katsir bin 7aid, dari Zaimb
binti Nabith, dari Anas. Abu Az-Zur'ah mengatakan bahwa sanad ini
adalah keliru, dan menunrtnya sanad yang benar adalah yang berasal

dari Katsir, dari Al Muththalib.

[2602) Ath-Thabrani meriwayatkan hadits di atas dari jalur
Anas, sebagaimana disebutkan di dalam kitab Al Mu'jam Al
Ausathr567. Ath-Thabrani meriuayatkannya dengan sanad yang lain
tetapi di dalam sanodtersebut terdapat kelemahan.

'xt Sunaltlbnu Majatr (no.l56l)
ts6 Al Kamil Fi Adh-Dtru'ofa(6t69)
tft1 Al MuTam Al Ausath(no.3886)
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t26031 A1 Hakimr568 meriwayatkan hadits ini di dalarn Al
Mustadrak pada bagian Sahabat yang bernama Utsman bin Mazh'un.

Al Hakim meriwayatkannya dengan sanad lain yang di dalamnya

terdapat perawi bernama Al Waqidi. Riwayatnya itu berasal dari

hadits Abu Rafi' dan Al Hakim menyebutkan redaksi yang semalana

dengan hadits di atas.

* Diriwayatkan sebuah hadits bahwa Nabi $ meratakan

permukaan tanah kuburan anak laki-Iakinya; Ibrahim.

Telah disebutkan sebelumnya bahwa Nabi $ meletakkan

batu kerikil di atas kubwan anaknya tersebut.

Asy-Syaf il56e berkata, "Perlu diingat bahwasanya kerikil
hanya bisa diletakkan di atas permukaan yaagrata.' :

* Hadits riwayat AI Qasim bin Muhammad, "Aku
melihat kuburan Rasulullah *, kuburan Abu Bakar, dan

kuburan Utsam, dan permukaan kuburan mereka dalam kondisi
rLta."

Hadits ini juga telah disebutkan sebelumnya. Begitu pula

dengan hadits yang intinya bertolak belakang dengan dengan hadits

tersebut, yang diriwayatkan oleh Bukhari dari Suffanls7o At-Tammar.

t568 VustadrakAl Hakim (3/l 89-190)
tt6e Kitab Al Ummkarya Asy-Syaf i (1D73)

"'o 16lz111
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Catatan:

Asy-Syaf i berdalil bagi pendapat batrwa permukaan

kuburan itu harus diratakan dengan riwayat berikut

12604l Hadits [Ali],"" (dia berpesan kepada Hayyaj Al
Asadi r) "Janganlah engkau biarkan ada satu berhala pun melainkan

engkau musnahkan, dan janganlah engkau biarkan ada satu

permukaan kuburan pun yang tinggi melainkan engkau ratakan."r'72

t2605] Hadits dari Fadhalah bin Ubaid, 'T.{abi S
memerintahkan agar meratakan tanah kuburan."

* Hadits: Diriwayatkan bahwa mulanya Nabi $ berdiri

apabila melihat jenazah lewat di hadapan beliau. Kemudian,
beliau diberitahu bahwa hal tersebut adalah kebiasaan orang-
orang YanuAi. Maka, setelah itu Nabi $ meninggalkan perbuatan

tersebut demi menyelisihi kebiasaan mereka.

Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Daud, At-Tirmidzi, dan

Ibnu Majah dari hadits Ubadah bin Ash-Shamit. Dan hadits ini telah

disebutkan di sela-sela pembatrasan bab ini.

956. [f6061. Iladits: Barangsiapa ikut menshalatkan

lenrilah, IaIu dia pulang, maka dia akan mendapatkan pahala

satu Qirath. Barangsiapa menshalatkan jenazah, dan dia tidak
pulang (hingga jenazah dimakamkat'*o), maka orang itu akan

r57r Redaksi di dalam tanda kurung berasal dari naskatr o .;, danr.
!52 Muslim (no.969), Abu Daud (no.3218), At-Tirmidzi (no.1049), An-Nasa'i

(no.2031), dan Ahmad (1197).
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mendapatkan pahala dua Qirath. Ukuran terkecil dari keduanya

diriwayatkan juga dengan redaksi: yang salah satunya- sebesar

gunung [Jhud.'

Ini adalatr hadits muttafaq alaihrs?3 yang diriwayatkan dari
jalur Abu Hurairatr. Adapun redaksi hadits di atas berasal dari riwayat

Muslim.

MuslimrsTa juga meriwayatkan dari jalur Abu Hazim dengan

redaksi berikut: Alu katakan, "Wahai Abu Hurairatr, apakah yang

dimaksud qirath?" Abu Huairah menjawab, "la sebesar gunung

Uhud." Redaksi ini diriwayatkan juga oteh Al Bul-hari.r575

Ibnu Aiman juga meriwayatkan hadits ini dengan sanad

shahih, dengan redaksi berikut Aku katakan, "Wahai Rasulullah,

apakatr yang dimaksud &n Qirath itul"

Di dalam riwayat Burkl arilsT6 disebutkan dengan redaksi,

"Barangsiapa mengikuti proses penguruszur jenazah karena dorongan

iman ftepada Allah) dan mengharap (pahala-Nya), dan dia senantiasa

bersarra jenazah itu hingga dishalatkan dan selesai dimakarnkan,

maka dia kembali dengan membawa patrala &n Qirath, dan setiap

satu qirath sama seperti gunung Uhud. Dan Barangsiapa

menshalatkan jeuazah lalu dia pulang sebelum jenazah itu
dikuburkan, maka dia kembali dengan membawa safii qirath."

Dan di dalam riwayat keduanya (Al Bukhari dan Muslim)r577

disebutkan redaksi yang menuqiukkan pembenaran Aisyah terhadap

riwayat Abu Hurairah dan terhadap perkataan Ibnu Umar, "Kami telah

menyia-nyiakan banyak qirath."

"n ShohihAl Bulfiari (no.47) delo, ShahihMuslim (no.945)

"' 
a Shahih Muslim (no.9afl (5a)

tt" ShahihAl Bulfiari (no.1325)
t576 shahihAl Bulfiari (no.47) ,

"" Shahih Al Bukhari (no. I 323) dn Shahih Muslim (no.945)(5 5)
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At-Tirmidzil578 meriwayatkannya dengan redaksi,

"Barangsiapa menshalatkan ieuazah maka dia mendapatkan patrala

sebesar satu qirath, dan Barangsiapa mengikuti pemakaman jenazah

hingga selesai dikuburkan maka dia mendapatkan pahala sebesar dua

qirath; salatr satunya - atau ukuran terkecil dari keduanya - sama

seperti gunung Uhud."

. Al Hakim meriwayatkan hadits ini di dalam kttab Al
Uusioarot5Te dengan menuturkan kisah antara Ibnu Umar, Aisyah

dan Abu Hurairah. Akan tetapi, Al Hakim keliru karena beranggapan

bahwa hadits ini tidak diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Hanya

saja, di dalam riwayat tersebut Al Hakim menyebutkan redaksi

tarnbatran: Ibnu Umar berkata, "Wahai Abu Hurairatr, aku adatah

Sahabat yang paling sering bersama Rasutullah # dan pating

mengetatrui tentang hadits (beliau)." Selain itu, Al Hakim juga

menyebutkan, "...Maka orang itu akan mendapatkan safi qirath yang

ul$rannya lebih besar daripada gunmg Uhud."

Sementara, An-Nawawilsso tidak sependapat dengan redaksi

tarrrbahan di atas (ebih besar daripada gunung Uhud r) dan redaksi

itu disebutkan oleh Penulis kitab At Muhadzdzabrssr llmam Asy-

Syirazi). Akan tetapi, pengingkaran An-Nawawi ini adalah keliru.

/i.Bazzarrs82 meriwayatkan hadits ini melalui jalur Ma'di bin

Sulaiman, dari Muhammad bin 'Ajlan, dari bapaknya, dari Abu

Hurairah dengan redaksi, "Barangsiapa mendatangi jenazah di tempat

keluarganya maka dia akan mendapatkan pahala sattt qirath. Apabila

dia mengikuti pengurusan jerazah itu maka dia mendapatkan satu

qirath. Apabila dia menshalatkan nya maka dia mendapatkan satu

t5n Sunur At-Tirmidzi (1040)
t57e MustadrakAl Hakim (3/5 l0-5 I 1)
rs80 Al Maimu'karya An-Nawawi (51231)
t58r Al MuhadzdzabkaryaAry Syairazi (tll36)
tsE2 Mukhtlshs ZmtaidAl Bazzu (no.582) t
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qirath. Dan apabila dia menunggu hingga jenazah itu diluburkan
maka dia mendapat satu qirath." Akan tetapi, Ma'di ini adalah perawi
yang kredibilitab periwayatannya masih diperbincangkan.

Riwayat lain terkait permasalahan ini

[1607-1609] Selain hadits-hadits di ats, terdapat pula hadits

Tsuban yang diriwayatkan oleh Muslim,lss3 hadits Ubay bin Ka'ab
yang diriwayatkan oleh Ahmad,"to dur'r hadits dari Abu Sa'id yang

diriwayatkan oleh Al Bazzar.

Catatan:

Ar-Raf i menukil dari Imam Asy-Syaf i bahwa pahala

Qirath yang kedua didapatkan oleh mereka yang kembali
meninggalkan makam sebelum tanah dimasukkan ke dalam kubang

kubur. Pendapat ini mengacu kepada hadits Muslim dengan redaksi,

"...Dan Barangsiapa mengikutinya hingga jemzah itu diletakkan di
dalarn liang kubur."

An-Nawawi berkata, 1585 rey*U benar batrwa pahata qirath
yang kedua itu tidak didapatkan melainkan setelatr penguburan
selesai. Hal tersebut didasarkan kepada sabda Nabi $, "...Hingga

selesai dikuburkan." Jadi, riwayat, "Hingga jenazah itu diletakkan di
dalam liang kubur," harus ditafsfukan dengan makna hadits ini. Ibnu

"" ShahihMuslim (no.964)
tsu Musnad Ahmad (5/13 1)
ts85 Al Maimu'(2D33)
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Daqiq Al 'Ied menegaskan hukum tersebut di dalam krtab Syarh Al

[Jmdah.rs86

966. U610] hadits: Apabila jenazah telah

(dikuburkan)rrsE7 Nabi $ berdiri di sisinya lalu berkata, tt)$bt

iLs- Alr 'nig LI*lr 'n ,il:,ti #;\. uMintahantah ampunan untuk

saudara kaliott dan mohonkanlah keteguhan bagi dirinya; karena

sesungguhnya dia sedang ditanyai (oleh Malaikat) saat inl'
Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Daud,l588 Al Haldm,l5se

dan Al Bazzar.rsm AlBarzar meriwayatkan badits ini dari Utsman dan

dia berkata, 'lHadits ini tidak diriwayatkan dari Nabi & selain melalui

sanadini."

967. [161U. Perkataan Ar-Raf i: Dianjurkan untuk
men-talqin mayit setelah dikuburkan. Yaitu dengan mengatakan,

"Wahai hamba laki-laki Allah, Wahai hamba perempuan Allah,

sebutkanlah apa yang engkau yakini ketika meninggalkan dunia

ini. Yaitu bahwasanya tidak ada ilah (yang haq) selain Allah dan

Muhammad adalah utusan Allah, dan bahwasanya surga itu
benar adanya, neraka itu benar adanya, hari kebangkitan itu
benar adanya, hari kiamat itu pasti akan terjadi, dan Allah akan

menghidupkan kembali manusia yang ada di dalam kubur. Dan

(sebutkan juga bahwasanya) engkau ridha Allah sebagai

Rab'6(mu), Islam sebagai agama(mu), Muhammad sebagai

t5% Al lhkam Slarh tJmdah At At*am (Juz2/175)
1587 Dari naskah f, 9, dan r

"'" SunanAbu Daud (no.3221)

"'e MrrstadrakAl Hakim (ll37})
tsn Musnad Al Baz,zar (no.445)
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Nabi(mu), AI Qur;an sebagai imam(mu), Ka'bah sebagai

kiblat(mu) dan kaum Mukminin sebagai saudara(mu)." Dan

masalah talqin ini disebutkan di dalam khabar (hadits) dari Nabi
g.lset

Ath-Thabranilsz meriwayatkannya dari Abu Umamatr

dengan redaksi: Apabita aku (Abu umamah) meninggal dunia maka

perlalrukanlatr jenazahku seperti yang Rasulullah & perintahkan

kepada kita tentang apa yang dilakukan terhadap (enazah) kaum

muslimin. Rasulullah $ memerintahkan kepada kita, "Apabila salah

seorang saudara kaliar (kaum muslimin) meninggal dunia dan kalian

telatr meratakan tanatrnya, maka hendaklah salah seorang kalian

berdiri di bagian kepala kuburnya lalu mengucapkan: Wahaifulan bin

fulanah; sesungguhnya mayit itu mendengar ucapannya tetapi dia

tidak dapat menjawabnya. Lalu hendaknya dia mengucapkan: Wahai

fulan bin fulanah; niscaya mayit itu akan duduk dengan tegak. Lalu

mengucapkan: wahai fulan binfulanah; nrscaya'dia akan membalas:

Bimbinglah trami. Tetapi, kalian tidak menyadari (mendengar)

ucapannya itu. Lalu, hendaklah orang itu mengucapkan: Sebutftanlah

lreyakinanmu kettka keluar dari dunia: yaitu kesaksian bahutasanya

tidak ada ilah (yang haq) selain Allah dan Muhammad adalah hamba

dan rasul-Nya, engkau ridha kcpada Allah sebagai rabb, islam

sebagai agamo, Muhammad sebagai Nabi, dan Al Qur'an sebagai

irnam. Sungguh, Malaikat Munkar dan Nakir akan saling memegang

tangan rekannya dan berkata: Mari kita pergi, mengaPa Hta harus

duduk (menanyai) orang yang dibimbing untuk menimtabnya.

seorang sahabat bertanya, "wahai Rasulullah, bagaimana apabila

nama ibunya tidak diketahui?" Rasulullatr menjawab, "Nasabkanlatr

nama ibunya kepada Hawa: Wahaifulan bin Ha'n'a."

"t'1oDl21
'sez Al Mulam Al Kabir (no.7979)
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Sanad hadits ini shalih (dapat diterima). Bahkan, Adh Dhiya

menguatkan hadits ini sebagaimana ia sebutkan di dalam kitab A1

Ahkam yang ia s,rsun.l5e3 Abdul Aziz meriwayatkan hadits ini di

dalam kitab Asy-Syaf i. Lebih lanjut, perawi yang meriwayatkan

hadits ini dari Abu Umamah adalah sa'id Al Azadt. Akan tetapi, Ibnu

Abu Hatim tidak menyebutkan siapa perawi yang meriwayatkan

hadits dari Sa,id 41 aradi.rs%

Meskipun demikian, hadits ini dikuatkan oleh beberapa

hadits Syahid berilmt:rses

U6l2l Hadits yang diriwayatkan oleh Sa'id bin Manshur

dari jatur Rasyld bin Sa'ad, Dhamrah bin Habib, dan selain keduanya.

Disebutkan bahwa mereka berkata "Apabila tanah kuburan mayit

telah diratakan dan orang-orang sudah mau pergi meninggalkannya,

maka mereka dianjurkan unhrk mengucapkan perkataan berikut

kepada si mayit: Wahaifulan, katakanlah: Tidak ada ilah (yang laq)

selain Allah. Katakanlah: Aht bersaksi bahwa tidok ada ilah (yang

haq) selain Allah - yaitu sebanyak tiga kali. Katakanlah: Rabbbu

adalah Allah, agamaht adalah islam, dan nabiht adalah Mulwmmad-

Kemudian, barulah dia pergi."

t5ts nu Al Qalyim berkata di dalam krtatb Tah&ib As-Sttno4 "Para ulama hadits

sepakat bahwa hadits ini adalah dha'rf sehingga ia tidak dapat dijadikan
sebagailruiidt;'

's Al Joh wa At-Ta'dil Qn 6)t"t /rk;';;;i,-rr"aitt i,oniitersebut tidak dapat dijadikan sebagai penguat bagi

hadits di atas yang disebutkan dengan redaksi yang panjang. Bahkan, yang

mungkin dipatrarni di sini hanya sebatas anjuran untuk medoakan mayit setelah

ia dikuburkan, yaitu sebehrm orang-orang pergi meninggalkannya. Konteks ini
bersifat lebih khusus/spesifik dari apa yang disebutkan di dalam redaksi hadirc

di atas. Wallahu a'lam.
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t1613] Ath-Thabranirse6 meriwayatkan dari hadits AI

Hakam bin Al Harits As Sulami bahwa dia berkata kepada orang-

orang, "Apabila kalian telatr menguburkan jenazatrku, dan

memercilJcan air di atasnya, maka berdirilah di (sisi) kuburku dengan

menghadap kiblat, dan berdoalah unfirldsu."

11614l Ibnu Majahrse? me"iwayatkan dari jalur Sa'id bin Al
Musayyab, dari Ibnu Umar dalam sebuah hadits yang sebagiannya

telah disebutkan. Dan di dalam matan hadits ini disebutkan, "Setelah

batu diletakkan dia atas (liang) lahad jenaz'ah tersebut Ibnu Umar

berdiri di sisinya lalu mengucapkan: Ya Allah, lapanglanlah kedua

sisi htburrrya, angkatlah ruhnya, dan anugerahkan keridhaan-Mu

kepadanya." Dan di dalam hadits ini disebutkan bahwa Ibnu Umar

meriwayatkan perbuatan itu secara marfii'dari Rasutullah $ Selain

itu, hadits ini diriwayatkan juga oteh Ath-Thabrroi.rse8

t16151 Di dalarn kitab Shahih Musliml5e disebutkan

riwayat dari Amru bin Al Ash bahwa dia berkata kepada sahabat-

salrabatnya ketika menjelang kematiannya, "Apabila kalian telah

menguburkan jenazahku, maka berdirilah di sekitar kubtrku seukuran

lamanya seekor kambing disembelih lalu dagingnya dibagikan, dEtr

aku tidak merasa kesepian dengan kehadiran kalian. Dan, agar aku

dapat mengetahui bagaimana aktr me4iawab (pertanyaan) Malaikat

utusan Rabbku."

's% Al MuTam Al Kabir (no.3171)

"n Srnor lbnu Majah (no.1553), dan di dalan sanadnya terdapat Hammad bin
Abdurrahrnan Al Kalbi, dia adalah pet'awi dha'rf Sedangkan Idris bin Shabih
Al Audi adalah perawi majhul.

t5e' Al Mu1am Al Kabir (no.13094)

"ee shahihMuslim (no. 12 1)
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Sebelumnya telah disebutkan hadits, "Dan mohonkanlah
keteguan untuknya."

Al Atsram berkata: Aku pernah bertanya kepada Ahmad,
"@agaimana pendapatnau tentang) apa yang dilakukan oleh orang-

orang setelatr mereka menguburkan jernz.ah, lalu seorang laki-laki
berdiri di sisi kuburnya dan berkata: Wahai fulan bin Fulanah..."
anmrA menjawab, '6Aku tidak pemah melihat seorang pun melakukan
hal iil selain penduduk Syam, yaitu ketika Abu Al Mughiratr wafat.,'
Perbuatan tersebut juga diriwayatkan dari Abu Bakar bin Abu
Maryarn dari syail*r-syailh mereka bahwa syaikh-syaikh tersebut

melakukannya (talqin). Perbuatan ini diriwayatkan juga oleh Isma'il
bin Ayyasn dan dia mengisyaratkannya kepada hadits Abu Umamatr."

968. Perkataan Ar-Rafi,i: Pada kondisi yang
memungkinkan, Iebih dianjurkan agar setiap mayit dikuburkan
di dalam tiap-tiap lubang kubur yang berbeda, ddn seperti itulah
yang dilakukan oleh Rasulullah $.

Menunrtku alasannya tidak demikian, tetapi hal itu dapat
diketahui berdasark4n penelitian.

969. Perkataan Ar-Raf i: Rasutu[ah $ memerintahkan
hal itu (penguburan setiap mayit pada lubang kubur masing-
masing).'

Tidak ada satu pun hadits yang menyebutkan batrwa
Rasulullah memerintahkan hal 'tersebut. Adapun apabila merujuk
kepada perbuatan beliau, maka memang benar bahwasanya beliau
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melakukannya. Akan tetapi, hukum yang berlaku dalam kondisi
darurat adalah kebalikannya" sebagaimana yang akan disebutkan

kemudian.

* Hadits: Rasulullah $ berkata kepada orang-orang

Anshar ketika perang Uhud, "Galilah lubang kuburan,
luaskanlah, dan perdalamlah. Kuburlah dua atau tiga jenazah di
dalam satu lubang yang sama, dan dahulukanlah orang yang

lebih banyak hafalan AI Qur;annya.'

Hadits ini diriwayatlan oleh Ahmad dari hadits Hiysam bin
Amir. Dan hadits ini telatr disebutkan sebelumnya.

970. [1616] Hadits: Seorang kalian duduk di atas bara
api lalu pakainnya terbakar hingga menghabiskan kulitnya,
adalah lebih baik daripada dia duduk di atas limburan.

Hadits ini diriwayatkan oleh Musliml600 dari Abu Hurairah
dengan redaksi di atas. Dan redaksi lain bagi hadits ini telatl

disebutkan sebelumnya. I 60l

971. 11617l Hadits: Dahulu aku Easulullah $) melarang

kalian melakukan ziarah kubur. Sekarang ziarahilah larbur
karena ia akan mengingatkan kepada akhirat

Hadir ini diriwayatkan oleh Muslim,l6@ Abu Daud,l@3 At-
Tinnidri,l6@ Ibnu llibban,l60s dan Al Hakim,l606 dari hadits Buraidatr.

'ffi ShahihMuslim (no.971)
1oor wnnl
'@ Shahih Muslim (no.977)

'* SunurAbu Daud (no.3235)

'* Sur*rAt-Tirmidzi (no. I 054)
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Riwayat lain terkait permasalahan ini

t1618] Hadits Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh

Mu*liml607 dengan redaksi, ee{ku (Muhammad) meminta izin kepada

Rabbku untuk berziarah ke kubur ibuku, dan Dia mengizinkanku.

Oleh karena itu, ziarahilatr kubur karena ia akan mengingatkan kalian
kepada kematian."

Hadits ini diriwayatkan juga oleh Al Hakim,l608 [Ibnu
Majatrl,r6@ dan Ibnu Hibbanr6r0 dengan redaksi yang lebih ringkas.

[619] Hadits Ibnu Mas'ud yang diriwayatkan oleh Ibnu
Majahr6rr dan Al Hakim,l6l2 dan di dalarn sanad-nyaterdapat Ayytrb
bin Hani; dia adalah perawi yang kredibilitas periwayatannya masih

diperselihkan.

[620] Hadits Abu Sa'id yang diriwayatkan oleh Asy-
Syaf i,l6l3 Abmad,l6l4 dan Al Hakiml6l5 dengan redaksi, "...Kar€na
sesungguhnya ziarah l<trbu itu adalah ibrah (pelajaran)."

'*t Shahihlbnu Hibban (ll ltlr;arttno.S39l)

'ffi Muta&akAl Hakim (3 7 4-376)
tw Slutrth Muslim (no.976)
t@8 MustabakAl Hakin qim sarc\
r@ Nama Ibnu tvlajah tidak disebutkan di dalam nastcah asli. Akan tetapi, namanya

disebutkan di dalam naskah-nasloh lainnya Dan hadits ini disebu&an di dalanr
Sunan Ibnu Majah (ao.1572)

'u'o shnhih tbnu friUban (Al'Itsmlno.3l69). Dan nama Ibnu Hibban tidak
disebutkan di dalam naskah l, v, dan r

t6'r Sunurlbnu lvlajah (no.l57l)
'u" MustadrakAl Hakim (1137 5)
t6t3 Musnad Asy-Syaf i (hlm.36l)
t6ta Musnad Imarn Ahmad (3 t38,63,66)
t6ts MustadrakAl Hakim (11374)
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U62ll Hadits Anas yang diriwayatkan'oleh Al Haki*t0t6

dari dua jahx sanad dengan redaksi, "Dahulu aku melarang kalian

melakukan :zralr'rh kubur. Lalu, tampak bagiku bahwa perbuatan itu
akan melembutkan hati, meneteskan air mat4 dan mengingatkan

kepada kematian. Oleh karena itu, hendaklah kalian berziarah kubur

dan janganlah kalian mengucapkan kata-kata yang buruk."

U6221 Hadits Abu Dzar yang juga diriwayatkap oleh Al
Hakim,r5rT tetapi sanod-tya dha'if.

U6231 Hadits Ali bin Abu Thalib yang diriwayatkan oleh

Ahmad.16ls

Diriwayatkan dari Aisyah, 'Nabi $ memberikan rukhshah

fteringanan) yang membolehkan 
^arah 

kubru." Hadits ini
diriwayatkan oleh Ibnu Majah.l6le

972. 11624l Iladits: Rasulullah $ melaknati wanita-

wanita yang melakukan ziarah kubur.

Hadits ini diriwayatkan oleh Ahmad,l620 At-Tirmidzi,tozr

Ibnu Majatr,t622 darrlbnu Hibban - dan dia meriwayatkannya di dalam

1616 MrstafuakAl Hakim (1137 5,37 6)
1617 Mttsta&akAl Hakim (1t377)
1618 Musnadlmam Ahmad (1/145)
16" Suno, Ibnu Majah (no. I 570)
1620 Musnadlmam Ahmad Q1337,356)
'a' SunanAt-Tirmidzi (no. I 056)

'6n Sonanlbnu Majah (no.1576)
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kttab Shahrft Ibnu Hibbanr623 - dari hadits Umar bin Abu Salamah bin

Abdurrahmaru dari bapaknya, dari Abu Hurairah.

Riwayat lain terkait permasalahan ini

116251 Hadits Hassan yang diriwayatkan oteh Ahma{,tan
Ibnu Majah,l625 d* Al Hakim.l626

U6261 Hadits Ibnu Abbas yang diriwayatkan oleh

Ahmad,r62' p*u Imam Penulis kitab Sunan,l628 Al Bazar, Ibnu

Hibban,r62e dan Al Hakim,r630 dari jalur Abu Shalih, dari Ibnu Abbas.

Jumhur ularna hadits berpendapat bahwa Abu Shalih yang

disebutkan pada sanad riwayat di atas adalah maula Ummu Hani, dan

dia (Abu Shatih) adalah perawi dha'if. Sementarq Ibnu Hibban

memiliki pendapat yang tidak la^m. Dia berkata, 'T.[ama Abu Shalih,

yaitu perawi hadits ini, adalah Mizan, dan dia bukanlah maula Ummu

Hani.'

"ts Shahihlbnu Hibban (Al llsuttno.3l7})
t6u. Mus n a d lmam Ahmad (3 t 442443)
'uu S*r*rlbnu Majah (no.1574)
1626 MustadrakAl Hakim (11374)
t627 Musnad lmam Ahmad (l D29,287,324,337)

'6'8 Sunan Abu Daud (no.3236), Sunan At-Tirmidzi (no.320), Sunst An-Nasa'i
(no.2043), dan Swtan Ibnu Majah (no.1575).

'u2' Shahihlbnu Hibban (At lhsan/no.3180)

"30 MustadrakAl Hakim (l/374)
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Keteranganl

Di antara riwayat yang menunjukkan bolehnya wanita

melakukan aarahkubur adalah sebagai berikut

U6271 Hadits riwayat Muslimr63r dari Aisyatr, dia berkata,

"Wahai Rasulullah, apa yang harus aku ucapkan?" maksudnya ketika

dia menziarahi kubur. Ra$lullah menjawab, "Ucapkanlah: Semoga

kcselamatan selalu tercurahkan kcpada kalian, wahai penghuni

tempat tinggal kaum Muhninin."

t1628] Hadits riwayat Al Hakimr632 dari jalur Ali bin Al
Husain, dari Ali, "Fathimah; putri Nabi &, menziarahi kubur

pamannya, Hamzah setiap hari jum'at. Dia berdoa dan menangis di
kuburan pamannya itu."

973. U6291 Perkataan Ar-Raf i: Orang yang beziarah
kubur disunnahkan mengucapkan: Seruogo keselamatan

tercurahkan kepada kalian, wahai penghuni tempat tinggal haum

Muslimin...al hadits

Hadits yang dimaksud diriwayatkan oleh Muslimr633 dari
jalur Abu Hurairatr bahwa Nabi $ pergi ke pemakaman dan beliau

mengucapkan doa tersebut. Muslim juga meriwayatkan hadits ini dari
jalur Aisyah dengan redaksi lain... sebagaimasa telah disebutkan

sebeltrmnya.

t63t ShahihMuslim (no.97 4).
t8z Mrrsta&akAl Hakim (1t377,3D8)
t6" ShahihMuslim (no.249)
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[1630] Hadits tersebut diriwayatkan juga dari jalur
Buraidahr63a denganredaksi lain, yaitu, O*?& ln 2uj;st#f SJ6 iltlJ'
'tX.ux J,l,5 ui .ll llb;f ttfft & ti,' otl $1 6y i,ny..iltj ,,Semoga

Ireselamatan selalu tercurahkan kepada kalian, wahai penghuni

tempat tinggal kaum Muloninin dan Muslimin Dan sesungguhnya,

iwya Allah kami akan menytsul lcalian Aht memolwn kepada Allah
lrebaikan bagi kami dan bagi kalian"

974. 1263ll Diriwayatkan sebuah hadits bahwa Nabi g
bersabda, C 'A'^tl UUI ,sy li uBarangsiapa menghibur orang

yailg sedang turthryra musibah mtka dia akan mendapatkan pahala
seperti pahala orang sedang tertimpa musibah tersebulD

Hadits ini diriwayatkan oleh At-Timri dzi,r6tss lbnu Majatr,l636

dan Al Hakim,l637 dari jalur Ibnu Mas'ud.

Berdasarkan riwayat yang masyhur, hadits ini berasal dari
riwayat Ali bin Ashim, dan karena keberadaan Ali bin Ashim initatr
(yaitu di dalam sanad) maka hadits tersebut dihukumi sebagai hadits

dln'if.

At-Tirmidzi berkata, "Ini adatah hadits gharib, dan kami
tidak mengetahui sanadhadits ini selain dari Ali bin Ashim. Hadits ini
diriwayatkan juga secara mauquf. Dan dikatakan bahwa kritikan para

ularna hadits kepada Ali bin Ashim paline banyak disebabkan oleh

'63a Shahih Muslim (no.975)

'u-lt- S*tu, At-Tirmidzi 1no. i OZf 1

'.lll Suno, Ibnu Majah (no. I 6O2j
ro, Aku tidak menemukan hadits ini di dalam Mustadrak Al Hakim. Babkan, Ibnu

Al Mulaqqin juga tidak menyandarkan hadits kepada l<rtab Mustadrak Al
Hakim, sebagaimana disebutkan di dalam kiteb Al Bab Al Manir (5/351-355).
Begitu pula, Ibnu Hajar tidak menyebutkannya di dalam kitab khaf Al Mahirah
( I 0/148- 163) . Wallahu a'lam.
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hadits ini. Oleh karena itu, para ulama mencelanya karena

periwayatan hadits tersebut."

Al Baihaqi berkata,l538 "Hadits ini hanya diriwayatkan oleh

Ali bin Ashim, dan ini adalah salah satu riwayatnya yang diingkari."

Ibnu Adi mengatakan,l63e "selain Ali bin Ashim, hadits ini

diriwayatkan juga oleh Muhammad bin Al Fadhl bin Athiyyah dan

Abdurratrman bin Malik bin Mighwal. Bahkan, hadits tersebut juga

diriwayatkan dari Israil, Qais bin Ar Rabi', Ats-Tsatpi, dan lainnya."

Ibnu Al Jauzi meriwayatkan hadits ini di dalam kitab Al

Maudhu'alat dari jalur Nashr bin Hammad, dari Syu'batr, dengan

redaksi yang serupa dengan redaksi di atas.

Al Khathib berkata,lsl "Hadits tersebut diriwayatkan oleh Al
Hakam bin Manshur, Al Hafits bin Imran Al Ja'fari, dan sekelompok

perawi lain bersama Ali bin Ashim. Akan tetapi, tidak ada satu pun di

antara sanad itu yang shahih."

Diceritakan dari Abu Daud batrwa dia berkatqlfl2 *Yatrya bin

Sa'id Al Qaththan mencela Ali bin Ashim karena dia menyebutkan

sanad hadits ini secara maushul. Sebab, menurut para ularna hadits,

sanad hadits ini adalah munqathi'. Dan Yahya berkata kepada Ali bin

Ashim: Sesungguhnya satrabat-sahabatnu yang mendengar hadits ini

bersamamu, mereka tidak meriwayatkalmya secara musnad

(bersambung hingga kepada Rasulullah #). Akan tetapi, Ali bin

Ashim enggan menarik kembali penuturan sanadnyatersebut."

Alar katakan bahwa laitikan terhadap sanad yang

diriwayatkan Ats-Tsauri berkisar pada Hammad bin Al Walid, karena

'68 As-Sonot Al Kubra (41 59)
t6e Al Kamilkarya Ibnu Adi (5/194)
rffi Al Mottdhu'a(31223)
tilt Tarikh B aghdad (lU 453)
t*'1oDl+1
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dia juga seorang perawi yang sangat dha'if. Semua perawi yang

menggantikan narna Ali bin Ashim (dalam riwayat hadits ini) ternyata

lebrh dha'ifdaripada Hammad bin Al Walid.

Sementara, tidak ada satu riwayat pun yang dapat dijadikan
pegangan selain yang berasal daxi jalur Israil. Penulis krtab Tahdzib Al
Kamalr@ (yaitu Imarn Al Miza) menyebutkan riwayat tersebut dari
jalur Waki', dari Israil. Akan tetapi, aku betum menemukan sanad

riwayat ini.

126321 Hadits ini memiliki hadits syahid yang statusnya

lebth dha'if dat'nya. Hadits syahid tersebut diriwayatkan dari jalur
Vtuhammad bin Ubaidilah Al 'Arami,dari Abu Az-Zubur,dari Jabir.

Ibnu Al Jauzi juga menyebutkan sanod tersebut di datam

kjtab Al Maudhu'at.rffi

Hadits syahid lainay a adalah:

t26331 Hadits Abu Barzah yang diriwayatkan secara marfu'
dengan redaksi, "Barangsiapa menghibur wanita yang ditinggal mati
analarya, niscaya dia akan diberi pakaian tebalbagus di dalam surga."

At-Tinnidzilfls berkata" *Ini adalah hadits gharib.-

126341 Hadits morfu'yang diriwayatkan dari Abdullah bin
Abu Bakhr bin Muhammad bin Amru bin Hazrrr, dari bapaknya, dari

kakeknya, *Tidaklah seorang mukmin bertakziah kepada saudaranya

yang sedang ditimpa musibah melalinkan Allatr Azza wa Jalla akan

'u' Tahdzib Al Kamal QO I 5 t2). Lihat pula kitab Tarirt* B aghdad (ll t 451).
t@a Al Maudhu'at (3D23)

'*t SunonAt-Tirmidzi (no. 1076)
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menganugerahkan kepadanya salah satu pakaian kemuliaan pada hari

kiamat." Hadits ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah.lfl6

975. 126351 Hadits: Diriwayatkan bahwa ketika berita
kematian Ja'far bin Abu Thalib tersebar, Nabi 0 p,,n bersabda,
ttBuatlah makanan untuk keluarga Ja'far. Sungguh, mereka

sedang ditimpa sesuafu yang menyibukkan mereka."

Hadits ini diriwayatkan oleh Asy-Syaf i,til1 Ahmad,lfl8 Abu

Daud, lfle At-Tirmidzi,l650 Ibnu Maj ah, 
165 I Ad-Daraquthni,l 652 dan Al

Hakim,r653 dari hadits Abdullah bin Ja'far. Dan hadits im dishqhihy,arl

oleh IbnuAs-Sakan.

t26361 Ahmad,l65a Ath-Thab.ani,l6s5 d.rn Ibnu Majah,l656

meriwayatkannya dari hadits Asma binti Umais. Dan Asma ini adalah

ibu dari Abdultah bin Ja'far.

976. 126371 lladits: Apabila dia telah wajib
(meninggal), maka janganlah kalian filara wanita) menangis."

Hadits ini diriwayatkan oleh Malik,r657 Asy-Syaf i dari

Ma[k,1658 Ahma4l6se Abu Daud,l660 An-Nasa'i,l66l rbnu Hibban,l662

'ffi Sunotlbnu Majah (no. 160l)
til? Mtunad Asy-Syaf i (hlm.36l)
t&t Mqsnad lmm Ahmad (1D05)
r&e SunarrtAbu Daud (no.3132)
t6o SunotAt-Tirmidzi (no.998)

'6t' Sunorlbnu Majah (no.l6l0)
t6s2 Swat Ad-Daraquthni Ql7 8-79,87)
t6t' MrutabokAl Haldm (11372)
r65a Mtunadlmam Ahmad (61370)
t65s Al Mu\am Al Kabir (hn.24tno.380,381)
1656 Swranlbnu Majatr (no.l6l l)
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dan Al Hakim,r663 daxi hadits Jabir bin 'Atik. Di dalam redaksinya

terdapat sebuah kisah, dan salatr satunya disebutkan bahwa para

sahabat bertanya, "Apa yang dimaksud wajib?" Rasulullah menjawab,

"Meninggal."

Sementara, di dalarn riwayat Ahmadl6fl disebutkan bahwa

salah seorang perawinya mengatakan, "Yang dimaksud'wajib' dalam

hadits ini adalatr apabila jemzah telah dimasukkan ke dalam

kuburnya." Akan tetapi, riwayat yang pertama lebih shahih.

126381 Ibnu Majahr665 meriwayatkannya dari hadits Ibnu
Umar. Hadits tersebut dituturkan dalarn sebuah kisah tentang tangisan

(wanita anshar*') karena wafatnya Hamzah (pada perang Uhudr),
dan pada bagian alfiir redaksinya disebutkan, "Dan setelah hari ini,
janganlah kalian (kaum wanita) menangisi oftrng yang sudatr

meninggal."

977. 126391 Hadits: Rasulullah e meletakkan anak

Iaki-Iakinya; Ibrahim, di pangkuannya ketika Ibrahim sedang

menghadapi sakaratul maut. LaIu, kedua mata beliau meneteskan

air mata. Ada yang bertanya kepada beliau tentang. hukum
tangisan itu. Rasulullah menjawab, "Sesungguhnya tangisan ini
adolah rahmal (kasih), dan sesungguhnya Allah menyayangi

t6s7 Al Mtmaththa' (1 D33-234)
!6tE Musnad Asy-Syafi'i (h1m.362)
t6se Musnadlmram Ahmad (5t445446)
tffi SunanAbu Daud (no.3 I I l)
'uu' Sunon An-Nasa'i (no. I 846)
t*2 Shahih Ibnu Hibban (At lhs anlno.3 I 89,3 I 90)
163 MustadrakAl Hakim (lt35l-352)
r@ Musnadlmam Ahmad (51445)

'uut Sunan Ibnu Majah (no.l59l)
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hamba-hamba-Nya yang memiliki sifat kasih." Kemudian beliau

bersabda, oMata mcneteslean air dan hati bersedih. Tetapi kita fidak

mengatakan sesualu selain yang diridhai oleh Rabb kitao

Ini adalah hadits Muttafaq alaihr666 yang diriwayatkan dari

hadits Tsabit bin Anas dengan redaksi di atas, bahkan lebih lengkap

dari itu. Akan tetapi, sabda Nabi $, "Sesunggulrnya tangisan ini

adalah ratrmat (kasih) dan sesungguhnya Allah menyayangi hamba-

hamba-Nya yang memiliki sifat kasih" disebutkan di dalam hadits

Usamah bin Zud terkait dengan anak perempuannya, bukan tentang

kisah kematian Ibrahim; anak Rasulullah # Adapun sahabat yang

bertanya kepada Rasulullah & di dalam hadits di atas adalatr

Abdurrahmanbin Auf.

Pe[lAt-Tirmidzil66? 6un Al Baihaqir6s meriwayatkannya

dari hadits Atha, dari Jabir dengan redalcsi serupa.

Riwayat Lain yang Secara Mutlak

Membolehkan Menangisi Mayit

t2ill-2&37 Hadits dari Jabir di dalam Ash Shohihai&r66e

hadits dari Ibnu Abbas di dalam Musnad Ahmad,t670 dan hadits dari

Aisyatr terkait dengan kisah Sa'ad bin Mu'adz.

'ffi Shahth Al Bulfiari (no.1303) dan ShahihMuslim (no.2315)

'*' SunutAt-Tirmidzi (no. 1005)
L6E As-Sunur Al Kubra (4169')

'6' Shahih Al Bulfi ari (no.1244) dan Shahih Muslim (no.247 l\
1670 Musnadlmam Ahmad (1D37-235)
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126441 Hadits tentang kisatr Utsman bin Maztr'un yang

diriwayatkan oleh Abu Daudl6Tl dan At-Tirmidn.tan

126451 Hadits Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh An-
Nasa'i,1673 Ibnu Majah,'u'n d* Ibnu Hibbanl6T5 dengan redaksi,
"Jenazah seseorang dibawa lewat di hadapan Nabi $ dan Umar pun

menlhrirtri wanita-wanita (yang menangisinya). Maka, Rasulullatl
berkata: Wahai (Umar) Ibnu Al Khaththab, biarkanlah wanita-wanita
itu. Sesungguhnya jiwa (mereka) sedang ditimpa musibah, mata
meneteskan air mata dan musibah itu baru saja terjadi."

12&61 Hadits dari Buraidatr yang diriwayatkan oleh
Muslimt6T6 tentang aarahRasulullah # ke kubtr ibunya.

978. 126471 Hadits: Allah melaknati wanita yang
meratapi (mayit) dan wanita yang mendengarkan (ratapan itu).

Dan di dalam salah satu naskah disebutkanr..Rasulullah
$ melaknati.'

Hadits ini diriwayatkan oleh [furu6r677 dari hadits Abu Sa,id
dengan redaksi kedua. Akan tetapi, Abu Hatim mengingkari riwayat
tersebut sebagaimana disebutkan di dalam krtab Al llal.t678

t67t SunarrAbu Daud (no.3163)

'ffi Sunan At-Tirmidzi (no.9Si)
'"1_3 Sunon An-Nasa'i (no. I E57)

",'_lsuran Ibnu Majah (no.t587)
'u'5 Shahih lbnu Hibban (At lluantno.3tl7)
t676 shahih Muslim (no.977). Dan hadits tintang ziarah Rasulullah SAW ke makam

ibunya diriwayatkan dari jalur Abu Hurairah RA, lihat pula (no.976)
'"" Musnodlmam Ahmad (3/65)

"'t Al llalkarya Ibnu Abu Hatim (l/369)
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126481 Ath-Thabrani dan A1 Baihaqir6Te meriwayatkannya

dari hadits Athq dari Ibnu Umar.

126491 Ibnu Adil680 meriwayatkannya dari hadits Al Hasan,

dari Abu Hurairah,l6sl tetapi semua riwayat i$ dt a'if.

97E. [26501 lladits: Tidak temasuk golongan kami
orang yang memukul-mukul pipi dan merobek baiu.

Ini adalah hadits muttafaq alaihran yang diriwayatkan dari

hadits Ibnu Mas'ud dengan redaksi tarrbahan, "...ban mengucapkan

ucapan-ucapan j ahiliyah. "

980. [26511 Hadits: Sesungguhnya mayit benar-benar

akan diazab karena tangisan keluarganya atas (kematian)nya.

Ini adalah hadits Muttafaq alaihr1s yang diriwayatkan dari

Ibnu Umar dengan redaksi di atas.

126521 N Bulfiari dan Muslimr6& juga meriwayatkan

hadits ini dari jalur Umar, "seorang mayrt akan diazab di dalam

larburnya karena ratapan yang ditujukan kepadanya." Dan di dalam

sebuah riwayat dari Umarr685 disebutkan, N ,q A'4 e&lr 3t

$"sesungguhnya mayit akan diazab koern tangisan or(mg-orang

yarrg masih hihry."

t6D As-Sunqt Al Kabra (4t63)
tffi Al Kanilkarya Ibnu Adi (529)

'*'1oDls1
'6n ShahihAl Buldari (no.1294) danshahihMuslim (no.103)
t68 ShahihAl Bul&ari (no. 1286) dar. ShahihMuslim (to.927)
'6* ShahihAl Bulfiari (no. l29l) dzn ShahihMuslim (to.927)(17)
t685 ShahihAl Bulfiari (no.1290) dan ShahihMuslim (no.927X18)
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[26531 Muslim meriwayatkan hadits tersebutr686 dari Anas
bahwa umar berkata kepada Hafshatr: Tidakkah engkau mengetahui
batrwa Rasulullah $ bersabda, *Mayrt yang ditangisi akan diazab di
dalarn luburnya." Dan Ibnu Ifibbanl6tT menyebutkan redaksi
tambahaq "Hafshah mengatakan: Ya."

Catatan:

Al Khaththabi berkata"l6St "Cara yang benar dalam me4geja
kata Jgrt (sebagai isim Fa'il) adalah dengan memberikan tanda baca

dhammah pada hunrf mim, sukun pada hunrf 'ain, dao kasrah pada

huruf wawur6te (Al Mu'wil). Kata ini berasal a"ri jS*r tj*t yang

artinya seseorang mengeraskan suara tangisannya. Kata J#tini sama

seperti kata Lli,r$ (Al Awil). Jadi, adalatr kelinr orang yang membaca

kata Jrill ini dengan tanda baca tasydid (pada huruf wawu, yaitu Al
Mu'awwil)."

12654t Bulfiari dan Muslimr6s dari
hadits Al Mughirah dengan redaksi, "Barangsiapa yang diratapi

'& ShahthMustim (no.927)(21)

'.1'^snan*IbnuHibban qiiluottno.ltzz) .tff Unat ftaU Ishlah Ghalath Al Muhadditsrz Orm.g61tse [bnu Hajar berkat4 sebagaimana disebutkan di dalam catatan kaki naskah asli,
"Perlu diketahui bahwa yang dimalaud oleh Al Khathftabi adatah cara
membaca bentuk isim fa'il dari lcata tersetu! bukan cara membaca ihr yang
din$ukan terhadap redatsi hadits tersebut." Maksudny4 perkataan Al
Khaththabi din{ukan kepada cara membaca isim fa'il bagi kata JjiJr, yaitr
dengan tanda kasrah pada huruf wawu. Tetapi, dia tidak berbicara tentang
makna kata tersebut di dalam redaksi hadits di atas. Sebab, kata Jj.a,r dalam
redaksi hadits di atas dibaca dengan tanda fathah pada huruf wawu karena ia
adalah isim maful.

'u* Shrhih Al Buk*rari (no. I 29 I ) dan ShahihMuslim (no.933).

I
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(setelah meninggal) maka dia akan diaz,ab pada hari kiamat karena

ratapan yang ditujukan kepadanya itu." Dan redaksi ini berasal dari
riwayat Muslim.

t26551 N Ba,7$ meriwayatkanrsel daxi jalur Aisyatr, dia
(Aisyatr) berkata: Ketika Abdullah bin Abu Bakar meninggal, Abu
Bal<ar keluar lalu berkata, *Aku meminta maaf kepada kalian atas

perbuatan wanita-wanita ifu karena sesungguhnya mereka bartr saja

meninggalkan masa jafftirufi.' Sesunggqhnya aku mendengar
Rasulullah $ bersabda, "Mayit akan disiram dengan air yang

mendidih lcarena tangisan orang-orang yang masih hi&ry atas

dirinya"

Di dalam sanad riwayat ini terdapat Muharnmad bin Al
Hasan yang dikenal dengan htnyah Ibnu Zabalah. Al Baz.zan berkata
tentang dirinya, "Dia adalah seorang Layyinul hadits (sedikit lemah
dalam periwayatan hadits)" Sementara, ulama lainnya mendustakan

riwayat yang berasal dari Muhammad bin Al Hasan ini.

Selain itu, riwayat ini justnr meqiadi masalah besar karena

menunrt riwayat yang masyhur adalah Aisyah menolak mentah-

mentatr kandungan hadits tersebut sebagaimana akan disebutkan
kemudian.

t26561 Ahmad meriwayatkannyal@ secara nafu' dari jalur
Musa bin Abu Musa Al Asy'ari, dari bapaknya, "Mayit akan diazab

l<arena tangisan oraog yang masih hidup. Apabila ada orang-orang
yang mengatakan: Oh, penopang. Oh, penolong. Oh, yang

ror KasyTAt Asrr (no.802)
tffi Musnad lmam Ahmad (414t4)
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memberikan pakaian' maka mayit itu akan ditarik lalu ditanya:

Apakatr dirimu benar seperti yang diucapkan itu!"

Ibnu Majatr juga meriwayatkan'6e3 hadits dengan redaksi

yang serupa dengan hadits ini.

At-Tirmidzil6ea meriwayatkannya dengan redaksi, "Tidaklatl

seseorang meninggal lalu ada orang-orang yang menangisinya dan

merrgptakan: Oh, penopang. Oh, pegangan, atau ucapan seperti ifu,

melainkan dua Malaikat akan membentak si mayit dan berkata:

Apalrah dirimu benar seperti yang diucaplunnya itul"

Redaksi hadits ini diriwayatkan juga oleh Al Hakimr6e5 dan

dia menilainya shahih.

126571 Terdapat hadits syahid bagi hadits di atas yang

disebutkan di dalam kitab Shahrft Al Bukhari,"" duri An-Nu'man bin
Basyir, dia berkata: 

'Abdullah bin Rawatrah pemah mengalami

pingsan, lalu saudara perempuannya pun mulai menangis dan berkata:

Oh, penopang. Oh, ini... oh, itu. Setelatr Abdullah siuman, dia berkata

"Tidaklah engkau mengatakan sesuatu (tadi) melainkan aku ditanya:

Apalrah engkau seperti yang dikatalcan itu!" Dar ketika Abdullah bin
Rawahatr meninggal maka saudara perempuannya itu tidak menangisi

dirinya.

t2658] Ibnu AMil Barr meriwayatkanr6eT dari jalur Ibnu

Siriryr'dia berkata: Disebutkan di hadapan Imran bin Hushain batrwa

"n Sun*rlbnu Majah (no.1594)

'* Sunan At-Tirmidzi (no. I 003)
tns Mttsta*akAl Hakim (2t471)
tffi ShahihAl Bulfiari (no.4267,4268)
t'n At-Tamhid (17 t279')
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mayit akan diazab karena tangisan orang yang masih hidup. Mereka

bertanya, "Bagaiqrana mungkin mayit akan diazab karena tangisan

orang yang masih hidup?" Imran menjawab, "Demikianlatr yang

dikatakan oleh Rasulullah S."

Keterangan:

Para ulama berbeda pendapat tentang pentalorilan hadits ini

sebagaimana yang akan disebutkan di dalam hadits Aisyah. Ath-

Thabari, di dalarn kitabnya At-Tahdzib, memilih pendapat batrwa yang

dimarcua tangisan pada hadits di atas adalah ratapan (terhadap mayit)

yang dilarang oleh syari'at. Sedangkan makna azab yang ditimpakan

kephda si mayit adalah siksaan yang didapatkannya karena perbuatan

maksiat keluarganya kepada Allah. Pendapat ini juga yang dipilih oleh

sslcstsmFok Imam, di antaranya Syaikh Taqiyuddin Ibnu

Taimiyah. I @8 WaWahu a'lam.

981. 126591 Hadits Aisyah: Semoga Allah merahmati

Umar. Demi Allah,, dia tidak berdusta, tetapi dia telah keliru dan

lupa. Sesungguhnya Rasulullah S pernah melewati jenazah

seorang wanita Yahudi, dan ketika itu orang-orang Yahudi

sedang menangisi jenazah wanita tersebut. LaIu, beliau bersabda,

si| e +:vi 6y ,$ib Sk'Sl"*teretca menangisi ienazah warita

itu, dan seswtgguhnya dia diadzab di dalam huburnyo.'

Sesungguhnya redaksi yang disampaikan oleh Imam Ar-

Rafi'i ini adalah bantahan dari Aisyah terhadap Ibnu Umar (bukan

terhadap Umar). Adapun bantatrannya terhadap Umar disebutkan

dengan redaksi: Semoga Allah merahmati Umar. Demi Allah,

r6s Lihat kitab Majmu' A! Fataw a (24137 4)
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Rasulullah # tidak mengatakan, "Sesungguhnya Allah mergazab

orang-orang mukmin karena tangisan seseorang." Akan tetapi yang

beliau katakan adalah, "Sesungguhnya Allah akan menarnbah adzab

bagi orang kafir karena tangisan keluarganya terhadap dirinya."l6s

An-Nawawi tidak sependapat dengan riwayat Aisyah yang

disampaikan oleh Ar-Raf i ini dan batrwasanya dia (Ar-Rafi'i)r700

mengilarti pendapat Al GhazalilTol dalam masalatr ini. Menurut An-

Nawawi hal itu adalah keliru.

AMul Muhsin Al Baghdadi meriwayatkan. dari jalur Habib

bin Abu Babib, dari Abdurrahman bin Al Qasim, dari Aisyah, dia

mendengar berita batrwa Ibnu Umar meriwayatkan dari bapaknya

(Umar), "Sesungguhnya mayrt akan dtazab karena tangisan

keluarganya terhadap dirinya." Lalu Aisyah berkata, "Semoga Allatt
meratrmati Umar dan Ibnu Umar. Demi Allah, keduanya bukanlatr

pendusta, tetapi keduanya telah melakukan kekeliruan."

MuslimlT@ meriwayatkan dari jalur Ibnu Abu Malikatr:

Ketika Aisyatr mendengar perkataan Ibnu Umar, dia berkata,

"Sesungguhnya kalian benar-benar meriwayatkan dari dua orang yang

bukan pendusta dan bukan pula orang yang didustakan. Akan tetapi,

penyimakanfteduanya) adalah keliru.'

982. Perkataan Ar-Rafi'i: Terdapat riwayat yang

menyebutkan mati syahid bagi orang yang meninggal karena
sakit pertrtr tenggelam, meninggal di saat sedang sendirian,

t6e Shahih Muslim (no.929)

"* 1rizt61
t"t Al WasithkaryaAl GhazaliQ1394)

"o2 Shahih Muslim (no.929)
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meninggal di saat menahan rasa cinta kepada seseorang yang

akan dinikahi, dan meninggal ketika melahirkan.

126601 Hadits tentang mati syahid karena sakit perut

diriwayatkan oleh Musliml'03 secara ,narfu'dari Abu Htrairah dengan

redaksi, "Barangsiapa meninggal dnnia karena penyakit pertrt maka

dia adalah syahicl. Begihr pula orang yang meninggal karena

tenggelam, dia adalah syohid."

t266ll Diriwayatkan pula secara ,narfii'di dalam kitab Ash

ShahihanlTo4 dari Abu Huairalu'Lima orang yang tergolong sebagai

syatrid: (1) Orang yang meninggal karena Tha'un, (2) orang yang

meninggal karena penyakit perut, (3) orang yang meninggal karena

tenggelam, (4) orang yang meninggal karena tertimpa runtuhan

bangunan, dan (5) [orang yang mati syatrid]r70s di jalan Allah.'

Malik,l706 At-Tirmidzi,l7o7 dan Ibnu HibbanlTos juga

meriwayatkan redaksi serupa, dan di dalamnya disebutkan, "Orang

yang terbunuh di jalan Allah."

[2662] An-Nasa'il7oe meriwayatkannya daxi hadits Uqbatr

bin Amir.

t'* ShahihMuslim (no. 1915)

"* ShohihAl Bulfiari (no.2829)danShahih Muslim (no.1914)

"ot Redaksi di dalam tanda kurung tidak ditemukan di dalam naskah asli.
t76 Al Mnry aththa' (l l 13 l)
"o' Sunan At-Tirmidzi (no. 1063)
t7o8 Shahihlbnu Hibban (Al llwanlno.l388)
nw SunanAn-Nasa'i (no.3 163)
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12663) Abu DaudlTro meriwayatkannya dari hadits Ummu

Haram dengan redaksi, "Orang yang menderita pusing ketika di lautan

dan.dia muntatr (karenanya) akan mendapatkan pahala satu orang

yang mati syahid. Dan orang yang meninggal karena tenggelam akan

mendapatkan pahala dua orang yang mati slahid."ttrr

,eiiir. 126641 Abu Daud l7l2 An-Nasa'i,l7l3 Ibnu Hibban,lztl U*
Al Hakim,lTls meriwayatkan hadits ini dari jalur 'Atik secara mafu'

dengan redaksi, "Ada htjuh orang yang tergolong syahid, selain orang

yang terbunuh di jalan Allatr: (1) orang yang meninggal karena tha'un,

@ orang yang meninggal karela tenggelam, (3) orang yang

meninggal karena penyakit radang selaput dada, (4) orang yang

meninggat karena penyakit perut, (5) orang yang meninggal karena

terbakar, (6) orang yang meninggal karena tertimpa reruntuhan, dan

(7) wanitayang memnggal dalam kondisi sedang hamil.

12665) Hadits tentang oftmg yang meninggal dalam kondisi

sendiri (ermasuk syohif) diriwayatkan oleh Ibnu MajahlTl6 secara

marfu' dari jalur Ildmah, dari Ibnu Abbas, dengan redaksi, o'Kematian

di saat sendiri (tanpa ditemani keluarga) adatah matt syahid."

Akan tetapi, sanodtadits ini adatah dha'ifP,arctalbnu Majatt

meriwayatkannya dari jalur Al Hudzail bin Al Hakam, dali Abdul

"'o Srlr -rAbu Daud (no.2493)
rTrr Di dalam naskah asli disebutkan dengan redaksi, '(Pahala) satu orang yang mati

Syahid." Adapun redaksi di atas berasal dari naskah f, e, ,i dan Sznol Abu

Daud
t7r2 g*r*, Abu Daud (no.3l l1)
'7t3 sunanAn-Nasa'i Al Kubra (no.1973)

"rn Shahihlbnu Hibban (Al lhsmlno.3l89,3190)

"" Mrrstad, okAl Hakim (11351'352)

" " Sunot Ibnu Majah (no. 16 13)
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Azizbin Abu Rawwad, dari Ikrimatr. Sementara, Al Hudzail adalah

seorang Munkarul Hadits (riwayatnya harus ditinggalkan)

sebagaimana yang dikatakan oleh B 'khari.l7l7

Di dalam krtab Al llal, Ad-Daraquthni menyebutkan adanya

perbedaan perawi yang menjadi guru Al Hudzail dalam periwayatan

hadits ini. Ad-Daraquthni membenarkan sanad berikut, "Dari Al

Hudzail, dari Abdul Aziz, dari Nafi', dari Ibnu LJmar." Sementara"

Abdul Haq keliru dalam memahami konteks ini dan dia mengklaim

batrwa Ad-Daraquthni men-shahih-kannya dari hadits Ibnu Umar.r7r8

Akan tetapi, Ibnu Al QaththanlT'e telatt memberikan sanggatran yang

baik tentangnya.

Ad-Daraquthni juga meriwayatkannya di dalam kitab Al
Afrad, begitu pula Al Bazz:rr, dari jalur lain, dari Ikrimatr. Akan tetapi

sanadnya sangat dha'if. Dan sanad tersebut hanya diriwayatkan oleh

Ibratrim bin Bakr Asy-syaibani dari Umar bin Dzar, dari Ikrimah.

Ibnu Adi berkata,t7zo "Ibrahim (bin Bakar Asy-syaibani) ini

adalatr seorang perawi yang mencuri hadits (menciptakan hadits

mutabi' sendiri-rn)." Dan Ibnu Adi mengisyaratkan batrwa Ibratrim

mencuri hadits dari Al Hudzail.

Aqili meriwayatkan hadits tersebutlT2l dan dia berkata, "Dan

hadits ini diriwayatkan dari Thawus secara mwsal," dan inilah yang

lebih tepat.

t7'7 At-TariWt Al Ausath (kitab ini diterbitkan dengan judul Ash-Shaghir2ll40)

'7t' Al Ahkam Al Wustha Qllls4) d^n Al Ahkan Asbslrughra (11347)
t7te Bayan Al llahm Wa Al Ihan QD63-265)
tm Al Kamil karya Ibnu Adi(1D57)
tn' 

A dh- Dhu' ofa @ / 365 -366)
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t26661 Ath-Thabranir722 meriwayatkannya dari jalur lain,

[dari Ibnu Abbas],I7ts dan di dalam sanadnya disebutkan perawi

bernama Amru bin Al Hushain, dan dia adatah perawi matruk.

126671 Al Uqaili meriwayatkannyalza dari hadits Abu

Hurairah dan di dalam sanad-tya terdapat Abu Raja Al Khurasani,

dan dia adalah seorang Mmk& Al Hadits.

Ibnu Al Jauzi berkata di dalam krtab At llal,tns "Hadits ini
ndak shahih. Ahmad bin Hanbal mengatakan: Ini adalah hadits

munkar."

t266Sl Abu Musa [meriwayatkannya]1726 di dalam kitab

Adz-Dzail, pada biografr Antarah; yaitu kakek dari Abdul Malik bin

Harun bin Antarab di dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh

Ath-Thabrani, tetapi hadits itu juga ndak shahih.

Adapun tentaog orang yang meninggal ketika memelihara

hasrat cintanya disaat-saat menjelang pemikahannya, terdapat hadits

masyhur yang diriwayatkan oleh Suwaid bin Sa'id Al Hadtsani, dari

Ali bin Mushir, dari Abu. Yahya Al Qattat, dari Mujahid (sebagai

berikut):

t266gl dari Ibnu Abbas, dia berkata bahwasanya Rasulullah

* bersabd4 "Barangsiapa yang sudah terbayang waktu

rru Al MttTottAl Kabir(no.l1034)
tru Di dalam naskah asli disebutlcan "@an Ibnu Hibban)', tetapi redaksi itu adalah

kekeliruan penulisan
tru Adtr-Dtru'Sa(2f288)
'u Al ltal AlMutanahiah Ql8Y2)
'% Di dalam naskah asli disebutkan "Dan diriwayatkan". Sedangkan redalai yang

kami sebutkan di atas berasal dari naskah p dan v.
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pemikahannya dengan seorang wanit4 lalu dia menj4ga

kehormatannya dan menutupi hasratnya itq kemudian dia meninggal,

rnaka dia meninggal sebagai seorang syahid."

Para Imam mengingkari riwayat karena ia berasal dari

Suwai{ sebagairnana yang diriwayatkan oleh Ibnu Adi di dalam

kitabnyal t I{n il.r1n

Begitr pttlq Al Baihaqi dan lbnu Thahir mengingkari hadie
tersebut karena ia diriwayatkan dari Suwaid. Ibnu Hibban berkatalru
"Barangsiapa meriwayatkan hadits seperti ini dari Ali bin Mushir,
maka riwayat dari orang itu harus dijatrhi."

Meskipunt" T-*n Muslim juga meriwayatkan hadtts dari

Suwaid bin Sa'id ini di dalam lo;tab Slnhih-nya, tetapi Muslim berkata

tentang dirinya, "Riwayatnya tidak dapat diterima kecuali jika
diriwayatkan dengan sanad lli (lebih tinggilringlas) dao dikuatran
oleh hadits mutabi'." Oleh kare,na itu, aku berpaling dari hadits sepeti
ini.

Abu tlatim Ar Razi mengatakanolBo eepi" (Suwaid) adalah

perawi Shaduq. Cacat periwayatan yang sering ditr{utcan kepadanya

adalah tadlis dankebutaan "
Ad-Daraquthni berkata,lT3l "Ketika usianya sudah lanju! ada

beberapa hadits yang dibacakan di hadapannya dan di dalam hadits

tersebut terdapat beberapa kemunkaran. Akan tetapi, tetapi dia tetap

memberikan izin periwayatan atas hadits-hadits itu."

Yatrya bin Ma'idrrnengisahkan,bahwa ketika dia mendengar

berita bahwasanya Suwaid bin Sa'id meriwayatkan hadits-hadits

r72? Aku tidak menemukan perkataan ini di dalam kitab tersebut

'n8 Kitab At Main hin (11352)

'* lolzltl
rro AI u,rh wa At-Ta'dil (4D40)
r73r Lihatkitab At llal Al MutanahiyahQ|TT2)
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munkar yang dia sampaikan setelah menderita kebutaan, maka Yatrya

mengatakan, "seandainya aku memiliki kuda dan tombak, niscaya aku

akan memerangi Suwaid bin Sa'id."1732

Al Hakim berkatalT33 setelah dia meriwayatkan hadits

tersebut dari hadits Muhammad bin Daud bin Ali A"h'n:erhlu:t, dari

bapaknya, dari Suwaid ..., *[Aku terperangatr]l7r dettgm hadits ini.

Ti#lF ada yang meriwayatkannya selain Suwaid. Baik Suwaid, Daud,

maupun anak laki-lakinya; yaitu Muhammad, mereka adalah para

perawi tsiqah."

Hadits ini diriwayatkan juga dari sattad lairu selain dari Daud

dan anak laki-lakinya. Ibnu Al Jauzil735 meriwayatkannya melalui
jalur Mubammad bin Al Marwazi, dari Abu Bakar Al Azraq, dari

Suwaid. Ibnu Al Jauzi juga meriwayatkannya dari selain jaltn Suwaid.

Di dalam krtab Al llal,r7s6Ibnru Al Jauzi meriwayatkannya dari jalur

Ya'qub bin Isa, dari Ibnu Abu Najih, dari Mujahid, dengan redaksi

serupa.

Akan tetapi, Ahmad bin Hanbal menilai bahwa Ya'qub (bin

Isa) adalah perawi. dha' if,

Al Khathib meriwayatkan hadits ini dari iahx Az-Zubair bin

Bakkar, dari Abdul Malik bin Al Majisyun, dari Abdul Aziz bin Abu

Hazim, dari Ibnu Abu Najih. Dan dia meriwayatkannya dengan

redaksi tersebut.

tts2l<itab Al Mairuhiz karya Ib,rm Hibban (11352)
rE3 Perkataan Al Hakim ini disebutkan di dalam kitab Tarikh Naisabur, sebagaimana

dikatalon di dalam kitab Al Badr Al Munir (5R72)
1731 Di dalam naskah asli disebutkan, "sungguhnya yang mengherankan", sedangkan

redaksi di atas berasal dari naskah l, e, dan r.
t"s Al llal Al MutanohiyahQlTTl)
tR6 Al llal Al Mutanahiahizttlt-tlz)

I
i
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Sebagian perawi melakukan kekeliruan terkait jahx sanad

ini. Ada di antara mereka yang mencampurkan antara sanad yang satu

dan sanod yang lain. Sampai-sampai, ada di antara mereka yang

menguatkan riwayat ini (melalui kekeliruan sanad tersebut). Bahkan,

dikatakan batrwa Abu Al Walid Al Baji menyusun sebuatr bait sya'ir

berikut terkait dengan hadits ini:

Jika seorangyang ingin menikah meninggal dalam rindu dan cinta
maka itu adalah mati ryahid.

Hal itu adalah benor, wahai sahabat

Dan ia diriwayatkan kcpada kami oleh para tsiqah, dari tsiqoh,

hingga ke Habrul Ummah; Ibnu Ab,bas, secaro marfu'.

Adapun tentang wanita yang meninggal ketika melahirkan, ia

disebutkan dalam riwayat berikut:

12670l Al Bazzar. meriwayatkannyat73T day;i hadits Ubadatr

bin Ash-shamit tentang penyebutan orang-orang I*g tergolong mati

syatrid. Dia berkata tentang salah satunya, "...Dan wanita-wanita yang

meninggal ketika nifas (yaitu setelah melahirkan -pen) adalatr syahid."

Akan tetapi, sanad hadits ini tidak kuat.

1267ll Abu Daud,l738 An-Nasa'i,l73e Ibnu HibbarLlTao dan

Al HakimrTar meriwayatkannya dari hadits Jabir bin 'Atik dengan

redaksi, "Ada tujuh macam mati syatrid ..." dan di dalam riwayatnya

t737 Musnad Al Bqzzar (no.2692,27 l0)
tB' Sunan Abu Daud (no.3l I l)
tne Sunan An-Nasa'i (no. I 846)

"* Shahihlbnu Hibban (Al lhsanlno.3I89,3I90)

"o' MustadrakAl Hakim (ll35l-352\
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dia menyebutkan, "Dan wanita yang meninggal dalam kondrsi ium'u
(hamil).

Catatan:

I(ata Jum'u (flirltl artinya wanita yang meninggal sementara

di dalarn perutnya terdapat anaknya. Ada pula yang berpendapat

bahwa yang dimaksud adalah wanita yang meninggal dalam kondisi

perawan (belum menikah).

126721 Ad-Daraquthni menyebutkan di dalam lstab At llat,
yaitu dari riwayat Ibnu Al Mubaralg dari Qais bin Ar Rabi', dari Abu

Hasyim, dari Sa'id bin Jubair, dari Ibnu Umar secara marfu', dengan

redaksi, "sesrurgguhnya pahala yang didapatkan oleh seorang wanita

sejak kehamilaonya" lalu dia melahirkan (anak), hingga ia berhenti

menyusui, adalah seperti imhala mujahid yang berjaga-jaga di jalan

Allah. Apabila wanita ittr meninggal pada salah satu bagian tersebut

maka dia akan mendapatkan pahala orang yang mati syahid."

983. 126731 lladits: Ali memandikan (ienazah)

f,'athimah.

Atsar ini diriwayatkan oleh Asy-Syaf ir1a, dari Ibrahim bin

Muhammad, dari Umarah bin Al Muhajir, dari Ummu Mtrhammad

binti Mtrhammad bin Ja'far bin Abu Thalib, dari neneknya; Asma

binti Umais, rlisebutkan, "Fathimah berwasiat agar dia (Asma) dan Ali
memandikan jerazahnyu Dan keduanyalatr yang mernnadikan jenazah

Fathimatl"

t1az Musnad Asy-Syaf i (hlm.36 1)

'l
I

I

i

I

i
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126741 Ad-Daraquthni meriwayetkannyarTa3 dari jalur

Abdullah bin Nafi', dari Muhammad bin Musa, dari 'Aun bin

Muhammad, dari ibunya, dari Asma.

Abu Nu'aim berkata di dalam krtab Al Hilyah,tT$ yaitu pada

biografi Fathimah, "Ibrahim menceritakan kepada kami, Abu Al

Abbas As-Saraj menceritakan kepada kami, Qutaibah menceritakan

kepada kami, Muhammad bin Musa tAl Malftzumi]"nt *"o"eritakan

kepada kami; dan dia menyebutkan matan hadits tersebut. Selain itu,

dia juga menyebutkan nama Ummu 'Aun dengan Ummu Ja'far binti

Muliarnmad bin Ja'far.

126751 Al Baihaqi meriwayatkannyar76 dari jalur lain, dari

Asma binti Umais, dan sanahtyaadalatr hasan.

Al Baihaqi juga meriwayatkannya dari dua jalw sanod yang

Lain,r747 tetapi kemudian dia memberikan sanggatran batrwa terdapat

cac'at di dalam hadits tersebut Sebab, pada waktu itu Asma binti

Umais sedang bersama Abu Bakar Ash-Shiddiq. Padahal, menurut

riwayat yang shahih, Abu Bakar tidak mengetahui kematian Fathimatr

ketika itu. Hat itu sebagaimana disebutkan di dala6 k:tab Shahih Al
3r16*itzc8 dari hadits Aisyah batrwalTae Ali menguburkan jenazah

1713 Surmt Ad-Daraqutbni (2/79)
t74 Hilyah Al Aulia Q la3)
r74t Di dalam naskah asli disebutkan, "Al Makhanmi menceritakan kepada kami.'

Sedangkan redaksi di atas berasal dari naskah-naskah lainnya- Muhammad bin
Musa Al lv{atfiarmi memiliki hmyah Abu Abdullah Al Fithri, dia adalah

matla Bani Makharm. AI Malfizumi meriwayatkan hadits dari Ibnu
Muhammad bin Al Hanafiyah. Adapun yag3 meriwayatkan hadits darinya

adalah Qutaibah. Lihat biografinya di dalam kitab Tahdzib At-Tahdzib Q61523)
17 6 As-sutrrrt At Kubra (3 1396)
no' As-Sunan Al Kubra (3 1396-397)

"n' shahihAl Bulfiari (ro.424)

"ne 1oDlB1

35{
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Fathimah pada malam hari, dan dia tidak memberitahukannya kepada

Abu Bakar. Sehingga, bagaimana mungkin istrinya (Asma bin Umais)

memandikannya sementara Abu Bakar tidak mengetatrui ihwal

wafatnya Fathimah tersebut.

Akan tetapi, kisatr di dalam hadits ini dapat diluruskan

denf,m mengatakan batrwa sesungguhnya Abu Bakar mengetahui

ihunalfkematian Fathimah, dan dia mengira Ali akan mengrrndangnya

untuk menghadiri pemakaman jerraz,ah Fathimah. Di sisi luio' Ali
mengira bahwa Abu Bakar akan menghadiri pemakaman tersebut

meskipun tanpa undangan darinya. Dan pentakwilan seperti ini dapat

diterima.

Pentakndlan lain terhadap hadits ini disebutkan di dalam

krtab At Khilafat.r75o Disebutkan bahwa mungkin saja Abu Bakar

mengetahui hal tersebut, tetapi dia tidak mau merusak keinginan Ali
yang hendak menyembunyikan berita kematian Fathimah.

Ahmad dan Ibnu Al Mundzir mer{adikan hadits ini sebagai

dalil bagi salah satu permasalahan fikih. Dan sikap keduanya yang

berpegang kepada hadits ini menunjukkan bahwa hadits int shahih

menurut mereka.

Catatan:

Seandainya kedudukan hadits ini adalah shahih, maka dia

menganulir riwayat berikut.

126761 Riwayat,bahwa Fathimah memandikan dirinya

sendiri sebelum dia wafat dan dia berwasiat agar tidak dimandikan

tagi. Maka Ali pun melaksanakan wasiat itu, dan dia adalatr ilmu.

r7so Mtrkhtasho Al Khilafat Q1395)
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Kisatr tersebut diriwayatkan oleh AhmadlTsl dari jalur Ummu Salma;

istri Abu Rafi'. Demikian yang disebutkan di dalam kitab Al Musnad.

Yang benar adalah Salma Ummu Rafi'.

Hadits ini disebutkan juga oleh Ibnu Al Jauzi di dalam kitab

Al Maudhtt'atr7S2 dan At llal At Mutanahiyah,"t' d* dia (Ibnu Al
Jauzi) memberikan pemyataan yang sangat buruk tentang diri Ibnu

Ishaq yang meriwayatkannya dan lairurya. Akan tetapi, pendapatnya

itu disangggatr oleh Ibnu Abdul Hadi di dalam kttab At-Tanqih."to

984. 1267n lladits: Abu Bakar bervasiat agar dikafani

dengan pakaiannya yang sudah rrang' dan wasiatnya itu
dilaksanakan.

Atsar ini diriwayatkan oleh BukharirTss duti jalur Hisyam,

dari Urwalu dari Aisyah, batrwa Abu Bakar bertanya kepadanya

tentang berapa banyak kain yang dipakai untuk mengkafani Nabi $
Aisyah menjelaskan, "Rasulullah S dikafani dengan tiga helai kain

berwarna putih tanpa mengenakan gamis dan serban." Lalu, Abu

Bakar melihat pakaian yang dikenakannya ketika dia sedang saki! dan

di pakaian itu terdapat noda bekas Za'faran. Kemudian dia berkata,

"Cucilah bajuku ini dan tambahkan dua kain lainnya (sebagai

kafanku)." Aku (Aisyah) katakan, "Sungguh, baju ini sudah usang."

Abu Bakar membalas, "Orang yang masih hidup lebih berhak

memakai pakaian baru daripada orang yang sudah meninggal. Sebab,

kafan yang dipakainya itu hanya untuk nanah," al hadits.

t7 5t Musnad lmam Ahmad (61 462463)
r7 52 Al Maudhu' at karya Ibnu Al J avzi (3 D7 6-27 7)
t7s3 AI Ilal Al Mutanahiyah(1D60-262)
t75a Tanqih At-Tahqiq Qll26)
tTst ShahihAl Bulfiari (no.1387)
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Catatan:

Kata Muhlah (ili.alD yaitu dengan tanda baca dhammatr pada

huruf mim, artinya nanah orang yang sudatr meninggal.

Al Hakim meriwayatkan hadits inir756 dari jalur Abdullah Al
Butiy, dari Aisyatr, dia berkata "Ketika Abu Bakar mengalami

sakilttaul maut..." lalu Al Hakim menyebutkan sebuah kisah. Dan di
dahTii'kisah itu disebu&an, "Lihatlah kedua pakaianku ini; cucilah

dan kafarrilah aku dengan keduanya karena orang yang masih hidup

lebih membutuhkan pakaian yang baru daripada kedua pakaian ini."

Redaksi yang menyebutkan dua helai pakaian ini
diriwayatkan juga oteh Ab&mazzaqtTsT dfri Ma'mar, dari Az-Zrthi,
dari Urwah, dari Aisyah.

985. 126781 Hadits: Para Sahabat menshalatkan
(potongan) tangan Abdurrahman bin Attsb bin Usaid. @otongan)
tangan itu dilemparkan oleh seekor burung di Makkah ketika
perang Badar. Mereka dapat mengetahui bahwa itu adalah
potongan tangan Abdurrahman melalui cincinnya.

Az-Zubur bin Bakkax menyebutkan hadits tersebut di dalam

kttab Al Ansab. Dan di dalam riwayatnya dia menyebutkan redaksi

tambahan, "Bunrng itu adalah burung elang."

Asy-Syaf il758 hadits ini dengan redaksi

'hani (telah sampai kepadaku berita*).

r7s6 Muc,a&nkAl Hakim (3/92)
tr1 Mus hamaf Abdtrrazaq(no.6 1 78)
r'5t Al UmmkaryaAsy-Syaf iOf268)

t
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Abu Musa menyebutkan hadits ini di dalam t*rtab Adz-Dzail

dengan redaksi bahwa seekor burung melemparkan potongan tangan

itu di Madinah.

Ibnu AMil Barr menyebutkan bahwa seekor burung

melemparkan potongan tangan ifir di Yaman. Dan sebagian ulama

menyebutkan batrwa burung itu melemparkannya di Thaif.

Catatan:

Ar-Raf i menyebutkan hadits tersebut di dalam pembahasan

tentang disyari'atkannya menshalatkan potongan anggota tubuh orang

yang sudatr meninggal.

I2679t Asy-Syaf ilTse berkata, "sebagian sahabat kami

menceritakan kepada kami, dari Tsaur, dari Khalid bin Ma'dan bahwa

Abu Ubaidah menshalatkan (potongan-potongan) kepala."

Ibnu Abu SyaibahlT60 meriwayatkan atsar ini secara maushul

dari Isa bin Yunus, dari Tsaur. Tetapi mereka tidak menyebutkan

rurma Khalid bin Ma'dan di dalarn sanodkrcebut.

Kemudian, dia Qbnu Abu Syaibah) meriwayatkannyalT6l dad

Umar bin Harun, dari Tsaur, dari Khalid bin Ma'dan, dari Abu
Ubaidah.

t26801 Al HakirnrT62 meriwayafkannya dari Asy-Sya'bi, dia
berkata, *Abdul Malik bin Marwan mengirim potongan kepala

t7se Al UmmkaryaAsy-Syaf i(ID68)
t'@ Mttshann4flbnu Abu Syaibah (no.11900)

"u' Mrrshannqllbnu Abu Syaibatr (no.l l90l)
t76z Mustadr a& Al-Hakim (3 t353)
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Abdullalr bin Az-Zttbair kepada Abdullatr bin Khazim di Khurasan.

Kemudian, Abdullah bin Khazim mengkafani potongan kepala

tersebut dan menshalatkan nya."

Asy-Sya'bi berkata, "Potongan kepala pertama yang

dishalatkan adalatr kepala Abdullatr bin Az-Zu;balrr." Ibnu Adi
meriwayatkan perkataan Asy-Sya'bi ini di dalam krtab Al Kamil,t763

dan dia menilai riwayat ni dha'if karena keberadaan Sha'id bin
Muslim, dia adalah perawi yang melakukan kekeliruan dalarn

periwayatan sebagaimana telah disinggung sebelumnya.

t268U Ibnu Abu SyaibahlTe meriwayatkan dari Waki', daxi

Suffan, dari seorang laki-laki batrwa Ayyub pemah menshalatkan

potongan kaki seseorang.

986. 126S2l Hadits bahwa Ali tidak -"6a1flikan orang-

orang yang terbunuh bersamanya.

Ibnu Abdil Barrl765 berkata: Disebutkan di dalam beberapa

jalw sanad yalng shahih bahwa ZaLd bn Shauhan mengatakan,

"Jangan kalian tanggalkan satu pakaian pun dariku,l766 3ar'tgan kalian

bersihkan satu darah pun dari tubuhku, dan kubnrkanlah aku dengan

pakaian yang aku kenakan." Dan dia (Zatd) terbunuh pada perang

Jamal.

t78 Al Kamilkarya Ibnu Adi (4/S9)

"s Mushoranqflbnu Abu Syaibah (no.I1902)

"* At-Tarrhid(24D45)

"u 10D797, dan di dalam catatan kaki naskah asli disebutkan, 'Telah sampai berita

tentang pengecekan terhadap naksah yang dibacakan di hadapan penulis. Dan
di dalamnya terdapat beberapa tambahan dengan tulisan tangan beliau,
rahimahullah."
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Al Baihaqil767 meriwayatkan dari jalur Al Aizar bin Huraits,

dia berkata, "Zatd, bin Shauhan berkata..." lalu dia menyebutkan

redaksi serupa

987. [26831 lladits bahwa Ammar bin Yasir benvasiat

agar jenazehnya tidak dimandikan (ketika meninggal di medan

pertempuran-peQ.

Hadits ini diriwayatkan oleh Al Baihaqi,r768 dari hadits Qais

bin Abu Hazim, dari Ammar bin Yasir. Dan riwayat ini dislrahihl<an

oleh Ibnu As-Sakan.

988. [2684lHadits: Bahwa Asma Binti Abu Bakar

memandikan anak lakiJakinya; yaitu Abdullah btn Az'Zabalr,
dan tidak ada seorang pun yang mengingkari perbuatannya itu

Atsar ini diriwayatkan oleh Al Baihaqitz6s dari hadits Ayyub,

dari Ibnu Abu Malikatr, dia berkata, "Surat dari Abdul Malik telatl

sampai dan surat itu menyebutkan agar ienazah Abdullah bin Az-

Zubur dikembalikan kepada keluarganya setelah dia dibunuh. Lalu
jenazah Abdullah dibawa kepada Asma binti Abu Bakar. Kemudian

Asma memandikannya, mengkafaninyq memberinya lwnuth

(semacam wewangian trntuk jenazatt), lalu menguburkannya. Dan tiga

hari setelah itrl Asma pun meninggal dunia" Sanad atsar ini adalatl

sluhih.

"6' As-Sunm, At Kubra (41 17)

"u' As-Sunot At fubra (81 48)

"* As-Sunan At Kubra (4117)
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12.6851 Ibnu Abdil Barr meriwayatkan di dalam kitab Al
Isti'abr71o dari hadits Amfu, dari Ibnu Abu Malikah, *Akulah orang

yang memberi kabar gembira kepada Asma Binti Abu Bakar tentang

izin untuk menurunkan jenazah Abdullah bitr Az-Zubair dari tiang.

Lalu, Asma meminta sebuah mirkantTTt (bejana) dan Syab Yarnani

(salatr satu jenis batu yang sudah dikenal). Lalu Asma

mentirintatrkanku untuk memandikan jenazah Abdullah."

989. t26S6l 
'Hadits: 

Jenazah Umar dimandikan dan

dishalatkan. Dan dia meninggal setelah dlbunuh secara zhalim

dengan benda yang terbuat dari besi.

Atsar ini diriwayatkan oleh Malik di dalam kitab Al
Muwaththa',t772 dan Asy-Syaf il773 meriwayatkannya' darinya

(Malik).

126871 Al Baihaqit7T4 do, Al Hakimr775 meriwayatkannya

dari jalur Mu'awiyah bin Amru, dari Zatdah, dari Laits, dari Nafi',
dari Ibnu llmar, dia berkata, "LJmax masih hidup selama tiga hari

setelah dia ditikarn. Kemudian, Umar wafat dan jenazatrnya

dimandikan dan dikafani."

990. [26881 Hadits: Jenazah Utsman dimandikan dan

dikafani. I)an dia meninggal setelah dibunuh secart zhalim

dengan benda yang terbuat dari besi.

rno Al Isti'ab karya Ibnu Abdil Barr Q1909)
tzr Di dala- cacatan kaki naskah asli, kata of,l ini disebutkan dengan redaksi f;r;.
'* At Mrn att tha' (21349)
tn Musnad Asy-Syaf i (h1m.356-357)
rna As-Sutot At Kubra (81 48)
tns Musta&akAl Hakim (3/92)
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Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Nu'aim di dalam krt^b Al
Ma'rifaht776 dari jalur Abdul Malik bin Al Majisyuq dari Malih dia

berkata" "Jeoazah Utsman dibiarkan di tempat sampatr milik bani

Fulan selama tiga hari. Lalu, dua belas orang mendatanginya, di

antaranya adalah kakekku; Malik bin Abu Amir, Huwaithib bin Abdul

Uz,za, Hakim bin Hiiam, Ibnu Az-Zutrlur, dan Aisyah binti Utsman..

Mereka datang membawa penerang. Lalu mereka membawanya ke

pintu dan kepalanya (seakan-akan) memberi isyarat, hingga kemudian

mereka membawanya ke pemakaman Baqi'. Setelah itu, mereka

menshalatkannya lalu hendak memakamkannya...." Kemudian Malik
menyebutkan kisah tentang penguburan Utsman di Hasyl777 lkebunl
Kaukab.

Abu Nu'aim juga meriwayatkannya dari jalur Hisyam bio
Urwah, dari bapaknya, dengan redaksi serupa, tetapi lebih ringkas dan

tanpa menyebutkan masalah menshalatkan jenaz-ah Utsman tersebut.

t26891 Abu Nu'aimr?78 juga meriwayatkan dari jalur

Ibrahim bin Abdullah bin Farulfi; dari bapaknya, dia berkata, "Aku
melihat Utsman dikuburkan dengan pakaiannya yang masih

berlumtrran darah."

Al Baghawi meriwayatkannya di dalam Htab'Mu'jam-nya,

dan di dalamnya dia menyebutkan redaksi tambahan, "Dan jelnazah

Utsman tidak dirnandikan."

tnu Ma'ri|ah Ash-Shahabahkarya Abu Nu'aim (lt69lno.267)
m7 Di dalam catatan kaki naskatr asli disebutkan "Al Hasy artinya kebun." Lihat

kitab An Nihayah fri Gharib Al Hadits (4DL0)
t?78 Ma'rifah Ash-Shahab ah (l I 69 lno.267)
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Abdullah bin Ahmad menyebutkan beberapa redaksi didalam

ldtab Al Musnad.rlTe

12690l AbdurrazzaklT8o meriwayatkan dari Ma'mar, dari

Qatadatr, dia berkata, "Az-Zttbur ikut menshalatkan Utsman dan dia

menguburkannya. Dan Utsman

kepada Az-Zubur."

memang telah mewasiatkan (itu)

Catatan:

Semua riwayat yang ada sepakat menyebutkan batrwa

jenazah Utsman bin Atran tidak dimandikan. Akan tetapi, terdapat

perbedaan apakatr dia dishalatkan ataukah tidak. Dengan demikian,

perkataan Ar-Raf i di atas yang bersifat muflak tidak dapat

dibenarkan

991. 1269I] Iladits: Ilusain bin AIi mendatangi Sa'id

bin Al Ash yang ketika itu menjabat sebagai Gubernur Madinah.

Dan dia (Husain) menshalatkan jenazah Al Hasan.

Hadits ini diriwayatkan oleh Al Borran,"r' Ath-Thabrani,l782

dan Al Buihuqit"3 melalui jalur Ibnu Uyainah, dari Salim bin Abu

Hafshah, dia berkata: Aku mendengar Abu Hazim berkata, ecr{ku

benar-benar menyaksikan hari kematian Al Hasan bin Ali. Aku

melihat Al Husain bin Ali berkata kepada Sa'id bin Al Ash sambil

menekan bagran belakang lehernyq *Majulah (rmtuk menshalatkan

rn Musnad imam Ahmad (l/73) dari tambahan Abdullah atas riwayat bapaknya
(Ahmad bin Hanbal)

'?to Mtu h,mnafAbdurrazzaq (iro.6 6a)
rTEr Mrunad Al Bazzr (no. I 345)

'Tz AI MuTanAl Kabir (no.2912,2913)

'78t As$unot Al Kttbra (4D8-29)

I
I
h
I'
I
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nya). Seandainya.hal itu bukan berasal dari petunjuk Nabi $ tentu

engkau tidak akan maju (untuk menshalatkan nya)."

Akan tetapi, Salim (bin Abu Hafshah yang meriwayatkan

kisah ini dari Abu Hazim*) adalah perawi dha'if. Sementara, An-

Nasa'il7M dan Ibnu MajahlTts meriwayatkan kisatr ini daxi jalur lain

dari Hazim, dengan redaksi serupa dengannya.

Ibnu Al Mundzir b€*ata di dalam Al Ausath,lTt6 "Tidak ada

atsar terkait kisah ini yang lebih tinggi atsar tersebut. Sebab,

(penyolatan) jernzah Al Hasan dihadiri oleh banyak orang baik dari

kalangan sahabatNabi $ maupun dari selain mereka."

Al BaihaqilTsT meriwayatkannya melalui jahx sanad yang

lain dan di dalamnya terdapat perawi yang tidak disebutkan namanya.

.992. 126921 Hadits: Sa'id bin Al Ash menshalatkan
jenazah Zaid bin Umar bin Al Khaththab dan ibunya, yaitu

Ummu Kultsum binti Ali. Dia meletahkan jenazah Zaid di
hadapannya, dan jenazah ibunya dibelakangZdd. Dan ketika itu
ada sekitar delapan puluh orang Sahabat Nabi * Mereka

membenarkan perbuatan Sa'id itu dan berkata, "fnilah petunjuk
dari Rasulullah $.D

Hadits ini diriwayatkan oleh Abu p6,r6l7t8'178e da, An-
tr1*uril7e0 dari jalur Ammar bin Abu Ammar. Disebutkan bahwa

Amnrar i*ut menshalatkan ierrlzah Ummu Kultsun dan anak laki-

ru As-storot Al lfubra kryaAn-Nasa'i (no.8 I 6E)

'n Suwrlbnu Dvlajah (no.l43)
tn AlAuah(sBgs)tn As-Szrlrrlt Al Kubra @t29)ril Sra n Abu Dard (no.2193)t* 

1u/zao1
tm.Sra 

n An-Nasa'i (no.I97)
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lakinya. Ienazah anak itu diletakkan di hadapan imam, lalu aku

(Ammar) tidak setuju dengan cara itu. Dan ketika itu terdapat Ibnu

Abbas, Abu Sa'id, Abu Qatadah, dan Abu Hurairah, dan mereka

berkata, "[ni adalah sunnah (petunjukNabi $).
Al BaihaqilTel meriwayatkannya dengan redaksi, "Di antara

yang hadir ketika itu terdapat Al Hasan, Al Husain, Ibnu Umar, Abu
Hurairalu dan sekitar delapanpuluh orang sahabatNabi $."

Catatan:

Di dalam riwayat ini tidak disebutkan siapakah yang menjadi

imam bagi shalat jenaz*.h tersebut. Di dalam riwayat Al Baihaqi

disebutkan bahwa yang menjadi imam pada shalat jemzah tersebut

adalah Ibnu Umar sebagaimana disebutkan sebelumnya.

126931 Di dalam riwayat Ad-DaraquthnirTz dan Al
Baihaqitzer dari riwayat Nafi', dari Ibnu IJmar, disebutkan bahwa dia

(Ibnu Umar) menshalatkan h{uh jenazah secara bersamaan yang

terdiri dari laki-laki dan perempuan. Jernazah laki-laki diletakkan di
hadapan imam (shalaQ da:n jenazah perempuan di sebelah arah kiblat
(yaitu setelah jenazah laki-laki), dan jenazah-jenazah itu diletakkan

dalam satu barisan yang sama. Sementara, jetazah Ummu Kultsum

binti Ali, yaitu istri Umar, bersama dengan anak laki-lakinya; 7aid,
diletakkan bersarnaan. Yasg me4iadi Imam ketika itu adalah Sa'id bin
Al Ash, dan di antara orang yang hadir terdapat Ibnu Abbas, Abu

Hurairatr, Abu Sa'id, dan Abu Qatadah. Jenazah anak kecil (7aid)

diletakkan di hadapan imam. Aku pun mempertanyakan cara tersebut,

rTer As-Sunan Al Kubra (4t33)

"" Sunan Ad-Daraquthni (2/79)

"" As-SunonAl KubrakaryaAl Baihaqi (a/33)
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"Apa ini?" Mereka membalas, "Ini adalah Sunnah (petunjuk Nabi

#)."
Demikian pula yang diriwayatkan oleh Ibnu Al Jarud di

dalam krtab Al Muntaqa,tT% dan sanad-nyashahih.

Riwayat ini dapat ditakwilkan batrwa Ibnu Umarlah yang

mengimami shalat jenazah mereka dengan izin Sa'id bin Al Ash. Dan

kata *Imam'dalam perkataannyq "Dan yang menjadi imam ketika itu
adalah Sa'id bin Al Ash:' ditafsirkan dengan pemimpin kaum

muslimin. Penafsiran seperti ini dengan tujuan agar kedua riwayat

tersebut dapat digabungkan. Atau hal itu dinisbatkan kepada Ibnu

Umar karena dialah yang menunjulftan urutan peletakan jenazatr

ketika shalat jenazah.

* Eadits: Ibnu Umar menshalatkan beberapa jenazah,

dia meletakkan jenazah laki-laki di hadapannya dan jenazah

perempuan sebelum kiblat

Hadits ini telah disebutkan sebelumnya.

gg3. 12694l Hadits Ibnu Umar bahwa dia mengangkat

kedua tangannya dalam seluruh takbir di shalat jenazah.

Hadits ini diriwayatkan oleh Al Baih*itzes dengan sanad

shahih. Al BulfiarilTe6 meriwayatkannya secara mu'allaq, dan 6ia

meriwayatkannya secara maushul di dalam L,rtab Rafu Al Yadain.rTe1

Ibnu Abu SyaibatrlTes berkata, "Ibnu Fudhail menceritakan

kepada ftami, dari Yahya, daxi Nafi' dengan redaksi tersebut." Ath-

'u Mtntqa karya Ibnu Al Janrd (no.545)

'nt As-Srn or Al Kubra (4t44)

'M ShahihAl Bulfiari (lt32l)
tP Kitab Rafu Al Yadain(no. I 83)
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ThabranirTe meriwayatkannya secara marfu'di dalam At Mu'jam At
Ausath, pada bagran gurunya yang bernama Musa bin Isa. Ath-
Thabrani berkata, "Tidak ada yang hadits ini daxi Nafi'
selain Abdullah bin Muharrar. Dan hanya Abbadrsoo bin Shuhaib yang

meriwayatkannya dari Abdullah tersebut."

Aku katalen bahwa kedua riwayat di atas adalah dha'if.
Penyebutan takbir (dalam shalat jenazah) secara muflak diriwayatkan

oleh Ad-Daraquthnils0l secara marfu' dari jalur Ya dbin Harun, dari

Yahya bin Sa'id, dari Nafi', dengan redaksi tersebut."

Akan tetapi, dia berkata di dalam h,rtab At'Ital bahwa sanad

marf ini hanya diriwayatkan oleh.Umar bin Syabah dari Yazid bin
Harun. Sedangkan Al Jama'ah meriwayatkannya dari Yazid secara

mauquf, dar sanad mauqufini tebih tepat

994. 126951 Hadits Anas dengan redaksi yang serupa
dengan hadits sebelumnya.

Hadits Anas ini diriwayatkan oleh Asy-Syaf il802 dari

seorang perawi yang mendengamya dari Salarnah bin Wardan; dia

'M Mt shon oflbnuAbu Syaibah (no.l1388)
tB Al Ausah(no.8417)
r8m Di dalam naskah asli disebutkan redaksi'Irbadah'tetapi redaksi itu adalah

kelinr
rE01 Aku belum menemukan riwayat tersebut di dalam l<rtzb Sunan Ad-Daraquthni.

Bahkan Ibnu Hajar tidak menyebutkannya di dalam ldta;b hhaf Al Mahirah
(91368-375) dalam riwayat yang disebutkan secara Musnad oleh Yahya bin
Sa'id, dari Nafi', dari Ibnu Umar RA Mungkin saja riwayat itu disebutkan di
dalam kitab Al llal-nya, wallahu a'lam. Al Butfiari meriwayatkan hadits
tersebut di dalam Rafu Al Yadain (hlm.l55/no.184) melalui jalur Zuhair:
Yahya bin Sa'id menceritakan kepada kami, Nafi' mengabarkan kepadanya
bahwa apabila Abdullatr bin Umar menshalatkan jenazah, dia mengangkat
tangannya ft etika takbir)."

t'a Al Umm(t27l)
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menyebutkan, dari Anas, "Bahwa dia (Anas) mengangkat kedua

tangannya setiap kali takbir pada shalat jenazah."

995. 126961 Perkataan Ar-Raf i: Dari Urwah bin Al
Musayyab juga diriwayatkan redaksi seperti itu.

Atsar dari Urwah ini diriwayatkan oleh Asy-Syaf i,l803 dia

berkata, telah sampai berita kepada kami dari Urwah dan Ibnu Al
Musayyab dengan redaksi seperti itu. Dan seperti itulah yang

diamalkan oleh para ulama di negeri kami.

Catatan:

t26971 Ad-Daraquthnil8m meriwa)'atkan dari hadits Ibnu
Abbas dan dari hadits Abu Hurairalu "Apabila Nabi $ menshalatkan

jenazah, beliau mengangkat kedua tangannya pada takbir yang

pertama. Setelatr itu, beliau tidak"mengangkat tangannya lagi (pada

takbir berikutnya)."

Akan tetapi, kedua sanadtersebut adalah dtu'if, dao tidak

ada satu pun darinya yang memiliki derajat shahih.

126981 Diriwayatkan secara shahih dari Ibnu Abbas: "Dia
(Ibnu Abbas) mengangkat kedua tangannya pada seluruh takbir ketika

shalat jenazah." Atsar ini diriwayatkan oleh Sa'ad bin Manshur.

996. 126991 Ifadits: Diriwayatkan dari Umar bahwa dia
memerintahkan apabila seorang wanita kalir Zimmi meninggal

'M AlUmm(l27l)
'* Stm*, Ad-Daraquthni (775)
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dunia, sementara terdapat janin muslim di dalam perutnya, agar
jenazah wanita itu dikuburkan di pemakanan kaum muslimin.

Atsar ini diriwayatkan oleh Ad-Daraquthnilso5 dari hadits

Su&aru dari Amru bin Dinar, "Seorang wanita Nasrani meninggal,

sementara di dalam pertunya terdapat janin dari bapak beragama

Islam. Makq Umar pun memerintatrkan agar wanita itu dikuburkan

bersama kaum muslimin dengan alasan stafus anak yang

dikandungnya."

l27OOl Al Baihaqils06 meriwayatkannya dari hadits Ibnu

Juraij, dari Amru, dari seorang syailfi di negeri Syam, dari Umar,

dengan redaksi serupa.'8o'

Bab @u}um) Orang yong Meninggalkan Shalat

9g7. 127011 Hadits: Ada lima shalat yang Altah
wajibkan kepada kalian dalam sehari semalam...ol hadiE.

Hadits ini diriwayatkan oleh Malik di dalam Al
Mtnaththa',I8o8 Ahmad,ls@ para Tmam Penulis btab Sman,l8lO lbnu

r*5 StownAd-Daraquthni 8n 5)

'M As-tt notAl Kubra(4/58-59)

'* [oattl
t88 Al Al Mtlrr,aththa'lcaryalmam Malik (lll23)
t8@ Musnad Imam Ahmad (51317)
t8'0 Sunan Abu Daud (no.1420), Sunan An-Nasa'i (no.461), dat Sunan Ibnu Majah

(no. l40l)
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Hibban,r8rr dan Ibnu As-Sakan, dari jalur Ibnu Muhaiiz, bahwa

seorang laki-laki dari Bani Kinanah yang bernama A1 Mukhdaji

mengabarkan kepadanya, dia mendqngar seorang laki-laki yang

memiliki htnyah Abu Muhammad di negeri Syam berkata,

"sesungguhnya shalat witir itu hukumnya adalah wajib." Al Mukhdaji

melanjutkan: Latp, alrr mendatangi Ubadah dan aktr kabarkan hal itu

kepadanya. Ubadah berkata, "Abu Muhammad itu telah berdusta. Aku

pernatr mendengar Rasulullah n bersabda: Ada lima shalat yang Allah

waj ibkan kcpada para lumba..." Al Hadits.

Ibnu Abdil BarlEl2 berkata, "Hadits ini adalah shahih darr

tsabit, dan tidak ada perbedaan sanad terkait periwayatan hadits ini

dari jalur Malik."

Kemudian dia (tbnu Abdil B.tt)tt" berkata, "Al Mukhdaji

sendiri adalah perawi majhul (tidak diketatrui ihwalnya), bahkan

ftrmanyahanya diketahui melalui hadits ini saja."

Syaikh Taqiyuddin Al Qusyairi berkata di dalam Kitab Al
Imam,t8r4 "Coba perhatikan, bagaimana mungkin Ibnu Abdil Barr

menilai bahwa hadits itu shahih, sementara dia menilai Al Mukhdaji

sebagai perawi maihull"rsrs

'8rr Shahihlbnu Hibban (Al lhsanlno.l732)
tErz At-TamhidQ3D88)
t8t3 tbidp3Dtgl
'8ra Al Im"-, karya Ibnu Daqiq I I Ied (3/564-565)
r8r5 Al HafizhAbu Umar rahimahullah secara jelas menyatakan bahwa riwayat dari

Al Mulfidaji itu adalah shahih, dan dia berkata, 'Itu adalah hadits tsaDff
(shahih), karena hadits tersebut diriwayatkan dari Ubadah, dan dari beberapa
jalur yang shahih selain jahr Al Milfidaji. Dan di dalam jalur-jalur sanad itu
disebutkan matan yaag sama seperti matan hadits Al Mukhdaji." Lthat At-
TanhidQ3DS9)
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Ada yang mengatakan batrwa namanya adalah Rafi', dair

nisbatnya bukan Al Mukhdaji. Al Mukhdaji itu hanyalah laqob

(ulukan)nya. Demikian yang dikatakan oleh Malik.rsr6

Ibnu Hibban menyebu&an nama Abu Raf ini sesuai dengan

kaidah yang dipeganpya di datam Wtab Ats-Tsiqat,tgr7 dan dia

berkata, "Abu Rafi' Al Mukhdaji, diaberasal dari Bani Kinanah."

Adapun tentang Abu Muhammad (perawi yang menjadi

sumber periwayatan Abu Rafi' di atas -pen), Ibnu Abdil Bar
berkat4l8ls "sesungguhnya, namanya adalah Mas'ud bin Aus. Ada

pula yang mengatakan Sa'id bin Aus, dan ada pula yang mengatakan

bahwa dia adalah Al Badri."

Ibnu Hibbanlsle "Di antara para sahabat Nabi * ada

yang bernama Mas'ud bunzard bin Subai' Al Anshari, dan dia berasal

dari Bani Dinff bin An Najjar (dan hnyoh-nya adalah Abu
Muhammad{"). Dia adalah sahabat Nabi dan dia tinggal di daerah

Syarn. Adapun perkataan Ubadah bin Ash-Shamit bahwa Abu
Muhammad telah berdusta, maksudnya dia telah melakukan

kekeliruan."

Y:ata dusta dalam artian kcliru seperti ini biasa digunakan

oleh penduduk Hijaz. Apabila salah seorang mereka melakukan

kekeliruaru maka dikatakan kepadanya, "Dia telah berdusta." Makna

ini juga ditunjukkan di dalam kontels Fatwa Yaitu, apabila sbseorang

melalnrkan kekelinran dalarn mengeluarkan fatwa, maka tidak

dikatakan, "Dia telah berdusta." Tetapi, dikatakan, "Dia tetah

melakukan kekelinran."

t'r6 At-Tamhid,karyalbnu Abdil Barr Q3D89)
"" Ats-Tsiqat (51570)
tttB At-Tamhid,karyalbnu Abdil Barr Q3D89)
"te Ats-Tsiqat (51396)
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Al Khaththabir82o sependapat dengan Ibnu Hibban dalam hal

peftrmaal Al Makhdaji tersebut. Sementara, Ibnu Al Javzirs2r

mengkritisi penamaan tersebut.

12702'l Hadits ini dituatkan oleh hadits syahid dari jalur

Abu Qatadah yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah,l8z dan hadits

syahid lainnya berasal dari jalur Ka'ab bin Ujrah yang diriwayatkan

oleh Ahmad.rB

998. 127031 Hadits: Diriwayatkan bahwa Rasulullah $
bersabda, ttSl'ria Uj ii6 6lrl.alr !:i U "Barangsiapa meninggalkan

shalat, sungguh jaminan keamanan bagi telah terlepos dari
dirinyu'

Hadits ini diriwayatkan oleh Ibnu Majahrs2a dari hadits Abu
Ad-Darda" dia berkata: Kekasihku, yaitu Rasutultah $, berwasiat

kepadaku, "Janganlatr engkau menyekutukan Allah dengan sesuatu

apa pun, meskipun hal itu sampai membuat dirimu di potgng-potong

dan dibakar. Janganlah engkau meningalkan shalat wajib secara

sengaja, Barangsiapa meninggalkan shalat wajib dengan sengaja maka

jaminan keselamatan telah terlepas dari dirinya. Dan janganlah engkau

meminum Khatnar karena ia adalah pembuka segala macam

keburukan."

' 
Al<an tetapi, sanadhaditsini mengandung kelemahan.

tw Ghoib Al Hadits,karya Al Khaththabi Ql3o2)tt" Tahqiq Ahadits Al Khilaf, karya Ibnu Al Jauzi (lt4st)
tEn Sunmlbnu Majah (no. 1403)
tn3 Mwnadlmam Ahmad (4D44)
t82a Sunanlbnu Majah (no. 4034)

I
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l27}4l Al Hakim meriwayatkannya di dalam l<rtab Al

Mustadrak,ls2s dari jalur Jubair bin Nufair, dari Umayyah maula

Rasutullah $, dia (Umayyah) mengisahkan: Ketika Rasulullah #f
sedang duduk, seorang lali-laki masuk menemui beliau dan berkat4

"rqku ingin kembali ke kaumku. Oleh karena itu, wasiatkanlah sesuatu

kepadaku." Lalu, dia menyebutkan redaksi hadits yang panjang dan

serupa dengan redaksi hadits di atas.

l27}5l Ah-rdl826 dan Al Baihaqil82T meriwayatkannya dari

jalur Makhul, dari Ummu Aiman. Akan tetapi, di dalam sanadriya

terdapat yr* perawi yang terPutus

127067 Dan di dalam Musnad Abd bin Hunaidrs2s

disebutkan batrwa sahabat yang diberi wasiat (oleh Rasulullah *)
tersebut adalah Tsauban.

P707,27051 Ath-Thabrani meriwayatkannya dari hadits

Ubadah bin Ash-shamit dan dari hadits Mu'adz bin Jabal.rs2e Akan

tetapi, kedua s anad tercebut adalah dla' if.

999. 127091 Hadits: Barangsiapa meninggalkan shalat

(wajib) dengan sengaja maka sungguh dia telah kafir.

Hadits ini diriwayatkan oleh /JBazzat dari hadits Abu Ad-

Darda dengan latazh seperti di atas. y'JBazzar meriwayatkan redaksi

r82s Mus'adrakAl Hakim (4/41)
1826 l,lusnadtmam Ahmad (61421)
t'27 As-Sunan Al Kubra Q 1304)
r82E Al Muntakhab mn Musnad Abdbin Humaid (no. 1594)
r"' Al MuTam Al Kabir (Jtz20lno.l59)
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ini dengan sanad seperti yang disebutkan di dalam riwayat Ibnu

Majah.

l27l0l Hadits ini dikuatkan oleh hadits syahid dari Ar
Rabi' bin Anas, dari Anas, dari Nabi S, beliau bersabda,

"Barangsiapa meninggalhan shalat dengan sengaja, mtka sungguh

dia telah kafir secara terang-terangan."

. Disebutkan di dalam kttab Al llalbahwasarryaAd-Daraquthni

pernah ditanya tentang hadits ini, dan dia mer$awab, "Hadits tersebut

diriwayatkan secara maushul oleh Abu An Nadhr, dari Abu Ja'far,

dari Ar Pu6ir.r:1830

Akan tetapi, hal itu diselisihi oleh Ali bin Al Ja'ad. Dia
meriwayatkannya dari Abu Ja'far, dari Ar Rabi',-secara murscil. Dan
sepertinya inilah yang lebih tepat.

Riwayat lain terkait dengan permasalahan ini

l27lll Hadits dari Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh

Ibnu Hibban di dalam krtab Adh-Dhu'afa,tE3r yaitu pada biografi

Ahmad bin Musa" dari Muhammad bin Amru, dari Abu Salamah, dari

Abu Hurairah. Ibnu Hibban menyebutkan hadits ini secara mufu'

1830 Diriwayatkan oleh Ath-Thabrani di dalam l/ Mu'jan Al Attsath (no.3348)
r83r Alku belum menemukannya di dalam kotab Adh-Dhu'afa wa Al Majruhinkarya

Ibnu Hibban. Yang benar, hadits iflr disebutkannya di dalam kitab Ats-Tsiqat
(8D7), dan. kepada kitab itulah Ibnu Al Mulaqqin menyandarkan hadits ini
sebagaimanayang dia sebutkan di dalam ldtab Al Badrul Munir (51396). Begitu
pula yang dikatakan oleh Hajar di dalam kitab Lisan Al Mizan (l/314). Ibnu
Hibban berkat4 "Aku belum mendapati satu pun haditsnya yang diingkari oleh'
hati, selain hadits berikut...," kemudian, Ibnu Hibban menyebutkan hadits ini.

l
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dengan redaksi berikut, "Orang yang meninggalkan shalat adalah

kafir...." Tetapi, Ibnu Hibban menilai riwayat ini sebagai hadits

munkar.

127121 Abu Nu'aiml832 meriwayatkannya dari jalur Isma'il

bin Yatrya, dari Mis'ar, dd"" Athiyyah, dari Abu Sa'id dengan

redaksi seperti hadits Anas. Tetapi, Athiyyah adalatr perawi dha'if,
dan Isma'il lebrh dha' if darinya.

Dan hadits berikut lebihshahih darinya.

127131 Hadits Jabir dengan redaksi, "Pembatas antara

seorang harnba dan kekafiran adalah meninggalkan shalat."

Hadits ini diriwayatkari oleh Musli-,tt'o At-Tirmidzi,l83s An-

Nasa'i,1836 Ibnu Hibban.l837 Semantr4 Ibnu Hibbanls3s dan Al
Haki*tare meriwayatkannya dari hadits Buraidah bin Al Hashib,

dengan redaksi serupa.

Izll4t At-Tirmidzil84o meriwayatkannya dari jah:r

Abdutlah bin Syuqiqtto' Al U{aiti, dia berkata, "Para sahabat

1832 Hilyah At Aulia (7D54), dengan redaksi, "Barangsiapa meninggalkan shalat
dengan sengajq maka namanya akan ditulis di pintu neraka sebagai orang yang
akan masuk ke dalarnnya." Abu Nu'aim berkatq *Hadits ini hanya
diriwayatkan oleh Abu Shalih [bin Harb] dari [sma'il, dari Mis'ar."

"t'1012821
tt3a shahihMuslim (no. 82)r"t SunanAt-Tirmidzi (no. 2619, 2620)

"'u Sunan An-Nasa'i (no.464)

'8" Shahihlbnu Hibban (At lhsanlno.1453)
"" Shohihlbnu Hibban (At lhsanlno.1463)
L83e Mus'adarakAl Hakim (116-7)

"* Sunan At-Tirmidzi (no. 2622)
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Rasulullah #i tidak melihat ada satu amalan y4ng apabila ditinggalkan

maka hukumnya adalah kufur, selain shalat."

Al T{akiml842 meriwayatkannya dengan sanad ini, dia

berkata, *Dari Abdullah bin Syaqiq, dari Abu Hrnairatr." Dan Al
Hakim menilai hadits ini adalah shahih berdasarkan persyaratan

Bulfiari dan Muslim.

Keterangan:

Ibnu Hibban memberikan pentalarilan terhadap hadits-hadits

di atas. Dia berkata,le3 "Apabila seseorang terbiasa meninggalkan

shalat niscaya hal itu akan mengantarkannya untuk meninggalkan

kewajiban-kewajiban agama yang lain. Dan apabila seseorang terbiasa

meninggalkan kewajiban-kewajiban agama niscaya hal itu +*
menjerumuskannya kepada pembangkangan (kekufuran terhadap

Allah)."

Ibnu Hibban juga mengatakan, "Dalam hal ini, Rasulullah 8f
menyifati perbuatan yang mengantarkan kepada kekafiran (yaitu

meninggalkan shalat wajib) dengan menyebutkan konsekuensi

ak*rimya; yaitu kufur, yang tidak lain merupakan hukum bagi cabang

kekufuran yang paling akhir (yaitu ingkar kepada Allah)."

* Iladits: Terluput shalat karena tertidur di lembah.

Taktrij hadits ini telah disebutkan di dalam kitab Shalat

sebelumnya.

r84r Di dalam naskah asli, e, dan p, disebutkan, "syaqiq bin Abdullah." Sedangkan

yang kami sebutkan di sini berasal dari naskah > dan Sunan At-Tirmidzi.

'8nz MustadrakAl Hakim (1/7)

"o'Lthatshahift Ibnu Hibban (At ltwanl4/324).
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9YA'E-.Y
KITAB LAI<XI HEWAN

1000. 127151Hadits: Orang yang tidak mau membayar

zalatberada di neraka.

Ibnu Ash Shalah mengatakan, eer{ku tidak menemukan

sumber hadits ini."

Perkataan Ibnu Ash Shalah ini sangat aneh. Sebab, hadits

tersebut diriwayatkan'oleh Ath-Thabrani di dalam krtab Al Mu'iam

Ash-Shaghirrw pada bagran perawi yang namanya di awati dengan

Muhammad. Di dalam kitab tersebut Ath-Thabrani berkata,

"Muhammad bin Ahmad bin Abu Yusuf Al Khallal Al Mishri

menceritakan kepada kami, Bahr bin Nashr menceritakan kepada

kami, Asyhab menceritakan kepada kami, dari Al-Laits, dari Yazid

bin Abu Habib, dari Sa'ad bin Sinan, dari Anas," dan dia

menyebutkan redaksi hadits tersebut. Bahkan, Ath-Thabrani

menyebutkan redaksi tarrbahan berikut, *(Berada di neraka) pada hari

kiamat."

Hadits tersebut diriwayatkan kepada kami di dalam kitab

Masyikhatr karya Ar Razi,rsot pudu riwayat Abu Ishaq Al Habbal,

tw Al MuTam Ash-ghaghir (no.935)
tus MasyiWtah Ar-Rui(no. I 10)
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melatui sanaddi atas. Dan di dalam sanadAbu Ishaq ini disebutkan

pula nama Ibnu Lahi'ah bersamaan dengan nama Al-Laits'

Adapun redaksi yang mahfiizh (ebih shahih) berdasarkan

sanad ini adatah, "Orang yang menunaikan zakat dengan semena-

mena sa6a seperti orinB yang tidak mau menunaikannya sama

sekali.,, Hadits ini diriwayatkan oleh At-Tirmidzil846 dan dia

menilainya sebagai hadits hasan. Dan seandainya benar demikian

maka derajat hadits ini adalah hasan.

Hadits tersebut diluatkan oleh riwayat beriktrt'

t27167 Hadits Abu Hurairah dengan matan yang panjang

sebagai berikut, *Tidaklah seorang pemilik emas dan perak enggan

menunaikan zakat emas dan perak tersebut, melainkan pada hari

kiamat kelak batu-batu besar dari neraka akan dibentankan unttrknya.

Batu-bahr itu dipanaskan di dalam neraka jatrannam, lalu perutnya

akan disetrika dengan batu tersebut." Hadits ini diriwayatkan oleh Al

Bukfiari dan Muslim.leT

Keterangan:

Al Baihaqi berkataoles "Redak*i yang disebutkan oleh

sahabat-sahabat kami dalam riwayat-riwayat mu'allaq mereka adalah,

"Tidak ada kewajiban pada harta (yang harus ditunaikan) selain

zakat.,, Dan a}u tidak mengetahui satt sanad pun (yang shahih)bagi

hadits ini (maksudnya, hadits yang menyatakan bahwa terdapat

kewajiban tain pada harta selain zakat-p'").

t86 SunanAt-Tirmidzi (no. 646)
,,n ShahihMuslim 1no. e87). Sementara, Bulfiari meriwayatkan hadits ini di dalam

kitabnya (no. 1402) dengan selian redaksi di atas.

"ot As-Sunan Al Kubra (4184)
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Ibnu Majatrrsae meriwayatkan hadits ini dari hadits Fathimah

binti Qais dengan lataz}a tersebut, sebagaimana akan disampaikan

kemudian.

fOOf. PT\T Perkataan Ar-Raf i: Sesungguhnya Abu
bakar memerangi orang-orang yang menolak membayar z.akat.

Hadits ini diriwaya&an oleh Bu}fiari dan Muslim dari jalur
Abu Hurairah.l85o

1002.127181 lladits: Tidak ada kem,ajiban zakat @arta)
bagi seorang muslim pada budak dan kuda miliknya.

Hadits ini diriwayatkan oleh Bultrari dan Musliml8sl daxi

hadits Abu Hurairah. Di dalarn lataz/n Muslimls52 dan Ad-
Daraquthnilss3 disebutkan, *Tidak ada kewajiban zakat terkiat
kepemilikian budak selai n zakatfitratl.'

l27l9t Para Lnam Penulis kitab Sunanl854 meriwayatkan

dari jalur Ali secara marfil', dengan redaksi berikut, *Aku tidak
memberlakukan z*x pada kuda dan budak atas kalian. Oleh karena

itl1 tunail@ntahzakatbagi perak yang sudah dicetak."

rue Sanarlrlbnu Majah (no. 1789)
ttso ShahihAl Buldari (no. 25), ShahihMuslim (no. 21)

"tr ShahihAl Bulfiari (no. 1464), ShahihMlslim (no. gS2)<g)
tE52 ShahihMustim (no. 9s2) (lo)
tt5? Sunan Ad-Daraquthn i Ql 172)

"to otrnan Abu Daud (no. 1574), Sunan At-Tirmidzi (no. 620), Sunan An-Nasa'i
(no.2477), den Sanot Ibnu Majah (No. 1790)

l

I
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Keterangan:

t272Tl Ad-Daraquthnils55 meriwayatkan dari hadits Jabir,

secara mmfu', dengan redaksi, "Kuda yang dipelihara unhrk

ditemakkan, petiap satu ekornya terdapat zakat sebesar satu Dinar.,"

dan s anadrya adalah dha' if.

1003.127211 lladits riwayat Asy-Syaf i dengan

sanadnyt hingga kepada Anas bin MaIiIq bahwa dia berkatar "Ini
adalah zal<at. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih'

Maha Penyayang. Ini adalah kewajiban zal<at yang telah
Rasulullah * wajibkan dan yang telah Allah perintahkan.

Apabila ada di antara kaum mukminin yang meminta seseorang

agar menunaikan zrl<at tersebut (kepadanya) dengan cara yang

benar maka hendaklah orang itu memberikannya ... aI hadits.

Dan hadits ini diriwayatkan dengan redaksi yang panjang.

Hadits ini diriwayatkan oleh Asy-syaf itsso dari Al Qasim
bin Abdullah bin Umar, dari Al Mutsanna bin Anas; atau Ibnu Fulan

bin Anas, dari Anas.

Asy-Syaf i juga berkata: dejumlatr perawi tsiqah

mengabarkan kepadakq mereka semua meriwayatkan dari Hammad

bin Salamah, daxi Tsumamah bin Anas, dari Anas, dengan redalsi

yang semakna dengannya tanpa menyelisihi maknanya. Akan tetapi,

yang aku ketahui di dalarn hadits ini disebutkan, "Dan janganlahz*at

(nnta berupa jaz'ah; yaitu unta yang telah benrmur empat tahun dan

masuk lima tahun*il) itu diganti dengan memberikan dua ekor

karnbing atau dua puluh 6ir1r*r.:rl8s7 Begitu pula, aku tidak

"tt Sunan Ad-Daraquthn i Ql 125-126)
r8s6 Musnad Asy-Syaf i (hlm. 88-89)
.rrt 

1O/2931
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mengetatrui bahwa di dalamnya disebutkan, "Apabila hal itu mudatr
baginya," (yaitu menunaikan z:tkat berupa wfia jaz,ah dengan
memberikan wfiahiqqah dan dua ekor kambings"q).

Asy-Syaf i juga mengatakan: Dan menunrt perkiraanku, di
dalarn hadits Hammad bin Satamah disebutkan: Sesunggubnya Anas
berkata, "Abu Bakar Ash-shiddiq memberikan kitab catatan dari
Rasulullah $ tentang ihwal zakatkepadaku."

Perkiraan Asy-Syaf i tersebut adatah benar. Ishaq bin
Rahuyatr meriwayatkannya dari An Nadh bin syumait, dari Harnmad
bin salamah, dia berkata, "Kami mendapatkan catatan ini dengan
meriwayatkannya dari rsumamatr,lsss dari Anas, dari Rasulullah #r,
Akan tatapi, perkataan Ishaq bin Rahuyah di dalam sanad ini,
"(dengan meriwayatkannya) dari rsumamatl" perlu diteliti kembali.
Sebab, Al Baihaqirs5e meriwayatkannya dari jalur y,nus bin
Muhammad Al Muaddib, dari Hammad bin salamah, dia berkata,
*Aku mengarrrbil catatan ini dari Tsumama[1860 dari Anas, ba]rwa
Abu Bakar menulisnya untuk Anas ...."

Redaksi seperti itu pula yang diriwayatkan oleh Abu Daudls6t
dan An-Nasa'i,1862 dari hadits Hammad bin salamah. Disebutkan
bahwa Hammad berkata, *Aku mengarnbil sebuah kitab catatan dari
Tsumarnah, dan dia (Tsumarnah) mengira batrwa Abu Bakar
menulisnya untuk Anas."

Ddi dalam sadan yang lain disebutkaru *(Dari) Hammad, dari
Tsumamah, dari Anas," (yaitu dengan redaksi Arb, C,, ).

rEiE Yaitu dengan redaksi: but,f
"t' As-Sunan Al Kubra (4185)
Ito Yaitu dengan redaksi: r,ui,,
'\lsuronAbu Daud (no. 1567)

"'2 SunanAn-Nasa'i ino. 2 a7)
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At Hakim meriwayatkannya di dalam krtab Al Mustadratsis
dengan sanad ini, dan dia berkata, "Al Bukhari tidak meriwayatkan

hadits ini dengan redaksi tersebut [selengkap]"* *."
Ad-Daraquthni mengingatkan bahwa Tsumamatr belum

pernah meriwaya&an dari Anas. Begitu pula, Abdullah bin Al
Mutsanna belurn pernah meriwayatkan hadits tersebut dari

Tsumamah. Demikian yang dikatakannya di dalam kitab At-Tattabbu'

wa Al Istidrak.r865

Kemudian, Ad-Da4quthni meriwayatkan dari Ali bin Al
Madini, dari Abdushshamad, AMullah bin Al Mutsanna menceritakan

kepadakq dia berkata, "Kitab catatan ini diberikan kepada

Tsumamah." Ad-Daraquthni ju.ga menuturkan: Affan menceritakan

kepada karri, Harnmad menceritakan kepada l<ami, dia berkata *Aku

mengambil sebuah kitab.catatan dari Tsumamah yang berasal dari

Anas." Dan Hammad bin Zudberkata "Dari Ayyub (diriwayatkan):

Tsumamatr memberikan setuatr kitab catatan kepadaku."

Al Baihaqils6 berkata, "sebagian perawi menyebutkan

redaksinya sec.ua ringkas."

Kemudian, Al Baihaqi menyebutkan redaksi dari Abu Daud

dan dia (Al Baihaql) lebih memilih riwayat Yunus bin Muhammad Al
Muaddib dan, hadits mutabi' dari An Nadhr bin Syumail daripada

hadits tersebut. Bahkan, dinukil dari Al Baihaqi bahwa dia

mewl:ralhihlcanrya.rs67

tu3 Mtuta&akAl Hakim Q t39O-391)
1861 Di dalam naskah asli disebutkan [perkataan], sedangkan redaksi yang kami

sampaikan di atas berasal dari naskah f: e, don .r

tws At-Tatabbu' WaAl llzamarkaryaAd-Daraquthni (hlm. 366) rtw Ma'rifah As-Junan Wa Al Atsw (3D15-216)

'%7 MaAlim As-Sunan Wa Al Atss (3D17\
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*rro 11*^"u' berkata, "Hadits ini (yaitu kitab catatan

tentang zakar) benar-benar shahih. Abu Bakar Ash-Shiddiq

melaksanakan isinya seporgetahuan para ulama dari kalangan sahabat

Nabi &, dan tidak ada seorang pun dari mereka yang

mengingkarinya."

Bulfiari meriwayatkan tentang pennasalahan zal<at ini pada

beberapa hridits yang berbeda di dalam krtab Shahift-nya,l86e baik

dalarn bab tentang zakat maupun dalarn bab lainnya, dengan redaksi

yang panjang mauplln yang ringkas dengan satu sanod.

BukharirsTo berkata: Muhammad bin Abdullah Al ansnari

menceritakan kepada kami, bapaklru menceritakan kepadaku,

Tsumamah bin Abdullah menceritakan kepada kami, batrwa Anas

menceritakan kepadanya bahwasanya Abu Bakar menulis kitab

catatan ini kepadanya ketika Abu Bakar mengutusnya ke Bahrain,

"Dengan menyebut fttma Allah yang Maha pengasih Maya

Penyayang. Ini adalah kewajiban zal<a;t yang diwajibkan oleh

Rasulullah $ terhadap kaum muslimin ..., aI hadits. Hadits ini

disebutkan dengan redaksi yang panjang. Setain itu, hadits ini di-

stuhih-tatjuga oleh Ibnu HibbanlsTl dan lainnya

1004.127221 Perkataan Ar-Raf i: Dan di dalam riwayat

Iian disebutkan, "IJnta Betina yang sudah pantas dikawini
pejantan."

Hadits ini berasal diriwayatkan oleh Abu Daud.r872

Bu Al Muhalla,karya Ibnu Ham (6120)

'"6e Shahih Al Bukhari (no. 1448, 1450, 1451, 1453, 1454, dan nomor-nomor
lainnya)

"'o shohihAl Buktrari (no. 1454)

"" Shahihlbnu Hibban (Al llaan/no.3266)
1872 lunqnAbu Daud (no. 1567)
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1005.Perkataan Ar-RaIi'i: "Sebab, yang menjadi

parameter bagi nishab unta setelah mencapai serafus dua puluh

ekor adalah pertambahan satu ekor (yaifu serafus dua puluh satu

ekor), sebagaimana disebutkan di dalam riwayat Ibnu Umar.

Aku katakan batrwa trkuran nishab ini diriwayatkan di dalam

riwayat Sulaiman bin Arqam, dari Az'Zlrhri, dari Salim, daxi

bapirlcnya, dari Umar sebagaimana yang akan disebufikan kemudian.

1006. 127231 Perkataan Ar-Raf i: Di'dalam salah satu

riwayat disebutkan bahwa Rasulullah $ bersabda, ,)O bSfS $f
gA ,2vs. brl W i'Cti fiW fn#t oApabita iwrtah unta itu

mencapai lcbih dari seratus dua puluh satu ekot maka zakanya

sebanyah figa ekor unta betina yang telah betusia dua tahun dan

masuk ke usia tiga tahun."

Hadits ini diriwayatkan oleh Ad-DaraquthnirsT3 dari ;alur
Muhammad bin Abdunatrman, bahwasanya ketika Umar bin Abdul

Adz dituurrjuk untuk menjadi lfialifah, dia mengutus seseorang untuk ,

mencari tahu tentang perintatr Rasulullah $ terkait perqrasalahan

zakat. Kemudian, dia mendapati catatan Rasulullah # tentang

permasalahan zakat yang disimpan oleh keluarga Amru bin Hazam.

Sementara itq didapati pada ketuarga Umar (bin Al Khaththab)

catatan Umar dahulu kepada para petugas zakat yang ditunjukknya

sama seperti itu (yaitu perintah Nabi $ kepada Amru bin Hazam).

Dan di dalamnya permasalahan tentang zakat unta, salah satunya,

"Apabila jumlahnya telah melebihi seratus dua puluh satu ekor maka

zakafrrya adalah sebanyak tiga ekor unta betina yang telah berumur

dua tahun dan berumur usia tiga tahun."

'ffi SunotAd-Daraquthni Ql ll7)
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127241 Ahmad,l8Tn Ab., Daud,r875 At-Tifl3idzi,l876 Ad-

Daraquthni,l8TT 61 Hakim,ls?8 dan Al BaihaqilsTe meriwayatkannya

dari jalnr Suffan bin Husian, dati Az-Zrfrli' dari Salim, dari Abdullah

bin Umar, dia berkata, *Rasulullah $ pernatr (memerintahkan untuk)

mencatat tentang permasalahan zakat, dan beliau tidak sempat

memberikan catatan itu kepada para petugas zakat yang dituqiuknya

hingga beliau wafat. Beliau mbnyimpan catztant itu di pedangnya. Abu

Bakil melaksanakan apa yang disebutkan di dalam catatan itu sanrpai

dia meninggul."to Setelah itu, Umar mengamalkannya hingga dia

wafat. Di dalam kitab catatan itu disebutkan: Pada setiap lima ekor

.rnt *kut ya adalah seekor domba...."

Hadits ini disebutkan dengan redaksi yang panjang dan di

dalarnnya disebutkan hukum z,akat bagi lima ekor unta dan

pennasalahan lainnya.

[Dan dikatakan]r88l 6uh*u hanya Sufyan bin Husain yang

meriwayatkannya secara maushul. Padahal, Suffan bin Husain ini

adalatr perawi yang dha'if apabila ia menyebutkan riwayatnya dari

Az-Ztthi. Sementara, para Hafizh hadits yang menjadi murid Az-

Ztthitidak meriwayatkannya secara maushul.

' Abu Daud,l882 Ad-Daraquthni,ttt' du,, Al Hakim"to jogu

meriwayatkannya dari Abu Kuraib, dari Ibnu Al Mubarak, dari Yunus,

r87a Musnad lmam Ahmad Ql L4'15)

'ns SrnutAbu Daud (no. 1 568)
18?6 SunzrAt-Tirmidzi (no.62 I )
'ffi Suna, Ad-Daraquthni 8l Ll2)
tns Mtrstt&akAl Hakim (11392-393)

"n As-Suron Al Kubra (4188)

"to 10D841
1881 Di datam naskah asli disebutkan, "Dan dia berkata." Adapun yang disebutkan di

dalam kitab ini menrjuk kepada naskah l, ./, dtm r.
t882 SunanAbu Daud (no. 1570)
L8E3 Sunan Ad-Daraquthn i (21.1 6)
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dari Az-Ztfiu| dia berkata, *Ini adalah naskah catatan (dari)

Rasulullatr # yang beliau tulis terkait dengan pennasalahan iakat.

Dan naskah itu disimpan oleh keluarga Umar."

Ibnu Syihab berkata, "Salim bin Abdullah bin Umar

meriwayatkan dengan cara membacakannya kepadakq dan aku pun

menghafalnya persis seperti yang disebutkan di dalam catatan itu. Dan

hadits itulah yang disalin oleh Umar bin AMul Aaz dati AMullah

dan Salim; dan keduanya adalah anak dari AMullah bin Umar....,"

lalu, Ibnu Syihab menyebutkan hadits tersebut.

Al Baihaqi berkata, "Riwayat maushul yang disampaikan

oleh Suffan bin Husain tersebut, dikuatkan oleh hadits mutabi' dai
Sulaiman bin Katsir."

Aku katakan, "Hadits ini diriwayatkan juga oleh Ibnu Adil885

dari jalurnya. Akan tetapi, dia juga dinilai lemah untuk hadits yang

diriwayatkannya dari Az-Zrfri."

Ad-Daraquthnils86 juga meriwayatkannya dari jalur

[Sulaiman]r887 bin Arqam, dall, Az-Ztrhli. Tetapi, sanadini dlu'if.

l007.Perkataan Ar-Raf i: Redaksi (tambahan)'irnir88E

tidak disebutkan di dalam kitab catatan yang berasal dari Abu

Bakar.

tsu Musta&akAt Hakim (l 1393)
tE'' Al Kamilkarya Ibnu A A Ql4L44l5)
rE6 SunotAd-Daraquthni Ql I 12)

"'Redaksi ini tidak disebutkan di dalam naskah asli. Tetapi, ia disebutkm di dalam

naskah l, .1, dan r.
It88 Di dalam kitab Aslt-Slarh Al Kabir disebutkan, '?ada beberapa naskah

disebutkan redaksi tambahan yaitru; apabila unta-unta itu jumlabrya lebih dsi
seratus dua puluh satu elar, maka zakanya sebanyak tiga ekar unta betina
yang telah berumur dua tahun dan memasuW umur tiga tahun. Kemudiau
pada setiap pertambahan empat puluh ekor zakanya sebanyak satu ekor unta



Kitab Zakat

Perkataannya itu benar, dan redaksi itu tidak disebutkan

dalam dtaasanad hadits Abu Bakar.

1008.128251 Perkataan Ar-RaIi'i: Adapun alasan

mengapa Al Ghazali menisbatkan perkataan tersebut kepada Abu
bakar adalah karena Abu Bakarlah yang menuliskannya kepada

Anas ketika dia mengufusnya ke Bahrain

Perkataan ini adalah benar, dan Bukfiari menyebutkan redaksi

seperti ini di dalam Bab Jihad.l8se

Hadits: Berikanlah bagian dari harta warisan kepada

orang-orang yang berhak menerimanya. Apabila masih ada yang

tersisa maka [i"]'* diberikal kepada laki-laki yang lebih dekat

hubungannya.

Hadits ini diriwayatkan oleh muttafaq alaihirser dari hadits

Ibnu Abbas. Dan taklrij hadits ini akan disampaikan di dalam Bab

Faraidh (tentang waris).

1009.127261 Hadits Mu'adz bin Jabal: Rasulullah S
mengutusku ke Yaman, IaIu beliau memerintahkanku agar
mengambil zakat dari setiap empat puluh ekor sapi sebanyak satu

ekor sapi yang sudah berumur dua tahun. Dan dari tiga puluh
ekor sapi sebanyak safu ekor sapi yang sudah berumur satu

tahun.

betina yotg telah berumur &ta tahun tersebut. Dan inilah redaksi tambatran
yang dimaksud di atas.

"" shahihAl Bukhari (no. 3106)

"s Kata yang teletak di antara tanda kurung ditemukan di dalam naskatr p, v , dan r.

"tt ShohihAl Bulfiari (no. 67 46) darr Shahih Muslim (no. I 6 I 5)
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Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Daudr8e2 dan An-Nasa'ir8e3

dari riwayat Abu Wail, dari Mu'adz, dengan redaksi yang lebih

lengkap dari redaksi di atas.

An-Nasa'i,l8e4 Penulis kitab Sunan,lses Ibnu Hibbarulse6 Ad-

Daraquthni,"" dun Al Hakimlses meriwayatkannya dari riwayat Abu

W4td*i Masruq, dari Mu'adz bin Jabal.

At-Tirrridzi dan Ad-Daraquthni di dalam kitabnya Al llalrsee

lebih memilih pendapat bahwa hadits ini adalah mursal.

Dikatakan bahwa Masruq juga tidak mendengar hadits

tersebut dari Mu'adz. Batrkan Ibnu Hazamts@ ag* sedikit berlebihan

dalam menjelaskan status hadits tersebut.

Ibnu Al Qaththan''' bokut4 "status mursal itu sifatnya

masih berupa kemungkinan. Sementar4 menurut kaidah jumhur

ulama bahwa haditsnya harus dihulomi sebagai hadits muttashil

Oersambung sanadtya).

'* SanorAbu Daud (no. 1576)
tE% Swtur An-Nasa' i (no.2453)

'l! S"nm An-Nasa' i (rro.245 l, 2452)t'n Sur-, Abu Daud (no.1577), iuron At-Tirmidzi (no. 623), dan Sznaz Ibnu
Majah (no.1803)

"% Shahthlbnu Hibban (Al ltxanlrc.4886)
Bn qilnanAd-Daraquthni Qlltz)
18% IyIus'a&akAl Hakim (l/39S)

"e ii llal,karya Ad-Daraquthn i Grca-ag no.985) (hhn. 86/no.991)
tw,l.l tr.tuhatla 161 tt1rnr Bayan Al Wahmu Wa At lham (21575-576). Redaksi yang disebutkan di

dalamnya adalah, "Menurut kaidah ushul yang mereka pegmB, seharuinya
mereka menghukumi'hadits Masruq dari Mu'adz ini seperti hadits yang
diriwayatkan oleh dua orang yang hidup sezaman dan diyakini bahwa tidak
mugkin keduanya tidak pemah bertemu. Mentrrut kaidah yang dipegang oleh
jumhur, periwayatan hadits seperti ini hanrs dihukumi sebagai hadits
muttashil;'



Kitab Zakat

Ibnu Abdil Barr berkata di datam krtab At Tamhid,te0z

" sanadnya muttashil, shahih, dan tsabit.'

Abdul Huqqt'o' melakukan kekeliruan, dan dinukil darinya

bahwa dia berkata, "Masruq belum pernatr berjumpa dengan Mu'adz."

Ibnu Al Qaththanleoa mengatakan bahwa Abu Umar (yaitu

Ibnu Abdil Barr) menyebutkan hal itu di dalam riwayat Malik dari

Humaid bin Qais, dari Thawus, dari Mu'adz. Dan Asy-Syaf i telah

mengatakan bahwa Thawus sangat mengetahui tentang Mu'adz

meskipgn dia tidak pernah berjumpa dengannya. Hal itu karena dia

sangat sering berjumpa dengan orang-orang yang dulunya bertemu

dengan Mu'adz. Dan setahuku, ini merupakan salah satu hal yang

tidak diingkari oleh seorang Pun.

12727) Ad-Daraquthnileos meriwayatkannya dari jalur Al

Mas'udi, daxi Al Hakim, dari Thawus, dari Ibnu Abbas, dia berkata,
..Ketika Rasulullah $ mengutus Muiadz..." Dan riwayat ini adalah

maushul, tetapi hafalan Al Mas'udi mengalami percampgran.

Sementara, hanya Baqiyyah bin Al Walid yang meriwayatkannya

secara maushul dari Al Mas'udi.

Al Hasan bin Umaratr juga meriwayatkannya dari Al Hakam,

tetapi Al Hasan adatah perawi yang lemah. Dan kelematran itu terlihat

dari perkataannya di dalam hadits tersebut, "Sesungguhnya Mu'adz

mendatangi Nabi S dari Yaman, lalu bertanya kepada beliau...,"

padahal, ketika Mu'adz kembali dari Yalnan, Nabi db telah wafat.

tw Al Istidzkar (9/157-158) danAt-Tamhidkaryalbnu Abdil Barr (2D74)
tw Al Ahkam Al Wustha (21 163)
tw Bryan Al Wahm Wa Al Iham Q1574-576)

'*t Suno, Ad-Daraquthni Q/99)
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127281 Malik meriwayatkaffLya di dalam kitab Al
Muwaththa'1e06 dari hadits Thawus, dari Mu'adz dengan redaksi, "Dia
(Mu'adz) mengambil zakat dari tiga puluh ekor sapi berupa satu ekor

sapi berusia satu tahun. Dan dari empat puluh ekor sapi berupa satu

ekor sapi berusia dua tahun. Mu'adz juga pernah ditunjuttcan sapi

yang jumlatrnya kurang dari batas nishab tersebut, tetapi dia tidak mau

mengambil seekor pun darinya sebagai hafia zal<at Mu'adz berkata,
*Kami tidak mendengar satu hadits pun dari Rasulullah $ tentang

kewajiban zakatpada sapi yang jumlatrnya kurang dari itu (tiga puluh

ekor). Kami akan mendatangi beliau terlebih dahulu." Akan tetapi,

Rasulutlah $ wafat sebelum Mu'adz bin Jabal datangrmT kepada

beliau.

Ibnu Abd Al Barleo8 berkata, "sekelompok perawi

meriwayatkannya dari Thawus, dari Ibnu Abbas, dari Mu'adz. Hanya

saja, para perawi yang meriwayatkarrnya dengan sanad mursal lebih
kuat dibandingkan dengan mereka yang meriwayatkannya dengan

s anad muttashil (musnaQ.

Aku katakan bahwa Al Bazz,arleoe dan Ad-Daraquthnilelo

meriwayatkannya dari jalur Ibnu Abbas dengan lafaz}a, *Ketika Nabi

$ mengutus Mu'adz ke Yamap, beliau memerintatrkannya agdt

mengambil zal<at dari setiap tiga puluh ekor sapi; sebanyak satu ekor

(sapi) yang berusia satu tahun, jantan atau betina..." al hadits.

Akan tetapi, hadits ini diriwayatkan dari jalur Baqiyyah, dari

Al Mas'udi, dan dia adalah perawi dlro'if sebagaimana disebutkan

sebelumnya.

t% Al Mtn'aththa' (l Dsg)
tw 

1o2ts1
tw At-TamhidQDT4)
tw Xosyf rLl .l.stu (no. 892)
rero SwrilrAd-Daraquthni (2/99)
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Al Baihaqi berkata, "Meskipun Thawus tidak pernatr bertemu

dengan Mu'adz, akan tetapi dia adalah seorang yang berasal dari

Yaman. Dan ihwal tentang diri Mu'adz sudatr sangat masyhru di
kalangan penduduk Yaman ketika itu."

Abdul Huqq"" berkata, "Tidak ada satu hadits pun terkait

zakat sapi yang sudatr disepakati ke-shahih-annya." Maksudnya,

dalaur masalah nishabnya.

Ibnu Jarir Ath-Thabari berkata, "Menurut Uma' yalng shahih

[sangat tepat],rel2 pasti dan tidak diperselisihkan lagi, batrwa pada

setiap lima puluh ekor sapi terdapat kewajiban zakat sebanyak satu

ekor. Dan ijma' ini yang seharusnya dipegang. Adapun selain ijma'
ini, maka ia masih diperselisihkan, dan tidak ada nash yang

mewajibkan zal<atpada bilangan kurang dari itu."

Pernyataan Ibnu Jarir Ath-Thabari ini disanggah oleh Penulis

kitab Al Imam, dengan hadits panjang yang diriwayatkan dari Amru
bin Hazn terkait masalah Diyat dan lairurya. Di dalam hadits itu
disebutkan, "Pada setiap tiga puluh ekor sapi terdapat kewajiban zakat

sebanyak sahr ekor sapi yang berusia satu tahu, jantan atau betina.

Dan pada setiap empat puluh ekor sapi terdapat kewajiban zakat

sebanyak satu ekor sapi."

Ibnu Abdil Barr berkata di dalam krtab At Istidzkar,tet3

"Tidak ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama bahwa

petunjuk Nabi terkait zakat sapi adalatr seperti yang disebutkan di
dalam hadits Mu'adz ini. Dan lilangan itu addah nilai nishab yang

sudah disepakat menurut ljma'."

tert Al Ahkam Al wustha Q/t65)
rel2 Di naskah Asli disebutkan, "Yang sudah disepakati." Adapun redaksi di dalam

kitab ini berasal dari naskah l, e, dan r.
ter3 Al Istidzkar (9t157)
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1010. Perkataan Ar-Raf i, "Di dalam salah satu khabar

disebutkan kata Al Jadz'ah (yaitu sapi yang sudah berumur satu

tahun) sebagai pengganti kata At-Tatbi'.

Hadits ini tolah disebutkan sebelumnya. Di dalam riwayat

An-Nasa'i,rera hadits ini diriwayatkan melalui jalw Abu Wail daxi

Mul.dz.

Iladits Anas: Bahwa Abu Bakar menulis kepadanya

tentang kewajiban zalrcrtyang diperintahkan oleh Allah Ta'la dan

Rasul-Nya, ('Tentang zalat kambing yang digembalakan ... uI

Hadits."

Hadits ini diriwayatkan oleh Bpkfiari dan telah disebutkan

sebelumnya. Ar-Raf i menyebutkannya hadits ini dalam syarahnya

terhadap perkataan Al Ghazali sekadar untuk menjelaskan penafsiran

bagi setiap pertambahan safir ekor karrrbing/domba yang telatr

melebihi batas nishab. Dan sesrmgguhnya hadits ini tidak disebutkan

di dalam kitab Al Wasith (karya Al Ghazali), tetapi ia berasal dari

hadits Ibnu Umar yang diriwayatkan oleh Abu Daud sebagaimana

telatr disinggung sebelumnya.

1011.127291 Hadits Suwaid bin Ghaflah: Aku
mendengar petugas zalrart Nabi 0 berkata, "Rasulullah S
meuerintahkan kami agar mengambil domba yang telah berusia

empat tahun dan kambing yang benrsia dua tahun (sebagai

zakat).'r Dan di dalam salah satu riwayat disebutkan:

Sesungguhnya seorang petugas ztkait mengatakan,

tera SunqtAn-Nasa'i (no. 2453)



Kitab Zakat

"Sesungguhnya yang menjadi hak kita adalah domba yang telah

berusia satu tahun dan kambingyang berusia dua tahun."

Hadits ini diriwayatkan oleh Ahmad,lels Abu Daud,lel6 An-

Nasa'i,lel? Ad-Daraquthni lels dan Al Baihaqilele duri hadits Suwaid

bin Ghaflah, dia berkata: Petugas z*at Rasulullah $ mendatangi

kami, lalu aktr duduk di sebelahnya dan mendengar dia berkata

"sesungguhnya yang diamanatrkan kepadaktr adalah agar aku tidak

mengarrrbil satu kambing pun yang masih menyusui (sebagai zakat)."

Lalu, seorang laki-laki datang kepadanya dengan membawa seekor

unta betina yang punuknya terlihat jelas dan tpggr. Lalu orang itu
berkata, 'Ambillah unta ini." Akan tetapi, petugas zakat itu enggan

untuk menerimanya.

Akan tetapi, tidak seorang pun dari mereka yang

menyebutkan malsud dari pennasalahan ini.

Benar sekali bahwa hadits tersebut disebutkan juga di dalam

hadits yang lain berikut:

l273ol Ahmad,le2o Abu Daud,lel dan An-Nasa'ile2

meriwayatkannya dari hadits Si'ir Ad Dili, dan di dalamnya

disebutkan sebuah kisah. Pada kisatr itu disebutkan bahwa dua orang
laki-laki utusan Nabi $ mendatanginya untuk mengambil zakat. Lalu,

aku (Si'ir) katakao, "Apa yang akan kalian ambil?' Keduanya

ters Musnad lmrm Ahmad(3/4 I 4415\
ret6 S**rAbu Daud (no.1579)
terT Sznan An-Nasa'i (no.2457)
rerr s, tnan Ad-Daraquthni 8l 104)
rere A.r-Sunt, Al Kubra(4/l0l)
r% Mttsnad lmam Ahmad Ql4L4)rnr SunanAbu Daud (no. l58l)
'w Sunur An-Nasa' i (no.2462)
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menjawab, "Anak kambing betinq yang sudah berumur satu tahun

atau dua tahun."

Ath-Ttrabranirz3 meriwayatkannya dengan lafazh Aku

katakan, "Apa yang engkau inginkan?" Petugas zal<at itu menjawab,
rrdku ingin mengarnbil zakat dari kambingmu." Dia berkata: Maka,

aku,;tpm membawakan seekor kambing bunting yang barus saja

bermak. Ketika melihatnya, dia berkatq "Ini bukan hak kami." Lalu,

aku katakan, "Lantas, apakah yang menjadi hak kalian?" Dia

menjawab, "Yang berumur sattr tahun atau enam bulan..." Al Hadits-

Aktr katakan bahwa sepertinya Ar-Raf i mencampur antara

redaksi satu hadits dengan redaksi hadits yang lainnya.

Hadits: Pada setiap lima ekor unta terdapatnlat sebesar

satu ekor domba.

Hadits ini diriwayatkan oleh Buk*riri dari hadits Anas dengan

redaksi yang panjang, dan hadits ini telah disebutkan sebeiumnya.

1012. 127311 Hadits: Janganlah engkau mengambil harta

mereka yang paling baik sebagaizalat.

hi adalah hadits Muttafaq alaihrna dari hadits Ibnu Abbas.

Disebutkan bahwa ketika Nabi $ mengutus Mu'adz ke Yaman, beliau

mengatakanle2s hal tersebut kepadanya.

Di dalam riwayat Muslim disebutkan dengan redaksi, uDari

Ibnu Abbas, dari Mu'adz...' lalu dia menyebgkan redaksi hadits

tersebut.

t% Al MuTam Al Kabir (no.6727)

'% SholrihAl Buldari (no. 1395) dan,shahihMlslim (no. 19)

'* longal

I



Kitab hkat
l0l3.Perkataan Ar-RaIi,i: Apabila si pemilik

memberikan harta mereka yang paling baik (dari harta wajib
zrl<tt-pen) secarta suka rela, maka hal itu adalah baik "

Terkait permasalatran ini terdapat hadits:

t273z|Diriwayatkan oleh Abu Daudre6 melalui jahn Imaratr
bin Amru bin Hazrr, dari Ubay bin Ka'ab. Di dalam hadits ini terdapat

kisatr (yang menyebutkan permasalahan di atas), dan hadits ini di-
shahih-t atoleh Al Hakim. Ie7

* Iladits: Pada setiap empat puluh ekor (unta) terdapat
zrlrcrt sebesar satu ekor bintu labun (unta betina yang telah
berumur dua tahun, dan masuk umur tiga tahun).

Hadits ini telah disebutkan sebelumnya.

* Iladits: Pada setiap lima puluh ekor (unta) terdapat
zail<st sebesar satu ekor hiqqah (unta betina yang telah bemmur
tiga tahun masuk empat tahun)

Hadits ini telah disebutkan sebelumnya.

Iladits: Barangsiapa yang kewajiban zakatnya telah
mencapai seekor ja.dzntah (anta betina yang telah berumur empat
tahun jalan lima tahun)[Tetapi dia tidak memilikinya, maka dia
boleh menyerahkan hiqqoh ditambah dengan dua ekor domba
atau dua puluh dirham -penl.

'llSuno"Abu Daud (no. 1583)
tn' Musta&akAl Hakim (lt3gg)
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Hadits ini telatr disebutkan sebelumnya.

* Hadits: Tidak boleh mengambil harta zailrart berupa

hewan yang sudah tua, atau hewan yang memiliki cacat.

Hadits ini telah disebutkan dengan redaksi, uHarta sedekatr

tidak,rholeh benrpa hewan yang sakit, atau memiliki cacat...," dan yang

dimdcsud oleh sedekah di sini adalah zakat sebagaimana disebutkan

dalarn hadits di atas.

Perkataan Ar-Raf i: Tidak boleh mengambil harta zakat

berupa hewan yang sudah tua dan hewan yang meniadi peiantan.

Hadits ini telah disebutkan sebelumnya.

1014. 127331 Iladits Umar bahwasanya dia berkata

kepada petugas zalatnyaryaitu Sufyan bin Abdullah Ats Tsaqafr'

"Hitunglah anak domba yang dibawa per$ oleh si pengembala di
tangannya, tetapi janganlah engkau mengambilnya sebagai harta

zalat. Jangan pula mengambil domba yang gemuk, domba yang

masih menyusui anaknya, dombag yang sedang buntingr dan yang

menjadi pejantan. Ambillah domba yang sudah umur satu tahun

dan dua tahun. Dan itulah harta ztl<at yang pertengahan (ideal)

antara domba yang masih anak-anak dan yang paling baik "
rrr:' 

Hadits ini diriwayatkan oleh Asy-Sya6'il%s dari jalur Ibnu

Bi#&bin Ashim, dari bapaknya, batrwasanya Umar menugaskan

Suffan bin Abdullah untuk menarik z*at di Thaif. Lalu, dia

menyebutkan hadits di atas.

ws Musnad Asy-Syaf i (hal. 90)
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Malik meriwayatkan hadits ini di dalam kitab Al
Muwaththo',le2e begitu pula Asy-Syaf ile30 meriwayatkannya dari

Malik dari jalur sanad yang lain, (baik Malik maupun Asy-Syaf i
meriwayatkannya) dari Suffan bin Abdullah bahwasanya Umar

mengutusnya (Suffan bin Abdullatr) sebagai petugas zakat. '

lbnu Ha"rntslt meriwayatkan hadits ini dari jalur Ayyub, dari

Ikrimah bin Khalid, dari Su&an dengan redaksi serupa. Akan tetapi,

Ibnu Hazam menilai hadits ini adalatr dlu'if dik,arcnakan keberadaan

Ikrimah bin Khalid. Sesungguhnya, Ibnu Hazam kelinr dalam

memberikan penilaian tersebut karena dia mengira bahwa Ikrimah di
dalam sanad fui adalah perawi dlra'if, padahal tidalc demikian

sesungguhnya. Sebab, perawi yang dimaksud adalah Ikrimah bin
Khalid, seorang perawi yang tsiqah dan tsabat.

Sementara, Ibnu Abu Syaibahle32 melakukan satu hal yang

aneh. Dia meriwayatkan hadits ini secara marfu' dengan redaksi

berilant:

127341 Abu Usamatr menceritakan kepada kami, dari An
Nahtras bin Qahm, dari Al Hasan bin Muslim, dia berkata, 'Rasulullah
mengutus Suffan bin Abdullatr untuk mengarnbil harta zakat...," al
Hadits.

t2735t Abu Ubaid meriwayatkan di dalam kitab At
Amwalre33 dari jalur Al Auza'i, dari Salim bin Abdullah Al Muharibi,

bahwasanya Umar pernah mengufus seorang petugas zakat. Umar

tw Al Mnt aththa'Imam Malik (11260)
r%o Musnad Asy-Syaf i (hal. 90)
t%t Al Muhalla G n7 6-277)
tez MushannaflbnuAbu Syaibah (no. 9986)
t%3 Al Amwal karya Abu Ubaid (hal. 355)
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menyuruhnya ag?r mengambil domba yang sudah berumur satu tahun

dan yang sudah berumur duatahun.'l

Di dalam krtab Al Kifayah karya Ibnu Ar-Rifah disebutkan

balrwa petugas zak<at yang diutus itu adalah Sa'id bin Rustum.

Akan tetapi, Ibnu Ar Rifah tidak menyebutkan surnber yang menjadi

acuaurya.

1015.127361 Iladits: Larangan memberikan hewan

zalotyang memiliki penyakit dan yang memiliki catat.

Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Daudre3a dari hadits

Abdullah bin Muawiyah Al Ghadiri secara marfu'dengan redaksi,

"Ada tiga hal yang apabila seseorang mengerjakannya" sungguh dia

telatr merasakan nikmatnya i-tlt (l) Orang yang beribadah hanya

kepada Allah semata dan bersaksi bahwa tidak ada ilah (yang berhak

diibadatri) selain Diq Q) orang yang menunaian zakat hartanya

dengan penuh keikhlasan setiap tahr:nnya, dan dia tidak memberikan

hewan yang sakit, atau yang sudatr tua, atau yang buruk jensinya...," a/

hadits.

Hadits ini diriwayatkan oleh Ath-Thabranire3s dengan redaksi

sanad dan matan yang lebih lengkap. Dan Ath-Thabrani menilai

sanad-nyajaynd.

rs Srman Abu Daud (no. l5E2)
re' Al Mu'idm Asbshaghb (no. 555)
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.oab zarat Bagi Harta yang Bercampur 

Kitab zakat

Hadits Anas, Ibnu Umar, dan selain keduanya: Tidak
boleh memisahkan antara harta yang bercampur, dan tidak boleh

pula mencampurkan harta yang terpisah (unfuk menghindari

nishab zakat-pen).

Kedua permasalahan yang disebutkan dalam hadits di atas

telah disampaikan sebelumnya. Adapun yang maksud perkataan Ar-
Raf i, "Selain keduanya," adalah hadits Amru bin Hazrn yang

disebutkan di dalam hadits panjang dan hadits Sa'ad yang akan

disebutkan setelah ini, apabila iashahih.

1016.1273T Iladits Sa'ad bin Abu Waqqash: Tidak
boleh mencampur harta yang terpisah dan tidak boleh

memisahkan harta yang telah bercampur karena khawatir akan

kewajiban zakat. Dan yang dimaksud dua harta yang bercampur

adalah dua harta yang memiliki kesamaan dalam sumber air
minum, pejantan, dan pengembala.

Dan di dalam sebuatr riwayat disebutkan dengan kata Ar-Ra'y

GjlD sebagai pengganti bagi kata Ar-Ra'i (,gtjlD.

Hadits ini diriwayatkan oleh Ad-Daraquthnire36 dan Al
Baihanite:z dari riwayat Ibnu Lahi'ah, dari Yahya bin Sa'i4 dari As-

Saib bin Yazlrd dengan redaksi, uAku menyertai Sa'ad bin Abu
Waqqash dan pada suatu hari aku mendengar dia berkata: Rasulullah

$ bersabda, "Tidok boleh metnisahksn antoa hmta yang telah

bercampur..." lalu dia menyebutkan hadits tersebut.

t%6 Sunwt Ad-Daraquthni (AIM)
'n' A"-Stntan Al Ktbra(4/l06)
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tAl Baihaqi mengatakan, "Para ulama hadits telah sepakat

dalam konteks ijma' bahwa Ibnu Lahi'ah adalah perawi dha'if, dan

mereka tidak berhujjah dengan hadits yang hanya diriwayatkan oleh

Ibnu Lahi'ah.rr1le38

Ibnu Abu Hatim berkata di dalam krtab Al llal,te3e rrfilu

pemah menanyakan tentang hadits itu kepada bapaklru, lalu dia

meqjawab, 'Ini adalah hadits bathil. Dan aku tidak mengetahui ada

seorang perawi pun yang meriwayatkannya [selain]leao Ibt, Lahi'ah."

Aku katakan bahwa Al Khathibleal 61u1, menjelaskan di

dalam kitab Al Mudrajlea2 alasan mengapa Ibnu Lahi'atr melalcukan

kekeliruan di dalam periwayatan hadits ini. Al Kh'athib menyebutkan:

Dari Abu Ubaid Al Qasim bin Sallaur, dari Abu Al Aswad An Nadhr

bin Abdul Jabbar, dia berkata, "Ibnu Latli'ah belum pernah

meriwayatkan satu hadits pun dari Yahya bin Sa'id. Akan tetapi, Ibnu

Lahi'afu hanya meriwayatkan hadits dari kitab catatan milik Ya]rya bin

Sa'id tersebut."

Dan diriwayatkan juga dari Sa'id bin Abu Maryam bahwa dia

mengatakan: Ibnu Lahi'ah tidak pemah mendengar satu hadits pun

dari Yahya. Akan tetapi, Yahya menulis kepadanya, dan salah satu

hadits yang dihrlis oleh Yahya adalah hadits As-Saib bin Yazid

dengan redaksi, cer{lu menyertai Sa'ad bin Abu Waqqash selama

beberapa tahun. Dan aku tidak pernah mendengar dia menyebutkan

sesuatu (hadits) dari Rasulullah $ selain sebuatr hadits." Dan setelah

ittr, Yatrya bin Sa'id menulis: "Tidak boleh memisahkan antwa lwrta

t't Redaksi di antara tanda lurung tidak ditemukan di dalam naskah asli' Aku
menemukannya di dalam naskah p, v, dan r.

r%e 'Ilalkarya Ibnu Abu Hatim (lDlS-219)
1e40 Di dalam naskatr asli disebutkan "Dari", tetapi redaksi ini adalah keliru. Adapun

redaksi yang kami sampaikan di atas merujuk kepada naskatr f, ./, d?n r.

"o'1012811

'en' Al Fashl Li At washl At Mufrai (11338-343)
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yang terlatmpul, dan tidak boleh mengumpullan harta yang terpisah."

Lantas, Ibnu Latri'atr mengira bahwa hadits ini adalah hadits Sa'ad (bin

Abu V/aqqash). Padahal, redaksi ini adalah bagian pembukaan yang

dari beberapa permasalatran zakat yang ditulis Yahya kepadanya.

Ibnu Ma'inlea3 mengatakan, "Id adalatr hadits bathil. Yang

benar bahwa perkataan ini berasal dari Yahya bin Sa'id, dan seperti

itulah yang diriwayatkan oleh Al-Laits bin Sa'ad dari Yahya bin Said;
dan Al-Laits menyebutkan, "Dari perkataannya (Yahya)."

1017.127381 lladits: Tidak ada kewaiiban zakat pada

harta hingga berlalu satu tahun atasnya.

Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Daud,le4 Ahmad,le45 dan

Al Baihaqi,"nu d*i riwayat Al Harits dan Ashim bin Dhamrah,'dari
Ali. Dan diriwayatkan oleh Ad-Daraquthnit%1 deuiihadits Anas, dan di
dalam sanadnyaterdapat Hassan bin Siyah. Dia adalah pera\ ri dlra'if,
dan hanya Hassan ini yang meriwayatkan hadits tersebut dari Tsabit.

l273gj Hadits ini diriwayatkan juga oleh Ibnu Majah,reas

Ad-Daraquthni,re4e 41 Baihaqi,leso dan Al Uqaili di dalam krtab Adh-
Dhu'afa,te5t dari hadits Aisyah. Akan tetapi di dalam sanad-tya
terdapat Hadtsah bin Abu Ar-Rijal, dan dia adalah perawi dha'if.

'*' At Faht Li Al Washl NMudraj (lR4l-3O)tw SunanrAbu Drud (no. 1573)
txs Musnadlmm Ahmad (l/148)
'% As-Suna Al Kubra (4 l95,l0i3)

'*' Sano, Ad-Daraquthni QD l)txr Sunot Ibnu Majah (no.llgi)
'*" SunotAd-Daraquthni (?9 l)
"to As-Sunot Al Kubra (4195,103)

'%t Adh-nhu' afa karya Aluqaili (11289)
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127401 Ad-Daraquthniles2 dan Al Baihaqire53 juga

meriwayatkan hadits ini dari hadits Ibnu Umar. Dan di dalam

sanadnyaterdapat Isma'il bin Ayyasy. Hadits yang diriwayatkan oleh

Isma'il bin Ayyasy ini, apabita berasal dari selain ulama Syam, maka

dia adalah hadits dha'if.

Ibnu Numair, Mu'tamir, dan selain keduanya meriwayatkan

hadits ini dari guru Isma'il yang meriwayatkan hadits tersebut

kepadanya; yaitu Ubaidillah bin Umar, dari Nd', dan dia

meriwayatkannya secara mauquf.

Ad-Daraquthni menshahiht'an, sanad mauquf bagi hadits ini

sebagaimana di dalam kttab Al llal. Dan hadits irii juga diriwayatkan

melalui sanad yatglain sebagaimana akan disebutkan kemudian.

1018.Hadits Umar: Ilitunglah anak domba yang ada

pada mereka.

l274ll Dari Ali, "Hitunglah anak domba yarrg ada pada

mereka, baik yang besar maupun yang masih kecil."

Adapun perkataan Umar di 'atas sudatr disebutkan

sebelumnya. Sedangkan perkataan Ali, aku belum menemukannya.

127421 Al Khaththabi meriwayatkan di dalam kitabnya,

Gharib Al Hadits,les4 dari jalur Athiyyah, dari Ibnu Umar bahwasanya

Ali pernatr mengirim lembar catatan kepada Utsman, dan di dalamnya

disebutkan, "Dan janganlatr kalian mengarrrbil satu ptn zalchah dart

Nalrhah." Al Khaththabi mengatakan, "Zakhah adalah nama untuk

'e 
52 

Sun an Ad-Daraquthni (2/90)

"t' As-Sunan Al Kubra (41103)
tesa Gharib Al Hadits,karyaAl Khaththabi Qll76-177)
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anak-anak domba. Sedangkan Naffitah adalah nama untuk anak-anak

unta."

Aku katakan, "Dan ini bertolak belakang dengan riwayat

yang disebutkan daxi Ali. Akan tetapi, sanodnyaadalah dha'if"

1019.127431 Iladits: Diriwayatkan bahwasanya

Rasulullah $ bersabaa, jfr *b iX ,? ,)v G i€:\ "Tidak ada

kewajiban zahat pada harta yang diperoleh hingga berlalu satu haul
(satu tahun) atosnyo."

Hadits ini diriwayatkan oleh At-Tinnidd,ress Ad-
Daraquthni,"tu d* Al Baihaqires7 &i hadits Abdurrahmanblr-Taid,
bin Aslarn, dari bapaknya, dari Ibnu Umar, dengan redaksi yang sama

seperti itu.

Redaksi riwayat At-Tirmidzi adalah, "Barangsiapa

mendapatkan manfaat berupa harta maka tidak ada zakat atas harta

tersebut hingga berlalu sahr tahrm atasnya." Abdurrahman. adalah

perqwi dha'if. At-Tirmidzi berkat4 "Riwayat yang shahift dari Ibnu

Umar adalatr rnauquf," Begitu pula yang dikatakan oleh Al Baihaqi,

Ibnu Al Jauzi,le5s dan selain keduanya.

Ad-Daraquthni di dalam kitab Ghaxaib Malik,
dari jalur Ishaq bin Ibrahim Al Hunaini, dari Malik, dari Nafi', dari

Ibnu Umar dengan redalsi yang serupa.dengannya. Ad-Daraquthni

mengatakan, "Al Hunaini adalah perawi dlra'if.Dan riwayat yang

shahihdari Malik adalah mauquf,"

tess SunanAt-Tirmidzi (no.63 l)
'$6 Sunot Ad-Daraquthni (?90)
t"t' As-Sunan Al Kubra (AtlC!)
'es' Al llal Al MutmahiyahQlT6)
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12744-27467 Al Baihaqirese -eriwayatkan dari Abu Bakar,

Ali, dan Aisyatr secara mauqufhanya sampai kepada mereka, dengan

redaksi yang sama seperti yang diriwayatkan dari Ibnu Umar. Al
Baihaqi berkata "Dan yang menjadi acuan bagi riwayat ini dan

riwayat sebelumnya adalah atsar-atsar yang berasal dari Abu Bakar

dan satrabat lainnya."

Aku katakan batrwa sanad hadits Ali dapat diterima, dan

atsar-atsar terkait menguatkannya sehingga ia dapat dijadikan sebagai

hujjah. Wallahu a'lam.

1020. 127471 tladits: Pada kambing yang digembalakan

terdapat kewajiban zrl<tt-

Hadits ini diriwayatkan oleh Bukharire60 d*i hadits Anas

dengan redaksi, "Dan tentangte6r ,akat kambing yang digembalakan,

untuk setiap empat puluh ekor hingga seratus dua puluh ekor terdapat

kewajiban satu ekor kambing."

Sementara, Penulis menyebutkan bahwa hadits Anas ini
diriwayatkan oleh Abu Daudt'u'd"og* redaksi, "Pada kambing /ang
digembalakan, apabila jumlahnya...," lalu dia menyebutkan haditg

tersebut. Perkataan Ar-Raf i yang menunjukkan adanya perubatran

perani yang meriwayatkan hadits Anas ini (yaitu dari Bukfiari

menjadi Abu Daud) tidak dapat diterima.

Ibnu Ash Shalah mengatakan, "Menurutku, perkataan para

ularna fikih dan ushul: Pada hewan lcambing yang digembalakan

Lese As-Sunan Al Kubra (4ll13)
'e& ShahihAl Bulfiari (no.1454)

"ut 1.i/2881

"u' SunanAbu Daud (no.1567)



terdapat kewajiban zakat, merupakan peringkasan r"ffi ';:,
mereka lakukan."

12748) Abu Daudle63 dan An-Nasa'ilefl meriwayatkan dari

hadits Bahz bin Hakim, dari bapaknya, dari kakeknya secara marfu'

dengan redaksi, uPada setiap unta, yaittr yang digembalatcaL.." Al
Hadits.

1021.127491 Hadits: Tidak ada zaket pada sapi yang

dipekerjakan.

Hadits ini diriwayatkan oleh Ad-Daraquftnire6s dari hadits

Ibnu Abbas. Dan di dalam sanadtyaterdapat Suwar bin Mush'ab; dia

adalah perawi matruk. Dia meriwayatkannya daxi Laits bin Abu

Sulaim; dan dia adalah perawi dha'if.

Dia juga meriwayatkaonya {arinya dari jahu sanade$ yang

lain. Di dalam sanad tersebut terdapat Ash-Shaqr bin Habib yang

merupakan perawi dha'if.

127501 Ad-Daraquthni juga meriwayatkan dari hadits Jabir,

akan tetapi dia [mengatakan],1e67 'Tidak ada kewajiban zakat pada al
Mutsirah (sapi yang digunakan rmtuk membajak sawah)." Al Baihaqi

menilai s anadry a dla' if.

te63 SunaltAbu Daud (no. 1575)

'w SunanAn-Nasa'i (no. 2449)tw Sun nAd-Daraquthni QtlO3)
'% tbid

'*'Redaksi di antara tanda lorrung berasal dSri naskah;, +, dan r.
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l275ll Ad-Daraquthni juga meriwayatkan hadits di atas

secara mauquf,,te68 dan dia mensftahihkanya dari jalur Amru bin

Syu'aib, dari bapaknya, dari kakeknya. Akan tetapi, diriwayatkan

menyebutkan kata *Unta (yang dipekerjakan)" sebagai pengganti kata

"Sapi." Dansanadriwayat ini juga dha'rf.

Al Baihaqile6e mengatakan: Yang lebih masyhur dari riwayat

tersebut adalah berilut:

127521 Hadits yang diriwayatkan secara marfu' dan' mauquf

dari jalur Abu Ishaq, dad Al Harits dan Ashim, dari Ali dengan

redaksi, "Tidak ada kewajibanapapun pada sapi yang dipekerjakan.'

Al Baihaqi berkata, "An Nufaili meriwayatkannya dari

Z;'fuafu dengan redaksi yang menunjulean keragu-raguan terkait status

mauquf dan mufuLat* Dan Abu Badr meriwayatkannya dari Zuhair

secara mufu'. Sedangkan selain Zlftafimeriwayatkannya daribu Ishaq

secara mauquf,"

Hadits ini diriwayatkan juga oleh Abu Daudlryo dan Ibnu

Hibban.r'' D* ia di-shahihl<an oleh Ibnu Al QaththanleT2

berdasarkan kaidahnya dalam hal penetapan ke+siqah-an Ashim bin

Dlraunatr dan tanpa menyebutkan 'illat (cacat) terkait dengan status

matrquf dan marfir'nya.

'w As-Sunut Al Kubra (41116)
t%e lbid
'no SunanAbu Daud (no.1572)

'n' Shahihlbnu Hibban (At ltaan)
Len Bryan Al Wahm Wa Al lhan (5D55)
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1022.127531 Hadits bahwasanya Rasulullah #
bersabda: Maka, utang kepada AIIah lebih berhak untuk
ditunaikan.

Ini adalah hadits muttafaq alaihtn3 yang diriwayatkan dari
hadits Ibnu Abbas. Di dalamnya disebutkan bahwa seorang wanita
mendatangi Rasulullah S lalu berkata, "Wahai Rasulullah,

sesungguhnya ibuku dunia sementara dia memiliki
kewajiban berpuasa selama sattr bulan ...," Al Hadits.

Hadits ini diriwayatkan melalui beberapa jahx sanad dr
dalam h,rtab Shahih N Bulfiad dN Shahih Muslim dan dengan
redaksi yang berbeda.

Di riwayat yang lain disebutkan, '.Seotang lald-laki datang

ftepada Rasulultah #) lalu berkata: Sesungguhnya saudara

perempuanku telah bemrazar untuk mengerjakan haji ...,"1e7a

Di dalarn riwayat An-Nasa'ile75 disebutkan, "[Sesungguhnya
bapakku telah meninggal dunia]te76 dat dia belum mengerjakan
haji...''

Hadits ini akan disebutkan pada Bab puasa.

1023.127541 Hadits: Diriwayatkan bahwa Rasulullah
Saw bersabda, tiyJ,a il3t ,F '# 'li 'rt # W dJ ;i
"Barangsiapa mcngurusi harta onak yatim maha hendaklah dia
memanlaatkannya dalam perdagongan, dan janganlah dia

t!.SnaninAl Butfiari (no. 1953) dar shahihMuslim (No. ll4S)
t!_a shanthAl Butfiari (no.6699)
t!t- Sunm An-Nasa' i (to.2639)'
re?6 Di dalam naskah asli disebutkan dengan redaksi, "sesungguhnya ibuku

msninggal drmia." Adapun redaksi yang kami sampaikan di atas bersumber
dari naskah f, 9, dio r dan dari Sznan An-Nasa,i.
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membiarkan harta tercebut sehingga dimakan oleh kewajiban

zakal"

Hadits ini diriwayatkan oleh At-Tirmidd,re77 Ad-

Daraqutbni,les dan Al Baihaqi,leTe 6rri hadits Amru bin Syu'aib, dari

bapaknya" dari kakeknya; AMullah bin Amru, dengan redaksi di atas.

Akan tetapi,. di dalam sanad mereka terdapat Al Mutsanna bin Ash-

Shabah, dia adalah perawi dla'if.

At-Tirmidzi mengatakan, "selain diriwayatkan dari jatur

sanad ini, hadits tersebut diriwayatkan juga secara mauquf dari jalw
Amru bin Syu'aib, dari Umar bin Al Khaththab."

Mtrhanna mengatakan: Aku pernah ber,tanya kepada Ahmad

tentang hadits tersebut, dan dia menjawab, "Itu bukanlah hadits shahih

yang diriwayatkan oleh Al Mutsanna dari Amru."

Ad-Daraquthnire8o meriwayatkan hadits ini dari hadits Abu

Ishaq Asy-Syaibani dan hadits Amru bin Syu'aib. Akan tetapi, hadits

ini diriwayatkan darinya oleh Mindal bin Ali dan dia adalah pe,rawi

dha'if.Ad-Daraquthni juga meriwayatkannya dari hadits Al 'Arzami,
dari AmnL tetapi Al'Arzami juga seorang dho'if.

Ibnu Adiresr meriwayatkannya dari jalur Abdutlah bin Ali Al
Ifriqi, dan dia adalah perawi dlw'if.

Ad-Daraquthni berkata di dalam lkttab Al.I/a/, "Hadits ini
diriwayatkan juga oleh Husain Al Mu'allim, dari Makhul, dari Amru
bin Syu'aib, dari Sa'id bin Al Musayyab, dari lJmar."

tm Sunwt At-Tirmidzi (no.64 1)
tn8 Sunut Ad-Daraquthni Qt ll})
"" As-Sunut Al Kubra (6f2)
teso SunutAd-Daraquthni Qt ll})
teEt Al Kamil karya Ibnu AdtQtL46)
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Ibnu Uyainah meriwayatkannya dari Amru ,r^X,:::
Amru bin Syu'aib, dari lJmar, dan di dalam sanad ini dia tidak
menyebutkan rulma Sa'id bin Al Musayyab. Meskipun demikian,
sanad ini adalah lebih tepat. Dan Aku katakan bahwa seperti itulah
yang dimaksud oleh At-Tirmidzi.

1024.127551 Hadits:
Rasulullah C bersabda, i€1t

Diriwayatkan bahwasanya
,iift 1 .,,Et lt, .J r6air

"Manfaatkonlah harta anah yotim (antuh diperdagangkan), jangan
sanpai ia dimakan oleh zakal"

Hadits ini oleh Asy-Sya16'ireez dari Abdul
Majid bin Abu Rawad, dari Ibnu Juraij, dari Yusuf bin Malrigtem
dengan hadits ini secara mursal.

At<an tetapi, Asy-Syaf i menegaskan dengan keumuman
konteks pada hadits-hadits sluhih yang menyebutkan tentang
kewaj iban zakat secara mutlak.

Riwayat terkait permasalanan ini

127561 Dari Anqs secara m*fu,,'?erdagangkanlah harta
anak yatim, jangan sampai ia dimakan oleh zakat.,, Hadits ini
diriwayatkan oleh Ath-Thabrani di dalam Al Mu'jam Al Ausathreu
pada bagian gurunya yang bemama Ali bin Sa'id.

rw Mttsnad Asy-Syaf i (hhn. 204)
,rrr 

l}Dggj
'w Al Mu\a AtAusath(no.4152)
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127571 Al Baihaqire8s meriwa)'atkannya dari hadits Said bin
Al Musayyab, daxi Umar secara mauquf padanya (Umar), dengan

redaksi seperti itu. Al Baihaqi berkata, "Sanadnya shahih."

I275St Asy-syaf ilet6 meriwayatkannya dari Ibnu Uyainah,

dari Ayyub, dari Nafi', dari IbnuUmar juga secara mauquf.

127591 Al BaihaqiresT meriwayatkannya dari jalur Syu'bah,

dari Humaid bin Hilal, aku mendengar Abu Mihjan atau Ibnu Mrhjan -

dan dia adalah pembarttu Utsman bin Abu Al Ash - berkata: Utsman

bin Abu Al Ash mendatangi Umar, lalu Umar berkata kepadanya,

"Bagaimana kondisi perdagangan di wilayahmu,' Sesungguhnya aku

memegang harta anak yatim yang sudah hampir habis karena dimakan

oleh zakat." Dia mengatakan, "Lalu, 'IJmar pun menyerahkan harta

itu kepada Utsman bin Al Ash (untuk dikelola)."

t276Tl Ahmad bin Hanbdre8s meriwayatkan dari jatur

Mu'awiyah bin QuralU dari Al llakam bin Abu Al Ash dari Umar
dengan redaksi yang serupa dengannya.

127611 Asy-Syaf ilete meriwayatkannya dari Ibnu Uyainah,

dari Ayyub, dari Nafi', dari Ibnu Umar, secaria mauqufiuga.

r%s As-Sunan Al Kubra (4t tO7)
re86 Musnad Asy-Sya^f i (hlm. 204)

"" As-Sur*, Al Kubra(4ll}7)
re88 Aku belum menemukan iwayat ini. Babkan, saya tidak menemukan satu

riwayat pun bagi Al Hakam bin Abu Al Ash dari Umar di dalam kitab Musnad.
tese Musnad Asy-Syaf i (hlm. 204)
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127621 Malik meriwayatkannya di dalam kitab At
Mrmaththa'leeo dad Abdurratrman bin Al Qasim, dari bapaknya, dia
berkata: Aisyah pemah menjadi waliku dan wali bagi saudara laki-
lakiku yang telatr yatim dan berada di bawah asuhannya. Aisyah
mengeluarkan zakx dari harta l@ni.

127631 Ad-Daraquthni,t'' Al Baihaqi,ree2 dan Ibnu Abdil
Barree3 meriwayatkan hadits tersebut dari beberapa jalur sanad, dai-
Ali bin Abu Thalib. Dan hadits ini adalah hadits masyhur darinya.

Catatan:

127641 Al Baihaqirs meriwayatkan dari jalur Laits bin Abu
Sulaim, dari Mujahid, dari Ibnu Mas'ud, dia berkata "Barangsiapa
menjadi wali (mengurusi) bagr harta anak yatim maka hendaklah dia
melakukan pencatatan berapa tahrm harta itu bersamanya. Dan ketika
dia mengembalikan harta itu kepada pemiliknya, (hendaklah) dia
mengabarkan kepadanya tentang besamya kewajiban zal<atpada harta
itu (selama tahun tersebut). Apabila si pemilik menghendaki dia dapat
mengeluarkan zakafrya. Dan apabila dia maq dia pm boleh untuk
tidak mengeluarkan zakatnya.u

Akan tetapi, Asy-Syaf i menglritisi hadits ini bahwa di
dalam sanadnya terdapat unrtan perawi yang terputus, dan bahwa
Laits bukan seorang perawi yang merriliki kualitas hafalan yang baik.

tw. Al Mtn aththa' karyalmam Malft QnsD
'.!_l Sun an Ad-Daraqutlni Q t I I O)tw As-Sunan At Kubra (4tl}7) '

te3 Al Istidzkarkarya Ibnu Abdil Barr (9/82)

'* As-Suran At Kibra(4/108)
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Riwayat terkait Permasalahan ini

127651 Terdapat hadits dari Ibnu Abbas terkait

permasalahan ini, tetapi di dalam sanad-nyaterdapat Ibnu Lahi'atr.

1025. 127661 Hadits: Tidak ada kewajiban zakat pada

harta budak mukatab hingga ia merdeka.

Hadits ini diriwayatkan oteh Ad-Daraquthnirss dao Al

Buihuqi'*u dari hadits Jabir. Dan di dalarn sanadnya terdapat dua

orang perawi dho'i/*'dan seorang perawi mudallis.le8

Al Baihaqi mengatakan, "Yang benar adalah riwayat ini

adalah mauquf sampai kepada Jabir saja."

Ibnu Abu Syaibahreee juga meriwayatkannya dari hadits

Jabir.

127671 Hadits ini juga diriwayatkan dari jalud Ibnu

Umafooo dan daxi jalur Kaisan Abu Said Al Maqburi,'o" diu berkata:

Alcu pemah mendatangi Umar dengan membawa zakat hartaku

sebesar dua ratus Dfuham dan ketika itu alo masih sebagai seorang

budak mukatab. Lalu Umar berkata, 'Apakah engkau sudah

res Sunot Ad-Daraquthni (2/l 08)

'% As-Sunot Al Kubra (41 109)
re7 Keduanya adalah Abdullah bin Ba"igh dan Yahya bin Ghailan.
1e8 Dia aaaan Ibnu Jwaij atau Abu Az-Zubur. Keduanya adalah perawi mudallis

dan tidak seorang pun dari keduanya yang secara tegas menyebutkan bahwa

dia telah mendengar hadits secara langsung.

"'e Mus hannaf lbrlu Abu Syaibah (rro.10232)

'*o MushonnaflbnuAbu Syaibah (no. I 0233)

'Nt Mushannallbnu Abu Syaibah (no.10234)
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dimerdekakan?rr ,Yq. jawabku. Lalu, Umar berkata, "*::'r:l:
dan bagikanlahzakat hartamu ini."

* Hadits Umar tentang apa yang diambil di dalam zallart

Hadits ini telah disebutkan sebelumnya.

* Iladits Utsman

Hadits ini akan disebutkan kemudian.

Bab PenunaianZakfi

dan Penyerahan ZilatSebelum Waktunya

1026.127681 Hadits bahwasanya Rasulullah * dan para

khalifah setelah beliari, mengirim para petugas untuk memungut
zal<at (dari para wajib zal<il).

Ini adalah hadits masyhur. Di dalam kitab Ash Shohihaiio@
diriwayatkan dari Abu Hurairah, "(Nabi &)2003 mengutus Umar untuk

menarik zakat."

127691 Di datam kedua kttab Ash-Shahihoir?oM disebutkan
pula riwayat Abu Humaid dengan redaksi, 'T.Iabi $ menugasan

* ShohihAl Bulfiari (no.1468) danshahihMuslim (no.983)
2003 Di dalam catatan kaki dari naskah asli disebutkan, "Maksudnya, Nabi SAW

Demikian yang disebutkan di dalam riwayat ini dan riwayat-riwayat
setelahnya." Yaitu, orang yang mengunrs petugas, yang disebutkan di dalam
hadits-hadits tersebut adalah Nabi SAW
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seorang laki-laki
Lutbiyyah.'

dari Bani Al Azad yang bernama Ibnu Al-

tzilol Di dalam tttab Ash-Slwhilloi*oos disebutkan juga

riwayat dari Umar bahwasanya Rasulullatr $ menugaskan Ibnu As-

Sa'di (sebagai petugas zakat).

I277ll Di dalam riwayat Abu Daud2006 disebutkan, "Nabi

$ mengutus Ibnu Mas'ud sebagai petugas pengambil zakat."

127721 Di dalam kitab Musnad Ahinad2007 disebutkan

bahwasanya Rasulullah $ mengutus Abu Jatrm bin Hudzaifah sebagai

petugas pengambil zzkat.

127731 Di dalam kitab Musnad Ah-ad2008 disebutkan juga

bahwasanya Rasulullah $ mengutus Uqbah bin Amir sebagai petugas

penarik zal<at.

127741 Masih di dalam kitab Musnad Ahnad2ooe

diriwayatkan hadits Qurrah bin Da'mush, uRasulullah & mengutus

Adh Dhahhak bin Qais sebagai petugas zay,at."

2w ShahihAl Bulfiari (no.1500) danshahihMuslim (no.1832)

'*t Shahih Al Bulfiari (no.7 I 63) dan Shahih Muslim (no. I 045)
zwo SunanAbu Daud (no.2947)
2@7 Musnad Imam Ahmad (61236)
2oo9 Musnadlmam Ahmad (41157)
zooe Musnadlmam Ahmad (5/72)
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[27751Dan di dalam tKtt^b Al Mustadrol?"' :::^;r::
bahwasanya Rasulullah $ mengutus Qais bin Sa'ad sebagai petugas

penarik zakat.

12776] Di dalam ktta,b Al Mustadrak disebutkan juga
riwayat dari 'Ubah bin Ash-Shamit bahwasanya Rasulullah #
mengutus Sa'ad kepada omng-orang yang telah wajib mengeluarkan
zakat dan beliau $ mengutus Al Walid bin Uqbatr sebagai petugas

penarik zakatdi Bani Al Mushthaliq.

127771 Al Baihaqi2orl meriwayatkan dari Asy-Sya.f i bahwa

Abu Bakar dan Umar mengutus orang (petugas) untuk menarik zakat.

Asy-Syaf i20l2 meriwayatkannya dari Ibrahim bin Sa'ad, dari

Az-Z.rhri dengan redaksi hadits ini, dan dia menambahkan, "Mereka
tidak menunda penarikan zakattersebut setiap tahunnya. "

l277St Asy-Syaf i menyebutkan di dalam fatwa qadim-

nya, "Diriwayatkan dari Umar bahwasanya dia menunda penarikan

z"akat pada tahun paceklik. Pada tahun berilctrtnyq Umar mengutus

petugas untuk mengarrbil zakat dua tahrm. "

127791 Di dalam ktt^b Ath-lhabaqa?oI3 karya Ibnu Sa'ad

disebutkan bahwasanya Nabi $2014 mengutus para petugas zakat

kepada orang-orang arab badui pada bulan-bulan haram di tahun

'oro MtutabakAl Hakim (l/398)
'o'r As-Sunan Al Kubra(4/l l0)
2orz Al Ummkarya Asy-Syaf i Ql82)
20r? Ath-Thabaq at kary albnu Sa'ad (2t 160)

'o'n 1'3D901
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kesembilan. Riwayat ini disebutkan juga di dalarn kltab At Maghazi

karya Al Waqidi dengan beberapa sanahyasecara rinci.

* Hadits Sa'ad dan yang lrinnya tentang alokasi zakat

Hadits ini at€n disebutkan kemudian.

* Iladits: Seungguhnya amal perbuatan itu berganfung
kepada niatnya.

Ini adalatr hadits muttafoq alaih yang diriwayatkan dari

hadits Umar. Dan hadits ini telah disebutkan di dalam bab Wudhu.

1027.127801 lladits: Diriwayatkan, "Tidak ada satu

kewaiiban pun pada harta selain zakat.'l

Hadits ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah2or5 dan AtlF
Thabrani20r6 dari hadits Fathimah binti Qais dengan redaksi di atas.

Dan di datam sanadnya terdapat Abu Hamzatr Maimun Al A'war;

dialah yang meriwayatkan hadits ini dari Asy-Sya'bi, dari Fathimatr

binti Qais. Dan Abu Hamzah ini adalah perawi dho'if.

Syaktr Taqiyuddin Al Qusyairi mengatakan di dalam kitab Al
Imam, "Demikian yang disebutkan di dalam salatr satu naskah.

Sementara, karni meriwayatkan hadits ini dari jalur Ibnu Majatr. Dia
telah menuliskannya di dalam Bab Orang ydng telah.menunaikan

zakat malra hartarrya tidak disebutkan kara (simpanan). Dan ini
merupakan dalil bagi kesltahihan redaksi hadits tersebut. Akan tetapi,

At-Tirmidzi2ol7 -eriwayatkannya dengan sanad yang juga disebutkan

'0" Sunanlbnu Majah (no.1789)

'o'u Al MuTam Al Kabir (Ivz.24/no.979)

'o'7 SunanAt-Tirmidzi (no.659,660)
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oleh Ibnu Majah dengan lafazh: Sesungguhrrya di dalam harta itu
terdapat lcewajiban lain selain zakat."

Syaikh Taqiyuddin juga berkata "Sesungguhnya sanad-nya

tidak seperti itu. Hadits itu diriwayatkan oleh Bayan dan Isma'il bin

Salim, dari perkataan Asy-Syabi. Dan ini adalah lebrhshahih."

Al Baihaqizote mengatakan, "sahabat-sahabat kami

menyebutkan hadits ini di dalam riwayat-riwayat mu'allaq mereka,

dan saya tidak mengetahui satlu sanad-nyapun yang mahfur.n20re

V17811 Ada hadits-hadits lain yang diriwayatkan dengan

makna serupa. Di antaranya adalah hadits Abu Daud yang dia

riwayatkan di dalam kitab Al Marasil2020 dari Al Hasan secara mursal

dengan redaksi, "Barangsiapa telah menunaikan zakathartanya berarti

dia telah menunaikan kewajiban yang dibebankan kepadanya. Dan

Barangsiapa memberikan lebih dari itu berarti dia telah melakukan hal

yang utarna."

l27S2l At-Tirrrridzi2an meriwayatkan daxi Abu Hurirah

secara marfu' dengan redaksi, "Apabila engkau telah menunaikan

zakat berarti engkau telah melaksanakan kewajiban yang dibebankan

kepada dirimu." Akan tetapi, sanad-nya dha'if.

t27S3t Al Haliim2@2 meriwayatkannya dari hadits Jabir

secara marfu' dan mayquf dengan redaksi, "Apabila bngkau telah

'ot' As-Sunan Al Kubra (4t84)
201e Di dalam catatan kaki naskah asli disebutkan, "Yaitu, dari perkataannya."
2020 Marasilkarya Abu Daud (no.130)

'-t SunanAt-Tirmidzi (no.6 I 8)

'W MustadrakAl Hakim (1/390)
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menunaikan zakat hartamu maka sungguh engkau telah membuang

keburukan harta itu dari dirimu.' Al Hakim berkata, "Hadits ini
dikuatkan oleh hadits syatrid yalorg shahih dari Abu Hurairah."

1028.127841 Hadits: Pada setiap empat puluh ekor unta
yang digembalakan terdapat kewaiiban zakat sebesar seekor unta
betiira berumur dua tahun (ialan tiga tahun); Barangsiapa

menunaikannya demi mengharap pahala niscaya dia akan

mendapatkan balasan pahalanya. Dan Barangsiapa enggan

menunaikannya maka sesungguhnya kami akan mengambihya
berikut setengah dari hartanya sebagai salah satu periiltah dari
Rabb kami. I)an keluarga Muhammad tidak berhak sedikit pun

atasnya.

Hadits ini diriwayatkan oleh Ahmad,'08 Abo Daud,202a An-
Nasa'i,2@s Al Hakim,2@6 dal Al Baihaqizoz7 dffi jalur Bahz bin

Hakim, dari bapaknya, dari kakeknya.

Yahya bin Ma'in berkata di dalam, "Sanad-nya shahih

apabila perawi selain Bahz adalatr perawi tsiqah.'aoz8

Abu Hatim2o2e berkata, "Dia adalah seorang Syaikh yang

haditsnya dicarat, tetapi tidak dapat dijadikan sebagai hujjah."

Asy-Syaf i2030 berkata, "Dia bukanlah hujjah. Dan para

ularna tidak mengaoggap hadits ini (dapat dijadikan sebagai hujjah).

M iunadlmamAhmad (sDA)M SunottAbu Daud (no.1575)

'* Sunot An-Nasa' i (noZU4\
2m6 Musta&akAl Haldm (l/398)
2w As-Sunur Al Kubra (3/105)
2@E Disebutkan di dalam kttab Tarikh Ad-Duri (41124), dar.Tuikh Ad-Dwimi @lm.

82), Al Joh Wa At-Ta'dil Q1430), dari Ib,nu Ma'in, dia berkata,"Tsiqah."

"' Al Juh wa At-Ta'dil et43o)Mo As-Suntt Al Kubra (4/105)
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Seandainya ia adalatr hadits shahih tentu kami akan berpendapat

seperti yang dikandungnya." Asy-Syaf i mengatakan hal tersebut di
dalam qaul qadimnya2o3 I

Ahmad pernah ditanya tentang hadits ini, lalu dia menjawab,

"Bagian apakah yang ditanyakan tentang hadits ini?',Lalu, dia ditanya

tentang s anad-nya, dan dia menjawab, " Sattad-ny a shalih (hasatt). uzolz

Dan Ibnu Hibban2033 mengatakar, 'Bahz bin Hakim banyak

melakukan kesalahan dalam periwayatan. Seandainya bukan karena

hadits ini niscaya aku akan menggolongkannya ke dalam kelompok

perawi tsiqah, dan dia termasuk perawi yang masih diragukan, apakah

termasuk perawi yang kuat atau lemah.2o3a

'0" Lihatkitab Al Majmu'(5D97)
M2 TanqihAhadits At-Talqtut QDS|)
283 Kitzb Al Mairuhin(lll94)
ma lbnu Al Qayyim rahimatntltah membantah perkataan Ibnu Hibban ini. Dia

berkata di dalam krtab Tahdtib As-Stnon Qll94), "Dan pe,nilaian Ibnu Hibban
(yaitu bahwasanya Bahz bin Hakim adalah perawi dha'dkarena meriwayatkan
hadits inir-) adalah penilaian yang sangat keliru. Sebab, seandainya tidak ada
alasan lain bagi kudha'if-annya selain karena ia meriwayatkan hadits ini,
seme,ntara dikatakan bahwa hadits ini tidak dapat diterima karena Bahz adalah
perawi dha'tf, tentu ini adalah logika yang rancu dan tumparig tindih. Padahal
periwayatan Bahz bin Hakim t€rhadap hadits ini tidak dapat dikatakan sebagai
penyebab kudha'if-annya karena ia tidbk menyelisihi riwayat dari para perawi
y mg ts iqah sam a sekali.'r
Al Hafizl Adz-Dzahabi jugia mengkritik pernyataan Ibnu Hibban tersebut di
dalam kitab Tarikh Al Islam, pada pembahasan tentang peristiwa-peristiwa
yang terjadi pada tahun 150 H (9/80-81). Di dalam kitab itu disebutkan, "Ada

. beberapa sanggahan teftadap pernyataan Abu Hatim (maksudnya Ibnu Hibban)
itu. Pertona, terkait dengan pernyataannya bahwa Bahz bin Haldm adalah
perawi yang banyak melakukan kekeliruan. Pe,l:ryataan ini tidak dapat
dibenarkan karena kekeliruan seorang perawi hanya dapat diketahui melalui
penyelisihannya terhadap ulama yang sema,sra dengannya. Sementara, naskah
hadits ini hanya diriwayatkan oleh Bahz tanpa ada perawi lain (yang semasa
dengannya) yang ikut meriwayatkannya. Lantas, bagaimana mungkin Anda
menilai Bahz telah melakukan kekeliruan. Kedua, pemyataan Abu Hatim (Ibnu
Hibban) bahwasanya sekelompok ulama meninggalkan (riwayat) Bahz. Aku
tidak mengetahui ada seorang ulama pun yang meninggalkan riwayat Bahz
untuk sela:nanya. Yang benar, mungkin saja mereka tidak berhujjah dengan
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Ibnu Adi2035 berkata, "4ku belum pemah melihat satu hadits

munlcar pun yang berasal dari riwayatnya (Bahz).'

Ibnu Ath-Thata' berkata di dalam bagian awal kitab l/
Ahlram, "Bahz adalah perawi maj hru|."

Ibnu Hann2oga berkata, "Dia tidak dikenal sebagai perawi

yang'adl (lunrs dalam menjalankan agama).

Kedua komentar di atas (yaitu perkataan Ibnu 'Ath Thala'

dan Ibnu Hazam) menrpakan kekeliruan dari keduanya. Karena

banyak dari para Imam hadits yang menilainya sebagai perawi tsiqah.

Dan hal itu telah saya sampaikan secara utuh di dalaur krtab Talffiish

At-Tahdzib.Ns?

Al Baihaqi dan yang lainnya2o3s mengatakan, "Hadits dari

B,ahz ini hukumnya telah di mansaffir (dihapus)."

An-Nawawi2o3e mengomentari klaim bahwa hulruman bagi

orang yang enggan mengeluarkan zakat adalah diberlakukan pada

hartanya (yang lain) yang terjadi pada masa awal islam, bukanlatl

sesuatu yang slnhlr, bahkan ia tidak dikenal. Begitu pula, klaim
adanya penganuliran hukum tidak dapat diterima selarna kebenaran

historisnya tidak dapat dipertanggrrngiawabkan.

Adapun peqjelasan yang lebih tepat terhadap hadits ini adalah

seperti yang disampaikan oleh Ibrahim Al Harbi. Dia berkata, "Di

lhabar yang diriwaytkan darinya Dengm demftian, apakah Anda telah
mengatakan konteks ymg sesunggubnya? Ketiga, pernyataan Abu Hatim:
sgandninya bukan karena hadits: Sesungufurya koni akan mengambilnya ...

Perlu diketahui bahwa ini adalah hadits yang hanya diriwayatkm oleh Bahz
saja. Dan hd itu dikatakau oleh sebagian Mujtahid dan haditsnya lebih dekat
dengan dtajatshahih."

Ms Al Kamilkaryalbnu Adt(A67)
286 At Muhaila 16t59
287 Tahdzib At-Tah&ib (rt437)
zBE As-Sunot Al Kubra (4/105)
zBe Al Maimu'(5l3ol)
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dalam redaksi hadits ini terdapat kalimat yang disampaikan secara

keliru oleh perawi. Yaitu:... Maka sesungguhnya lcami akan

mengambilnya ddn setengah dui hartanya." Maksudnyq kami akan

membagi hartanya (yaitu yang wajib dikerluarkan zakahya) menjadi

dua bagiarL dan petugas zakort berhak untuk memilih dan mengambil

bagian yang paling baik (sebagai harta zakar) sebagai hukuman bagi

orang itu karena ia telah menolak untuk membayar zakat. Adapun

harta lainnya (yang tidak memiliki keterkaitan dengan zakat),z0a0

maka ia tidak termasuk dalam konteks ini demikian.

Ibnu Al Jauzi menukilnya di dalam kitab Jam{ Al Masanid,

dari Al Harbi. Wallahu Al Mu*affiq.

1029. Perkataan Ar-Rafiti: Apabila hewan itu sedang

mendatangi tempat irinumnya maka zakatnya diambil di tempat

minum tersebut

127851 Ath-Thabrani meriwayatkannya di dalarn krtab Al
Mu'jam Al Ausatl?Br dari hadits Aisyatr. Hadits ini disebutkan juga di

dalam kitab Al Muntaqa karya Ibnu Al [trurd'2042 dia

meriwayatkannya dari jalur AMullah bin Amru bin Al Ash juga, dari

Ahmad2o43 dan lainnya

1030.127861 Hadits: Diriwayatkan bahwasanya
Rasulullah $ bersabda, '?@etagos ?,akat) tidak boleh mcminta

(wajib zakot) agarunembawa hewan ukot kepadanyu Dan (wajib

zakat) tidak boteh menjauhkan hewan zakat (dari petugas zakat).t'

'* Iolzgt)
N' AI MuTam At Ausath(no.5l 15)
zuz Al Muntaqa(no.346)
N3 Musnadlmam Ahmad (2/185)
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Hadits ini diriwayatkan oleh Ahmad204 dan Abu Daud20a5

dari hadits Ibnu Ishaq, dari Amru bin syu'aib, dari bapaknya, dari
kakeknya. Dan di dalam riwayat itu disebutkan redaksi tambahan,
"Dan zakat mereka tidak boleh diambil selain di perkampungan
mereka."

Ibnu Ishaq berkat4 "Makna: ++ 1 pada hadits ini adatah

bahwa zakathewan dikeluarkan di tempat hewan tersebut berada, dan
tidak boleh dibawakan kepada petugas zakat. sedangkan makna \i4 1
adalah batrwa petugas zakat yang berada di tempat yang jauh dari si
wajib z:.kat dilarang meminta (wajib zakat) agar mendekatkan hewan-
hewan itu kepadanya.

Riwayat terkait permasalahan ini

t27871 Hadits dari Imran bin Hushain yang diriwayatkan
oleh Ahmad,'@6 Abo Daud,zm7 An-Nasa,i,2m8 dan At-Tirmidzi2o4e
dengan penyebutan redaksi tarrrbahan di dalamnya. Redaksi tambahan
ini. diriwayatkan juga oleh Ibnu Hibban2050 dan dia me*shahih-
kannya. Akan tetapi, ke-shahih-an hadits ini bergantung kepada
kebenaran periwayatan Al Hasan dari Imran seculra langsung, padatral
hal tersebut masih diperselihkan.

M- Mwnad lmm Ahmad 8l 180,216)*5- SunorAbu Daud (no. 159 l)
2w_ Musnad Imam Ahmad (4li2g, 43g, M3)
lll SunanAbu Daud (no.258 I )
!!) Srnut An-Nasa' i (no.3 33 5)
!]- SunanAt-Tirmidzi (no. t t i:)
'050 Shahihlbnu Hibban (At lhsanlno.3267)
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Sementara, Abu Daud menyebutkan t&rfti tarnbahan setelah

sabda Nabi $ "Tidak boleh melahican Jalab dan Janab" yaitu, "Pada

hadiah (bagi perlombaan).u

t27881 Hadits dari Anas yang diriwayatkan oleh Ahmad,2osr

AlBazza4 dan Ibnu Hibban.2052 Hadits ini termasuk salah satu hadits

yang hanya diriwayatkan oleh Abdurrazzaq2ot' d*i Ma'mar, dari

Tsabit, dari Anas. Demikian yang dikatakn oleh Al Bukhari, A1

Bazz,ar dan selain keduanya.

Dikitakan pula batrwa untuk hadits yang diriwayatkan oleh

Ma'mar dari selain Az-Ztthi, maka di datam toroou;yu terdapat

kelemahan. Bu*fiari,'zosa At-Tirrridzi, dan An-Nasa'i2oss menilainya

sebagai sebuah cacat. Lalu dia berkat4 "Ini adalah kekeliruan yang

sangat fatal. Begitu pula Abu Hat,-.2056 Lalu dia Uertata, "[ni adalah

riwayat yang sangat munkar."

An-Nasa'i2057 meriwayatkannya (di dalaln kitabnya) dari

jalur lain, dari Humaid, dari Anas. Dan dia berkata, "Yang benar

adalah dari Humaid, dari Al Hasan, dari Imran. Dan hadits ini

diriwayatkan juga dari jalur Ibnu Umar sebagaimana diriwayatkan

oleh Ahma{zo58 dan sonodtyaadalah dla'if.

Mr Musnad lmam Ahmad Atrcuol)Nt' Shahihlbnu Hibban (Al lhsmlno.3l46)
*t3 Mru hurtof ftb&xraua(6690)
zosa Al llal Al Kabirkaryt At-Tirmida0tm. 263)
2055 An-Nasa'i mengatakan hal ini sebagai komentar terhadap riwayat Muhammad

bin Katsir, dari Al Fazari, dari Humai4 dari Anas. Lthat &man An-Nasa'i
(6/l I l/no. 3336) dn As-Sunot Al Kubra Ql309lno. 5496)

2056 llallbruAbu Hatim (11369)

'ot' SunanAn-Nasa' i (no.3336)
zoss Musnad lmam Ahmad (2/9 1)
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Catatan: '
Malik menafsirkan istilah jalab dm,janab dengan penafsiran

yang berbeda dari apa yang dikatakan oleh Ibnu I"hak.20se Malik
berkata,2060 "Jalob yaitu kuda yang tertinggal di perlombaan dipacu
dengan menggerakkan sesuatu dari bagian belakangnya sehingga
mendorongnya unttrk bergerak dan dapat mendatrului yang lainnya.
Sedangkan janab adalah mendekatkan kuda lain ke kuda yang sedang

berlomba. Dan setelatr deka! maka si pengendara berpindatr ke kuda
yang didekatkan tersebut, lalu mendahului yang lain.,'

Penafsiran ini ditunjukkan oleh redaksi tambahan yang
diriwayatkan oleh Abu Daud, yaitu pada perkataannya ..Di dalam
perlombaan." Penafsiran seperti ini tentu tidak dapat disalahkan.

Ibnu Al Atsii06r ..Redaksi jalab dan janab ini
memiliki dua pdnafsirarl" Lalq dia menyebutkan kedua penafsiran
tersebut dan hal itu diikuti oleh Al Mundziri di dalam krt^b Al
Hasyiyah.zoa

1031. l27S9l Iladits Ibnu Abu Aufa: Apabila suatu kaum
datang kepada Nabi $ untuk menyerahkan zakat mereka, maka
beliau mendo'akan mereka, oYa Allah, bercholawotlah untuk

'ot' Suna, Abu Daud Q/lO?). Diriwayatkan dari ya'qub bin Ibrahim dia berkata:
Aku mendengar bapakku berkata" dari Muhammad bin Ishaq, dia berkata
tentang sabda Nabi SAW:.r,a Ir rJ+ ), "ldaksud perkataan ini adalah agar
z*at hewan dikeluarkan pada tempatnya berada dan tidak dibawa ke tempat si
petugas zalcat. Makna lain dari katajanab di sini adalah pemilik hewan tersebut
tidak boleh me,qiauhkannya." Dia berkata" "Jauganlatr petugas zakat yang
berada jauh dari tempat si wajib zakat (meminta agar) hewan itu didekatkan
kepadanya. Akan tetapi, zalcat hewan itu diambil di tempat ia berada..2m sebagaimana disebutkan dr dabm As-sunan Al Kubratirya ar Baihaqi eou-
22)

Mt An-Nihayahkarya Ibnu Al Atsir (l/303)
ffi2 Mulfitashar SunotAbu Daud karya Al Mundziri et2OS)
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mereka" Lalu, bapakku menemui Nabi $ dengan membawa

zakatnya ...hadits.

Ini adalah hadits muttafaq alaih.Ms

Riwayat terkait permasalahan ini

t279}j Diriwayatkan dari Wail bin Hujar, "Rasutullah #r
mendoakari seorang laki-laki yang menyeratrkan zakaAya unta betina

ftepada petugas zakat), yaittr setelah beliau beliau menyebutkan

kebaikan jenis rrnta zakat yang diberikan, "Ya Allah anugerahlanlah
lrebertrahan pada dirinya dan pada untarqta.'2061

l032.l27gll Hadits Ali bahwasanya Al Abbas meminta
(izin) kepada Rasulullah $ agar dapat menlregerakan penunaian

zalatryr sebelum tiba waktunya. Dan beliau memberikan
keringanan kepadanya unfuk melakukan hal tersebut.

Hadits ini diriwayatkan oteh Ahmad,'0" p*^imam Penulis

kitab Sunan 2066 g1Haldm,2067 Ad-Daraquthni,268 dan Al Bailraqi206e

dari hadits Al Haiiaj bin Dinar, dari At Hakim, dari Hujiyyah bin Adi,
dari Ali. Dan At-Tirmidzi2o?o meriwayatkan hadits ini dari riwayat
Israil, dari Al Hakam" dari Hajar Al Adawi, dari Ali.

Mt ShahihAl Butfiari (no. 1497) dan Sftatu& Muslim (no. 1078)M SunorAn-Nasa' i (no.245E)M Mtunad lmamAbmad (l/l04)M SunanAbu Daud (no.1624), &CIralrAt-Tirmidzi (no.678), dan Sunanlbnu Majatr
(no.1795)

M7 MnstadrakAl Haldm (3t332)

'%' SuranAd-Daraquthni Qt 123)

'ne As-Sunan Al Kubra (4/l I l)
"o Sunur At-Tirmidzi (no.679)
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Ad-Daraquthni2oTl menyebutkan adanya perbedaan (sanad)

pada Al Hakam. Dan Ad-Daraquthni berpendapat bahwa yang rajih
adalah riwayat Manshur, dari Al Hakam, dari Al Hasan bin Muslim
bin Yannaq, dari Nabi $ secaf,a mursal. Dan sanad ini pula yang

dinilai rajih oleh Abu Daud.

Al Buihuqi"' menyebutkan bahwa Asy-Syaf i pernah

berkata berkata, "Diriwayatkan batrwa Nabi $ pernah meminjam

zak;at harta dari Abbas sebelum tiba walctunya. Dan aku tidak

mengetahui apakatr riwayat tersebut shahih atau tidak." Lalu, Al
Baihaqi berkata, "Yang dimaksudnya adalah hadits iri.'ao3

Riwayat tersebut dikuatkan oleh riwayat berikut:

127921 Hadits Abu Al Buhturi dari Ali bahwasanyaNabi $
bersaMa, "sesungguhnya kami sedang memiliki kebutuhan, maka

kami meminjam za|,at selama dua tahun dari Al Abbas." Dan para

perawi hadits ini adalah tsiqah, tetapi di dalam sanadnya terdapat

urutan perawi yang terputus.

Dan pada salah satu riwayatnya disebutkan batrwasanya Nabi

$ berkata kepada LJmar, "Sesrmgguhnya kita meminta penyegeraan

pembayaran zakat harta dari Al Abbas pada tahun pertama." Hadits ini
diriwayatkan oleh Abu Daud Ath Thayalis dari hadits Abu Rafi'.

1032.127931 lladits: Diriwayatkan bahwasanya Nabi $
meririnjam harta zilrart selama dua tahun dari AI Abbas.

M' I I al kary aAd-Daraquthni (3 / I 87- I 89/no. 3 5 I )2w As-Sunst Al Kubra (4tlll)
'* longzj
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Hadits ini diriwayatkan oleh Ath-Thabrd,2o7a dan Al
Bar.rafoTs dari hadits Ibnu Mas'ud dengan redaksi tersebut, disertai

dengan redaksi tambahan, "Dalam safu tahun.

[2794] Al BazraqN6 Ibnu Adi,2w7 dan Ad-Daraquthni2078

meriwayatkannya dari hadits Al Hasan bin Umarah, dari Al Hakam,

dari Musa bin Thalhah, dari bapaknya, de,nganredaksi yang serupa.

Al Hasan ini adalah perawi matrulc, dia menyelisihi para

perawi lainnya (dalam periwayatan hadits) dari A1 Hakam

sebagaimana telah disebutkan pada hadits sebelumnya.

l27g5t Ad-Daraquthni2oTe juga meriwayatkan hadits

tersebut dari hadits AliArzami dan Mindat bil4fizoeo dari Al Hakam,

dari Miqsarn, dari Ibnu Abbas di dalam kisah ini. Akan tetapi,

keduanya (Al'Arzami dan Mindal) adalah perawi dho'if, Yang benar,

dari Al HaI€m, dari Al Hasan bin Muslim bin Yannaq, secara mursal,

sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya

1034.127961 Pada lima ekor unta terdapat kewaiiban

zarktt sebesar satu ekor domba, dan tidak ada pertambahan

M' Al MoTanAl ltubir(no.99t5)
Mt Musnad Al Bazz;ar (no.945)M Musnadl.JB*zr (no.945) t
m Al Kmflkarya Ibmr Adi Qn$)M Sunor Ad-Daraquthni Qll24)M SunotAd-Daraquthni Ql 124-125)
2080 Sesungguhnyq Mindal bin Ali meriwayatkannya dari Ubaidillah, dari Al

Hakam. Pada bagian riwayat tersebut Ad-Daraquthni berkate "Demikian yang
dia katakan: Dari Ubaidillah bin Umar. Yang dimaksud adalah Muhammad bin
Ubaidillah, wallaahu a'lon;'Ibnu Al Mulaqqin melakukan kekeliruan dalam
sanadtnil Lihatkitab AlBadraAl Munir (51502)

425



Talkhishul Habir

besarnya zalcat untuk jumlah lebih dari itu hingga mencapai

sepuluh ekor unta.

Bagian awal hadits ini berasal dari hadits Anas sebagaimana

diriwayatkan oleh Al Bukhari2osr dan lainnya. Sedangkan bagian akhir

redaksi hadits ini disebutkan di dalam riwayat Ad-Daraquthni2o82 daxi

jalur,Ivluhammad bin Abdurrahman Al Anshari dengan redaksi, "Di
datafr kitab catatan airi NuUi 0, ..." lalu dia menyebutkan redaksi

tambahan tersebut.

* Iladits Anas: Pada lima sfter unta terdapat kewajiban
satu ekor domba. Apabila jumlahnya telah mencapai dua puluh

lima ekor unta hingga tigr puluh ekor maka zilrart sebesar satu

ekor unta betina ying telah bemmur dua tahun.

Hadits ini telah disebutkan sebelumnya dengan redaksi yang

panjang. Hadits itu diriwayatkan olel Al Bukhari, Abu Daud, dan

selain keduanya.

* Hadits: Pada empat puluh ekor domba terdapat
kewajiban zaktt sebesar satu ekor...

Hadits ini telah disebutkandi dalam hadits Umar.

1035.127971 Iladits Utsman bahwa dia berkata pada

bulan Muhamam: fni adalah bulan penunaian zilsat kalian. Oleh

karena itu, Barangsiapa mempunyai utang maka hendaklah dia

menunaikan utangnya itu, kemudian hendaklah dia menunaikan
zaloit hartanya.

m"' shahth Al Butfiari (no.1454)
N2 Sunut Ad-Daraquthni (2t I I 4)
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Hadits ini diriwayatkan oleh Malik di dalam krtzb Al
Muwaththa','ot'd* Asy-Syaf i2084 meriwayatkannya daxi Matik, dari

Ibnu Syihab, daxi As-Saib bin Yazid, dari Utsman dengan redaksi

tersebut.

Al Baihaqi2085 meriwayatkannya dari jalur sanad yang lain,

daxi Az-Ztihli (dia berkata), As-Saib bin Yazid mengabarkan

kepadaku bahlrasanya dia mendengar Utsman bin Affan berkhutbah

kepada kafni di atas mimbar Rasulullah #, dia berkata, uld adalah

bulan untuk mengeluarkan zakat kalian." Dia (Az-Zuhri) mengatakan:

As-Saib tidak menyebutkan redaksi "bulan" kepadaku, dan aku tidak

menanyakan hal tersebut kepadanya. Dia melanjutkan: Utsman

mengatakan, "Barangsiapa di antara kalian yang masih memiliki utang

maka hendaklah dia melunasi utangnya tersebut. Setelah harta kalian

bersih dari utang maka hendaklatr kalian menunaikan zakatrrya-

Al Baihaqi berkata, I'Hadits ini diriwayatkan oleh Buk*rari

dari Abu Al Yaman, dari Syu'aib, dari Az'h)hi. An-Nawawi

memberikan koreksi terhadap hadits ini sebagaimana disebutkan di

dalam kitab Syarh At Tahdzib,'ott dia berkata, "Al Buk*Iaxi tidak

menyebutkan hadits ini di dalam Y,ttab Shahilmya [seperti ini1.2087 Dia

meriwayatkan dari As-Saib bahwasanya dia mendengar Utsman

berkata di atas mimbar Nabi S; dan As-Saib tidak menyebutkan lebih

dari ini. Bulfiaxi menyebutkannya di dalam Kitab Al I'tisham (dr

dalam krtab Shahihny a), Bab Penyebutan tentang mimbar.2088

Sepeni itu pula yang disebutkan oleh Al Humaidi di dalam

Kitab Al Jam'u. Al Humaidi berkata, "Maksud Bukfiari menyebutkan

2083 Al lrtnryaththa' lmam Mdik (11253)
20u Mtunadlmam Asy-Syaf i (hlm.p|
2085 As-Sunon Al Kubra (4ll'45)

'o" Al Moimu'(61145)
2087 Redaksi di dalam kurung berasal dari naskah l, ./, dzn r.
NEs ShahihAl Bukhari (no.7338)
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hadits tersebut adalatr untuk menjelaskan tentang keberadaan mimbar
Rasulullah #" Al Humaidi juga mengatakan, "Seakan-akan Al
Baihaqi ingin menyampaikan batrwa Bukhari meriwayatkan asal

hadits ini, bukan keselurhannya.

':ir:r 1036.127951 Iladits bahwa Sa'ad bin Abu Waqqash,

Abfit''Hurairah, dan Abu Sa'id Al Khudri pemah ditanya tentang

penyerahan harta ztlrart kepada para wali (pemerintah) yang

zhalim. Dan mereka memeritahkan unfuk tetap menyerahkannya.

Hadits ini diriwayatkan oleh Sa'id bin Manshur, dari 'Aththaf
bin Khatid; Abu Mu'awiyah; dan Ibnu Abu Syaibah, dari Bisyr bin A1

Mufadhdhal, ketiganya meriwayatkan meriwayatkannya dari Suhail

bin Abu Shalih, dari bapaknya, (dia berkata), "Aku memiliki harta dan

di dalamnya terdapat zakatku." Maksudnya, kadarnya telatr mencapai

nishab z.akat. Makq aku pun bertanya kepada Sa'ad bin Abu Waqqash,

Ibnu Umar, Abu Hurairatr, dan Abu Sa'id Al Khudri, *Apakah aku

menyerahkan zakat itu sendiri (kepada yang berhak) atau aku

menyerahkannya kepada pemerintatr." Mereka meqiawab,

"Serahkanlah ia kepada pemerintah.208e:: p* tidak seorang pun dari

mereka yang memberikan jawaban berbeda kepadaku.

Di dalam riwayat lain disebutkan: Aku (Abu Shatih) katakan

kepada mereka, "Pemimpin ini melakukan seperti yang kalian lihat.

Lantas, apakah aku harus menyerahkan zakatku melalui mereka?"

Mereka menjawab,"Ya."
'ii'.

Hadits ini diriwayatkan oleh Al Baihaqi2oeo dari para sahabat

Rasulullah S yang disebutkan di atas, dan dari selain mereka.

*t tilzggl
M As-Swrot Al Kubra (4/l I 5)
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t27gg1 Ibnu Abu Syaibah2@r meriwayatkan. dari jalur

Qaza'ah, dia berkata: Aktr katakan kepada Ibnu Umar, "Sesunggtrhnya

aku mempunyai harta. Lantas, kepada siapakatr aku seratrkan zakat

hartaku itu?" Ibnu Umar menjawab, "Serahkanlah zakatnya kepada

orang-orang tersebut,u dan yang dimaksudnya adalah para pemimpin.

Lalu aku katakan, "Niscaya mereka akan memakai haxta zakattersebut

untuk membeli baju dan minyak wangi!" Dia membalas, "Meskipun

demikian."2@

Diriwayatkan dari jalur Nafi', dia menyebutkan bahwasanya

Ibnu Umar berkata, "serahkanlah zakat harta kalian kepada orang-

orang yang telah Allah jadikan sebagai wali yang mengurusi urusan

kalian. Barangsiapa berbuat baik maka kebaikan itu bagi dirinya, dan

Barangsiapa melakukan perbuatan dosa maka dia sendiri yang akan

menanggung dosa tersebut."

Hadits terkait permasalahan ini diriwayatkan juga dari jalur

Abu Bakar Ash-Shiddiq, dari Al Mughirah bin Syu'bah, dan Aisyah.

tz2S}l Sementara itq Ibnu Abu Syaibah2oe3 meriwayatkan

dari Khaitsamah, dia berkata: Aku pernah bertanya kepada Ibnu Umar

tentang masalatr zakat, dan dia berkata, "Serahkanlah z*at kepada

mereka (pemerintah).u LahL aku bertanya kepadanya setelah itu, dan

dia menjawab, uJanganlah engkau menyerahkannya kepada mereka

karena mereka telah menyia-nyiakan shalat." Akan tetapi, riwayat ini

adalah dha'ifkarenaia berasal dari Jabir Al Jdfi.

2*' MushannaflbnuAbu Syaibah (no. 10 19 l)
2@ Redaksi lengkapnya adalah, "Meskipun mereka akan mempergunakannya untuk

membeli pakaian dan winyak wangi. Wahai Qaza'ah, akan tetapi pada hartamu
' terdapat kewajiban lainnya selain zakat."

z*3 Mushannallbnu Abu Syaibatr (no.10212)
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Riwayat terkait permasalahan ini

l22Sll Hadits yang diriwayatkan oleh Musl idlos4 dari Jarir

secara marfu' dengan redaksi, *Buaflah pehrgas zakat kalian merasa

ridha (senang)." Rasulultah & mengatakannya sebagai jawaban

terha&p or.mg Arab Badui yang mengadu kepada beliau,

"Seinngguhnya ada petugas zakat yang datang kepada kami dan

mereka menztralimi kami. "

l22S2l Di dalam riwayat Abu Daud,2@l dari Jabir bin Atik

sec.ra marfu'disebutkan, ''Akan datang kepada kalian para petugas

z,akat yang tidak kalian sukai. Apabila mereka mendatangi kalian

maka sambutlatr mereka dengan baik dan biarkan saja mereka

melakukan apa yang mereka inginkan. Apabila mereka berbuat adil

maka hat itu untuk diri mereka sendiri. Dan apabila mereka berbuat

zalimmaka merekalatr yang akan menanggrmg dosanya. Dan buaflatr

mereka ridha karena kesempurnaan Takat kalian terletak pada

keridhaan mereka."

122831 Ath-Thabrani meriwayatkan di dalam kitab Al

Ausath,2@6 dari hadits Sa'ad bin Abu Waqqash secaxa marfu'dengan

redaksi, "serahkanlah zakat itu kepada mereka selama mereka masih

menegakkan shalat lima wakttr."

M ShahihMuslim (no.989)M SuranAbu Daud (no. I 588)
zw At MuTam Al Kabir (no.343)
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122841 Ahmad,2oe7 AI Harits,2oe8 dan Ibnu Wahab

meriwayatkan dari hadits Anas, dia mengisahkan: Seorang laki-laki

dari Bani Tamim datang dan mengatakan, "Ya Rasulullatr, apabila aku

telatr menunaikan zakat kepada utusanmu, apakah berani aku telah

menunaikan kewajibanku kepada Allah dan Rasul-Nya?" Rasulullatl

meqiawab, "Y4 dan engkau mendapatkan pahalanya. Sedangkan

dosanya menjadi tanggungan orang yang mengubahnya."

1037. [28051 Hadits bahwa Ibnu Umar mengirim zal<at

fitrah kepada para petugas (untuk diberikan kepada yang

berhak) dua hari sebelum Hari Raya ldul Fitri.

Hadits ini diriwayatkao oleh Matik di dalam kitab Al
Muwaththa',2oe Asy-Syaf i2l00 darinya, Ad-Daraquthni,2lol Ibnu

Hibban,2l0z dan Al Baihaqi.2lo3 Dan di dalam salatr satu riwayat

mereka disebutkan, "Satu atau dua hari sebelum hari raya Idul Fitri."
Sedangkan di dalam riwayat Malik dan Asy-Syafi'i disebutkan, "Dua

atau tiga hari (sebelum Idul Fitri).'

t2806] Bultraxi3lo4 meriwayatkan dari hadits Ibnu Umar

bahwa dia memberikan zal<at fitah kepada orang-orang yang berhak

menerimanya; mereka memberikannya safu atau dua hari sebelum hari

raya Idul Fitri.

M Musnad Imam Ahmad (3 I 136)
2oe8 Al Llathalib Al Aliyatr
2w Al Muraththa'Imam Malik(1/185)
zrm MusnadImam Asy-Syaf i (hlm.94)

"o' SuronAd-Daraquthni Ql 152)

"* Shohihlbnu Hibban (At lhsan/no.3299)
2ro3 As-Sunan Al Kubra (41 l@)
'ru ShahihAl Bukhari (no.l5l 1)
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Blab Zal<il Al Mu' asYsY arat

. (Dengan Perhitungan Per-SePuluh)

,103S-[2S0TIHaditsMu'adz:Tanamanyangdisirami
dengan air hujanr yang mendapatkan minumnya dari akarnya'

dan yang mendapatkannya melalui aliran air dari lembah maka

zakttnya adalah sepersepuluh. Adapun tanaman yang

mendapatkan air melalui penyiraman maka zil<ttrya adalah

seperdua puluh. Ketentuan itu berlaku pada kurma, gandum, dan

biji. Adapun timun, semangka, rumania, tebu, dan sayur-sayuran

adalah jenis-ienis yan€ dimaafl<an (dari irewajiban zakat);

Rasulullah $ tetah memaalkan (zakat dari)nya.

Hadits iili diriwayatkan oleh Ad-Daraquthni,2los Al

Hakim,2r06 Al Baihaqi2toz 6*i hadits Ishaq bin Yatrya bin Thalhatr,

dari parirannya; Musa bin Thalhalt dari Mu'adz. Dan di dalam

sanadrryaterdapat kelemahan dan susunan perawi yang terpuhrs.

Dan At-Timidzi2ro8 meriwayatkan sebagian redaksinya dari

hadits 'Isa bin Thalhah, dali Mu'adz. Akantetapi, Isa bin Thalhatr juga

perawi dha'if,

At-Tirmidzi berkata, "Tidak ada safir hadits pun yang

diriwayatkan secara stnhih dari Nabi $ terkait permasalaltan ini

[maksudnya, terkait dengan masalah zakat sayur-saygran]. Hadits

yang menyebutkan tentang pemrasalahan ini berasal dari Musa bin

Thalhah, dari Nabi $ tetapi hadits ini diriwayatkan secara mttrsal."

2tG Ad-oaraquthni (?97)
216 Mrtsta&akAl Hddm (l/401)

"' As-St n*t Al Kabra (41129)
2rG Sznor At-Tirmidzi (no.638)
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Ad-Daraquthni meriwayatkaonya di dalam kttab Al llalzt@

dan dia berkata, "Yang benar bahwa sattad-nya adalah mursal."

Al Baihaqi meriwayatkan sebagian redaksi hadits ini dari

hadits Musa bin Thalhatr dengan redaksi, "Musa berkata: Kami

memiliki catatan dari Mu'adz"

ai Uatim meriwayatkanny4 dan dia berkata,2ll0 "Musa

adalah seorang tabi'in generasi awal. Dan tidak dapat dipungkiri

bahwa dia memang pernahbertemu 9*g* Mu'adz."

Aku katakan bahwa Abu Zur'aflll tidak membenarkan

pertemuan antara Musa bin Thalhah dan Mu'adz tersebut. Ibnu Abdil

Bar mengatakan, "Dia (Musa bin Thalhah) tidak pernah bertemu

dengan Mu'adz, begihr pula sebaliknya.'

t2S08l Al Bana?rr2 dan Ad-Daraquthni2rr3 me'iwayatkan

hadits tersebut dari jalur Al Harits binNabhan, dari 'Atha bin As-Saib,

dari Musa bin Thalhalu dari bapaknya secara marfu', dengan redaksi,

"Tidak ada zakat pada saYuran."

Al Banar berkata "Karli tidak mengetatrui ada seorang

perawi prm yang menyebutkan di dalam sanad tnt: dari bapaknya,

selain A1 Harits bin Nabhan."

Ibnu Adi2lla meriwayatkan hal tersebut kepada Al Harits bin

Nabhan. Akan tetapi, penilaian tentang ke-dha'if-an sanad tersebut

diriwayatkan dari sekelompok ulama. Adapun sanad yang

diriwayatkan secara masyhrn dari Musa adalah mursal.

2r@ At Ilal Ad-Daraquthni (4D03-20/.)
,rro 

1AD941
2r I I Lihat kitab Jam,i Ath-Talahil (h1m.2331
2rr2 Musnad AlBazz,ar (no.940)
2t 13 9uro, Ad-Daraquthni (296)
zrra AI Kamil karya Ibnu Adi (2191)

433



Tatkhishul Habir

Ad-Daraquthni2lls meriwayatkannya dari jalur Marwan bin

Muhammad As-Sanjari, dari Jarir, dari Atha bin As-Saib. Dan di
dalam sanad ini dia menyebutkan "Dari Anas" sebagai pengganti

redaksi *Daxi bapaknya." Mungkin saja kekeliruan dalam penulisan

hadits ini berasal darinya (Marwan). Selain itq Marwan ini adalah

perawi yang sangat dho'if.

t2809] Ad-Daraquthni2rr6 meriwayatkan dari hadits Ali
dengan redaksi yang saura seperti itu. Dan di dalamnya disebutkan

nama Ash-Shaqr bin Habib, dan dia adalah perawi yang sangat lemah.

Riwayat terkait permasalahan ini

t2Sl0] Hadits dari Muhammad bin Jahsy Hadits tersebut

diriwayatkan oleh Ad-Daraquthni,2lrT dan di dalamnya terdapat

perawi bernarna AMullah bin Syabib. Tentang dirinya dikatakan,

"Sesungguhnya dia mencuri hadits (yaitu melakukan distorsi dalam
penuttrran sanaPt)l'

t2811] Hadits Dari Aisyah. Hadits ini diriwayatkan oleh

Ad-Daraquthni2lls 6i dalam kitabnya. Dan di dalam sanadnyaterdapat

Shalih bin Musa yang merupakan perawi dha'y.zro

" 
I s Sunan Ad-Daraquthn i Qt 9 6)

2 | 16 Sunan Ad-Daraquthni (2/95)
2t'7 SunanAd-Daraquthn i Qlgs)
" "^ Sunan Ad-Daraquthn i Ql 9 5)
2rre Di dalam catatan kaki redaksi asli bahwa di dalam naskah yang lain disebutkan,

"Dan dia adalah dha'if,"
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128127 Hadits. mauquf dari Ali dan Umar. Hadits ini
diriwayatkan oleh Al Baihaqi2tzo di dalam kitabnya.

1039. [28131 Hadits: Kewajiban zalrait berlaku pada tiga
jenis makanan: kurma, kismis, gandum halus, dan gandum kasar.
Tidak ada kewajiban zakat pada makanan selain itu.

Hadits ini diriwayatkan oleh Al Hakimzt2r dan Al Baihaqizr22

dari hadits Abu Burdah, dari Abu Musa dan Mu'adz ketika Nabi $
mengutus keduanya ke Yaman untuk mengajarkan kepada penduduk

Yaman tentang ajaran Islam. Di dalam hadits itu disebutkan,

"Janganlah kalian mengambil zakat selain dari keempat
jenis makanan ini: gandum kasar, gandum halus, kismis, dan kurma."
Dan Al Baihaqi berkata" "Paraperawinya adatah tsiqah, dan sanadnya
muttashil."

l2Sl4l Dan Ad-Daraquthni2rts meriwayatkan dari hadits
Musa bin ThalhalL dari Umar, "Rasulullah $ menetapkan z*atpada
kee,mpat jenis makanan ini ...," lalu dia pun menyebutkan redaksi di
atas.

Abu Zulah "Riwayat Musa bin Thathah dari
Umar adalah riwayat mrsol. Dan hadits Musa bin Thalhah ini telah
disebutkan Grkait de,lrgan kitab catatan (yang didapatkannya) dari
Mu'adz"

' As-Sror*, At Kubra (4tlD,l3})
2"r l,Iusta&akAl Hakim (l/401)
"n As-Storot Al Kubra (41t25)'
2rB Stptor Ad-Daraquthni (?fi6)
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[28 I 5] Ibnu Majaf ru d^nAd-Daraquthni2r2s meriwa)'atkan

dari hadits Amru bin Syu'aib, dari bapalarya, dari kakeknya, dengan

redaksi, "Sesr:nggubnya Rasulullah dS menetapkan zakat pada

gandum kasar, gandum halus, kurma, dan kismis."

Ibnu Majah meriwayatkan redaksi 1ag$ehan, "Dan dzurrah

(biji jagung).'

Akan tetapi, sanadke,&nriwayat di atas adalah lematr karena

ia berasal dari riwayat Muhampad bin Ubaidillah Al 'Atz,ami, dan dia

adalah perawi matnrk.

t28l6l Dan Al Baihaqi2r26 meriwayatkan dari jalur

Mujahid, diaberkatq uPadamasaNabi $ zakat (bahanpangan) hanya

sebatas lima jenis...," kemudian dia pun menyebutkan hadits di atas.

l28l7l Diriwayatkan dari jalur Al Hasan 2127 dia berkat4

'tlabi S ti{ak mewajibkan zakat selain pada sepuhrh jenis barang."

Lalu dia menyebutkan kelima jenis tersebut (dan juga) unta, sapi,

dombq emas, danperak.

[2818] Diriwayatkan dari Asy Syabi batrwasanya

Rasulullah S menulis pesan berikut kepada penduduk Yaman,

"Sesr:ngguhnya zakat itu hanya berlaku pada gandum kasar, gandum

halus, kurma dan kismis."

Al Baihaqi berkata, "Hadits-hadits mursal ini diriwayatkan

melalui jalur sanad yAng berbeda-beda, dan hadits yang satu

"'o Sunonlbnu Majah (no.1815)

"" Sunu,Ad-Daraquthn i QI94)
"* As-Suno, At l{ubra (41129)

"u As-Sunon Al Kubra (41 129)
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menguatkan hadits yang lain. Bahkan, ia dikuatkan juga oleh hadits

Abu Mus4 perkataan lJmar, Ali, dan Aisyah dengan redaksi :Tidak

ada zakat pada sa5ruran. "

lO40.Perkataan Ar-Raf i: Khabar ini -maksudnya
hadits Abu Musa- melarang penarikan zalat pada selain keempat

jenis tersebut. Akan tetapi diriwayatkan secara shahih adanya

zallait pada dzurrah (semagam biji jagung) dan jenis lainnya
berdasarkan perintah Rasulullah $

Aku katakan bahwa perkataan Ar-Raf i ini masih harus

dikaji kembali. Adapun tentang Dzurrah, telah disebutkan sebelumnya

bahwa sanad hadits yang menyebutkan kewajiban zakat padanya

adatalr dha'if sekali. Sedangkan2l2s tentang selain dzurrah, ia
disebutkan pada riwayat Al Hasan secara mursal dari jalur Amru bin

Ubaid, dan dia adalah perawi yang sangat dha'if.Lantas, bagaimana

mungkin redaksi tambahan yang dha'if im dapat dijadikan sebagai

acuan?

1041. [28191 Hadits Umar: Pada Zfifiia terdapat zakat

sebesar sepersepuluh.

Hadits ini diriwayatkan oleh Al Baihaqi2r2e dengan sanod

munqathi'. Dan yang meriwayatkan hadits ini kepadanya (yaitu Al
Walid, dan dia adalah guru Al Baihaqi dalarn hadits ini -pen) adalah

Utsman bin 'Atha, dan dia adalah perawi dha'if. Dia berkata, 'oDan

yang paling shahih terkait dengan permasalahan zakat Zaitun ini
adalah perkataan Ibnu Syihab: Sunnah yang berlakn pada zakat zaitun

adalah ia diambil dari orang yang memerasnya ketika panen (apabila

"x 1o29s1

'rD As$unan Al Kubra (41129)
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buah itu mendapatkan air dari hrjan, sungai, atau dari uk*yq maka

zakaaya sebesar sepersepuluh...," lalu dia menyebutkan perkataan

Ibnu Syihab tersebut.

1042.Perkataan Ar-Raf i: I)an selainnya.

Maksudnya, zakat tentang zaitun itu diriwayatkan juga oleh

salrabat Rasulullah $ selain Umar. Penulis lotab Al Muhadzdzabzrso

(Imarn Asy Syairazi) menyebutkan riwayat tersebut dari Ibnu Abbas.

Akan tetapi, An-Nawawi menilainya sebagai atsar yang dha'if.zr3r

Q82Ol Ibnu Abu Syaibah2l32 meriwayatkan atsar tersebut

datam kitabnya, dan di dalam sanadnya terdapat Laits bin Abu

Sulaim. Mungkin juga yang maksud oleh Ar-Raf i melalui

perkataannya "Dan selain.ya" adalah Ibnu Syihab.

Catatan:

12821) Al Hakim meriwayatkan di dalam kitab Tarilfi
Naisabur dari jalur 'Urwah, dri Aisyah secara marfu'dengan redaksi,

"Zakat (bahan makanan) berlaku pada lima jenis makanan: gandum

halus, gandum kasar, anggrr, kurma, dan zaitun." Tetapi, di dalam

sanadnyaterdapat Utsman bin Abdurahman Al Waqqashi, dia adalah

seorang perawi yang riwayatryatidak dipakai.

Perkataan Ar-RaIi'i: Diriwayatkan bahwa Abu Bakar

(mengambil zakat dari madu-P)...

"t0 Lihat kitab Al Muhadzdzab karya Asy Syairazi (l/153)
znr Al Mqimn' karya An-Nawawi (5/413)
2r3z Mns ha,tnaf lbnaAbu Syaibah (no. I 0M7)

4:18
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Perkataan ini akan disebutkan padabagian akhir bab.

1043.128221 Hadits Mu'adz bahwa dia tidak mengambil
zal<at dari madu. Dan dia berkata, "Rasulullah * tidak
memerintahkan safu hal pun kepadaliiu terkait (zakat) madu."

Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Daud di dalam kitab Al
Marasil,zr33 Al Humaidi di dalam kitab Musnadnya, Ibnu Abu
Syaibah,2r3a dan Al Baihaqi'ztrs yaitu dari jalur Thawus, dari Mu'adz.

Akan tetapi, di dalam sanad-ryaterdapat urutan perawi yang terputus

antara Thawus dan Mu'adz. Akan tetapi, Al Baihaqi berkata, "Hadits
ini kuat karena Thawus mengetahui benar tentang hukum yang

ditetapkan oleh Mu'adz."

- 
l044.Perkataan Ar-Raf i: Diriwayatkan dari Ali dan

Ibnu Umar, "Tidak ada zakat pada madu."

128231 Adapun hadits Ali, Yahya bin Adam
meriwayatkannya di dalam kitab Al Kharaj, dan di dalam sanadnya

terdapat urutan perawi yang terputus. Adapun riwayat Ibnu Umar,

saya tidak mendapati bahwa ia diriwayatkan secara mauquf hingga

kepadanya. Bahlen akan disebutkan riwayat yang menunjukkan

batrwa ia adalah riwayat mfrfu' yang berbeda dari riwayat mauquf
tersebut.

1045.128241 perkataan Ar-Raf i: Disebutkan di dalam
hadits dari Rasulullah $ tentang penarikan zalrait pada madu.

2133 Marasilkarya Abu Daud (no.l07)
2t3a Musnad lbnuAbu Syaibah (no. 10055)

"'5 As-Sunan Al Kubra (41127)
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Hadits ini diriwayatkan oleh At-Tinnidlr36 dari hadits Ibnu

Umar [batrwaSanyal2ttt Rasulullah & bersabda, "Tentang zakatmadu,

pada setiap sepuluh geriba madu terdapat kewajiban zakat sebesar satu

geriba (yaitu sepersepuluh)." At-Tirrlidzi mengatakan, "Pada

sanadnya terdapat cacat yang masih diperbincangkan, dan hadits ini

tidak shahih.- HaL itu karena di datam sandnya terdapat Shadaqah As

Samin, dia adalah perawi dengan hafalan yang lemah. Dan riwayatnya

diselisihi.

An-Nasa'i2138 berkata, *Ini adalah hadits munkar."

Al Baihaqi2l3e meriwayatkan hadits tersebut dan dia berkata,
.'Hanya Shadaqatr yang meriwayatkan hadits dengan redaksi ini (dari

Musa bin Yasar-p""),'d* Shadaqatr ini adalah perawi dha'if."

Sesungguhny4 hadits ini diriwayatkan juga secara mutaba'ah

oleh Thalhah bin Zatd, dari Musa bin Yasar sebagaimana disebutkan

oteh A1 Mamrdzi. Dan dinukil dali Ahmad bahwa menurutnya hadits

ini adalatr dha'if.

At-Tirmidz?rao menyebutkan bahwa dia pernah bertanya

kepada Bukfiari tentang hadi* ini. Bukhari menjawab, "Hadits

tersebut diriwayatkan dari Nafi', dari Nabi $ secara mursal."

Al Hakim menukilnya di dalam kitab Tarikh Naisabur, dari

Ibnu Abu Hatim, dari bapaknya, dia berkata, Muhammad bin Yahya

Adz Dztruli meriwayatkan hadits menjelang wafatnya, dari 'Arim, dari

Ibnu Al Mubarak, dari Usamah bin Zud, dar, bapaknya, dari Ibnu

"tu Suno, At-Tirmidzi (no.629)
2137 Didalam naskatr asii disebutkan "dari" dan yang knmi sampaikan di sini berasal

dari naskah l, 9, dan r.
2138 Ibnu Al Jauzi menukilnya darinya di dalam At Tatrqiq (2/41)

't" As-Sunan Al Kubra (41126)

"oo Al llal Al Kabir Qim.Loz)
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Umar se@ra ,norfu'dengan redaksi, "Rasulullah $ mengarrrbit, zakat

madu sebesar sepersepuluh-

Abu Hatim mengatakan, "Yang benar bahwa sanad riwayat
itu'berasal dari Usamah bin. 7aid, dari Amru bin Syu'aib, dari

bapaknya, dari kakeknya. Seperti itulah yang diriwayatkan'Arim dan

perawi lainnya kepada kami."

Abu Hatim juga.berkata, "Mungkin saja nama Amru bin
Syu'aib terluputlhilang dari kitab catatannya (Al Hakim) sehingga

terjadilah kekeliruan di dalam penuturan sanadhadrts tersebut."

At-Tirmidd2l4l be*at4 "Dan terkait permasalahan ini
terdapat riwayat dari AMullah bin Amru."

Aku katakan bahwa riwayat yang dimaksud adalah sebagai

berikut:

!pS25t I{adits Abu Daud2l42 dan An-Nasa'i2ra3 dari 3alur
Amru bin Al Harits Al Mishri, dari Amru'bin Syu'aib, dari bapaknya,

dari kakekqaa, dia berkata, 'T{ilal, salah seorang anak Mut'an datang
kepada Rasulutlah $ membawa sepersepuluh dari madunya. Dan dia

meminla Rasulullah agar menjaga sebuah lembah milikinya yang

diberi nama Salabah- lvlak4 Rasulullah prm meqiaga lembah itu
Ketika Umar meqiadi fldifrt, dia menulis kepada Su&an

bin W6ihb bahura apabila Hilal tetap menunaikan2l4 sepersepuluh

zakatmadunya kepadamu s€eerti yang dia tunaikan kepada Rasulullatr

* -aka lindungilah lembah madu Salabahnya Akan tetapi, apabila ia

2w Stotor At:tfumida (3D4)
2w Stun Abuf,taud (no. 16ffi)
'ra3 .Snnor An-Nasa' i (no.2499)

"" 0srzg6l
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tidak menunaikannya maka madu ittr sama seperti lalat dan madu itu

boleh dimakan oleh siapa saja yang mau."

Ad-Daraquthni2las berkata, "la diriwayatkan dari

AHurrahman bin Al Harits dan Ibnu Lahi'ah dari Amru bin Syu'aib

secara musnad. Adapun riwayat Yahya bin Sa'id Al Anshali dari

Amru bin Syu'aib dari Umar adalah mursal.

Aku katakan bahwasanya ini adalah 'illat hadits tersebut.

Abdurrahman dan Ibnu Lahi'ah keduanya tidak tennasuk ulama hadits

yang mumpuni. Akan tetapi, Amru bin Al Harits; salah seorang ulama

tsiqah,meriwayatkan secara mutaba'ah dari jatur keduanya.

Usamatr bn T,rrid juga meriwayatkan hadits mutabi' dari

Amru bin Syu'aib terhadap riwayat kedua perawi tersebut. Dan hadits

itu diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan lainnya, sebagaimana telalt

disampaikan sebelumnya.

At-Tirmidzi berkata:

128261 Terkait masalah ini terdapat hadit$. dari Abu

Sayyarah.

Ah katakao bahwa perawi yang dimaksud adalah Abu

Sayyarah Al Muta'iy. Dia berkata: Aku katakan, "Wahai Rasulullah,

sesunggubnya aku memprmyai (peternakan) madu." Rasulullah

bersabda, "Tunaikanlah sepersepuluh dari zakatnya." Dia berkata: Aku

katakan, "Wahai Rasulullab jagalah gurungnya untukku." Maka,

Rasututlah pun menjaga gunungnya untul&tr.

Abu Daud,2la6 Ibnu Maiah,2rq dan Al Baihaqi

meriwayatkannya dari riwayat Sulaiman bin Musa, dari Abu

ztas 1161 karya Ad-Daraquthni Ql llDlno.A7)
2146 la tiaat ditemutandi dalam sunan Abu Daud. Mungkin yang dimaksudnya

adalah Abu Daud Ath Thayalisi karena dia meriwayatkan hadits tersebut di

42
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Sayyaralr. Akan tetapi, sanad 'ini'adalah munqathi'. Bukhari2l4s

berkata, "Sulaiman tidak pemah bertemu dengan seorang Sahabat

Rasulullah # pun, dan tidak ada satu hadits pun yang shahih terkait

dengan kewajiban zakatpada madu."

Abu Umar2lae berkata, "Hadits dengan sanad tersebut tidak

dapat dijadikan sebagai hujjah."

t2S27l Dia2rso berkatq "(Selain dari Abu Sayyarah-r"n1

hadits tentang zakatmadu ini diriwayatkan juga dari Abu Hurairah."

Aku katakan bahwa hadits Abu Hurairah tersebut

diriwayatkan oleh Al Baihaqi.2lsr Akan tetapi di dalam sanadnya

terdapat Abdullah bin Muharrar, dan dia adalah perawi matruk.

128251 Al Baihaqi2"' jrgu meriwayatkan hadits tentang

zakat madu ini dari hadits Sa'ad bin Abu Daab; Nabi #
menugaskannya sebagai petugas zakat bagi kaumnya sendiri. Sa'ad

bin Abu Daab berkata kepada mereka, "Tunaikanlah (zakaQ sebesar

sepersepuluh pada madu." Qdu masa kel:hilafaan Umar) Sa'ad

membawa zal<at madu kaumnya itu kepada Umar. Makq Umar pun

mengarnbilnya lalu.menjualnya. Kemudian, dia menjadikannya pada

sedekatr bagi kaum muslimin.

dalam kitab Munahya (1214) dan dari jahr sana&rya Al Baihaqi
meriwayatkanny a @ I 126)

zroT Sunarrrlbnu Majah (no.1823)
2r8 Al llat Ah(aDir karya At-Tirmidzi (hlm. l0?no.176)
ztae Al Istidzks Of2E7)
2t50 yaitu At-Tirmidzi di dalam,Szzaz At-Tirmidzi QD4)
"5r As-Sunqt Al Kubra (4t126)

"t' As-Sunan Al Kubra (4lln)
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Akan tetapi, di dalam sanadhyaterdapat Munir bin Abdullah.

Buk*rari, Al Azadi, dan yang lainnya menilainya sebagai perawi

dha'if. Asy-Syaf i berkata, "Sesungguhnya redaksi hadits Sa'ad bin
Abu Daab ini tidak menunjultcan bahwasanya Nabi &
memerintahkannya untuk menarik zakat dari madu. Jadi, zakat atas

madu (milik kaumnya) merupakan pendapat (ijtihad) dari Sa'id bin

Dziab. Lalu, kaumnya memberikan z*at madu mereka kepadanya

secara sukarela."

Az-Za'fanar2l53meriwayatkandariAsy-Syafr'i,"Haditsyang

menyatakan batrwa zakat bagi madu sebesar sepersepuluh adalah

hadits dha'if. Dan pendapat yang menjadi pilihanku adalah tidak ada

zakatpada madu."

BukJlari2lsa mengatakan, "Tidak ada satu hadits shahiih pwr

terkait dengan permasalahan ini."

Ibnu Al Mundzir berkata, "Tidak ada hadits shahih di dalam

masalah zakat madu ini. "

l2S2gl Diriwayatkan di dalam krtab Al Muwaththa',2r55 dari

Abdullah bin Abu Bakar, dia berkata: Kitab catatan Umar bin Abdul

Aaz sampai kepada bapakku dan ketika itu dia berada di Mina. Dan

di dalarnnya disebutkan, "Janganlah engkau mengambit z*at dari

kuda dan madu."

1046.[2830] Hadits: Diriwayatkan bahwasanya Abu
Bakar mengambil zakat dari Habbul Ushfur,yaitu Qurthum.

Aku belum menemukan asal hadits ini.

'\$r-Sur* Al Kubra (4 t 127)
2154 Al llal karya At-Tirmidzi (hlm. 102)
ztss 

Al. Muw aththa' lmam Malk (l 127 7 -27 8)
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1047.[28311 Hadits Abu Sa'id: Tidak ada kewajiban
zalrc;t pada kurma yang jumlahnya kurang dari lima wasaq.

Hadits ini disebutkan berulang kali oleh penulis (Ar-Raf i).
Ini adalah muttafaq abirtrsg dan di dalam riwayat An-Nasa'i2ts7

disebutkan, "Tidak adazakat pada kurma yang jumlahnya kurang dari

lima wasaq."

Dan di dalarn redaksi Mu*lim2ls8 disebutkan, "Tidak ada

lzakatfzrse pada biji dan kurma hingga ia mencapai lima wasaq."

Riwayat terkait permasalahan ini

t2S32t Hadits Jabir dengan redaksi seperti hadits Abu Sa'id.

Hadits ini diriwayatkan olehMuslim di dalam kitabnya.2rm

128331 Hadits Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh
Ahmadztot dan Ad-Daraquthni2l62 di dalam kitab mereka

t3834] Hadits dari Amru bin Ham yang diriwayatkan oleh
Al BaihaqFr63 di dalam kitabnya yang telah terkenal.

ztlshannAl Buldari (no.1405) dan ShahihMuslim (979)

'rt'SttnartAn-Nasa'i (no.2475) i
2t58 Thahk Muslim (no.979)
2r5e Redaksi yang berada di dalm tanda kunrng berasal dari naskah ;, v, dan :.
2tn ShahihMuslim (no.980)
216r Munad lmam Ahmad Ql4O3)
"" sunan Ad-Daraqutrni (2t93, 99, 129). Hadits ini berasal dari Abu Sa'id Al

Khudri, d"n saya tidak mendapatinya dari hadits Abu Hurairah (berdasrkan
sanad yang disebutkan di dalam Ad-Daraquthni). Al Hafizh Ibnu Hajar, di
dalam kitabnya Ithaf Al Matrirah, juga tidak menyandarkan hadits tersebut
kepada Abu Hurairah, wallahu a'lam.

"u' As-Sunan Al Kubra (3/89-90)
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1048.Hadits: Diriwayatkan bahwasanya Rasulullah $
bersabda, "Satu wasrq setara dengan enam puluh sha'." Iladits
ini diriwayatkan oleh Jabir dan sahabat Rasulullah lainnya.

t2835] tladits Jabir diriwayatkan oleh Ibnu Majah,2ln tetapi

sanadnyadha'if.

Adaprm riwayat dari selain Jabir adalatr sebagai berikut:

128361 Ad-Daraquthni2r65 dan Ibnu H'bban2r66

meriwayatkannya dari hadits Amru bin Yahya" dari bapaknya, dari

Abu Sai4 di dalam hadits yang lalu. Dan di bagian a}rhirnya

disebutkan, "Dan satuwasaq setara dengan enam puluh Sha'."

Abu Daud,2l67 An-Nasa'i,2168 dan Ibnu Majat?r6e

meriwayatkannya dari jalur Abu Al Bukhturi, dari Abu Sa'id,

bahwasanya Rasulullah $ bersabdq "Satu wa'saq setara dengan enam

puluh Sha'.n Abu Daudberkata, "sanadtersebut adalatr munqathi', dan

Abu Al Bulfitud behrm pemah mendengar hadits dari Abu Sa'id.'

Abu Hatim2lTo b€rkatq "Abu Al Bukfituri belum perrah berjumpa

dengan Abu Sa'id-"

' 128371 AI Baihaqi2rTr meriwayatkannya dari hadits Nafi:
dari Ibnu {Jmar, dia berkata, "Satu wasaq setara dengan eftlm puluh

sha'.u .

"* Srr*rlbnu lv{ajah (no.1833)

"ut SunurAd-Draquftni Q tl29)
"6 shohihlbnu Hibbm (Al lhsan/rc.3252)
2t6' SunwtAbu Daud (no.I559)

"u' Sun*, An-Nasa'i (no.2486)
2t6e 5nn*, Ibnu lvlajah (no. I 832)
2r'0 AlMorasilkwyalbnuAbu llatim (hlm. 76)
2t7 | Avsunan Al Kubra (41121)
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[2838, 2539] Dalam salah satu riwayat Al Baihaqizt72 ter\ut
permasalahffi ffi, disebutkan hadits dari Aisyah, dari Sa'id bin Al
Musalyab

1049.128401 Hadits Aisyah: Petunjuk Rasulullah yang

berlaku adalah tidak ada zakat untuk kurma yang jumlahnya
kurang dari limawasaq.

Hadits ini diriwayatkan oleh Ad-Daraquthni2rT3 daxi jalur Al
Aswad, dari Aisyah dengan redaksi di atas. Di dalam riwayatnya, Ad-
Daraquthni menyebutkan redaksi tambahan, "Satu wasaq sebesar

enam puluh sha', dan tidak ada kewajiban zal<at bagi sayuran yang

ditumbuhkan2lTa oleh bumi." Al<an tetapi, di dalam sanadnyaterdapat

Shalih bin Musa yang merupakan perawi dho'if.

Hadits ini diriwayatkan juga oleh Abu 'Awanah di dalam

krtab Shahih-ry*2t7s

1050. l2S4ll Hadits Ibnu Um arr: Zakat bagi tanaman
yang disirami dengan air hujan, mata air, atau saluran pengairan
adalah sebesar sepersepuluh. Sedangkan zal<at bagi tanaman
yang disirami sendiri adalah sebesar seperdua puluh.

Hadits ini diriwayatkan oleh Bu1fiari,2l76 rbnu Hibban 2177

Abu Daud2l?8 An-Nasati,2t7e dan Ibnu Al Jarud.2l8o

"o As-Srntor Al Kubra (4tl2l)
"B s,mo, ia-oaraaulii @ lig)
"'n lrit'2n1
2t! mtsta*Uqi Abu Awonah (no2ffi)
2tr Shahih Al Bulfiari (no.1483)

"' Shahihlbnu Hibban (Al ltlsarttrfi2aT)
2tn SunotAbu Daud (no.1596)
2t?:' SuunAn-Nasa' i (no.2488)
zrw Al Muntaqa karya Ibnu Al Janrd (no.348)
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Abu Zut'ah menyebutkan bahwa yang shahih sanadhadits ini
hanya sampai kepada Ibnu Umar (mauqu/). Dan Ibnu Abu Hatim

menyebutkan sanad tersebut dari Ibnu Umar, sebagaimana di dalam

}Jtab Al llal.zrtr

l2W2l Muslim-ilt2 meriwayatkannya dari hadits Jabir.

125431 At-Tirmidd2r83 dan

meriwayatkannya dari Abu Hurairah.

Ibnu2le Majatt

l28H4l An-Nasa'i2t85 den Ibnu Majalfls6 meriwayatkaonya

dari hadits Mu'adz" Dan hadits itu akan disebutkan melalui jalur sanad

yang lain.

Catatan:

l<ata EfJt (Al 'Atsariy) dibaca dengan huruf 'Ain dan huruf

tsa bertanda baca fathah. Ada pula yang mengatakan bahwa hrrruf rsa-

nya dibaca sulun (Al Atsri). Al Azhari dan yang lainnya mengatakan,

"Kata Al Atsari ditujulen s@ara lfiusus untuk sesuatu yang disirami

dengan air yang mengalir dari saluran tertentu. Jalur pengairan ifil
digali lalu air dari sumbernya dialirten di dalamnya. Saluran air ini
dinamakan 'Atsari karena orang yang berjalan susah untuk

2rEt Al llal lrlryalbnr Abu Hatim (1D24)

"'2 Shahk Mustim (no.98 l)
2tE3 

Sun@t At-Tirmidzi (no.639)
zt8a Suter lbnu lvlajah (no.l8l6
2tt5 Sur@t An-Nasa'i (no -2490\

'ru Sunutlbnu tvlajah (no.1818)
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melewatinya Sedangkan 

"l"llt 
1an Nadhh) artinya menyirami dengan

(banhun) mta-

1051. tz&|Sl Perkataan Ar-Raf i: Diriwayatkan,
*Tanaman yang disirami dengen bantuan unta atau ember, maka

zakatnya sebesar seperdua puluh.'

Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Daud2r87 dari hadits Al
Harits Al A'war, dari Ali.

AMullah bin Abmad meriwayatkannya dari kitab Ziyadat Al
ild.rsrad.zl8t Seaangkan Yahya bin Adam meriwayatkannya'di dalam

kitab Al Khar4ztu dari jahrr Ashim bin Dharnratr dari Ali. Dan dia

menyebutlcan bahurasanya dia memperlihatkannya kepada bapaknya,

lantas bapaknya mengingkarinya

Ad-Daraquthni di dalam kttab At llal,zreo nYang

sluhih adalah smad hadits ini hanya sampai kepada Abu Ishaq

Qnruqtd)}'

N Bana?lel mengisyaratkan bahwa hanya Muhammad bin
Salim yaag meriwayatkan hadits ini secaftr marfu dari Abu Ishaq.

12846]., Dan Yahya bin Adam .di dalam

kitab Al Kharajzre dari hadits Abaq dari Anas dengan redaksi,

"Rasulullah $ menetapkan akatsebesar sepersepuluh untuk tamaman

yang me,ndapafkan ,dari hujan- Adapqn,ymg dis-u.amr

2rn Stnot AbuDaud (no. 1572)
2ru lrttsod lmn Ahmad (l/145)
ztt9 Kiab lI KhoukaryaYahya bin Adam (no.374)
zrn At ltat Ad-o, aqullhni(6nD
2ret itur4d N Baz'zzr (2ltl2A7)
2rnl<itab Al Khqaj (no.37l)
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dengan (bantuan) ember, tmt4 ghmb (bejana besar) dan sapi maka

zak,atny a sebesar seperduapuluh.'

Crtrten:

Carapenuturan lsxz,-1flt (Al Gharb) padahadits di atas sama

seperti kata Al Gha$ yang artinya barat. Dan yang dimaksud Gharb di

sini adalah ember besar.

10s2.12u71
unt&..rtt al EodE.

Hadirc ini

Hadits: Ambiltth zakat atas unta berupa

diriwayatkan oleh Abu rlald2lea dan Ibnu

t*d"j.h '* dari badits Atha bin Yasa, dai Mu'adz bin Jabal,

bahwasanya Rasulutlah mengrrtus Mu'adz ke Yaman dan beliau

berpesao, "Ambillah zarlrd. atas biii benrya b[ii, zakat atas domba

benrpa dombq akafatas rmta b€Nrrya unta' dan zalort atas sapi berupa

sapi (apabilatelah memenuhi lriteria nishabnya -pen)."

Al tlakim2r$ mensrrahihlnnnya berdasarkan syarat Bul&ari

dan Muslim. Akan tetapi, pqilaian tersebut bartr berlalar apabila

benar bahwa'Atha meriwayatkaonya dari Mu'adz langsung.

Aku kdakan bahwa tidak bcnar Atha pernah meriwayatkan

socara langsmg dri Mu'd tra€na Atha dilahitlon sctelah Mu'adz

meninggal. Atar+ Mu'adz meninggat pada tahrm ketilra Atha

dilahirlcan, er setahrm setelah dia dilahirkm.

2rts sralaa Abu oaua 1no.isee1
2te1 Surmrlbnu lvlajah (no.1814)

'r% Musta&ahAl llakim (l/3SS)
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Dan Al Bazzar berkat4 "Tidak ada informasi yang

menyebutkan batrwasanya Atha meriwayatkan hadits dari Mu'adz

s@ara langsung."

l053.Perkataan Ar-Raf i: Waktu waiib zal<at bagr

kurma dan anggur adalah setelah ia bercahaya, yaitu setelah

tampak matangnya. Karena Rasulullah $ ketika itu mengutus

sesorang untuk melakukan taksiran zakatnya.

Adapun hadits yang menyebutkan penaksiran zakat secara

mutlak adalah sebagai berilnrt:

[2848] Ahmadls meriwayatlcaonya dari hadits Ibnu Umar
bahwa Rasulutlah $ mengrrtus Abdutlah bin Rawahatr ke Khaibar

rmtuk melakukan penalsiran zzakat (di kebun yang dikelola)

mereka..al hadits.

I2S4gl Abu Drud2re dan Ad-Daraquth'f2le8

meriwayatkannya dari hadits Jabir: Setelah Allah menaklukkan

Khaibar untuk Rasul-Nya, beliau membiarkan mereka dan menjadikan

p€ngurusao taoah t&aibar antara beliau d"n mercka. Ldu, Rasulullah

m€ngutus Abdullah bin R$vahah untuk melakukan penaksiran atas

(grapm)mereka ... al hodits.

t2S50l Ibnu Majah2p meriwayakannya dari hadits Ibnu

Abbas.

2r% Mrurad lmam Ahmad (24)
2'e SurorAbu Daud (no.3008)

"% Suran Ad-Daraquthni (2t 133,13 4)

"e Sunor,tlbnu Majah (no.1820)



Talkhishul Habir

t2S5U Ad-Daraquthni22m meriwayatkannya dari Sahat bin
Abu Hatsmah bahwasanya Rasulullah $ mengutus bapaknya untuk

melakukan taksiran zal<at. Lalu, seorang laki-laki datang dan berkata,

"Wahai Rasulullah, sesungguhnya Abu Hatsmah telah mengarnbil

zakatlebih dariku ...," d hadits.
:i

12852) Abu Daud,z0r lbnu Hibbanzzm At-Tirmidzi ?' auo

Ibnu Majatrz@ meriwayatkannya dari hadits2205 'Attub bin Usaid

bahwasanya Rasulullah $ mengirrrkan kepada masyarakat orang-

orang yang bertugas untuk menaksir zakat atas anggrrr dan buah-

buatran mereka ... aI hadits.

Akan disebutkan kemudian bahwa di dalarn sanadnya

terdapat urutan perawi yang terputus. Dan akan disebutkan pula hadits

dari Aisyatr yang secara jelas menyebutkan maksud dari permasalah

ini.

t28531 Diriwayatkan di dalam kitab Ash Shahabah2206 karya

Abu Nu'aim, dari jalur Ash-Shalt bin Zubud bin Ash Shult, dari

bapaknya, dari kakeknya bahwasanya Rasulullah $ menugaskannya

untuk melakukan penaksiran (zal<at). Lalu, dia berkata "Tetapkanlah

setengah bagian unttrk kita dan sisanya untuk mereka. Sebab, mereka

telah mencuri, sementara kita tidak dapat menangkapnya."'

w St&ot Ad-Daraquthni (21 13 +13 5)
not SunanAbu Daud (no.1603)ot Shahihlbnu Hibban (At ltlr,anlno.327g)

'* Srro, At-Tirmidzi (no.Ol4;
o* Son*rlbnu Majah (no. I 8 I 9)
not lazgrl
o* MuY am As h-Shahab ah karya Abu Nu' aim Ql 1 5221 no. 3 86 I ).
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1054. [28541 Hadits bahwasanya Rasulullah bresabda

tentang zrl<at bagr anggur, "Zal<atrrya- ditentukan dengan

taksiran sebagaimana yang dilaliukan pada kurma. Kemudian,

zakahya ditunaikan dalam bentuk kismis sebagaimana zalat
bagi kurma ditunaikan dalam bentuk buah kuma yang sudah

kering.'

Hadits ini diriwaya&an oleh Abu Davd,nw At-Timidzi:2o8

An-Nasa'i,z@ rbnu Majah,zto dan Ad-Daraquthni22ll dari hadits

'Attab bin Usai{ dia berkata "Rasulullah $ memerintatrkan agar

melakukan penaksiran terhadap pohon enggur sebagaimana yang

dilalukan terhadap pohon lerma Dan zakatnya diambil dalam bentuk

kismis sebagaimana zak*bagi lcurma dikeluarkan dalam bentuk buatt

kurma yang sudah kering."

Permasalahan pada smad ini berptrsat pada penytmakan Sa'id

bin Al Musayyab dari Attab. Te,ntang itu, Abu Daudzl2 berkata,

"Sa'id tidak pernah meriwaya&an:satu hadits dari Attab secara

[angsung."

Ibnu Qani'zts berkata,'1Sa'id bin Al Musayyab belum pernatr

berjumpa dengan Attab."

Al Mundzirizla berkata, "Keterputusan sanad pada hadits ini
sangat jelas sekali. Sebab, Sa'id bin Al Musayyab lahir pada masa

kelfialifahan Umar. Sementara, 'Attab meninggal pada hari ketika

nu- Strnot AbuDaud (no.1603)
2o' S*rot At-Tirmidzi (no.644)
2@,Szzanr An-Nasa' i. (no.26 I 8)
n'o 

S hahih Ibnu Hibban (Al Ihs antno.l2T 8, 327 9)ut St;rturAd-Daraquthni Ql 132)
2212 i,man AbuDaud (2/ll0)
"'3 Muya Ash-StnhabahQD|T)
2ro Mrkhta"har SwtonAbu Daud QmD
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Abu Bakar wafat." Dan Ibnu Abdil Barr telatr lebih dahulu

mengatakan hal itu sebelumnya.

Ibnu As-Sakan berkata, "Hadits itu tidak diriwaya&an dari

Ra$fllullah $ selain dari sonod ini;'

r'r'|r Ad-Daraquthnizls meriwayatkannya dengan sanad yang di

dalamnya terdapat perawi bernama Al Waqidi. Lalu, dia berkata,

"Dari Sa'id bin Al Musayyab, dari Al Miswar bin Maktramah, dari

'Attab."

' Abu Hatimzl6 berkata, "Yang benar; riwayat Sa'id bin Al
Musayyab bahwasanya Nabi $ memerintahkan'Attab, adalah hadits

mursal."

Perlu diketahui bahwa sanad dari Sa'id bin Al Musayyab ini

diriwayatkan oleh Abdurrahman bin Ishaq, dari Az-Z;.thn (dari Sa'id

bin Al Musayyab).

!

Catatan:

An-NawawizlT berkata, "Meskiprm hadits ini mursal, tetapi

ia dikuatkan oleh perkataan para Imim."

t2855] Al Baihaqi22ls meriwayatkan hadits ini di dalam

kitabnya, dari Yunus, dari Az-Z;.frri, diaberkata: Aku mendengar Abu

Umamah bin Sahal berkata ketika ia berada di majelis Said bin Al
Musayyab, "Petunjuk Rasulullah yang berlaku adalah zakat kurma

dan anggur tidak diambil hingga taksirannya telah mencapai lima

wasaq."

us lbid
nr6 Al llallbnuAbu Htim (lDl3tno.6l7)
nt1 Al Maimu'(5t410)n" As-Sunot Al Kubra (41 122)
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A.z-Zrttli berkat4 "Dan kami tidak mengetahui ada tanarrlan

yang diambil zakatnya dengan cara penaksiran selain dari kurma dan

anggur."

1055. [2S561 Perkataan Ar-RaIi'i: Diriwayatkan pada

bagian akhir hadits ini, "Kemudian biarkanlah antara ia dan

pemiliknya."

Aku belum menemukanredaksi tambahan ini.

1056. VS57l Hadits bahwasaya Rasulullah #
melakukan seirdiri penaksiranztl<at pada kebun seorang wanita.

Ini adalah hadits muttafaq alaih,Dte dari hadits Abu Humaid

As-Sa'idi, dan di dalamnya terdapat kisah.

1057. t2S58l Hadits Aisyah: Rasulullah $ . 
mengutus

Abduilah bin Rawahah unfuk melakukan penaksiran zal<zt pada

awal masa kematangan buah.

Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Dauc220 dari hadits Haiiaj,

dari Ibnu Juraij (dia berkata): Aku mendapat kabar dari Ibnu Syihab,

dari 'Urwatr, dari Aisyatr, dia berkata tentang masalah Khaibar,

'oDatrulu, Nabi $ mengutus Abdullah bin Rawahah kepada orang-

orang Yahudi (Khaibar), lalu dia melakukan penaksiran zakat

terhadap kunna ketika sudah mulai tampak matamg, yaitu sebelum

buah itu dapat dimakan oleh mereka." Di dalam sanad ini terdapat

perawi yang menjadi perantara (antara Ibnu Juraij dan Ibnu Syihab

Az-Zvhi) tetapi ihwrihrya tidak diketahui.

ntt Shohih Al Bukhari (no. I 48 1) dan Shahih Muslim (no. 1 3 92)
zno SunanAbu Daud (no.1606)
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Ab dwrau-aqDl dan Ad-Daraquthni22z2 meiway"tk* hadits

tersebut dari jalurnya, dari Ibnu Juraij, dari Az-Zlthi, dan dia tidak

menyebutkan adanya perawi perantara. Sehingga dapat dikatakan

bahwa Ibnu Juraij melakukan tadlis.

Ad-Daraquthni menyebu&an adanya perbedaan sanad bag;t'

hadits ini. Dia berkata "(lladits ini diriwayatkan secara marfu' -pen)

dari Shatih bin Abu Al Akhdhar dari Az-Zuhd, dari Ibnu Al
Musayyab, dari Abu Huraralu (dari Nabi $). Sedangkan Ma'mar,

Malik, dan 'Uqail, mereka meriwayatkannya secara mursal (dari Az-

Ztthli, dari Sa'id bin Al Musayyab -pen) tanpa menyebutkan nama

AbuHuraiah.

[2859] Abu Daudza juga meriwayatkan di dalarn kitabnya

dari jalur Ibnu Juraij (dia berkata), Abu Az'Zubur mengabarkan

kepadaku bahwasanya dia mendengar Jabir berkata, 'Abdullah bin

Rawahatr melakukan penaksiran terhadapnya ftebun di Khaibar)

sebesar empat puluh ibawasaq."

* Hadits: Bahwasanya Rasulullah * mengutus Abdullah

bin Rawahah untukmelakukan penaksiran terhadap zakaL"

Hadits ini telah disebutkan sebelumnya.za

mr tun sham6 lb&xrazaq(no.7203)m Snnsr Ad-Daraquthni Ql 13 4)* Sui*rAbu Daud (no.34l 5)
o'n 

10D991 di dalam catatan kaki naskah asli disebutkan, "Catatan ini telah

dikoreksi dengan membandingkannya dengan naskah-naskah yang dibaca di
hadapan Penulis (Ar-Raf i). Dan di dalamnya terdapat redaksi tambahan

dengan tulisan tangan Penulis rahimahullah."
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1058. t2S60l Perkataan Ar-Raf i: Diriwayatkan

bahwasanya Rasulullah mengutus orang lain bersama Abdullah

bin Rawahah. Mungkin saia hal itu teriadi pada dua waktu yang

berbeda. Dan mungkin saia orang yang diutus bersamanya

bertugas sebagai pembanfu atau pencatat

Aku katakan bahwa aku belum menemukan riwayat ini.

t286U Di dalam riwayat Al Baihaqi222s disebutkan bahwa

Abdullah bin Rawahah mendatangi orang-oftmg Yahudi Khaibar pada

setiap tahun dan melakukan penaksiran zakat atas.mereka. LaIu, dia

menetapkan setengah atas mereka

Adz-Dzahabi riwayat ini dengan mengatakan

bahwasanya Abdullah bin Rawahah melakukan penaksiran zakat atas

mereka hanya satu tahun. Sebab, dia mati syahid pada perang Mu'tah

yang te{iadi setelah peraog Khaibar. Dan kisah itu tidak

diperselisihkan lagi.

1059.128621 Hadits: Apabila kalirn melakukan

penaksiran zrkart maka biarkanlah sepertiga untuk mereka.

Apabila kalian tidak membiarkan sepertiga unfuk mereka maka

biarkanlah seperempat untuk mereka.

Hadits ini diriwayatkan oleh Ahma$* ag, imam Penulis

kitab sunan,2u7 rbrrulflIibbarlmE'dao /.Jl{ial<ffie dari hadits Sahal

bin bin Abu Hatsamah dengan lafazh' "Apabila kalian melakukan

* As-Sunst Al Kubra (411n-D3)
n26 Musnad lmam Ahmad (4D,3)* Suron Abu Daud (no.1605), Storot At-Tirmidzi (no.643), dnn Sunan An-Nasa'i

(no.2491)
n" Shohih Ibnu Hibban (Al lhsmlno.32i)
"" Must adrakAl Hakim (l l4v2)
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penaksiran zakat, maka ambillah (hitunglah) dan tinggalkanlah

sepertiga (dan z,akat yang wajib dikeluarkan -pen). Apabila kalian

tidak meninggatkan sepertiganya maka tinggalkanlah seperemp atnya."

' Di dalam sanad hadits ini terdapat Abdurrahman bin Mas'ud

bin Niyar; yaitu perawi yang meriwayatkan hadits ini dari Satlat bin

Abu Hatsmatr. N Bazza?3o berkata, o'Hanya dia (Abdunahman bin

Mas'ud) yang meriwayatkan hadits tersebut." Dan Ibnu Al

Qaththanz3l berkata, "Ihwalnya tidak diketatrui."

12563) Al Hakim2232 mengatakan bahwa hadits tersebut

dikuatkan oleh hadits syahid dengan sanad muttafaq alaih. Dan di

dalamnya disebutkan bahwa Umar bin A1 Khaththab lah yang

memerintatrkan hal tersebut.

Salah satu hadits syahid lainnya adalah:

12864t. Hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Abdil Bur2233

dari jalur Ibnu Lahi'ah, dari Abl Az-Zttbair, dari Jabir secara marfu'

dengan redaksi, "Ringankanlah ketika melakukan penaksiran zakat.

Sebab, di dalarn harta yang dizakati itu ada bagian yang akan

diberikan untuk makan orang 1ai4 ada yang akan jatuh ke tanah dan

diinjak orang, dan ada yang akan dimakan oleh si pemilik dan

keluarganya ...," d hadits.

uo Musnad AlBazzar (6D80tno.2305)
n3r Bayan Al Walnn Wa At lhan (4D15)
n3z Musta&akAl Hakim (11402403)
u3 At-Tamhid(61472)
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1060. t28651 Perkataan Ar-Raf i: Dinukil,::::I,
qadimbahwasanya Abu Bakar menulis kepada Bani Khafr^W?*

"Ilendaklah kalian menunaikan zakfi Dzunah fiagung) dan

Waros."

Redaksi ini disebutkan di dalam qaul qadim, akan tetapi di

dalamnya tidak disebutkan ldat^ dntrah. Asy-Syaf i2a5

meriwayatkan: Hisyam bin Yusuf mengabarkan kepadaku batrwa

penduduk Khatrasy mengeluarkan sebuah catatan pada kulit kayu dari

Abu Bakar Ash-shiddiq kepada mereka Abu Bakar merintatrkan

mereka agar menunaikan zakatWuas (nama salah satu jenis tanaman)

sebesar sepersepuluh.

Asy-Syaf i berkata, eer{hl tidak mengetahui apakah benar

demikian ataukah tidak. Yang pasti, zakatwtrcts diasralkan di daerah

Yarnan. Apabila memang benar demikiao, maka berapa pun jumlah

worut itu; zakatnya adalah sepersepulub."

Al Baihaqi2a6 bertata, "Tidak ada satu sanad pun yang

sluhih yang dapat dijadikan sebagai huiiah terkait dengan

permasalahan ini."

An-Nawawi menukil di dalam kitab Syarh At
MuhadzdzabuT tefiang kesepatakan para imam hafizh tentang ke-

dha'if-anatsar ini.

Catatan:

Cara pelafalan kata;#f 6fnufasy) adalah dengan membaca

dhammatr pada hunrf Kha', dan tasydid pada huruf Fa. Ada pula yang

u4 Didalam catatan kaki naskah asli disebutkan 'tlama kabilah."
ut As-Sunan Al Kubra (41 126)
*u As-Suna, At lfubra (41 126)
n" Al Maimu'(5t413)
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berpendapat bahwa pelafalan kata ini adalah dengan membaca kasrah

pada huruf l*ra dan tanpa tasydid pada huruf fa- An-Nawawi

membenarkan cara memb aca yaigpertama.us

r't, 1061.12S66l I{adits Ali bahwasanya dia berkatar "Tidak
adaza,ll,alt pada madu."

Hadits ini diriwayatkan

sendiri, dan di dalamnya terdaPat

perawi dha'if.

L062.V8671 Hadits bahwasanya Abu Bakar mengambil

za,kat dari madu.

Aku belum menemukan sunber hadits ini.

* Hadits Umar bahwasanya dia menguasai lahan hijau

di Irak dan mewakafkannya kepada kaum 1\'fluslimin. Kemudian,

Umar menetapkan kharai (semacam pajak) atasnya.

Hadits ini akan disebutkan secara jelas pada babnya tersendiri

insya Allah.

*'Ibid
'23e As-Sunan Al Kubra (41128)

oleh Al Baihaq?z3e dari sanadnYa

Husain bin Yazid yang meruPakan
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Bab Zakat Emas dan Perak

1063. t2S68l Iladits Abu Sa'id: Tidak ada kewajiban

zalatpada perakyang kurang dari lima uqiyah.

Ini adalah hadits muttafaq oloih-nao

p86gl Muslimzar meriwayatkannya dari hadits Jabir'

Ar-Raf i menyebutkan hadits ini berulang kali di dalam bab

ini.

1064-[28701 lladits: Diriwayatkan bahwasanya

Rasulullah $ bersabdz, "Apabila harta salah seorang kalian telah

mencapai timt uqiyah, yaitu dua ratus dirham, maka di dalamnya

terdapat zakat sebesar lima dirhatn"

Hadits ini diriwayatkan oleh Ad-Daraquthni22a2 dari Jabir

dengan redaksi, 'Tidak adazak.atpada perak hingga ia mencapai lima

uqiyatr. Dan satu uqiyatr sebesar empat puluh ilirham." Akan tetapi, di

dalam sanadnya terdapat Yazid bin Sinan, dan dia adalah perawi

dha'if.

128711 Abu Daud,n$ At'Trimidzi,2z44 An-Nasa'i,"ot dn
1Jrnrrd!246 meriwayatkannya dari hadits bin Dhamrah, dari Ali dengan

redaksi, ,'Aku tidak menetapl<an zakat kuda dan kepemilikan budak

*o ShahihAl Bulfiari (no.1405) dan shohih Muslim (no.979)

"ar shahih Muslim (no.98o)

"n' Sunan Ad-Daraquthni (2/98)

"8 SunanAbu Daud (no.1574)
2'* Sunan At-Tirmidzi (no.620)

"45 Sunan An-Nasa' i (no.247 7)

'246 Musnad lmam Ahmad (1/145-146, 148)
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atas kalian. Tunaikanlah z*at bagi perak. Dari setiap empat puluh

dirham zakatnya sebesar satu dirham. Dan tidak ada kewajiban zakat

pada perak sejumlah sertaus sembilan puluh (uqiyah). Apabila telatr

sampai (dua ratus uqiyah) maka zakatryasebesar lim*247 dirharn." Ini
adalah redaksi Abu Daud.

Ibnu Majatr22as meriwayatkannya dari hadits Al Harits dari A1

Harits, dari Ali.

Bukhari224e berkat4 "Kedua sanad itu (yaitu dari Ashim bin

Dhamrah dan Al Harits) menurutku adalah shahih. Dan mungkin saja

Abu Ishaq mendengar hadits tersebut dari kedua perawi tersebut."

Ad-Daraquthni berkata, "Yang benar bahwa sanad ini hanya

. sampai kepada Ali(mauqufl."

128721 Ad-Daraquthni22so meriwayatkannya dari hadits

Amru bin Syu'aib, dari bapaknya, dari kakeknya dengan redaksi,

"Tidak ada kewajiban apa pun pada harta yang kurang dari lima
dzaud. Juga tidak ada kewajiban pada harta yang kurang dari dua

puluh mitsqal. Dan tidak ada kewajiban apa pun pada harta yang

kurang dari dua ratus dirham." Sanad-nya dha'if.

* Iladits AIi, "Tunaikanlah seperempat puluh dari
perak Dan tidak ada kewajiban apa pun padanya hingga
mencapai dua ratus dirham. Perak yang jumlahnya lebih dari itu
maka zal<atrya dihifung dengan acuan tersebut (yaifu seperempat
puluh dari jumlah keseluruhan -pen).r'

"o'1613001
on' Sunqnlbnu Majatr (no.1790)
nne Sunan At-Tirmidzi (3/l 6)

'uo SunanAd-Daraquthni (2/93)
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Hadits ini telah disebutkan sebelumnya

Abu Daudzsl meriwayatkannya dari hadits Abu Ishaq, daxi

Al Harits dan Ashim bin Dhamrab, dad Ali.

Dalam salah sahr riwayatnya disebutkan, uTidak ada

kewajiban apa pun pada emas yang hartrs engkau tunaikan hingga

engkau memiliki dua puluh dinar. Apabila engkau memiliki dua puluh

dinar dan telah sampai haul (satu tahun), maka zakafrya sebesar

setengah dinar. Dan apa yang lebih dari itu maka perhitungan

z.akatrrya mengacu kepada ukuran tersebut (yaitu seperempat puluh-
*o)."

Abu Daud berkata, *Aku tidak mengetahui apakatr redaksi:

Maka perhitungan zakotnya mengacu kepada uhran tersebut berasal

dari perkataan Ali, atau ia adalah perkataan Rasulullah #i"
Ibnu Haan252 berkata" "Ia diriwayatkan dari jalur Al Harits,

daxi Ali secara marfu'. Dan diriwayatkan dari jalur Ashim bin
Dharrrah, dad Ali secara maw,uf. Begitu pula Syu'bah, Sufran dan

Ma'mar meriwayatkannya dari Abu Ishaq, dari Ashim secara mauquf,"

Ibnu Ha.an juga berkat4 "Seperti itu semua perawi tsiqah

meriwayatkannya dari Ashim.'

Aku katakan bahwa At-Tirmidzi22s3 meriwayatkannya dari

hadits Abu 'Awanab, dari Abu Ishaq, dari Ashim, dari Ali secara

marfu'.

Catatan:

Asy-Syaf i berkata di dalam kttab Ar-Risalah,22sa pada bab

tentang z:,rkat, dengan redaksinya, "Rasulullah # menetapkan

*' SuranAbu Daud (no.1573)

"t' AI Muhalla 16n01ut3 SunanAt-Tirmidzi (no. 620)
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kewajiban zakatpada perak. Dan kaum muslimin setelatr beliau wafat

mengambil zakat dari emas. Entah hal ittr berdasarkan riwayat dari

Rasulullah yang tidak sampai kepada kita, atau berdasarkan qiyas."

., Ibnu Abdil Barrnss berkata, "Apabila ditilik dari hadits-hadits

ahad.,yang diriwayatkan oleh para perawi tsiqah, tidak ada satu

riwayat pun riwayat yarry shahih dari Nabi Saw tentang zakat emas.

Al Hasan bin Umarah meriwayatkan dari Abu Ishaq, dar Ashim; dan

Al Harits dari AIi...," lalu dia menyebutkan hadits tentang zakat emas

tersebut. (Ada yang menyangka bahwa) Abu Hanifah jugu

meriwayatkan hadits tersebut. Kalaupun benar batrwa hadits ini

berasal dari Abu Hanifah, ia tetap tidak dapat dijadikan sebagai

hujjah. Selain itu, Al Hasan bin Umarah adalatr perawi matruk."

t25731 Ad-Daraquthni256 meriwayatkan daxi hadits

Muhammad bin Abdullah bin Jahsy, dari Nabi $ batrwa ketika beliau

mengutus Mu'adz bin Jabal ke Yaman" beiau memerintahkannyaagar

mengarrrbil, zakut dari setiap empat puluh dinar; sebesar sahr dinar...a/

Hadrts.

Catatan:

Hadits yang kami sampaikan dari riwayat Abu Daud adalah

hadits ma'lul (di dalamnya terdapat cacat), karena Abu Daud

mengatakan, "sulaiman bin Daud Al Mishri menceritakan kepada

kami, Ibnu Wahb menceritakan kepada kami, Jarir bin Hazim

menqeritakan kepada kami - dan dia menyebutkan perawi lainnya -
dari,fbu Ishaq, dari Ashim bin Dhamratr dan Al Harits bin Ali.

w Ar-Risalah(hlm. 192-193)
%5 Al Isti&kn (9134)
ru6 Sun an Ad-Daraquthn i Q 19 5 -9 6)
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Ibnu Al Muwaq menjelaskan, "Cacat ringan tersebut adalah

bahwa Jarir bin Hazim tidak pernah meriwayatkan hadits dari Abu
Ishaq. Para hafiz.h yang menjadi sahabat (murid) Ibnu Wahab: yaitu

Sahnun, Harmalalu Yunus, Bahr bin Nashr, dan yang lairurya,

meriwayatkan hadits ini dari Ibnu Wahab, dari Jarir bin Hazim dan Al
Harits bin Nabhan, dari Al Hasan bin Umarah, dari Abu Ishaq." Lalu,

Ibnu Al Muwaq menyebutkan redaksi hadits tersebut.

Ibnu Al Muwaq juga mengatakan, '?ermasalahannya terletak

pada Sulaiman yang merupakan syailfi dari Abu Daud dalam hadits

ini. Dialah yang telah melakukan kekeliruan dengan menggugurkan

seorang perawi."

1065.Perkataan Ar-Rafiti: Maka sesuai dengan besamya
zal<tttersebut

ZardbnHibban Ar Raqi menisbatkan perkataan Ar-Raf i ini
kepada Abu Ishaq dengan sanodnyu

l2S74l Ad-DaraquthnizsT meriwayatkan dari jalur

Abdullah2258 dan Muhammad - keduanya adalah anak dari Abu Bakar

bin Muhammad bin Amr bin Hazam - dari bapak keduanya, dari
kakek keduanya," lalu Ad-Daraquthni menyebutkan kisah te,lrtang

(z*at) perak.

-'Demikian Al Hafiz:h Ibnu Hajar m€nyandarkan riwayat tersebut kepada Ad-
Daraquthni, tetapi penyandaran tersebut adalah keliru. Adapun redaksi yang
sesungguhnya menyebutkan, "Diriwayatkan pemyataan seperti itu dari jalur..."
sementara, sebelumnya disebutkan nama Ad-Daraquthni. Hal itu tampak pada
perkataan Ibnu Hazam di dalam lotab Al Muhalla (6113) yang dinukil oleh Ibnu
Al Mulaqqin darinya di dalam kttab Al Badr Al Munir (5/561). Lantas, Al
Hafiz,h menduga bahwa sanad yxrg disebutkan'itu adalah berasal dari riwayat
Ad-Daraqutbni, padahal tidak demikian sebenarnya.*'losotl
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1066.Perkataan Ar-Raf i: Secara umum, ada empaf2se

jenis dirham yang dipakai oleh masyarakat dalam transaksi

mereka pada masa Rasulullah $ Mereka mengambali satu dari

jenis ini dan satu dari jenis yang lain, lalu membaginya menjadi

dua,,;.!agian dan menjadikan tiap-tiap bagian sebagai satuan

dirham. Dikatakan pula bahwa kebiasaan tersebut dilakukan

juga pada masa Bani umayyah. Al Mawardi menisbatkannya

kepada perbuatan Umar.

Aku katakan bahwa hal itu disebutkan oteh Abu Ubaid di

dalam kttab Al Amwal,tetapi dia tidak menyebutkan secara jelas siapa

yang melalorkannya.

t28751 Ibnu Sa'ad meriwayatkan di dalam kitab Ath-

Thabaqat,nuo yuito pada biografi Abdul Malik bin Marwan, dia

berkata: Muhammad bin Umar Al Waqidi menceritakan kepada kami,

Abdrurahman bin Abu Az-Zinad menceritakan kepadakrl daxi

bapaknya, dia berkata "Abdul Malik bin Marwan mencetak uang

Dinar dan Dirharn pada tat[rn tujuh puluh lima hijriyah. Dan dia

adalatr orang pertama yang mencetak uang (alat tukar) dan

memberikan ukiran padanYa"

Aku katakan batrwa perkataan tersebut telah ku kupas di

dalam btab Al Awail.

1067.125761 Hadits: Timbangan yang meniadi acuan

adalah timbangan penduduk Makkah, dan takaran yang meniadi

acuan adalah takaran penduduk Madinah.

ztst gi dalam naskah Asy$ymh Al Kabir karya Ar-Rafi'i, disebutkan *dua jenis'"

bukan empat-penm Ath-Thabaqat Al Kubra(51177)

466



Kitab hkat

Hadits ini diriwayatkan oleh Al B^rrn?6r --{ia menitainya

sebagai hadits Sharib-Abu Daud,na danAn-Nasa'i263 dari riwayat

Thawus, dari Ibnu Umar. Dan riwayat int .dtshahihkan oleh Ibnu

Hibban zfl Ad-Daraquthni, An-Nawawi ,n6s dal Abu Al Fath Al

Qusyairi.

Abu Daud berkata, "Sebagian mereka meriwayatkannya dari

hadits IbnuAbbas, tetapi hal itu adalah keliru."

' Aku l<atal€n bahwa hadits ini berasal dari riwayat Abu

Ahmad Az-Zttbar;r, dari Suffan, dari Hanzhalab dari Thawus.22tr

Ad-Daraquthni menyebutkannya di dalam krtab Al llal, darr

dia meriwayatkannya dari jalur Abu Nu'aim, dari Ats-Tsauri, dari

Hanzhalah, dari Salim (sebagai pengganti Thawus), dari Ibnu Abbas.

Ad-Daraquthni mengatakan, *Abu Ahmad melalnrkan kekeliruan

dalam penufuran sanad ini."

Al Bailoaqi berkata, *Abu Ahmad terbalik dalam

menyebutkan redaksi sanad hadits ini. Dia mengganti naura Ibnu

Umar dengan nama Ibnu Abbas."

Catatan:

Al Khath&abin67 mengatakan, *Malma hadits ini adalah

bahwasanya timbangan yang berhubungan dengan masalah zakat

%r l,fukltashs Ttwaid Al B wu (no.876)
%2 Sunqt AbuDaud (no.3340)
%' Surror An-Nasa' i (no.2520)ns Shahihlbnu Hibban (Al lhsmtno.3283)ffi ll ttlaimu'(6t4)
ztr Diriwaya&an oleh Al Bazzar di dalam kitab Musnaahya (no. 1266 - Kasyf Al

Astar), Ibnu Hibban di dalam kitab Shahih-nya (no.3273lAl lluan), dan Al
Baihaqi di dalam ls*Sznan Al Kubra (6131)

%7 Ma' alim As-Sunan (5t 13)
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merujuk kepada timbangan penduduk Makkah, dan dia adalah negeri

islam."

Ibnu Harm beik*at+D68 *Aku telatr menanyakan s9caxa

mendalarn kepada setiap orang yang saya yakini mumpuni dalam

membedakan nilai ukuran, dan semgrmya sepakat bafuwasanya satr

Dinar emas Makkatr adalah seterat delapan puluh dua dan tiga

persepulutr (s2 dan 3/10) biji, yaitu dengan parameter biji gandum

mutlak. Satu Dirham adalatl tujuh persepulutr Qll0) mitsqal;jadi berat

satu Dirham menurut ukuran Malftah adalah tima pulutr tujuh; eftIm

persepuluh; dan seperseratus (57;6110; dan 1/100) biji. sehingga, satu

Rithel sana dengan serattrs dua puluh delapan Dirham sesuai dengan

parameter Dirham yang disebutkan di atas'

* Iladits: Tidak ada kewajiban zakat pada harta hingga

belalu atasnya satu haul.

Hadits ini telah disebutkan sebelumnya'

1068.12877|Iladits:Duaorangwanitadatangkepada
Rasulullah $ dan pada tangan keduanya terdapat gelang emas.

Rasulullah berkata kepada kedua wanita tersebut, "Apakah

kalian berdua telah ruenunaikan Zakatnya?" Keduanya menjawab,

.,Belum.r, Lalu, beliau berkata kepada mereka, "Apakalt kalian

ingin apabita Atlah numakaikan gelang dari api neraka kepada

halian berdua?o Keduanya menjawab, "Tidalc' Rasulullah

bersabdar "Kalau begitu, tunaikonlah zakatnyo "

%' Al Muhoila5r246)
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Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Daud,n6e An-Nasa'i,270

dan At-Tinniddmr dari hadits Amru bin Syu'aib, dari bapaknya, dari

kakeknya Adapun redaksi di atas berasal dari riwayat At-Tirmidzi

dan dia berkata, '"Tidak ada satu riwayat shahih pun terkait dengan

permasatahan ini.'

Sedangkan redaksi dari kedua perawi lainnya (Abu Daud dan

An-Nasa'i) adalalL "seorang wanita mendatangi Rasulullah &
bersama seorang anak perempuannya, dan di salah safu tangan anak

perempuarmya itu terdapat dua buah gelang tebal yang terbuat dari

emas. Rasulullah $ bertanya kepada mereka berdua, "Apakah kalian

menunaikan zakat (gelang) ini?" Keduanya menjawab, "Tidak."

Rasulullah berkata" *Apakatr engkau ingin apabila Allah memakaikan

dua buah gelang dari api neraka kepadamu pada hari kiamat nanti?"

Perawi berkata: "Lantas, wanita itu melepas kedua gelang tersebut lalu
menyerahkannya kepada Rasulullah # dan berkat4 "Kedua gelang

r:ntuk Allah dan Rasul-Nya.'

Abu Daud meriwayatkan redaksi hadits ini di dalam kitabnya

melalui hadits Husain Al Mu'allim. Husain ini dinilai tsiqah apabila

dia meriwayatkan dari jalur Amru bin Syu'aib. Sanad ini sekaligus

menjadi sanggalran terhadap At-TfutrIidzi yang mengatakan bahwa

hadits ini hanya diriwayatkan dari hadits Ibnu Lahi'ah dan Al
Mutsanna bin Ash Shabbalu dari Amru bin Syu'aib.

Hajjaj bin Arthah meriwayatkan secara mutabi'atas riwayat

mereka Al Baihaqin72 berkata, "Hadits Amru bin Syu'aib ini
dikuatkan oleh sanad lain dari Ummu Salamah dan dari hadits

w Sur*rAbu Daud (no.1563)
nlo Sunan An-Nasa' i (no.247 9)*' SunorAt-Tirmidzi (no.637)m Ma'rifah As-Sunan Wa Al Atsar (3D96-297)
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Aisya522ts.', Kemudian" Al Baihaqi menyebgtkan kedua hadits

tersebut.

12878] Hadits Aisyah (ymg dimaksud di atas) dirirvayatkan

oleh Abu Daud.ua Al rlakiq2ezs Ad-Dqraqutbni,276 dan Al

Bai@i.uT

l287gl Sedangtan hadits Ummu Salamah diriwayatkan oleh

Abu Daud,o" N Hakim22?e dan juga oleh para perawi lain yang

disebutkan'bersama keduanyaze sebelumnya

t28S0l Hadits ini diriwaya&an juga dari Asma binti Yazid,

sebagaimana disebutkan oleh Ahmad.zsl Adap,m redaksi Ahmad atas

riwayat Asma ini adalah, Asma berkata: Alu dan bibiku (dari jalur

ibulu) masuk menemui Nabi $ dan ketika itu kami memakai gelang

dari emas. Rasulullah $ pun berkata kepada kami, "Apakah kalian

berdua menunaikan zakafryaff' "Tidalq" jawab kami. Rasulullah

berkata, *Apakah kalian tidak takut apabila Allah memakaikan gelang

dari api neraka kepadakalian berdua? Tunaikanlah zakafrya-"

* lonozl
ma SuttorAbu Daud (no. 1565)
ms Masta&akAl Hakim (m89)n" SrntaltAd-Daraquthni (Zl 05- 106)w As-gunot At Kubra (41 139)
27t SunanAbu Daud (no. I 564)
ue Musta&akAl Hakim (l/390)
n o Sunan Ad-Daraquthni Q1O5) dan As-Sanwt Al Kubrakarya Al Baihaqi (41140)
ntr Musnad lmam Ahmad (61461)
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t288ll Ad-Daraquthnizs2 meriwayatkannya daxi hadits

Fathimah binti Qais dengan redaksi serupa. Akan tetapi, di dalam

sanafuya terdapat Abu Bakar Al Hudzali yang merupakan perawi

matnrk. Dan sebetr:mnya telah disebutkan hadits dari Ibnu Mas'ud.

1069. VS$2| Hadi6: Diriwayatkan bahwasanya

R sulullah $ bersabda, tiri € 66i 'l "Tidah ada uhat pada

* Stala, Ad-Draquthni (@ll06lffi)
ffi Ma'rifah As-Sunot Wa Al Aao Qf298)w *-raqrq li Ahadits Al Khild {p142).*t Al J*h wa At-Ta'dil Q l44)

pethiosan o

Hadits ini diriwayatkan oleh Al Baihaqi di dala6 kitab Al

Ma'rifah22B dari hadits Afiyah bin Ayyub, dari Al-Laits, dari Abu Az-

Zubair,dafi Jabir. Al Baihaqi berkata, "Hadits ini tidak memiliki asal.

Yang benar, riwayat ini b€rasal dari perkataan Jabir (bukan dari

Rasulullah *). Tentang Afiyah (bin Ayyub), ada ulama yang

mengatakan bahwa dia adalah perawi dho'il:

Tetapi, Ibnu Al latzizu berkat4 "Kami tidak mengetatrui

adanya penilaian negatif (i oh) terhadap dirinya"

Al Baihaqi berkata, *Afiyah adalah prawimaihul-"

Sementra, Ibnu Abu r{atima5 menukil pendapat Abu

Zw'ahbahwa Afiyah adalah perawi tsiqah.

Iladits: R$ulultsh ! bersabda tentang emas dan

suterar sKeduanya diharemken bagi kaum laki-laki dari umatku,

dan hatat bagikaum wanihnYe"'

Hadits ini telah disebutkan sebelumnya
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1070. [2SS3l Hadits: Ada seorang laki-Iaki yang

hidungnya terpotong ketika perang AI Kulab. Lalu, Iaki-laki itu
memakai hidung dari perak Akan tetapi, kemudian hidungnya
mengeluarkan bau busuk Maka Nabi $ memerintahkan laki-laki

tersebut agar memakai hidung dari emas.

. Hadits ini diriwayatkan oleh AhmdDs6 dan ketiga imam

Penulis kitab Sunan287 dari hadits Abdurrahman bin Tharafah

bahwasanya kakeknya; yaitu Arfajah, terluka pada bagian hidungnya

ketika peperangan Al Kulab ...," A1Hadits.

Sementara, Ibnu Al Qaththanz8s menyebutkan adanya

perbedaan sanad hadits ini (yang berasal dari Abu Al Asyhab), juga

terkait penetapan apakah riwayat iri maushul ataukatr mursal.

Ibnu Hibban menyebutkan hadits ini di dalam lr.rtab Shahih-

nya."89

1071.[2SS4"2SS5I Hadits: Rasulullah 0 memakai cincin

dari perak

Ini adalah hadits muttafaq alait?% dari hadits Anas dan Ibnu

Umar.

2286 Mnsnadimam Ahmad (5/23)

"" Sunon Abu Daud (no.4232), Sunan At-Tirmidzi (no.1770), Sunan An-Nasa'i
(no.5161)

2288 
B ay an AI W ahm W a Al I ham (4 I 609 -6 l0 I no.Z I 5 6)

n" Shahihlbnu Hibban (At lhsant no.5462)
T% ShahthAl Bukhari (no.5870,5876) dan shahihMuslim Q091,2092)
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Keterangan:

t2886] Abu Daud22er meriwayatkan dari hadits Abu
Raihanatr secara marfu', "Rasulullah & melarang memakai cincin

kecuali Sultan (pemimpin)."

AI Hulaimi menafsirkan bahwa yang dimaksud hadits ini
adalah larangan memakai perhiasan dari perak. Adapun orang yang

memiliki kebutuhan untuk memakainya, maka dia dianggap sama

statusnya seperti sultan.

Akan tetapi, di datam sanad hadits ini terdapat seorang

perawi yang tidak diketahui ihwalnya, sehingga hadits ini bukanlah

hadits shahih.

* Perkataan Ar-Raf i: Diriwayatkan secara shahih
bahwa bagian pangkal dari pedang Rasulullah $ terbuat dari

perak

Hadits ini telah disebutkan dalam pembahasan tentang

barang-barang perabotan.

128871 At-Tfumidlzn meriwayatkan dari hadits Mazidah
Al Ashri, dia berkata, "Rasulullah $ masuk pada hari penakluk&an

kota Ma}tcah, sementara pada pedangnya terdapat emas dan perak."

l072.Perkataan Ar-Raf i: Disebutkan di dalam Khabar
bahwa menghiasi mushaf N Qufan dengan emas adalah
perbuatan tercela

*r Sun*rAbu Daud (no.4049)m Sunon At-Tirmidzi (no. I 690)
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t2s88l Ibnu Abu Daud meriwayatkanrrya di dalam krtab Al

Mashahif% dari hadits Ibnu Abbas bahwasanya dia tidak menyukai

apabila mushaf dihiasi. Dan Ibnu Abbas berkata, "Kalian memancing

para pencuri dengan perbuatan tersebut-"

t2S89] Diriwayatkan dari Ubay bin Ka'abzea bahwasanya

dia berkata "Apabila kalian msnghiasi mushaf-mushaf kalian, dan

kalian menghiasi masjid-masjid kalian maka niscaya kalian akari

hancur."

l28g},28gll Diriwayatkan dari Abu Ad-Darda dan Abu

Hurairah redaksi yrng sama seperti ifr.zzes Al Qurttrubi di dalam kitab

Tafsir-nya22e6 menisbatkan hadits Abu Ad-Darda ini kepada takhrij Al

Hakim At-Tirmidzi di dalam tttab Nautadir Al lJshuPzeT secara

marfu'."

l2S92l Ibnu 'Asakir meriwayatkan di dalarn kitab Az

zalaziPes dari hadits Ibnu Abbas dengan redaksi, "sesungguhnya

salah sahr tanda hari kiamat adalah dihiasinya mushaf-mushaf..." A1

Hadits.

w Kitab ll Mashahif(htm.l69)w tua5lmsell
nes lbid
2% TafsirAl Qurthubi (12D67)w Na wadir Al Ushul Q1356)
2e8 Judul lengkapnya adalah Dzilqu SYwnul Ad Dalail 'Inda Hulul Az-Zalazil,

sebagaimani dikatakan oleh Ibnu. Al Mulaqqin di dalam krtab Al Ba* Al
Munir (51577)
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L28g3t Abu Nu'aim meriwayatkan di dalam kitab At
Hityahnw dari hadits Hudzaifah secara marfir', "Ada tujuh putuh dua

ciri yang menunjukkan dekatnya hari kiamat. Apabila kalian melihat

orang-orang meninggalkan- shalat... (hingga perkataannya) dan

mushaf-mushaf dihiasi, dan masjid-masjid di gambar...," Hadits ini
diriwayatkan dengan redqksi yang panjang. Di dalam sanadnya

disebutkan: Fad bin FadhalalL dari AMuIlah bin Ubaid bin 'Umair,
dari Hudzaifatr. Sana ini memiliki kelemahan dan terdapat urutan

perawi yang terputus.

f073.125941 Iladits Aisyah bahwasanya dia berkata,B00
*Tidak illazal<tt pada mutiara."

Aku belum menemukan riwayat ini berasal darinya. akan

tetapi, redaksi hadits itu disebutkan dalam riwayat berikut:

1289f,1 Riwayat Al Baihaqiaor dari hadits Ali secara

fiauquf. Lebih lanjot, sanadhadits Ali ini adalah munqathi'.

[2896] Riwayat Sa'id bin Manshur dari perkataan Ilcimah,
Sa'id bin Jubair, dan lainnya

ll74.t2Sg7l Hadits Ibnu Abbas: Tidak ada kewajiban
(zakat) apa pun pada Anbar.

w Hityah Al Autiya(3/358)

'* [o/log]
uo' As-Srn*, At Kubra (41146)
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Hadits ini diriwayatkan oleh Al Baihaqia@ dari jatr:r Sa'id

bin Manshur, Ibnu Abu SyaibNB0s dan Abu Utaid di dalam kitab Al
Amwalau dengan sanad shahih.

Sementarq Bukhariao5 meriwayatkannya secara mu'allaq

dengan redaksi majzum (redaksi kalimat positif pada matannya).

t2898] Abu Ubaidtsffi berkata, "Marwan bin Mu'awiyah

menceritakan kepada krmi, dari Ibrahim Al Madini, daxi Abu Az-

Zttbair, dari Jabir dengan redaksi serupa. Dan di dalamnya disebutkan:

Dia (Anbar) menjadi hak orang yang menemukanny4 dan dia bukan

termasuk ghanimah."

Keterangan:

t58991 Abdul;raz-zaqao dan Ibnu Abu Syaibaf3o8

meriwayatkan dari jalur Samak bin Al Fadhl dan lainnya bahwasanya

Umar bin Abdut Aazmengambil zal<atdari Anbar sebesar seperlima.

t2900] Abdrrcazzaqz3B meriwayatkan dengan sanad shahih

dari Ibnu Abbas bahwasanya Ibrahim bin Sa'ad pernatr ditunjuk

sebagai petugas zakat di Adn, dan dia bertanya Ibnu Abbas tentang

Anbar. Ibnu Abbas berkata, "Apabila terdapat kewajiban z*at
padanyq maka itu sebesar seperlima."

ut As-Suno, Al Kubra (4t 146)
B@ Mushamtllbnu Abu Syaibah (no.10058)
tso4 Al Amwal karya Abu Utaid (no.885,886)
uot ShohihAl Bukhari (1t369)
a6 AI Amwal karya Abu Ubaid (no.88a)

'3m Mrrs hannof Abdwraza @c.1697 g)
tsos Mus hannoflbraAbu Syhbah (no. I 006 1)
aoe Mus hap naf Abdwr az.zaq (no.6976)
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I2g}ll Abu Ubaidaro meriwayatkan dari jalur yang lematr,

dari Ibnu Abbas, dari.Ya'la bin Umayya[ dia berkata, "I-Jmar menulis

kepadaktr agar aku mengambil zakat sebesar sepersepuluh dari

Anbar.'

1075.Iladits dari Umar, Ibnu Abbas, dan Ibnu Mastud

bahwasanya mereka mewajibkan zaktt pada perhiasan

[29027 Adapun hadits Umar, ia diriwayatkan oleh Ibnu Abu

Syaibaf3rr dan Al Baihaqi23r2 (di dalam kitab mereka) dari jalur

Syu'aib bin Yasar, dia berkata, "LJmar me,lrulis kepada Abu Musa:

Hendaknya engkau memerintahkan kepada para wanita muslimah agar

mengeluarkan zzrkat atas perhiasan mereka"

Hadits ini adalah mursal sebagaimana dikatakan oleh Al
Bulilari.

Al Hasan mengingkari hal itu sebagaimana diriwayatkan oleh

Ibnu Abu SyaibalLal3.dia berkara, "Kami tidak mengetatrui seorang

kfialifah pun yang mengatakan bahwasanya terdapat zakat pada

perhiasan."

l2g[3l Adaprm hadits Ibnu Abbas; Asy-Syaf i23ra berlata,
*Alxr tidak mengetahui apakah hadits itu diriwayatkan secara shahih

darinya ataukahtidak"

Riwayat itu disebufkan juga oleh Ibnu Al Mundzir dan Al
Baihaqi23l5 dari Ibnu Abbas, Ibnu Umar dan sslain keduanya.

Bro Al Anural karya Abu LJbaid (htm.895)
Btr Mwharmqflbnu Abm syaibah (no.l0l60)
Br2 A*-Su?st Al Kubra (4t139)o" Mrrshouaflbnu Abu Syaibah (no.10182)
ara Ma'rfah As-Sunot Wa Al Auo (3D95)
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l29}4l Hadits dari Ibnu Mas'ud diriwayatkan oleh Ad-
Daraquthnial6 drn Al Baihaqi23lT dari haditsnya dengan redaksi: Isti
Ibnu Mas'ud bertanya kepadanya tentang perhiasannya. Ibnu Mas'ud

berkata, "Apabila perhiasan ifu telah dua ratus Dirham maka

di dalamnya terdapat zakat." Ishinya berkata, "Apakah aku boleh

menyerahkan zakat itu kepada keponakan-keponakanku yang aku

asuh?" Ibnu Mas'ud meqiawab, "Ya."

Ad-Daraquthnial8 meriwayatkan hadits Ibnu Ma'ud ini
dengan marfu', dan fia berkata, "Sanad ini adalah keliru. Yang benar,

riwayat itu adalatr mauquf,"

Catatan:

129057 Ad-DaraquthniBre meriwayatkan dari hadits Amru
bin Syu'aib, dari Urwah, dari Aisyah, dia berkata, "Boleh
menggnnakan perhiasan (dari emas/perak) apabila zakatrrya

ditunaikan."

Atsar tersebut dikuatkan oleh riwayat berilart:

12906l Riwayat Abu Dat&B2o Ad-Daraquthni,a2r Al
Hakim,BD dan Al Piaihaqits23 dari hadits Aisyah- Disebutkan
batrwasanya Aisyah masuk menemui Rasulullah $ lalu beliau melihat

cincin besar yang terbuat dari perak di tangannya. Rasulullah berkata,

Br5 As-Sunot Al Kubra (4t139)
tst6 Al MuTam At Kabir (no.9594)a" As-Sunut Al Kubra (4t l3g)u" Suro,Ad-Daraquthni Ql tOS)u" Sun*rAd-Daraquthni Qt lO7)
u'o SunonAbu Daud (no. 1565)
u2' SunanAd-Daraqutbni (2/t 05-l 06)u" MustadrakAl Hakim (1/389-390)
uu As-Sunwt Al Kubra (4t139)
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"Walui Aisyah apakatt'ini?" Aisyah meqiawab, "Wahai Rasulullalt

aku membuatnya'untuk berhias di hadapanmu." Rasulullah bertanya

lagi, *Apakah engfuu menrmaikm zakfrryd|' Aisyah me,lrjawab,

"Tidak" Rasulullah Uersabda, "C\rkuplah ia akan me,masukkanmu ke

neraka" Sazafrya me,menuhi persyardan hadits shahih.

Akan diseh*kan pula ryb,rrh riwayat dari Aisyah

bahwasanya dia tidak mengeluarkan zz.kat perhiasan milik anak-anak

yatim yang ada di'bawah asuUannya

Kedua riwayat id dryat diselaraskan dengan mengatakan

bahwasanya Aisyah berpendapat da *krt pada perhiasan (emas dan

p€rak), tetapi dia tidak bery€nded bahwa zakat itu harus dikeluarkan

s@ara mutlak dari harta mak-anak yatim.

1076.Hadib Ibnu flmar, Aisyrh, dan Jabir bahwasanya

mereka tidak merajibkan zrkrt pede perhiasan yang boleh

dipakal

l2907l Hadits ini diriwayakm oleh Malik di dalam kitab l,
Mtnathtlu'? dmi Nafi', dmi Ibnu Umar bahwasanya dia

me,makaikm pertiasan emas kepada putri-putrinya dan juga budak-

hdak p€r€mpuam:fa Dia tidak mengeludran -akernya

t290S] Adaprm hadits AiE/ah, ia diriwayatkan oleh

MalilP2s dm Asy-syaf iM dari h[alil(, dai Abdrrrabman bin Al
Qasim, dari bryaknya dari AiEnah bahwasanya dia me,ngunrsi

beberapa keponakannya yang per€mprun dan yang sudah yatim.

M Al tr,nwahha'fmem Itfaft(11250)
BB lbid-m AlUmn(A&)
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Mereka memiliki perhiasan tetapi Aisyatr tidak mengeluarkan

zal<anrya.

l2g}gl Adapun .hadits Jabir, ia diriwayatkan oleh Asy-
Syaf i23n (dia berkata), Suffan mengabarkan kepada kami, dari Amru
bin Dinar: Aku mertdengar seoftmg laki-laki bertanyaa2s kepada Jabir

bin Abdullatr tentang perhiasan. Jabir menjawab, "Zakafrya adalah

Hadits Jabir ini diriwayatkan juga oleh Al Baihaqi.z32e Ad-

Daraquthni233o meriwayatkapnya dari Abu Halnzah - dan dia adalatr

perawi dha'd - dari Asy-Sya'bi, dari Jabir dengan redaksi, "Tidak ada

zakatpada perhiasar."

Riwayat lainnya terkait permasalahan ini adalatr:

12910,2911) Hadits dari Anas dan Asma binti Abu tsakar.

Kedua hadits tersebut diriwayatkan oleh Ad-Daraquthni233l dan Al
Baihaqi.a32

an AlUmm(2/al)
"" 108041

"" As-Sun*, Al Kubra (4ll3S)
!lo. S un an Ad-Daraquthni Q t l 07 )u" Sunan Ad-Daraquthni Ql 109)
""'" As-Sunan Al Kubra (4ll3S)
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Bab Z^k^tPerdagangan

' 
,o 77.lzgt2l Hadits Abu rlzar bahwasanya Rasulullah

$ bersabda, *Pada unta terdapat zakahya dan pada Brw
(pakaian yang diperdagangkan) terdapat zakatnya.

Hadits ini diriwayatkan oleh Ad-Dara4rthnia33 dari hadits

Abu Dzar melalui dua jalur sanod. Dan Ad-Damrythni berkpta pada

bagian akhirnya, "Dan pada kain yang diperdagangkan terdapat

z*aL" Akan tetapi, sanad hadits ini tidak sluhih. Permasalahan pada

sanad ini terdapat pada Musa bin Ubaidah Ar Rabadzi.

Ad-Daraquthni juga meriwayatkan hadits ini melalui jalur

sanad ketiga,a3a yaitu dari riwayat Ibnu Juraij, dari Imran bin Abu

Anas, dari Malik bin Uwais, dari Abu Dzarr. Dan hadits tersebut

adalah hadits ma'lul (memiliki cacat) karena disebutkan disebutkan di

dalam sanadny4 "Ibnu Juraij meriwayatkannya dari Imran (dia

berkata) telah sampai berita kepadanya dari Malik bin Uwais ...."

At-Tirmidzi menyebutkan hadits ini di dalam htab Al ltats3s

dari jalur sanad tersebut, dan dia berkata, 
'"r{kr 

pernah bertanya

kepada Bulfiari Gntang sanad hadits ini, dan dia berkata: Ibnu Jtraij
belum pemah meriwayatkan dari hnran."

Hadits ini juga memiliki sanad keempat yang diriwayatkan
juga oleh Ad-Daraquthnia36 dan Al Hakim2337 darijalur Sa'id bin

Salamah Ibnu Abu Al Hisam, dari Immn, dengan,'?ada untaterdapat

zakafry4 pada karnbing terdapat zakaaya, Wna sapi terdapat

zal<atnya dan pada kain yang diperdagangkan terdapat zakatrya. Dan

att Sunot A&Daraquthni (Zl00-lOt)
a3a srryut Ad-Daraquthni Qfi02)
o3t Al ltat AI Kabir (no.97)
o'6 Sur*rAd-Daraquthni (ArcD
B'7 Mtu'adrakAl Hakim (1/388)
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Barangsiapa memiliki Dirham atau Dinar dan dia tidak

menyisihkannya untnk orang yang berutang (maksudnya orang yang

berhak menerima zakat), atag dia tidak menginfakkannya di jalan

Allah, maka harta itu adatah harta timbunan dan orang tersebut akan

disetrika dengannya pada hari kiamat." Sanad riwayat ini dapat

diterima

Keterangan:

Ibnu Daqiq Al Id berkata "Yang aku lihat di dalam naskatr

l<rtab Al Mustadrak terkait dengan hadits ini adalah: Bzrr (gandum)

yaitu dengan membaca dlummah pada huruf ba dan huruf ra."

Sementara, Ad-Daraquthni meriwayatkannya dengan hwuf zai (Buzz),

akan tetapi jaLw sanad-nyalemah.

1078.129131 Hadits Samurah bin Jundab: Rasulultah $
memerintahkan kami agar mengeluarkan zalst dari apa-apa

yang dipersiapkan untuk perdagangan.

Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Daud,2338 Ad-
Daraquthni,'33e dal N BazzaP4o dari hadits Sulaiman bin Samurah,

dari bapaknya. Di dalam sanadnya terdapat perawi yang tidak

diketahui ihwalnya.

* Ila{its: Tidak ada zal<at pada harta hingga berlalu
atasnya satu haul (satu tahun).

Hadits ini telah disebutkan sebelumnya.

u3' SunurAbu Daud (no.1562)
23'e Sunwt Ad-Daraquthni 8/ 127 -128)B& MuHttashar Zawaid Al Bazzs (no.610)
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l079.Perkataan Ar-Raf i: . Tidak ada perbedaan
pendapat (dikalangan ulama) bahwasanya nilai zalrait dari
perdagangan adalah empat persepuluh.

Aku katakan bahwa terdapat atsar tentang hal itu. Di
antaranya:

129141 Atsar yang diriwayatkan oleh Abu Utaid di dalam

kitab Al Amwalaal dari jalur Ziyad bin Hudzair, "IJmar mengutusku
sebagai petugas z.akat, dan dia memerintahkanku agar mengambil
zakat dari harta perdagangan kaum muslimin sebesar seperempat

puluh (1140). Dan seperlima puluh (l/50) dari hana kafir zimmi, dan

sepersepuluh (l/10) dari harta kafir harbi.

t29l5l ltbdwranafa2 meriwayatkan dari jalur Anas bin
Sirin, dia berkata, "Anas bin Malik mengutusku atas Ablah lalu dia
mengeluarkan sebua catatan dari Umar untukku." Lalu dia
menyebutkan redaksi yang semakna dengan riwayat sebelumnya.

Ath-Thabrani meriwayatkannya secaxa maushul dan marfu'
dari riwayat Muhammad bin Sirin, dari Anas pada biografi
Muharnmad bin Jaban di dalam l<itab Al Ausath.z3a3

1080.129161 Hadits Abu Amr bin Hamas bahwasanya
bapaknya, yaitu llamas, berkata: Aku pemah lewat di hadapan
Umar bin At Khaththab dan ketika itu aku membawa kulit yang
telah disamak di leherku, Umar berkata, (6Wahai Hamas, apakah
engkau tidak menunaikan zakatnya?, Hamas menjawab, (.Aku

tsat Al Amwal karya Ibnu Ubaid (hrm.ztl5)
Baz 

Mus hanna| iUavrrazzaq (no il 072)
Ba3 AI Mu1 ai AI Ausath 1ni.tzw1
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tidak memiliki selain ini dan aku menjual kulit pohon." Umar
berkata, 6ltu adalah harta, maka letakkanlah.'LaIu, aku pun

meletakkannya di hadapannya. Umar menghitungya dan [dia
mendapatinyzl&* telah wajib zrkat Maka, dia pun mengambil

zakartdarinya.

Atsar ini diriwayatkan oleh Asy-Syaf i23a5 dari Suffan,

Yatrya menceritakan kepada kami, dari Abdullah bin Abu Salamah,

dari Abu Amru bin Himas batrwasanya bapaknya berkata: Aku pernah

lewat di hadapan Umar bin Al Khaththab ...," lalu dia menyebutkan

redaksi di atas.

Ahmad,23a6 Ibnu Abu Syaib ah,xn Abdwrazzaq,,23a8 dan Sa' id
bin Manshur meriwayatkannya dari Suffan, dari Yatrya bin Sa'id

dengan redaksi itu.

Ad-Daraquthni23ae meriwayatkannya dari hadits Hammad bin
Zatd, dari Yahya bin Sa'id, dari Abu Amru bin Himas atau Abdullah
bin Abu Salamah, dari Abu Amru bin Himas, dari bapaknya" dengan

redaksi yang serupa dengannya.

Bu Di dalam naskah asli disebutkan "Lalu aku menemukannya'' dan redaksi yang
disebutkan di sini berasal dari naskah l, ./, din s.

23a5 Musnad Asy-Syaf i (hlm.97) dan di dalamnya nama Himas disebutkan dengan
redaksi Khamas, yaitu dengan huruf lfra. Tetapi redaksi ini adalah keliru.

23't5 Aku belum menemukan riwayat ini di dalam Musnad Ahmad. Al Hafiz.h Ibnu
Hajar sendiri tidak menisbatkan riwayat ini di dalam krtab lthaf Al Mahirah
(l2ll38/no.15256) selain kepada Ad-Daraquthni dan Asy-Syafi'i. Begitu pula,
Ibnu Al Mulaqqin tidak menisbatkan riwayat ini kepada Ahmad di dalam
kitabnyaAl Badr Al Munir (5/596)

23n' Mushannqflbnu Abu Syaibah
u o' 

Mus h ann af Ab dwrazzaq (no.7 0 99)
uoe Sunan Ad-Daraquthni Qt tZS)
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Asy-Syaf i2350 luga meriwayatkannyl35r dari Sufuan, dari

Ibnu 'Ajlan, dari Abu Az Zirrad., dari Abu Amru bin Himas, dari

bapaknya

Catatan:

Hamas dibaca dengan mengkasrahkan huruf Ha dn tanpa

mentasydidkan hrrvf mim, dan dial{fiiri dengan hunrfsiz.

Keterangan Tambahan:

t29l7l Al Baihaqias2 meriwayatkan dari jalur Ahmad bin
Hanbal: Hafsh bin Ghiyats menceritakan kepada kami, Ubaidilah bin
Umar menceritakan kepada kami, dari Nafi', dari Ibnu Umar, dia
berkata, 'Tidak adazakatpada barang selain yang diperuntukkan bagi
perdagnngan."

Bab Zil<tt Barang Tambang dan Barang Temuan

f081. t29181 Hadits bahwasanya Rasulullah S
memberikan bagian kepada Bilat bin Al Ilarits AI Muzani berupa
barang tambang di daerah Qabaliyah. Dan dia mengambil zakat
darinya.

" 1or:os1
B5r Musnad Asy-Syaf i (hhn.97)
oo As-Srmo, Al Kubra (41147)
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Hadits ini dirlwayatkan oleh Malik di dalam btab Al

Mtnyathtlwo353 d*i Rabi'ah, dari beberapa orang ulama mereka

(salrabat Nabi $), dengan redaksi ini. Dan dia menyebutkan redaksi

tarnbahan, "Ia'terletak di sebelah Al Far'u. Hingga hari ini, tidak ada

kewajiban yang dibebankan kepada barang tambang Grsebut selain

zakat."

Abu Daud,a54 Ath-Thabrani,ass Al Hakim,2356 dan Al

Baihaqi2357 meriwayatkannya secara maushul, tetapi di dalam riwayat

itu tidak disebutkan redaksi tambahan tersebut.

Asy-Syaf i2358 berkata setelah dia menwayatkan hadits

Malik, "Para ulama hadits tidak mepsftaftihlKan hadits ini. Dan kalau

pun mereka menilainya shahih, maka itu sebatas riwayat tentang

pemberian Nabi $ (kepada Bilal bin Al Harits). Adapun redaksi

tambahan terkait zakat tambang sebesar seperlima, maka itu tidak

diriwayatkan dari Nabi $"
Al Baihaqi berkata' "Perkataan Asy-Syaf i terhadap Malik

ini adalah benar. Hadits itu diriwayafkan dari Ad Darawurdi, dari

Rabi'ah secara maushul." Kemudian, Al Baihaqi juga

meriwayatkannya dari jalur Al Hakim.

Al Hakim meriwayatkannya di dalam lrlrtzrb Al Mtuta&ahtsse

Begitu pula, Ibnu Abdil Bani360 menyebutkannya dari riwayat Ad

Darawtrdi, dia berkata: Abu Sabrah Al Madini meriwayatkannya dari

Muthalrif, dari Malik, dari Muhammad bin Amru bin 'Alqamah, dari

tss3 Al Muw aththa' lmam Malik (11248)

'* SrmonAbu Daud (no.3061)
855 Al MuTa n Al Kabir (no. 1 141)
856 MustadrakAl Hakim (31517)
at1 As-Sunut Al Kubra (41 152)
zrsr 41Umm karya Asy-Syaf i (2/43)
Bse Mus'a&akAl Hakim (11404)
23@ At-TamhidQD3T)
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bapaknya, dari Bilal secara maushul. Akan tetapi, riwayat Ad
Darawudi ini lemah.

Ibnu Abdil Barr berkate "Abu Uwais meriwayatkannya dari

Katsir bin AMutlalL dni bapaknya, dari kakeknya. Juga dari Tsaur

btnzatd, dari Ilrimah, dari Ibnu Abbas."

Aku katalon bahwa Abu Daudau' jogu meriwayatkan hadits

ini di dalam kitabnya melalui dtnsonadtersebut.

l082.l29lgl Hadits: diriwayatkan bahwasanya
Rasulullah $ bersabda, cTidak ilta zil<tt pada bebatuan."

Hadits ini diriwayatl<an oleh Ibnu 
^ditsa 

dari hadits Umar

bin Abu Umar Al Kala'i, dari Amru bin Syu'aib, dari bapaknya, daxi

kakeknya.

Al Baihaqi2363 meriwayafikaonya dari sanaddi atas.

Utsman Al Waqqashi dan Muhammad bin Ubaidilah Al
'Arzami meriwayatkannya secara mutaba'ah dari Amru bin Syu'aib.

Tetapi, Utsman dan Muhammad ini adalahperawi matnrk.

* Hadits: Pada perak terdapat zalst sebesar seperempat
puluh.

Hadits ini diriwayatkan oleh Bukhari dari hadits Anas. Dan

hadits ini telatr disebutlcan sebelumnya

86r SunotAbu Daud (no.3061,3062)
x62 Al Kamitkaryalbnu Adt(5D2)
B'3 As-Stnqt Al Kubra (41 146)
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1083.129201 Iladits: Pada Rik^z (barang temuan)

terdapat zalat sebesar seperlima, dan pada barang tambang

terdapat sedekah.

1a, Aku tidak menemukan hadits dengan redaksi seperti ini.

Ake tetapi, Al Bulfiari dan Mustim sama-sama meriwayatkan bagian

pertama dari hadits ini melalui beberapa jalw sanad, dari Abu

Hurairah.afl

1084.129211 lladits: Pada rikaz (barang temuan)

terdapat zalrart sebesar seperlima. Salah seorang sahabat

bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah yang dimaksud rikaz itu?"
Rasulullah menjawab, "Emas dan perak yang diciptakan di
dalam perut bumi pada hari ketika penciptaan langit dan bumi.

Hadits ini diriwayatkan oleh Al Baihaqi2365 dari hadits Abu

Yusuf dari Abdullah bin Sa'id bin Abu Sa'id, dari bapaknya, dari

kakeknya, dari Abu Hurairah secara frffifu', dengan redaksi, "Pada

ritraz @arang temuan) terdapat zakat seperlima." Lalq ada yang

bertanya, "Dan apakah yang dimaksud rikaz itu, wahai Rasulullah?"

Rasulullah menjawab, "Emas dan perak yang diciptakan di dalam

bumi ketika bumi itu diciptakan."

Hadits ini diriwayatkan secara mutaba'atr oleh Habbap bin

Ali, dari Abdullah bin Sa'id. Abdullah sendiri adalah seorang perawi

matnrk dan Hibban adatah perawi dho'if. Dan asal hadits ini dari kitab

Ash Shahih sebagaimana telah kami sampaikan sebelumnya.

tse ShahihAl Butfiari (rro.1499 2355) dan ShahihMuslim (no. 17 l)
865 As-Stman Al Kubra (4t152)

/l88
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* Iladits: Tidak ada kewajiban (zakat) apa ppn atas

kalian pada emas hingga ia mencapai dua puluh mitsqal.

Hadits ini telah disebutkan sebelumnya.

* Hadits Abu Hurairah: Pada fil<^z terdapat (zalat
sebesar) seperlima.'

Hadits,muttafaq alaih, dan ia telah disebutkan sebelumnya.

1055.129221 Hadits: Seorang laki.laki pernah

menemukan harta yang tertimbun. Kemudian, Nabi $ berkata

kepadanya, ttApabila engkau menemukannya di sebuah

perkampungan yang berpenduduk atau di jalan yang biasa di
lalui, maka umumkanlah barang itu. Dan apabila engkau

menadapatkannya di sisa-sisa reruntuhan di masa IaIu atau di
perkampungan yang tidak dihuni penduduk, maka (engkau

berhak mengambihya, dan Fo) pada barang itu terdapat zakat

sebesar seperlima.

Hadits ini diriwayatkan oleh Asy-Syaf i2366 dari Suffan2367

dari Daud bin Syabur dan Ya'qub bin Atha, dari Amru bin Syu'aib,

dari bapaknya, darf kakeknya, bahwasanya Nabi Saw bersabda tentang

harta yang temukan oleh seorang lakiJaki di sisa-sisa reruntuhan di
masa lalu, "Apabila engkau mendapatkannya...," lalu dia

menyebutkan redaksi yang sama seperti di atas.

a'6 Musnad Asy-Syaf i (hlm.97)
uu'16t3021
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Abu Dauda6s meriwayatkannya dari hadits Amru bin Al

Harits dan Hisyam bin Sa'ad dari Amru bin Syu'aib dengan redaksi

serupa.

An-Nas;i236e meriwayatkannya dari jalur lain, dari Amir bin

Syu'aib.

I2g23t Hadits ini diriwayatkan juga oleh Al Hakim237o 6-
Al Baihaqi.ts?l Sa'id bin Manshw berkata, Khalid mengabarkan

kepada kalni, dari Asy-Syaibani, dari Asy-Sya'bi bahwasanya seorang

laki-laki pernah mendapati hartatemuan lalu dia membawanya kepada

Ali. Maka, Ali mengambil seperlima daxi harta temuan tersebut dan

memberikan sisanya kepada laki-laki yang menemukannya,

Al BaihaqP'2 iugameriwayatkannya dari jalur lain dari Asy-

Sya'bi. Begitu pulasanadyang disebutkan oleh Ibnu Abu Syaibafr..2373

[2924] Sa'id meriwayatkan: dari Suffan, dari Abdullah bin

Bisyr Al Khats'ami, dari seorang laki-laki dari kaumnya yang disebut

Humamah: Seorang laki-laki pernah mendapatkan sebuah guci dari

perkarrrpungan tak berpenghuni di Kufah, dan di dalamnya terdapat

perak. Latu laki-laki itu membawa guci tersebut kepada Ali. Ali
berkata, "Bagilah ia menjadi lima bagian. Ambillah empat bagian dan

tinggalkan satu bagian."

2368 Aku belum menemukan riwayat ini dad Abu Daud. Akan tetapi, An-Nasa'i
meriwayatkannya di dalam kitab Al Kubra (no. 5827). Lihat pula kitab Tuhfah
Al Asyraf (6/3 29 /no. 87 68)

236e Swru, An-Nasa' i (no.249)
a7o Mttsta&akAl Hakim (41381)
n'r As-Juno, Al Kubra (4t152-153)
tsn lbid
aB Musharutllbnu Abu Syaibah (No.10772)
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Catatan:

Kata etilllt (Al Miita), yaitu dengan membaca kasrah hrruf

mim dan dengan mad, artinyajalan yang dilahii. Kata ini diarnbil daxi

katsrahll ltyan

Ba;b Zilril X'itrah

1086. t2g25l Hadits Ibnu Umar: Rasulullah S
mewajibkan zakat fitrah pada bulan Ramadhan sebesar satu sha''

kurma atau satu shat gandum kepada kaum muslimin yang

merdeka atau budak, laki-Iaki maupun perempuan.

Ini adalah hadits muttafaq alail?Ta dari jalur sanad yang

berpusat pada Nafi'. Sedangkan redaksi di atas berasal dari hadits

Malik. Hadits ini diriwayatkan juga secara mutaba'ah oleh jama'atr,

dan riwayat mereka itu disebutkan oleh Ad-Daraquthni.237s

Ad-Daraquthni meriwayatkannya di dalam kitab Gharaib

Malik, dari jalur Ishaq bin Isa bin Ath Thabba', daxi Malik. Dan di

datam riwayatrya disebutkan tambahan, "... juga terhadap anak kecil

dan orang yang sudah besar." Dan Ad-Daraquthni men-shahih-karr

riwayat ini.

4087.129261 Hadits Ibnu Abbas: Nabi $ mewajibkan

zal<tt fitrah sebagai penyuci 'bagi orang yang berpuasa dari

u'n ShahihAl Bukfiari (no.1503) danshahihMuslim (no.984)

"" SunonAd-Daraquthni Ql 139)
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perbuatan sia-sia dan perkataan buruk (mereka), dan sebagai

makanan bagi orang-orrng miskin.

Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Daud,ts76Ibnu Majah,a71

Ad-Daraqgthni ?n a^ Al Hakim23D dari jalur Ikrimatr, dari Ibnu

Abbas. Dan di dalam rirrrayd ini disebutkan, "Barangsiapa

menrmaikan zakat fitrah sebelum shalat (Idul fitri) maka ia terhitung

sebagai zakrrt yang diterima- Barangsiapa menunaikannya setelah

shalat maka ia hanya te,ltitung sebagai satah sahr bentuk sedekah

saja"

Al HaHm23m meriwayatkan dari jalur lain, dari Atha, dari

Ibnu Abbas, bahwasanya Rasulullah $ memerintahkan seseorang

yang memiliki suara keras di tvlal&ah agar mengumumkan,
..Sesungguhnya zak21t fitrah adalah kewajiban yang dibebankan

kepada setiap oftmg 6sslim, kecil atau besar, laki-laki atau

perempuan, merdeka atau budalq yang tinggat di kota atau di

pedalaman. Besarnya adalah dua mud gandum atau satu sfta'gandum

kasar, atau safir sfta' lanrma

1088.1292T Hadits:' Rasulultah $ mewajibkan zal<at

fitrah dan beliau memerintahkan argat zakat tersebut ditunaikan

sebelum orang{rrang keluar untuk menunaikan shalat ('Idul

Fitri).

Hadits Muttafaq alatt?tr dari hadits Ibnu Umar.

2376 Sur@tAbu Daud (no. 1609)
on Stotot Ibnu Majah (no. lE27)
ail Szran Ad-Daraquthni Ql l3t)
BD Musta&akAl Haldm (l/,109)
aN Mttsta&akAl llakim (l/410)
uEr shahih AlBulfiari (no. 1503) dro' Shahk Muslim (no.986)
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1089.129281 Hadits: Diriwayatkan
Rasulullah $ bersabda, oCuhuphanlah mereha

minta pada hari inl'
Imarn Ar-Raf i menyebutkan hadits ini

pembahasan yang lain.

Kitab Zakat

bahwasanya
dari meminta-

kembali pada

Hadits ini diriwayatkan oleh Ad-Daraquthni2382 dan Al
Baihaqi2383 dari riwayat Abu Misy'ar, dari Nafi', dari Ibnu Umar dia

berkata, *Rasulullah $ mevajibkan zakat fitrah dan beliau bersabda:

Cukupkantah mereka pada hari ini."

Di dalam riwayat Al Baihaqi disebutkan, "Cukupkanlah

mereka dari berketiling (untuk meminta-minta) pada hari ini."

l2g2gl Ibnu Sa'ad berkata di dalam l<rtab Ath-Thabaqat:B$a

Muharnmad bin Umar menceritakan kepada karni, Abdullah bin

Abdurratrman Al Junhi menceritakan kepada kami, dari Az-Ztfrri,
dari Urwah, dari Aisyah. Diriwayatkan pula dari jalur Abdullah bin

Umar dengan redaksi: dari Nafi', dari Ibnu Umar. Juga dari jalur

Abdul Adz bn Muharnmad, dari Rubaih bin Abdurahman bin Abu

Sa'id, dari bapaknya, dari kakeknyq mereka berkata: Puasa

Ramadhan diwajibkan satu bulan setelah arah kiblat dialihkan, yaitu

dua puluh bulan setelah hijrah. Pada tahun ini turun kewajiban zakat

fitrah, dan kewajiban itu diturunkan sebelurn kewajiban zaka! pada

harta. Zakat fitrah dikeluarkan alas orang muslim yang masih kecil

dan zudah besar, laki-laki dan perempuan, merdeka dan budak,

sebesar satu sha' kurma, atau satr sha' Sya'ir, atav safu Sha' kismis,

u8' SunonAd-Daraquthni Qt 153)
u'3 As-Sunan Al Kubra(4t175)
asa Ath-Thabaqat AlKubra (l/195)



Talkhishul Habir

atau dua mudd gandum.ats Dan Rasulullah memerintahkan agar zakat

fitrah ditunaikan pada pagi hari sebelum pergi untuk shalat ('Idul

Fitri); dan beliau bersabda, "Cukupkanlah mereka - yaitu oftlllg-orang

miskin - dari berkeliling (rmttrk meminta-minta) pada hari ini."

1090. [29301 Hadits: Diriwayatkan bahwasanya

Rasulullah $ bersabdla, oTunaikanlah zakat litrah atos orang-

orang yang nunjadi tanggungan kaliant '
Hadits ini diriwayatkan oleh Ad-Daraquthni2386 dan Al

Baihaqi2387 darijalur Adh Dhalrhak bin Utsmarq dari Nafi', dari Ibnu

Umar, dia berkata, "Rasulullah $ memerintahkan penunaian zakat

fitah untrk anak yang masih kecil dan oftIng yang sudah besar,

merdeka dan budalq dan orang-orang yang menjadi tanggungan

kalian."

t2g3l7 Dan Ad-Daraquthnia8s meriwayatkannya dari hadits

Ali. Akan tetapi sanad-nya adalah mursal dan di dalamnya terdapat

kelemahan.

l2g32t Asy-Syaf iase meriwayatkannya dari Ibrahim bin

Muhamma{ dari Ja'farbinMuharnmad, dari bapaknya secara mursal.

dari Ja'far bin Muhamma( dari bapaknya dari Ali, dia berkata"

Al Baihaqi23s berkata: Hatim bin Isma'il meriwayatlcannya

" [,rgoz]
86 Surqt A&Daraquthni Ql l4l)
un As-sttrot Al lfubro @ll7 5)B" SunurAd-Daraquthni (A l4O)
tste Mumad Asy-Syaf i Ol-.93)un As-Suoor Al Kubra (4/16 l)
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*Rasulullah S mewajibkan (zakat fitrah) kepada setiap orang

(muslim) yang masih kecil atau yang sudah besar, atau budak yang

meqiadi tanggungan kalian, sebesar satr sha' kurma atau safu sha'

kismis." Tetapi, di dalam sonad-nya terdapat urutan perawi yang

terputus.

Ats-Tsauri meriwaya&an di dalam k'rtab Jami'-nya, dari

Abdut A,la" dari Abu Abdurrahman As-Sulami, dari Ali, dia berkata,

"Barangsiapa yang engkau nafl<ahi maka (engkau wajib menanggung

zakat zakat fitrahnya sebesar) setengah sha' gandum, atau safu sha'

kunna." Dan ini adalah riwayat mauquf. Sementar4 Abdul A'la
adalahperawi dlu'if.

* Hadits Ibnu Umar: Rasulutlah C memerintahkan

zaliult fitrah dari setiap orang yang masih kecil dan yang sudah

besar, yrng merdeka dan budak, yang menjadi tanggungan

kalian

Hadits ini telah disebutkan pada hadits sebelumnya.

1091.129331 Hadits: Tidak ada kewajiban zakat bagi

seorang muslim pada budak dan kudanya selain zal<at litrah atas

budak tersebut

Ini adalah muttafaq alaih23er dari hadits Abu Hurairah. Akan

tetapi, di dalam riwayat tersebut tidak disebutkan redaksi

pengecualian ("selain...'). Sementara, hanya Muslim..J3e2 yang tidak

menyebutkan latazh"ar (atas budak tersebut)" di dalam riwayat ini.

u" ShohihAl Bulfiari (no.1463) dan Shahihlvtuslim (no.982)

"e ShahihMuslim (no.982) (lo)
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Ad-Daraquthni23e3 dmr Al BaihaqiB% meriwayatkannya dari

jalw sanad yarrg lain, dari Abu Hurairah. Mereka juga tidak

menyebu&an redaksi a;c (atas budak tersebut).

1092.129341 Hadits: Mulailah dengan dirimu sendiri

lalu dengan orang-orang yang meniadi tanggunganmu.

Aku belum menemukan riwayat dengan redaksi di atas. Akan

tetapi, di dalam kitab Ash Shahihai*3es disebutkan dari hadits:

l2g35t Hadits Abu Hurairatr, "sedekah yang paling utama

adalah yang diberikan dari kelebihan harta yang. dibutuhkan. Tangan

di atas lebih balik daripada tangan di bawalU dan mulailah (sedekah

itu) dari orang-orang yang menjadi tanggunganmu."

129361 Muslimtse6 meriwayatkan dari Jabir melalui

beberapa jalw sanad, pada kisah tentang budak mudabbir yang

dimerdekakan, dengan redkasi *Mulailah (sedekah itu) dengan dirimu

sendiri, bersedekatrlah untuk dirimu. Apabila terdapat kelebihan maka

berikanlah kepada keluargamu."

Asy-syaf iae meriwayatkannya dari Muslim dan Abdrtl

Majid, "Dari Ibnu Juraij (dia berkata), Abu Az'h$ur mengabarkan

kepadaku batrwasanya dia mendengar Jabir berkata lalu dia

menyebutkan kisatr tentang penjualan budak Mudabbir- Dan di

dalamnya Rasulullah bersabda, "Apabila salah seorang lcalian faHr

Be SrrorAd-Daraquthni Qll27)
a% As-Sunan Al Kubra (41 I 17)
aes ShahihAl Bultari (no.5355) d^n Shahihlv[uslim (no.I033)
ts% ShahthMuslim (no.997)

'3e Al umm (8/15)
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malra mulailah dengan bersedekah kcpada dirinya sendiri. Apabila
(setelah itu) dia memiliW kelebihan hqrta maka hendaHah dia

bersedelrah orang-orang yang menj adi tanggungannya. "

Jalur-jahn periwayatan lainnya akan disebutkan di dalam Bab

Nafkah insya altah.

l093.Perkataan Ar-Raf i: Dari kalangan kaum

Muslimin.

Hal ini telah disarrrpaikan pada bagian awal bab ini. Dan

tambahan ini diriwayatkan secara masyhw daxi Malik. Abu Qalabah
mengatakan, *Tidak ada seorang pun yang menyebutkannya selain

Malik." Begitu pula yang dikatakan oleh Ahmad bin Khalid, daxi

Muhammad bin Wadhdhah

At-Tirmidzi berkata "Kami tidak aengetahui ada seorang

ulama besar pun yang mengatakalmya selain Malik."

Ibnu Daqiq Al Ied berkate *Hal itu tidak seperti yang mereka

katakan. Umar bin Nafi' meriwayatkannya secara mutaba'ah, dan

Adh-Dhahhak bin Utsman, Al Ma'la bin Isma'il, Ubaidilah bin Umar,

Katsir bin Farqad Al 'Umri, dan Yunus bin Yazid.

Aku katakan bahwasanya jalur-jalur periwayatannya telatr

saya sampaikan di dalam kitab An-Nukat 'Ala Ibnu Ash-Shaldnr3e8

dan aku menambahkan juga di dalamnya jalu Aypb As-Sikhtiyani,

Yahya bin Sa'id, Musa bin Uqbah, Ibnu Abu Laila, dan Ayyub bin
Musa.

"'8 An-Nukatkarya Ibnu Hajar Q1697-699)
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Catatan:

129371 Ad-Daraquthniae meriwayatkan di dalam kitabnya,

dari Ibnu Umar bahwasanya zakat fitratr dikeluarkan atas setiap orang

yang,rnerdeka dan yang rnasih budak. Dan di dalam sanadnyaterdapat

Utsman Al Waqqashi yang merupakan perawi matruk.

l2g38t ttffivu;azra{am meriwayatkannya dari Ibnu Abbas

dengan redaksi serupa.

l293gl Ath Thahawi24ol meriwayatkan di dalam kitabny4

dari Abu Hurairah dengan redaksi serupa.

l}g4.Vg4}l Iladits Abu Sa'id: Kami mengeluarkan2ao2

zal<at fitrah ketika Rasulullah $ masih hidup bersama kami'

berupa satu shat makanan, atau satu shat kurma, atau satu satu

shat gandum kasar, atau satu sha' kismis, atau satlu sha' aqith

(makanan dari susu). Dan selama aku masih hidup, aku akan

tetap menunaikannya seperti ketika itu-

Ini adalah hadits muttafaq alail?N3 yang diriwayatkan

dengan beberapa redaksi. Salah sattrnya adalah redaksi Muslim,
*Kami mengeluarkan zakat fitrah atas setiap orang yang masih kecil

dan yang sudah besar, merdeka atau masih budak, benrpa tiga jenis

makanan: safu sha' }urma, atau safu stta' aqith, atau safu sha' gandum

kasar. Dan ketika itu Rasulullah S masih hidup bersama karrri'Abu

u' Son*, Ad-Daraquthni Ql 150)N Uusnannof lAaxramq (no. 57 67)

'*' 8*h lia'oi Al Atsw Ql45) '

'*fotzogl* ShohthAl Butfiari (no.1506,1508) danshahih Muslim (no.985)
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Sa'id berkata, "Dan aku masih terus mengeluarkan zakat fitrah seperti

itu."

Di dalam salah satu redaksi disebutkan, "Dan selama aku

hidup aku akan terus mengehrarkan Takat fitrah seperti yang aku

lakukan ketika itu."

Dan di dalam riwayat lain disebutkan redaksi tarnbahan,

'oDan makanan kami ketika ihr adalah gandum kasar, kismis, aqith,

dan kurma."

l095.Perkataan Ar-Raf i tentang hadits Abu Sa'id

terkait penyebutan Aqith: Disebutkan dari Abu Ishak

bahwasanya Asy-Syaf i menggantungkan pendapat tentang

keabsahan mengeluarkan zarl<at fitrah berupa Aqith kepada

keshahihan hadits (Abu Sa'id) tersebut Apabila hadits itu shahih

maka Asy-Syaf i berpendapat bahwa boleh mengelurkan zakat

frtrah berupa aqith. Dan apabila kita membolehkan penunaian

zal<at frtrah dengan A4ilh, maka susu dan keju juga memiliki

hulmm yang sama, dan hukum tersebut sudah jelas sekati. Ada

pula pandangan bahwasanya mengeluarkan z.ilat frtrah berupa

susu dan keju adalah tidak sah karena hadits yang ada tidak
menyebutkan kedua makanan tersebut

Tetang keju, memang tidak ada hadits yang menyebutkan

bolehnya mengeluarkan zakat fitrah benrpa keju.

l2g4l1 Adapun tentang zakat fitrah benrpa susu, Ad-

Daraquthni2am meriwayatkannya dari hadits Ishmatr bin Malik dengan

redaksi, *Dua mud gan&tm, atau satu sha' gandum kasar, atau safu

'* SurorAd-Daraqutlni Ql 149)
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sha' kunn4 atau safu sha' kismis, atau satu sha' Aqith. Barangsiapa

tidak memilikr Aqith sementara dia memiliki 
, 
susu, maka zakat

fitratrnya sebesar dua sha' susu." Akan tetapi, di dalam sanad-nya

terdapat Al Fadhl bin Al Mukhtar. Abu Hatim2s5 menilianya sebagai

p*"gfr,i dha'if.

l096.Perkataan Ar-Raf i: Tidak sah (2il<at fitrah)
dengan Daqtq (tepung), Sawiq (adonan gandum), dan roti karena

nash hadits menyebutkan biji (yang belum dihaluskan). Sehingga

tidak sah mengeluarkan Daqrq sebagai zakat litrah. Dan yang

wajib adalah mengikuti apa yang disebutkan di'dalam nash.

Demikian perkataannya.

Adapun tentang Daqiq dat Sauiq, keduanya disebutkan di

dalam khabar berikut.

t29421 Ibnu Khuzaimahum .meriwayatkannya: Nashr bin

Ali menceritakan kepada kami, Abdul A'la menceritakan kepada

kalni, Hisyam menceritakan kepada kami, dari Muhammad bin Sirin,

dari Ibnu Abbas, dia berkat4 "Rasulullah $ memerintahkan kami

agar menunaikan zakat Ramadhan sebesar satu Sha' dari makanan,

atas anak yang masih kecil dan orang yang sudah besar, yang merdeka

dan yang masih budak. Barangsiapa memberikan Sult (enis gandum

yang tidak berkulit) maka zaY,abya sah." Dan aku pikir dia

mengatakan, "Dan Barangsiapa memberikan Daqiq maka ia zakafrya

sah, dan Barangsiapa memberikan Sauiq maka zakafrya sah." Khabar

ini diriwayatkan juga oleh Ad-Daraquthni.2ao7

^* Al Joh Wa At-Ta'dil Ql69). Dia berkata, "Dia adalah perawi majhul dan hadits-
hadits munkar. Dia meriwayatkan hadits-hadits bathil."

zM Shahihlbnu Khuzaimah (no. 2417)* SunurAd-Daraquthni Qtl44)

{00
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Akan tetapi, Ibnu Abu llatim24ot berkat4 eer{ku pernatr

bertanya kepada bapakku tentang hadits ini. Lalu, dia berkata: itu

adalalr hadits munkar karena menurut pendapat mayoritas ulama, Ibnu

Sirin tidak pemah meriwayatkan dari Ibnu Abbas."

t2g43l Abu Daud2aD meriwayatkannya dari hadits Abu Sa'id

Al Khudri, dan di dalamnya disebrf,kan redaksi tanrbahan (dari Sufyan

bin Uyainah-p"n), "Atau satu sha' Daqtq (tepung)." Abu Daud berkata,
*Redaksi tambahan ini merupakankekeliruan dari Ibnu Uyainatr."

1097.129441 Perkataan Ar-Raf i: Dalil bahwasanya satu

sha'huya setara dengan lima sspertigt rithl adalah berdasarkan

apa yang dinukil oleh penduduk [Madinah;zlto dari para salaf.

Sementara, antarya Malik dan Abu Yusuf terdapat kisah masyhur

terkait dengannya.

Kisah tersebut diriwayatkan oleh Al naifraqi2ah dengan

sanad jayytd.

t2g45l Ibnu Khuzaimahz 12 d^nAl Hahm24l3 meriwayatkan

(di dalam kitab mereka) melalui jalur Urwab dari Asma binti Abu

Bakar; yaitu ibunya, bahwasanya mereka dahulu mengeluarkan zakat

fitrah pada masa Rasulullah $ dengan uhran mudd yang menjadi

standar ukuran makanan penduduk Madinah-"

m8 At llal rbruAbu udim (t2t6)w SunanAbu Daud (no. 1618)
2410 Di dalam naskatr asli disebutkan'Al Hadits." Adapun redaksi di atas berasal dari

naskah f, ./, dan r.
zatt As-Sunan At Kubr a (4/ 17 O-17 l)
'nt' Shahihlbnu Khuzaimah (no.2401)

'ar3 MustadrakAl Hakim (ll4l2)
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12946) At Bukfiari2ara meriwayatkan dari Malik, dari Nafi',

dari Ibnu Umar batrwasanya dia memberikan zakat fitrah pada masa

Nabi $ dengan mudyaogpertarna (maksudnya, muddari tanganNabi

& -pen)-

zarn shahihAl Bulfiari (ro.2713)
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:?("?
KITAB ASH-SHIYAM (PUASA)

1098.129471 lfadits: Islam dibangun atas lima perkara

... al fladits.

Ini adalah hadits muttafoq alail?ars dari hadits Ibnu Umar.

1099. l2g4Sl Hadits: Bahwasanya Rasulullah $ berkata

kepada seorang arab badui yang bertanya kepada beliau tentang

islam, dan (salah satunya) beliau menyebutkan kepadanya

tentang @uasa) bulan Ramadhan. Orang badui ifu bertanya'
6'Apakah ada kewajiban lainnya atas diriku?" Rasulullah

menjawab, "Tidak ada, selain apabila engkau melakukannya

dengan suka rela.'

Ini adalah hadits muttafaq alail?ar6 dari hadits Thathah bin

Ubaidilah dengan redaksi yang panjang.

1100.129491 Hadits Ibnu Umar bahwasanya Nabi $
menyebutkan tentang bulan Ramadhar?" IaIu beliau bersabda,

a" shahih Al Bulhari (no.4514) dan Sunan Muslim (no. 16)
2at6 ShahihAl Bulftari (no.46) dm ShahihMuslim (no.1l)

_l
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"langanlah kalian berpuasa hingga kdian melihat hilal dan

janganlah kalian berbuka (nungakhiri Ramadhan) hingga ,kalian
melihat hilal Apabila hilal itu tufirttrp dari pengetihatan kalian

ruaha semiurnakanlah bilangannya meniadi tiga puluh hari"

Ini adalah hadits muttafaq alaih.zart Hadits ini disebutkan

dengan beberapa redaksi di dalaur riwayat Al Bukhari dan Muslim.

Adapun redaksi ini berasal dari Al Bulfiari.

1101. [29501 Iladits: Berpuasalah kalian karena melihat

hilal (Ramadhan)...

Redaksi ini adalah salah satu bagran dari hadits Ibnu Umar
yang diriwayatkan oleh Muslim.2ale

tl02.12gilll Hadits: Berpuasalah kalian karena melihat
hilal dan berbukalah kalian karena melihatnya. Apabila Hital itu
tertutupi dari @engelihatan) kalian maka sempurnakanlah
bilangan bulan Sya'ban menjadi tiga puluh hari. Kecuali apabila
ada dua orang saksi yang menyaksikan (hilat tersebut).

Hadits ini diriwayatkan oleh An-N*ur12420 dari hadits Husain

bin Al Haxits Al Jadali, dari Abdurrahman blmZatdbin Al Ktraththab,

bahwasanya dia berkirutbah di hadapan orang-orang pada hari yang

masih diragukan apakah ia telah masuk bulan Ramadhan atau masih

menrpakan bagian dari bulan Sya'ban. Lalu dia berkata, "Ketahuilah
bahwasanya akrr pernah betajar kepada para sahabat Rasulullah $ dan

aku bertanya kepada mereka (tentang permasalahan ini). Mereka

u" lrlBog) 
7utt shahihAl But&ari (no.1906) dnshahihMuslim (no.1080)

^'" ShahihMuslim (no. l0Sl)(19)
^ SunorAn-Nasa'i (no.2llQ



f.frilstrr rfirr
kepadaku Rasulullah S bersatda..." lalu

dia menyebutkan redaksi hadits yang pada bagan akhirnya

disebudran, 'Apabila ada dua or:ang saksi yang melihat hilal malca

berpasalah kalian dm bcrbukalah (yattu, pada I Syawal kilena
admya kesaksim dua orang{d1."

Ahmadzt2t -oi*oy"tt.noya dari jahx sanadini dan rcdaksi

akhirnya berbunyi, *Dan apabila ada dua orang saksi ymg melihat
(hilal) maka b€rpuasalah kalian dan berbukalah."

l2g52l Abu Daudaz dari hadits Abu
Malik Al Asyja'i, dari Husain bin Al Harits bahwasanya Al Harits bin
Hathib; pemimpin Makkab, menyampaikan khutbah. Kemudian dia
berlota, "Rasulullah C b€rpesan kepada kami agar kami puasa

berdasarkan rukyah hilal."

Ad-Daraquthnils juga meriwayatkan redaksi tersebu! dan

dia berkara, "Sanad hadits ini mfitasil dat shohih."

1103.[29531 Erdits Ibnu Abbas bahwasanya soorang
arab badui detang kepade Nabi I talu berkata, (Sesungguhnya

aku telah melihat hilel' Nabi I bertanya kepad4nyq oApakah

enghau betsahsi balwosutya ddah ada ilah selain Allah?o Laki-
laki badui itu menjawab, (Ya.' Nabi bertanya lagi, "Apahah
enghau betsoksi bahwosanya Muhantnod adalah utusan Allah?'
Laki-laki badui itu menjawab, *Ya.' Kemudian, Nabi berkata,
nwahai Bilol, umwtfunlah kepodo otangerang agar mereka

berpuasa qok harl'

wr Musnad Imam Ahmad (4/32 l)tn St norAbu Daud (no.2338)
uB Sunqt Ad-Daraquthni 81 167)
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Hadits ini diriwayatkan oleh para imam Penulis kitab

Sunan,2424 Ibnu Majah,2425 rbnu Hibban 2a26 Ad-Daraquttrni,'*' N
Ba@i,2a,8 dan Al Hakim242e dari hadits Sarnak, dari Ikrimah, dari

Ibnu Abbas

At-Tinnidzi berkata, "Hadits ini diriwayatkan juga dengan

sanadmursal."

An-Nasa'i berkata, "Sanad-nya lebih tepat dikatakan mursal.

Apabila hanya Sarnak yang meriwayatkan asal hadits maka

riwayatrya tidak dapat dijadikan sebagai huiiah."

1104. t2g54l Hadits Ibnu Umar: Orang-orang

melakukan pengamatan terhadap hilal. Lalu, aku mengabarkan
kepada Nabi $ bahvasanya alm melihatnya. Maka, beliau pun

berpuasa dan memerintahkan orang-orang agar berpuasa.

Hadits ini diriwayatkan oleh Ad Darimi,2430 Abu Daud,2a3l

Ad-Daraquthni,us2 rbntHibban z33 Al Hakim,2434 Al Baihaqi2435 dan

dr-shahih-kan oleh Ibnu Ha*,.m6 Mereka semua meriwayatkannya

dari jalur Abu Bakar bin Nafi', dari Nafi', dari Ibnu Umar.

*n Srman Abu Daud (no2340), Srrrran At-Tirmidzi (no.69l), Sunan An-Nasa'i
(2112,2113), dan Sunot Ibnu l\[ajah (no.1652)*x Shahihlbnu I(huzaimah (no.1923)*x Shahthlbnu Hibban (At llsottno.3446)

un Sunot Ad-Daraqutrni QllSS)
^u As-Srr* Al Kttbra (4D11)
2on rufirsta&akAl Hakim (t t 424)

^'o SunotAd Darimi (no.l69l)
-" SunurAbu Daud (no .2342)
u32 SunqnAd-Daraqutlni (A$q ,

'0" Shahihlbnu Hibban (Al lluanlrc3aa7)
*'a MrstadrakAl llakim 0 W3)*t As-Srron Al Kabra (4D12)
u36 AlMuhalla (6D36)
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Ad-Daraquthniz3T meriwayatkan hadits tersebut, bagihr pula

Ath-Thabrani meriwayatkannya di dalam krtab Al Ausatfi3g melalui
jalur Tha'wus, dia berkata: Aku berada di Madinah dan ketika itu di

sana terdapat Ibnu Umar dan Ibnu Abbas. Lalu, seorang laki-laki

datang me,nemui gube,mur Madinah dan dia bersaksi di hadapannya

bahwasanya dia telah melihat hilal Ramadhan. Lalu, gubemur tersebut

bertanya kepada (Ibnu Umar)2a3e dan Ibnu Abbas tentang kesaksian

itu. Maka keduanya pun memerintahkan gubernur itu agar menerima

kesaksiannya dan keduanya berkata, "sesungguhnya Rasulullah &l
membolehkan kesaksian satu orang atas nrlryah hilal Ramadhan, tetapi

beliau tidak membenarkan kesakian berbuka (l Syawwal) kecuali

dengan kesaksian dari dua orang laki-laki."

Ad-Daraquthni berkata, "Hadits ini hanya diriwayatkan oleh

Hafsh bin Umar Al Llbulli, dan dia adalah perawi dla'if

* Atsar dari Ali

Atsar tersebut akan disebutkan pada bagian akhfu bab ini.

ll05.Perkataan Ar-Raf i: Perhitungan berdasarkan

ilmu falak tidak dapat dijadikan acuan, begitu pula pendapat

orang yang mengetahui tentang perjalanan bulan ....'

Hal tersebut ditunjulftan oleh riwayat berikut:

'n" Sunan Ad-Daraquthni (A 1.56)

^'" Al Mu\*r, Al Ausdh(no.5353)
243e Di dalam naskah asli tertera "IJmat'', adapun yang kami sampaikan di atas

berasal dari naskah i, ./, dan r.
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12955) Riwayat di dalam htab Shahih Al Bukhari2440 dari

hadits.fbnu lJmar, "Sesungguhnya kami adalah umat yang Ummi,

kami tidak dapat menulis dan tidak dapat berhitung ...," Al Hadits.

129561 Abu Daud4l meriwayatkan dari Ibnu Abbas secaxa

marfu', *Tidaklatr seseorang mempelajari salah satu cabang ilmu
nujum (falak) melainkan dia telah mempelajari salah satu cabang dari

ilmu sihir."

129571 Dari Umar dia berkata, l'Pelajarilah ilmu
perbintangan sebatas yang dapat menunjuki kalian di kegelapan

(ketika perjalanan) di darat dan di lautan. Setelah itu, berhentilah

(mempelajarinya)." Atsar ini diriwayatkan oleh Harb Al Kirmani.

Ibnu Daqiq Al 'Ied,w berkata, "Yang aku katakan

(dengannya) adalah perhitungan berdasarkan falak tidak boleh

dijadikan acuan dalam penetapan pruua karena adanya

pembandingarf443 antara bulan dan matahari berdasarkan apa yarlg

diyakini oleh para ahli perbintangan. Sebab dengan cara perhitungan

mereka itu, ada kalanya masuknya bulan baru menjadi lebih cepat satu

atau dua hari dibandingkan dengan cara rukyah. Hal itu menunjukkan

adanya penciptaan syari'at baru yang tidak pernah diizinkan oleh

Allah.2444 Adapr:n apabila (ahli) hisab menjelaskan bahwasanya

seharusnya hilal sudah dapat dilihat oleh mata, tetapi terdgpat

M Shahih ll Buhari (no.l9l3)ut StotarltAbu Daud (no.3905)
42 Ihkarn Al AhIGm karya Ibnu Daqiq Al led(lw2D06) dinukil dengan perubahan

redal$iu' Di dalam kitab I I Ahkon disebutkm dengm redalsi 'I(are,na adanya perbedaan
,t

* lotltol
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halangan untuk bisa melihatnya seperti awan tebal yang menutupinya,

maka pada kondisi ini dituntut untuk menggunakan hisab tersebut

mengingat adanya alasan yang dibenarkan oleh syari'at.'

Alu katakan batrwa pembenaran hisab seperti ihr tentu sangat

bergantung kepada kejujuran orang yang mengabarkannya. Dan kita

tidak bisa mengatakan kejujurannya secara yakin kecuali apabila dia

sendiri telah menyaksikan hilal tersebut. Sementara, pada

kenyataannya dia tidak melihat hilal itu. Dengan demikian, perkataan

ahli hisab tersebut tetap tidak dapat jadikan sebagai acuan. Wallahu

a'lam. ' '-

1106. [29531 Hadits Kuraib: Kami pernah melihat hilal

di Syam pada malam Jum'at. Kemudian, aku datang ke Madinah

dan Ibnu Abbas bertanya, *Kapan kalian melihat hilal?" Aku

katakan, ttPada hari Jum'at.tt fbnu Abbas bertanya, *Apakah

engkau melihatnya sendiri?" ttYa, dan orang-orang pun

melihatnya. Mereka berpuasa dan Mu'awiyah pun berpuasa"
jawabku. LaIu, Ibnu Abbas berkata, "Akan tetapi, kami

melihatnya pada malam Sabtu ...r" AI Iladits.

Hadits ini diriwayatkan oleh Muslim di dalarn y'ttab Shahih'

rLy42us dari jalur ini.

l107.Perkataan Ar-Raf i: Diriwayatkan bahwasanya

Ibnu Abbas memerintahkan Kuraib agar mengikuti penduduk

Madinah.

'*t ShahihMuslim (no. 1087)
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Hal itu tarrrpak jelas dari perkataan Ibnu Abbas (di dalam

salah satu bagian hadits tersebut): Kuraib berkata, 'Apakah engkau

tidak merasa cukup dengan nulqyah Mu'awiyah dan puasanya?" Ibnu

Abbas menjawab,'fidak."

* Iladits Umar.

Hadits ini akan disebutkan pada bagian alfiir bab ini.

1108.129591 Hadits Hafshah: Barangsiapa tidak
mengumpulkan (berniat) untuk berpuasa sebelum waktu fajar
maka tidak ada puasa baginya." Diriwayatkan pula dengan

redaksi, ttBarangsiapa tidak berniat dari waktu malam hari
untuk berpuasa maka tidak ada puasa baginya."

Hadits ini diriwayatkan oleh Ahmad,246 Abu Daud,247 An-

Nasa'i,2s8 At-Tirmidzi,2ae Ibnu Khuzaimah di dalam lotab Shahih-

Lya,24s0 Ibnu Majah,2a5 
I 6*, Ad-Daraquthni.2as2

Para imam ahli hadits berbeda pendapat seputar apakah

hadits ini adalah morfu' ataukah mauquf. Ibnu Abu Hafim2453

mengatakaq dari bapaknya (dia berkata), "Aku tidak mengetahui

manakah di antara dua status ihr yang shahih." Maksudnya apakah

riwayat Yalrya bin Ayyub dari AMullah bin Abu Bakar, dari Az-

Ztthi,' dari Salim. Ataukah riwayat Ishaq bin Hazim, dari Abdullah

M Musnadlmm Ahmad 6nS7)*' St;rllorAbu Daud (no.2454)
24 Szzan An-Nasa'i (no.2333)
ue Sunor At-Tirmidzi (no.730)
un Shahihlbnu Khuzaimah (no.1933)*t' Swroz,tlbnu Majah (no.1700)

^t' S*w, Ad-Daraquthni Ql 172)

^t' At Ilotkarya Ibnu Abu Hatim (1D25)
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bin Abu Bakar, dari Salim tanpa perantaraan Az-Zuhi. Akan tetapi,

status mauqufbagi hadits ini tarnpak lebih tepat.

Abu Daud berkata, "Penyebutan sanadnya secara marfu'
adalah ttdak shahih;'

At-Tirmidzi berkata, * Mauquf lebrh s hahih."

Dinukil di dalam kitab At llal,24s4 dari Al Bukhari,

bahwasanya dia berkata, *Sanad (rnarfu) bagi riwayat ini adalah

keliru. Dan ia adalatr hadits yang di dalam sanad-nya terdapat

idhtirab. Yang benar bahwa sanad hadits ini hanya sampai kepada

Abdullah bin Umar (mauqufl)'

An-Nasa'i berkata, "Menurutku, yang benar adalah sanad

hadits ifimauquf, dan tidak benar apabila dikatakan batrwa sanctd-rLya

marfu'."

Ahmad berkata, *Sanad itu tidak ada padaku."

AI Hakim .berkata di dalam kitab Al Arba'in, "Ia adalah

hadits shahih berdasarkan syarat Bulhaxi dan Muslim." Dan dia

berkata di dalam krtab Al Mustadrak,24'5 cslu adalah hadits shahih

berdasarkan syarat Al Bulfiari."

Al Baihaqi2as6 berkat4 "Para perawinya adalatr tsiqah,tetapi
hadits ini diriwayatkan secara mauquf."

Al Khathtl'tabi2as7 berkata, "Abdullah bin Abu Bakar

menyebutkan sanad hadits ini secara musnad. Dan menurut kaidah,

tambahan yang berasat dari perawi tsiqah dapat diterima."

Ibnu Hazrn2a58 berkata, "Perbadaan di dalamnya membuat

khabar ini semakin kuat."

usa Al ltal At Kabirkarya At-Tirmidzi (hlm.1l7-118)
uss MustadrakAl Hakim
2456_Al Khtto\at (3126 secararingkas) dinukil dari Ad-Daraquthni
'o'' Ma' alim-As-Sunan (3 1333)
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Ad-Daraquthnizse berkata, "S€,mua perawinya adalatl

tsiqah."

Catatan:

Aku belum mendapati rcdaksi kedua dni hadits di atas. Akan

lstapt, di dalam Ad-Daraquthni2m disebrilkil, '"Tidak ada puasa bagi

ofturg yang tidak meniatkannya dari malam hari." Adaprm redaksi

yang pertarna, ia diriwayatkan oleh Ibnu tr(huaimah246l dan lainnya

Riwayat lain terkeit permasahhan ini

12960l Hadits Aisyah yang diriwayatkan oleh Ad-
Daraquthni262 di dalam kitabnya Akan tetryi, di dalam sanad-nya

terdapat AMullah bin Abba4 dia adalah perawi nojlrul.Ibnu Hibban

menyebutkan dirinya di dalam lkrtzib Adh-Dtru'dh.2&

t2g6lt Hadits Maimuoah bin Sa'ad yang juga diriwayatkan

oleh Ad-Daraquthni.K Namun, di dalam smadnya t€rdapat Al
wahidi.

u58 Al Mtrtoilalorya Ibnu lfan(6t162)
^t" Sunan Ad-Daraquthni (UlT2) dm redalsinya terUmyi, 'Ab&rllah bin Abu

Bakar meriwayatkannya s@ara nofa' dfri Az-7lrffi, dm dia termasnk perawi
tsiqahyngtingg."

'm Sunut Ad-Daraquthni QJ 172)*' Shahthlbnu l(huzaimah (no. 1933)
M2 Suno, Ad-Daraquthni 8t 17 l-lT2)
'*'Kitab Al Mairuhiz karyalbmr Hfrbm(246)
'* Srno, Ad-Daraquthni (A n 3)
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1109. t11091 Hadits bahwasanya Rasulullah S menemui

salah beberapa orang istrinya lalu bertanyrr "Apakah ada makan

pagi?" Apabila mereka mengatakan, (Tidak adar" maka

Rasulullah akan mengatakan, oKalau begitu, aku berpuasu" Al
Hadits.

Hadits ini diriwayatkan oleh Muslim di dalam krtab Shahih'

rryq246s dari Aisyah dia berkata: Rasulullatr $ berkata kepadaku pada

suatu hari, "Watrai Aisyah, apakah engkau memiliki sesuatu

(makanan)?" Maka aku katakan, "Wahai Rasuluttah, kami tidak

memiliki makanan apa pun." Rasulullah berkata, "Kalau begifu, aku

berpuasa." Aisyah melanjutkan, "Lalu, nasutUUfr $ keluar dan

setelah itu ada yang memberi kami hadiatr." Atau Aisyah mengatakan,

"Kami kedatangan tamu." Setelatr Rasulullatr pulang, aku katakan,
*Wahai Rasulullah, kita diberi hadiah - atau: Kita telatr kedatangan

tamu - dan aku telah menyimpan sesuatu (makanan) untulmu."

Rasulullah bertanya, "Apa ifu?" Aku katakan, "Hayyis." Beliau

berkata, "Berikanlatr ia." Lalu, aku pun membawanya dan kemudian

beliau memakannya. Lantas, beliau berkata, "Tadi pagi aku berpuasa."

Dan Muslim meriwayatkan hadits ini dengan beberapa redaksi.

Abu Daud,2a66 Ibnu Hibban, dan Ad-Daraquthni2a6T

meriwayatkannya dengan redaksi: Nabi $ mendatangi kami (Aisyatr)

dan beliau berkata, "Apakatr kalian memiliki makanan?" Apabila

kami katakan,"Ya," maka beliau akan makan pagi. Dan apabila kami

katakaru "Tidak," maka beliau berkata, "Sesungguhnya aku

berpuasa." Dan pada suafu hari beliau datang menemui kami, dan

ketika itu ada yang memberi kami makanan Hcyyis..." Al hadits.

2065 .qhahihMuslim (no. 1154)

'066 SunanAbu Daud (no.2455)

'0" SunanAd-Daraquthni Ql 17 5)

l
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lll0.Perkataan Ar-Raf i: Dan diriwayatkan, "(Kalau
begifu, maka aku berpuasa.'

Hadits ini diriwayatkan oleh Mustim,2468 Ad-Daraqutlrni,z6e

dan AI Baihaqizazo dengan redaksi: Sesungguhnya beliau masuk

menemui 'Aiysah lalu berkata, *Apakah engkau memiliki makanan?"

Aku pun menjawab, "fidak." Beliau berkata, "Kalau begifu, maka aku

berpuasa" Aisyah berkata" "Dan beliau masuk menemuiku pada suatu

hari lalu berkata, *Apakah kalian memiliki sesuatu?" Lalu, aku

katakan, "Ya." Beliau betta[2a7l "Kalao b"g,to, aku berbuk4

meskipun sebelumnya aku telah berniat untuk berpuasa."

Di dalam riwayat Ad-Daraquthni247z darrl N Bai} lq2a73

disebutkan, "Dekatkanlah makanan itu dan aku akan menggantinya

dengan puasa satu hari (di hari lainnya)." Keduanya berkata, "Redaksi

tambahan ini menyelisihi hadirc yang lebih shahih;'

1111.129631 lladits: Barangsiapa muntah tanpa

disengaja sementara dia sedang berpuasa maka dia tidak wajib
mengganti puasanya. Barangsiapa sengaja muntah maka dia
harus mengganti puasanya.'

Hadits ini diriwayatkan oleh Ad-Dartmi,2414 para imam

Penulis kitab Sunaq2475 Ibnu Hibbaua76 Ad-Daraquthni,2471 derr, Al

M StuhihMuslim (no. I 154)(170)* Stno, Ad-Daraquthni Ql 17 5 -17 6)

'n As-srorot Al Kubra (4D03)

^" 1ot3rr1

^n SurorAd-Daraquthni Qtl77)un As$turor Al Kubra @f27 5)
471 Sar,arAd Darimi (no.1729)
u1s Sunon Abu Daud (no.2380), Sunon At-Tirmidzi (no.720), As-Sunan Al Kubra

karyaAn-Nasa'i (no.3139), dn Surun Ibnu Majah (no.l67Q

'n'u Shahihlbnu Hibban (At Ifu anlno. 35lS)
24n Swr@rAd-Daraquthni Qt lS4)
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Hakim.2478 Dan hadits ini diriwayatkan dengan beberapa redaksi dari

Abu Hurairah.

An-Nasa'i berkata, "'Atha meriwayatkannya seculra mauquf
dari Abu Hurafuah."

At-Tirmidzi berkata, "Kad tidak mengetahui riwayat ini
selain dengan sanad dai Hisyam, daxi Muhammad, dari Abu
Hurairah. Dan hanya Isa bin Yunus yang meriwayatkannya."

Bukhari24Te berkata, "Menurutku hadits itu tidak mahfuzh.

Hadits ini diriwayatkan juga melalui jalur yang lain tetapi sanad-nya

ttdak shahih."

Ad Darimi2a8o berkata, "IJlama Baihrah menilai batrwasanya

Hisyam telah melakukan kekeliruan di dalarn periwayatan hadits

irrl.:2481

Abu Daud2a82 berkata, "Dan sebagian hafizh hadits tidak
berpendapat bahwa riwayat ini adalah hadits mohfuzh."

Ahmad mengingkarinya, dan dalam sebuah riwayat dia
berkata, "Tidak ada sesuatu pun dari 11rr.::2483 Al Khaththabi2asa

berkata, "Maksud perkataan Ahmad tersebut adalah hadits itu tidak
mahfuzh."

Muhanna berkata, (diriwayatkan) dari Ahmad, "Hadits itu
diriwayatkan oleh Isa (bin Yunus) tetapi hadits itu tidak terdapat di

2a78 Mus'ad,akAl Hakim (1t427)
2n7e Al llal Al KaDr (hhn.l l5)
'nto SrnonAd Darimi QD4)
21Et Di dalam catatan kaki naskah asli disebutkau, "Malcsudnya, terjadi kekeliruan

padanya."

'48' As-Sunwr Al Kubrakarya Al Baihaqi (4t2lg)
^" Ibid.
2au Ma'alim As-Sunan (3D61)
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dalarn kitab catatannya. Isa melalarkan kekeliruan dalam penyampaian

hadits tersebut dan hadits itu bukan berasal dari haditsnya."

Al Hakim2485 berkata, *Hadits ini shahih berdasarkan

persyaratan Buk&axi dan Muslim." Dan Al Hakim juga

meriwayatkannya dari hadits Hafsh bin Ghiyats.

Ibnu Majatr2{t jrrgu meriwayatkan hadits ini dari jalur Hafsh

bin Ghiyats.

1112.12964l Perkataan Ar-RaIi'i: (Iladits tersebut)

diriwayatkan dari Ibnu Umar secara mauquf.

Ia diriwayatkan oleh Malik di dalam y.rtab At Mtm,aththa'14$7

Asy-Syaf i2a88 meriwayatkannya dari Malik, dari Nafi', dari Ibnu

IJmar, "Barangsiapa sengaja muntah sementara dia sedang berpuasa

maka dia harus mengqadha (puasanya). Barangsiapa muntah tanpa

disengaja maka tidak ada kewajiban qadha atasnya."

Catatan:

Kata, a4, yaitu dibaca dengan huruf dzal bertanda fathah,

dan htrruf ra, artinya tidak luat menahan.

1113.129651 Iladits Abu Ad-Darda bahwasanya
Rasulullah $ pemah muntah IaIu beliau berbuka. Maksudnya,

beliau sengaja muntah. Tsauban berkata, (Benar, akulah yang

menuangkan air wudhu untuk beliau.D

* Al Mutadr ak (l I 426427)
^6 Sooarltlbnu Majah (no.1676)N Al Muwaththa'karyatnam lvlalik (ll3}4)w Munad Asy-Syaf i(hlm.lM)
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Hadits ini diriwayatkan oleh Ahmad,'n" p*u imam Penulis

kitab Sunan,24s Ibnu Al Jarud,2ael Ibnu Hibban,2ae2 Ad-

Daraquthni ,'0" AlBathaq\2aea Ath-Thabrani,'oes rbn, Mandah dan Al
Hakim,24e6 dari hadits Ma'dan bin Abu Thalhah, dari Ad-Darda,

batrwasanya Rasulullah $ muntah lalu beliau berbukaprulsa.

Ma'dan berkata, *Aku berjumpa Tsauban di masjid di

Damaikus lalu aku bertanya kepadanya: Sesungguhnya Abu Ad-

Darda mengabarkan kepadaku (alu dia menyebutkan hadits

tersebut...) Tsauban berkata: Benar, akulah yang menuangkan air

wudhu beliau."

Ibnu Mandatr, "sanad-nya shahih dan muttashil. Tetapi, Al
Bukhari dan Muslim meninggalkan hadits ini karena terdapat

perbedaan di dalam sanad-nya."

At-Tirmidaberkat4 "Husain Al Mu'allim menilai sanad-nya
jayyid. Dan ia adalah sanad yang paling shahih terkait dengan

permasalahan ini." Begitu pula yang dikatakan oleh Ahmad.

Di dalam sanad hadits ini terdapat banyak perbedaan; dan

Ath-Thabrani menyebutkannya.

Al Baihaqiue7 berkat4 "Hadits ini diperselisihkan sanadnya.

Apabila sanadnya shahih maka ia dimaknai sebagai muntah yang

dilalcukan secara sengaja. Dan sepertinya ketika itu Rasulullah #
sedang berpuasa sunnah. "

uge Musnadlmam Ahmad (5/195)
u% Sunan Abu Daud (no.2381), SunanAt-Tirmidzi (no.87), dan As-Sunan Al Kubra

karya An-Nasa' i (no.3 I 23)
uet Al MuntaqakaryalbnuAl Jarud (no.8)

'0" Shohih Ibnu Hibban (At ltaantno-|}97)
'oo SuranAd-Daraquthni Ql lSl)
'o'n As-Sunut Al Kubra (4D20)
zaes Al MuTan Al Arxath (no.3702)
2ae6 MustadratAl Hakim (11426)

'nY As-Sunan At Kubra (4D20)
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Al Baihaqi berkata pada peubahasan yanglain,2ae8 "Sanad-

rya mudhtharib dan ia tidak dapat dijadikan sebagai hujjah.'

Adapun tentang puasa sunnah dia isyaratkan sebelumnya,

hadits itu diriwayatkan juga oleh /.JBalrla?4e dari jalur Abu Asma

(dia berkata) Tsauban menceritakan kepada kami, dia berkata,

"Rasulullah $ berpuasa pada selain bulan Ramadhan, lalu beliau

menderita - aku pikir muntah - sementara beliau sedang berpuasa.

Maka beliau pun berbuka." Al hadils.

N Barzar berkata "Kami tidak mengetahui hadits tersebut

diriwayatkan selain dari jalur ini. Redaksi tambahan ini hanya

diriwayatkan oleh 'Utbah bin As-Sakan, dan dia meriwayatkan hadits-

hadits dari Al Atva'i,tetapi riwayatnya itu lemah."

* Hadits Ibnu Abbas: Yang membatalkan puasa adalah
segala sesuafu yang masuk (MeIaIui mulut/Irerongkongan).

Hadits ini disebutkan kemudian.

1114.12966l EediB: Diriwayatkan bahwa Rasulullah g
memakai celak ketike beliau sedang berpuasa di bulan
Ramadhen.

Hadits ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah2500 dari hadits

Aisyah. Di datam soud-tya terrdapat Baqiyyah; dia meriwayatkan
dalir Az-Zubaidi, dari Hisyam bin Urwah.

*n 
As;Slrn o, Al Kubra (lll44)

un Mnhhtasho hyaid Al Bwo(no. OU1w Sur*rlbnu Majah (no. 1678)
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Nama Az-Zubudr di dalam sanad ini adalah Sa'id bin Abu

Sa'id. Ibnu Adi250l menyebutkannya dan dia menyebutkan hadits ini

ketika menyebutkan tentang biografinya. Nama itu pula yang dengan

jelas di$butkan oleh Al Baihzrqizsoz di dalam riwayatnya, seraya

menambahkan, 'Dia adalah perawi majhul."

Dan An-Nawawi berkata di dalam kitab Syarah Al
Muhadzdzab,"o' "fbo,., Majah meriwayatkannya dengan sanad dha'if
dari riwayat Baqiyyah, dari Sa'id bin Abu Sa'id, dari Hisyam. Sa'id

ini adalah perawi dha'if." An-Nawawi berkata, "Para Hafizh hadits

sepakat bahwasanya2su riwayat Baqiyyah dari dua perawi yang

majhul tidak dapat diteiima"

Sa'id bin Abu Sa'id bukanlah perawi majhul, akan tetapi dia

ailalah perawi dho'if. Menurut pendapat yeng slruhih, narra bapaknya

adalah AMul Jabbar. Ibnu Adi membedakan antara Sa'id bin Abu

Sa'id Az-Zubaidi dan Sa'id bin Abdul Jabbar. Dia berkata "Sa'id bin

Abu Sa'id Az-Zabardr adalah perawi majhul, sedangkan Sa'id bin

AMul Jabbals0s adalatl perawi dha'if.- Bagaimanapun, konsekuensi

dari keduapenilaian itu sama

1296T Al Baihaqi2505 meriwayatkannya dari jalur

Muhammad bin AMullah bin Abu Rafi', dari bapaknya, dari

kakeknya bahwasanya Rasulultah $ memakai celak ketika beliau

sedang berpuasa

bo' Al Konil karya Ibnu Adi (3/406)ut As-Suno, Al Kubr a (4t262)
Eol Al Maimu'(6t362)

"* 1ontz1
xos Al Konil (3/386)
E6 As-St;rtor Al Kubra (4D62)
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Ibnu Abu Hatim berkatq dari bapaknya: Ini adalah hadits

munkar.2sfr Dan dia herkatasffi tentang Muhammad, "Dia adalah

seorang munkarul hodits." Seperti itu pula yang dikatakan oleh Al
Bukhari.25@

129687 Ibnu Hibban meriwayatkannya di dalam kltab Adh-
Dhu' aflsro dari hadits Ibnu Umar, dan sanodtyaberdekatan.

l2g6gt Ibnu Abu Ashim meriwayafkannya di dalam

kitabnya Ash-Shiyam, juga dari hadits Ibnu Umar, dengan redaksi,

"Rasulullah $ keluar me,nemui kami, sementara kedua matanya

dipenuhi ltsmid (bahan celak). Hal itu terjadi pada bulan Rarnadhan

dan beliau sedang' berpuasa-"

t297}l At-Tirmidzi2srr meriwayatkannya dari hadits Anas

tentang izin me,makai celak bagi orang yang matanya sedang sakit. At-
Tirmidzi berkafa, uSoud-nyatidak luat, dan tidak ada satu hadits pun
yang sluhih dari Nabi $ terkait pe,rmasalahan ini."

2507 Aku belum memerrukm p€rr5/em ini di dalam ldtib Al llal. Dan redalsi yang
dinukil fi dalrm kihb Al BadrAl Mmir (5/66t) adaleh: Abdurrahman berkata:
Aku bertanya kepada bapat*u tenhg dirinya (Muhmmad bin Abdullah), dan
dia menjawab, '9;a aaahh p€rawi dha'ifr soorang yang ssngat munkarul
hadits, dan lemah-" Perkatam ihrpulayang disebutkm di datam kitab Al Joh
Wa At-Ta'dil (812), dan Al I:IafrA menukil salah sdr darinya

Ew Al Juh wa At-Ta'dil (BD)
6@ At Tarikft Al Kabt (ltl7l)
25ro Kitab Al Majruhin enso)ur I Sunot At-Tirmidzi (lro.T2Q
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l2g7l1 Abu Daud25l2 meriwayatkannya dari perbuatan

Anas. Sanad-nya dapat diterima.

Riwayat lain terkeit permasalahan ini

l2g72t Hadits Barirah; maula Aisyah, sebagaimana

diriwayatkan oleh Ath-Thabrani di dalam./ I Mu'jam Al Ausath-2sr3

t29731 Hadits Ibnu Abbas yang disebutkan di dalam kitab

Syu'ab Al ImankaryaAl Baihaqi, dengan sanadjayyid.

1115.138741 Hadits bahwasanya Rasulullah S
berbekam ketika beHau sedang berpuasa dan berihram pada haji

wada'

Hadits ini diriwayatkan oleh Bukfiari,"tn Abu Daud,25l5 An-

Nasa'i,2sl6 daq At-Tinnidzi25l7 dari hadits Ibnu Abbas tanpa

penyeb-utan redaksi, *Pada haji wada'.' Sebab kami belum pernah

menemukan redaksi ittr disebutkan secara jelas di dalam satu hadits

pun. Adapun redaksi Bukhari berbunyi, *Rasulullatr berbekam ketika

beliau sedang berpuasa. Dan beliau juga berbekam ketika sedang

berihram."

urz SttnarrAbu Daud (no.2378)
br3 Al Mu 7 an Al Ausah(no.961 l)
u'n shahihAl Bulfiad (no. 1938,1939)
u'5 SunanAbu Daud (no.1836)
bt6 Sunwt An-Nasa' i (no.2845)
Tfi Sunwt At-Tirmidzi (no.775)
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Ifadits ini juga diriwayatkan melalui beberapa jahr sonad

pada riwayat An-Nasa'i,25lE selain dari jalur di atas. Akan tetapi, An-

Nasa'i menilai hadits ini lemah dan memiliki cacat. Dan kebenaran

bahwasanya Rasulullah $ menggabungkan antara puasa dan ihram

adalatl sesuatu yang masih dipertanyakan. Sebab, bukan kebiasan

Rasulullah untuk berpuasa sunnah ketika beliau sedang melakukan

safar. Sementalq ihram beliau menunjulkan bahwa dirinya sedang

dalam perjalanan. Lebih lanjut, Rasulullah tidak melalrukan safar

ketika bulan Ramadhan untuk berihram selain pada perang fathu

Makkah, tetapi ketika itu beliau tidak dalam kondisi sedang

berihram."

Perlu aku komentari batrwa pernyataan An-Nasa'i yang

pertama perlu dikaji kembali. Tidak ada salahnya apabila Rasulullah

menggabungkan antira puasa dan ihrap. Sebab, mungkin saja beliau

melakukannya pada suattr waktu unttrk meqjelaskan bahwa hal itu
dibolehkan. Dan hadits yalnrg shahih tidak dapat ditolak apabila

konteksnya memang seperti yang saya sampaikan ini. Kemudian, saya

baru memahami bahwa temyata ada sebagian perawi yang

menggabungkan penyebutan puasa dan ihram (yang seharusnya

disebutkan terpisah#) sehingga seolah-olah keduanya terjadi secara

bersamaan. Riwayat yang benar adalah yang berasal daxi Bukfiari

dengan redaksi, "Rasulullah pernah berbekam ketika beliau sedang

berpuasa. Dan beliau juga penrah berbekam ketika sedang dalam

kondisi berihrasl" Jadi, dipahami bahwa keduanya terjadi pada

konteks/waktu yang berbeda. Dan hal seperti ini tentu tidak menjadi

masalah.

2s'8 Sunan An-Nasa' i (no.2848,2849,2850)
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129751 Diriwayatkan secaxa shahih batrwasanya Rasulullah

$ berpuasa pada bulan Ramadhan dan ketika itu beliau sedang

melakukan safar. Riwayat ini disebutkan di dalam kitab Ash-

Shahihainzsle dengan redaksi, "Dan tidak ada seorang pun di antara

kami-yang berpasa selain Rasulullatr # dan Abdullatl bin Rawatratr."

Penjelasan saya sebelumnya dikuatkan oleh sebagian besar

hadits yang menyebutkan puasa dan ihram secara terpisatr.

Beberapa hafi hadits2520 berkata "Hadits Itmu Abbas

diriwayatkan dengan empat konteks: Pertama, Rasulullatr berbekam

ketika beliau sedang berihram. Kedua, Rasulullah berbekam ketika

beliau sedang berpuasa. Ketiga, Rasulullah berbekam ketika beliau

sedang berpuasa dan beliau juga berbekam ketika sedang berihram.

Keempat,Rasulullah berbekarn ketika sedang berpusa (lagi) berihram.

Konteks yang pertama'diriwayatkan dari beberapa jalur dari

Ibnu Abbas. (Ia juga diriwayatkan dari selain Ibnu Abbas sebagai

berikut-pen)

129761 Dari hadits Abdullah bin Buhainah yang

diriwayatkan oleh Al Bul0ari dan Muslim.2s2r

[2977,2978] Dari hadits Anas dan Jabir yang diriwayatkan

oleh An-Nas ; i252r2 dan yang tainnya.

Konteks Kedua disebutkan dalarn riwayat berikut:

"" ShahihAl Bukhari (no.1945) dan shahihMuslim (no.ll22) dari Abu Ad-Darda'.
"'0 Diaadalah Al Hafizh Ibnu Al Qayyim di dalam kitab Tahdzib As-Sunan (31249)
?tzt ShahihAl Bukhari (no. I 836) aan Snonin Muslim (no. I 203)

"" Surm An-Nasa' i (to.2848,2%9)
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t2g79t Diriwayatkan oleh Imam Penulis kitab Sunan2523

dari jalur Al Hakam, dari Miqsam, dari Ibnu Abbas.'Akan tetapi

sanad-nya dinilai cacat karena Al Halem tidak meriwayatkannya

secara langsung dari Miqsam

Ibnu Sa'adzsa meriwayatkannya dari jalur Daud bin'Ali, dari

bapaknya, dari Ibnu Abbas. Dan pada bagian akhirnya dia
menambatrkan, "Rasulullah $ pin gsan."

Konteks ketiga diriwayatkan oleh Al Bukhari.252s2s26

Yang jelas bahwa perawi menggabungkan kedua konteks

hadits tersebut sebagaimana yang telah kami sampaikan sebelumnya.

Konteks Keempat diriwayatkan oleh An-Nasa'i2527 dan

lainnya dari jalur Maimun bin Mihran, dari Ibnu Abbas. tetapi, sanad-

nya dinilai cacatoleh Ahmad, Ali bin Al Madini, dan selain keduanya.

Muhanna berkata: Aku pernah bertanya kepada Ahmad

tentang hadits ini. Lalu Ahmad menjawab: Di dalamnya tidak
disebutkan bahwa Rasulullah $ sedang berpuasa. Yang disebutkan

adalah beliau sedang berihram.'Aku katakan: Siapa yang mengatakan

hal itu? Ahmad menjawab, 'olbnu Uyainah meriwayatkan dari Amru,

daxi Atha. Thawus dan Rauh medwayatkannya dari Zakariyq' dar:,

Amru" dari Thawus. Dan meriwayatkannya dari Ma'mar,

dari Ibnu 1q[a{snim, dari Sa'id bin Jubair. (Ahmad juga mengatakan)

zszr Aftu belum menemukan hadits ini diriwayatkan oleh mereka melalui jalur sanad
tersebut selian pada An-Nasa'i di dalam I s-Sunan Al Kubra (no. 3224). Begitu
pula, di dalam kitab Tulfah Al Asyraf (5D44), Al HafizI Al Mizzi hanya
menyandarkannya kepada kitab As-\unan Al Kubra karya An-Nasa'i saja.
WallahuA'lam-

uzn Thabaqat Al Kubra (1t444). Redaksi di dalam tanda kurung diambil daxi kitab
tersebut sebab redaksi itu tidak disebutkan di dalarn seluruh naskah kitab ini

"u ki3tll
"'5 Telah disebutkan sebelumnya.
x2? As-Sunan Al Kubra(no. 233 1)
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Mereka semua adalah murid-murid Ibnu Abbas, dan mereka tidak

menyebutkari masalatr puasa "

Ibnu Abu Hatim2sz$ bqkat4 ecfih bertanya berkata bapakktr

tentang hadits yang diriwayatkan oleh SyariPsze 6*i Ashim, dari

A$r*Syati, dari Ibnu Abbas batrwasanya Nabi $ berbekam ketika

beliau sedang berpuasa lagi berihram?" Bapakku menjelaskan, "Itu
adalah keliru. Syarik telatr melakukan kekeliruan dalam periwayatan

hadits itu. Yang benar bahwasanya Rasulullah berbekam dan beliau

memberi upah bekam kepada orang yang melalcukannya. Redaksi itu
pula yang diriwayatkan oleh jama'ah dari Ashim. Syarik

meriwayatkan hadits itu dari hafalannya, dan hafalannya buruk

sehingga ia melalrukan kesalatran dalam penuturan riwayat."

Qasim bin Ashbagh meriwayatkan dari jalur Al Humaidi, dari

Sufran, dad Yazid bin Abu Ziyad, dari Miqsam, dari Ibnu Abbas

dengan redaksi yang sama seperti itu. Kemudian Al Humaidi berkata,

"Ini adalah Angin.2530 Sebab, Rasulullah & tidak pernah berpuasa

ketika sedang berihram. Beliau melaktrkan perjalanan (safar) pada

bulan Ramadhan unhrk perang Fathu Makkah, dan ketika itu beliau

tidak dalam kondisi sedang berihram."

Catatan:

Aku telah singgung sebelumnya bahwa saya belum

menemukan tarrbahan redaksi hadits - yang disarnpaikan oleh Ar-
Rafr i - *Pada haji wada', di dalam jalur-jalur sanad hadits ini. Akan

tetapi, Asy-Syaf i, Ibnu Abdil Bar, dan lainnya menyebutkannya.

ox AlllallbttAbuHaim Qn3q ,
5D Diaahm naskah asli disebutkan, "Dia meriwayatkannya dari Syarik." Dan yang

disampaikan di atas adalah shahih sebagaimana disebutkan di dalam naskah p,

,=r, dan r.
2530 Di dalam catatan kaki kitab asli disebutkan, "Maksudnyq keliru."
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Bagaimanapun, keberadaan redaksi tambahan itu masih harus

dikaji d*g, karena ketika itu Rasulullah $ tidak sedang berpuasa.

Disebutkan di dalam sebuah riwayat yang shahlft bahwasanya Ummu

Al Fadhl mengirimkan sebuah bejana berisi susu, lalu Rasulullah $
meminumnya dan ketika itu beliau sedang melalarkan'berdiri di

Arafah.

Kalaupun diasumsikan bahwa hal itu memang terjadi, Ibnu

Khuzaimah berkata, "Riwayat ini tidak menunjukkan bahwasanya

bekam tidak membatalkan puasa seseorang. Di dalam riwayat itu
disebutkan bahwasanya Rasulullatr $ berbekarn ketika beliau sedang

berpuasa lagi berihram. Artinya, ketika itu beliau sedang berada di
perjalanan, bukan sedang bermukim. Sebab, Rasulullah #i tidak

pernah sekalipun melakukan ihrarn ketika sedang bermukim di suatu

negeri. Lebih lanjut, orang yang sedang melakukan safar boleh

berbuka pwrsa meskipun dia telah berniat untuk berpuasa dan telah

melewati sebagian waktu siangnya (dengan puasa). Penjelasan ini
berbeda dengan ulrma yang tidak berpendapat demikian."

Kemudian, Ibnu Khuzaimah menyebutkan dalil bagi

penjelasannya itu. Akan tetapi, Al Khaththabi2s3l menyanggahnya dan

dia berkata, "Redaksi: Dan beliau sedang berpuasa menunjukkan

batrwasanya puasanya tetap berlanjut (tidak batal)."

Menurut saya, penyebutan redaksi, "Beliau sedang berpuasa"

bukan masalah karena redaksi ini merujuk kepada kondisi Rasulullah

$ ketika sedang melakukan bekam. Sebab, dengan pentakwilan ini

dapat dipahami bahwasanya Rasulullah membatalkan puasanya

dengan bekam tersebut. Wallahu a'lam.

2531 Ma' alim As-Sunan QD47)
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Penyebutan isyarat kepada j alur-j alur hadits:

"Orang yang berbekam dan yang membekam maka puosanya

batal'secara ringkas

Hadits tersebut diriwayatkan dari Tsauban, Syaddad bin Aus,

Rafi' bin Khudaij, Abu Musa, Ma'qil bin Yasar, Usamah btn ZaLd,

Bilal, Ali, Aisyatr, Abu Hurairah, Anas, Jabir, Ibnu Umar, Sa'ad bin

Abu Waqqash, Abu Yazid Al Anshari, dan Ibnu Mas'ud.

[2980] Hadits Tsauban dan Syaddad diriwayatkan oleh Abu

Daud,2s32 An-Nasa'i,2t33 Ibnu Majah,2534 Al Hakim,2535 dan Ibnu

Hibban2536 dari jalur Yahya bin Abu Katsir, dari Abu Qilabah, dari

Abu Asma, dari Tsauban.

Ali bin Sa'id An-Nasawi berkata: Aku mendengar Ahmad

berkata, "Ia adalah sanad paling shahih yang diriwayatkan terkait

hadits ini (batalnya puasa ofimg yang berbekam dan yang

membekam)." Begitu pula yang dikatakan oleh At-Tirmidzi dari Al
Buil-hari.2537

Para ulama hadits yang disebutkan di atas juga

meriwayatkannya dari jalur Yahya bin Abu Katsir, dari Abu Qilabah,
dari Abu Al Asy'ats, dad Syaddad bin Aus. Dan Bukhari

menshahihkan kedua jalur mengikuti penshahihat Ali bin Al Madini.

At-Tirmidzi menukilnya di dalarn l<ttab Al llal.2s38

x32 SrmstAbu Daud (no.2368)
x'3 As-\urot Al KubralwyaAn-Nasa'i (no.3137)
u3n Sunot Ibnu Majah (no. 1680,168 l)
835 Mtu'a&rrkAl Hakim (l I 427 AZS)
u36 Shahih Ibnu Hibban (Al lhsantno.353})
xt7 Al ltat Al Kabir6,,lm.t22)
b3t lbid
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An-Nasa'i menyebutkan jalur-jalur soud bagi hadits ini di
dalam l<rtab As Sunan Al Kubra.2s3e

[2981] Adapun hadits Rafi' bin Khrdaij, ia diriwayatkan

oleh At-Tirmidztzs40 dari jalur Ma'mar, dari Yahya bin Abu Katsir,

dari Ibrahim bin Qarizh, dari As-Saib bin Yazi4 dari Rafi' bin
Khudaij. At-Tirmidzi berkata: Dinukit bahwasanya Imarn Ahmad

berkata, "Ia adalah sanad yang' paling shahih terkait dengan

permasalahan ini."

Sanad ini juga dr-shahih-kan oleh Ibnu Hibban25ar dan Al
Hakim.25a2

Al Hakim25a3 meriwayatkannya dari jalur Mu'awiyah bin
Salam juga, dari Yahya

Akan tetapi, Al Bukhari berkata, "Sanad ini tidak mahftnh."
Perkataan Bukhari ini dinukil oleh At-Tirmidzi.M Diaberkata: Aku
katakan kepada Ishaq 

-bin 
Manshur,2st "Ap" cxrcafrya'!" Dia

menjawab, "Hisyam Ad-Dastuwa'i meriwayatkannya dari Yahya, dari
Ibrahim bin Qarizh, dari As-Saib, daxi Rafi' bin Khudaij; yaitu hadits:

Penghasilan tukan bekam adatah buruk."

Pendapat itu pula yang dipegang oleh Abu Hatim.25tr Batrkan

dengan tegas dia berkata, "Menurutku, hadits yang diriwayatkan dari
jalur Raf ini adalah bathil.*

63e As-\unan AI Kubra (no.3 137-3 140)

"oo SunonAt-Tirmidzi (no.774)
z$r Shahih Ibnu Hibban (Al lhsantno.353i)
ua2 MustadrakAl Hakim (1t428)
,tn lbid.u* Al ltal At Kabir (htm.tzr-122)

"nt 1613141
*u At ltalkarya Ibnu Abu Hatim (1D49)
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Dinukil dari Abu Yahya bahwasanya dia berkata,"Dia adalah

hadits yang paling lemah terkait dengan permasalahan ini."

.,.: t29821 Adapun hadits Abu Musq ia diriwayatkan oleh An-

Nasalj25aT dan Al Hakim,2sa8 dan ia dishahihV,ar oleh Ali bin Al
Madini.

An-Nasa'i berkata, "Adalah keliru apabila dikatakan batrwa

hadits irri marfu'." ,

Adapun riwayat mauquf-nya disebutkan oleh Ibnu Abu

Syaibah25ae di dalam kitabnya. Sementara, B r. \Irari2sso

meriwayatkannya secara mu' allaq.

Al Hakim255l meriwayatkannya secara maushul tanpa

penyebutan redaksi, "Orang yang berbekam dan yang membekam,

maka puasanya batal."

129831 Adapun hadits Ma'qil bin Yasar atau Ibnu Sinan, ia

diriwayatkan oleh An-N*;i2552 dan disebutkan adanya perbedaan di

dalam sanadnya. Begitu pula pada hadits Bilal2553 dan hadits A1i.25s4

Ali bin Al Madini berkata, 'Di dalam sanadnya terdapat

perbedaan penyebutan nama perawi dari Al Hasan. Atha bin As-Saib

berkata: dari Al Hasan, dari Ma'qil bin Sinan. Ada yang mengatakan

dari Ma'qil bin Yasar."

*' As-Stmut Al KubrakaryaAn-Nasa'i (no.321)
6as MutadrakAl Hakim (1t429430)
Bae Mu*hannqflbnu Abu Syaibah (no. 9307)
xso ShahihBukhari (no.lt478l di atas hadits. 1938)
utt Musta&akAl Hakim (11429)

"t' As-Suro, Al Kubrakarya An-Nasa'i (no.3 1 67)
us3 As-Sunan Al Kubra karya An-Nasa'i (no.315Q

'stn As-Sunqt Al Kubra karya An'Nasa' i (no.3 1 6 1,3 1 64)
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Sementara, Asy'ats meriwayatkan, "Dari Al Hasan, dari

IJsanmh."2s55 Yunus juga menyebutkan sanadseperti itu.

Yang lainnya menyebutkan, *Dari Al Hasan, dari Ali."

Ada pula yang mengalakao, "Dari Al Hasan, dari Abu
Hurairah; maksudnya Abu Hurrah.'2556

[2984) Adapun hadits Aisyah, ia diriwayatkan oleh An-
Nasa'i2557 juga. Dan di dalam sanad-tya terdapat Laits bin Abu

Sulaim, dia adalah perawi dho'if.

[2985] Adapun hadits Abu Hurairatr, ia diriwayatkan oleh

An-Nasa'izss8 dan Ibnu Majalf55e dari jalur Abdullah bin Basyir, dari

Al A'masy, dari Abu Shalih, dari AbuHwairatr.

Dia berkata,2560 *Dao Ibratrim bin Thatrman

meriwayatkannya secara mauquf dari Al 'Amasy." Ia juga
diriwayatkan dari jalur Syaqiq bin Tsaur, dari bapaknya, dari Abu
Hurairah. Semuanya diriwayatkan oleh An-Nasa'i.2561 Dan yang

lunnya2ssz diriwayatkan di dalam kitab Al Kamil,2563 (Musnad) Al
Barzar dan 

]ainnva.

utt As-Sun*, Al Kubrakarya An-Nasa'i (no.3165)
856 As-Sunur AI Kubrakarya An-Nasa'i (no.3170)
2557 As-Sunan Al Kubra karya An-Nasa'i (no.3190)

"t' As-Suron Al Kubrakarya An-Nasa'i (no.3l7Q
2sse Sunanlbnu Majah 1no.'tOZe;
'* Maksudnya, An-Nasa'i pada As-Sunut Al Kubra Qn25)
"u' As-sunant Al Kubra karya An-Nasa'i (no.3176 dan setelahnya)
2s62 Di dalam catatan kaki naskah asli disebutkan, ;yaitu hadits-hadits

selanjutrya/lainnya)

"63 Al Kamil karya Ibnu AdiQll72,303;4D45,268)
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1116. [29861 Ifadits: diriwayatkan bahwasanya
Rasulullah $ bersabdla, oTiga hol yang tidah numbatalkan puaso:

muntah, bekam, dan mhtEi bosah.o

Hadits ini diriwayatkan oleh At-Tirmidzi2s64 dan Al
Baihaqi2s65 dari hadits Abu Sa'id. Dan di dalam sanadnya terdapat

Abdnrralrman b:mzandbin Aslam; dia adalah perawi dho'if.

Ad-Daraquthni2566 meriwayatkannya dari hadits Hisyam bin
Sa'ad, daxi Zad. Hisyam addah perawi shaduq dan para ulama hadits

memperbincangkan tentang *ualitas hafalannya. Ad-Daraquthni
berkata di dalam kitab At IlaP567 "Hadits ini tiaaf< shahih
diriwayatkan dari Hisyam."

At-Tirmidzi berkata, "Hadits ini tidak mahfuzh. Ad
Darawurdi dan beberapa perawi lain meriwayatkannya dari Zaid bin
Aslam secara mursal."

Abu Daud256E meriwayatkannya dari hadits Ats-Tsauri, dari
zatdbln Aslrm, dari seorang laki-laki dari kalangan satrabatnya, dari
seorang laki-laki dari kalangan sahabatNabi $

Abu Hatim dan Abu Ztx'ah menilainya rajih, dan
keduanya256e berkata, "sesunggubnya sanad ini paling shahih dan
lebih dekat kepada kebenaran."

Al Baihaqi2570 mengikuti pendapat keduanya (Abu Hatim dan
Abu Zur'ah), dia berkata, "Apabila hadits im shahih, maka muntah
yang dimakzud adalah yang dilakukan tanpa disengaja."

xa StrtarAt-Tirmidzi (no.7 I 9)
E6s As-Sunot Al Kubra (4D20i
u*- Suran Ad-Daraquthni Qt 183)
a-6?_ Al I I al Ad-Daraquthni d wel aeg)
!-l S"nm Abu Daud (no.237 6)
u-@ At ltal Ibnu Abu ri*i. Gn3g-240)E'o 

As -Sunan Al Kubra (41220)
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Ad-Daraquthni2sTl penrah ditanya tentang hadits ini, dan dia

menjawab, ..Ia diriwayatkan oleh anak-amk zaid bin Aslam, dari

bapak mereka, dari Atha, daxi Abu Sa'id. Dan Ad Darawurdi

meriwayatkannya dariZarrdbin Astarn, dari orang yang meriwayatkan

kepadanyq dariNabi $"
Yahya bin sa,id Al Anshari meriwayatkannya dari Zaid bin

Aslam secara mursal. YanB shahih adalah riwayat Ats-Tsauri.

Aku katakan: At-Tirmidnzstz menyebutkan batrwa Abdullah

bin zald bin Aslam juga meriwayatkannya dari bapaknya secara

mursal,dan di dala:n sanadnyatidak disebutkan Abu Sa'id.

Ad-Daraquthni2s73 berkata, "Kamil bin Thalhah

rireriwayatkannya dari Malilq dati Zatd secara maushul." Kemudian,

dia menarik kembali pernyataannya itu dan bahwasanya riwayat itu

tidak berasat daxi Malik. Dia berkata, "Dan diriwayatkan aari Hisyam

bin Sa,ad, dari Zafi secara maushul, tetapi sanad maushul ini tidak

shahih." Dan sanadini disebutkan di dalam kitab As-Sunan.2574

Riwayat lain terkait permasalahan ini

129871 Dari Ibnu Abbas yang diriwayatkan oleh Al Bazz-ar.

Tetapi dan ia adalah hadirc ma'tul.

t29881 Dari Tsauban yang diriwayatkan oleh Ath-Thabrani

di dalam littab Al Mu'iam Al Ausath,2s1s tetqpi sanadnya dha'if. Ath'

u't Al llal Ad-Daraquthni (111267-269)

"o SuronAt-Tirmidzi (3/97)

"" Al llal Ad-Daraquthni 01n67)
"' 

o Su, a, Ad-Daraqutlni Ql lS3)
b's Al Mulam Al Ausath(no.6673)
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Thabrani menyebutkannya pada bagian perawi yang bema:na

Muhammad bin Al Hasan bin Qutaibah.

ItlT.l2gSgl Iladits bahwasanya Rasulullah $ mencium

(istrinya) ketika beliau sedang berpuasa.

Hadits ini diriwayatkan oleh Muslim=r576 dari hadits Hafshah.

Hadits ini diriwayatkan juga oleh Bulfiari dan Muslim-rs77 dtri hadits

Ummu Salamah dengan lafaz}a, "Rasulullah menciumnya (Ummu

Salamah) ketika beliau sedang berpuasa."

1118. l2ggIl Iladits Aisyah bahwasanya Rasulullah $.
mencium salah seorang istrinya ketika beliau sedang berpuasa.

Dan beliau adalah orang yang paling mampu mengendalikan

syahwatnya di antara kalian.

Ini adalatr hadits muttafaq alaih.2s7$ Dan hadits ini
diriwayatkan dengan beberapa redaksi oleh keduanya @ukfiari dan

Muslim).

Di dalam riwayat Abu Daud257e disebutkan, "Rasulullalr
menciumku ketika beliau sedang berpuasa. Beliau mengisap lidatrku

dan ketika itu beliau sedang berpuasa." Tetapi, di dalam sanadnya

terdapat Abu Yahya Al Mu'arqab,'dan dia adalah perawi dha'if.

x'u ShahthMuslim (no. I 107)u' ShahthAl Butfiari (no.l99) dan ShahihMuslim (no.l t08)
x'8 Shahih Al Bukhari (no.1928) dan ShahihMuslim (no.l l06iun SunutAbu Daud (no.2386)

'to Ma'rifah Ats-Tsiqat (no.1729)

Sementarq Al Ijilli2580 menilai bahwa Abu Yahya adalatr

perawi tsiqah.
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Ibnu Al Arabi berkata, *Telah sampai kfiabar kepadaku dari

Abu Daud bahwasanya dia berkata: Riwayat ini tidak shahih."

Ibnu Hibban menyebutkan di dalam krtab Shahih'ny42s8r

dari FathimalU "Beliau mencium salah seorang istrinya dan ketika ittr

beliau sedang berpuasq baik puasa wajib maupun sunnatl."

Kemudian, dia menyitir riwayat dengan sanadtya sendiri (dari

Aisyah) bahwasanya Rasulullah # tidak menyentuh satu bagian pun

dari wajah Aisyah ketia dia (Aisyah) sedang berpuasa.

Kemudian Ibnu Hibban menyebutkan (perkataan Abu Hatim-
@\:sa *Tidak ada pertentangan antara kedua riwayat tersebut. Sebab,

Rasulullah S dapat mengendalikan syahwahya dan melalui

perbuatan itu beliau ingin menjelaskan bahwa seorang lakiJaki yang

sedang berpuasa boteh mencium istrinya apabila dia mampu

me,ngendalikan syahwatnya. Sementara, Rasulullah tidak

melakukannya2ss3 1"61u mengetahui bahwa istinya sedang berpuasa.

(Seakan-akan) beliau ingin' menjelaskan bahwasanya terdapat

kelemahan pada wanita terkait hal itu.

Catatan:

Perkataannya: &r) dibaca dengan huruf hamzah berharakat

kasrah dan ra berharakat suktrn, artinya (terhadap) anggota tubuhnya.

Dan kata ini diriwayatkan juga dengan harakat fathah yang artinya

terhadap kebutuhan

EBr st ahihlbnu Hibban (At lhsartlno.3l4l)
uo Shahthlbnu Hibban (Al lhsanSl316)
6a Di dalam naskah r disebutkan "Dan beliau meninggalkan."
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Di dalam riwayat Al Bukhari25e disebutkan, "Rasulullah #
mencium salah seofturg istrinya ketika beliau sedang berpuasa.

Kemudian, dia (Aisyah) tertiawa."

j$4 Ada yang mengatakan, "Dia (Aisyah) tertawa karena ta(iub
terhadap dirinya sendiri. Sebab, dia menyebutkan hadits ini sementara

di dalamnya terdapat sesuatu yang tabu untuk diungkapkan. Akan

tetapi, Aisyah lebih mengedepankan kemaslahatan penyampaian ilmu.

Ada yang mengatakan bahwasanya Aisyatr) tertawa karena
gembira karena kedudukan dirinya di sisi Rasulullah $ sebagaimana

tergarnbar di dalam hadits tersebut.

Ada yang mengatakan bahwa Aisyah ingin mengisyaratkan

bahwa dirinyalatr istri Nabi yang dimalaud di dalam kisatr tersebut.

Riwayat lain terkait permasalahan ini:

l299ll Hadits Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Abu
Daud2585 melalui jah:r Al Agharr, darinya (Abu Hurairah), bahwa
seorang laki-laki bertanya kepada Nabi $ tentang sentuhan tangan

(dengan istri) bagi orang yang sedang berpuasa. Maka, beliau

mengizinkan orhng itu. Lalq datang laki-laki lainya bertanya kepada

beliau tentang hal itu. Maka, beliau melarangnya. Adapun laki-laki
yang beliau izinlen adalah orang yang zudah tua, sedangkan yang

beliau larang adalah orang yang masih muda.

u* ShahrhAl Buktari (no.l92'S)

"u SunorAbu Daud (no.2357)
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l1g92l Ibnu Mqiahffi meriwayatkan di dalam kitabnya dari

hadits Ibnu Abbas, tetapi dia tidak menyebutkan secara tegas bahwa

riwayat \tumufu'.

Sementara, Al Baihaqi2587 meriwayatkaonya dari hadits

(Aisyah)2588 secara @a'.

* Hadits: Kesalahan ummatku yang disebabkan karena

tidak sengaia, karena lupa, dan karena mereka dipaksa, adalah

dimaalkan

Hadits ini t€lah disebutkan di dalam bab syarat-syarat shalat.

1119.129931 Hadits: Barangsiapa sedang berpuasa lalu

dia lupa sehingga dia makan atau minum, maka hendaklah dia

menyempurnakan puasanys. Kanena sesungguhnya Allah telah

memberinya makan dan minum

Ini adatah hadits ,ruttafaq ataitffo dari hadits Abu Hurairah.

Ibnu Hibban rs Ad-Daraqutbni,xel lbnu Khuzaimah'2sn 61

Hakim,25e3 dan Ath-Thabrmiss di d"lam Al Mu'iam Al Ausath,

xu Slrlrorlbnu lvlajah (no.1688)
un As-Sono, Al Ktbra (4D32)
25tt Di dalam catatan kaki kitab asli [ri/3151 pemberi catatan kaki berkat4

"Demikian yatrg tert€ra di dalam naskah ymg dibacakan di hadapan penulis. Ia
diganti dengan Tsumamah setelah sebelumnya adalah Aisyah. Dan terdapat

tutisun tarBm Penulis pada cetm kaki naskah asli dengan redaksi, "Mungkin
saja ia adalah Aisyah RA dan yang benar bahwa ia adalah Alq,ah sebagaimana

yang disebutkan oleh para ulama dan ahli takhrij." Aku katakan

bahwa demikianlah ymg disebutkan di dalam naskah l, .r, dan r.
758e ShalrihAl Bu*frari (no.1933) dm Sftaftri Muslim (no.l155)
xn Shahih Ibnu Hibban (Al Ihs orltlrro.3l2l)
u"' Sun*tAd-Daraquthni QJ|T 8)
ue Shahthlbnu Khuzaimah (no.l9t9)
ae MustadrakAl Hakim (l/340)
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meriwayatkan hadits ini dengan redaksi, "Apabila orang yang sedang

berpuasa memakan karena lupa maka sesungguhnya itu adalatr rezel<r

yang Allah berikan kepadanya, dan dia tidak perlu mengqadha

puasflsYo."

Baihaqi2set jrrgu meriwayatkan dengan redaksi, "Barangsiapa

berbulra pada bulan Ramadhan karena tidak sengaia maka tidak ada

lrewajiban mengqadlu puaso dan kewajiban kaffmat bagi dirinya. "

Ad-Daraquthni berkata, "Hadits ini hanya diriwayatkan oleh

Muhammad bin Marztrq, dari Al Anshari. Dia adalah perawi

tsiqah'zse7

Namun, perkataannya itu disanggah oleh riwayat Abu Hatim

Ar Razi, dari Al Anshari25e8 sebagaimana diriwayatkan oleh Al
Baihaqi.

Riwayat lain terkait permasalahan ini

129947 Riwayat dari Ummu Isloaq Al Ghanawiyah di dalam

Musnad Ahmad.2see

* Hadits: Sesungguhnya orang-orang berbuka pada

zuman Umar (kemudian awan tersingkap dan matahari kembali

terlihafFo)

an'Al MuTo At Attsoth(no.5352)
25es Musta&akAl Hakim (ll43}) danAl Mu'jam Al Ausath (no.5352)
E% SunotAd-Daraquthni Qt 17 8)
un As-Sunut At Kubr a (4D29)

'" Pada catztan kaki naskah asli disebutkan, "Dia adalah guru dari Bukhari dan

namanya adalah Muharnmad bin Abdullah bin Al Mutsanna"
Ee Musnadlmarr Ahmad (61367)



t<rffi Puasa

Hadits ini akan disebutkan pada bagian akhir bab.

1120.129951 Hedits bahwasanye Nebi C mehrang

mclakuken pusa ped. dua heri berik[t: Eeri Idut Fitri dan Idut

Adha.

Ini adalah hadits ,m.ttdaq olaififfi dri hadits Abu Hrrairah,

Abu Sa'i4 dan Ibnu Umar. Hanya Muslimm' y*g meriwayatlrannya

dari Aisyah.

1121.129961 hadits Aiuyrh bahnasanya Nabi 3
memberikan rakhshah kepada orlng yang melaksanakan haji

tanufru'. Apabita orsng itu tid* mendapatkan herwen hadyu ilgln

dia tidak berpuase tiga hari -nada sepuluh hari pertama bulan

IlzulhijjaF maka orang itu boleh berpuasa pada hari-hari

tosyn\.

Hadits ini diriwayatkan oleh Ad-Daraquthni@o3 dari jalur

Yahya bin Sallom, dari Syu'balU dari Abdullah bin Isa bin

Abdurrahman bin Abu Laila, dari Az-Zuhd, dari Salim bin Umar. Ad-

Daraquthni berkata, "Yahya bukanlah perawi yang kuat."

t2ggll Ad-Daraquthni meriwayalkan redaksi semakna dari

hadits Abdul Ghaffar bin Al Qasim dan dari hadits Yahya bin Abu

Unaisah" tetapi keduanya adalah perawi ndruk. Baik AMul Ghaffar

maupun Yuhyq keduanya meriwayatkan dari Az-Zuhri, dari Urwah,

dari Aisyah

2ffi Shahih Bulfiari (No. 1 99 1, 1 99 3,1994,1995) dan Sftalrft Muslim (no. 1 1 3 5, 1 1 39)
m' ShahihMuslim (no.l 140)*pnrcy
ru SunanAd-Daraquthni QllS6)
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l299Sl Asal hadits ini terdapat di dalam l<ttab Shahih N
Buklrari26m daxi hadits Urwah, dari Aisyah.

'. j 129991 Al Bulfiari juga meriwayatkan dari Salim, dari

bapaknya (yaitu Abdullah bin Umaffd) bahwa keduanya (Abdullah

bin Umar dan Aisyah-F ) berkata, "Rasulullah tidak memberikan

keringanan unhrk berpuasa pada hari tasynq selain bagi mereka yang

ti{ak mendapatkan hewan lud1ru."

Riwayat ini hulcumnya adalah ryarfu', dan kedudukannya

sama seperti perkataan sahabat, "Kami diperintahkan untuk

melakukan ini," d.an "Karli dilarang melakukan itu," dan *Kami

diberi keringanan dalam hal anu."

1122.[30001 Hadits: Janganlah kalian berpuasa pada

hari-hari ini karena ia adalah hari makan, minum, dan bercanda

dengan keluarga." Maksudnya adalah hari-hari di Mina (hari

tasyriq).

Hadits ini diriwayatkan .oleh Ad-Daraquthni2605 dan Ath-

Ttrabrani2ffi dari hadits AMullah bin Hudzafah As Sahmi. Namwr di

dalam sanadnyaterdapat Al Waqidi.

[300U Hadits ini diriwayatkan juga dari Sa'id bin Al
Musayyab, dari Abu Hurairah,260' deng* redaksi tersebut. Dan di
dalamnya disebutkan bahwa sahabat Nabi $ yang mengumumkan

M Shahttt NBulfiari (no.1997,199t)w SunanAd-Daraquthni QtlST)zffi Al Mu\un Al Atuath(no.54E)

'* SunorAd-Daraquthni Qtl87)
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hal itu adalatr Budail bin Warqa Namun, di dalam sanadnyaterdapat

Sa'id bin Salam yang ihwalnyatidak jauh seperti Al V/aqidi.

Redaksi ini disebutkan juga di dalam badits Abu Hurairah

yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah2os secara ringkas dari jatn yang

lain. Juga oleh oleh Ibnu Hibban2@ di dalam kitabya

[3002] Ath-Thabrani meriwayatkannya di dalam Al Mu'iam

Al Kabi/6r0 dari jalur Ibrahim bin Isma'il bin Abu Habibah --dan dia

adalah perawi dha'iV- dari Daud bin Al Hushain, dari Ikrimab dari

Ibnu Abbas, "I.[abi $ mengutus seseomng pada hari taryriq rmtuk

mengumukan, "Janganlah kalian berpuasa pada hari-hari ini karena ia

adalah hari-hari makan, mintrm, dan berhubrmgan."

Yang dimaksud Jq di dalam hadits ini adalah berhubrmgan

intim dengan wanita (istri).

t3003] Diriwayatkan juga dari jalur Umar bin Khaldah, dari

[bapaknya].26rr Dan di dalam sanadnyaterdapat Musa bin Ubaidah Ar
Rabdzi yang merupakan perawi dlra'if.

ffi St-arrtlbnu lvlajah (no.l7l9)
?ffi Snahthlbnu Hibban (Al lhsmlno.3@l)
xto Al MuTam Al Kabir (no. I 1587)
xrr Ma'rifah Ash-Shahabah karya Abu Nu'aim (6135381no.7997) dfr di dala'rmya

disebutkan "dari ibuuya' sebagai ganti *dri b4aknya". Begitu pula
disebutkan di dalam Mushowr$ Ibntt Abu Syaribah (3498), L{u-snad l*aqbtn
Rahuyah (l266ho. l),kitab Al Ahad Wa Al Masori (no. 3376), tittnad Abd'
bin Humaid (1562), AzZanla'i di dalam krtab Nashb Ar-Rayah QlzW),b$t
Hajar di dalam kitab Al Ishabah (8/168). Pedrataannya 'Dari bapaknya''
disebutkan di dalam naskah-naskah asli. Lihatll Ba& Al Munirl5l687ll0,'ran
Mu|htashsAl Ba& Al Munir(LB23)
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Abu Ya'1a,2612 Abd bin Humaid,26l3 Ibnu Abu Syaibab26tt

dan Ishaq bin Ratruyah26t5 meriwayatkan sanad ini di dalam kitab

musnad mereka

t3004] An-Nasa'i2616 meriwayatkannya dari jalur Mas'ud

bin Al Hakam dari ibunya batnvasanya ketika dia (ibunya) berada di
Mina 

-yaitu 
pada masa Rasulullah $- dia melihat seorang laki-laki

berteriak sambil menunggangi kuda, "Wahai manusia sekalian,

sesungguhnya ini adalah hari-hari untuk makan, minum dan

berhubungan, bercanda dengan keluarga, dan zikir kepada Allah."

Wanita itu berkata: 4kr katakan, "Siapa orang itu?" Mereka

menjawab, "Dia adalah Ali bin Abu Thalib."

Al Baihaqi26l7 meriwayatkannya dari jalur ini, akan tetapi dia

berkata, "Sesungguhnya, neneknya meriwayatkan hadits itu
kepadanya."

130051 Ibnu Yunus meriwayatkan hadits ini di dalam kitab

TariWr Mishr dari jalur Yaz;,d bin Al Had, dari Amru bin Sulaim [Az
Zaraqil,26n d*i ibunya. Yazlrd berkata: Lalu aku bertanya tentang

wanita itu. Kemudian dikatakan, "Sesungguhnya ia adalah neneknya."

Di dalamnya disebutkan bahwa laki-laki yang memberikan

pengumuman itu adahh Ali.

2612 Musnad Abu Ya'la (no.5913,6024)
2613 Al MuntaHtabMn Musnad AbuYa'la (no.1562)
2"0 MushannaflbmtAbu Syaibah (no. I 5265)
2615 Musnad Ishaq (no. l/266lno. 1)

"'u As-Suno, Al Kubr q karya An-Nas a' i (no.287 9)
xt7 As-Sunan Al Kubra (4D98)
2618 Di dalam naskah asli disebutkan ulr,,lr yaitu dengan mendahulukan huruf ra. Yang

benar adalah yang kami sampaikan di atas (,/r;lr), dan ia berasal dari naskah p,

./, dan r.

ilz
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Hadits ini juga diriwayatkan dari beberapa jalur tain yang

shahihtetapi tanFapenyebutan redalsi jlu9. Berikut di antaranya:

[3006] Hadits Nubaisyah Al Hudzali yang diriwayatkan

oleh Muslim-r6le dengan redaksi, "Hari-hari tasynq adalah hari-hari

untuk makan dan minum."

t3007] Hadits Ka'ab bin Malik yang juga diriwayatkan oleh

Muslim.2620

t3008] Hadits Abu Hurairah yang diriwayaikan oleh Ibnu

Hibban.262

[3009] Hadits Bisyr bin Suhaim yang diriwayatkan oleh

An-Nasa'i.262

[3010] Hadits Uqbah bin Amir yang diriwayatkm oleh para

imam Penulis kitab Sunan 26a Ibnu Hibban 262a dan Al IIakim-M

t301U /i_Bq,rzar meriwayatkannya. dari jalur AMullah bin
'Amur bahwasanyaNabi $ bersaM4 "Hari-hmi ta.ryriq adalaLlwri-

x'e StuhihMuslim(no.ll4l) r
xzo ShahihMuslim (no. I 142)
%2r Shahihlbnu Hibban (Al lttsottto.360l)
%2 As -sutlar Al Kubr a l*ry aAn-Nasa' i (to.2892 dm setelahya)xo S*r*, Abu Daud (no.2419), Swwn At-Tirmidzi (ro.773), As-Sutot At lfubra

(no.28D), dar-Swtarr Ibnu lvlajah (no.1720)
%u Shahihlbnu Hibban (Al lhsutno.36o3)M Mrrsto&okAl Hakim (11434)

54:t



Talkhishut Hafrr

hari untuk -akon, mimtm, dan shalat. Oleh ksrena itu, iangan
seorang Wn berpnsa pada hari-hori tersebut. "

Abu Daud2626 meriwayatkan redaksi ini di dalam kitabnya

dari jatur Abu Munah maula ummu Hani bahwasanya dia masuk

bersama Abdullah bin Amru menemui bapaknya; yaitu Amru bin Al
Ash. Lahq bapaknya mendekatkan makanan dan berkata, "Makanlah."

Abdullah berkata, "sesunggguhnya aku sedang berpuasa." Lalu Amru

berkata" "Makanlah, karena pada hari-hari ini Rasulullah #
memerintahkan kita agar berbuka dan beliau melarang kita berpuasa."

Malik (salah seorang perawi hadits ini-p"nt, berkata, "Yang

dimaksud adalah hari-hari tasyriq."

[3012] Di dalam sala]r satu sanad hadits ini disebutkan,

"Dari ZadbnKhatid Al Juhani." Sanad ini diriwayatkan oleh Abu

Ya'la.2a7

1123.[3013] Ifadits Ammar bin Yasir: Barangsiapa

berpuasa pada hari yang masih diragukan (antara Sya'ban dan

Ramadhan) maka sungguh ia telah bermaksiat kepada Abu Al
Qasim $

Hadits ini diriwayatkan oleh para Penulis kitab Sunan,2628

Ibnu Hibban262e Al Hakim,2630 Ad-Daraquthni,263l dan Al Bathaqi2632

"" SunonAbu Daud (no.2418)
2627 Aku tidak menemukannya di dalam Al Musnad Ash-Shaghir

'628 Sunan Abu Daud (no.2334), Sunan At-Tirmidzi (no.686), Sunan An-Nasa'i
(no.2188), den Sunan Ibnu Majah (no.1645)

z62e Shahihlbnu Hibban (Al lluanlno.3596)
%30 Musto*akAl Hakim (l/424)x" Sunan Ad-Daraquthn i Ql 1 57)

'u" As-Surot Al Kubra (4D08)
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dari hadits Shilah bin Zufar. Dia (Shilah) berkata, "Kami sedang

bersama Ammar...," lalu dia menyebutkan hadits tersebut.

Bulfiari2633 meriwayatkannya sesara rmt'allaq di dalarn kitab

shahih-ry*634 daxi Shilah. Hadits ini tidak disebutkan di datam

riwayat Muslim. Jadi, adalah keliru orang yang me,nyandarkannya

kepada Muslim.

Catatan:

Ibnu Abdil Ba#635 be*at4 'tlenunrt merekq hadits ini
adalah hadits mtsnd. dan rrrafu' dan mereka sudah sepakat telrtang

hal itu. Abu AI Qasim Al Jauhari b€ryerdapat bahwa ia adalah hadits

mauquf. Naurun, pendapatnya itu tidak dapat diterima

t30141 Ishaq bin Rahuyah meriwayatkannya dari Waki',
dari Sufran, dari Samalq dari Ikimahtentang tersebut.

Al Khathib menyebutkannya ketika membahas biografi
Muhammad bin 'Isa Al Adami.M rttab€*at4 "M bin Umar Al
Waqi'i menceritakan kepada kami, Waqi' me,nceritalran kepada kami,

lalu dia Dan dia me,lrambahkan di dalamnya nama

Ibnu Abbas."

'u'[olztll
u'o ShahihAl Butfrari (no. 1906')
rc5 At-Tamhid(10/175)
x36 ToikhBaghdad$3n)
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Riwayat lain terkait pemasalahan ini

[3015] Hadits Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Ibnu

Adi pada bagian perawi yang bernama Ali Al Qurasyi.2637 Dan dia

adalah perawi dlra'if.

ll24.t30f6l lladits: Apabila hilal itu tertutupi dari
(pengelihatan) kalian maka sempurnakanlah bilangan bulan

Sya'ban menjadi tiga puluh hari. Janganlah kalian mendahului

masuknya bulan Ramadhan dan janganlah kalian menyambung

bulan Sya'ban dengan berpuasa satu hari dari Ramadhan.

Hadits ini diriwayatkan oleh An-Nasa'i2638 daxi hadits Samak

bin Harb, dia berkata: Aku masuk menemui Ikrimah pada hari Syak,

dan ketika ifir dia sedang makan. Ikrimah berkata kepadaku,

"Kemarilgh." Maka aku katakao, "Sesunggtrhnya aku sedang

berpuasa." Ilaimatl pun bersumpah memintaku agar berbuka. Aku

katakan, "Malrasuci Allah," dan aku pun maju (mendekatinya) dan

aku katakan, "sekaraig, sampaikanlah dalil yang ada padamu."

Ikrimah berkata, "r{ku mendengar Ibnu Abbas berkata: Rasulultah #f
bersabda, "Berpuasalah kalian karena melihatnya (hila\. Apabila

ada a'nan yang menghalangi antma (pengelihatan) kalian dan hilal

itu, atau terdapat kegelapon, maka sempurnakanlah iumlah hari di

bulan Syo'ban menjadi tiga ptluh hori. Dan janganlah kalian

mendahului datangrya bulan Ramahdan dan ianganlah knlian

menyambung Ramadlnn dengan berpuasa satu hari pado bulan

Sya'ban."

%37 Al Kamilkarya IbnuAdi (5/134)
x'8 Sunan An-Nasa'i (no.2 I 89)
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Ibnu Khuzaimab,x3e lboo Hibbr.,2m dan Al Hakim26al juga

meriwayatkannya dari jalur ini, dan mereka menyebutkan, "... Maka

hendaklah kalian menyempumakan bilangan bulan Sya'ban menjadi

tiga puluh hari." Redaksi ini me,mang benar diriwayatkan dari Samak,

dia tidak melakukan tadlis (distoni) dat talqin (serupa tadlis) di

dalamnya Sebab, riwayat Samak ini diriwayatkan oleh Syu'bah

darinya Dan zudah dimaklurri bahwa Syu'bah tidak meriwayatkan -
dari para gunmyF- hadits yang mereka sampaikan s@ara tadlis atau

talqin.

t3014 Al Butfrari42 meriwayafkan dari jalur lain dari Abu

Hurairah, dia berkaa: Rasulullah $ bersabd4 "Apabila kalian

melihat trilal (Ramadhm) maka hendaklah kalian berpuas4 dan

apabila kalian melihffiya (hilal Syawwal) maka hendaklah kalian

berbuka Apabila ia terhalang dari (pengelihatan) kalian maka

sempumakanlah bilangan Sya'ban me,njadi tiga puluh hari."

Al Isma'ili berkat4 'Tlanya Al Butfiari yang

meriwayatkannya dari Adm dai Syu'bah-"

Riwayat lait terkait pemesalahan ini

[30181 lladits Hudzaifah yang diriwayatkan oleh Abu

D"o4*' An-Nasa'i T aa-lbnu Hibban.mt Hadits ini diriwayatlan

w Srmhth lbnrnKhuzainah (no. I 912)ru Shahihtbfrlvrffibm (Al lrBo{N.3lgo)
Br Musta&ahAl II*im (l t4?A,425)m Srut ih l.l-Buktri (m.19{D)
Mt S;tmor AbrtDad (no326)4 .Sraru, An-Nasa' i (to 2126)
Ms Shahthlbmu Hibbm Qll lhs@nno.3458)
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dari jalur Jarir, dari Manshur, dari Rib'i, dari Hudzaifah dengan

redaksi, "Jenganlah kalien mendahului bulan (Ramadhan) hingga

kalian melihat hilal, atau sempurnakanlah bilangan bulan yang

sebelumnya (Sya'ban)."

Ats-Tsauri dan Jama'ah meriwayatkmnya dari Manshur, dari

Rib,i, dari salah s€orang sahabat Rasulutlah & yang tidak disebutkan

ftxnanya Dan Ahmad lebih mengutamakan riwayat ini daripada

riwayat Jarir.

t3019] Abu Daud2ffi meriwayatkan dari jalur Mu'awiyatr

bin Shalih, dari AMullah bin Abu Qais, dari Aisyah (dia berkata)

Rasulullah $ mengamati hilal Sya'ban tidak seperti yang beliau

lakukan pada bulan lainnya. Beliau berpuasa berdasarkan rukyah hilal.

Apabial hilal terhalang dari pengelihatannya maka beliau

menyempumakan bulan Sya'ban menjadi tiga puluh hari." Sanadnya

riwayat ini adalah shahih.

Sabda Nabi $, "Makn semptrnakanlah meniadi tiga puluh

hari," disebu&an juga dalam riwayat berikut

I323Ol Hadits jabir yang diriwayatkan oleh Ahmad.2@7

t323ll Hadits dari beberapa orang satrabat Nabi, yang

diriwayatkan oleh An-Nasa12u8 dan lainnya.

'* SrnonAbu Daud (ro.2325)
247 Musnadlmam Ahmad (31341)
?as SunanAn-Nasa'i (no.2127)
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L125.110221 Iladits Abu llurairah: Janganlah kalian

mendahului bulan @amadhan) dengan berpuasa satu atau dua

hari kecuali apabila puasa itu bertepatan dengan puasa yang

biasa kalian kerjakan.

Ini adalah hadits muttafaq alaih.Me Bu*Sari dan Muslim

meriwayatkaonya de,lrgan beberapa redatci. Adapun redaksi yang

disebutkan oleh Penulis berasat dari salah satu riwayat An-Nasa'i.2650

1126.[30231 IIadiE Abu Hurairah bahwasanya
Rasulullah $ melarang puasa pada enam macam hari' salah

sdtunya adalah hari yang masih diragukan (antara Sya'ban dan

Ramadhan).

Hadits ini diriwayatkan oleh Al $azzan {ari jalur APdullatr

bin Sa'id Al Maqburi, dari kakeknya, dari Abu Hurairah. Namun,

AMullah bin Sa'id adalah perawi dlw'if.

Ad-Daraquthnix5l meriwayatkannya dari hadits Sa'id Al
Maqbnri, dari Abu Hurairah. Tetapi di dalam sanadnya terdapat Al
Waqidi.

Al Baihaqi2652 meriwayatkannya dari hadits Ats-Tsauri, dari

Abba{ dari bapaknya,653 dari Abu Hurairah. Abbad yang dimaksud

u' SrutrihAl Bulfiri (no.1914) danshahihMuslim (no.1082)ffi SuwttAn-Nasa'i (no2l74) dari jahr Muhammad bin Amru, dari Abu Salamah,
dari Ibnu Abbas, dia Mata: Rasulullah SAW bersabda, "Jangonlah kalian
mendalrului bulor @ana&or) dengan berpaasa satu atmt dua hmi
sebelumnya Keanli qabila paasa itu butepdan dengm Wasa ymg biasa
kajako, oleh saloh seor(mg taliot" An-Nasa'i b€rke, *Ini adalah keliru."
Maksudnya, penyandaran hadits ini kepada Ib,nu Abbas menggantikan narna
Abu Hurairah adalah keliru6r Szzan Ad-Daraqu6ni (U 157)

wz As-9lunalr At Kttbra (4DOS)* [oats]
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adatah AMullah bin Sa'id Al Maqburi dan dia adalah seorang

munkartrl hadits. Demikian yang dikatakan oleh Ahmad bin

Hanbal.26fl

* Iladits: Apabita hilal terhalangi dari (pengelihatan)

kalian maka sempumakantah bilengan bulan (Sya'ban) menjadi

tiga puluh hari.

Hadits ini diriwayatkan oleh Ibnu Ktruzaimah dan lainnya

dari hadits Ibnu Abbas sebagaimana telah disebutkan sebelumnya.

1127.130241 lladits: Orang-orang akan terus berada di
dalam kebaikan selama mereka menyegerakan berbuka puasa.

Ini adalah hadits muttafaq alaifiilss dari hadits Sahat

Sa'ad.

Riwayat lain terkait permasalahan ini

130251 Hadits Abu Dzalr yang diriwayatkan oleh

d6ru6.26s6

130261 Hadits Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh At-
Tirmir1n2657 dengan redaksi, *Allah Azza wa Jalla berfirman:

Hambaku yang paling Aku cintai adalatr orang yang paling

menyegerakan berbuka"

n* At J*h wa At-Ta' dit (5 t7 t)
%55 ShahihAl Bulfiari (no. 1957) dan shahihMuslim (no. 1098)
%56 Mttsnad Imam Ahmad (5 t 147,17 2)
%57 SunstAt-Tirmidzi (no. 700)

bin
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1128.130271 Hadits: Barangsiapa memiliki kurma maka
hendaklah dia berbuka dengannya. Dan Barangsiapa tidak
memiliki linuma maka hendaklah dia berbuka dengan air karena
air ifu menyucikan.

Hadits ini diriwayatkan oleh Ahma4265t para imam Penulis

kitab Sunan 6se lbno llibban m dan Al Hakim,266r dari hadits

Salman bin Amir.

Adapun redaksi di aras berasal dari riwayat Ibnu Hibban.

Ibnu Hibban juga meriwayatkan hadits ini dengan beberapa redaksi

lainnya

Hadits irrt dtstuhihllanjuga oleh Abu llatim.2tr2

t302S] Ibnu Adi2563 dari Imran bin
Hushain dengan redaksi yang semakna denganny4 tetapi sanadnya

dha'if.

130291 At-Tirmidd2664 dan Al Hakim260s meriwayatkannya

dari hadits Anas dengan redaksi tepat seperti hadits di atas. Dan Al
Ilakim sluhih.

ffi ltfnsnod lmm Ahmad (4117)ffi S-rot Abu Daud (no.2355), &oror At-Tirmidzi (no.695), As-Sunan Al Kubra
_--- karya An-Nasa' i (no.33 l) dan Smm Ibnu lvlajah (no. I 699)* Shahih lbmu Hibbm (Al ltuotlnfiSla)*' Musta&akAl llakim (1t432)
ffiAtllalltrrr:uAbullatim (11237) I
rc Al Karrtlkarya Ibnu Adi (51235)ru StutarltAt-Tirmidzi (no.69Q* Mt sta&okAl Ilakim (lt43l)
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t3030] s6^6,2w At-Tirmidd:667 An-Nasa'i,2668 dan

lainnya meriwayatkannya dari Anas; yaitu dari perbuatan Nabi $; dia

berkata "Rasulullah $ berbuka puasa dengan memakan beberapa

tn;rrh rutab (ktrrma yang masih basah) sebelum beliau mengerjakan

shalat (maghrib). Apabila tidak ada rutlub, maka beliau berbuka

dengan beberapa tamr $txma yang sudah kering). Apabila tidak ada

maka beliau meminum beberapateguk air.'

Ibnu Adi2@ betkut " "Hadits ini hanya diriwayatkan oleh

Ja'far (bin Sulaiman), dari Tsabit. Dan yang masyhur batrwa

Ab&anaruaq meriwayatkan dari Ja'far. Ammar bin Harun dan Sa'id

bin Sulaiman An Nasyithi meriwayatkannya secara mutaba'ah (dari

Ja' far bin Sulaimaffo)."

N Bazzar berkata, *An Nasyithi meriw4yatkan hadits ini.

Akan tetapi, para ulama tidak membenarkannya dan metdha'iJkan

hadits riwayatnya"

Alu kafakan:

t303U Abu Ya'1a2670 meriwayatkannya dari Ibrahim bin Al
Hajjaj, dari Abdul Wahid bin Tsabit, dari Tsabit bin Anas, dia berkata"

"Rasulullah $ suka berbuka puasa dengan tiga buah kurma atau

sesuatu yang tidak dimasak dengan api."

Tentang Abdul Wahid, Bukhari26Tl berkata, "Dia adalah

munlcarul hadits."

zffi Musnad lmam Ahmad Ql 165)*' SunorAt-Tirmidzi (no.696)ffi As-S*r*, Al Kubralcarya An-Nasa'i (No.3317)
Me Al Kamil karya Ibnu Adi (2/148-l a\ pada bagian perawi yang bernama Ja'far

bin SulaimanAdhDhafi
2670 Mutnad AbttYa'la (no.3305)

"'r Mizan Al I'tidal Q/67 l)

552
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130321 Ath-Thabrani meriwayatkan di dalarn kitab Al
Mu'jam Al Ausatrton darijalur Yahya bin Ayyub, dari Humaid, dari

Anas, "Apabila Rasulullah $ berpuasa, beliau tidak shalat (magtrib)

hingga kami membawakan rutab dan air untuknyq lalu beliau makan

dan minum. Apabila tidak ada rutab, maka beliau tidak mengerjakan

shalat hingga kami membawakan kurma kering dan air." Ath-

Thabrani berkata, "Hadits ini hanya diriwayatkan oleh Miskin bin

Abdurrahman dari Yatrya bin Aynrb. tlanya Z,akariya bin [Yahya]
yang meriwayatkannya dari Miskin bin Abdurrahman.2673

1129.[30331 Hadits: Bersantap sahurlah kalian -karena

pada makanan sahur itu terdapat keberkahan.

Ini adalah hadits mtuttafaq alaihzna dari hadits Anas.

t30341 Hadits ini diriwayatkan juga oleh An-Nasa'i267s d*,
Abu Awanah di dalam htab sluhih-rry4 dari hadits Abu Laila A1

Anshari.

t30351 An-Nasa'i2676 dan N Baza?6t7 meriwayatkannya
juga dari hadits Ibnu Mas'ud.

xn Al Ma\on Al Ausath(No.3861)
26"3 Di dalam naskah asli disebutkan'Bahr- sedaagkan pada naskah-naskah lainnya

disebu&an "IJmat'', dan redal$i iur adalah keliru. Yang benar adalah "Yahya"
sebagaimana disebu&an di dalam Al Mu'jan Al Ausath. Hal tersebut juga
diriwayatkan oleh Ibnu Hibban di dalam loitab Ats-Tsiqat (91194) pada bagian
perawi yang bernama Miskin bin AMurrabman

ffia Shahth Al Blkhari (no.1923) dn shatihMuslim (no.1095)
x'5 As-Suro, Al Kubra karya An-Nasa'i (no.2459)
u" Sunu, An-Nasa' i (no.2144,2145)
xn Musnad AlBazzar (no.1821,1822)
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t30361 An-Nasa'i'6" jrgu meriwayatkannya dari dua jahn,

dari Abu Hurairah.

l3}37l Al Baz?a?67e meriwayatkannya di dalam kitabnya

dari hadits Qumh bin Iyas Al Muzani.

[3038] Ibnu Majah2680 da, Al Hakim268r meriwayatkan dari

hadits Ibnu Abbas dengan redaksi, *Mintalah bantuan dengan

makanan sahur untuk puasa di siang hari dan dengan qailulah (idur
sebentar di qiang hari) untuk bisa mengerjakan qiyamul lail."

[3039] Hadits syahidbaglriwayat di atas disebutkan di dalam

krtab Al ila?682 karya Ibnu Abu Hatim, dari Abu Hurairatr.

t30401 Di datam riwayat Abu Daud;2683 yaitu dari Ibnu

Dasah, dan di dalam riwayat Ibnu Hibbat*6u dari hadits Abu

Hurahah, disebutkan, *Sebaik-baik makanan sahur bagi orang

mukmin itu adalah kuma."

[304U Di dalam riwayat Ibnu Hibbtr:t268s dari Ibnu Umar

secara ma,fu'disebutkan, "Sesungguhnya Allah dan para Malaikat-

Nya bersalawat kepada orang-orang yang makan sahur."

I

Irl
i
i
I
'I
j

2'7' Sunut An-Nasa' i (no.2l 47,2148,2149,21 50)
26D Musnad AlBerzar (no.3321)

'68o sunanrlbnu Majah (no.1693)
268r Mttsta&akAl Hakim (11425)
26" Ilal l<ary albnu Abu Hatim (l D4l lno.l 0l)
'6E3 sunorltAbu Daud (no.2345)

'6u qhahihlbnu Hibban (At lhsanlno -347 5)

'6's 
qr,ahihlbnu Hibban (Al lhsanlrc.3468)

554
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t30427 Di dalam riwayat Ibnu Hibbut26r2 dari Ibnu Umar

disebutkan pula, "Makan sahurlah kalian walaupun hanya dengan

seteguk air."

1130. [3041l.Hadits: Diriwayatkan bahwasanya rentang
waktu antara makan sahur Rasulullah $ bersama Zaid bin

Tsabig dan masuknya waktu shatat adalah sekadar waktu yang

diperlukan seseorang untuk membaca lima putuh ayat (AI

Qur;an)

Ini adalah hadits mutta/bq alailffB dari hadits QatadalL dari

Anas, dfiiZrrtd bin Tsabit Dia berkata,."Kami makan sahur bersama

Rasutullah $ kemudian kami bangkit rmtuk mengerjakan shalat."

Anas berkat4 "Lalu aku bertanya: Berapa lama jarak antara

keduanya?' Dia me,njawab, "Seukuran Qamanya membaca) lima
puluh ayaL"

Di dalam riwayat Bul6ari26s4 dari Anas, diseburtlan

bahwasanya Nabi26E5 $ dan Zrridbm Tsabit malon sahrn bersma
Setelah keduanya selesai, Nabi $ pun bangkit rmtuk shalat Kami prm

bertanya kepada Aras, "Berapakahjarak antara sahur keduanya dan

mereka memulai shalat?' Anas menjawab, "Sekadar lamarrya

seseorang membaca sebanyak limapulnh ayat."

w Shahth Ibnu Hibban (Al lhsazlno347qffi Shahih Al Bu*hari (no. l92 l ) dan St ohih Muslim (no. 1097)M Shahth At Butfiari (no.57Q
Y @n19) pi dalam catatan kaki naskah asli disebutkan redaksi, *Telah dilakukm

pengecekan dengan membandingkm dengan naskah yang dibacakan {i
hadapan Penulis. Beliau menulis padanya dan menambahlon beb€rapa hal di
dalamnya" Wallalru a'lon.
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1131. 13042-30461. Hadits Ibnu Umar: Rasulullah S
melarang puasa r/rshol (menyambung puasa tanpa berbuka-Fo).

Ada yang bertanya, 'Wahai Rasulullah, akan tetapi engkau

melrkukan puasa wishal.' Rasulullah menjawabr "Sesungguhnya
diriku tidah seperti holior; aha diberi mahan dan dibefi minum.'

Ini adalah hadits muttafaq alait?66 dari hadits Ibnu Umar,

Abu Hurairah,26t? Ai*yrh,z688 dlan Anas.26te Dan hanya Bukfiari26m

yang meriwayatkaonya dari hadits Abu Sa'id.

ll3z.Perkataan Ar-Raf i: Tidrk disukainya puasa

wishal menunjukkan bahwa puasa itu adalah haram dan sangat

dilarang.

Sepertinya Ar-Raf i mengisyaratkan kepada riwayat berikut:

l3!4TtHadits Abu Hurairah: KetikaNabi $ melarang puasa

wislul, sebagian sahabat enggan me,ninggalkannya. Lalu, beliau

melakukan puasa wishal bersama mereka selama beberapa hari.

Tatkala telah melihat hilal (Syawwal), beliau pun bersabda,

"seandainya hilat ini masih belum muncul niscaya aht akan

manambah pusa wishal atas kalian" Seakan-akan, itu adalah

hukuman b4gi mereka karena enggan meninggalkan puasa wishat.

t30481 Al Bukhari dan Muslim26e' j.rgu meriwayatkan dari

hadits Abu Hurairah dengan redalsi, "Seandainya masih ada

'686 Shahih Al Bul:hoi (rro.1962) dar Shahih Muslim (no.l102)
268' Shahih At Bukhari (no. 1965- 196 q dat Shahih Muslim (no. I 103)

'u".Shahih Al Buklwi (no.1964) danshahih Muslim (no.l105)

'u" Shohih Al Bukhni (no.1961) danshahih Mustim (no.ll04)
'* Shohth Al Bukhoi (no.1963,1967)
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kesempatan safu bulan lagi, niscaya aku akan melakukan puasa wishal

hingga ofang yang bersikap berlebih-lebihan (dengan melakukan

puua wistut) akan meninggalkm perbuatannya itu."

t3049] Di dalam Musnad fifo6r6zc92 dari hadits Laila, istri

Basyir bin Al KhashashiyatU dia berkata, *Aku pemah ingin berpuasa

selama dua hari secara terus-menerus, lalu Basyir melarangkau dan

dia berkata: Sesungguhnya Rasulullah $ melarang puasa wishal dart

beliau bersabda, "seswrgguhrqn yorg melahtan puma itu adalah

or (mg-or (mg netsr ani. "

1133. [3050l.Hadits bahwasanya Rasulullah C adalah

orang yang paling dermawan, dan beliau lebih dermawan lagi

pada bulan Ramadhan.

, Ini adalah hadits ttuttafaq alcitffe3 dari hadits Ibnu Abbas.

Catatan:

Redaksi 'r4 tt$ ini diriwayatkan dengan huruf dal

berharakat dhaurmah dan boleh juga membacanya dengan fathah.

Muhammad bin Abu Al Fadhl Al Murrisi berkat4 "Ia tidak boleh

dibaca demikian karena huruf t di sini adalah masdariyah dan

mudhaf. Dan asumsi perkataannya "Dan kedermawanannya lebih

bmyak pada bulan Ramadhan."

8' Stohth Al Buffisi (lro.7Vll) d^ Shalrih Muslim (no.ll04) dari hadits Anas

4}.w Musnadlmn Ahmad 6mS)ffi shahih Al Butfitri (no.O dm Sfralil& Muslim (no.2308)
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Dan itu dikuatkan oleh riwayat di dalarn Musnad Ahmad,26%

"Dan Basulullah tebih derma daripada angin yang bertiup. Tidaklah

beliau diminta sesuahr melainkan beliau akan memberikannya."

* Iladits bahwasanya Jibril I menjnmpai Nabi $ pada

setiap malam di bulan Ramadhan, lalu keduanya mengulang-

ulangi Al Quran.

Ini adalah salah satu bagian dari hadits sebelumnya.

1134. [3O5ll.Iladits bahwastnya Rasulullah $ beri'tikaf
pada sepuluh hari terakhir di bulan Ramadhan dan beliau rutin
melakukannya.

Ini adalatr hadits muttafaq alaih,26es dari hadits Aisyatr

dengan redaksi, "Rasulullah &f beri'tikaf pada sepuluh malam terkahir

(di bulan Ramadhan) hingga Allah Azza Wa Jalla mewafatkan beliau.

Kemudian, istri-isti beliau beritikaf setelah itu."

t3052] Al Bulfiari dan Muslim-2'* jrrgu meriwayatkannya

dari hadits Ibnu Umar, *Rasulullah Sr beri'tikaf pada sepuluh hari

terakhir di bulan Rarnadhan."

[3053] Keduanya juga meriwayatkannya dari hadits Abu

Sa'id Al Khudhri26eT dengan redaksi, "Rasulullah beri'tikaf selama

sepuluh hari pertengahan."

26% Musnadlmam Ahmad (1t329)

'u" Shohih At Bukhari (no. 2019-2020) dan Shahih Muslim (no.l172)

'u'6 Shahih At Bulchsi (no.l171) dan shahih Muslim (no.2025)
xe7 Shahih Al Bukhari (no.2027) dan Shahih Muslim (no.1172X5)
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t3054] Di dalam lttab Al Musta&a?6e8 disebutkan riwayat

dari Ubay bin Ka'ab bahwasanya Nabi $ beri'tikaf pada sepuluh hari

teralfiir di bulan Ramadhan. Lalu beliau melakukan safdr selama

setahun dan beliau tidak beri'dkaf. Pada tahun berikutnya beliau

beri'tikaf selama dua puluh bai.

1135. t30551. Hadits Abu llurairah: Barangsiapa tidak

meninFgalkan perkataan dan perbuatan dusta maka Allah tidak

memiliki hajaU kepentingan untuk (membalas) makan dan

minum yang ditinggalkannYa.

Hadits ini diriwayatkan oleh Al Bulfiari26ee dan para tmam

Penulis kitab Sunan.27 
w

1136. t30561. Hadits Abu Hurairah: Puasa adalah perisai.

Karenanya, apabila salah seorang kalian sedang berpuasa, maka

janganlah dia berkata kotor dan janganlah dia melakukan

perbuatan bodoh. Apabila ada seseorang yang mencelanya atau

ingin bertengkar dengannya maka hendaklah dia mengatakan,
osesungguhnya aku sedang berpuasou

Ini adalah hadits muttafaq alail?70r dengan redaksi ini dan

yang lebih lengkap darinya Akan tetapi, sabda Nabi: * '1Wt

"Puasa adalah perisai,u disebutkan di dalam riwayat berikut:

*' MrrstadrokAl Hakim (lt43g)
xe Shahth Al Bufi*ari (no.6057)
n* Sunon Abu Daud (no.2354), Sunan At-Tirmidzi (no.707), As-Sunan AI Kubra

karya An-Nasa'i (no.3245-3248), dan Sunan Ibnu Majah (no.1689)
no' Shohih Al Bulfiari (no. I 904) dar Shahih Muslim (no. 1 1 5 l)(1 63)
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[3057.3058] Riwayat An-Nasa'i27@ dari hadits Abu
Hnrairah,no3 Mru'adz bin Jabal,27m Utsman bin Abu Al Ash?705 dan

Abu Ubaidah bin Al Jarrah.n$ Dan An-Nasa'i menyebutkan redaksi

tambahan, "(Puasa adalah p€dsai) selama seseorang tidak
menrsaknya"

[3060] An-Nasa'i juga meriwayatkan hadits di atas secara

keseluruhan sebagaimana disebutkan oleh Ar-Raf i, akan tetapi dari

hadits Airyrh."'

Catatan:

Para ulama berbeda pendapat telrtang saMa Nabi $,

frv$t#
"Maka hendoklah dio mengaakmr seswtggubrya aht sedong

beryuasa " Apakah perkataan ini dikatakan secara lisan atu di dalam

hati, atau dengan menggabrmgkan keduanya

1137. 130611. Hadi6 Khabbab: Apabila kalian sedang

berpuasa maka fts1d*kleh kalian bersiwak pada pagi hari, dan
janganlah dia bersiwak setelah matahari tergelincir. Sebab,

m StotorlrNasa'i (to22l5Zll7)m Seperti ihr pula ymg diriwaydk; oleh Al Buffiri dan Muslim dari hadits Abu
Hurairah.

!! SowrArNasa' i (rc22$-m6)m St ttcltAn-Nasa' i ino.223o{f/3l)ffi StncrrAn.Nasa'i (no2235)m Surr-rAn-Nasa'i itoZZlil
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tidaklah kedua bibiflits orang yang berpuasa kering setelah

matahari tergelincir melainkan keduanya akan menjadi cahaya di
hadapan matanya pada hari kiamat

Hadits ini diriwayatkan oleh Ad-Daraquthni2TD dan Al
Baihaqizzto dari hadits Khabbab, dan keduanya menilai hadits ini
adalah dlro'if.

t3}62j Ad-Daraquthni dan Al Baihaqi2Trt juga

meriwayatkannya dari hadits Ali, mereka juga menilainya dha'if.
Hadits dari Khabbab diriwayafkan juga oleh Ath-Thabrarri,z1r2 dar,

hadits dari Ali diriwayatkan oleh Al garrar.27r3

t3063] Ad-Daraquthni2Ttn jog" meriwayatkarulya dari jalur
Umar bin Qais, dari Ath4 dari Abu Hurairab, dia berkata: Engkau

boleh bersiwak hingga wakttr ashar. Apabila engkau telah shalat Ashar

maka lemparkanlah siwak itu karena sssrmgguhnya aku mendengar
Rasulullah $ bersabda

gt:"jr g b ir + *1 d$t ; 3;$,

"Sungguh, bau muht or(mg yong sedang berpuasa itu lebih
wangi daripada bau kcsttri."

* 
Wtzzol.

"* Srr*tAd-Daraquthni QnM)
"to As-SunanAl Kibra@f274) 

'

!_tlS""r" Ad-Daraqutrni QDM) danAs-Suncrz Al Kubra(4D74)
27tz Al MuTam At Kabir (no.3696)
27_13 Mttsnad AlBarzar (no.2137)
'7 

t4 Sunut AdlDaraquthni 8DO3)



Talkhishul Habir

1138. Perkataan Ar-Raf i: Diriwayatkan dari AIi dan

Ibnu Umar bahwasanya boleh mengunakan siwak basah...

*L 
t3064] Adaprm hadits AtL ia diriwayatkan oleh Al

Baffiizzts dengan selain redaksi ini. Dm disebulkaq'Dan janganlah

orang yang sedang berpuasa b€rsinak pada waktu petang, akan tetapi

hendaklah dia bersiwak pada uraktu malam. Sebab, koingnya kedua

bibir orang yang sedang berpuasa akm menjadi cahaya di hadapan

kedua matanya pada hari kiamet.

t3065] Adaprm hadits Ibnu Umr, ia diriwayatkan oleh Ibnu

Abi Syaib*12716 de,ngan redaksi, "Orang ymg sedang berpuasa boleh

bersiwak dengan siwak basah dan kering."

Riwayat terkait permeselehan ini

[306q Hadits dari Ams yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban
di dalam lritab Adh-Dhu'{a.nl7 Hadits ihr diriwayatkan juga Al
Baihaqizar s@ara mafu'. Tetapi, di dalam sanod-nya terdapat

Ibrahim Al Khawarimi dan dia edal4h p€rawi dha'if.

n 15 As-Sunor Al krbra (4t?it 4)
n t6 Musha@ItllruAh Syaibah (no. 9173)o" Kitab Al Majrfiin(l/lo3)
nn 1 o$qnan Al Kubra (4tTD)
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Keterangan:

t3067] Ath-Thabrani2Tle meriwayatkan dengan sanad iayyrd,
dari Abdunatrman bin Ghanim, dia berkata: Aku bertanya kepada

Mu'adz bin Jabal, 'Apakah alu boleh bersiwak sementara aku sedang

berpuasa?' Mu'adz mer{awab, "Ya." Alu bertanya lagi, "Di siang

hari?' Dia menjawab, "Di waktu pagi atau petang." Aku katakan lagi,

"sesungguhnya orang-orang tidak menyukai bersiwak di waktu

petang dan mereka berkata batrwasanya Rasulullah $ bersabda:

"Sungguh, bau mulut orang yang sedang berpuasa adalah wangi di

sisi Allah daripada bau misik." Mu'adz menjawab, "Mahasuci Allah!

Sungguh, Rasulullatr telah memerintahkan kalian untuk bersiwak. Dan

beliau tidak memerintahkan kalian untuk mengeringkan mulut-mulut

kalian secaxa sengaja. (Karena) tidak ada kebaikan apa pun di

dalamnya, bahkan di dalamnya terdapat kgburukan."

1139. [3063,30691 Hadits: Rasulullah S mendapati

junub pada pagi hari karena berhubungan intim dengan istrinya,
kemudian beliau berpuasa.

Ini adalah hadits muttafaq 'alaliflzo dari hadits Aisyah dan

Ummu Salarnah. Di dalam hadits Ummu Salamah, Muslim

menambahk'an, "Dan beliau tidak mengqadha puasanya." Dan Ibnu

Hibban2T2l menambahkan redaksi itu di dalam hadits Aisyah.

nre Al Mu|am Al Kabir Qv20lno.133)*o Shahth Al Bulhari (1925,1y26) danshahih Muslim (no.1109)
272r Aku belum menemukan redaksi tambahan ini pada riwayat Ibnu Hibban.

Perkataan Al Hafizh Ibnu Al Mulaqqin di dalam kitab Al Badr Al Munir
6n0E) adalah, "Muslim menambahkan: Dan beliau tidak mengqadha
(puasanya). Dan di dalam riwayat Ibnu Hibban dari hadits Aisyah disebutkan:
Rasulullah SAW pernah mendapati waWu Shubuh dalam keadaan junub
karena berhubungan intim, lremudian beliau berpuasa. Sepertinya, ketika Al
Hafizh membaca, "Dan di dalam riwayat Ibnu hibban dari hadits Aisyah" dia
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1140. [3070] Iladits: Barangsiapa junub pada pagi hari
maka tidak ada puasa baginya.

Ini adalah hadits muttafaq abirt1n dari hadits Abu Hurairah.

Dandi dalarn hadits ini disebutkan batrwa Abu Hurairah yang menarik

kernbali riwayatrya itu setelah mendengar hadits Ummu Salamah dan

Aisyah. Disebutkan pula bahwasanya Abu Hurairah tidak mendengar

riwayat itu secara langsung dari Nabi #, akan tetapi dia

mendengamya dari Al Fadhl.

Ibnu Al Mundzir berkata, '?endapat terbaik yang aku dengar

terkait dengan hadits ini adalah batrwa hukumnya telatr di mansukh.

Para permulaan Islam, orang yang berpuasa @amadhan) memang

dilarang melakukan hubungan suami istri pada malam hari apabila dia

sempat tertidur (setelah berbuka*). Sama halnya seperti

diharamkannya makan dan minum (apabila seseorang sempat tertidrn
setelatr berbuka puasap"). Akan tetapi, setelatr Allah membolehkan

suami istri melalcukan hubungan intim hingga terbit fajar, maka orang

yang junub tetap boleh berpuasa apabila dia mendapati waktu Shubuh

tetapi belum sempat mandi junub. Mulanya Abu Hurairatr berfatrva

dengan hllkum yang pertarna berdasarkan hadits yang didengarnya

dari At Fadhl, dan ketika itu dia tidak mengetahui adanya

penganuliran hukum tersebut. Adapun setelah Abu Hurairatr

mengetahui (penganuliran hukum tersebut) dari hadits Aisyah dan

Ummu SalamalU maka dia pun menarik kembali pendapatnya."

Aku katakan bahwa Ar-Raf i2723 berkata, "Menurut para

ulam4 riwayat Abu Hurairah itu ditujukan kepada orang yang

mendapati waktu Shubuh dalarn keadaan sedang berhubungan intim

berhenti pada kalimat ini. Dan dia tidak membaca kalimat setelahnya karena
menduga bahwa ia berhubungan dengan kalimat sebelumnya."

''" Shahih Al Bukfrari (no. 1925,1926) datshahih Muslim (no. 1109)
2723 Ary.s),arhAl Kabirkarya Ar-Raf i e2l6)
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dia mengetahui

tersebut telatr

*s*'i:t )w L* -[r.vr] .\ \ t\
jgu*d&t,J6 fi$yilt?

ll4l . t30711. Iladits Mu'adz: Apabila Nabi #
berbuka puasa, beliau membaca dota: Ya Allah, hanya karena-Mu

lah aku berpuasa dan hanya atas rizki-Mulah aku berbuha.

Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Dau&724 dari hadits

Mu'adz bin Zuhrah; ada kfiabar yang sampai kepadanya bahwa

apabila Nabi $ berbuka puasa, beliau membaca do'a, "... (dia

menyebutkan hadits di atas). Sanadhadits i"i d4ut riwayat mursal.

Catatan:

Perkataan Penulis "Daxi Mu'adz' sekilas menunjukkan

bahwa yang dimaksud adalah Mu'adz bin Jabal, padahal bukan seperti

itu yang dimaksud (tetapi, Mu'adz bin Zuhrah-p"').

130721Hadits ini diriwayatkan oleh Ath-Thabrani di dalarn

Al MuJam Al Kabr,272s dan oleh Ad-Daraquthni.2726 Mereka

meriwayatkannya dari hadits IbnuAbbas dengan sanad dha'if.

'on SunorAbu Daud (no.2358)
m Al MuTamAl Kabir(no.12720)
'n6 SunanAd-Daraquthni Qll85)

;a 5!r iir

bihfr a$:)
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l3}73t Abu Daud,2u An-Nasa'i,mE Ad-Daraquthni,2ze Al
Hakim,2730 dan yang lainnya meriwayatkan hadits ini dari Ibnu Umar

dan di disebutkan redaksi do'a yang laiq yaitq "Dahaga

telah pergi, urat kerongkongan kembali basalt dan pahala tetah dicafat

insya Allah." Ad-Daraquthni be*at4 " Sonad *rya lrasot."

t3}741Dan di dalam riwayat Ath-Thabrani273l dari Anas dia
berkat4 "Apabila Rasulullah *'berbuka puasa beliau membaca

do'a: Dengan menyebfi noma Allah ya Allah koena-Mulah aht
berpuosa, dan atas rizH-Mulah oht berbuka." Akan tetapi, sanadnya

dha'if karcna di dalmnya terdapat Daud bin Az-Zabarqan, dia adalah

seorang perawi notrltk.

t3}Tstlbnu Ivlajah2B3 meriwayatkan dari Abdullah bin Amru

Oin Al Ash) secra mafu', "sesrmgguhnya orang yang berpnasa

memiliki do'a yang tidak akan ditolak Dan apabila Ibnu Amru
berbnka puas4 dia berdo'a: "Yo Alloh sesmgguhnya aht memohon

kepada-Mu dengan Rahnm-Muyarrg sangd fuas dan neliputi segala
s e suot4 agu engkott meng@nlnfiii dosadosaht."

1142. Fffiq. Hedits: Sesungguhnye Allrh menggugurken
kewajiban berpuasa dan setengah dari bilangan rakaat shalat
bagi orengyang sedang melakukan safar.

lSrrwtAbu Darddno 2357)m As-Sunor Al Kabra kryaAn-Nasa' i (no.3329)
! Surrot Ad-Daraqurhni 8t tSS)
lo Uusta*ahAt Haldm (ll422i*' Al ll/rt' jam Aslustugltb 1no.l tZ1*'1ylztl
m3 St;rltoltlbnu Majah (no.1753)
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Iladits ini diriwayatkan oleh An-Nasa'flv aari Amru bin
Umayyah Adh-Dhamd di dalam sebuah kisah-

t3O7T An-Nasa'i, At-Tirmidzi2a5 don yang lainnya

meriwayatkanhadits ini hadits Anas binlvlalik Al IG'bi.

Ahmad2B6 meriwayatkmnya dni hadits Anas bin Malik
dengan redaksi di atas dis€rtai de,ngantambahan, *Juga (mengugurkan

kewajiban puasa@) bagi wanita harnil dm me,lr5rusui."

At-Tirmidzi b€rkata, 'Ini adalah hadits hasan, dan hanya

hadits ini yang diriwayatkan oleh Anas dari Nabi te*ait pennasalahan

tersebut"

Ibnu Abi Hatim berkata di dalam btab llal-nya:2737 Aku
bertanya kepada bapaklnr tentang sutad hadits ini. Bapakku

menjelaskan, "Terdapat perbedaan di dalam souhya. Yang benar

adatah dari Anas bin Malik Al QuEirairi."

ll43.t307Sl Hadits: Pada hhun X'athu Makkah,
Rasulullah 0 melakukan periahnen llflekkah ke Makkah di
bulan Ramadhan. Beliau berpuasa hingga mencapai daerah
Kura' AI Ghamim, dan orang{rrtng pun ikut berpuasa.
i(emudian, beliau meminta segehh air dan mengangkatnya
hingga orang-orang dapat melihahyar lalu beliau minum. Seteleh
itu, ada yang menyampaikan (kepada beliau), 6Ada sebagian

orang yang tetap berpuasa.' Makt beliau bersabda, "Mereka

*n 
As -Sn ro, At Kubr a karya An-Nasa' i (no 226t -ZZn)

mt Sur*rAt-Tirmidzi (no.7 I 5)
2R6 Musnadlmam Ahmad $fzg)
'o' Ilol karyalbnu Abu Hatim (Jf266)
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adalah orangarong yarrg mcmbongkang, mcreka odolflh orang-
orang y ang mcmbangkang. "

Ini adalah riwayat Muslim2Bt dari Jabir.

':.i'ji Di dalam sebuah riwayat Muslim2Be disebrftkan: Lalu
dikatakan kepada Rasulullah fi, "Seswtggulurya orong-orang meraso

berat untuk berpuasa, dot senngulatya mereka menunggu qpa yang
alcan engkau lafukot" I\daka, Rasututlah t pm meminta segelas air

setelatr Ashar.

I3O79l Al Brilrhri?o meriwayatkannya dari hadits Ibnu
Abbas bahwasanya Rasuhillah Af p€rgi ke Makkah pada bulan

Ramadhan. Beliau berpuasa hingga mencalni daerah Al Kadid, lalu
beliau berbuka Orang-orang prm ikutb€6ukapuasa Al Kadid adalah

nama suatu tempat di mtaaAshfan dan Qadid.

Catatan:

Kura' Ghamim adalah nama tempat di depat Ashfm-

o

Perkataen Ar-Ref i: AI Muzrni berdalil - atas bolehnya
orang yang sedeng melelukan safar untuk berbuke puasr
meskipun dia berpursa sebelumnya dan dalam kondisi muqim -
dengan riwayat bahwasenya Nabi $ berpuasa ketika beliau

keluar (untuk safar) ke llflakkah pada butan Ramadhan. Ketika
tiba di Kura' Al Ghemirn, beliau pun berbuka.

*' Shahih Muslim (no.l I 14)
me Shahih Muslim (no.llla)(91)
nq shahth Al Buh;i Go.rgiai
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Riwayat ini telah disebutkan sebelunnya Di dalam kitab Al
Buwaithi, Asy-Syaf i menggantungkan hukumnya kepada keshahihan

hadits tersebut. Dia berkata, *Brangsiapa sedang muqim di pagi hari

dalarn keadaan berpuasa, kemudian dia melalnrkan perjalanan, maka

dia tidak boleh b€rbuka kecuali ryebila riwayd bahwasanya Nabi $
beliau b€rbuka pada ketika smeai di Al Kadid adalah sluhih;'

Jaura'ah dau beberea murid Asy-Syaf i berkata, "Jarak

antara lGdid dan Madinah dit€mpuh selama delapan hari perjalanan.

Yang dimaksud oleh hadits ini adal^h Rasulullah berpuasa selanra

beberapa haxi di perjalanannya kemudian berbuka"

Al Buk&ari27ar meletakkan hadits ini pada bab, "Apabila

seseorang berpuasa beberrya hari di bulan Ramadhan kemudian dia

melaktrkan perj alanan. "

Riwayat terkdt pemasalahan ini

t3080] Hadits fr{.rn --ra bin Ka'ab dia berkata, 'edku

menemui Anas bin Malik pada bulan Ramadhan dan ketika itu dia

hendak melakukan perjnlaoan. Hewan tunggangannya telatr

dipersiapkan dan dia me,makai pakaian unhrk bepergian. Lalu dia

meminta makanan dan kemudian menunggangi

kendaraannya. Alu katal€n kepadanya, *Apakah itu berdasarkan

petunjuk Rasulullah?" Dia me,qiawab, "Sunnah," kemudian dia pun

menunggangi kendarannya Atsax ini diriwayatkan oleh At-
Tinnidd,.2142

"n' shohih Al Bukfiari (11479)
2'oz Sunan At-Tirmidzi (no.799)
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t308U Hadits Ubaid bin Jabr: Aku pernatr ikut bepergian di

sebuah kapal dari Fusthath bersama Abu Bashrah Al Ghifari, di bulan

Ramadhan. Abu Bashrah mengangkat makan paginya lalu

mendekatkannya dan berkatA *Mendekatlah." Aku . katakan,

"Bfrkankah elgkau masih melihat rumah-rumatr (di Fusthath)?" Dia

berkata, *Apakah engkau tidak suka dengan sunnah (ajaran)

Rasulullah $?, Lalu, dia pgn makan. Atsar iui diriwayatkan oleh Abu

Datd.274

t30S2] Al Baihaqi2744 meriwayatkannya dari Abu Ishaq, dari

Abu Maisarah Amru bin Syarafubil bahwasanya dia melakukan safar

ketika sedang berpuasa dan dia berbuka pada hari itu.

1144. Perkataan Ar-Raf i: Diriwayatkan bahwasanya

Nabi $ berbuka puasa di Kura' AI Ghamim setelah Ashar.

, Hadits ini diriwayatkan oleh Muslim.27a5

1145. [30331 lladits Abu Sa'id: Kami berperang bersama

Rasulullah $ pada enam belas hari pertama di bulan Ramadhan.

Di antara kami ada yang berpuasa dan di antara kami ada yang

berbuka. Ketika itu, orang yang berpuasa tidak mencela orang

yang berbuka dan orang yang berbuka tidak mencela orang yang

berpuasa.

Hadits ini diriwayafkan oleh Muslim.27a6

n1t Sror*rAbu Daud (no 2412)

'* As-Suror Al Ktrbra (4D47)
nnt Shahih Muslim (no.l I 14{91)
n* Shahth Muslim (no.lllO
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Di dalam sebuah iwaytflqfleE disebutkan: Mereka

berpandangan batrwa Baangsiapa merasa kuat lalu dia berpuasa,

maka itu adalah baik. Barangsiapa yang mendapati dirinya lembah

lalu diaberbuka, maka ituprmbaik.

Riwayat terkait pemasal;ahan ini

[3084,3085] Hadits Jabir yang diriwayatkan oleh MuslinfTae

dan hadits Anas yang diriwayatkan di dalam krtab Al Muwaththa.z7so

'r* Js &s *Xt L* -[r.,rr].\\r1*{r
yiT,+ bLt g t+ i:y:ir;:,$t ,* ,?

1146. [30861 Iladits: Rasulullah * berkata kepada

Ilamzah bin Amru Al Aslami, *Apabila engkau menghendaki

maka berpuasalah, dan apabila engtrau menghendaki maka

berbukalah.'

Ini adalah hadits muttafaq alailflsr dari hadits Aisyatr.
Disebutkan bahwasanya Hamzah bin Amru bertanya kepada Nabi $
dan dia adalah orang yang sering berpuas4 "Apakah aku boleh

berpuasa ketika sedang melakukan safar?'? Lalu, dia menyebutkan

hadits tersebut.

no'1ozzz1
,ro, Shohih Mustim (no.lll6{9e
no, Shohih Mustim (no.ll15)
27so Muwaththa Imam Malik (11295)
ntt Shahih Al Bulfiari (no.1943) danshahih Muslim (no.l22l)
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Catatan:

Ibnu Hds2 mengklaim bahwa hukum purra yang

ditanyakan Hamzah bin Amru ittr adalah puasa sunnatr, dengan dalil

perkataan Hamzah yang disebutkan dalam riwayat Bukhari dan

Muslim, *Aku sering berpuasa ...." Akan tetapi, pendapat Ibnu Haznt

itu dibantah bahwa diriwayatkan secarzr shahih di dalam Sunan Abu

Daud27s3 dari jalur Hamzah bin Muhammad bin Hamzah, daxi

bapaknyq dari kakekny4 tentang redaksi yang menunjul<&an

bahwasanya dia bertanya kepada Rasulullah tentang puasa wajib. Dan

riwayat ini dishahihkan oleh Al Hakim.275a

1147.130S4 Hadits Jabir: Kami bersama Nabi $ pada

masa perang Tabuk Lalu, beliau melewati seorang laki-laki
tergeletak di bawah pohon dan sedang perciki air. Rasulullah

bertanya, 'Ada apa dengan orang ini?" Mereka menjawab, ttDia

sedang berpuasa.' Lalu, Rasulu[ah bersabda, oBukan termasuh

n52 Al Muhaila(6D53)n$ Sunet Abu Daud (no.2403) dan redatsinya adalah: Aku katakan, "Wahai
Rasulullah, sesungghunya aku memilfti hewan tunggangan yang aku
pergunakan, aku melakukan safar de,ngmnya dan aku menyewakannya'
Kemrmgkinan, pada bulan ini -lvlaksudnya bulan Ramadhan- aku akan

melakulcan perjnlanan. Dan aku mendapati diriku kuat dan aku adalah seorang

pemuda Wahai nasUuUaU aku mend4ati bahwa apabila aku berpuasa (di
perjalanan) adalah lebih ringm bagftu daripada apabila aku mengakhirkannya
sehingga ia menjadi utang atasku. Wahai Rasulullah, apakah jika aku berpuasa

maka pahal.anya tebih besar bagihl ataukah apabila aku berbuka?'Rasulullah
meqiawab, "(Lakukanlah) mana saja ymg engkau inginkan, wahai Hamzah."
Akan tetapi souhyadha'if. Di dalamrrrra terdapat urutan perawi yang majhul.
Mereka adalah f'dpftammad bin AMul lvlajid bin Sahl, tidak ada yang

menilainya tsiqah selain Ibnu Hibban. Al Hafiz.h berkata tentang dirinya: Dia
adalah perawi ymg dapat diterima Maksudny4 dalam konteks riwayat
mutaba'ah. Ada pula Hamzah bin Muhammad bin Hamzali Al Madini Al
Aslami, dia juga soorang perawi mailrul. Begitu pula bapaknyq Muhammad
bin Hamzah Al Aslami.

nsa MustabakAl Halcim (l 1433)
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kebaikan berpuasa di dalam perjalanan" LaIu, beliau melihat

kerumunan dan seorang laki-laki yang sedang dinaungi, lalu

beliau bertanya, "Apa ini?' Mereka menjawab, "Dia sedang

berpuasa." Lalu, beliau bersabda, oBukan termasuk kebaikan

berpuasa di dalamperialanan fr1ss

Muslim menambahkan: Syu'bah berkata: Dan telah sampai

khabar kepadaku dari Yahya bin Abu Katsir; dia menyebutkan

tambatran pada hadits ini' bahwasanya Rasulullah bersabda,

"Hendaknya kalian mengambil keringanan yang telah Allah berikan

kepada kalian." Dan ketika aku menanyakan redaksi tambahan itu
kepadanya, temyata dia tidak mengingatrrya.

An-Nasa'i27s6 meriwayatkannya dari hadits Al Auza'i: Yatrya

bin Abu Katsir menceritakan kepadaku, Muhammad bin Abdurrahman

mengabarkan kepadaku, Jabir bin Abdullah mengabarkan kepadaku,

batrwasanya Rasulullatr $ pernah melewati seorang lakiJaki yang

berada di bawah pohon sambil diperciki air. Lalu beliau bertanya,

"Ada apa dengan teman kalian ini?' Mereka menjawab, "Wahai

Rasulullah, dia sedang berpuasa." Rasulullah pun bersabda,

"sesungguhnyr, tidak termasuk trcbaitrnn apabila kalian berpuasa

lrctilca perjalanan. Dan hendabrya kalian rnengambil keringanan yang

Allah berikan kepada kalian, maka terimalah keringanan.ini."

Ibnu Al Qaththan2757 berkata "sanadnya hasan dan

muttashil."

Asy-Syaf i2TsB meriwayatkannya dari Abdul Aziz, dari

Ammar bin Ghaziyyah, dari Muhammad bin Abdurrahman.dia

'tt Shohih Al Bulfiari (no.2403) danshahih Muslim (no. l115)
nt' As-Sunan Al Kubra (no. 2566)
2757 Bryan Al Wahm Wa Al lham Q1579)
2758 Musnadlmam Asy-Syaf i (hlm. 157)
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berkata, "Jabir berkata-.." lalu dia menyebutkannya dengan redaksi

yang disebutkan oleh Ar-Raf i.

Catatan:

Ibnu Al Qrrhth-"t' b€rkata, "rni adalah hadits yang

oleh dua omng perawi dari Jabir. Kedua perawi itu
saun-sama bemama Muhammad bin AMurrahman; tetapi yang satu

benrama Muhammad bin AMurrahman bin Tsaubao, dan yang lain
bernama Muhammad bin AMurrahman bin Sa'ad bin Zurarah. Dan
yang meriwayatkan dari keduanya adalah Yahya bin Abu Katsir.

Dalam hat ini, Muhammad bin Abdurrahman bin Tsauban

meriwayatkannya dari Jabir secara langsmg. Sedangkan Muhammad

bin AMurrahman bin Sa'ad bin Zurarah meriwayatkannya melalui
perantaraan Muhammad bin Amru bin Hasan. Dan hadits ini
disebutkan dr dalam Ash-Sluhiluin-

Tambahan:

. t3088] Ahmad276o meriwayatkannya dai hadits Ka'ab bin
Ashim Al Asy'ari dengan redaksi, "Bukanlah termasuk kebaikan

berpuasa di ddam perjalanan"

Ini adalah dialek penduduk Yamao, mereka mengganti huruf
lam ta'rif (..1t ) dengan huruf mim. Mrmgkin juga dipahami bahwa
Nabi $ berkata kepada Al Asy'ari de,ngan dialek tersebut karena itu
ad4ah bahasanya Atau, Al Asy'adah yang mengucapkan seperti itu
berdasarkan kebiasaaonya dalam penufiran bahasa, lalu si perawi

D_5e BayonAl Wahn WaAl lhon(As79lsSl)
n@ Musnad lmam Ahmad (514f.4)
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meriwayatkannya sesuia dengan pelafalan yang didengarnya. Dan

menurutkti, penjelasan yang kedua ini lebih tepat. Wallahu o'lam.

'#i *'&t * $ J*:';l uF -[r.,rr] .\\r^
i44 1E;s : J{is 4t * P\ o$ 11

1148. t30S9] Hadits: Rasulullah S memerintahkan

orang-orang agar berbuka puasa pada hari penaklukkan kota

Makkah, dan beliau bersabda, uPerkuatlah diri kalian itntuk
menghadapi musuh halian "

Hadits ini diriwayatkan oleh Musli'nr2761 dari hadits Abu

Sa'id dengan redaksi, "Sesungguhnya kalian telatr berada dekat dari

musuh kalian dan berbuka puasa akan lebih menguatkan kalian." Abu

Sa'id berkata: Dan berbuka ketika itu adalah rukhshah. Dan di antaxa

karni ada yang berpuasa dan di antara kami ada pula yang berbuka.

Kemudian, kami singgah di tempat laiq dan Rasulullah bersabda,

"Sesungguhnya kalian akan menglndapi musuh kalian pada pagi

hari, dan berbula adalah lebih hut bagi tralian. Oleh karena itu,

malra berbukalah lcalian. " Berbuka ketika itu adalah hukum Azimah

(yang harus dilaksanakan). Maka, lrami pun berbuka. Al Hadits.

t30901 Malik meriwayatkannya di dalam kitab At
Muwaththaz762 dauli Musa maula Abu Bakar, dari Abu Bakar bin
Abdunahman, dari beberapa omng sahabat Nabi $ dia berkata: Aku
melihat Rasulullatr $ memerintahkan orang-orang agat berbuka puasa

ketika di perjalanan,padatahun penaklukan kota Makkah. Dan beliau

n6' Shahih Muslim (no.ll20)
2762 Al Muw aththa' lman Mall/r- (1 D9 4)
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bersabda, "Perhtatlah diri kalian untuk menghadapi musuh."

Sementarq Rasulullah $ tetap berpuasa.

Asy-Syaf i meriwayatkannya darinya di dalam kitab Al
Musnad,2763 begltu pula Abu Daud,27fl dan ia dishahihkan oleh Al
,*rrzzcs dan Ibnu AMil Batr.n6

1149. t309fl Hadits: Orang yang berpuasa ketika sedang

melakukan perjalanan seperti orangyang berbuka tdtit<a muqim.

Hadits ini diriwayatkan oleh Ibnu Maja*767 dan Al
Nazzat?76E276s dari hadits Abdurrahman bin Auf. An-Nasa'i2770

meriwayatkannya dari hadits Abdurrahman bin Auf dengan redaksi,

"Dahulu dikatakan...," darl dia membenarkan bahwa sanad hadits ini
hanya sampai kepada AMurrabman bin Auf saja (yaitu hadits

mauqufl.

Ibnu Adi?ul meriwayatkan hadits ini di dalam kitabnya dari

jalur yang lai& dan dia menilainya dlro'if.

Ibnu Abu Haam27n jraga meriwayatkan dari bapaknya

tentang pembenaran bahwasanya sanad hadits ini adalatr mauquf.

n6t' Musnad lntm,Asy-Syaf i (hlm. I 57)
na SrmonAbu Daud (no.240Q
u6 MustabakAl Hakim (l/598)
n6 At-Tamhid (22147), dia berkata, "Ini adalah hadits Mttsnad dn Shahih . Dan

tidak ada perbedaan mtara disebutkannya rulma sahabat yang
meriwayatkannya atau tidak, terkait dengan kewajiban untuk beramal dengan
haditsnya. Karena semua sahabat Rasulullah SAW adalah memiliki kelurusan
dalam beragamadiridhai, tsiqah dan terpercaya. Dan sifat-sifat ini sudah
menjadi ij ma' para rulzrrl.a hadits."

"u' Sur*r Ibnu Majah (no.1666)

"t'10t3231
27@ Musnad AlBazzet (rio.1225)

'no Srnon An-Nasa' i (no.2285)
2771 Al Komilkarya Ibnu AdtQD66)
'* Ilalkarya Ibnu Abu Hatim (LD3SA39)
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Begitu puta pendapat Ad-Daraquthnizm di dalam krtab Al llal dan N
Baihaqi.2774

1150. [30921 lfadits: Rasulullah $ ditanya tentang cara

qadha puasa Ramadhan. Beliau menjawab, oApabila seseorang

menghendaki, dia dapat nulakukonnya secoro terpisah-pisah. Dan

apabila dia ncnghendohi, dia dapat melahukannya secata

berurutan o

Hadits ini diriwayatkan oleh Ad-Draquthni2775 dari hadits

Ibnu Umar dan di dalam sanadnya terdapat Srrfyan bin Bisyr, dan

hanya dia yang meriwayatkannya s@ara mawlrul. Ad-Daraquthni juga

berkata, "Atla meriwayatkannya dari LJbaid bin Umair s@ara

murs al.'2776 Aku katal€n bahwamnya sonahya jvga dt o'if.

t3093] Ad-Daraqutbni juga meriwayatkannya2TTT dari hadits

AMullah bin Amru, tetapi di dalam sanad-nya terdapat Al Waqidi.

Adapun Ibnu Lahi'alu diameriwayatkannya s@ara nauquf.

t3094] Ad-Daraquthni juga meriwayatkannya2TT8 dari hadits

Mulmmmad bin Al Munkadir, dia berkata: Telah sampai

[<*rabar bahwasanya Rasulullah $ ditanya tentang pelaksanaan qadha

puasa Ramadhan secara terpisah-pisah. Beliau menjawab, *Itral itu
berpulang kepada dirimu Bagaimana melrurutuu apabila salah

seofimg kalian memiliki utang lalu dia mehmasinya sebesar satu atau

m ttal *euya Ad-Daraqu rhrri @nSl-2E2/)m' As-Sunu, Al lhtbra (4D4)
2ns Staro, Ad-Daraqutbni Ql 193)
m6 Swrqr Ad-Daraquthni (21193)

'm Sun*,Ad-Daraquthni Ql192)mt Sunut Ad-Daraquthni (A 1.94)
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dua Dirham (sesuai dengan besar utangnya*), bukankatr dia telah

dikatakan melunasi utangnya? Dan Allah lebih memberikan

permakluman dari itu."

Ad-Daraquthni berkata, "Sanafuya hasan aktan tetapi ia

adatah mursal. Hadits ini memang diriwayatkan juga secara maushul

tetapi s anadry a adak slahih."

t3095] Al Bulfiari277e menukil dari Ibnu Abbas batrwasanya

dia membolehkan qadha puasa secara terpisah-pisah berdasarkan

finnan Allah "Maka (wajib mengganti) sebanyak lrari (yang dia tidak

berpuasa itu) pada hari-hari yang /aiz" (Qs. Al Baqarah [2]: 184).

Alasannya, ayat ini bersifat mutlak dan ia mencakup cara pelaksanaan

qadha puasa secaftr terpisah-pisah maupun secara bertrnrtan.

Riwayat lain terkait petmasalahan ini

[3096-3100] Terdapat hadits dari Abu tlbaidah, Mu'adz bin

Jabal, Anas, Abu Hurairalu dan Rafi' bin Khudaij yang diriwayatkan

oleh Al saihaqi di dalam kitabnya2Tto

u:Js *i {v'frt * {l cg Lrs [rr .r] .r r or

'^fu-{5 t:,143 \thr, :y?y* #';tg
1151. [310U. DiriwayatkanbahwasanyaRasulullah

$ bersablla, "Barangsiapa memiliki kewaiiban puosa Ramadhan

*' Shahih Al Bukhari (l/480)
"80 As-Sunot Al Kubr a (4D58)
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maka hendaklah dia mengqadhanya secara birurutan dan tidak
memis a h- mis a h kanny o. "

Hadits ini diriwayatkan oleh Ad-Daraquthni2TEt dari Abu
Hurairatr. Namun di dalam sanadnya terdapat Abdurratlman bin
Ibrahim Al Qash, Dia adalah perawi yang masih diperselisihkan. Ad-
Daraquthni berkata, "Dia adalatr perawi dha,if,,, Abu Hatim2782

berkata, "Dia bukanlah perawi yang kuat, dia meriwayatkan hadits
munkar."'

Abdul H"qq"t'berkata, "Hadits munkoyang dimaskud oleh
Abu Hatim adalatr hadits ini." Tetapi, Ibnu Al eattrthanzzsc
menyanggah perkataan AMul l{aqq tersebut; menurutrya, Abu Hatim
tidak secara tegas menyebutkan hadits munkor yang dimaksud.
Mungkin saja itu adalah hadits dari perawi lainnya. Dan Ibnu
Qaththan berkata, "fidak ada dalil yang menunjukkan bahwa
Abdurrahman bin Ibrahim adalah perawi dha'if, dan hadits ini adalah
hadits hasan."

Aku katakan batrwasanya lUoo Abu Hatim telatr
menyebutkan secara jelas dari bapaknya2785 batrwasanya dia
mengingkari hadits ini diriwayatkan dari Abdunahman

* Hadits: Berpuasalah kalian karena melihat hilal
@amadhan) dan berbukalah kalian karena melihatnya (hilal
Syawwal).

Hadits ini telah disebutkan sebelumnya.

!' SunonAd-Daraquthni Qt tg t)
'* Ar J*h wa At-ia'dil $trlg'.n83 Al Ahkam rl,t wustha elzstjma Bryan Al Wahm Wa )l lham (5t375-377/no.2545)
2'45 Aku belum menemukan riwayat itu di dalam V,rtab llal-nya
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1152. t3102] Hadits Abu Hurairah: Seorang lakiJaki
mendatangi Nabi $ lalu berkata, ..Aku telah celaka!" Rasulullah

bertanya, 'Ada apa denganmu?" Dia mengatakan, 6'Aku telah

berhubungan intim dengan istriku di bulan Ramadhan..." Hadits

ini diriwayatkan dengan redaksi yang panjang.

Ini adalatr hadits muttafaq alaih.2786

t3l03l Bukhari dan Muslin?787 juga meriwayatkannya dari

hadits Aisyah. Dan hadits ini disebutkan dengan beberapa redaksi

pada riwayat keduanya.

Di dalam hadits Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh An-

Nasa'i2788 dan Ibnu Majah,278e disebutkan, "Berilah makan

keluargamu dengannya."

Ad-Daraquthni meriwayatkan dengan sanad jayyid di dalam

kitab Al llal,27fi dengan redaksi, "seorang Arab badtx datang sambil

memukul-mukul wajahnya, mengacak-ngacak rambutnya, dan

memukul-mulul dadanya;lalu berkata: Dirilu telah celaka."

MaUk2Tel meriwayatkannya dari Sa'id bin Al Musayyab

secara mtrsal.

Ad-Daraquthni meriwayatkan di dalam kitab

"Lalu dia berkata: Aktr telatr binasa" aku telah binasa."

Al Khathttlabi2Te3 menduga batrwasanya hanya Mu'alla bin

Manshur yang meriwayatkannya dari Ibnu Uyainah.

* Shohih Al Bulfiari (no.1936) danshahih Muslim (no.1111)

"n Shohih Al Bulfiari (no.1934) dan Shahih Muslim (no.1l 12)

"" As-Srnan Al Kubrakarya An-Nasa'i (no.3 1 17,3 1 1 8)

"8' Sunqnlbnu Majah (no.1671)
27% Ilal Ad-Daraquthni Oa/88-239)2u Al Muw aththa lmarn Mralk (l D97)
"' SunanAd-Daraquthni Ql l9O)

As-SunanlTn
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Al Baihaqi2Tea menyebutkan bahwasanya Al Hakim pernatr
melihat di dalam kitab catatan Mu'alla bin Manshru, tetapi dia tidak
menemukan redaksi ini. Dan AI Baihaqi meriwayatkannya2Tes dari
riwayat Al Auza'i, dan dia menyebutkan bahwasanya redaksi itu
disisipkan oleh salah seoftmg perawi di dalam haditsnya. Buktinya,
perawi lain yang sejajar dengannya tidak menyebutkan redaksi
tersebut.

Aku katakan bahwa Ad-Daraquthni2Te6 meiwayatkannya dari
riwayat salarnah bi" neuU dari uqail, dari Ibnu syihab, wallahu
a'lam.

1153. t31041 Perkataan Ar-Raf i: Sesungguhnya beliau
$ tidak memerintahkan orang Arab badui itu untuk mengqadha
puasanya sekaligus membayar kaffarah. Dan diriwayatkan pada
sebagran riwayat bahwasanya beliau S berkata kepada laki-Iaki
tersebut, *Dan gantilah dengan berpuasa satu hari.D

Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Ttaud27e7 dari hadits
Hiysam bin Sa'ad,2,e, 6*i Az-Zrthi, dari Abu Salamah, dari Abu
Hurairah.

m Ma'olim as-sunut QmD dm perkataan lengtcapnya adalah, ..Dan riwayat ini
ndak nahftzh. sementar4 Mu'alla adalah perawi yang tidak memiliki hafalan
dan ketepatan periwayatan yang baik.,'

''" As-Sunot Al Kubra (4D27)m lbtd-ffi Aku belum menemukannya di dalam sunanAd-Daraquthni. yang saya dapati
di dalam sunan Ad-Daraquthni adalah dari jalur Mu,alla bin Manshur, dari
Su&an, dari Az-zubi dan dia berkata, "Dan riwayat ini hanya disampaikan
oleh Abu Tsaur dari Mu'alla bin Manshur, dari tbnu uyainatr d"ng*
perkataannya: Aku telah binasa. Dan semua perawinya adalah tsiqatr.,' L[at
lyny \aparaquthni QD09\ Al Hafizh tidak menyebutkan dirinya di daram
kttab lthof Al Mahirah (141460) kecuali jalur tniJ, Wallahu a'lam.
Sunwt Abu Daud (no. 2393)

'"'.108241
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Ibnu Hazrr2Tee menilai sanadnyacacat pada Hisyam. Ibrahim

bin Sa,ad meriwayatkannya secara mutaba'ah sebagaimana

disampaikan oleh Abu Awanah di dalam l<rtab Shahih-nya.2$oo

Ad-Daraquthni2sol meriwayatkannya dari hadits Abu Uwais

dan Abdul Jabbar bin Umar, dari Az-ZrrtIIi, dari Humaid bin

Abdurrahman, dari Abu Hurairatr. Akan tetapi ini adalatr kekeliruan

dari keduanya (Abu Uwais dan Abdul Jabbar) di dalam sanad

tersebut. Ulama hadits berbeda pendapat terkait dengan penilaian

positif dan negatif terhadap kedua perawi tersebut.

[3105] Hadits ini diriwayatkan juga melalui jalur lain dari

Amru bin Syu'aib, dari bapakny4 dari kakeknya.

t3l06l Juga dari jalur Malilq dari Ath4 dari Sa'id bin Al
Musayyab secara mrrsal.

t3l07l Juga dari hadits Ibnu Juraij, dari Nafi' bin Jubair

secara mtrsal.

t3108] Dari hadits Abu Ma'syar Al Madani, dari Muhammad

bin Ka'ab Al Qurazhi secara mursal.zM

t3109] Sa'id bin Manshur berkata: Abdul Aaz bin

Muharnmad menceritakan kepada krmi, dari Ibnu Ajlan, dari Al

z'99 Al Muhallakarya Ibnu Hazm (6/181)
28m Mustakhraj Abu Awanah.

"o' SrnrnAd-Daraquthni QlL90)
"o' Lih. SunanAd-Daraquthn i Ql 19 l)
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Muthtlalib bin Abu Wada'ah, dari Sa'id bin Al Musayyab: Seorang

laki-laki datang kepada Nabi $ lalu berkata, "Wahai Rasulullatr,

sesungguhnya aku telah berhubungan intim dengan istriku pada bulan
Ramadhan." Lalu Rasulutlah * bersaMa, "Bertaubatlatr kepada Allah
dan beristigbfarlah. Bersedekahlah'dan gantilah (puasamu) dengan

puasia safu hari atasnya"

1154. t31101. Hadits: Diriwayatkan bahwasanya
Rasulullah $ berkata kepada seorang arab badui yang datang

kepada beliau, dan orang ifu telah melakukan hubungan intim
dengan istrinya, (Berpuasalah sebanyak dua bulan." LaIu, laki-
Iaki ifu berkata, cBukankah aku melakukannya dengan istriku
karena puasa?'

Ibnu.Shalah mengatakan bahwa redaksi ini tidak dikenal. Dia
juga berkat4 "Sesungguhnya, yang disebutkan di dalam iwryat
adalatr bahwasanya orang arab badui itu tidak sanggup menebusnya

dengan berpuasa dua bulan."

Ini merupakan kelalaian terhadap khabar yang diriwayatkan
oleh Al Bqr-.1zm di dalam kitabnya dari jalur Muhammad bin Ishaq, Az-
Zuhri menceritakan kepadakq dari Humaid, dari Abu Hurairah, lalu
dia menyebutkan hadits tersebut. Di dalanrnya disebutkan redaksi,
"Berpuasalah engkau sebanyak dua bulan berturut-turut." Lalci-laki itu
berkata, "Vy'ahai RasulullalL bukankah apa yang menimpa}er ini terjadi
ketika sedang berpuasa"

Riwayat ini dikuatkan oleh riwayat berikut:
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t311U Hadirs salamah bin shalfu yang diriwayatk4n oleh

Abu Daud2803 terkiat kisah salah seorang sahabat yang menzihar

istrinya. Disebutkan bahwa laki-laki itu berkata, "Dan bukankah apa

yang aku lakukan ini tedadi karena puasa." Demikian mentrrut

pendapat yang mengatakan bafiwasanya or31lg itutah yang melakukan

hubungan suami istri (bukan pada permasatahan puasa Ramadhan).

1155. Perkataan Ar-Rafi'i: Sebab, nash yang ada

menyebutkan tentang masalah jima'. Sehingga, makan dan

minu'm tidak menuntut adanya kaffarat.

Perkataan Ar-Raf i ini mengisyaratkan bahwa tidak ada nash

yang menunjuktca adanya kaffarat apabila seseorang membatalkan

prursa dengan makan atau minum. Akan tetapi, tidak demikian

sesungguhnya. Sebaliknya:

l3ll2) Ad-Daraquthni28m meriwayatkannya di dalam

kitabnya dari jalur Muhammad bin Ka'ab, dari Abu Huairah,

bahwasanya seorang laki-laki makan pada bulan Ramadhan. Maka,

Nabi $ memerintahkannya agar memerdekakan seorang budak...Al

Hadits. Akan ,tetapi sanadnya dha'if mengingat Abu Ma'syar -perawi
yang meriwayatkan hadits tersebut dari Muhammad bin Ka'ab- adalah

perawi dha'if.

Di dalam riwayat Malik dan Jama'ah dar' Az-Zrfui-di dalam

hadits masyhur- disebutkan bahwasanya seorang laki-laki berkata,
..Aku telah berbuka di bulan Ramadhan." Akan tetapi, yang dimaksud

berbuka di sini ditafsirkan dengan jima' sebagai bentuk penyelarasan

antara riwayat-riwayat yang ada.

"* qunorAbu Daud (no.2213)

"* Sunan Ad-Daraquthni Ql l9l)
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Al BaihaqFsos berkata, "Dua puluh orang hafizh hadits dari
mnrid-murid Az-ztthn meriwayatkan hadits ini dengan menyebutkan
konteks jima' (bukan makan atau min,m)."

1156. Perkataan Ar-Raf i: Dan kisah tentang orang arab
badui ifu dimaknai sebassi sebuah pengkhususan baginya dan
bagi keluarga (istri)nya. Al rmam berkata, "Dan Rasulullah $
sering memberikan pengkhususan seperti ifu, contohnya dalam
masalah kurban, penyrluuan bagi anak yang sudah besar dan
sejenisnya.

contoh penglfiususan dalam masalah kurban adalatr kisatr
Abu Burdah bin Niyar; yaitu paman dari Al Bara bin Azib. Kisah
tersebut akan disebutkan di dalam babnya tersendiri.

Adaptrn contoh teNfang penyusuan anak yang sudah besar
adalah kisah Salirh maula Abu Hudzaifah, dan kisah itg disebutkan di
dalam Shahih Muslim.286

[3113] Dari Aisyab, dia berkata: Sa]rlah binti Suhail pergi
mendatangi Rasulullah S lalu dia berkata: wahai Rasulullah,
sesungguhnya aku melihat pada wajah Abu Hudzaifah
ftetidahyamnnan) apabila Salim masuk menemuiku., Maka, Nabi $
bersabda, "Susuilah dia niscaya engkau okan haram atasnya.',

[3114] Di dalamriwayatlainnyadari Muslim,rto, d*i Ummu
salamah bahwasanya dia berkata "seluruh istri-istri Nabi $ tidak
suka untuk memasukkan seorang laki-laki pun (sehingga menjadi

'805 As-Sunot Al Kubra (4t224)
"* Shohih Muslim (no.1453)-
2'o' shahih Muslim ino.lasa)
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mahram mereka@) dengan cara persusrum seperti itu. Dan mereka

berkata: Kami berpandangan bahwa bolebnya menyuzui anak yang

sudah besar adalah rukhshah yang Rasutullah berikan (secara khusus)

kepada Salim."

1157. Perkataan Ar-Raf i terkait dengan penyerahan

kaffarat kepada keluarga laki-laki badui itu sendiri: Yang benar

bahwa hal itu dilarang. Adapun tentang hadits itu, kami tidak

membenarkana0E bahwasanya Rasulullah & memerintahkannya

untuk menyerahkan kaffarat itu kepada keluarganya (sebagai

bentuk kaffara)..." hingga akhir perkataannya.

Perkataan Ar-Raf i ini disanggatr oleh riwayat Ad-

Daraquthni2E@ dari3alur Ahlul Bait kepada:

t31151 Ali bin Abu Thalib bahwasanyu ,"o,** laki-laki

berkata: Wahai Rasulullatl, aku telah binasa..." lalu dia menyebutkan

hadits tersebu! hingga perkataannya, "Pergilah, lalu makanlatr ia

olehmu dan ketuarga'(tanggungan)mu. Sesungguhnya Allah telatt

menggugurkan ftatrarat) darimu." Akan tetapi, hadits ini adalatr dha'if

karena di dalam sanad-nya terdapat perawi yang tidak diketatrui

kualitas keislarnannya.

1158. Perkataan Ar-Raf i tentang tidak berlakunya

hukum (bagr seseorang) yang tidak mampu (melaksanakannya):

Kaidah ini berdasarkan perbuatan Rasulullah # yang

memerintahkan orang Arab . badui tersebut untuk memberi

"* 1ot3zs1

'8@ Sunqn Ad-Daraquthni QD08)
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makan dirinya dan keluarganya dengan makanan (kaffarat)
tersebut, dan Rasulullah tidak memerintahkannya untuk
mengeluarkan kafrarat tersebut sekali lagi (ketika dia mampu).
Seandainya kewajiban itu harus diulangi, niscaya Rasulullah
menjelaskannya.

Ibnu Abdil Bar2810 tidak sependapat penjelasan tersebut, dan
dia berkata: Rasulullah tidak mengatakan kepada orang badui itu,
"Kewajiban kaffarat itu gugur darimu karena ketidakmarnpuanmu,,,
setelatr beliau mengabarkan kepadanya batrwa kaffarat itu wajib dia
tunaikan. segala sesuatu yang wajib ditunaikan ketika seseorang

dalam kondisi lapang, maka sesuatu itu tetap tetap
kewajiban ditunaikan hingga mendapatkan kondisi lapang tersebut.

Catatan:

Az-Zuhi telah lebih dahulu menyatakan bahwa hukum ini
hanya bagr orang badui tersebut secara khusus, sebagaimana
diriwayatkan oleh Abu Daud.ml

1159. [31161 Hadits Ibnu Umar: Barangsiapa meninggal
dunia sementara dia masih memiliki kevajiban berpuasa, maka
hendaklah (keluarganya) memberi makan satu orang miskin
setiap harinya sebagai gantinya." rradits ini diriwayatkan secra
madu'ilumauqaf.

28to At-Tamhid1fiTS)at' sunan Abu Daud (no.2391) dan redaksinya adalah, "Dan sesungguhnya ini
adalah rukhshah yang diberikan seczra khusus kepadanya. seanaainya aaa
seseorang yang melakukannya pada saat ini maka tidak ada p€ngguguran
hukum baginya sedikit pun."
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Hadits ini diriwayatkan oleh At-Tirmiilnzstz dari Qutaibatr,

dari Abtsar bin Al Qasim, dari Asy'ats, dari Muhammad bin Nafi"

dari Ibnu Umar secara marfu'-

At-Tirmidzi berkata, *Ini adalatr hadits gharib,'kami tidak

mengetahui bahwa ia diriwayatkan secara marfu'selain dari jalur ini'

Yang benar, hadits ini diriwayatkan hanya sampai kepada Ibnu Umar

(mauqufl;'

At-Tfumidzi juga berkata, "Asy'ats yang

Ibnu Sawwar, sedangkan Muhammad adalah

Abdurrahman bin Abu Laila."

dimaksud adalah

Muhammad bin

"" SunanAt-Tirmidzi (no. 718)
28" ounanlbnu Majah (no.1757)
28rn As-Sunan Al Kubra @f254)

"" Shahih A1 Bukhari (no. 1952) dan Shahih Muslim (no.I 147)
zsr6 41 Baihaqi menukilnya darinya di dalam kitab Ma'rifah As-Sunan Wa Al Atsar

(3t402)

Aku katakan baSwa Ibnu Majaft" jr.,gu meriwayatkannya

dari jatgr ini. Di dalam riwayatnya disebutkan rurma Muhammad bin

sirin sebagai ganti bagi nama Muhammad bin Abdunahman. Akan

tetapi itu adalah kekeliruan darinya atau dari gurunya'

Ad-Daraquthni berkata, *sanad yar,lg mahfuzh adalah yatg

hanya sarnpai kepada Ibnu Umar (mauqufl." Hal ittl dibenarkan oleh

Al Baihaqi."28l4

1160.t3117IHadits:Barangsiapameninggaldunia
sementara dia masih memiliki kewajiban puasa' maka hendaklah

walinya berpuasa untuknYa.

Ini adalatr hadits muttafaq ahirt$s dari hadi* Aisyah. Hadits

ini dishahihkan oleh Ahmad. Sementara, Asy-Syaf i menggantungkan

pelaksanaan kandungan hukumnya kepada keshahihan hadits ini.28l6
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Di datam riwayat /.JBazza/,8l7 disebutkan, "Maka hendaklah

walinya berpuasa untuknya apabila dia menghendaki." Akan tetapi
riwayat ini adalah dha'dkamaiaberasal dari jalur Ibnu Lahi'ah.

Dan di antara hadits syahidnya adalatr:

[3118]. Hadits Buraidah dengan redaksi: Ketika aku sedang
duduk bersama Nabi $, datanglah seorang wanita kepada beliau lalu

berkata, "sesungguhnya aku bersedekah atas ibuku dengan seorang

budak perempu^n. Kini, dia telah meninggal dunia." Rasutullah
bersabda" "Englcau telah mendapatkan pahalanya, dan budak
perempuon itu kcmbali menjadi milibnu melalui warisan. " Wanita itu
berkata lagi, "Wahai Rasulullalu dahulu ibuku masih memiliki utang
puasa Rarnadhan, apakah aku boleh berpuasa untuknya?' Rasulullatl
menjawab, "Berpuasalah untuknya." Wanita itu berkata lagi,
"Sesungguhnya dia (ibuktr) juga belum berhaji, apakah aku boteh
berhaji unhrknya?- Rasulullah menjawab, "Berhajilah untulinya."

Catatan:

t3119] An-Nasa'i di dalam kitab As-Sunan Al
Kubrlsrg dengan sanad shahih dari Ibnu Abbas, dia berkata,

"Jangnnlafi seseorang mengerjakan shalat unfuk orang lain, dan
janganlah seseorang mengerjakan puasa untuk omng lain."

131201 AbfurazzaP,tt' j,rgu meriwayatkan seperti itu dari
perkataan Ibnu Umar.

28r? KasyTAl Asto (no.1023)

"t' As-Sunan Al Kubrakarya An-Nasa'i (no .2glS)
28re Aku belum menemukannya di dalam Mushannaf Ab &firazzak
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Sementara, di dala*. shahih Bul&ari2E2o pada bab nadzat,z8,2r

disebutkan riwayat mu'allaq dari keduanya (Ibnu Abbas dan Ibnu

umartr) tentang perintatr untuk shalat. Jadi, pendapat mereka berdua

berbeda dengan hadits ini. Dan hadits yang shahih tentu lebih utama

untuk diiluti.

1161. l31r2ll Hadits: Rasulullah * berkata tentang

wanita yang hamil dan menyusui, u*S StF WiiiS db 6e $l

fu-"iri ;r:aiit "Apahila keduanya khawatir tethadap anak mereka

maka keduanya boleh berbuka dan hendaknya membayarJidyah."

Aku tidak mengetahui bahwa hadits ini diriwayatkan dengan

redaksi di atas. Akan tetapi, disebutkan di dalam hadits Anas bin

Malik Al Qusyairi yang lalu, "sesungguhnya Allatr menggugurkan

kewajiban puzra dan setengah bilangan rakaat shalat bagi musafir,

wanita hamil, dan wanita yang sedang menyrsui."

Hadits ini diriwayatkan juga di dalam empat kitab sunan'2822

Di dalam riwayat An-Nasa'i2823 disebutkan, "Dan Rasulullah

memberikan .keringanan bagi wanita menyusui dan yang sedang

hamil."

Adapun tentang fidyah, riwayat yang mahfuzh tentangnya

dari perkataan Ibnu Abbas adalatr sebagai berikut:

"'o shahih Al Bukhari (4D55)
,tI Maksudnya, dalam pembahasan tentang sumpah dan nadzar, bab' Orang yang

meninggal sementara maSih memiliki utang nadzar.

"" srnon a-=bu Oaud (no.2408), Sunan At-Tirmidzi (no.715), Sunan An-Nasa'i

(no.2267), dan Sunanlbnu Majah (no.1667)
28'3 Sunan An-Nasa' i (no.227 4, 227 5)
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l3l22l Abu Daud2na pada pembahasan
tentang firman Allah, "Don bagi orang yang berat menjarankannya,,
(Qs. Al Baqarah [2]: 184), dengan reda]si: Ibnu Abbas berkata,
"Dahulu, keringanan diberikan kepada laki-raki dan wanita yang
sudatr tua. Apabila keduanya merasa berat untuk berpuasa, maka
mereka diperbolelrkan tidak berpuasa. . sebagai gantiny4 mereka
memberi makan satu orang miskin setiap harinya. Begitu pula dengan
wanita hamil dan yang sedang menyusui. Apabila mereka khawatir
terhadap keselamatan janinnya maka keduanya boleh berbuka dan
memberi makan (fidyah)."

Al Baz'arjuga meriwayatlcan seperti itu di dalam kitabnya..
Dan di bagian akhinrya dia menambatrkan: Dan.Ibnu Abbas berkata
kepada ummu walad miliknya yang sedang hamil, "Kondisimu sama
seperti kondisi wanita yang tidak sanggup berpuasa. Hendaknya
engkau membayar fidyalu dan tidak wajib mengqadha puasa." Ad-
Daraquthni2s2s menshahihkan sanadnyu

1162. Perkataan Ar-Rafiri: Barangsiapa mengakhirkan
qadha puasa Ramadhan padahal dia mampu unfuk
mengerjakannya' maka selain mengqadha puasa itu dia juga
harus menyerahkan satu mud. Hat itu diriwayatkan dari rbnu
Umar dan fbnu Abbas.

t3l23l Adapun hadits Ibnu umar, ia diriwayatkan oleh Ad-
Daraquthni2s26 dengan redaksi, "Barangsiapa mendapati bulan

llll sunanAbu Daud (no.23 I 8)
825 sunanAd-Daraquihn i enos)
'826 Sunan Ad-Daraquthni izt D a)
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Rarnadhan, sementara dia masih memiliki kewajiban2827 puasa

Ramadhan (yang latu), maka hendaklah dia memberi makan satu

orang miskin setiap harinya sebesar satu mudd gandum'"

Ath Thatrawi a di dalarn kitabnya, dan dia

menyebutkan tambahan, "sesungguhnya dia tidak mengqadha."

Ibnu Hazrr2828 berkata, "Diriwayatkan kepada kami dari Ibnu

umar dengan beberapa jalur yang shahih bahwasanya tidak ada

Qadha puasa untuk permasalatran tersebut."

t3l24l Adapun hadits Ibnu Abbas, ia diriwayatkan oleh Ad-

Daraquthnizs2e dfiijalur Mujahid, dia berkata, "Hendaknya orang itu

memberi makan satu orang miskin setiap harinya."

Al Baihaqi2830 meriwayatkannya dari jalur Maimun bin

Mihran, dari Ibnu Abbas tentang seorang laki-laki yang mendapati

bulan Ramadhan, sementara dia masih memiliki kewajiban puasa

Ramadhan sebelumnya. Ibnu Abbas berkata, "orang itu berpuasa

untuk Ramadhan yang ini, dan memberi makan untuk [yang itu128:t

sebanyak satu orang miskin sesuai jumlah puasa (yang

ditinggalkannya), dan dia juga mengqadha puasa terse-but'"

Ath Thahawi menghikayatkan dari Yahya bin Alctsam batrwa

di dalam permasalahan ini terdapat pendapat dari enam orang sahabat

Nabi $ Dan Penulis kitab Al Muhadzdzab menyebutkan beberapa

nama mereka: Ali, Jabir, dan Husain bin Ali.

"u 1oBza1
2t" Al Muhalla(6D61)

"" SuronAd-Daraquthni Ql 197)

"'o As-Sunon Al Kubra (4D53)
283r Di dalam naskah asi aiseUuttan "itu" dan yang kami sampaikan di atas berasal

dari naskah f, ./, dan r
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1163. [31251 Iladits Abu Eurairah: Barangsiapa
mendapati bulan Ramadhan lalu dia berbuka puasa karena sakit,
kemudian dia sehat dan tidak mengqadhanya hingga masuk
bulan Ramadhan berikutnya, maka dia berpuasa untuk bulan
Ramadhan yang didapatinya itu kemudian mengqadha utang
puasanya seraya memberi makan seorang miskin setiap hari
sebanyak puasa (yang ditinggalkan)nya.

Hadits ini diriwayatkan oleh Ad-Daraquthni.2t32 Namun, di
dalam terdapat Umar bin Musa bin Wajih, dan dia adalah
perawi yang sangat lemah. Sementara, perawi yaog meriwayatkan
hadits tersebut darinya, yaitu Ibrahim bin Na'if, juga seorang perawi
yang sangat lemah. Dan Ad-Daraquthni2a' jogu meriwayatkannya
dari beberapa jalur dari Abu Hurairah secara nauquf, drn dia
menshahihkan sanad mauquf iat Hadits ini diriwayatkan juga dengan
sanad shahih dariperkataan Ibnu Abbas.

* Iladits Aisyah: Rasutullah Q masuk menemuiku lalu
aku katakan: Sesungguhnya aku menyimpan makanan hais
untukmu ..." al hadi&.

Hadits ini telah disebutkan sebelunrnya.

Keterangan:

13126l An-Nasa'ix3a meriwayatkan dari hadits Ibnu Uyainatr,
dari Thalhah bin Yatrya, dari bibinya (dari pihak bapaknya), dari
Aisyah. Pada bagian akhir haditsnya disebutkan, "Kemudian beliau

llll sun ot Ad-Daraquthn i Qt tg7)
l!'. Suna,Ad-Daraquthni ia S e-St1
2w As-Sunan Al Kubra(no.:g00) 

r
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makan dan berkata: Aku akan .berpuasa satu hari untrrrk

menggantinya." Dan dia berkata batrwa riwayat ihr adalatr keliru.

Ad-Daraquthniz83s menisbatkan kekeliruan itu kepada

Muharrmad bin Amru Al Bahili, yaitg perawi yang meriwayatkan

hadits ini dari Ibnu Uyainah. Akan tetapi, An-Nasa'i2836

meriwayatkannya dari Muhammad bin Manshur dari Ibnu Uyainah'

Asy-Syafi, i2837 jugameriwayatkannya dari Ibnu Uyainatr. Asy-Syaf i

menyebutkan bahwasanya Ibnu Uyainah meriwayatkan redaksi

tambahan itu satu tatrun sebelum kematiannya. Dan pada masa akhir

hidupny4 Ibnu uyainah mengalami perubahan pada hafalannya.

' 1164. I3L27t Hadits Ummu llani: Nabi # masuk

menemuiku dan ketika itu aku sedang berpuasa. Kemudiant

beliau memberikan sisa minumnya kepadaku. Aku katakan,
,(Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku sedang berpuasa tetapi

aku tidak ingin menolak (bekas) liurmu." Rasulullah berkata'
(.Apabila puasamu itu adalah qadha untuk puasa Ramadhan

maka gantilah ia dengan puasa di hari lain. Dan apabila ia adalah

puasa sunnah maka apabila engkau menghendaki engkau dapat

mengqadhanya, dan apabila engkau menghendaki maka engkau

boleh tidak meng-qadhanYa."

2E3s Sunan Ad-Daraquthni Qt177) dan redaksiny4 'Tidak ada yang

meriwayatkannyu d"ng* r"aatri ioi dari Ibnu Uyainah selain Al Bahili. Dan

tidak aia riwayat mritaba'ah terhadap perkataan Nab! !ay: Dan aku akan

berpuasa satu 
-hari 

sebagai gantinya.' Mungkin .saja lral itu tarnpak samar

baginya karena banyaknya peiawi yang menyelisihinya dari Ibnu Uyainah.
,rtu lbid.

"" As-Sunan Al Ma'tsurai (hlm.3Ol)
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Hadits ini diriwayatkan oleh ds-\1^"'izo3t dari hadits
Hammad bin SalamalU dari Samak" dari Hanrn bin Ummi Hani, dari
Ummu Hani dengan redaksi ini.

An-Nasa'i juga . meriwayatkannya dari beberapa jal,rr
lainnya,283e dan di dalamnya tidak disebutkan perkataan Nabi,

."Apabila engkau mau maka qadhalah ia."

Ahmad,2840 Abu Daud,2ul At-Tirrnidzi:&4z Ad-
Daraquthni,2sa3 Ath-Thabrani,28a dan Al Baihaqi2sas

meriwayatkarmya dari beberapa jalur dari Samak, dan di dalamnya
terdapat perbedaan penyebutan ftlma perawi dari samak. An-Nasa'i
berkata, "samak tidak dapat dijadikan sebagai acuzm apabila dia
meriwayatkan hadits secara sendirian."

Al Baihaqi berkata, "Sanad-nya masih diperbincangkan
(maksudnya lematr)."

Dan Ibnu AI Qaththan2sa6 berkata, "Harun adalah perawi
yang tidak'dikenal."

Catatan:

Redaksi yang disebutkan oleh Ar-Raf i, disebutkan juga oleh

Qasim bin Ashbagh di dalam kitab Jami'-nya. Salah satu hal yang
menturjukkan kekeliruan Samak dalam periwayatan itu adalah bah*a
dia berkata pada sebagian riwayatnya, "sesungguhnya hal itu terjadi

2838 As-Sunan Al Kubra karya An-Nasa' i (no.3305)
287e As-Sunan Al Kubrakarya An-Nasa'i (no.330C3309)
zwo Musnad Imam Ahmad (6/343-344)

llo' SuronAbu Daud (no.2456)

"n' SunanAt-Tirmidzi (no.73 I)
28ot SunanAd-Daraquthni Ql 17 4)
2^84 Al MuTam At Kabir (juz24tno.990)
'*t As-Sunan Al Kubra (4/278)
28K Bryan Al Wahm Wa Al Ihan Qt434)
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ketika Fath Maklcah." Redaksi ini diriwayatkan oteh An-Nasa'i2e7

dan Ath-Thabrani.2us Penaklulkan kota Makkah sendiri terjadi pada

bulan Rarnadhan. sehingga tidak mungkin ada qadha puasa

nanqqdhan(yanglalu)dibulanRamadhanyangsedangberlangsung.

1165.1212s|HaditsAlibahwasanyadiaberkata:Aku
berpuasa satu 

'hari di bulan sya'ban adalah lebih aku sukai

daripada aku berbuka satu hari di bulan Ramadhan'

Atsar Ali ini diriwayatkan oleh Asy-Syafr'fue melatui jalur

Fathimatr binti Al Husain. Seorang laki-laki bersaksi di hadapan Ali

batrwa diatelah melihat hilal Ramadhan. Mak4 Ali pun berpuasa dan

dia memerintabkan orang-orang agar berpuasa. Ali berkata eefiku

berpuasa satu hari di bulan Sya'ban..." lalu dia menyebutkan atsar

tersebut. Akan tetapi, di dalam sanad atsar ini terdapat uutan perawi

yang terputus.

Atsar ini diriwayatlran juga oleh Ad-Daraqgthni285o dari3aln

Asy-Syaf i.2s5r Juga oleh Sa'id bin Mansh'r dari gr'u Asy-Syaf i;

yaitu Abdul A^zbiaMuhammad Ad Darawurdi'

1166. t31291 Hadia Syaqiq bin Salamah: Kitab catatan

dari umar bin AI Khaththab sampai kepada kami dan ketika itu

kami berada di daerah Khaniqain (dan di dalamnya disebutkan),
(sesungguhnya Sebagian hilal itu lebih besar daripada sebagian

Iainnya. Apabita kalian telah melihat hilat di siang hari maka

janganlah kalian berbuka hingga memasuki waktu petang.

2u7 As-Sunot Al Kubra (no. 3304,3307,3309)
M At MuTarrAl Kabir$tu24lto.993)
Ne Musnad Asy-Syaf i (hlm. 103)
28n Sunan Ad-Daraquthni Ql 17 0)

"t'10t3271
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Di dalam salah satu riwayat dari Syaqiq bin Salamatr

disebutkan, "Apabila kalian (hital) pada permulaan siang

maka janganlatr kalian berbuka hingga ada dua omng yang bersaksi

bahwa dia telah melihatnya kernarin"

Kedua redaksi atsar di atas diriwayatkan oleh Ad-
Daraquthni28s2 dan Al BaihaqF853 dengm sanod shahih. Dan pada

bagian akhir redaksi yang pertama Al Baihaqi menyebutkan
tambahan, "Kecuali apabila ada dua orang laki-laki muslim yang

bersaksi bahwa mereka telah melihat hilal itu pada petang kemarin."

Ibnu Abu Syaibah,28sa Sa'id bin Manshur, dan

Abdrxraz-z#8ss meriwayatkannya dari riwayat Al A'masy, dari
Syaqiq.

t3130] Abdtxrauatst6 berkuta, "Ats-Tsauri mengabarkan

kepada karri, daxi Al Mughiralr, dari Syibalq dari Ibrahim, dia berkata:

Umar menulis kepada Utbah bin Farqa4 "Apabila kalian melihat hilal
di waktu siang sebelum matahari tergelincir sehingga bulan menjadi
tiga puluh (hari), maka berbukalah kalian. Namun, apabila kalian
melihatrya setelah matahari tergelincir maka janganlah kalian berbuka
hingga kalian memasuki waktu petang."

t313 U Ibnu Abu Syaibah2857 meriwayatkannya dari hadits Al
Harits, dari Ali dengan redalsi yang sama seperti itu. Redaksi itu

2852 SunanAd-Daraquthni 8l 168)

'853 As-Sunut Al Kira (4D13) 
'

"to M^hon a/Ibnu Abu Syaibah (no.9460)

"st Mus hannit eaa*ruuul*.(no.zi r l)
"t' Mus hannaf Abdwraz.zak (no.l 332)
28s' Mushanni|ruouAbu Syaibah lno.eaSl;
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diriwayatkan juga oleh Al BaihaqFssE dari riwayat Muammal bin

Isma'il, dari Ats-Tsauri, dari riwayat Syaqiq bin Salamah yang lalu.

Catatan:

Khaniqain, dibaca dengan huruf l*r4 nun, dan qaf. Ia adalatr

nama salatr satutempat di Irak, dekat dengan baghdad.

* Iladits Ibnu Umar tentang orang yang muntah {engan

sengala.

Hadits ini telah disebutkan sebelumnya.

* Ifadits Ibnu Abbas: Yang membatalkan puasa adalah

(sesuafu) yang masuk, bukan yang keluar.

Hadits ini diriwayatkan oleh Bul*rari secara mu'allaq, dan Al
Baihaqi secara maushul. Dan riwayat ini telah

disebutkan sebelumnya pada pembahasan tentang hadas.

1L67. [31321 Iladits: Sesungguhnya orang-orang berbuka

puasa pada masa Umar (sebelum waktunya). Lalu, awan pun

tersingkap dan matahari terlihat

Atsar ini diriwayatkan oleh Asy-Syaf i28ss dari hadits Khalid

bin Aslam bahwasanya Umar bin Al Khaththab berbuka pada bulan

Ramadhan pada hari ketika awan sangat tebal. Umar berfikir bahwa

waktu telah sore dan matahari telah terbenam. Lalu, seorang laki-laki

datang dan berkata, "Matahari telah terlihat." Umar pun berkata,

zttB As-Sunan Al Kubra (4D13)
28se Musnad Asy-Sya^f i (hlm. l03)
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"Kesalahan kecil, dan kita telah berusaha ke,ras (dalam menentukan
waktu)."

Al Baihaqi2s@ meriwayatkannya dari dua jahn lainnya. pada

salah satunya disebutkan bahwa umar be*afi4 'r(ami tidak peduli,
dan kami akan menggantinya dengan puasa sdu hari.,'

Al Baihaqi juga meriwayatkanqra dari riwayat Zatd, bn
wahb, dari umar, dan di dalamnya disebutkan bahwasanya Umar
tidak mengqadhanya.

Akan tetapi, Al Baihaqi lebih me,milih riwayat yang
menyebutkan adanya qadha karena ia diriwayatkan dari beberapa jalur
yang berbeda. Kemudian, dia dengan hadits yang
diriryayatkan oleh shuhaib dengan kisah s€rupa dan dia berkata, ..Dan

berpuasalah safu hari sebagai gantinya,'

1168. Perkataan Ar-Raf i: Diriwayatkan dari rbnu.
umar, rbnu Abbas, Anas dan Abu Hurairah tentang kewajiban
fidyah bagi orang yang sudah tua. Dan rbnu Abbas membaca
Iirman Allah, ,'Dan bagi orang yang berat mcnjalankannya, wajib
membayar lidyah, yaitu mcnberi makan seorang miskin n (es. Al
Baqarah [2]: 18a). Makna ayat ini a.ralah, sMereka memiliki
kewajiban untuk berpuasa tetapi merreka tidak sanggup
mengerjakannya (maka mereka wajib membayar frdyah-retr).rr

[3133] Adapun atsar Ibnu umar, ia diriwayarkan oleh Ad-
Daraquthni2s6l dari riwayat Nd', dari Ibnu lrmar, "Barangsiapa
mendapati Ramadhan sementara dia tidak bisa berpuasa pada
Ramadhan tersebut maka hendaklah dia memberi makan satu orang

2'@ As-Sunan Al l{ubra (4D17)

"u' SrnonAd-Daraqutlni Qt lb6)
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miskin sebesar satu mud gandum setiap harinya, dan dia tidak wajib

mengqadha puasanYa.'

'":: 
t31341 Adapun atsar dari Ibnu Abbas, ia diriwayatkan oleh

Bukfiari2s52 dari hadits Atha bahwasanya dia mendengar Ibnu Abbas

membaca, "Dan bagi orang yang berat rnenialankannya' waiib

membryar Jidyah, yaitu memberi makan seorang miskin." Ibnu

Abbas berkata, "Kandungan hukum pada ayat ini tidaklah dihapus'

Adapun yang dimakzud adalatr laki-laki dan perempuan yang sudah

tua dan tidak sanggup untuk berpuasa, maka mereka memberi makan

satu orang miskin setiaP harinYa."

Abu Daud2863 meriwayatkannya dari hadits Sa'id bin Jubair,

dari Ibnu Abbas dengan redaksi serupa

Riwayat itu juga disebutkan melatui beberapa jalur lain di

dalam Sunan 4t Bqihaqi."fl D* Al Hakim meriwayatkan di dalam

krtab Al Mustadra?s6s dari jalur IkrimalU dari Ibnu Abbas dengan

redaksi serupa, dan dia menambahkan, "Dan tidak ada kewajiban

qadha atasnya."

t3l35l Adapun atsar dari Anas, ia diriwayatkan oleh Asy-

Syafi,i2866 daxi Malik bahwasanya ketika Anas bin Malik sudatr

berusia lanjut sehingga ia tidak sanggup untuk berpuasa lai, maka dia

membayar fidyah.

M Shahth Al Buffiari (no.4505)

'8'3 SunsrAbu Daud (no.2318)

"il As-Srnst Al Kubra (4D7 oA7 D
2865 Al Mustadrak Q1440)
"uu Al Baihaqi meriwayatkannya dari jalunrya di dalarn ls -Sunan Al Kubra (41271)
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Al BaihaqieT meriwayatkannya dari hadits eatadatr, dari
Anas secara mauslrul.

Aku katakan bahwasanya Bukhari juga meriwayatkan atsar
secara mu'allaq di dalam kitab Shahih-11y4286 dan saya
menyebutkannya dari banyak jahn di dalam kitab Taghliq At-
Ta'liq.286e

. Ibnu Abdil Bar2870 berkata, "Hamdan dan Ma,mar
meriwayatkannya dari Tsabti, dia berkata: Anas berada di usia tua
hingga dia tidak sanggup berpuasa. Karenanya, dia berbuka dan
memberi makan."

[3136] Adapun atsar dari Abu Huraira]r, ia diriwayatkan oleh
Al Baihaqi2sTr d4ri hadits Atha, dia mendengar Abu Hurairah berkat4
"Barangsiapa sudah lanjut usia dan dia tidak sanggup trntuk berpuasa
di bdlan Ramadhan, maka hendaknya dia memberi makan satu mud
gandum sgtiap harinya."

l3l37l Adapun qiraat Ibnu Abbas: ,,Dan atas orang-orang
yang tidak sanggup maka dia memberi/idyah yaitu makan satu orang
miskin," Ibnu Abdil Barr berkata, "eiraah ini diriwayatkan dari
beberapa jalur dari Ibnu Abbas, Aisyah, Mujahid, dan Jama,ah.,'

286il

2868
As-1turwt Al Kubra (3 D7 l)
shahih Al Bukfiari, kitab Tafsir, bab firman Allah: "(yain) beberapa hari
tertent* Maka barangsiqa di antara kamu sakit..." (es. at eaqarah [21:
I 84),(3/1 5 l)

286' 
. Lthat Taghttq At-Ta' tiq (41 177 -17 g)

2870 
[o4o51

28?r As-Sunan Al Kubra (41271)
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* Perkataan Ar-Rafiri: Diriwayatkan darinya - yaitu dari

Ibnu Abbas - bahwa dia berkata, "sesungguhnya ayat ini telah

dihapus hukumnya kecuali ierkait dengan wanita hamil dan

.mGt{usui.?l

.',;. Per{elasannyatelatr disebutkan sebelumnya'

* Iladits: Kecuali apabila engkau ingin melakukan yeng

sunnah.."

Hadits ini telah disebutkan pada bagian awal kitab puasa ini.

Sebagian ulama berdalil dengan hadits ini bahwa puasa sunnatr wajib

disempurnakan apabila telah dikerjakan. Huktrm itu disimpulkan dari

konteks istitgna muttasil pada kalimat tersebut.

Sementara, rekan-rekan kami menyanggahnya dan

mengatakan bahwa bahwa konteks istitsna di dalarn hadits ini adalah

istitsno munqathi', da6 maknanya, "Akan tetapi, engkau boleh

melal:ukan yang sunnah.'Hal itu disimpulkan dari hadits-hadits yang

menunjul<kan bolehnya membatalkan puasa sunnah sebagaimana yang

telah disebutkan.

Bab Puasa Sunnah

1169. t313SI Hadits: Puasa pada hari Arafah

menghapuskan dosa selama dua tahun.

Hadits ini diriwayatkan oleh Muslin?ttz dari hadits Abu

Qatadah dengan redaksi yang lebih lengkap dari redaksi di atas. Dan

'8n shahih Muslim (no.1162)
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di dalam riwayatnya disebulkan bahwa 'Puasa 'Asyura menjadi

kaffarat (bagi dosa) selama setahrm--

13139-3142] Ath-ThabranilB dari hadits

Zaid bin Arqam, Sahal bin Sa'ad,rya Qatadah bin An Nu'man 2r5 dan

Ibnu Umar.2876

t3l43l /Jrmril B77 meriwayatkannya dari hadits Aisyah.

Di dalam perrnasalahan ini diriwayatkan juga hadits-hadits

dari Anas 6sl lainnya.

1170.13144-31451 Iladits bahwasanya Rasulullah S
tidak pernah mengerjakan puasa Arafah (ketika beliau berada) di
Arafah.

Ini adalah hadits muttafaq alail?878 dari hadits Ummu At
Fadhl, dan dari hadits Maimunah.2tTe

t3l46l An-Nasa'i,2880 At-Tirmidzi,"t' dun Ibnu HibbarllEs2

meriwayatkarulya (di dalam kitab mereka) dari hadits Ibnu Umar
dengan redaksi, ccr{ku mengerjakan haji bersarna Nabi $ dan beliau

tidak mengerjakan puasa (Arafah). Begitu pula ketika aku berhaji

"" Al Mu\o. Al Kabir (no.5089)
28'o Al MuTam Al Kabir(no.5923)
'8's Al MuTom Al Kabir (Jrtz9tno.6-7)
"'u-Al MuTam At Ausath(no.75l)
2tn Musnadlmam Ahmad (61128)

"" Shahih Al Buktari (1988) datshahih Muslim (tl?:3)
'8D Shahih AlBukfiari Q989)datshahih Muslim (1124)
"'o As-Srn*, Al Kubra karya An-Nasa' i (no. 2925 pV26) 

-

u'r SunanAt-Tirmidzi (no.75 I )
28'2 Shahih Ibnu Hibban (Al lluanlno.3604)
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bersama Abu Bakar, juga ketika bersama Umar, dan ketika bersama

Utsman; dia tidak mengerjakan puixa (Arafah). Oleh karenanya, aku

pun tidak mengerjakan prnsa tersebut ftetika berada di Arafatl). Akan

tetapi, aku tidak memerintahkan puasa itu (dilalekan di Arafah) dan

alm pun tidak melarangnya."

131471 An-Nasa'i2E83 meriwayatkannya dari hadits Ibnu

Abbas.

t31481 Hadits itu disebutkan juga di dalam kitab Ash

Shahih2884 dari riwayat Ibnu Abbas, dari Ummu Al Fadhl.

ll71r. [3f491 lladits bahwasanya Rasulullah * melarang

pelaksanaan puasa Arafah ketika sedang berada di Arafah.

Hadits ini diriwayatkan oleh Ahmad,2885 Abu Daud,2886 An-

Nasa'i,2Es7 Ibnu Majah,288t 41 Hakim,2Ese dan Al Baihaqi2ss dari

hadits Abu Hurairah. Namun, di dalam sanod'nya terdapat Mahdi Al
Hajari, dia adalah seorang perawi maihut.

Al Uqaili meriwayatkannya di dalam l<ttab Adh-Dhu'aflser

dari hadits Abu Hurairah, dan dia berkata, usanad ini tidak dapat

dikuatkan oleh sanad mutabi' lainnya."

uu SunarAn-Nasa'i (no.2814 dan hadi6 setelahnya)

"* Shahih Al Bulfiari (no.1988)
zE85 Musnqfl tmam Ahmdd QR04)
"8t SunotAbu Daud (no.260)
2"' As-Sunan At Kubra karyaAn-Nasa' i (no.2830 dan hadits setelatrnya)

"'1 Sunut Ibnu Majah (no.1732)
uge MustatuakAl Hakim (11434)

'8% As-Sunut Al Kubra (4DU)
z'e' Adh-Ittru' afa O r29s)
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Al Uqaili berkata, *Telah diriwayatkan dari Nabi $ dengan

beberapa sanad yang jayyld batrwa beliau tidak berpuasa pada hari
Arafah ketika berada di Arafah. Meskipun demikian, tidak ada riwayat
shahih yang menyatakan bahwasanya beliau melarang puasa

tersebut."

Aku katakan bahwa Ibnu Khuzaimah menshahihkan riwayat
di atas, dan Ibnu Hibban menilai bahwa Mahdi yang disebutkan di
atas adalah perawi tsiqah.zse

1172. t31501 Hadits: Puasa hari sAsyura menggugurkan
dosa safu tahun.

. Hadits ini diriwayatkan oleh Ibnu Hibban2se3 dari hadits

Qatadah dengan redaksi ini. Muslim meriwayatkannya di dalam hadits

Qatadah sebagaimana telah disebutkan sebelumnya.

1173.1315U lfadits: Seandainya aku masih hidup hingga
tahun depan niscaya aku akan berpuasa pada tanggal sembilan
(Muharram).

Hadits ini diriwayatkan oleh Muslim2se4 dari hadits Ibnu
Abbas dari duajalur.

Al Baihaqi2se5 meriwayatkannya dari jalur Ibnu Abu Lula,
dari Daud bin Ali, dari bapaknya dari Ibnu Abbas, dengan redaksi,
"Seandainya aku masih hidup hirgga tahun depan niscaya aku akan

13 m* Hibban menyebutkannya di dalam kirab Ats Tsiqat (7/501)
'o'" Shahih Ibnu Hibban (Al lhsanlno.363l)u* Shrhih Muslim (no.ll34)
"tt As-sunon Al Kuira (412s7) dan sanadnya dha'if.Ibnu Abu Laila adarah perawi

yang kualitas hafalannya buruk.
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memerintahkan agar berpuasa satu hari sebelumnya (yaitu tanggal

sembilan) atau satu hari setelahnya, yaitu hari Asyura."

' ll?4.Perkataan Ar-Raf i: Tentang puasa pada tanggal

sembilan Muharram terdapat dua penjelasan (alasan) yang

dinukil dari Ibnu Abbas. Salah satunya adalah kehati-hatian

karena mungkin saja terjadi kekeliruan dalam rulryah hilal

sehingga diduga bahwa tanggal sembilan itu adalah tanggal

sepuluh. Yang kedua adalah untuk menyelisihi orang-orang

Yahudi karena mereka hanya berpuasa safu hari (tanggal sepuluh

saja -pen). Oleh karena ifu, apabila seseorang tidak berpuasa

pada tanggal sembilan maka hendaklah dia berpuasa pada

tanggal sebelas.'

Kedua alasan yang dikatakan oleh Ar-Raf i ini dinukil dari

Ibnu Abbas. Qiyas yang disebutkannya itu diriwayatkan dari Ibnu

Abbas, bahkan ia dapat dikatakan sebagai hadits marfu'sebagaimana

disebutkan dalam riwayat berikut

t3l52l Al BaihaqF8e628e7 meriwayatkan dari jalur Ibnu Abu

Dd'b, dari Syu'bah mau'a Ibnu Abbas, dia berkata, "Ibnu Abbas

mengerjakan puasa Asyura sebanyak dua hari dan dia mengerjakan

keduanya secara benrnrtan karena kfiawatir akan terluput darinya."

Riwayat ini menunjulkan alasan yang pertama di atas.

Adaprm alasan keduq Asy-Syaf i berkata:28e8

* lonzgl
an As$tptot Al Kubra @nST)
28% Ma'rifah As-Sit rot Wa Al A*u (to.25t2)

606
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[3153J Su&an mengabarkan kepada kami ba]rwa dia
mendengar ubaidillah bin Abu Yaz.d berkatq aku mendengar Ibnu
Abbas berkata, "Berpuasalah pada tanggal sembilan dan tanggal
sepuluh dan janganlah kalian meny€rupai omng-orang yahudi.,,

Di dalam riwayat At Baihaqi?3ee dari Ibnu Abbas secara

marfu' disebutkan, "seandainya aku masih hidup (pada tahtrn depan)
niscaya aku akan memerintahkan agar berpuasa satu hari sebelumnya
atau safu hari sg1slahnya,,, sebagaimana yang telatr disebutkan
sebelumnya.

Dan di dalam salah satu riwayat dari Ibnu Abbas2eoo

disebutkan, "Berpuasalah kalian eada hari .Asyura dan selisihilah
orang-orang Yahudi; berpuasalah satu hari sebelurnnya atau satu hari
setelahnya"

1175. t31541 Eadi8: Barangsiapa berpuasa Ramadhan,
dan menyambungnya dengen berpuesa enam hari di bulan
Syawwal maka seakan-akan die tehh berpuasa satu tahun.,

tladits ini diriwayatkm oleh Muslim2sl dari hadits Abu
Aypb. Ad-Dimyathi telah mengumpulkan jalur-jalur
periwayataonyae (berikut di mtaanya -p€Nr).

[3155] Hadits Jabir ymg diriwayatkan oleh Ahmad bin
Hambal,2m Abdu bin HumaiqDol dan AI Bqrz+r.

* As-Sun*,Attubra@DS7)m Ibid
'n' Shohih Muslim (no.t 164)2w Begitu pula yang dilakukan oleh AI Hafizh Ar AIa'i di dalam kitab khusus

tentanpnya.

'* u*roiliam Ahmad (3t308,324)
2w Al MuntaWrab min Musnad AMuLin Urmaia (no.ll 16)
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t3l56l Hadits Tsauban yang diriwayatkan oleh An-Nasa'i,2e05

Ibnu Maj aluze06 46srad,2m7 Ad-Darimi,2eo8 dan Al Bazzar.ze@

[3157] Hadits Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Al
Naz.z?r dari jalur Z;rthan bin Muhammad dari Al 'Alq dari bapaknya,

darinya.

Hadits tersebut'diriwayatkan juga dari jalur Zuhair, dari

Suhail, dari bapaknya, dari Abu Hurairah.

Abu Nu'aim meriwayatk'annya (di dalam kitabnya) dari jalur

Al Mutsanna bin Ash-Shabah - dia adalah salatr seorang perawi

dha'if- dari Al Muharrar bin Abu Hurairah, dari bapaknya.

Ath-Thabrani meriwayatkannya di dalarn kttab Al Mu'iam Al
Ausath2sro dari beberapa jalur lain yang dho'if.

[3158] Hadits Ibnu Abbas yang diriwayatkan oleh Ath-

Thabrani di dalamll Mu'jamAl Ausoth.2err

[3159] Hadits Al Bara bin Azib yang diriwayatkan oleh Ad-

Daraquthni.

mt As-Sun*t Al Kubrakrya An-Nasa'i (no.28602861)
2w Sunanlbnu Majah (no.l7l5)N Musnadlmam Ahmad (51280)

'n' Sur*, Ad-Darimi (no. I 755)

'w Mukhtashar Zawaid AlBazzar (no.668)
2et0 Al Mu'jam Al Ausath (4640,4979,7685) dari hadits Ayyub. Dan di dalam

(no.8622) dari hadits Ibnu Umar. Dan di dalam (no. 3192,8979) dari hadits
Jabir.

Drt Al Muyam At Ausath (no.4642) dari hadits Ibnu Abbas dan Jabir.
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1176. [3160] lladits Abu Hurairah: Kekasihku
(Rasulullah) berwasiat kepadalm agar berpuasa selama tiga hari
(dalam sebulan).

Ini adalah hadits muttafaq aloih.zsr2

1177. [3161] Hadits bahwasanya Rasulullah $ berwasiat
kepada Abu Dzar agar mengerjakan puasa Bidh, yaifu pada
tanggal tiga belas, empat belas, dan lima belas (berdasarkan
bulan qaqariyah -pen).

Hadits ini diriwayatkan oleh An-Nasa'i,2el3 At-Tirmidzi,2ela
dan Ibnu Hibban2el5 dari hadits Abu Dzar dengan redaksi, "Rasulullatr
$ memerintahkanku agar mengerjakan purua Bidh selarrra tiga hari
dalam safu bulan, yaitu pada tanggal tiga belas, empat belas, dan lima
belas."

Di dalam salah satu riwayat dari Abu Dza?et' disebutkan:
Rasulullah $ berkata kepadakq *Apabila engkau hendak berpuasa
dalam satu bulan selama tiga hari, maka berpuasalah pada tanggal tiga
belas, empat belas, dan lima belas."

131621 Ibnu Hibban2elT meriwayatkannya dari hadits Abu
Hurairatr.

Drz Shahih Al Bulfiari (no. 1981) dan Shahih Muslim (no.72t)
zet' SunanAn-Nasa' i (no.ZaL2)'
llt 

a- SunanAt-Tirmidzi 7no I A i,t az)
!-" Shohih Ibnu Hibban (Al lttsan/io.3611ji6iq
le\ Sunan At-Tirmidzi (no.76 t)
"17 Shahihlbnu Hibban (At lhsanlno-3650)
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t3163] Ibnu Abu Hatim meriwayatkannya di dalam kitab Al

ItaPers dari Jaxil secara marfu'. Dan dia menshatrihkan riwayat Abu

Zw'ahbatrwa sanadhadrts ini adalah mauquf.

[3164] Abu Daud,2ere An-Nasa'i,'eo dal Ibnu Majah2zr

meriwayatkannya (di dalam kitab mereka) dari jalur Ibnu Milhan Al

Qaisi, dari bapaknya.

t31651 AlBezzar meriwayatkannya (di dalarn kitabnya) dari

jalur Ibnu Al Bailamani, dari bapaknya" dari Ibnu Umar.

1178. t31661 Hadits bahwasanya Rasulullah # selalu

berupaya unfuk mengerjakan puasa pada hari senin dan kamis.

Hadits ini diriwayatkan oleh At-Tirmi dd.,znz An-Nasa'i,2e23

Ibnu Majah,'%o dar-lbnu Hibban2es dari hadits Aisyatr.

' Ibnu Al Qaththan2e26 menganggapnya sebagaimana hadits

ma'lul karena salatr seorang perawinya ya4g maihul dan melakukan

Ilalkarya Ibnu Abu Hatim (1D66-267)
SunanAbu Daud (no.2$9)
As-Sunot Al Kubr a kary aAn-Nasa' i (no.27 39)
Sunan Ibnu Majah (no.1707)
Sunqt At-Tirmidzi (no. 745 )
Sunan An-Nasa' i (no.236 l)
Sunot Ibnu Majah (no.1739)
Shahih Ibnu Hibban (Al lhsanlrc.3643)
Bayan Al Wahn Wa Al lhan @D71) dan redaksinya adalah: Adapun Rabi'ah
Al Jurasyi, seandainya dia bukan Sahabat Rasulullah, maka tidak dapat

diketahui bahwa dia adalah perawi tsiqah. Orang-orang berkata bahwa dia
adalatr sahaba! dan dia adalatr ulama di masa Mu'awiyah, demikian yang

dikatakan oleh Abu Al Mutawakkil An-Naji. Akan tetapi tidak semua orang
yang faqih (patram agarna) adalah tsiqah mentlr:l/' kacamata hadits. Aku tidak
melihat hadits ini adalah hadits Shahih disebabkan adanya hal itu
ftetidakjelasan ihwalnya). Juga dikarenakan adanya perbedaan pendapat

2918

29t9

2y20

2v2l

2922

2923

zyt4

TT25

2tn6
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kekeliruan di dalam periwayatannya. (ada yang mengatakan bahwa)
dia adalatr seofimg Sahabat.

t
Terkait puasa hari senin dan Karnis ini, terdapat hadits dari

Hafshatr, Abu Qatadah, dan Usamah b:mZand sebagaimana dikatakan
oleh At-Tinnidzi.

[31671 Adapun hadits Hafshah" ia diriwayatkan oleh Abu
Daud.2w

t31681 Adap,n hadits Abu eatadatr, ia diriwayatkan oleh
i14*1lrrr.zrzt

Adapun hadits usamah, ia diriwayatkan oleh Abu Daud dan
An-Nasa'i di dalam kitab mereka sebagaimana yang akan disebutkan
kemudian.2ee

1179. [31691 lladits: Amala-amal perbuatan akan
diperlihatkan kepada AIIah pada hari senin dan kamis. Aku ingin
agar amalku diperlihatkan sementara aku sedang berpuasa.

Hadits ini diriwayatkan oleh At-TirmiH?e3o dan Ibnu
Majafe3r dari Abu Hurairah. Juga oleh Abu Daud2e32 dan An-
Nasa'i2e33 dari hadits usamah bn zatd, dia berkata: Aku katakan.,

tentang Tsaur bin Yazid dan trdingan bahwa dia penganut paham qadariyah.
Makaketahuilah hd itu.2l'^ SunmAbu Daud (no.245 l)M Shahih Muslim (no.[62)-

'2, *edimalsud ia"f* hadits berikirrya.
"^lll Sunan At-Tirmidzi (no.l 4t)
'll^ S"n*, Ibnu Majah (no. I Za6)
2!z- 

Sunan abu Darid (no.243 6)
"" Srnon An-Nasa' i ino.27 8 l',27 82,27 g3)
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..Wahai Rasulullah, sesgngguhnya engkau berpuasa hingga hampir

tidak tampak engkau berbgka, dan engkau berbuka hingga hampir

tidak tarrrpak engkau berpuasa selain pada dua trari: Apabila keduanya

adal*.h kekhususanmu (maka ak. tidak akan mengerjakannya{").

Tetapi, apabila tidak demikian maka aku akan mengerjakan kedua

puzuia tersebut." Rasulullah bertany4 "Apakah kedua hari itu?' Aku

katakan, "Hari senin dan kamis." Rasulullah bersaffia' "Itu adalah

dua hmi yang amalan-amalan diperlihatkan kepada Rabb semesta

alam. Dan aht ingin amalht diperlilutkan sementoa aht sendong

berpuasa."

An-Nasa'i meriwayatkan r€daksi yang lebih lengkap dari ini.

Dan Ahmad2e3a meriwayatkan redaksi An-Nasa'i itu, bahkan tebih

lengkap lagi.

1180.t3f70lHadits:Janganlahsalah'**"rkalian
berpuasa pada hari ium,at kecuali apabila dia juga berpuasa

pada hari sebelumnya atau sesudahnya.

Ini adalah hadits muttafaq alail?3s dari hadits Abu Hurairah.

Di dalam riwayat Muslime disebutkan'

aiA+t # tH 'y; olg' g. u tq#r'215 VLf''t

€ttl !,:'d d* e.'otk:t1'u c,rit 4 :y
"Janganlah kalion kttttsuko?ei7 malam Jum'at doi malon-

malam laiwrya dengan slulat yr*h don ianganlah kalian

Ba Musnadlmam Ahmad (@1329)
Mt Shahih Al Bul&ari (no.1985)dan Shahih Muslim (no-1144)

'e' Shahih Muslim (no.llaa) (la8)



Kitab Puasa

Htususlran hari Jum'at dari hari-hari lainnya dengan puasd, lcecuali

apabila puasa itu bertepatan dengan puasa yang biasa dilakukan oleh

salah seorangkalian"

Al Hakim2ts8 meriwayatkannya dari jalur Abu Bisyr, dari

Amir bin Ludain Al Asy'ari, dari Abu Hurairatr secara marfu', *Hari

jum,at adalah hari ied kita, oleh karena itu janganlah kalian

meqiadikan hari ied kalian itu sebagai hari untuk berpuasa, kecuali

apabila kalian berpuasa satu hali sebelumnya itu,, satu hari

setelatrnya." Al Hakim berkata, cefiku tidak mengetahui ihwal Abu

Bisyr."

Aku katakaru Al Ba,zar meriwayatkannylse dan dia

berkatq 'Abu Bisyr adalah muadzin di masjid Damaslus."

t31711 Di dalam riwayat Buk&ari dan Muslim2e4o daxi

Muhammad bin Abbad bin Ja'far disebutkan, '"Aku bertanya kepada

Jabir bin Abdullah ketika dia sedang berthawaf di Ka'bah: Apakatt

Rasulullah $ melarang puasa pada hari jum'at?' Dia menjawab,"Y?,

demi Rabb nlnah (Ka'bah) ini.'

Buklrari2%l menambahkan di datam riwayat mu'allaq yang

diriwayatkan secara maushul oleh An-Nasdi2g yaitu' "(Yaitu)

apabila'ia mengerjakan puasa pada hari jum'at ihr saja."

Terkait permasalahan ini terdapat hadits beri}ut

*'Iotlzol
8' Musta&akAl Halcim (11437,
8e Llusnad AlBazzat (no.2542)
M Shahth Al Bul&ari (no.l9M) dm Shalrih Muslim (no-l143)
N' Shahih Al Buleari (setelah hadits no.l9&4)
N2 As-Sunan Al Kubr a karya An-Nasa' i (to 27 a7 27 a9)
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[31721 Hadits Juwairiyah binti Al Harits yang diriwayatkan
oleh Bukhari.2ea3

l3l73t Ibnu Hibban2ee meriwayatkannya dari hadits
Abdullah bin Amru, dia berkata,'Nabi $ masuk menemui Juwairiyah

...,' lalu dia menyebutkan hadits tersebut.

Juga hadits Junadah bin Abu Umayyah yang diriwayatkan
oleh Al FTaldm2e4s dan Ahmad bin Hambal.2%6

Catatan:

I3l74l At-Tfumidd2%7 meriwayatkan dari Ibnu Mas'ud dia
berkata, "Rasulullah * berpuasa selama tiga hari pada masa-masa

terang hari-hari Bidh) di setiap bulan. Dan jarang sekali
beliau tidak berpuasa pada hari jum'at." Hadits ini diriwayatkan oleh
At-Tirmidzi dan dia berkatq "Hadits hasan ghoib.-

. Ibnu AMil Bar2e{t berkata, "Ia adalah hadits shahih dan
tidak ada pertentangan makna antara hadits tersebut dengan hadits-
hadits yang lalu. Sebab, hadits ini dfunaknai bahwa Rasulullah S
menyambung puasanya itu dengan hari kamis . Wallaht a'larr.,2%e

! Snanin Al Buttari (no.l9E6)
! Snan* Ibnu Hibban @t lhsottno.66l l)
lt *asta**Al Hakim i3/dot)N tttusnad lmm Anmad- (245i)sl Sunot At-Tirmidzi,(noi42) 

'

ltt tsta*oeotz@).se Di oatam canatan kald naskah asli disebutkm bahwa Ibnu Hajar b€rkat4
lMungkin saja yang dimalsud adalah hri Jum'at ymg b€rtepatan dengan tiga
hari bidh, beliau berpuasapadaqra dan terkadmg tidak."
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1181. [3175] Hadits: Janganlah kalian berpuasa pada hari
sabtu kecuali untuk puasa yang diwajibkan atas kalian.

Hadits ini diriwayatkan oleh Ahmadr"to p*u Penulis kitab

sunan,zesr Ibnu Hibbarr,2es' Al Hakim,2e53 Attr-Thabtani,2esa dan At
BaihaqFess dari hadir Abdullatr bin Bisr dari saudara peremprmnnya;

Ash Shamma, dan ia dishahihkan oleh Ibnu As'Sakan.

Al Hakim2e56 meriwayatkannya dari Az-Zfinbahwa apabila

hadits ini disebutkan kepadanya, maka dia berkata, *Itu adalah hadits

11i*r6i.:r2e57

Diriwayatkan dari Al Atza'i dia berkata, "Dqo aku terus

menyembunyikan hadits ini hingga alu melihatrya telatr masyiur."

Abu Daud berkata di dalam krtab As-Sunan: Malik berkata,
*Ini adalah hadits dusta."

Al H€kim b€rl<at4 "Terdapat hadits dengan sanad shatrih

yang menyelisihinya'

13176l Kemudian, Al llakim meriwayatkannya dari Kuraib
bahwasanya beberapa orang sahabat Rasutullah $ mengutusnya

kepada Ummu Salamah. Aku bertanya kepadanya tentang hari-hari
yang Rasulullah 0 banyak berpuasa padanya Ummu Salamah

berkatao "Hari Sabtu dan Minggu.'[,alu, aku kembali kepada mereka

N l*lusnad lmnAhmad (6/36&369)
M' S*t*, Abu Daud lnoClZty &;r@, At-Tirmidzi (rro.744), As-Sanm Al Kubra

--- karya An-Nasa'i (no2759) dm.Srman lbnu Majah (to.l72Q
N2 Shahk Ibnu Hibban (Al lhsoilno.36l,ffi Musta&akAl Ilakim (1t43,* Al MuTan Al Kabir $rz?frlno.Aq*t As-Sri*,el Kubra @Bw)ffi Mtuta&akAl Halcim (U$qN' Di dalam catatan kalci naskah asti disebu&an, "Penulis berkar4 ..Ia

menunjukkan bahwasanya itu adalah hadits dha'if?'
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(mengabarkan hal itu). Maka mereka semua bangkit dan mendatangi

Ummu Salamah. Ummu Salamah berkata, "Dia (Kuraib) benar. Dan

beliau bersabda: Itu adalah dua hari 'Ied bagi kaum musyrikin, dan

aktr ingin menyelisihi mereka."

Hadits itu diriwayatkan oleh An-Nasa'i,2e58 Al Baihaqi2e5e

dan Ibnu Hibban.2e5o

t3177) At-Tinnidd2e6r meriwayatkan dari hadits Aisyah dia

berkata *Rasulullah # berpuasa pada suatu bulan pada hari Sabtu,

Minggu, dan Senin. Dan pada bulan lainnya pada hari Selasa, Rabu

dan Kamis."

Catatan:

Hadits Ash-shamma dinitai e,acat karena adanya

pertentangan konteks yang disebutkan di atas. Selain itq ia juga

dianggap cacat karena dinilai mudtharib karena terkadag sanadnya

disebutkan seperti itu, dan terkadang disebutkan dari Abdullah bin

Bisr, sementara di dalam sonadtya tidak disebutkan redaksi, *Dari

saudara perempuarmyE Ash-Shamma" Ini adatah riwayat Ibnu

Hibban dan ia bukan cacat yang menyebabkan hadits lemah karena ia

juga adalatr seorang sahabat.

Ada yang menyebutkan sanadnya dengan, "Darinya

(AMullah .bin Bisr), dari bapaknya; Bisr." Ada pula yang

menyebutkan, "Darinya (Affiullah bin Bisr), dari Ash Shalnma, dari

Aisyah.

Mr As-Sunot Al Ktbra larya An-Nasa'i (no.277 Q
Ne As-St nor Al Kubra (4803)
M Shahth IbnuHibban (ll lhsanlno.36lO
Mr Swralr At-Tirmidzi (no.74Q
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An-Nasa'i berkata, 
*Ini adalah hadits mudhtarib."

Aku katakan bahwa mungkin saja di dalam sanad "dari
Abdullah bin Bisr, dari bapaknya; Bis, dari saudara perempuumya;

Ash-Sharnma" disebutkan adanya perantara, dan ini adalah jalur

mereka yang menshahihkannya

Abd Al iHuqq'nui lebih memihhsanadyang pertama. Dan hal

itu diikuti oleh Ad-Daraquthni.2ffi

Akan tetapi, perbedaan dalam satu hadits dengan satu sanad

dan berasal dari sumber yang sama menunjukkan lematrnya perawi

yang meriwayatkannya dan menuqiul&an kurang tepatnya hafalan si

perawi. Kecuali apabila ia termasuk hafizh yang banyak

meriwayatkan hadits dan dikenal sering menggabungkan jalur-jalur

periwayatan hadits. Jika demikiaru maka hal itu tidak menunjukkan

kurangnya ketepatan periwayatannya. Akan tetapi, dalam kasus ini
tidak seperti itu adanya. Bahkan, terdapat juga perbedaan pada perawi

Abu Daud mengklaim bahwa larangan ini' telah

dimansultr2ee tetapi alasan nasaltnyatidak tarnpak di sini.

Aku katakan, 'Mungkin saja dipahami' batrwasanya

Rasulullah * suka menyenrpai Ahtul Kitab pada mr{anya. Kemudian'

pada akhirnya beliau berkata agar menyelisihi mereka. Jadi, larangan

puasa pada hari sabtu sesuai dengan konteks yang pertama, dan

M' Al Ahkan Al Wutha Q|DS)ffi Ibnu Al Mulaqqin be*ata di dalam ldtab l, Ba& At Munir (51763): Dan Ad-
Daraquthni berkata di dalam kitab .Suan-nya, "Sesungguhnya yamlg Shahih
adalah dari Abdullah bin Bisr, dari saudara p€rempuannya; Ash-Shnmma."
Aku katakan bahwa aku tidak menemukannya di dalam kitab Szzaz Ad-
Daraquthni. Dan Al Hafizh Ibnu Hajar tidak menisbatkan riwayat itu
kepadanya di dalam kitab lthaf Al Mahirah (1610219961no.21499)

'w lotzztl

617



t

Talkhishul Habir

berpuasa pada hari itu sesrrai dengan konteks yang kedua. Mungkin,

seperti inilah gambaran nasa*fi yang dimaksud. wallahu a'lam."

1182. t31781 Hadits bahwasanya Rasulullah S berkata

kepada Abdutlah bin Amru, "Tidak ada puasa bagi orang yang

berpuasa selama satu tahun. Berpuasa tiga hari pada setiap

bulannya sama seperti puasa satu tahun.tt

Ini adalah hadits muttafaq alaifie6s dengan redaksi, "Terus-

menerus..." sebagai ganti "Setahun ..."

1183. 1ll79l lladits bahwasanya Rasulullah S melarang

puasa dahr (setahun penuh).

Hadits ini diriwayatkan oleh Musl:.m,les6 dari hadits Abu

Qatadatr bahwasanya Umar berkata, "Wahai Rasutullab bagaimana

dengan orang yang berpuasa selama safu tahun penuh." Rasulullalt

menjawab, "Orang itu tidak berpuasa dan fidakpula berbuka."

t3180] 61r^utrpsot dan Ibnu Hibban2e6s meriwayatkannya dari

Abdullah bin Asy-SyilfiIdir, "Barangsiapa berpuasa tenrs-menerus

maka sesungguhnya dia tidak berpuasa dan tidak pula tierbuka"
\

[318U Imran bin Hushain diriwayatkan redaksi yang serupa

dengannya

"tt Shohih Al Bukfiari (no.1977)danshahih Muslim (no.ll59)
*_ Shahih Muslim (no.1 162)
2e67 Mt;.r;nadlmam Ahmad (4/25)

'w Shohih Ibnu Hibban (AI lhsanlno.3583)
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Catatan:

[3182] Ibnu Hibban2e5e 6*, lainnya meriwayatkan dari hadits

Abu Musa 4 aty'*i, "Baxangsiapa mengerjakan puua selama satu

tahun maka jahannam akan dihimpitkan atasnya seperti ini," lalu dia

memperagakannya dengan membuat angka sembilan puluh (dengan

jarinya).

Ibnu Hibban2eTo berkata,'?iwayat ini ditujukan kepada orang

yang berpuasa selama sahr tahrm, termasuk pada hari Ied dan hari

tasyriq."

Al Baihaqi berkata, dan sebelumnya Ibnu KhuzaimafeTl

berkata, "Yang dimaksud "dthimpitkon atasnya" adalah jahannam

akan dibuat sempit sehingga dia tidak masuk ke dalamnya." Dan di
dalarn riwayat Ath-Thabrani dari Abu Al Walid disebutkan sesuatu

yang mengisyaratkan kepada hal tersebut.

Abu Bakar bin Abu Syaibah menyebutkan hadits ini di dalarn

kitab Mushannaf-Nya,ze12 padabab "Orang yang tidak suka berpuasa

sepanjang tahn(."

Dan Ibnu Haznt293 berkata, "sesungguhnya, semua riwayat

ini disebutkan unttrk menunjukftan penegasan atas larangan

melakukan puasa dshr tersebut (bulen untuk menjelaskan

kzutamannya@) ." Wallalru a' lairtu a

ffi Shahth Ib,nu Hibban (Al ltlr;anlno.3l8F.)

'no Shahih IbnuHibban (Al llsottno.3lD)*' Shohih Ibnu I(huzimah Ql3l3)* Mtshonnaflbnu Abu Syaibah (no.9533)
2% .ll l,tuhatla gltcl
2ry4 Redaksi di dalam tanda kunmg berasal dari naskah f, e, dan r.
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Bab I'tikaf

1184. t31841 Hadits: Barangsiapa beri'tikaf selama jeda

waktu antara dua kali pemerahan susu unta, maka seakan-akan

dia telah memerdekakan manusia-

Hadits ini diriwayatkan oleh Al Uqaili di dalam kitab Adh

Dhu,af*e75 dari hadits Anas bin Abdul Hamid, dari Hisyarn bin

Urwah, dari bapaknya, dari Aisyatr dengan redaksi, "Barangsiapa

mengikaf' sebagai ganti redaksi "Barangsiapa beri'tikaf' dan Anas

yang disebutkan di datam sanadini adalah seorang munknrul hadits'

Dan terkait dengan permasalahan ini terdapat riwayat berikut:

t3154]l,dit"IbnuAbbasyangdiriwayatkanolehAth.
Thabrani di dalam kttab At Mu'iam Al Ausatt?e76 padabagian perawi

yang bernama Muhammad bin Al Abbas Al Al6ram. Relemahan yang

kutemukan di dalam sanad-tya adalah ia diriwayatkan dengan cara

wijadah. Dan di dalam matannya terdapat menunkaran yang sangat

berat,

* Iladits: Rasulullah $ beri'tikaf pada sepuluh hari

terakhir di bulan Ramadhan hingga Allah mewafatkannya.

Ini adalah hadits muttafaq alaih daljl hadits Aisyah, dan ia

telah disebutkan sebelumnYa.

"t Adh-Dl*'afa(lDz)
"'u Al MuTo* Al Auath(no.7327)

I
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1185. [31851 Hadits: Carilah malam lailatul Qadar pada
malam-matam ganjit di sepuluh terakhir pada bulan Ramadhan.

Ini adalatr hadits muttafaq alaitflT dari hadits Aisyatl

Riwayat lain terkait permasalahan ini

[3186] Hadits Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh
Muslim.2e78

[3187] Hadits Ibnu Umar yang merupakan hadits muttafaq
alaih.2e1e Juga hadits dari Abu Sa'id sebagaimana yang akan
disebutkan kemudian.

1186. [31881 hadits Abu Sa'id: Rasulullah # beri,tikaf
pada sepuluh hari di pertengahan bulan Ramadhan. Lalu beliau
beri'tikaf selama bulan Ramadhan ifu.'Dan Ketika malam dua
puluh safu, beliau keluar pada waktu Shubuhnya dan berkata,
"Barangsiapa beri'tikaf bercamahku hendaklah dia beri,tikaf pada
sepuluh hari terahhin.." NHadits.

Ini adalah hadits muttafaq alaih,2eso dan hadits ini
diriwayatkan dengan beberapa redaksi dan jalur sanad.

1187. [31891 Hadits Abdullah bin Unais bahwa dia
berkata: Wahai Rasulullah, seseungguhnya aku tinggal di

zen Shahih Al Bulfiari (no.2017) dan Shahih Muslim (no. I I 69)
l!_r St antn Muslim (no.1166)

'n'e Shahih Al Bukfiaxi 1no.ZO t S1 dan Shahih Muslim (no. I 165)

"80 Ehahih Al Bukhari (no.2027)danshahih Mustim (no.ll67j
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pedalamanku dan aku shalat mengimami mereka. Maka,

perintahkanlah kepadaku pada satu malam di bulan ini

@amadhan).agar aku singgah di masjid(mu) dan shalat di sana.

Rasulullah bersabda, ,,Datanglah poda malam ke dua puluh ttguu

Hadits ini diriwayatkan oleh Muslim2ett dan Abu Daud,2e82

dan redaksi ini berasal dari Abu Daud, dari hadits Abdullah bin Unais'

Dan di dalamnya terdaPat kisah.

1188. Perkataan Ar-Raf i: Dianjurkan agar pada malam

ifu memperbanyak bacaan berikut, ttYa Allah, sesungguhnya

engkau maha pengamPun..."

t31901 Do'a ini disebutkan di dalam hadits Aisyah yang

diriwayatkan oleh At-fi flaidzi,2el3 An-Nasa' i,2e84 Ibnu trrta3 atr,2e85 Al

Hakim,2e86 dan Al Bazzar.

1189. t319U Hadits: Rasulullah menundukkan kepalanya

untuk disisiri oleh Aisyah, dan ketika itu beliau sedang beri'tikaf.

Ini adalah hadits muttafaq alai*eB7 dari hadits Aisyah'

* Perkataan Ar-Raf i: Tidak ada riwayat yang

menyebutkan bahwasanya Nabi $ mengganti pakaiannya untuk

i'tikrf.'

Mr Shahih Muslim (no.ll68)
zea s**rlbnu Majah (no.1380)
D" Sunw, At-Tirmidzi (no.35 I 3)

"* As-Suno,Al Kubra (no.10708)
2e85 Sunm,Ibnu Majah (no.3850)
2%6 MustadraftAl Hakim (l/530)

'l" Shahih Al Bulfiaxi (no.2028) dan'Shahih Muslim (no.297)
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Demikian yang disimpulkan oleh Ar-Raf i berdasarkan
telaan/penelitian (terhadap riwayat-riwayat yang ada@).

' 1190. 131921 Iladits Umar bahwa dia berkata, ..Wahai

Rasulullah, sesungguhnya aku berdnazar ketika jahiliyah unfuk
beri'tikaf satu malam di masjidil Haram.,, Rasulullah bersabda,
n Pen uhilah nadzarmu itu ! "

Ini adalah hadits muttafoq alaihze8g dari hadits Ibnu Umar. Di
dalam salah safu riwayat, Ad-Daraquthni2e8e -enambahkan redaksi,
"Dia bemazar untuk beri'tikaf dan berpuasa ketika masih musryik
dahulu."

Al Baihaqi2so berkata, "Penyebutan puasa pada hadits itu
hanya disebutkan di dalam sanadtercebut."

Abd Al Huqq''' berkata, "Hanya Sa,id bin Basyir yang
meriwayatkannyq padahal dia adalah perawi yang masih
diperselisihkan."

Ibnu Al Jauzi menilai hadits ini adalah dhdif hadits karena
alasan tersebu! sebagaimana disebutkan di dalam krtab at-Tat qiq.".

1191. [31931 Hadits: Istri-istri Rasulullah g beri'tikaf di
masJid.2ss

2lll Snanin Al Buttmri (no.2043) dar' Shahih Muslim (no. I 656)
!l'- Sun-, Ad-Daraquthni QDO6zen As-stman Al Kubra (4?17),aia berkot", penyebutan ftrzar puasa bersama i,tikaf

adalah gharib. Dan hanya sa'id bin Basyir yang neriwayatkannya dari
Ubaidilah, wallahu a' lam.

2et Al Ahkam Al Wustha(3t250)M At-Tahqiqfi Ahadits )t xniayptttol
'* [ongtl
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Aku belum mendapati riwayat dengan redaksi seperti ini.

Redaksi pada riwayat Al Buk*rari dan Muslimrs disebutkan dari:

[3194] Hadits Aisyah bahwa apabila Nabi S hendak

beri'tikaf, beliau shalat Shubuh lalu masuk ke tendanya unhrk

beri'tikaf. Aisyah meminta izin kepadanya untuk ikut beri'tikaf maka

dibuatkanlatr tenda untuknya. Begitu pula dibuatkan tenda untuk

zainab. Lantas, istri-istri beliau yang lain meminta dibuatkan tenda

seperti itu (unfirk beri'tikaf ..." lalu dia menyebutkan hadits tersebut.

1L92. [3195,3196]
perjalanan ibadah selain ke

haram, dan masjidil Aqsha.

Hadits: Tidak boleh melakukan
tiga masjid: masjidku ini, masjidil

Ini adalah hadits muttafaq alaih dari hadits Abu Sa'id,2ees

Abu Hurairah,2eea dan lainnya.

* Hadits: Rasulullah memerintahkan Dhaba'ah agar

m enyebutkan persyaratan.

Hadits ini akan disebutkan di dalam kitab Haji.

*. Hadits: Rasulullah $ mendekatkan kepalanya kepada

Aisyah.

Hadits ini telah disebutkan sebelumnya.

zea Shahih Al Bukfiari (no.2029) dan Shahih Muslim (no.l 172)(6)

'nt Shohih Al Buk&ari (no. I I 97) dan Shahih Muslim (no. I 339)

'e6 Shahih Al Bulfiari (no.l189) dNshahih Muslim (no.1397)
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1193. I3l97l Hadits: Apabila Rasulullah beri,tikaf
beliau tidak masuk ke dalam rumah selain untuk keperluan
manusia

Ini adalah hadits muttafaq atait?w dari hadits Aisyah.
Hadits ini diriwayatkan juga di dalam kirtab As-Sunan.2eg Tetapi,
redaksi "manusia" tidak disebutkan2s di datarn kitab shahih Al
Bukhari.

1194. [31981 Hadits: Diriwayatkan bahwasanya
Rasulullah $ tidak bertanya tentang omng sakit melainkan
dengan terus berlalu untuk mengerjakan i'tikafrya dan beliau
tidak berdiam di tempat orang tersebut

Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Daud3m dari hadits
Aisyatr. Akan tetapi, di dalam sanadnyaterdapat Laits bin Abu sulaim
dan dia adalah perawi dha'if. Yang benar, hadits ini diriwayatkan dari
perbuatan Aisyah. Demikiantah yang diriwayatkan oleh Muslim-J@l
dan lainnya.

Ibnu Ha"rn3w berkata, ,,la diriwayatkan secara shatrih
dari Ali. [Hanya Allah subhanahu wa Ta'ala yang maha
mengetahui].3m3

N- Snahth NBulfiari (no.2D29) dn Sharrih Muslim (io 2n)(7)M &rnan Abu Datrd-(to.2467), &otor At-Tirmidzi (*.g04i &,a An-Nasa.i
(no.3E7), Swtut Ibnu Majah (ao.l77 eP Di dalam naskah; dan r ai.eUrttm.dm redalci mmusia tidak (disebutkalr),,
yaitu dengm redalsi lEit (mumab)

3*,Srrnan Abu Datd, (no.2472)

lil stuntn Muslim (io.2s7yg)
3m Lihat lriab at ndt hatta (sit:Bg)

'm Dari naskah y. Dan di cahmn kaki naskah asli terd4at isyrat yang
menunjukkm bahwa penyesuaian dengan naskah asli telah dilakukan hingga
bagian ini. Ini juga menrpakan bagian alfiir dari naslcah v, d- bagian aknimya
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disebutkan: Kitab ini telah lengftap, dan ia adalah kitab Al Wajiz fi Takttrij
Ahadits Al hnam Abu At Qasim Ar-Raf i rahimahullah. Semoga Allah selalu

bersalawat dan menghaturkan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad

dan kepada keluarganya hingga hari kiamat Dan semoga Allah meridhai

seluruh sahabat Rasulullah SAW C\rkuplah Allah bagi kita dan Dia adalah

sebaik-baik wakil. Dan tidak ada daya dan upaya selain dengan izin AUah yang

Maha Tinggi lagi Maha Agung."


