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1798-t43901. Hadits,'Tutailranlah amanat kepda
orang tpng mempeta5alran kepadanu, dan ianganlah
englau mengkhianati onng gng mengkhianatimu-'

Hadits ini diriwaSntkan oleh Abu Daudl, Al-Tirmidzi2 dan Al

Hakim3 dari hadits Abu Hurairah. Thalq bin Ghannam meriwayatkannya

sendirian (tafamtd ar-tiwgl) dari Syarik. Al Hakim meriwayptkan

s5nhidnya dengan hadits Abu At-Tafiyah dari Anas- Di dalam sanadn5ra

terdapat Ayy,rb hnu Suuaid fng diperdebatkan kredibilitasnyh, dan

Ath-Thabarania menyebutkan, bahwa dia meriwayatkannln sendirian.

Mengerni masalah ini ada riwa3nt lain:

143911. Dari Ubay bin Ka'b yang disebutkan oleh hnu Al Jarzi

di dalam Al 'llal Al Mubmh$plF, di dalam sanadnya terdapat perawi

Fng tidak dikenal.

L Sumn Abu Daud (no. 3535).
2 Suwt At-nrada(no. L2641.
s M.Ebdmk AI Hatdn (2/46.1.
4 Al tttu,iam *fi-Slqhtr (rlo. ql Sl.
5 Al WAlMuamh6ah, (no.975).
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143921. Abu Daud5 dan Al BaihaqiT meriwayatkan dari ialur
Yusuf bin Mahak, dari Fulan, dari yang lainnya. Di daram sanadnya
terdapat perawi yang tidak diketahui. Hadits inii dFsharhifkan oleh lbnu
As-Sakan.

143931. Diriwayatkan juga oleh Al Bihaqis dari jalur Umamah,
dengan sanad yang dha'if.

143941. Dan dari jalur Al Hasan s@ara mutwl.e

AslrSyafi'i berkata, 'Hadits ini tidak valid."

Ibnu Al Ja,zilo berkata, 'sernua jalumya tidak shahih. Dart
dinukil dari Imam Ahmad, bahun dia berkata, 'Ini hadits btil, aku tidak
mq?getahuhrta &ri plur Sang slDhih'.-

,.
lo-l*,

a.t
q.rJi 'i,
,

1799-143951. Hadits Amr
dari kakeknya, 'Tidak ada
penerima titipan."

-[trro].rvlr
.L* l:f-,,!it e'"-l

bin Syru'aib, dari ayahnya,
kewajiban mengganti atas

,aa

t.P d4:t-
.. 1..
.',,e +tl ',9
\J IJ

6

7

8

9

l0
ll

Ad-Daraquthnil 1 meriwayatkannya dengan redaksi:

&mn Abu Daud(no. 3534).
Assurlan N Kubm ll0/270), .dan dia berkah, "lni termasuk kategori hukum
terputus (sarndnya)."
,*.Sumn Al Kubm (10 /27 11.

lbid.
Di dalam Al llal Al Mutanahiph (2/S9gl.
S unan Ad-Da mq u thni (3 / 4ll.



"Tidak ada keonjibn manganti abs peminjam 5ang
khiamt dan tidak pula abs panerima titipn gng tidak khianat."

Di dalam sanadnya terdapat dua perawi dha'if. Ad-Daraquthni

berkata, "Hadits ini diriwayatkan dari Syuraih tidak secara mar{u'.u Dia
juga meriwayatkannyal2 dari jaltr lain yang dha'if, dengan redaksi:

fn;; o*l
'Tidak ada keunjibn mangwti ahs onng gnng difui

anntnt o

Catatan:13
lt

,1dJt adalah seorang yang khiarnt. Denrikian juga penafsirannVa

di akhir riwayat Ad-Daraquthni. Pendapat lain menyebutkan, bahwa ifu

adalah sisipan (mudm).La

Pendapat lain menyebutkan bahwa maknanya adalah orang

yang m€nahan.

,Ll- -[trr1].\A..

rz Surun Ad-Oaraquilni (3/4L1.
rs la/410l.
14 Yakni penafsimn tersebut terdapat di alrtrir riwayat Ad-Daraquthni.

Talkhishul Habtr
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1800-143961. Hadits, " krangsiapa Wng dititipi suatu
titipan, mal<a frdak ada kewajibn mengganti atasnyn-'

hnu Maiahls meriwayatkan hadits ini dari Amr bin Syr'aib, dari

aSnhnya, dari kakeknya. Di dalam sanadnya terdapat Al Mutsanna bin

Ash-Shabbah, seorang perawi yarg matuk(nwayatrya ditinggatkan).

S€rnentara ifu Ibnu lahi'ah menguatkannya lmubb'ah
sebagairnana Snng disebutkan oleh Al Baihaqi.l5

e;i i:rry Utt *, ;r,l', Jb '8 s; ,li - \ A . \

.6"iV ;li ryFtif JI tirL i4t ;trf rJ
1801. Perkataan penulis: Diriwayatkan bahwa beliau

C mempunyai banyak titipan, lalu ketika beliau hendak
hiirah, beliau menyerahkanryn kepada Ummul Mukminin,
dan memerintahkan Ali agar mengembalikannya.

Tentang penyerahannya kepada Ummul Mukminin, ini tidak
diketahui, bahkan belum menjadi Ummul Mukminin saat itu jika

malsudnya adalah Aisyah. Memang beliau telah menikahi Saudah binti

[Zam'651r2 sebelum hijrah, jika ini benar, maka kemungkinan

maksudn5n adalah dia.

I4gg7l. Adapun perintah beliau kepada Ali untuk

mengernbalikan titipan-titipan ifu; Ini diriwayatkan oleh lbnu Ishaq

dengan sanad yang kuatl8, lalu dia menyebutkan hadits tentang

keluam5ra beliau unfuk hijmh, sernentara Ali bin Abu Thalib masih

ts Suan lbnu lt{ahh(n".z4f,ll.
t6 As"Shrzan At Kubm (6/2891.
17 Kesalahan pada naskah aslinp yang mencanfumkan: Rabi'ah, sedangkan png

dicanfumkan ini dari naskah p dan c.

18 HR. Al Baihaqi (6/2891, dari jalur Muhamamd bin Ishaq.
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menetap selama lima hari lima malam hingga menunaikan amanat dari
Nabi t unfuk mengernbalikan titipan-tifipan manusia yang ada
padanya.

u, !t ,rt ;; 'iy,, gAt'ot :Ll-.[trr,r]. r r. r
\t

'et Gi
1802-143981. Hadits, " Sesungguhnya seorirng musfir

dan hartanSm benar-benar di atas kebinaaan kecuali apa
tmng dilitilmgi Nlah.'

As-Salaft meriwayatkan hadits ini dalam At<hbar Abi At ,Ata At
Mu'ariy, dia berkata: Al Khalil bin AMul Jabbar mengabarkan kepada
kami, Abu AI Ala' Alunad bin Auullah bin Sulairnan Ar Mu'aniy
mengabarkan itu kepada kami, Abu Al Fath Ahmad bin Al Hasan bin
Rauh menceritakan kepada kami, Khaitsamah bin Sulaiman
menceritakan kepada kami, Abu utbah menceritakan kepada kami,
Basyir bin Zad?an [Ad-Oarfsilt9 menceritakan kepada kami, dari
Alqamah, dari Abu Hurairah, dia berkata: Rasulullah $ bersabda,

,fu ,rb &,/6t &\ 1:)urltlr;rir6t * I
.h, jit\t,# * L;;g';itly

"sandainga mansuia tahu mlunat Altah tuhadap s@tz,ng
musafrr, nisa5n manusia bemda dalam safar (perjalanan). Saunggwhnya

19 Di dalam naskah aslinya disebutkan, "Kemungkinannya adalah Ad-Darimi.
Demikian pada naskah asli pangarang, dan dari pendikteannya aku menukil." Di
dalam naskah I ditetapkan sebagai tarnbahan dan dibenarkan, sementara hal itu
dicantumkan di dalam nasloh g.
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seorzng musafrr dan funggangannSa benda di atas kebinasaan, kquali
a@ Wng dilindungi Allah."

Al Khalil berkata, "tiiit adalaih llilir (kebinasaan)."

Aku katakan: Dernikian Abu Manshur Ad-Dailami di dalam
Musnad Al Firdau&O menyandarkannya dari jalur ini dari selain jalur Al
Ma'arriy. Dernikian juga Abu Al Fai Al Mu'afa Al Qadhi AI Harawani di
dalam Al Jalis Wal Anis menyandarkannya kepadanya setetah
menyebutkannya secara marfu' dari Nabi S, namun tanpa

[mengernukakanl2l sanadnya. Dia menutiskannya pada "Majlis ke dr,ra

puluh lima" setelah ucapan Kutsair:

)r|iV .;L)rib* Grytf, p:rLe.
"Burung-burung kecil adalah gn7 palins banyak anaknya,

Sedangkan induknya 
"l*g tidak punya anak yang bercicit"

Dia berkata, "bilt-ijt adalah yang tidak mempunyai anak yang

hidup." t-jiit, dengan fathah pada laam. Contohnya apa yang

diriunptkan a# NaUi.gr, beliau bersabda,

.bt jiYltt# * *lr';t:it
'Somng musaftr dan keluarga di atas kebinasaan, kecuali apa

gng dipelihara Alhh.u

20 Yaitu di dalam Fardaus Al Al<hbar(no. 5065).
21 D dalam naskah aslinyra dicanfumkan, "Mengesankan," dan di dalam naskah I

dicanfumkan, "Ddahului," sedangkan png dicanfumkan di sini dari naskah I
sebagai pembetulan.
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An-Nawawi mengingkariqa di dalam Sprh Al Muhadzdza4 dia
pun berkata, "lni bukan khabar dari Nabi $, tapi dari perkataan

sebagian salaf." Suafu pendapat menyebutkan, bahwa ifu adalah

perkataan Ali bin Abu Thalib

Aku katakan: hnu Qutaibah menyebutkannya di dalam Gharib

N HaditP2 dari Al Ashma'i, dari seorang lakiJaki dari kalangan badui.z3

.'i;i ,p'-:bf u ;ir ,p ,L-y*
' ' Hadits, nTangan furkarajibn (bertanggwg jawab)

atas apa t4ng telah dianbilnW hingga dia menunailannga."

Hadits ini telah dikernukakan pada pernbahasan tentang
pinlunan.

,t|t )# y.tt|yt F ,rJ * ,l:j .\A.r
tYl.t721t

1803. Perkataan penulis: Dari Abu Bakar, Ali, Ibnu
Mas'ud dan Jabir: Bahwa titipan adalah amanat.

143991. Hadits Abu Bakar diriwayatkan oleh Sa'id bin Manshur;

Abu Syihab menceritakan kepada kami dari Hajjaj bin Arthah, dari Abu

Az-Zubav, dari Jabir: Bahwa Abu Bakar memutuskan tentang Stipan
yang disimpan di dalam karung lalu hilang, maka tidak ada kauajiban

unfuk menggantinya

Sanadnya dha if.

22 Glwib Al Hadib, karya Ibnu Qutaibah (2/5@1.
23 hnu Hajar berkata, "Demikian iuga yang dinukl oleh AI Jauhari dari sebagian

orang badui." Ini dikutip dari anohsi naskah aslinSra.

lr
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144001. Hadits Ali dan hnu Mas'ud diriwayatkan oleh Ats-Tsauri

di dalam JamiLnya dan Al Baihaqiza dari jalum5n, dari Jabir Al Ju'fi,

dari Al Qashim bin Abdurrahman: Bahwa Ali dan hnu Mas'ud berkata,

"Tidak ada kewajiban mengganti kepada onmg Snng diberi amanat."

Adapun hadits Jabir, zhahimyazs bahwa kefika dia

meriwayatkan dari Abu Bakar dan tidak mengingkarinp, maka itu

ditetapkan seakan-akan dia juga berpendapat demikian. Wallahu a'lam.

.',ilr ,y if"frr ,W- t:f ,Lir qt:rr b, ,t;:\ ^. 
r

1804- Perkataan penulis: Di antara etika mengenakan
cincin adalah memposisilran mata cincin menghadap ke arah
telapak tangan.

Aku katalran: Mengenai ini terdapat beberapa hadits, di

antaran5n:

14401]. Dari Anas 3nng terdapat di dalam kitab Muslim.z5

144021. Di dalam riwayat hnu Hibbanu dari Ibnu Umar, dan

s€bagair,Ua.

2a As.Sunn At Kubm (6/2891
%wqs\.
26 Shahth Muslitm lno. 20941.
tl Shahlh tbnu Hlbban, pernbatrasan: Kebaikari, (no. 549).

I
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tij$"Cl'-.Y
KITAB PEMBAGI,AN FAI, DAN GITANITITAH
(Harta lrang Ditingga[Gn Musuh dan Harta

Rampasan Perang)

4* *:, ;r'iit J, '6 ,t::., ,q)--[t t. r] . \ A . o

i,:* y tri;;r r:\t: ur>tr\t*'rl'ol e *lt,i.Uf
'-tF)t'^t X C:ritd.:

1805-t44031. DiriwaSTatkan bahwa Nabi A
mengadakan perjanjian damai, lrakni dengan Bani Nadhir,
dengan glarat mereka meninggalkan tanah (tempat domisili)
dan rumah-rumah, sementara mereka dibolehkan membawa
enns dan perak serta apa-apa !/ang dapat diangkut oleh
tungtfqgan.

Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Daud di daram As-sunat?8 dan
Al Baihaqi2e di ddam Maghazi Mua bin uqbah, dari lbnu syihab
dengan makna hadits yang sama.

Hadits ini juga diriwayatkan di dalam Tarikh Al Bul<harFo,
sernentara ifu Al Baihaqi3l meriwayatkannya darinya dari hadits

% Sumn Abu Daud(no.3410), dart hadib Mqsam, dari lbnu Abbas.

n at-farikh At ltabtr (4/3till.

11
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Shutnib: Ketrka Allah mernberilan kemenangan atas Bani Nadhir, Allah
menurunkan, uAp aja harb ftrmp&n (fai') gn7 diberikan Athh....,3z
Hingga akhir apt.

ie'i; f-yt frl'*'erfuijr,t'j -\^.1
1+, -# 

;.,2 t*qst i;i -y-:(* frf'*'4 etn

.*:, ;r' \t * :t );)& bt{ $k t+*
1806. Perkataan penulis: Al Fai'adalah harta lpng

dibagi lima secana sama rata, kemudian diambil safu bagran
lalu dibagi lima bagran seoaria sama rata, sehingga
bagiannln terdiri dari dua puluh lima bagian. Demihan
pembagian untuk Rasutull?tr 1133.

b, * jtr Jy). ,.r.lt srlf -rl?rf Uk ,t:$.\ A.v

oigrLl'i ok Y'^i* u-sJt * Al*,,">, p'r 15,

Jt;{\t .,r;ilr rtiokrq, u.b;#'uW

1807. Perkataan penulis: Empat perlima bagian fai'
adalah untuk Rasulullah C lnng digabung dengan yang

3r As-1unan Al Kubn(6/297-2981.
32 (Q". Al Hasyr t59l: Z).
3s Alinea ini dicanfumkan di selain posisinya pada raskah dlinlra, kemudian

penyalinnya mengisyamtkan unfuk menukilnya di sini. Dan itu dicantumkan di
dalam naskah 3 dan. (yrang posisinya) sebagaimarn png dicantumkan di sini.

12
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seperlima dari seperlima. Jadi iumlah bagran untuk beliau

adalah 21 bagian dari 25 bagian. Beliau menyalurkan yang

empat perlima bagran ihr unfuk berbagai kemaslahatan.

Kenrudian di bagian lainnr dia berkata, '[Danl34 dari bagiannya

beliau menggunakan unfuk dirinln, keluarganya dan kemaslahatan-

kemaslahatannya. Sernentam sisan5n beliau gunakan unfuk perseniataan

sebagai persiapan di ialan Allah dan kemasalahatan-kemaslahatan

lainng/a." Kemudian setelah menptakan bahwa bagian Nabi $ adalah

seperlima dari seperlima (5nkni seper dua puluh limanya), dan bahwa

bagian ini adalah [miliknya] yang mana [dari itul3s beliau mernisahkan

naflrah unfuk keluarganp dan setemsnya, dia berkata,

"sesungguhnya bagian ini adalah miliknSn, yang dari itu beliau

mernisahkan nafkah untuk kehrarganya ... dan setenrsnya." Dia berkata,

"Rasulullah $ fidak mernilikiryn dan tidak berpindah darin5n kepada

ahli warisnya, tapi apa yang dimiliki oleh pam nabi maka tidak diwarisi'

Sebagaimana 5lang masyhur di dalam khabar'"

Adapun pen5raluran png ernpat bagian dan fai ', Al Baihaqi36

mernberinya judul itu dan menyimpulkannya dari hadits Malik bin Aus,

dari Unrar.

Ada juga riwa3nt lrang menyelisihi itu:

144@,1. Disebutkan di dalam Al Auath karya Ath-Thabarani3T

dan penafsiran hnu Mardawaih dari hadits hnu Abbas: Rasulullah $,

Dari naskah I dan ..

Apa yang di antara dua tanda hrug siku di kedua tempat ini dari naskah I dan

,4s-1umn Al Ku bn (6 / 297 -2981.

Aku tidak menemukannya dalam versi ce[;k Al Ausath, lapi aku menemukannya di

daklm At Mu'jam Al Kabir (no. 12560). Al Haitsami di dalam Maima' Az-hunid

A
35

36

37
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apabila beliau mengirim pasukan khusus, betiau mengambil seperlima
harta rampasan p@r{I, dan mernbagi lima 5nng sQerlirna itu,
kernudian beliau membaca, oKebhuilah, ap aja Sang
dapt katnu perole.h sefugai mmpan pffing....,, (es. Al Ahfaal [gl:
41). Jadi, beliau menetapkan bagan Allah dan bagian Rasul-Nya sebagai
satu bagian. sementara bagian kerabat [itu;sa dan Snng sebelumn3p
unfuk kuda dan senjata. sedangkan bagian anak-anak yatim, bagian
orang-oftmg miskin dan bagian ibnu sabil tidak diberikan kepada selain
mereka. Kemudian beliau menjadikan keernpat bagan lainnSn unfuk
kuda dua bagian, unfuk p€nunggangryra safu bagian, dan unfuk pejalan
kaki satu bagian.

Abu ubaid juga meriwayatkan dengan malma hadits yang sama
di dalam Al Anwal.se

Adapun nafkah beliau dari bagiannya sebagaimana penjelasan
itu:

14H.O5l. Maka hadits itu diriwaptkan oleh Al Bukhari dan
Muslim (mutbfaq alaihl^n dari hadits hnu umaral, dia berkata, "Harta
Bani Nadhir termasuk rnns Alah b€rilGn kepada Rasur-Nya, yangmana
kaum muslimin fidak merniliki jntah padanya baik kuda rrraupun
penunggang kuda. Jadi itu adalah khusus milik Nabi 0. Beliau

menggunakannya unfuk menafkahi dirinya dan keluarganln selama
setahun. sernentara sisanln dipergunalon untuk tameng dan senjata
sebagai persiapan untuk di jalan Allah."

(5/343), menyandarkannln kepada AtFThabarani, dair dia menyebutkannya tanpa
merincikan, sehingga konotasinya bahwa itu di dalam At l{ablr.s Dari naskah g dan ..

ls^ nenmt, karya Abu Ubaid (no. 83S).
4a_ Shahih Al Bul<hari(no.2%)4 dan Shahih Muslim(no. LlS7.
41 Demikian di dalam naskah manuskripnya, dan di atasnya dicantumkan tanpa

pernbenaran nukilan pada rnskatr l, rurnun ini keliru dalam penyandaranrSa,
karena haditsnya dari Umar bin Khatht.b RA, bukan anakrya 0bnu umar).

14
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Adapun perkataanya: bahwa beliau menggunakan unfuk sernua

kemasalahatan; ini dijelaskan di dalam hadits Umar yang panjang.

Sementara perkataannga: tnhwa beliau tidak memilikinya; aku
tidak tahu siapa yang menyatakan ini di dalam riwayatrryn, tapi
tampakryn ini penyimpulan dari statusnp yang tidak diwarisio darinya.

lffil. Adapun hadits:

'Sesungguhqn para nabi itu ffdak diwarisi.n

Hadits ini diriwayatkan oteh At But{hari dan Mtrstim (mutbfaq
'ahlltr dari hadib Abu Bakar: Bahwa Nabi $ bersabda,

ii* k; uL;j y

'I(ami (pm mbi) frdak dftruN. Apa Sang kani frnggralkan

*hh shdqah.'

An-Nasa'ift meriwayatkan hadit ini di awal-aural pernbatrasan

tentarg faraidh di dalam As.funan Al Ktbm':

,.at
.i:rb rir; c ,o)j v ,*:!i .g; 

rI1
a

'Sanngguhrya lani pm mbi tidak diowrisi. Apa Sang kami
tinggatl<an adatah shadaqah.'sanad hadits ini sesuai syarat Muslim.

la/4s21.
Shahih Al But<han(no. 3093) dan Shahih Muslim(no. 1759).
As-Surnn Al KubmkaryaAn-Nasa'i (no. 6309).

.o;;;y "q,!i i,r

42

43

4
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lDiriuayatkan juga olehlG Ath-Thabarani di dalam Al Atmttff
dari ialur lainnya, dari jalur Abdul Matik bin Umair, dari Az-?)rhri,
dengan sarad tersebut, dan hfazhnya sarna dengan lafazh yang
disebutlon pada bab ini.47

Untuk itu dilandasi juga dengan apa:

144l07l. yang diriwaptkan oleh An-Nasa'i di dalam Musnad
hadits Malil# dari Qutaibah, darinya, dari Az-A)hri, dari Unpah, dari
Aisgrah:

iq ol o\f i; 6 *i ;r, \,t * d, tt:r:)t Lt

,i;;'oiiU* )i'r Jrtb *ro'iL$ ifr oJ jt;,*
.li*k;vULr;-y 

'i,r 
's;., Jvif',;Irl

Pam ishi Nabi $ kefika beliau wafat, mereka hendak mengufus

utsrnan kepada Abu Bakar unfuk merninta warisan mereka'dari
Rasulullah S, maka Ais!,ah berkata kepada mereka, "Bukankah

Rasulullah telah bersaMa, Tidek ada s@reng nabi pun ,nng
mandaptlan vnrinn. Ap 5nng lami (pn nabi) tinggatkan adatah
sladaqah'."

Talkhlshul Habtr

as pi dalam naskah *linln dicanfumkan, "Meriwayad<an," sedangkan, yang
dicanfumkan di sini darl nasloh 3 dan..

ae et Ui'iam At Ausattz (no. 21578).
a7 Ungkapan ini berdasarkan asumsi bahua redaksi Ath-Thabarani adatah redaksi

yang dikemukakan oleh fu-Raftl padahal sebenamya tidak demikian, karena
redalsinya adalah: 'fi*z tii&To,it 7i r;tti',drtt gausgahryn t<atni se.tattan

-- pm nabi tidak dlvarlsl. Ap Wng tami ttgakan, mah ru adatah shadaqat).
'18 Ini dari juz-iuz karangan An-Nasa-'t yang dak aitetatrui sedikit pun dariqn, dan ini

termasuk png didengar oleh Haftzh hnu Hajar, sebagaimana yang disebutkan di
dalam kitabnya Al Mu'itm Al Mufahrastp. L499). Lth.Fath Al kari(T/4481.
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Tapi diriwayatkan pada pernbahasan tentang faraidh di dalam

As-Sunan Al Kubdg dari Qutaibah dengan sanad ini, dengan redalsi,

Jzat

.:;*b k; c ,o)i I
nfi{ani (pan mbi) Mak dimdsi. Ap 5ang kani frnggpllan

adalah shadaqah."D dalamnp tidah disebutkan kata 'Nabi,n tnllalru

a'hn.

Dernikian juga yang disebutkan di dalam ,4sh^9hahihain.s0

144081. 'Alunadsl juga meriwagntkannp dari jalur Muhamrnad

bin Amr, dari Abu Salamah:

*v i', * dt Lj o $ 11 :,9-, s.! UU a+tt'of

.L;;r G|t!,Ji'^!-; ,Jv ;&:
Bahwa Fathimah berkata kepada Abu Bakar, "Mengapa kami

tidak mev.rarisi Nabi $?" Abu Bakar menjawab, "Kami mendengar

beliau bersabda, Saungguhn5a s@rang nabi itu frdak diwarisi'."

144091. Di dalam Ash-Shahilrairt2 disebutkan seperti hadits Abu

Bakar, dari Umar, bahwa dia berkata kepada Utsman, Abdurrahman bin

Auf, Az-Zubair, Sa'd, Ali dan AI Abbas, "Aku persaksikan kalian kepada

Alhh ...1 lalu dia menyebutkannp, dan di dalamnya disebutkan, bahwa

mereka b€rlota, "Ya."

ae As$umn At Kubm kar5ra fui-Nasa't (no. 5311).* Slnhih Al &tltharilno.4034) dan Slahlh Muslttn (no. 1758).
5t Musnd Al Innm Ahmnd (l/LOl.
5z Shahih At Bulchari (no. 3094, 4033) dan Slnhih Muslim(no. 1757).
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. An-Nasa'i'3 menambahr'n di antara mereka: Tharhah.

tz1410l- D dahm ,ash-$ahlrpir#juga disebutkan riuapt dari
Abu Hurairah:

,j.*.ir;I ri;. &; C ,rJ)2 t:r6-:,;r:r'&t'.lt

53

il
55

56

*W -ry 
Kubn l<aryaAn Nasa'r (no. 680).

Shahih Al Buldn rbo.2TZ6l A" Si"An Ufu"(no. t7G0).
Musmd Al Hunaidt(no. I 134).
Ilal Ad-Da m q u thnt (L / Zgt -292).

.'i* i,*afi,
warianku frdak dibagikan-bstka, sebgai dinar dan tidak puta

dalnm. Apa gng aku tnganran setetah ratkah untuk pn istuku dan
bkSa pekajaku, mala itu adatah stndryh.,

l4lLl- Diriunptkan jr.ga oteh Ar Humaidi di daram M*rad
ny655 dari suft7an, dari Abu Az-zinad,dari Ar A'rai, dari Abu Hurairah,
dia berkata, Rasulu[ah $ bersabda,

.1i* i k;6 ,L:rjv ,r;;!i fi 6y

'saungguhnSa l<ani sekalian ** *0, Uau* diunrisi. Ap 5ang
kami tnggalkan nat<a itu adatah shada@h.,,

144121. Ad-Daraquthni menyebutkan di datam At ,IIaF, 
hadits

Al Kalbi dari Abu Shalih, dari Urnmu Hani.,

18
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oLs ;,4i:Ut- f oJ *'.ra; 16 +u *
*ht j* 4t Liy ut d U,i,#lt elt :Jv t'clri

.it*'# l;; c. oi;y "r;i!r 
'ot ,l;i- 4 io ,:*,,

Dari Fathimah, bahr*ra dia ntasuk ke tenrpat Abu Bakar, lalu

berkata, "Jika engkau meninggal, siapa png meurarisimu?" Abu Bakil
meniawab, "Anak-anakku dan kehrargaku." Fattrimah berkata lagi, "[alu
mqrgapa larni fidak mendapat warisan Nabi *?" Abu Bakar

menjawab, "Aku mendengar beliau bersaMa, 'SaungguhnSa pn mbi
itu frdak dft4nrisi. Ap gang mqeka tkggal<an maka itu adalah

sladryhi"

Mengenai masalah ini ada riwagTat lain:

14413]. Dari Hudzaifah png diriuaSntkan oleh Abu Musa di

dalam kitabnya 1nng b€rjudul km'al, Ash-9hiddiq, dari jalur Fudhail

bin Sulaiman, dari Abu Malik Al AEda'i, dari Rib'i, darinya. Dan ini

adalah sanad yang hasan.

Catatan:

Ath-Thabarani dan png lainnya menukil kesamaan para penukil

dalam menyatakan bahwa lafazh (,tt*l dengan mfa'l<arqta dianggap

sebagai td,abr. Senrentara lbnu Malik di dalam faudhil>nya
mengernukakan bolehnya nastnb$n-zl karena dianggap sebagat haal

(kaerangan kondisi) yang menernpafi posisi l<habr. Namun yang

lainnp menjauhkan pernbolehan ini.
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bt Jyt'AA,# i;;L-* -[tut].r,r.,r
u {n ow'i.y*id'^$ jit rryl e p:, #h" .*
?nt u;,*, ,t$ u;<::)#r; y:t I ga, i.uJtrt )it Jr.,
.c lk.z :#:;tt-Kj)ff6*;i;4+Ll :+J',r,'u gt?t ir jr; ri ;;w&v;
'F. U-,t Vtii,; *+#' il CG, -i tit :Jui,i+r,€: F ?t)

':rr-;f
180&144141. Hadits Jubair bin Muth'im: Ketika

Rasulullah C membagi-bagikan bagian kerabat, aku dan
Utsman bin Affan menemui beliau, lalu kami berkata,
'Wahai Rasulullah, saudara-saudara kami Bani Hasyim, lorni
fidak mengingkari keutamaan mereka karena kedudukanmu
yang dengannya Allah menetapkanmu dari mereka, lalu
bagaimana perihal saudara-saudara kami dari Barri Al
Muththalib, engkau memberi mereka dan meninggalkan
l<arrirf./,7, padahal kekerabatan mereka sama." Beliau pun
bersabda, "Sesungguhnya Bani Haryim dan Bani N
Muththalib adalah sesuatu Wng fima." Serayia beliau
menjalin jari-jarin3;a

Al BukharisE meriwayatkann5ra dengan redaksi yang ringkas.

Sernentara itu hadits ini juga diriwa5ntkan oleh Aqr-Sgnfi'i59, ffirnado,
Abu Daud6l dun An-Nasa'i-62 ' '

sz la/4sgl.
sa Stuhih Al B&hari (rc. 3140).
sg Msmd,Aslnlaftl (tlal. 324[
60 Musnad Al Imam Ahrrvil(4/81,89,851.
6L Swan Abu Daud (no. 2978, zg8f/l.
62 Swan An-Nasa'i (no. 4L371.
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Al Burqani berkata, "Dan ifu sesuai dengan syarat Muslim'"

,JG fi ,si';t,lV-1tt \ o]. \ A. 1

1809-t4415t. Perkataan penulis: Dan diriwayiatkan,

bahwa beliau bersabda, * Merela frdak pemah memishlan
kami di masa jahiliph dan tidak pula di mas;a Islam-"

Hadits ini disebutkan53 oleh Asy-Syafi'i di dalam riwayatrln, dan

terdapat juga di dalarn As$utan.e

lozl z f .z

F3,P

4IJ,A
LdL ok ,l';-[t l r]. r ,r r .

i'rt'r^ 1.tr;:;:.) bf ,*Uit# C*rnt-1;*L)t
; W G|Ffi-'{)'aL U; * ti;r e8r;- Y :'ifq

.7Ujir,,f.,f. gU,,i'{ t;?'5 -/YIt
1810-144161. Perkataan penulis: Utsman berasal dari

Bani Abdu Slrams, sementara Jubair dari Bani \ayfal, lalu
Nabi I mgngiqTaratkan dengan apa !/ang disebutitinnlp itu
kepada perihal lembar perqlataan lnng ditulis oleh Qurai+r
untuk fidak bergaul dengan Bani Hasyim, fidak bertransaksi

dengan mereka dan fdak melangsungkan pemikahan

.tl-,t Yi

*'t ;)L h' ,* 'u$t ttzlt f; e'n
)* e.'n
i;\q.

63 Di dalam naskah aslinya dicantumkan, "Dan disebutkan iuga," sementara di dalam

naslGh I d-: tanpa kata sambung itu, dan ihr yang lebih tepat.
4 Sunn Abu hril (no. 2980) dan Sumn At-Timidd(no. 4137)
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dengan mereka. Hal ifu berlangsung selama setahun, namun
dalam hal itu Bani Al Muththalib tdak masuk di datam
perjanjian mereka, bahkan mereka keluar bersama Bani
Hasyim ke sebuah celah buldt.

Ini rrnsyhur di dalarn kitab-kitab sejarah dan kisah-kisah

p@erangan. Diriwaptkan juga oleh Al Baihaqi di dalam Ad-DalaiF darr

As-&.rurt6

Catatan:

Yang rnaqfiur di dalam riua5eat pada lolirnat, oSamguhnja

eni lfasyit t dan Bani Al Muthtlnlib adalah sauatu Sang atna.'adalah
dengian syiht brrddifrk Al Khaththabi6T berkata, "Sernentara Yahln bin
Ivlia'ln men\raptkanrryaz pqr2la "sesuatn Srang s?erti sama,n dengan

sifla tanpa fitk dan dengan btfrid fia 5m '. Dia berkata, "Itu l€bih

baik."

1811{44171. Hadits:
Untnpt(&e/blrt.'

,Ll--[tr\v].\^\\'.
'ndak lagi lptim *telah

6 Dalatl An-Nubuwunh, karyn Al Bathaqi (2/3ll-3151.
6 Assumn Al Kubn(5/L6Ol.
6? Ma'altm As.9utnn, (4/2201. Redakasi, "Sernentara Yahfra b,in Ma'in

meriwaptkannya:'tarj';,$ fi:C+6 rt gf l:;augguhryn *i tlutym a*
Bani At Muththalib adakh satatu jang sryti salrld, yakni ,r;!fi (seperti sarna).

Dikatakan: ti'; tiii, yatmi ilj\ei7 (ini seperti ihr dan sepandan) ] Tapi aku tidak

menemukan pemyataan baik yang diceritakan oleh pengarang di sini.

.Cyir 't6.'i-:J
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Abu Daud58 meriwayatkan hadits ini dari Ali dalam sebuah

hadits.

Ini dinilai cacat oleh Al Uquili5e, AMul Haq70, Ibnu Al

Qaththanzr, Al MundzinTz dan Spng lainnya. Sernentara fl1-[rf616r3pi73

menilainya haan karena berpedoman dengan diamnya Abu Daud

terhadapnya.

l4/'LBl. Diriwayatkan juga oleh Ath-Thabarani di dalam .,4sr1-

ShaghiFa dengan sanad lainnya dari Ali. Dan diriwayatakan juga oleh

Abu Daud Ath-Thayalisi di dalam Musnadnya,.7s

RiwaSnt lainnsn seputar bab ini, 1nitu:

l44,Lgl. Hadits Hanzhalah bin Hanifah dari kakeknya. Sanadnya

tidak ada masalah, dan itu terdapat di dalam riwayat Ath-ThabaraniT6

dan Sang lainqn.

1M2Ol. Dari Jabir yang diriwayatkan oleh Ibnu Adi di dalam

biogmfi "Haram bin Utsman"77 namun dia periwayat yang matuk.

lW2ll. Dan dari 6,ir.za

8 Sumn Abu hud (no. 2873).
6e Adt-Dhu'afa' (4/4281.
7o At Attbn At wtsdD (6/280l.
?r hnn Al Walan m Al lhan (3/5&5371.
72 Mukhaslnr SurTan Abu hud 14/152-1531.
73 1q2Xns' 417-1Y2mwt l6/D61.
74 Al Mu'*m Ad^ghqhir(no. 952).
7s Mumad Ath-Tlnsplisi lno. L7671.
76 Al Mu'iem Al l{abir bo. 3502).
77 AII{anill2/M7\
78 At lhmil (t/2611, pada biograft Yadd bin OUauf ,uftf. bin Al Mughinh. Di

dalamrya hnu Adi mengatakan setelah bersama haditsny'a png
lain, "Kedua hadits ini dari Muharnmad bih Al Munkadir, dari Anas. Tidak ada yang
meriwayatkan kedua hadits ini darin3p selain Yazid bin Abdul Malik." lalu dia
mengatakan tentang Yazid ini, (7/2631, "Awam, tidak terpelihara."
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*|;e rt fllu;;; ,Ly -Lttrrl.r,rr v

.,#*\ l;'ltf.s,A
1812-I1It22l. Hadits, ul4ktt ditolong dengan ras takut

(padu musuh) sejauh peialanan sr,tu bulan, dan dihalalkan

bagiku harta ftrmp.rsirn peftrng dan ifu belum pemah

dihalallcan bagi *orang pun *belumku."

Hadits ini diriwayatkan oleh Al Bukhari dan Muslim (Muttafaq

'alaihTe dari hadits Jabir dalam sebuah hadits.

IM23l. Al Bukhari dan Muslime dari hadits Abu Huraimh:

'Tidak p"mah dkalallan harb mmpan Pemng bgi samng

pun sebelun kita.oHngga akhir hadits, dan terdapat kisah di dalamnSn.

LG ;,\t J!:l Gii e$t ;ik ,lV'-[ttYt].\^\r

H 9,i! | * ufu-) , jw ti s; w; etitz, t, ar,fr
.)u\ry orVd,Wd6 a.{J?')', I lrw!'

LBUS-IM}4]. Perkataan penulis: Pada mulanln, frarta
ramp.xian perang adalah khusr.rs unfuk beliau, beliau berhak

menggunakan sesuai kehendak beliau, berkenaan dengan ifu
furun firman Allah t, " Merel<a menanyalran kepdamu

tentang (pembagian) harta ramp€rsEn perang- Katalanlah,

Shahih Al Bukhari (no. 335) dan Slnhih Muslim (no. 521).

Shahk Al Bulrhad(no.29771 dan Shahih Mudin(rp. 5231.

.,i5 *(! i;4tl;i

79

80
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'Harta nirmpasirn penn g ifu kepungaan AIIah dan Rasul -"
(Qs. Al Anfaal [8]: 1), ]raitu kefika bersilang pendapatn5Ta

kaum Muhajirin dan kaum Anshar.

Al Baihaqi meriwayatkannya di dalarn As-Sunarfl dari ialur
Muawiyah bin Shalih, dari Ali bin Abu Thalhah, dari Ibnu Abbas' Duhr

harta rampasan perang adalah untuk Rasulullah *, d* tidak seorarg
'pun lrang memiliki hak padanp. Para tawanan kaum muslimin lnrg
diperoleh dibawakan kepada beliau, karena ifu barangsiapa lrang

menyernbunyikan sesuafu dari ifu maka itu adalah [pengkhianatanl.sz
lalu mereka meminta kepada Rasulullah S ugut memberi mereka,

-"le furunlah (ayat), "Merel<a kepadanu tanbng

(pmbsian) hafu ft,mpszn pe,mng." Dan berdasarkan inilah

pemkiannya kepada yang tidak furut serta [dalam peperangan].83

! tot ,t t'-,-4 ';t* vr*i, tij."j"i 'p Ai; q ; ,t'; - \ A \ t
'*'P)a-$t |*F.',7,.tyrtt bgl'^;i.,1 "F.*3,f&l

.-*t)l

1814. Perkataan penulis: Kemudian ketenfuan itu
dihapus, lalu ditetapkan lpng seperlimanya dibagi lima
bagan. Sementara yang empat perlima bagiannp untuk
orang-oran! lrang turut serta dalam peperangan, bedasarkan
hadits, "Harb nrnpaen Wnng ifu unfuk onng Ssang ikut
srta dalam Wpnangan."

8L ,*-Sumn Al Kubm(6/2931.
82 Kesalahan pada naskah aslinlE yang mencantumkan: budak, dan pembetulannya

dad naskah p dan c.

a Dari nasloh ; dan o.
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Hadits ini dengan redaksi ini diketahui mauquf sebagairnana

yang akan dikenrukakan nanti, nafirun dalam rnakna ini ada dua hadits:

Pertarna,.

l44;25L Dari Abu Musa,

',8 -*r#bt * d,'uf-'it;:.li $ i6il'fi
.:;r? Wb qv'#,'#){r GV U e i gf # Ct

' nlBahua beliaule Takni Nabi $- dan para sahababrSn kefika

telah selesai dalam menaklukkan Khaibar, beliau mernbagi-bagikan

kepada mereka bersarna orang-orang png trrrut serta di dalamnya, dan

tidak menrbagikan kepada selain mereka gang tidak tr.rtrt serta di
dalamnya.o Hadits ini diriuaptkan oleh Al Bukhari dan Muslim
(mutbfaq 'alaih\.as

Kdua,

IM26l. Hadits Abu Huraimh

dfa,i #U.066 *,riah,;* 4Ll
.li'e';_ p #'fi. it' irrt # k {;

"Bahwa Nabi $ mengutus Aban bin Sa'id bin At Ash dalam

suatu pasukan khusus ke arah Najed. Lalu Aban datang r.t"tut
(penaklukan) Khaibar, maka beliau tidak mernberinya bagian." Hadits ini

diriwayatkan oleh Al Bukharis6 dan Abu Daud.87

84 Dari naskah; dan c.

s Shanih Al Bul<hart (no.3135) dan Shahih Mustim(no. 4238).
85 Shahih Al Buldnrt@o. 4238't.
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,.
.dd)tv d,,J,-ai,JjJl

T-tarb nmpfin Fang ru ufuk 6arg nlg tttut sqh &lan
pepaangpn." DiriwaSatkan oleh Abu $Bibahs: Waki' menceritakan

kepada lorni, Syu'bah menceritakan kepada kami dari Qais bin Muslim,

dari Thariq bin Syihab Al Ahrnasi: Bahwa orang-orang Bashrah

mernerangi Nahawand ... lalu dia menceritakan kisahnya. Kernudian

Umar menulis surat, "Sesungguhnla harta rampasan perang ihr unfuk

orang yarg furut serta dalam p€p€rangan."

I'ladits ini juga diriuayatlon oleh Ath-Thabaranis dan Al

Baitraqi9r s@ara tnar{u'ldan nnuqu$,y2 dan dia berkata, "Yang shahih

adalah riuapt yang mauquf

l4F.l28l. hnu Mie3 meriwa5ntkannlp dari jalur Bukhturi bin

Mukhtar, dari AMurrahman bin Mas'ud, dari Ali, secara mauquf.

J? & ;v h, Jb'6,s;,ti-[t t y r]. r,rr o

.o)r f ,d'ry.F -i :J U;i tr;r i# ,lr * f io
t&7.il4/tz9l. Perkataan penulis: Bahwa pada tahun

perang Hunain Nabi C manuniuk seorang 'ariiF unfuk

n e.wnafuhrdlw.n8l
agw/4ill.
8 Mslnrumf lbnt Abu $albah lrlrc.. l5072l.
x At Mu'hm At lhbir (oa. 8203).
er ,4s.1umn Al Kubn16/3351.
92 Dari naskah p dan r.
es AlIGmil, karya hnu Nilz/,n, pada biognfi Bulfiturr bh Al Mukhtar Al Abdt,
9r Yaitr omng yang mengenali dan menangani urrrsiruflrsdn kelompok atau kabtlah

serta memegang unrsan mereka, dirnana alzf $erntmptn tertingsl) mencari tahu
perltral rnastpralot darinya.
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setiap sepuluh oran[], dan ifu unfuk membujuk hati mereka
mengenai para tawanan Hawazin.

Asy-Syafi'i meriwayatkannln di dalam Al UmnFS yang dinukil
dafi sit/ar N waqidi daganredaksi ini. Asal kisah ini terdapat di dalam
slnhih Al BukharP6 dari hadits AI Mi$^ar, tanpa kalimat:
Sesunggungnya para briif ilu, masing-masingnya menangani sepuruh
orang.

IK3[l.Disebutkan juga di dalam kitab Al BukharieT pada kisah
para tamu Abu Bakar, dari riwagnt AMun:ahman bin Abu Bakar, .Dan

kami mennnjuk beberapa 'ariif ldimana ada sejumlah orang bersama
setiap 'ariilPg..." Hingga al*iir hadits.

Hadits, " Dahulukanlah laum Qunisy, dan janganbh
kalian mendahului merel<a."

Hadits ini telah dikernukakan pada bab shalat berjarnaah.

,,t'|L3 *VXtt e ok ifi rL-l- -[trrr].rA\1
-)H,*

1816-t449U. Fhdits: Batrwa beliau t pernah tlst
hilful fdhul (perjanJian kebuhtan tekad atau zumpah setia).

es Al Umm, lorta AE$t/afi't (4/lilgt.
eo Slphih Al Bukhad $p. 23081.
ez Slnhitt Al Butrlnri (no. g5gl).
sa Di dalam nasloh aslinlra dicanfumkan, "D.ra puruh jamaah," sedangkan lrarE

dicanfumkan di sini dart naskah p dan o.
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Al Baihaqiee hadits ini dari hadits Thalhah bin Abdullah bin Auf

Az-hhrt. Di dalamnSn terdapat kemursalan-

Al Hurnaidi meriwayatkannya di dalam Musnadnyar@ dari

sufiBn, dari Abdullah bin Abu Bakar, dengan redaksi ini, secara muwl.

Al Harits bin Abu usamah juga meriwayatkannya. sementara itu

hnu Qutaibah menyebutkan penafsiran tentang al fudhul di dalam l/
Glarib.tot

Catatan:

14/192,44:!3]. Apa yang di riwa3ntkankan oleh Ahmad102, Ibnu

Hibbatrlo3 dan Al Bailraqiroe dari hadif AMurrahman bin Auf, dan dari

hadits Abu Hurairah, s@ara tnarfu':

.:,#t|"+ir"6'tt6
'Aku turut sqh hilful mutlmyibiin (puianiian omng-omng tnng

bqlaku bik), aat ifu aku masih kecil,'sernentara di bagian akhimya

disebutkan, "Beliau tidak ikut hilful mutha5yibiin (perianiian omng'oftng

baik)." Dernikian ini karena perjaniian tersebut terjadi sebelum kelahiran

beliau. Adapun yang beliau ikuti aclalah Mful fudhul, mereka itu seperti

al muthagryihn(orang-orang 1nng berlaku baik).

Al Baihaqi berkata, "Aku tidak tahu apakah penafsiran ini dari

perkataan Abu Hwairah, atau dari yang setdahnya."los

ee ,4s^Sunan Al Kubm(6/336).
100 Akr.l udak m€nemukannlra di dalam versi cetakryra.
l0l Aku udak . Al Eaihaqi menukil pqkataan darinya yang bisa anda

tenrukan pada16/3671.
Loz Musmd At Imam Ahnad (l/190, 193) dari hadits Abdurrahman bin Auf.
103 Shahih lbnu Hibban, pembahasan: Perbrntan baik, (no. 4374l..
r04 ,4s-Sunan Al Kubn(6/3561.
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Muhammad bin Nashr berkata, "Sebagian orang-orcmg lnng
berpengetahuan tentang sirah mengatakan, bahwa kalimat Mful
muthayyibiin di dalam hadits ini adalah kdiru, lnng benar bahura itu
adalah hilful fudhul, l<arq:n Nabi $ tidak pemah magalarri Mful
muthayyibiin, karena perjanjian ini teriadi jauh seMum kelahiran beliau.

Berdasarkan ini pula, Ibnu Adil6 menilai cacabrya hadits tersebut."

,d,p *i Y'ht Jb'8,tc*+l -[ttrr].rrrv

1817-144;341. Hadits: Bahun beliau C membagikan
harta rampasan perang pida sebagian peperangan dan
tdak pada sebagian Linnya.

144,351. Hadits ini diriwaptkan di dalam Ash-ShahihaiioT dari

hadits lbnu g-ur108. Bahwa beliau menrberi bagian dari harta

rarnpasan perang kepada orang-omng png dikirim dalam pasukan-

pasukan khusus.

At-Tirmidz11o9 $srlota: Malik beltata, Telah sampai kepadaku,

bahwa Nabi $ membagikan harta rampasan perang pada sebagian

Dia mengatakann3p s€bagai konrentar te*radap katrnat: Al Mutlqtgbw adalah
Haslrlm, Umaryah dan Zuratr.
Aku tidak melihahrya di dalam v€rsi c€tak Al l{an 4 kednli pada biografi Ahmad
bin Shalih Al Mishri, dalam ldsah alOarslqn bersarna Imam Ahmad bin Hanbal.
Imam Ahmad menyebutkannya dari riuayat hnu Ishaq dari Az-Zuhri, dari
Muhamrnad bln Jubair bin Mulh'in\ dari ayaturya, dari Abdurrahman bin Auf.
lbnu Adi tidak menilainya cacat di ternpat fr. Wabhu a'larn.
Shahih Al Bukhari(no 3135) dan gDlrih Mtttht (no. 1750).
Di dalam naskah aslinya dicanturnkan, "Batnra Umar," sedangkan yang

dicanhrmkan di sini dari naskah p dan r, dan malsudnya adalah Nabi f,
sebagaimarn dinyatakan oletr riwapt5p-
SurTan At-Tlmldzi (4/ llLl.

.oP.

105

106

to7
108
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peperangannya, dan beliau fidak membagikan pada semua

peperangannya."

;r'bt Jb'8 zeztl,Jr i.;;r?Ll; -[trrlJ.\^\^
I n - t . . .. ,

.c-6r *:; e: i1 giil ,f ,p *:,
1818-t214361. Hadits Lrbadah bin Ash-Shamit Bahwa

beliau C memberi baglan seperempat unfuk sekali

keberangkatan, dan sepertiga unfuk yang kembali
berangkat-

Hadits ini diriayatkan oleh At-Tirmi6rillo dan hnu Hibban di

dalam Shahil>nya.Lrl

Hadits yang berkaitan dengan bab ini:

lM37\ Dart Habib bin Maslamah yang diriwayatkan oleh Abu

Pu,r6112 dan yang lainnya.

Catatan:

Al Khaththabill3 manafsirkan hadits ini, yang intinyii: Bahwa
pasukan khusus (37ang dikirim oleh Nabi $), bila sekali berangkat beliau

menrberinya seperernpat, dan bila mereka pulang kemudian kembali

menghadapi musuh unfuk kedua kalinya, maka bagi mereka sepertiga;

karena kembalinya mereka setelah pulang lebih berat dan lebih

berbahaya bagi mereka.

LLo Surul At-Timidzi (no. 156ll.lll Shalrih lbnu Hibban, pembahasan: Perbrntan baik, (no. 4835).
Lrz Supan Abu Daud(no.2748-27501.
LL3 lYfs'alim ,*-Sunan (4/581.
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.-*ijtv A'-^:4r,iqy*
' Hadits, " Harta nampafin Wrang ifu unfuk onang

tnng tun t *rta dalam peperangan."

Hadits ini telah dikernukakan tadi.

,Jl ,:,-l';i r*, *f;". :iuyr iti rit ,t'; -\ 
^\ 

1

jJ p:, *P h' Jb'6 q slt cJ.,L?'o4 fr r"jlrl, 13,
. i.. - t , ' ,r.7, -r.ro. (.

/*) (y# dt;k 4Qt),i1ir ,v"i!.;lt .)u.?';u)
.i,:, * W.Le d uk ):i fpl';,r.i

1819. Perkataan penulis: Bila imam mengatakan,
'Elarangsiapa mengambil sesuatu, maka ifu adalah
untuknya.' [Maka adalllc dua pendapat: Pertama, bahwa

s5pratnya benar; berdasarkan apa lnng diriwayatkan, bdhwa
Nabi $ mengucapkan ifu saat perang Badar. Namun.yang

lebih benar adalah dilarang. Mereka telah membicarakan
tentang validitas haditsqTa, dan berdasarkan anggapan

kevalidannya, maka harta rampasan perang adalah khusus

milik beliau yang beliau pergunakan sesuai kehendak beliau.

IM38l. Adapun haditsnya adalah Snng diriwayatkan oleh Al

11uLir'rr11s dari hadits Ubadah bin fuh-Shamit:

114 Di dalam naskah aslinya dicanhrmkan: 
"ja ltanpa /aa ), sedargkan yang

dicantumkan di sini dari naskah p dan o.

At Musbdnk (2/L35-L361, dan dia berkata, "sesuai dengan qnrat Muslim."115
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lr'Ss )a:.,.,tlst ,Ft',b *i;r'b, d* yti;:.,L|
-avf c'61t

,.
Bahwa Rasulullah St, k€fika beriumpa orang-orang di Badar,

beliau menrberikan kepada setiap omng aPa lnng diperolehn5a.

Ini dari riwayat Makhul, 6ri.115 Abu Umamah, darinSn-

Suatu pendapat , bahwa dia tidak mendengar

daringra.

144391. Sernentara itu Abu DuuduT dan Al Hukirnll8

meriwayatkanngp dari hadits llrimah, dari hnu Abbas:

k |Jir.i ,F ,y ,)fr.?:;-ii *3;r'ht 4* 4thl
...tk ugl"l';3

Bahwa saat perang Badar, Nabi $ bersabda, "Barangskp 5ang

mernbunuh korbn (musuh) maka bSi"tn sekian, dan bamng Snng

merurwnn tavanan maka bsintn sekian...." lalu dia menyebutkan

haditsryn secara panjang l€bar.

Hadits ini dinilai stnhih oleh Abu Al Fath di dalam Al lqtimh

berdasarlon ryarat Al Bul&ari

Al Baihaqillg b€rlota, "Dan kami meriwayatkan mengenai

hadits Sa'd bin Abu Waqqash dalam pasukan khusus Abdullah bin

Jahs!,."

tt6 lO/4SSl.
ttz Sirpan Abu hril lt:o. 2737, 2738I
tta 41 74*64-1, (z/22L1.
tle 4"5r-, At Kubm (6/3161.
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Dan dia berkata, "Harta yang diperoleh lfail pada perang saat

itu, bamngsiapa mengambil sesuafu maka ifu adalah unfuknya."

Adapun jawaban yang kedua, itu benar, karena sernua hadits
jelas menyatakan bahwa ifu sebelum perang Badar, adapun yang setelah

Badar, maka harta rampasan itu dibagikan, dan itu dilelaskan di dalam

banyak hadits, termasuk hadits hnu Abbas yang telah dikenrukakan tadi,

dan hadits lainnya.

.*n,

F,r3t * ,b'tfr ,un('i.tl* -[ttr.].\ry.
ot-{ ,fj F g'bt ;b g, )-r e qrst'o|r1:t ,f
'A +'J.Ll ib.;lt tW- ,i ,Ju, i#-,)fi r;U-

1820-144401. Hadits lbnu Abbas: Bahwa dia ditaqn
tentang kaum wanita, apakah mereka furut serta berperang
bersama Rasulullah *? Dan apakah beliau menetapkan
bagtan untuk mereka? Maka dia menjawab, 'Mereka furut
serta juga dalam peperangan.lzo Adapun tentang beliau
menetapkan bagian untuk mereka, maka hat ifu adalah
tdak'

Hadits ini diriwa5ntkan oleh Muslimrzl datl Abu Daudl2z dari
haditsnya secara panjang lebar. Di dalamnya disebutkan, "Dan mereka

diberi sekedamya dari harta rampasan petrang."

rN Di dalam naskah aslinya di sini ada tambahan, "Bersama Rasulullah $,"
kemudian penyalin mengisyaratkan unfuk mencoretsrya.r2t Shahih Muslim (no. 1812).

r22 Sunan Abu Daud(no.27281.
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Di dalam suafu riuralat Abtr Daudla disebutkan, "Eleliau

menrberilon untuk merdo."

Rtuapt inl di*ltdhi olelr:

l444ll. Fladib Hast ra, bin Zi!,ad dari nend<nya:

Bahwa Nabi $ mernberi bagian untuk merel<a (kaum wanita)

sebagaimana beliau mernberi bagian unfuk kaum laki-laki.

Hadits ini dirir,rayatkan oleh Abu puu6124 dan An-Nasu'il2s

dalam sebuah hadits. Adapun HasrTmj adalah perawi yang tidak dikenal

(rrnjhul.

144421. Abu Daud meriwa5ntkann5ra di dalam Al Mansil26 dari

jalur Makhul:

lc"ty'&t 6'&i'&l'{-1 g, ii, ;. u\t Ll

&.rut Abu Da,udlrp.27?A.
Stn an Aht &ltlldktlc,27291.
As-Sumn Al Kubnl<arga An-Nasa't (no. 8879).
It{arasil Abu hud (no. 289).

Fti g#6l}$;&t p3 ;r' bt Jb uSt Ll

Bahura Ngbi $ menrberi bagian unfuk kaum wanita, anak-anak

dan hda.

Hadits ni must

t23
t24
L%
L26

35



Talkhishul Hablr

,iLl'F:: ivitt Jb'8 ,L_l- -[ttrr].r,rrr
-*t;'#i;-?-;|*

l82t-t444g1. Hadits: A*oo. pada *-"n Khaibar,
beliau ! member.ikan barang bawaan Marhab kepada orang

lpng membunuhryra.

Al t{akimlu meriurayatlon hadits ini dengan sanad Snng di
- dahmnya terdapat Al Waqkli:

. . t. i. ,.t.t1 '-7 e oa tl.t l.io.lt le t I a ..
ry- t'S ct..ar.lu, ?t $rt / {.iL-, bt, J-rt qP

F3;r'?it * t,'S;, *blt'.rba:.$'* r:;t ,lL
.t*: 'i'rZJltr

"Muhammad bin Maslamah menebas kedua betis Marhab hinggu
mernutr.rskannya, narnun itu fidak sdmpai mernbr.rnuhnya, lalu teuratlah

Ali, kernudian dia menebas lehenrya. Lalu Rasutulluh C mernberikan

barang kepada Mfiarrrnad bin Maslamah."

l44Al. At tlahm fuga mernmyatkanrzs 6*r* sanad terputus
yang di dalamnya juga tardapat Al Waqtdi: Bahwa Abu Drtanatrlah Sang
mernhrnuhrqn.

144451. Ibnu Ishaq menegaskan di dalam As=1infin: Bahwa
Muharnmad bin Maslamah 3ang mernbunuhnya

Namun lrang tepat, bahua Ali bin Abu Thalib lrang
mernbunuhnln, sebagaimana disebutkan secara valid di dalam:

127 HR. Al Baihaqi di dalam As-furmn Al Kubn 6n}gl, dari jalur Al Hahnr" hpi
aku tdak menemukannya di dalam Al Musbdrak.

128 tbid
t2e Lih. As^iinh An-Nabawfiyh, karya lbnu Ishaq, (4/304)
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144461. Shahih 74*6fl3o dari hadits Salarnah bin Al Alnva.

t$47\ Musnad Ahmad3r dari Ali,

t:r;Lsil
"Setelah aku mernbunuh Marhab, aku membawakan kepalan!,a

kepada Rasulullah C."

lt )*r'?,tL?,i;e 61 4* -[trt,r].r,,rrr
'u)L.r>",g*5t; )*:r$?; * ?; *i *'b', *
..4fiy ,V * u.:# f.tts u'^# ,F d ir.,:"tiv ,:srtljt

.e'-;J'Jl

L822-144481. Hadits Abu Qatadah, 
*Kami berangkat

bersama Rasulullah S dalam perang Hunain, lalu aku

melihat seorang lelaki dari golongan kaum musyrikin yang
sedang menindih seorang lelaki dari golongan kaum
muslimin, maka aku berputar unfukn5,n hingga
menghampirinya dari belalrangnya, 'lalu aku menebas urat
bahuqla ...' Hingga alfiir hadits.

Hadib ini diriu4aatkan oleh Al Bukhari dan Muslim lmutbfaq
'alaih.t32

13o $atth Mtttfrrn (no. 1807).
r31 Muslil Al hnarn Ahnd ll/lll.
t32 51r1ii1i 4l Buktnri(no.3142) dan Stnt k Mlstrn(no. 1751).
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),';\r U'oA Ul i ok &'F,i & :# i.r #-
.itfrc.ticr\?*i

1823-t44491. Hadits: Bahwa Nabi C fidak memberikan

barang rampasan Abu Jahal kepada Ibnu Mas'ud, karenq dia
(Abu Jahd) telah dibunuh oleh dua pemuda Anshar, yaitu
Mu'awwidz bin Afra dan Mu'adz bin Afra.

Hadits ini diriwayatkan oleh Al Bukhari dan Muslim (mutkfaq

'alaifif# dari hadits Anas, dia berkata: .

1!* t e 6'*i-'; ,'&,t iah, d* lt J;:titl
ir-;+ ,*1i ti. ,p i,fr ti.t'ift i',:*:; )-U ii;',pu

.qQt r;i;. ,1u\.:J6
Rasulullah $ bersabda, 'Siap tnng mau melihat uii w"s

menimpa Abu Jahal? maka bertolaklah Ibnu Mas'ud, lalu dia

mendapatinya telah ditebas oleh kdua putera Afra' hingga dingin, lalu

hnu Mas'ud menggenggam jangguhlra, lalu berkata, "Engkau Abu

Jahal?' hingga akhir hadits

t44501. Al Bulfiari dan Muslimls jugu meriwayatkan dari.hadits

AMurrahman dalam kisah tertunuhnya Abu Jahal, secara paniang

lebar. Di dalamnya disebutkan:

Talldrlshul Habtr

133 shahili Al Bul<hari (no. 4020) dan shahih Muslim (no. 18).
ts Slnhth Al Bulrtarrkp.3l4l) dan Slnhih Muslim(no. L7521.
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$ii tK,5 :Jw *t-,, ;vht * :t, J;, jts,*ro

.cf ,iL l.J.t :
aca

F i.t sc 7\r ok, CHt /. ) t' i 1uJ,l. * d*,
[-alu keduan5n kernbali kepada Rasulullah S, lalu beliau

berhnya, osiap di antam lalian badua Sang telah menbunuhn5a?'lalu
masing-masing dari keduanSn menjawab, uAku yang telah

membunuhnga." Maka beliau pun melihat kepada kedua pedang

mereka, lalu beliau bersabda, oMasing.masing kalian bqdua telah

membunuhn5a,'lalu beliau mernberikan barang bawaan Abu Jahal

kepada Mu'a& bin Amr bin Al'Jamuh, dan yang lainnya Mu'adz bin

Afra.

l4/illl. Sernentara itu dalam Mtsnad At madlss diritmptkan
dari Abu Ubaidah bin Abdullah bin Mas'ud, dari ayahnya:

t lz { z .t. llc . ., ,1. ..... tc. -,4.,. td
-Ps ef fs *) e4P us )n ?t, F l{l r*J dl

,,-l,ht L ' A, ,# .*. ii{i b:bt d ,a;r,a;h'*lu_. - (r - ifr_ g;_ a __ 
,.1, .?. .

Bahun dia,/ls mendapat Abu Jahal saat perang # *
keadaan telah ditebas lokinp dan roboh, dia berusaha menghalau

orang-orang daringra dengan . lalu aku mengambilryn dan
menrbunuhqn dengan ifu. Kenrudian Nabi $ mernberikan

bamng baunannya kepadaku.

16 Mwtdattnnenrua$/44!;l.
Ll6lA/4561.
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Riwayat ini menyelisihi apa !,ang terdapat di dalam fuh-Stnhih.
Dan kernungkinan kedua hadits iersebut dapat dikompromikan, lraifu
bahwa beliau memberikan keeada lbnu Mas'ud pedangnya itu sala yang

digunakan unfuk membunuhrrya.rs7

!^{t;'A),i ,F; :L* -[t toY]. r,rr r

L824-1M521. Hadits,
kotbn (musuh), mala
bawaanrya."

Hadits ini diriuayatkan oleh Al Bukhari dan Muslim (mutbfaq

atailXtsa dari hadits Abu Qatadatr

tu14531. [Dan1las disehrlkan juga seperti itu di dalam Munad
Ahmad$ dari Samurah bin Jundub derrgan redaksi dan malma hadits

yang sama, sementara sanad yang ada padanya pun tidak ada masalah.

Pelajaran yang dapat diambil:

Disebutkan di dalam s€bagbn ktab-kitab para sahabat kami:

Bahwa Nabi S mengatakan ifu dalam p€rang Badar. Ini keliru, karena

sebenamya beliau mengatakan ifu saat perang Huhain, dan itu terdapat

di dalam Shahih Muslim. Mernang itu disebutkan di dalam Tafsb lbnu
Mardaunih di awal-awal surah Al Anfaal, dari jalur Al Kalbi, dari Abu

Shalih, dari hnu Abbas.

137 Bahllarl itu terdapat di dalam v€rsi cetak Al Mtsnad hn Juga pada terbitan yang
tebh dl-bhqlq di Mnsmsh Ar-Rblah 0/278-2791: Abdullah berkata, "Lalu
beliau mernberikan pedargrya itr lepadaku."

Ba .chaliih Al Buklnri(no. 31421dan StDttk M$tm(no. 1751).
139 P*i naskah p dan o.

14o Musmd At Imam Ahmad (5/121.

'hnngsiapa Wng membutuh
bginW barang (rampaan)
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. Abu pu,r4141 juga meriuralntkan dari hadits Ibnu Abbas, 6qh*.u

dalam p€rang Badar beliau $ bersabda, 'Elatangsiap tmng me.mklruh

korbn (mrcuh),lmale bqinta dmikian dan dqnikian.' . :

' 
Hadits ini telah dikernukalon.

Mdik berkata di dalarn Ail Muwatlitlia'2\4z Tidak.sampai
kepadaku bahwa Nabi $ bersabda, %mngsiap lnng mernbunuh

kofun (musuh)tB, mal<a bgintn banng (mmpasn) bwaannSa,

kecuali dalam perang Hunain."

Aku katakan'

144154} Diriwagratkan dalam ,4sh-Shahihain Bahwa beliau $
menehpkan bamng bawaan (korban) bagr yang membunuh(n5la).14

Ll :g^1tt i,,Jh #Y i fr 4)- -[t too]. \,rY o

.t-tisr',,J.!- lr rpp.*trr;6 i-,);r,h,, *'4t
1825-IM55l. Hadits Auf bin Malik dan Khalid bin

Walid: Bahwa Nabi $ menetapkan barang bawaan (korban)

bagi yang membunuh(nf), dan beliau tidak membagi lima
barang bawaan tersebut.

&mn Atu 2uiudfirr..2737, ngq.
Mttnthtlm' Al hrnn lulaltk (2/4551.
Apa png dl'anhra dua tarda lonJng silnr hilang dari naskah 6hln, sedangkan
pencanturnan ini dart nasloh p dan r.

Disebutkan di dalam hadib Auf bin Malik yang diriwayatkan oleh Muslim, (no.
1753), di dalamnya terdapat perlohan Auf kepada Khalid, "Apakah engkau
fidak tahu bahwa Rasulullah I telah menctapkan barang bauraan (korban) bagi

Snng menrbunuh(ryrap" Jadi maknanf dtsimpullon dari hadib Abdurrahman bin
Arf mergenai ketetapan Nabt I tenhng banrg bawaan Abu Jahal untuk
Mu'adz bin Amr bin Al Jamuh. Lih. Slnhih Al Bukhari (no. 3141) dan Shahih
Mudinkp. L7521.

141

r42
ltlll

41



Talkhishul Hablr

Hadits ini diriunyatkan oleh Ahrnadl4s, Abu Daud16, hnu
1'1i66ur.147 dan Ath-Thabarani148 dari hadits Auf, dan itu juga terdapat

di dalam Slalrih 74ro11,r]+e dahm redalrsi hadits png panjang, di

dalamnla terrdapat ldsah Auf bin Malik hsarna Khalid bin Walid.

. '. 
a't'P';. *t ;a h, J.'6,L1* -[t t orJ. r,rrr

,f t')Jr'#3 2u.'u fj,,rill,dr qQ'n ?r :"
.-# Lfil *:cv\\,f t'P Cr |eq &,ib:"It

1826-141561. Hadits: Bahrpa beliau 0 membagikan

harta rampasan perang Badar di salah safu celah perbukitan
Ash-Shafra', dekat Badar. Beliau membagikan harta
rampasan perang Bani Musthaliq di mata air mereka, dan
beliau membagikan (harta riamp.xian perang) Hunain di
Authas, lpitu lembah [Hunainltso.

Tentang pembagian harta rampas.rn peremg Badirt

IM57l. Diriwayatkan oleh Al Baitnqilsl dari jalur hnu Islraq,

yaitu di dalam Al Maghazi.

1t15

Irl5
147

1rl8

r49
150

151

Musnad Al Imatn Ahmad(6/261.
Surnn Abu Daud (no. 27 zll.
Shahih lbnu Hibban, pembahasan: Perbuatan baik, (no. 4842,48441.
Al Mu'lan Al l{ablr $u L8/47 48, no. 84}.
Shahih Mustm (no. 1753).
Di dalam naskah aslinya dicantumkan: Khaibar. Ini keliru, yang benar adalah dari

naskah p dan o.

As-Su@n Al Ku bn (6 /305 _.
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Sedangkan pembagian harta

Syafi'i di dalam

Baihaqils3 menyimpulkannya dari:

Talkhishul Habir

rampasan Bani Musthaliq; Asy-

AI Ummlsz,'dernikia11, dar1r.,.$l

t44581. Hadits Abu Sa'kl, dia b€rkata 
:

rI4,,trj:* &:t;vht * yt );r {st?
of t-r'ri*rLt l.it G q) ri, * 6)i 7?, A? t#

.u-Ft?i....5f :'gu
'Kami berperang bersama Rasulullah $ dalam perang Bani

Musthaliq, lalu lorni menauran unnita-uranita bangsa Arab yang

terpandang, kami pun lama mernbujang (tanpa disertai isti), dan kami

ingin memberi tebusan dan kami ingin [bersenang-senang]1s serta ber-

'azl (mtgeluarkan sperrna di luar kemaluan ishi) ...' lalu dia

menyebutkan haditsnya.

Da berkata, "lni menunjuldon bahwa beliau mernbagikan harta

rampasan mereka sebelum kerrrbalinf beliau ke Madinah."

Adapun pernbagian harta ftrmpasan perang Hunain fidak

diketahui, sedangkan yang diketahui:

l459l. Apa yang disebutkan di dalam Shahih Al Bukharlss dan

lnng lainnSa dari hadits Anas: Bahwa beliau mernbagikannya di

Ji'ranah.

Al tJrruq lorya Asyspfi' i (4/I4o-l4ll.
As-1umrl Al Kubn(9/541
Di dalam naskah aslinya dicantumkan dengan redaksi: 6-i5 (bersenang-senarg),

png dicantumkan di sini dari'naskatr p dan o.

ShahihAl tukhad (no. 41t18).

t52
153

154
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Sernentara itu Afi-Thabaraniltr meriwayatkan di dalam //
AtMdtLsT dari hadits Qatadah dari Anas,

*b5 {- li*'u rt;-, ivi" * i, J;, Lj il
.W r&6 W,.'e::ltt';i U4, J

"Setelah Rasulullah $ selesai dari prang Hunain dan Thaif,

beliau mendatangi Ji'ranah, lalu mernbagi-bagikan harta rampasan

p€rang di sana, dan beliau benrmmh [darinya;tss.

-r--*rt :u LF uk $:tt Ll,Ly-[t t r . ]. t,rrv

orL;lr €rbJrt # *:trlrht * lnr Jrt# *
.w

L827-l1Ut6Ol. Hadits: Biasanya pasukan khLus
berangkat dari Madinah di masa Rasulullah $, lalu mereka

mendapatkan harta rampasan perang, dan ifu tidak disertai
oleh orang-orang yang menetap di Madinah.

Asy-Syafi'i meriwayatkannya di dalam 41 g^ntss dan Al

Baihaqi dari lalumya di dalam lJ !fi2'6ffi.76o

156 Al Mu'jam N Ausath (no. 3883).
rs7 Di dalam naskah p dicantumkan, "Di dalam riwayat Ath-Thabarani di dalam r4l

Auath," sedangkan yang dicanhrmkan di sini dari naskah l, dan ihr lebih baik.

158 Di dala,rn naskah I dicanfumkan, "Di *m," sedangkan yang dicantumkan di sini

dari naskah 7 dan Al Mu'prn Al Austh.
lse Al {Jmn, kann Aers}afi'l(4/LMI
r50 Ma'dkh As-Surmn m AlAbar(5/742-1431.
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-[tt1\].\^Y^ :

,
:e.-*

'i;i 
fr,'&hr;3 {;r\'#e

L828-l.Ll. Hadits: Diriwalptkan bahwa ! pasukaa

kaum muslimin berpencar, lalu sebagian mereka mendapd
harta rampasan di Autash, dan sebagian mereka di Hunain,
lalu mereka digabungkan.

Hadits ini diriwayatkan oleh Al Bukhari dan Muslim (mutbfaq

'alaililLil dari hadits Abu M,sa:

7*6'*1iL} Li6 *;;r'\, ;;pr'al
a -': : '"4

T'JJ...'i '*tt o:.'i-:r'r@ f*tf Jf ;-".'eru\r
.a l

"Bahwa setelah Nabi $ selesai dari perang Hunain, beliau

mengutus Abu Amir Al fuy'ari unh.rk memimpin sebuah pasukan ke

Authas, lalu berjumpa dengan Duraid Ash-Shammah...." lalu dia

menyebutkan haditsnya.

ArySffi'imengatakan di dalam Al UmmL62, "Pasukan berkuda

kaum muslimin telah berangkat dan mernperoleh harta rampasan

p€rang yang banyak di Authas, sernentam kebanyakan anggota pasukan

berada di Hunain, lalu beliau menggabr.rngkan mereka." Al Baihaqil5s

juga meriwayatkan darinya.

161 Shahk Al Buklnri(no. 43231dan Slahih Muslimbo.2498l.
L62 Al Umm, lorya Astrstafi'l 14/1421.
153 luk'rifat,4s-Surmn wa Al Atur(5/1421.
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..o . . 'i, . tt I .. I

;t-; ;A.a? :# i.t er,;>. -[t r r r]. t,rr I
'1 "

f'ow;
L829-lW2l. Hadits lbnu Urnar: Beliau menetapkan

J

dua bagian unfuk kuda dan satu bagran unfuk penunggang
krda.

Hadits ini diriwayatkan oleh Al Bukhari dan Muslim (mutbfaq

alaill1.ra

Wt; G"fr lP,lt,Ll- -[tt1o crrrrJ.\Ar.
.:g,t}*!' ,{gtvAp'

1830-14463-M651. Hadits, 'Kttda itu dlikatkan Wda
ubun-ubunnyn kebail<an hingga hari Hamat, pahala dan
harta nampatnn perang-"

Hadits ini diriwayatkan oleh AI Bukhari dan Muslim (m.uttafaq

blaih) dan hadits Urwah bin Al Ja'd Al Bariqil6s, hnu Umar/t66,r57

dan Anas.168

Hadits-hadits lpng berlraihn dengan bab ini,
diriwayntkanz

144661. Dari Abu Humimh di dalam riwayat At-Tirmidziroe 6*
fi1-[16s6'i.170

Shahih Al Bul<hari (no. 28281 dan Shahih M.tslim (no. 17 621.

Shahih Al Bul<hari (no. 2850) dan Shahih Mlalin (no. 1873).

16/4571.
Shahih Al Bukhari(no.28491dan Shahih Mtslim (no. 1871).
Shahih Al Bdnnn' (no. 2851) dan Slahih Muslim (no. 1874).

r64
165

155

t67
168
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lM67l. Utbah bin Abd yang diriuraSntkan oleh Abu pur6.u1

!4468i. Jarir !,ang diriwaptkan oleh y*6-172 dan Abu

Daud.u3

lWg, 4Fi7Ol. J6f,i117a dan Asrna bin yu66us !,ang

diriurayatkan oleh Ahmad.

1M7Ll. Hudzaifah yang diriuagntkan oleh Ahmad]76 dan Al
Bazzar.tTT Ada juga jalur-jalur lainnya yang dihimpunkan oleh Ad-

Dim5nthi di dalam l{itab Al l{hail. Aku telah meringkasnya dan

menambahkan safu juz sederhana padanSn.

..t
-brt ,li -[t tvr]. \ 

^r\t *3 {'X', ,* 6 ,tt:t

r74
175

t76

t77

178

.j.il4'#?;'F "tr )?\;A"lt i.lt
L83l-l$72l. Perkataan penulis: Diriwayatkan bahwa

beliau C fidak memberi Az-Zubair kecuali untuk satu ekor
kuda, padahal dia datang dalam perang Khaibar dengan
beberapa ekor kuda.

Hadits ini diriwayatkan oleh As!rS!,afi'i178 666 hadits Az-Zubat

dengan sanad terputr.rs.

r6e Srorrra Ar-Tbmrd(no. 1536)-
170 SuDrT AftIttasa'r(no. 3552).
r7r SuDt Abuhdkp.Zil2\.
r72 Slphth Mttshn(no. 1872).
173 Aku tsdak di dalam riwayatrya, dan itu diriwalntkan oleh An-

Nas'ai (no. 35721.
M$nd Al Imam AladlS/3521.
Mus,ril Al Inlam Ahd(6/4551.
Aku Udak di dalarn riuayabqp, dan Al Hafizh hnu Hajar juga
tidak menyebutkan ihr darirUn di dahm ltfrlnf Al Mahrah, dan di dalam Fatt Al
kd,(6/571, hanp merynndarlonnya kepada NBazzar seorang.
Musmd Al har(no.29421.
Al Umm, larya Asysyafi' i (4/L451.
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Dan dia menSnnggahlTe hadits Makhul: Bahwa Nabi &
mernberinln lima bagian k€filo dia turut serta perang Khaibar dengan

dua ekor kuda; alasannya karena sanadnya terputu5180, sedangkan anak

orang itu lebih mengetahui tentang haditsnSTa.

Aku katakan:

tA73l. Tapi disebutkan di dalam riwayat Ahmadl8l dan An-
11u*'i182 dari jalur Yahp bin Abbad bin AMullah bin Az-Zubair; dari
kakeknp, dia berkata, "Dalam perang Hunain, Nabi $ memberikan

ernpat bagan unfuk Az-Zubatr..." Hingga akhir hadits.

144741. AI Waqidi meriwayatkan dari Abdul Malik bin Yahya,

dari Yahya bin Ma'mar, dia berkata,

;rb, *A,{'irft eLj'#i; !.1t 6 itr
to f !. t. .tl. .

'f#t 4'-'" fbf
"Dalam perang Khaibar, Az-Zubatr membawa dua ekor kuda,

lalu Nabi $ mernberiqra lirna bagian."

Ini sesuai dengan riwapt mural Makhul, narnun AqfSyafi'i
mendustakan Al Waqidi.

Yakni Imam Syafi'i. lJh. Al Bilr Al Munir (l /35L1.
Ibid.
Di dalam ltfrhaf Al lutahnh dia Edak menyandarkannya kecuali kepada Ad-
Daraquthni dan Ath-Thahawi densan sanad lni. Sernentara Ahmad di dalam /4/
Mu,stad(1/166), meriwayatkan dari plur Fulaih bin Muharnmad, dari Al Mundzir
bin Az-Zubair, dari aphya: Battu,a Nabi $ memberi Az-Zubair satu bagian,
ibunya satu bagian, dan kudanya dua bagtan.
Sunan An-Nasa it (no. 3593).

t79
180

181
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'rrt ?-;r.l. t'rti'lj r;rA e i*f iv ,t:;-\ ArY

'.9j2

t832. Perkataan penulis: Ahrnad berkata, 'Diberikan

untuk dua ekor kuda dan .tidak lebih; berdasarkan hadits

yang menyebuitkan tentang ifu."

Aku I'ratakan: Mengenai ini terdapat sgiumlah hadits lnng
terpuhrs sanadnln, salah safuryra:

144751. Diriwayatkan dari Al Atrza'i:

Bahwa Rasulullah $ menrberi bagian r.rntuk kuda, dan tidak

mernberikan kepada seseorang lebih dari (bagan) dua ekor kuda,

walaupun dia membawa sepuluh ekor kuda.

Sa'id bin Manshurl83 meriwayatkannya dari Isma'il bin A5iyasy,

derilrlp. Sernentara sardanp mu'dlnl.

t4{.i76l. Sa'id jraga meriuaSptkannln dari ialtr Az-Zrthri:

,rA",fr iA'*l}li'# oj it*'*Ll
'ri,Lt ta:. yVW; frl'^1;rlAf.ry W ry^; fl -^;tf

vy',f ,fit',t; ok t, frl 
:e

'La 
Sumn &'id bin Manshurkp.2774l.
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Bahwa Umar mengirim surat kepada Abu Ubaidah, "Hendaknya

engkau mernberi dua bagian unfuk seekor kuda, dan empat bagian

unhrk dua ekor kuda, serta safu bagian unfuk pernilikn5n, maka ihr

adalah lirna bagian. Untuk p€rniliknya satu bagian, jadi semmnya lima

bag[an. Adapun Fng lebih dari dua ekor kuda maka itu adalah

pendamping."

144771. Senrentara itu Al Hasanl& meriwaSntkan dari salah

seorang sahabat, dia berkata,

.i''A'Ot *l -Lt;f'?t' ,)* !' J;, og

"Rasulullah O fidak menrberi bagian kecuali unfuk dua ekor

kuda (untuk satu orang)."

q:l f 'nLl;- on ;r3:t'ol ,Ly -[t tv^]. \ 
^rr

V oki j..at

L833-IM78]. Hadits: Bahwa Al Abbas mengambil dari
bagian kerabat, sementara dia adalah seorang yang kap.,
Demikian juga lbnu Abbas.

Hadits ini disebutkan oleh Asfsyaf i.l85

.i\ LU ot{ j.1r'tl ,s:i ,u-y-[t tvr]. t,rrt

Mslnnnaf lbnl Abu Stplbah 16/4911, dari Yahf bin Sa'id,.dari Al flasan,
mengenai seseorang yang turut dalam peperangan dan dia membawa beberapa
ekor kuda: Dia tidak diberi bagian dari harta rampasan perang kecuali unfuk drn
ekor kuda. l,-ih. Mushannaf AMwrazaq, (no. 9315).
Al Umm,lorya Aqrsyafi'i, (4/1501.
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t83+tW79l. Hadits: Diriuayatkan bahwa Az-Zubair
mengambillcan unfuk ibrmya.

Adapun png diterima, ifu disebutkan oleh lbnu Islraq di ddam
As-Simh pada pernbahaxrn tentang pernbagian harta Khaibar, dan

unhrk ibungra Az-7;tbair sebaryak ernpat puluh tnaq.

Adapun bahwa Az-Zubatr menairnanya, maka perlu ditinpu
lebih jauh.

s-.:..t;t{ ,.Ct'JLlLl ,t6 y'.t q*-[t tr.]. \,rro
i,, 'Ar,f?ri,'t, * !*r*i;r"b, ,* y, )*, tc:

o '.1.:4t*)*
1835-t44tt0l. [Hadits;tas lbnu Abbas: Bahwa para

penerima f4' di maln Rasulullah $ terpisah dari zakat, dan
par.r penerima zakat terpisah dari fai'.

Al BaihaqilsT meriwayatkannlp dari jalur Al Muzni dengan ini.

Dia berkata, "Kami juga meriwayatkan dari Utsman apa yang

menuniukkan hal itu."

irell ok ,7At i.*L_* -[tt,rr].,rrriro
.",.:JJ u pt d*x.

Di dahm naskah asliqn dicanhrmkan: "P€rkataan penulls," sedangkan 1nng
dicanhrmkan di sini dart naskah g dan r.

l'{a'rifah,as-Su:an w Al Abar (5/ L63I
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1836-t44811. Hadits Sa'id bin Al Musayyib, 'Drilu
omng-orang diberi baglan harta rampasan perang dari 3png
seperlima."

Fladits ini diriuaptkan oleh Aqr$nfi'iI88 dari Malik, dari Abu

Az-?ind, darinya, dengan redaksi ini.

lWzl. Diriurayatlcn iwa oleh tbnu Abi'$pibahlEe dari Flahh,

dad Yatrya bin Sa'id, dari Sa'id bin Al Musa3ryib,

,Ft u|tforfrq$k c:Jv

Dia bcrlota, "Mereka 6dak dib€ri bagian harta rampasan perang

karali dart 1nng seperlima."

t44831. Driurayatkanl$ iugu dari jalur Al HalGrn, dari Amr bin
q1r'aib, dari aphnyr619l;

-,2'-; JfrLl'Ji Prln *3 {')st ,* lt J;:.,Lt
.a'I

.qQt...rf-ir b,i*:r
Bahwa Rasulullah $ mernberi bagian harta rampasan pcrang

sebelum dihrnrnlonlon k€ilnflban sep€rlirna dari harta rampasan perang

... tringga at<hr naaie. Hadits ni mwal

Al Urun karyd AEAEfi'l(4/1431.
Musltamaf lbnu Abu Sgihh (no. 15142).
Mudnnmf lbnlAbu Syrbhfiro. 14131).
Di dalam naskah aslinp dicantumkan" "Dari kakelmya," ini keliru, sedargkan

yang benar dari naskah ; dan o, dan ini iuga dih.rnjukkan oletr perkahan'

pengarang di bagian alrtrimya.

188

189

190

l9l
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c ot,
4l !-.lJl

...,,t$';+'*, {r1" ,-b nt J;i }L'i os i
192

193

.urtji,tst y):ts G, * L-*. Ir t,r t]. r,rrv
1837-14/.84l. Hadits Umar: Tentang pembukuan En'ir-

sln'ir.

Hadits ini diriwayatkan oleh Al Baihaqi di dalam Al Ma rifal*e
dari jalnr Aslrqrafi'i.

$t W3 k tf U ,Ly-[tt^o].\^r^
'J:;f- oc '#'ol, *ir ;2 r,rlr ;.

1838-t41851. Hadits: Bahwa Abu Bakar dan [Ali;tss
berpendapat unfuk menlnmakan di antara manusia dalam
pembaglan, sementara Umar membedakan (dalarn
pembagian)

Asy-SSnfi'i meriwaptkann3n di dalam 41 g*-.t94

IW6l. NBnzzarres dan Al Baihaqile6 meriwayratkan dari jalur

Abu Ma'qpr, dari lT,aidltst bin Aslam, dari ayahnyra, dia berkata:

Datang harh dari Bahrain k"pada Abu Bakar, lalu dia berkata,

Ma'rifah,4s-9unn m AlA6arbo t1015, 4OlA.
D dalarn naskah aslinya dicantumkan: Umar, sedangkan yang dicantumkan ini
dari naskah p dan ., dan ihrlah yang b€nar.

re4 AI [Jmm,lor]a AE$tafi't (4/14flll.
res ltasyfAlAsbr(no. 1735).
L% ,As-Su:an Al Kubm(6/3481.lyl Kesalahan di dalam naskah aslinlra lrang m€ncanfumkan: yazid, sedangkari yang

benar dari naskatr p dan c.
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'Barangsiapa yang ada perjanjian dengan Rasulullah $ malo

hendaknya dia datang...." lalu dia menyebutkan haditsnya 5nng panjang

tentang penlramaannya dalam pernbagian di antara manusia, dan bahwa

Umar mernbedakan di antara manusia sesuai dengan martabat mereka.

lW7l. Al Baihaqiles ,nsriwayatkan dari jalur lainnyn dari jalur

Isa bin Abdullah/199 Al Hasyimi, dari ayahnya, dari lrakeknlra, dia

berkata, "Dua orang wanita mendatangi [Alil200 ..." lalu dia

menyebutkan kisahnya. Di dalamnya disebutkan,

j,EaL=nl
',t*L 

rf )
"sesungguhnya aku telah melihat di dalam Kitabullah, a"" Oa"f.

melihat di dalamnya ada kdebihan (ketrtamaan) anak kehrunan Isma'il

atas anak kefurunan Ishaq."

.+'* *r,ti-[tt,r,r]"
t44881. Perkataan penulis: Diriwayatkan iuga dari

Umar dengan redalsi dan makna hadits lnng sama..

Al Baihaqi berkata, "Kami merituayratkan itu dari ULsman.'

Y,a *'rl t'it yq G -,a jt

198

199

200

AsSu,Tan Al Kubn 16 /3481.
w458/,.
Di dalam naskah aslinln dtcanfumkan,'r*, dengan nfa', int salah, sedangkan

yarg benar dari nasloh p dan r.
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,o'F dqr,'#: f *J L*-ttt,rrl.\^r1
t.aa,. -a. -.-.tr.of_f .4,,tl

1839-t44891. Hadits Abu Bakar dan lJmar, 'Harta
rampasian perang ifu bagi laang ikut dalam peperangan."

Hadits iru matguf-

Asyyafi'izo1 meriwa5atkann3n dari jalur Yazid bin AMullah bin

Qusaith, bahwa Abu Bakar mengirim lkrimah bin Abu Jahal bersama

lima mtus orang dari kaum muslimin sebagai pasukan banfuan unfuk

Zilnd bin Lubaid...." lalu dia menyebutkan kisahnya, di dalamngp

disebutkan, 'Lalu Umar mengirim sumt 'Sesungguhnya harta rampasan

p€rang ifu bagi png ikut dalam pepefttngan'." Di dalam sanadn3n ada

keterputusan sanad.

l4/ig}l. Dan dari jalur Thariq bin Syihab, "Orang-orang Kufah

menrberi bala banfuan kepada otang-omng Bashrah, mereka dipimpin

oleh Ammar bin Yasir, lalu mereka datang, sementara orang-orang

Kufah telah memperoleh harh rampasan perang..." lalu dia

menyebutkan kisahnya, di dalamnya disebutkan, "Lalu Umar mengirim

surat 'Sesr.mgguhnSn harta mmpasan perang ifu bagi yang ikut dalam

peperangan'." SanadnSn shahih, telah dikernukakan secara mar{u' darr

nmuquf.

kri diselisihi oleh:

l449ll. Apu y-S diriwalptlon oleh Abu Yusuf dari Muialid, dari

AqrSya'bi dan Z\,ad bin laqah bahura Urnar mengirim surat kepada

$'d,

mt Ma'ritah,As-Surranz m Al AMr (5/1431.
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,ik?G Siit'e tf ,p'';,'!,rl'# p;,.ui,:ifi
a

.i;.jJt
nAku telah mengirimkan bala bantuan kepadamu dengan suatu

kaum. Maka barangsiapa dari mereka Srang datang kepadamu sebelum
selesainya perternpuran, mal<a sertakanlah dia dalam (pernbagian) harta
rcmPasan p€rang."

Asy-Syafi'i berkata, "lni tidak valid." Aqr$nfi'i juga berkata,
"Tdah diriwayatkan dari Nabi $ sesuafu yang tidak sesuai dengan

rnakna apa yang diriwayatkan dari Abu Bakar dan umar. sekamng aku
tidak mengingakryn. " Selesai.

Tadi telah dikerrukakan dari ifu secara marfu'.
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#y,-.Y
KITAB PENDISTRIBUSIAN ZAKAT DAN
PET.IYALURANI\IYA KEPADA DETAPAN

GOLONGAN

h, * it'r Jit6,#;?tt,Lt- .[ttrr].r,rt.
aWVvi 6{brf & ot:Juii i:"|ar lvli *:r rXL

.'e; e:r ,tUt'!t
ilL4}-t4.lg2l. Hadits: Bahwa dua f"fuf,i mendatangi

Rasulullah 0 untuk meminta zakat kepada beliau, .maka

beliau bersaMa , " Jika l<alian betdua mau mara aku atcan
memberi kalian, narnun di dalamnSm frdak ada bagian bgi
onang kayu dan tidak pula hgi orang tnng kuat tagi
bennggota tubuh normal.'

Diriurayatkan juga dengan redalsi:

#ti\ti,'!t
oDan tidak pula bgi omng kuat jang mampu bekqia|,
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Hadits ini diriwayatkan oleh Asy-Syafr'i2o2, Ahmad203, Abu
Daud2m, An-Nasa'i2os dan Ad-Damquthni2o6 dari hadits Abdullah bin
Adi bin Al Khipr:

F.r r+Lb, * ]nt Jyt,5t1ifritll ,F;'of
t* oL :JGs i'il; 6G rtt q'ili i:t"at r)L.;' ' 

#'r1;rt:lr.iJ.q;'g'1,a.
ii;*s

"Dua orang lelaki mengabarkan , bahwa keduanSra

mendatangi Rasulullah e unfuk merninta zakat dari beliau, rnaka beliau

memperhatikan fisik mereka berdua, lalu beliau memandang bahwa
keduanya [sebagai dua orang kuat]202, maka beliau bersabda, ,Jika

l<alian bqdua mau maka aku al<an mqnbqi kalian, namun di datamnja
tidak ada bstan fugi omng l<a5a dan tidak pula bagi omng kmt 3ang
mampu bekuja'." Rdaksi Ahrnad.

Ath-Thahawi menambahkan di dalam h5nn Al Muq*il,
"Bahwa dua orang lelaki dari kaumnSa ..."

Ahmad bin Hanbalzo8 6oL1u, "Betapa bagusnya hadits ini."

Msmd Aat-9jafi ftral. 379). '
Musmd Al Inam Ahnadl4/z%Ll dan(5/3521.
Srr*n eO,[ *ud(no. 1533).
Sunan An-Naa'l (no. ?-5981.
Sunan,M-hrqutlnl (2/ ll9l.
Di dalam naskah aslirUn disebuflon, "Dra orarg png jahil," sedangkan gang
b€nar dari naskah p dan r.

Tanqih At-Talzqiq, (2/2751. Ungkapan lengkapryn, "Itu adalah Spng terbaik
sarndnya."

n2
203

n4
2\5
M
207
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Catatan:

Dengan denrikian jelas, bahwa kalimat, 'Dan tidak puta bgi

ini. Menrang diriuayatkan di dalam hadits lainnya:

I44;93l. Diriwayatkan oleh Alxnadzo9, fip[1656'i210, Ibnu
Maja[2lr' hnu Hibban2t2 6*, Al Hakim2l3 dari hadits Abu Hurairah
dengan redaksi:

.:vi ii lq|jr)'r', d'i:i;t l;t
%kat Mak haht bgi orar?g t<a7a datt ddak pula lbgi orug

!an!12r4 kmt lagi b*anggob tubuh normal.,,

I44l94l. Serta diriu/alatkan oleh Abu pur6215, At-Titmidzizl5
dan Al 114rin 217 dari hadits Abdullah bin Amr hnu Al Ash, dengan
sanad hasan. redaksinya:

, : -c .,
.cf I zt cf9.

'Bagi omng 5ang kuat bertanaga.'

M)snd Al Innn AIn d(2/377, 389).
&tnn An-Nas't (r.p. 25971.
Sunan lbnu Majah (no. 1839).
Shahk lbnu Hibban, pernbahasan: Perbuatan baik, (no. 3290).
Al Musbdmk (L/4071.
Di dalam naskah aslin5ra dicantumkan dengan kata: *rJ (pada), sedanglkan llang
dicanfumkan dt sinl dart nasloh p dan..
Surun Abu Datad(no. 1634).
Sunan At-Tirmtdd (no. 552).
Al Musbdmk (l/4071.

2t9
zLO

ztt
212

2L3

2t4

215

2t6
217
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Hadits-hadits yang berkaitan dengan bab ini:

144951. Dari Thalhah seperti hadits Abu Huraimh yang

disebutkan oleh Ad-Daraquthni di dalam N 'Ital.zrs Diriwayatakan iqga

oleh Abu Ya'la.

14496l. Dari hnu Umar di dalam Al l<amillrcrrya15r,,r 64i.21e

lM97\ Dari Habsyi bin Junadah di dalam riwayat At-
Tirmrdzr.22o

l498l. Dad Jabir png diridayatkan oleh Ad-Daraquthni.221

l4y';99l. Diriwayatkan juga oleh NvrrrdPzz dari jalur Abu Zumail,

dari seorang lelah dari Bani Hilal, dengan hadits ini.

14500]. Dan dari Abdurrahrnan bin Abu Bakar di dalam rivuaft
Ath-Thabarani.223

; el *i;r'ht Jb'8,Ly -[to.r].r,rtr
.,yi p';t n:l t Jl,

1841-1450U. Hadits: Bahwa beliau C memberi kepada

orang png meminta zakat padahal dia [tidak cacatl2z4.

Sernentara ifu Mtrslim% merirraptkan dari hadits Anas, dengan

redalsi:

2r8'tlalAd-hrqutlnt@/?f,ll.
2re AIl{amtl,karya hnu N1(6/1781.
2m Sumn At-Ttmridd(no. 553).
221 Surwt Ad-hnsuttni l2/ll9l.
222 MNTad Al fiian Ahtd 15/375}
223 Ulrclt lukjma' Az-Zawid (3/941
22! Di dalam naskah aslinlra dicanhrmkan: Ul (t +.), sedangkan yang dicantumkan di

sini dari. naskah p dan c. D dalam redaksi Muslim juga tidak ada hal yang

menunjukkan bahrla orang lnng merninta ihr adalah orang kaya. Wallahu a'lam.
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{zo

ir;, y 1;r'F, *t ht d* lt );, € ,ii -K
....iUl*" i:ro .u!'/:i:$Jtor,ff k.,ir,i *ar ry,e,,;t

.,.>Fl
"Aku pernah berjalan bersama Rasulullah $, saat ifu beliau

mengenakan sorban buatan Najran lrang pinggirannya tebal,. talu
seorang arab badui mengejamln, lalu menarik sorban beliau dengan
tarilon png kasar...." Hingga akhir hadits. Di daramnya disebutkan,
"Kernudian beliau mernerintahkan unfuk mernberikan kepadanya."

Mayoritaslz25 hadits-hadits bab ini mengrntkan ifu.

-.ira.'y?'e:t J;t ,i>*-*

' Hadits, 'Zakat frdak hatal kecuali bagr tiga
golongan..-" Hingga akhir hadits.

Hadits ini diriwayatkan oleh Muslimzz? sebagarmana yang telah
dikernukakan pada pembahasan tentang bangkrut (Afli4. Vza

Hadits lain septrtar bab ini, diriwayatkan:

l4502l. Dari hnu Mas'ud, dia berkata:

2% Shahih Mustim(no. 1057).
226 9*i naskah g dan o.

227 Shahih Muslim(no. 10214).
2%wqsgL
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-ir; )i;t1 t: ,:tl;'i ,'rL,t {'ht * }t" J-r., Js

lnt Ji-., t- ,,b ,*t ,t Lr* tt';t,;.'rt ".?# -*,Uit ?;
.+]il''u W'tl U): t:,1; zSG s ;$t ct

,.
Rasulullah $ bersabda, WnngsnaW mqninb padahal db

mqiliki ap 5ang mencukupin5a, nnka pda hari kiamat nanti dia alan

dabng dalen kadaan teral@rakar, atau tetgoresgora, atau

tergprukgptl* pda uafihnga.'lalu dikatakan, 'Wahai Rasulullah, ,Apa

itu kaya?'Beliau bersabda, Ann Puluh dirham, atau ernas senilai ifu."

Hadits ini diriwayatkan oleh ernPat Penpsun kitab'htab
gtutu

,#l [-jjlr,su:,frr'u itiil lfr -\AtY
.....t*

L842. Hadits: Bahwa beliau memohon perlindungan

(kepada Allah) dari kefakiran, dan beliau berdoa, "Ya Allah,

hidupkanlah afu dalam keadaan miskin -.-"

fbdfrs hl ada du:

t45031. Yang pertarna diriuaptkan oleh AI Bukhari dan Muslim

(mutbfaq 'alaihlm dari hadits Aisyah, lebih lengkap dari itu.

Hadits lain seputar bab ini:

Sumn Abu Daud (no. 16261; Sumn AfTbmidzi (no. 650); Sunan An'Nasa'i (no.

23731 dan Sunan lbnu Maiah, (no. 18u10).

Shahih Al Bukhari (no. 6368) dan Shahih Musbm (no. 589).

TalkhtshulHabir

,

'c--ll*

229

230
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t45041. Dari Abu Hurairah di dalam kitab Abu Daud2sr dan An-
11u*'i232 serla Shahih lbnu Hibbr*33 dan AlHakim.234

t450545071. Riwaft keduanp fibnu Hibban dan Al Hakim)
diriwayatkan dari hadits Abu Bakrah Nufai' bin Al Harits235, Abu
Sa'id235 dan Anas237 dengan makna hadits yang sama.

145081. Adapun hadits yang kedua, diriwayatkan oleh At-
1ir-i6riz38 dari hadits fuias png juga lebih lengkap dari itu.. Dia
menilaingra gharib, dan sanadnyn dln'if.

Hadits lain septrtar bab tni:

t45091. Dari Abu Sa'id png diriuayatkan oleh hnu Maia[z3s-.
dan di dalam sanadnya juga terdapat kelernahan.

t45101. Diriuayatkan juga melalui lalur [l661zao di dalam z4l
i/14*1r4*1p+r dari hadits Atha darinya, dan Al Baitnqi2a2
mengemukakan secara panjang lebar.

Surun Abu Daud(no. 15214).

Sumn An-Naa'l (no. 52150).
Shahih tbnu Hibba4 pembahasan: Perbuatan baik, (fio:'1003, '1030).

Al Musbdnk (1,/531), dan dia M{ata, "Sesrni dengan qprat Muslim."
Shahih lbnu Hlbban, pembahasan: Perbuahn baik (no. 1028) dan Al Mushilmk
(L/533), dan dia berkata, "Hadits fi shahih menurut syarat Muslim, dan {ia
berhujjrfi dengan sanadn5a. "
Shahih lbnu Hibban, pembalrasan: Perbuatan baik, (no. LO25, 1026) dan At
Musbdnk(L/5321.
Shahih lbnu Htbban, pembahasan: Perbrnbn baik (no. 1023) dan At Msbdnk
(1/530).
Sumn AFnmzidz' (no. 23521.
Sumn lbnu Malth (no. 126).
Dari naskah ;. dan r.

Al Musbdmk (4/322I
As-Sunan Al Kubn (7 /731.

23t
232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242
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145111. Driwayatkan iuga oletr Al Baiha4zas dari hadits Ubadah

bin AstFshilnit.

C,atatan:

Ibnu Al Jata24p. berlebihan terhadap hadits ini, sehingga db

menyebutkannla di dalam Al Maudzhu'af (kumpulan hadits-hadits

palsu). Tampaknya dia berani menSntakan dernikian karena melihat

kenSataan dirnana kefika Nabi $ meninggal dalam keadaan cukup.

Al Baihaqi berkata, "Menurutku, maksudnya bahwa beliau tidak

merninta kondisi miskin lpng maknanya kernbali kepada kesedikitan

(ketidakcgkupan), akan tetapt merninta kerniskinan 5nng rnaknanp

kernbali kepada [kelrtursyuan danlzcs kerendahan hafi."

'u tL '#l 'n2at Ll &'Jt- ,lV-1to r y]. \ 
^ 
tr

.'i*l yi,q-b'it,,y l.lq das;jr
aa

1843-t45L21. Perkataan Penulis:
menuniukkan bahwa fakir lebih baik kondisinya

misldn berdasarkan nukilan, 'Kefakiran
keba4ggaanku, dan denganrym aku bangga-"

Hadits ini [uga]26 ditanyakan kepada AI Hafizh hnu Taimiyah,

lalu dia berkata, "Itu dusta, tr'dak diketahui sedikit pun dari kitab-kitab

,*=1uran Al Kubn (1 /L21.
At Maudhu bt, (3 / L4L-1421

P, ari naskah l, dan ada kesalahan di dalam naskah I yang mencantumkan:
,,Perfumbuhan." sementara redaksi "Kerendahan hati" tidak tercantum di dalam

naskah p.

2& Dari naskah 3 dan c.

Dalil yang

daripada
adalah

243

24
245
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kaum rhuslimin Snng meriunyatkannya."24T 5smen16ra Ash-shaghani
mernastikan bahwa ifu palsu.

' Perkataan penulis: Bahwa beliau dan para khatifah
setelahnSra mengutus para pefugas (pemungut zakat) unfuk
mengambil zakat.

Telah dikerrukakan di dalam p€rnbahasan tentang zakat.

,#3n *i *v?"t Jb'fi ,Ly -[torr].rrrt
.""",^:t*u*it

184+145L31. Hadits: Bahrrya beliau Q memberi kepada
orang-oriang !/ang dibuiuk hatinya (sebrang muallafl
seperlima dari yang seperlima.

Muslimz€ meriwayatkannya dari hadits Rafi' bin Khudaii dan
yang lainnya: Bahwa dalam perang Hunain, Nabi $ memberikan

serafus ekor unta kepada omng-orang yang dibujuk hatinya.... Hingga
akhir hadits.

l)h. MaJmu'Al Fabua (11/11n, teksnya sebacdi bertLut: Adapun p€r'lotaannln
di dalam hadits tersebut, yattr kalimat, "Kdakinn adatah k&ngaantru, dan

aku bangga,'itu adalah dusta lagi palsu. ndak ada seorang pun dari
orang-orang mengerti hadib png meriunyatkannya dari Nabi C, dan
batl; lGrena Nabi | fidak p€rnah mernbanggakan diri dengan sesuahr pun,
bahlon beliau bersabda, nAku dalah amk anat Adam, dan fidak ada
kebangaan.' BeJiau Juga bersaMa di dalam hadib lainrya, nsautguhrya
di.lnhpl<an agar l<alkn fudalr lnU sehtugga ddak ada s@nng pun
gng membangalcan dii abs orang lain, dan tidak seonng pw trurg anial,a
taltadap onng lain." Seandainlra beliau mernbanggakan diri dengan s€suafu,
tentn beliau membanggakan dengan apa lang dengannya Allah metebihkanqla
atas seluruh makluk. l)h. Iuklmu'Al Fabwa (18/1231,.
Shahih Muslim (no. 105$1052).

,:
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Aku katakan: Hanlp sap di sihr tidak ada keterangan ynng

menunjukkan bahwa ifu dari s€pqlirna dari png seperlima. Dan juga

tidak ada yang menepiskan kernr.rngkinan bahwa mereka diberi dari

harta zakat.

J? dy, eit,l(s.Jti *r;r'b, J-'6 ,L-**
.*S,bt

' [Hadits: Bahwa beliau ! bersabda kepada'r.,'.0',
" Sesungguhnym engl<au akan mendatangi suafu kaum dari

ahli Htab.,..' Hingga akhir hadits-

Hadits ini diriwayatkan oleh Al But<trari dan Muslim (muttafaq

'ataihl,dan telah dikenrukakan di dalam pembahasan tentang zakat1z4s.

r';\r, ;b7't:'-^# el'^fr ,L-** -[t o t t]. t ,r t o
LJ -t7'. u'

.^yt;. oti4 q?'i. o6. rlt ,*e i
184tt45141. Hadits: Bahwa beliau memberi U*rrrut

bin [Hishnlffi, N Aqra bin Habis, Abu Sufuan bin Harb dan

Shafunn bin Umayph.

Hadits ini diriwayatkan oleh Muslimzsr 6uti hadits Rafi' bin

Khudaij, dan dia menambahkan:, "Setrta Alqamah bin [l,Jlatsahl252, darr

Apa yang di antara dua tanda kurung siku rontok dari naskah aslinya, dan ini

ditenrukan dari naskah p dan o.

Di dalam naskah aslinF dicanfumkan "Hushain," dengan yaa'. sedangkan yang

dicantumkan di sini dari naskah; dan n, dan ihrlah lnng benar.

Shahth Mustim(no. 1050).
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mernberi Abbas bin Midras kurang dari ifu." lalu dia menyebutkan

haditsnln.

',5* ,P( *i f'b, Jb'fi ,Ll--lto \ oJ. \ 
^r1
.r;r;F i.

1846-t45151. Hadits: Bahwa beliau $ memberi Adi bin
Hatim ini.

An-Nawawi m€nganggapn!/a termasuk kesalahan Al
Muhadzdzab, dan Udak diketahui bahwa hadits itu diriwaSntkan secam

nnr{u', tapi ynng drketahui adalah dari Umar. Ibnu Ma'n juga keliru,

sehingga dia menyatakaruryra terrdapat di dalam Ash.ghahitnin.

.rl;r. u. o$;.:Jt el'^fr ,>l--[r o r r]. r rtv
a.

L847-145t61. Hadits: Bahwa beliau memberi Az-
Zabriqan bin Badr.

Ini juga dianggap oleh An-Nawawi dari kesalahan Al Wasith, dan

ifu fidak dikenal. hnu Ma'n juga keliru sehingga menyatakannp

Ibnu Al Jatzi di dalam At-Tanqih, kemudian Ash-Shagani di

dalam juz tersendiri yang berjudul Asani Al Mu'allafah, mengarggap

ternrasuk himpunan dari perkataan hnu Ishaq, Muqatil, Muhamrnad bin

Habib, Ibnu Qutaibah, [Ath-Thabarits3 dan yang lainnya. Jumlahryp

Di dalam nasleh aslinya dicantlnkan: Ilaqah, sedangkan yang dicantumkan di
sini dari naskah p dan r.

Di dalam nasloh p dan o dicantumkan: Ath-Thabarani.
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mencapai lirna puluhan orang, natnun di antara mereka tidak disebutkan

Az-Zabriqan dan tidak pula Adi bin Hatim.

Disebutkan di dalam Ash-slahilnin apa yang menuniul*an

bahwa dia merneluk Islam karena ketaatan, dan dia tetap dalam

kdslarnan di rnasa banyak kerrurtadan di lolangpn bangsa Arab (setdah

wafatr5n l{abi C}. Wallahu u'1rrr.784

,L'J:b),'u):r\t €r<lt *Ll ff, ,ql* -[totv].trtr
;-ull, ,lo,,ht |o$, ,,!t ,tl\$ ,:a* Fi rv-,yt G d.

.t)ry' Gry)h hie,., oi;.l1rrt;'

1848-t45171. Hadits: Bahura beliau memberi keempat

orang yang pertama karena kelemahan niat mereka dalam
Islam. Mereka adalah: Uyainah, Al Aqra, Abu Sufpn dan

Shafwan. Dan beliau iuga memberi Adi dan Az-Zabnqart
dengan harapan tertariknya oriang-orang yang seperti
mereka kepada Islam.

Adapun bagian pertama, ihr benar mengenai mereka, kecuali

Shafrl/an bin Umayyah, karena beliau mernberinya sebelum dia memeluk

Islam. Pengarang juga menyatakan itu di dalam As'Siyar, dan Asy-S5nfi'i

juga mencantumkannya di dalam Al Umr*ss, lalu Al Baihaqi menukil

darinya di dalam Al Ma nfal*s5, dia berkata, "Beliau memberi Shafwan

sebelum dia merneluk Islam. Seakan-alon beliau tidak ragu akan

keislamannya."

M wAeol.
255 Al Llmm,lorya Aqrsyafi'l, (z/8/.,lflil.
w tA'rifan *.gnan em Al AMr l5/2a0\

69



Talkhishul Habir

Al Ghazali mengatakan di dalam At Wasitt?s7, "Beliau memberi

ShafuEn bin Urnayyah k€dka dia nnsih kafir karena menantikan

keislamannyn."

An-Nawawi mengomentaringa dengan berkata, "lni kesahhan
yang jelas berdasarkan kesarnaan pendapat dari para imam naql dan
fikih, bahkan beliau memberinya setelah keislamann5n." Selesai.

Selanjutrya Ibnu Ar-Rif'ah menanggapinya dengan berkata; "lni
cukup mengherankan dari An-Nawawi, bagaimana dia mengatakan ifu?

Padahal disebutkan di dalam Shahih Muslir?s8 dan At-Tirm16ri2se d66

Sa'id bin Al Musa5yab, dari Shafi,rnn bin Umaryah mengenai kisah ini,
bahwa dia berkata, 'Natri $ menrberiku, padahal dulun5n beliau oftrng

yang paling aku benci, narnun fidak lama beliau mernbizriku hir,ggu

beliau benar-benar menrpakan orang 5nng paling aku cintai'."

Ibnu Ar-Rif'ah berkata, "Dalam hal ini ada dua kernungkinan;

Pertama: Beliau menrberinSn sebelum Shafrpan merneluk Islam, dan ini
yang paling krnt. Kedr.ra: Beliau memberinya sqtelah

keislamannga."

Ibnu Al Atsir menrastikan di dalam Ash-Shaha6ah, 
'6ahua

pernberian ifu sebelum kelslarnannSra. Dernikian juga yang dikatakan

oleh An-Nawawi di dalam At-TaMd&5o pada biografi Shafrpan. Lalu di
dalam Syarh Al Muhadz.dza&61 diaberkata, "Nabi $ menrberi Shafi^/an

bin Uma5ryrah dari harta rampasan p€ran5l Hunain, dan saat ifu Shafi^En

nrasih lofir." Wallahu a'hn.

%7 At Wasiilr(4/5581.
z* slmhth Mwtttt(no. 2313).
%e Sman At-nmrdd k:o. 66fl1.
za Tatdab et Asma' w Attt glntll/Bn.
26t 41114rXnu: lorlra An-Nawawi On6gr.
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Sebagai sanggahan terhadap fui-Nawawi cukup durym msh

Ary-Srfi'i Snng dinukil oleh Al Baihaqi. Hanln Allah-lah png krrasa

mernberi petuniuk

Adapun tentang pernberian kepada Adi dan Az-Zabri$rt

pernbahasan tentang keduan5n tdah dikernutrakan.

Pelaiaran lrang dapat diambil:

Pemyataan fu-Rafi'i bahwa Nabi $ memberikan itu kepada

shafwan dari harta Takat adalah keliru. Yang benar, bahwa itu dari

harta mmpasan perang. Dernikian juga yang dinSntakan oleh Al

Baihaqi, Ibnu Sayryidinnas, Ibnu Katsir dan Fng lainngn.

...u-;A.'y n:"it k y,L+- -[t o r r]. r I t I
.? i'j.iTi

L849-145L81. Hadits , " Zalat frdak halal kecuali untuk

lima golongan...' ldu beliau menyebutkannSn, di antaranln
adalah orang yang berhutang

Malik meriwayatkannya di dalam At Muwath|l5u'262 dari riwayat

mual Atha' bin Yasar. Ada perbedaan pada periwayatan Zaid bin

Aslam darinp, dimana sahabakrya meriwayatkannya

demikian dariryn.

At-Tsauri juga meriwayatkannya, lalu dikatakan juga demikian

darinya.

Dkatakan juga: Dari Atha, orang yang solid menceritakan

kepadaku.

262 41 74u*rilrfr,a' (l/2681.
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Dikatakan juga: Dari Atha, dari Abu Sa'id Al Khudri.

Driwayatkan juga oleh Ma'mar dari Zaid bin Aslam, dari Atha,

dari Abu Sa'id, tanpa ada perbedaan padanya. Diriwayatkan juga oleh

Abu Daud%3, Ibnu Maiahe, Ahmad6, NBnzzar, Al Hakim26 dan

Al BaitraqizeT, dan di-slahil>l<an oleh prna'ah.

#, ht * ]nr J?, )+ G'rctt o; ,t:j -\ Ao.

i3;btIt A | ) if;t jt ynUt'u ;d uH rt Ll ;,ta :
'i:t-Lsr L,iil c31 :,Su *, ;a\, db'6'*: :Jvbf jt

. rL! /v U #. l; t 6p rat Lu3l
l850.[Perkataan penulisl268' Perkara lrang berlaku

pada mas.r Rasulullah $, bahwa fidak sedikit pun dari akat
llang disalurkan kepada orang-oriang seuraan dan tidak pula
kepada para sukarelawan, hingga dia mengatakarr, 'D.n

darinya, bahwa beliau ! bersabda, "Sesungguhnya.zakat

finryee adalah kotonn-kotonn manusia, dan sesungguhn5p
itu tidak halal bagi Muhammad dan frdak pula bagi keluarga
Muhanmad-"

Sunan Abu hud(no. 1636).
Sutat lbnu lu{aJah (no. 1841).
MtNTd Al Innm AlrnUfUSdl.
AlMsdnk(l/4o74o8t.
A*Anan Al l{ubn O /15, 231.
Dt dalam naskah asllnya dicantumkan: Hadits, sedanglon yang dicantnmkan dl
sint dart naskatr p dan r.

Dari naskah p dan c.

263

zil
%5
26
267

268
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Adapun bagian yang pertarna, dia menyimpulkannya secara

isfiqm'flo danaku tidak melihahrlp dinyatakan secara jelas dernikian,

Uangkan penghararnan zalot bagi keluarga Muharnmad:

145191. Driuayattran oleh Mustimul dari hadib Abdul
Muththalib bin Rabi'ah bin Al Harib bin Abdul Muththalib di dalam
hadits 5ang panjang, dan di dalamn5ra terrdapat redaksi ini. dan juga di
dalam suatu redaksi Abu Nu'aim di dalam Ma'rifah Ash-shahabah dari
hadits Naufal bin Al Harits:

5;;')l'€;rx_y "-!;it "# a6'ot
" So,*gt hn5a bagi tatianFT2 di dakm dari gng

te.rdapt ap gang mancukupi kalian atau mqnqtuhi
k&utuhan) Ialian.'

145201. Dsebutkan juga di dalam riwayat Ath-Thaba66273 6uri
jalur Hanasy, dari lkrimah, dari hnu Abbas, dia berkata, "Naufal bin bin
AI Harits mengutus anaknp kepada Rasulullah e...." Hingga akhir
hadits, lalu dia menyebutkan dengan rnalma'hadits yang sama.

Ini juga dijadilon dalil oleh fu-Rafi'i untuk Al usthuktri, bahwa
bila rans seeeairna dari yang segerlirna itu terlarang bagt ahlut bait
(k€&rarga Nabi f), rnalo zaloVshadaqah halal bagi mereka.

.\r:',,e#t;:rtF tL.-*

no

NL
272

n3

Yal$ri rn€nghul$mi atas kesetun*ran
scbadan Uaghnnya.
Slralrih Musfrt, (no. 1072).

l,t/45t1.
Al Mu'Janz Al lkbtr kto. I 154i1).

lor€na keberadaan hukum ihr pada
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' Hadits, 'I{anni dan Bani AI Muththali?Ta adakh
wnfu trang srlfrra.-

Hadits ini telah dikernutokan di ata..

' Hadits: Bahwa Al Fadhl bin Abbas dan Abdul
Muththalib bin Rabi'ah meminta .-- Hingga akhir hadits.

Hadits ini telah dikernukakan sebdum ini.

)rG d. *) {'b, Jb'6 ,Ll* -[tor t]. t ro t

?ot * ,!t ,ll;; ,y:.f,,oJr'u',# q \F;*t :g!t., nt i*
I z .a . a z I . .. - .a . .. a .. .?1. c.fr u tit j7'opti F,ti:ttatll:Jui *:,*L

1851-1452U. Hadits: Batnra beliau C mengutus

seorang petugas, lalu dia ber&ata kepada Abu Rafi,
'Temanilah aku [supayal27s engkau bim memperoleh zal<at."

Lalu Abu Rafi menanSnkan kepada Nabi $, maka beliau

pun bersabda, " Sesunggthnya akat frdak halal bagi l<ami,

dan sesunggahnya maula suafu laum adalah termasuk dari
merelra-"

Hadits ini diriwayatkan. oleh AlunadzT6, Abu Daudm, At-

7irrni64i278, An-Nasa'i279, hnu Hibban28o dan Al 11uL1rn281 dari hadits

Abu Rafi'.

Di dalam naskah asliqn dicantumkan' AbfulMuhttalib.
Dart naskah p dan r.

Musmd Al hrum Alund(6/8,101.
Sunn Abu DaLd(no. 1650).
Sunn At-Thmldd (no. 557).
Sumn An-I{asa I $p. 26121.

274

275

276

277

274

279

74



Talkhtshul Hablr

Aku katakan

145221. Itu terdapat di dahm riuayat Ath-Thabaraniw dari

hadie lbnu Abbas

Catatan:

Nama orang png merninta di,ternani oletr Abu Rafi adalah Al

fuqam bin Abu Al Arqam, dernikian Fng dinlratakan oleh An-Nasa'i

dan Ath-Thabarani.

t3€$Ll ,rrb oL:Jui ,i:"Ltt irt &rll ,Lt-*' . :1.W'g"1,
' Hadits: Sesungguhq;a ada dua lelaki !/ang meminta

zalrat kepada beliau, lalu beliau bersabda, "Jika l<alian

betdua malr, maka afu akan memberi kalian betdua, namun
di dalamnya frdak ada bagian untt* onang l-W...." Hingga
alrtrir hadits.

Fladits ini telah dikernulokan.

,^t)i'i<t;-il'i"X- ,b :4 *-p ,i Jn'^fr ,Ly*
'taaaaa

.c+$.Jt....yt o, Gz1.t €)5 u
? Hadits: Bahwa beliau bersabda dalam hadits

Qabishah , 'Hingga fursrlkd, abu berbicara tiga orang dari

Mt srd Al tnam,4furd, 3293.
NMusbdmk(l/4ffi1.
Al Mu'im Al l{abtrbo.12059l.

zfi
al
242
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Ialangan tmng beralal (cerdas) dari kaumngm ...' Hingga
akhir hadits.

Hadits ini diriunyatkan oleh As-rSlrafi'i, Muslim dan Ahmad.

Telah dikernukakan pada pernbahasan tentang bangkrut.

' Hadits: Beliau menguhs Mu'adz ke Yaman.

Telah dikernukakan

r:lt) j:s !:F. )b!r i7r:,;-t'.;- ,ti -\ Aoy

{:tALtiar
L852- Perkataan penulis: Hanrs mencakup semua

golongan berdasarkan firman Allah l, . " Sesmgguhn5m

zakat-zakat itu, harynlah wtuk onng<nang fakir..." (Qr.

*''L:,11?;3,I, 
Luh*u di dara,rn ayat ini ndak ada yang

menunjukkan tidak sahnp pendisfuibusian zakat dengan memberikan

kepada salah safu golongan dari kedelapan golongan tersebut. Bahkan

di dalamnya juga tidalt ada png menunjukkan wajibn5n mencakup

kedelapan golongan tersebut, atau apa png ada dari kedelaparurya ifu-

Bahkan terdapat banyak hadits png menunjukkan kebalikan dad itu.

145231. Ath-Thabari menyebutkan di dalam [afsimya283P84 duri

jalur Atha, dari Sa'id bin Jubair, dari hnu Abbas mengenai ayat ini, dia

Tafstr Ath-Thabad (lO / Ll6l -
Di dalam nasleh manurskriprqp dicantumkan: A*r-Thabarani. lni, tenfu fldalt ada
plan keanli unfuk menyalahkanrryra. Aku udak tahu siapa yang menisbatkan

suatu kitab tentang tafsir.

283

2U
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berkata, "Kepada golongan mana ptrn engkau menyalurkannlp, maka

ifu sah bagimu."

Diriwayatkan juga oleh Abdurrazzaqas dari jalur hinqn.

145241. Diriwa5eatkan ,Wa ol€h Ath-Thabari286 dari Urnar dan

seiumlah tabiin dengan sanadsanad 1vnrg stnhih.

FIal itu jqa dituniulr{<an oleh hadits Mu'a& bin Jabal:

}ili vrtli2i'e.Vi'uGL
'Ambilhh (zalat) ifu dad omngomng l<aya mael<a, lalu

slurlranlah ifu kepda omrTgorang faka merel<a.t'

l452Sl. Disebutkan di dalam riuayat An-Nasa'i287 dari AMullah

bin Hilal Ats-Tsaqafi, dia ber|<ata:

otL;1 :Jut'9",, *vbt db !, );, ;t',y.,ic
;r; "# qfr ti : Ju',ii.fat'u iu-'tf lG,i'!.fi. #'

.\i*lt uFqA
Seorang ldaki datang kepada Rasululhh Q talu U"*.o, "em

hampir terbr.rnuh setelahmu karena seekor anak kambing atau seekor

kambing dari zakat." Maka beliau bersaMa, 'Sandain5n ifu ddak akan

diWkan kepda golongan kkir taum Mrhaituin maka aku tidak at<an

matgambilnga."

28s Mustnmaf Abdwaaq k:rc- 7l%, 7I3n-M rafst Ailr-Thabd (to/tt5-ll6l.
?st &aan A*Nasa'i (no.2456I
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j:" it Ji, A'-iG ,ul ** -[tovr]. r ror

U'&rt g$ ,.d clti'.l!A|^AL €J i l, *i *t;r'ht
.i:i-tt,-yt

L853-145261. Hadits Anas, 'Aku berangkat f."p.au
Rasulullah $ dengan membawa AMullah bin Abu Thalhah

agar beliau men-tafuuk+rrya. L.alu aku mendapati beliau
sedang memegans alat penanda, beliau sedang menandai
unh zakat.'

Hadits ini diriuayatkan oleh'Al Bukhari dan Muslim lmuttafaq
'alaili.N

,# f-,ttt * illlt G ,19 4)- -[toYvJ.trot
.rlt

185+145271. Hadits Jabir: Mengenai larangan
menandai pada wajah.

' Abu puu6289 Snng menlntakan turar,g* tersebut. Hadits ini
diriwayatkan di dalam riura3ptuiyaDo dan riwayat y*16r291. Beliau

melaknat orang yang melahrkan itu. Ini dari hadits Jabir.

. 145281. Diriwayatkan irrga di dalam riwayat MuslimDz dari hadits

hnu Abbas

Shahih Al Bukhari (no. 15021 dn grahth M$lim(no. 2lMl.
Aku belum menemukannya d dalam &truz Abu hud.
HR. At-Tirmidzi di dalam Sraaamyr.- ho. 1710).
Sunan Abu Daud(no. ?5il1.
Shahih Mudim (no. 2lL7)-
Shahih Muslim (no. 2118).

28
2f,9

290

291

292
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Mengenai masalah ini ada riwayat lain dari Thalhah, Al Abbas,

Qatadah, Junadah, Abu Sa'id, Abu Hurairah, Ubadah bin Ash-Shamit

dan Anas.

S ;L'$bft $Q;'8,* L*-tto Y q]. \ Ao o

.itrLtt i,iat f 'u

1855145291. Hadits [Umartzea: Bahwa dia minum sltsrl,

dan dia pun menyukaiqTa, lalu diberitahu bahwa itu dari
helpan ?atkat, maka dia pun memuntahkanqn.

Hadits ini diriwayatkan oleh Malik di dalam Al MuwithXiua4
dan AsySyafi'i29s darinya, dari Zaid bin Aslam, dengan redaksi ini.

Diriwayatkan juga dari Abu Bakar.

14530]. Sa'id bin Marshur berkata: Sufipn mengabarkan kepada

kami dari Ibnu Al Munkadir, bahwa Abu Bakar minum susu, lalu

dikatakan kepadanya, bahwa itu dari ?akat, maka dia pun

I453f1. Sa'id bin tvlanshur juga berkata: hnu Wahb

mengabarkan kepada karni, Amr bin Al Harits mengabarkan kepadaku,

bahua BdtaLmenceritakan kepadaqn dari Suhiman bin Yasar:

siu. ok 6 ,riib ;J 
"w.;G 

-,r; 
,r: i.tlf

* Ji;rtri.:):jq)Cs ilta:i.+d;ir 'i'fr lyt;
Dart naskah S dan r.

Mrwthfia' Al Imarn Malih $/2691.
l,{a'rffat,As.Swwt rc Al A&artp. ttO3U.

a)3

29tL

xr,
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,qql i1;rJ f1 1,r 'aibf 
1'r, :Q) ,tj ';t'i Jb ,4'J* of

.ri.r',pr, qil'Ei'a\;a*s '.5 jt r,Su

Bahwa hnu Abu Rabi'ah datang membawa zakat-zakat gnng

dipunguhrya. Sesampainya di Harrah, Umar bin Khaththab keluar

kepadanya, lalu disuguhkan kepadanya kurma, susu dan mentega. lalu
mereka pun makan, sementam Umar enggan makan dariqn, maka

Ibnu Abi Rabi'ah berkata kepadanya, 'Demi Allah, semoga Allah

membaikkan perihdmu@6, sesungguhnya kami minum susunSta."

Umar berkata, "Sesungguhngn aku fidak seperti perihalmu.

Sesungguhnya engloq menggiringkanqn dan bekerla padanya."

,l:'i.'r5* *Ll I ,1; nj u*-[torr].tror
*:r;v?',,J- ir J;ritbLl k

1856-t45321. Hadits Abu Bakar: Bahwa dia memberi
Adi bin Hatim sebagaimana Rasulultah $ memberinya,.

Tentang pernberian Nabi $ kepada Adi, telah dikernukakan

bahwa itu tidak diketahui..

Adapr.m pemberian Abu Bakar kepadanln, disebutkan oleh Aq1

Syafi'i292 dan Al Baihaqi29s dari jalumya, dia berkata, "Yang aku hafal

mengenai ini dari pada pendahuluku dalam.masalah khabar: Bahua Adi

bin Hatim datang kepada Abu Bakar me,nrbawakan tiga mtus'zakat

kaumnya, Ialu Abu Bakar mernberinln tiga puluh dari ifu. Namun di

dalam khabar ini tidak ada png menunjukkan darimana (yakni dari jalur

zx w/qeu.
2e7 Al Umm, karya Asy-Syraf i(2/851.
zge fuIa'rifat,+$wil wa Al AMr, 5/2OL.



Talkhishul Habir

apa) Abu Bakar memberikan ifu kepadanya. Hanya saia Snng hampir

bisa diketahui berdasarkan pendalilan, bahwa Abu Bakar mernberi itu

kepadanya dari bagian orang-orang fng dibujuk hatinya, agar dia lebih

menyrkai apa yang dilakukannlp, dan untuk menrbujuk hati kaumnSra

yang belum mantap terhadapnp dengan ses-uatu yang mernantapkan

hat Adi." Selesai.

14533]. Abu Ar-Rabi'bin Salim menyebutkan di dalarn As-$imh

karynnya: Bahwa setelah A,cli merneluk Islam dan hendak kembali ke

negerinya, Rasulullah $ mernaklumiqa tidak merniliki bekal, dan beliau

bersaMa, "Al<an tebpi angl<au kanbli, dan ifu'maniadi kebaikan-"

Karena itulah Abu Bakar Ash-Shkldiq mernberinya tiga puluh dari unta

zakat.

'+'&- * ;ti* ts;:,'ttl ,Ly-[torr].\Aov
';E{tie o'r'fiItie , :Jvs ,*ii-F !t

1.857-145341. Hadits: Bahwa seoriang musrTrik datang

kepada Umar unfuk meminta harta darinya, namun Umar
fidak memberin5Ta, dan berkata, 'Barangsiapa lpng ingin
(bedman) hendaknp dia beriman, dan barangsiapa !/ang
ingin (kafir) biarlah dia kaftr."

Abarirufidak dik€tahui. Al Gtnzali menyebutkannln di dalam z{/

WasifrP dan menambatrkan, 'sesungguhnya kami fidak memberi

sesuafu atas Islam."

Ini disebutt<an juga oleh pengarang Al Muhadzdatsoo, dan An-

1Ju*u*i301 men5nndarkannSn kepada bkhrii Al Baihaqi, namun di

zee Al Waslth, karta Al Ghazali (4/5571.
w Al Mthadda4 lcr!,a AErq/airad ll/1721.sr Al lutaimu: lorya An-Nawawi l6/lf!61.
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dalamrya hanya terdapat kisah Al Aqm dan Uyainah bersama Abu
Bakar dan Urrnr, yaitu kefika keduarqp merninta kepada Abu Bakar

agar menetapkan lahan garapan bagi mereka berdua. Di dalamnya iuga
disebutkan bahwa Umar merobek plakat, serta perkataannya kepada

mereka berdua, "Sesungguhrya dulu Nabi $ membujuk hat kalian

berdr.ra, yang mana saat ifu Islam rnasih dipandang hina, namun kini

Fdlah tdah memuliakan Islam, karena itu pergrlah kalian berdua."3oz

t45351. Tapi disebutkan di dalam Tafsir Ath-Thatbfroi' Al

Qasim menceritakan kepada kami, Al Hasan menceritakan kepada

kami, Husyaim mefigabarkan kepada kami dari AMurrahman bin

Yahlra, dari Hibban bin Abu Jabalah, dia berkata: Umar berkata kefika

didatangi oleh Uyainah bin Hishn, "Kebenaran ifu datangnya dari

Tuhanmu; rnaka barangsiapa lpng ingin (beriman) hendakn5n dia

berirnan, dan bamngsiapa yang ingin (kafir) biarlah dia kafir." Yakni, kini

tidak ada lagi penrbujukan hati ...

145361. Ath-Thabarism meriwayatkan dari jalur Asy-Sya'bi, dia

berkata, "Kini sudah tidak ada lagi manusia yang perlu dibujuk haiin5n.

Mereka itu haryn pada masa Basulullah Or."

145371. Dia juga meriwaptkansos dari Al Hasan dengan makna

hadits lrang sama.

'H i- i'i*'#'ol'ri+?, : y.i Qd c.:;.,Ll-*

3o2 4"3tn, Al Kubn (7 /2O1.
3o3 7r13i, 4n -Tlnbad (lo/Llgl.
sc'a lbid.
sos 16i4.
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* Hadits: Beliau mengutus Mu'adz bin Jabal, di

dalamnya disebutkan , u Dan furitahulah merela, bahwa

mereka bekewaiibn mengelwrlan 
"akat trang diambil i&rd

oftrng-orang IaW merela...." Hingga akhir hadits-

Tdah dikdulokan.

aJ* pb u ,Ft ,y ;v u-*-[tor,r].\AoA

.g#*'4 Ai:;+'t'^5:t2t9# **b Jt
1858-t45381. Hadits Mu'adz: Barangsiapa yang pindah

dari wilayah treluarganya ke wilalnh seliain keluarganSn,

maka zakatn3la dan pungrrtan sepersepuluhnya (diialurkan)

di wilalnh keluargaqn

Hadits ini diriwayatkan oleh Sa'id bin Manshur dengan sanad

yang bersambung lagl shahih hitggu Thawus, dia berkata, "Di dalam

surat Mu'ad2...." Lalu dia menyebutkannya.

,i.;t :ir1)tJt! i6 '^f; :'1vl*-ttor1l. \ Aol

'.-.:i}?t'3"r'6rl'ry i,ia, ok'& i:LT ,:;,s ,r# ,F,
.-la*Jv. :t,,i,\t t t,-j*ql).

1859-t45391. Hadits Mu'adz: Bahwa dia berkata

kepada penduduk Yanran, 'Bawakan kepadaku setiap

[pakaian kecil dan pakaian sempitl36, aku akan

so6 D dalam naslah aslinp dicanhrmkan (dengan redalsi): .t+J.t u,,-L?, ini kesalahan

hrlts, sedangkan yang benar adalah dari nasloh p dan o.
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menerimanyra dari kalian sebagai pengganti z.al<at; Karena
sesungguhnya itu lebih ringan bagi kalian dan lebih
bennanfaat bagi kaum Muhaiirin dan kaum Anshar di
Madinah.n 

.

Al Baitraqi3oT dari riwalat hrahim bin

Maisarah, dari Thaurus, dari Mu'a&. Sanadnya terputus.

Al 3rL1ruris08 mengernukakannya secara mu allaq (tanpa

menyebutkan awal sanadn5n), dan Al Isma'ili berkata, "Ifu mr.rm{ tidak

ada [hujjahl3o9 padanya." Sebagian mereka mengatakan tentang ifu,
"dari upeti" sebagai pengganti "zakat."

C;atatan:

Tentang lota C,",-rr), Abu Ubaid mengatakan di dahm Gharib

nya310, "Malsudnya adalah pakaian yang panjangnya lirna hasta.

Seakan-akan maksudnya adalah pakaian kecil." Pendapat lain

, bahwa ini penisbatan kepada Khamis sang raja'png
mernerintahkan pernbuatan paloian ifu 61 yrr',rt.311

,4s-1unan Al Kubra (4/ tLS).
Shahih Al Bukhad, pembahasan: Zakat, bab: Maksud dalam zakat.
Di dalam naskah aslinya dicantnmkan (dengan lafazh): r1-7, sedanglon yang

dicanfumkan di sini dari naskah; dan r.

Gharib Al Hadib (4/l3GBn.
Di dalam Gharib Abu Ubaid, disebutkan: Amr b€rlota, "Pakaian disebut klaniis,
karena png perhma kali menrluaErya seorang raja di Yaman yang knama
Khamis, dia memerintahkan pernbuabn paloian tersebut, sehingga dinisbatkan
kepadaryla."

307

308

309

310

311
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Al Muhibb Ath-Thabari ffiata, "Driwayatkan: s4?,3t2 dengan

shaad menggantikan #. Jika benar, maka ini adalah barfuk

mudalclardni'zr; .'

Bab Shadaqah Tatlawwu' (Sunnah)

lil3:4s g.,Q:.'u ,plSt ,i'rZfl. rLy -\A1 .

.il 7G'u',t:r2't, *):
1860-t45401. Hadits, 'HendalmSTa se*onang

berchadaqah dari dinamya, hetilalm5Ta bercImdaqah dart
dirhamnga, dan hendalm5Ta berchadaqah dari sha'
gandunngm-"

y*11r313 hadits ini dari Jarir bin Abdullah Al
Baiali dalam hadits panjang, tapi tanpa lafazh: (03":A11

'Ha*lm5a fulndryh!

* us p:;r'litt Jb'6 ,+'1* -[rol].rrrr
.i:r:a, Ji,u

1861-145411. Hadits: Bahua beliau C *"rrof.f.
menerima shadaqah.

lA/4531. Di dalarn anotasi naskah aslinfra dicantumkan sebagai berikut, "T'elah

sampai dengan perternrnn lang$ng @a nasleh yang dibacakan kepada
p€ngarang, dan terdapat tulisannt a padarsra."
Shahlh Muslhn (no. 1017).
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Hadits ini diriuayatkan oleh Al Bukhari dan Muslim (muttafaq

'ulahsta dari hadits Abu Htfiainh.

14il21. At-Tirrnild3rs dan fui-Nasa'i316 dari Bahz bin Hakim,

dari a5ahn5ra, dari kakeknp, lnng menyempai ifu.

.li:"2sr 6kl r; .F,rr,L;- -[t o tr]. r,rr r
a

L862-t45431. Hadits, " Seannggthrya kami adalah ahlu

bait 5png mana shadaqah ffiak halal bgi lami."

Hadits ini diriwayatkan oleh AI Bukhari dan Muslim lmuttafaq
'aWlytz dari hadits Abu Hurairah dalam ldsah Al Hasan.

.'*'St';r, ,;bt';r il*'ot ,Ll* -[r o t t]. r ,rrr

t863-l454l. Hadits, " Sesungguhnga shadaqah secaft,

*mbunyi-*mbunyt memdamlan kemwlaan Tuhan.'

Al Hakim meriwayatkannya di dalam Al Mrsadmk'pada
pernbahasan tentang kantamaan-ketrtarnaan3l8, pada biografi AMullah

bin Ja'far bin Abu Thalib, dari riwayat Abu Ja'far Muhammad bin Ali bin

Al Flasan, darinya. Sanadqa dlra'if.

sA shul;ili 41Bt*hari(no. 24321dan Slnhih Ml6lin(no. 1070).
3r5 5*-, 41-TTmldd (rp. 6561.
316 Sr*, fur-Naa'i !rc. 2613.
3r7 slnliili Al Bul<hari(no.1491) dan Slnhk Muslim (no. 1059).
318 4174*6,ul13/5681.
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Hadits lain septrtar tlab ini:

t45/iill.Dari Bahz bin Hakim, dari aSrahnya, dari kakdmlp, yag
diriwaSaatkdn oleh Ath-Thabarani.3rg Di dalam sanadqn t€rdapd

Shada$h As-Samin, seomng perawi yu1g dln'lt

l4ffil. Dari Abu Urnarnah di dalam kitab lnng sarna,34 di

tengah hadits yarg paniang.

t45471. Dari Abu Sa'id di dalam Asy-Swbfl2t WaAl Baihaqi-

Di dalam sanadnSa terdapat Al Waqidi.

l4ffil. Dari hnu Abbas di dalam kitab yang sarna. Sernentara

itu salah seomng perawinln terdutuh (dha'ifi.szz

l4ilgl.Dari Anas 5rang diriwayatkan oleh ArTirmi&i323 dan

hnu Hibban324, d* keduanp ma-shahilrl<atvrya. Redaksinya:

.:ilt q iui'q:)r'.* .e5 i:"bstlt

"saungguhn5a shadagah ifu mqnadaml<an kemurkaan Tuhan

dan mancqah ka natian gng buruk.o

hnu Hibban menilainp cacat di dalam Adh-Dhu'afa'3%,

d€rnildan iqga Al Uqaili326, hnu Thahir dan hnu Al Quthth.r.szz

Al Mu'B.m Al lhbtr W 19 / 421 /no. l.0l.8l.
Al Mu'fim Al KabaWz t8/261/rp.8014).
gybb N hnaq karr Al Balhaqt Ulo. U42\
Aktr melihaErya dari hadib Anas bh Malilt, dan Al Baihaqi mengatakan di bagian

akhimln, "lni sanad yarW dln lt dan ini dibawakan pada Al Askari dan Al
Arnmi." Syu'ab Al hnn, (no. 8061). Al Askari adalah Abu Ali Ismail bin Yahfia
bin Arnr Al Adl. Sedanglan Al funrni adalah Ishaq bin Muhammad bin Ishaq Al
Ammi.
&nn t At-Timida (no. 664).
Slnhfh lbnu Hibbarl" pembatrasan: Perbuatan baik, (no. 3309).
Alttr Udd{ menemukanryn di dalam versi cetak Kl'bb Al Majruhin.

319

320

s2l
322

323

324
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145501. Dari lbnu ltlas'ud di dalam Msmd,4sy-,Syitat?28 *arya
Al Qudha'i. di dalam sanadnSn terdapat omng yang tidak diketahui.
Redalsinya:

.'*:)t';rr ,;y ?,'ur*, ,F, ,i *i ,r,Sr *
'Silafunhim &pt nqanbah untw, dan sh&gh s&am

santh4,isantbwyi dapt matn&mkan kqnutaan Tulpn.,

C.atatan:

fu-Rafi'i beddil dengan ini dalam merryatakan, bahwa shadaqah
scara rahasia lebih baik daripada secara terang-terangan, dan l€bih
utama daripadanln.

t45511. Hadits Abu Hurairah lang diriu/alratkl,an oleh Al Bukhari
dan Mnslim (muttahq 'ahilfn, Tujuh golongan Sang dinaungi
Allah...." Di antamp di sebutkan, 'Dan samng tetakiWnS be,haiaqah
dangw stafu shadaqah lalu dia manyanbmyi!<anrya.,r ..

ir I' J;ri:uv 6,-egL-* -[toor].r,rrt
,;y,{;t *:)Lh, *A, SA*Jr6f tq ji yr;, ,)

.t);.*t4.:.il

Aku tdak menernukarurla dt dahm versi cetak Adh-Dhubfa'karya AI uqaiti,
tapi dia mengahkan di dalam riwayat Abdulah btn Isa N R}naz, lztzilsli,
"Keban!,akan haditsrp ndak dl-mubb'all"
klan Al Wahn wa Al llnn@/efia11.
Mus,ud Asy-Stilnb (no. 100).
shahk Al Bukhart (no. 660) dan Stphih Msltm(no. 1031).

327
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329

88



Talkhishul Habir

L864-145521. Hadits Aisyah: Bahwa dia berkata,

'Wahai Rasulullah, sesungguhqn aku mempunyai dua

tetangga, kemana dari keduanya aku harus memberi
hadiah?" Maka Nabi $ bersaMa, 'Kepada yang lebih dekat

pintungn darimu-"

Hadits ini diriwayatkan oleh Al Buldm i330, Abu puu6331 dan Al

Baihaqi33z dari hadits Thalhah, darinya.

,p:'n* us*,.Jlr eX,ilt tL:* -[too\"].t,rro
.-+rii* orst rTl v)

1865-t45531. Hadits , " Shadaqah kepada orang miskin

adatah shadaqah, dan (shadaqah) kepada yang memiliki
hubungan rahim adalah dua; shadaqah dan silaturahim-"

Hadits ini diriwaSntkan oleh Alxnad333, An-Nasa'i, At-

Tirmidzi334, hnu Majah335, hnu Hibbanss5, Ad-Daraquthni33T dan Al

Haldm338 dari hadits Salman Adh-Dhabbi.

Sluhk Al &tA{prt ftrc.. n$q.
Sunn Atu httd(no. 5155).
As-SurTan Al Kubn (6/27*27 6, 7 /?fil.
Mttsrnd Al hmm Ahd14/17-18,2141.
Sunn At-Timidd (no. 658), dan dia berkata, "Hadib iri hasan."

$tmn lbnu lutajah (no. 18214).

Shahih lbnu Hibban, pernbahasan: Perbrntan baik, (no. 3Wl-
Aku Edd( menernukan di dalam htab Suaarrnya, dan Al Hafizh hnu Hajar iuga
fidak menyandarkanryra kepadarrya di dalam lfrhaf Al Mahamh, (5/571/no.
5961).
AlMtsdmk(l/4o71.

3ix)

331

332
3:13

334

335

336
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Hadits lain seputar bab ini, diriwayatkan:

[4554, 45551. Dari Abu tnttrahse dan Abu Urnarnahso rng
diri'u,atn*an oleh Ath-ThaSrani.

otf :Ly -[t o o 1]. t ,rr r

.oW),rlk-
C paling dermawan mat

Bulfiari dan Muslim l,muttafaq

6;;l p:r*'bt *

1866-t45551. Hadits: Nabi

bulan Rarndhan.

Hadits ini diriwayatkan oleh Al
'akih34t dari Ibnu Abbas.

F *lilrbi k rf Ll ,Ll* -[toov].t,rrv
t867-145571. Hadits: Bahwa Abu Bakar

menydekahkan semua hartarryTa.

Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Daud342, At-Tirmidzi343, Al

Hakim3s dan Al Barzilus dari hadits Umar:

33e Al Mu'jam Al Kablr(no. 4729). *r:ndnya dha'if.
340 Al Mufum Al l{abir(no.47231. Sanadryra sangat dhait dan riwayat Ubaidullah

bin Zhar, dari Ali hnu Yazid, dari Al Qasim. Ini mata rantai yang sangat lernah,

sebagaimana yang dinyatakan oletr hnu Hibban dan png lainnp.
34t 51u1ri1i tr1Bul<hatt(no. 6l dan Slnhih Muslim(no.2308).
*2 Sunan Abu Daudgp.1678l.w Sunan AtTimidzi (no. 3675).
w AlMtsadnk(L/4L41.
us Musrnd Al Bazar(no.2701.
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yu illj g; d",:A of *,, *'\, 'A 
:t, J;i gtl

lt Ji, iut,,)y h4,k 6 rt i;,lil,s*
,Prf f d{|&,i,w34i! '.$.1 

",*r*b, *.eipt ....dy

Rasulullah t mernerintatrkan torni Uatfradaqah, maka ihr

bertepatan dengan harta yang ada padaku, maka aku bergurnam, "Hari
ini aku akan mendahului Abu Bakar.n Maka aku pun mernbawakan
setengah turtaku, lalu Rasulullah $ bersaMa, 'Ap 5ang engl<au

tinggal<an mfuk keluargamdln Aku pun menjawab, "seperti ifu pula.n

Lalu Abu Bakar datang dengan mernbawa s€rnua hartanya...." Hingga

alfiir hadits.

Hadits ini di-shahiblran oleh At-Tirmidzi dan Al Hahm.
Dl$atkan oleh Al Bnztar, dan &-dha'ifl<an oleh hnu Hazm% karena

keberadaan His5nm bin Sa'd (di dalam sanadnya), padahal dta shaduq

fujur).

?tr 4 -"At a,*t*;Ll ,Ll- -[too,r].rrr,r
tt3 ,iirb ,i oL ,,Sui *;lilt'u -#1, ,h irh*:, ,lL

|qA . . . .'^b'e?L .6?',r:f,lf

1868-t45581. Hadits: Bahun seorang lelaki datang
kepada Nabi $ dengan mebawakan shadaqah seperti emas

sebesar telur, lalu dia berkata, 'Ambillah ini sebagai

% AI Mutntk, (B/LS\.
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shadaqah, tapi aku tidak memiliki lagi selainnya." Maka

beliau berpaling darinya-... Hingga akhir hadits.

Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Daud347, Ibnu Hibban 36 dan

Al Hakim3ae dari hadits Jabir.

osfr : 4.r',
€o.
t ;.,e # i;* 4*-lloo1l.\^11

:lui tli:.^laiU'*,,X 1p ,-*#0 k ,y fW'u *:;i

"!'at:;i'fr:tLst 
W?? uit

a

1869-145591. Hadits Ja'far bin Muhammad, dari

ayiahnya: Bahwa dia minum dari tempat minum di antara
Mal*ah dan Madinah, lalu dikatakan,3so 'flpakah engkau

minum dari shadaqah?' Dia pun meniawab, 'sesungguhqn
yang diharamkan atas kami han5nlah shadaqah lnng waiib."

As5r.Syafi'i3sl meriwalptkanngn dari hrahim bin Muhammad,

darinya. Diriwayatkan juga oleh Al Baihaqiss2 dari jalumya.

Surnn Abu Daud(rp. 16741.
Shahih lbnu Hibban, pernbatramn: Perbrntan baik, (no. 3372l,.
Al Musbdmk(L/4131.

Io/4641.
Al Umm, karva Aq6di'i(2/801.
As-Sumn Al Kubm 16/ L831.

97
w
u9
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351

352

92



Talkltishul Habtr

l4r(-- ,;9"
KITAB NIIGH

fi*3*vbt * ultf q:, ,tj -[to 1 .]. \ AV .

.:n\i't

.f,qtii;\t t,e$trtk 5Jse; ,JG

1870-t45601. Perkataan penulis: Qiriwa5Tatkan dari
Nabi C, bahwa beliau bersabda , " Menlkahl<ah lalian,
ni*agn l<alian menJadi bantmk, tpng mana atfl, atan
membanggal<an l<alian di hadapn urnat-unat (lain) Na
hari Hanat."

Hadits ini diriwa3ntkan oleh pengarang Musnad A nra)u$ss
dari lalur Muharnmad bin Al Harits, dari Muhammad bin Abdurrahman
Al Bailarnani, dari a5rahnya, dari lbnu u-*, dia berkata: Rasulullah St
bersabda,

,gd jy urk t$(i, ,tri.r, t:itL: (t;ra;5*L

"Berhajilah kalian, nisaJa kalian meft,se, cukup. Berpe,ryiantah
kalian, niscatn kalian sehat, dan maikahlah lalian, nisa5n t<alian

sss qdaus Al Akhbar(no. 26691.
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manjadi tnryak; Iarqa samggin5a aku akan menbanggalmn l<alian

di hadapn urnt-unat 6prrg latil."

Kdua Muhammad ni dha?f Disebutkan juga oleh Al Baihaqis
dari Asy-Syafi'i: Bahwa dia menyebutkannya dalam bentuk

pen5rampaian, dan di bagian akhimya disebutlenr (ruiii-lq ,pl "hhlan

Sang kqtgann.'

Hadits lain seputar bab ini:

t45611. Dari Abu Umarnah png diritrayatkan oleh At Baihaqi3ss

dengan redaksi,

.u.,6'$$r Gkri,;ii &)F iy';:;;
oMqil<ahlah lalian, karqta saunggwhnSn aku akan

metnbanggakan l<alian di hadapan unat-umat (lnn7 lain). Dan janganlah

kalian menjadi seperti para mhib nashmni."Di dalam sanadnya terdapat

Muhammad bin Tsabit, seoftmg perawi yang dha?f.

145621. Dari Anas yarry drshahit>kan oleh Ibnu Hibban356,

dengan redaksi:

.*qt i;ir*cti &"i<, jy ,tt;lr si'tr t;ii
"Nikahilah ,r "ia wn7 bntak amk (subw) ta7i bantnk ckta

lesih, l<arena se.sunggahnSn afu akan mantbnggakan barynknw kalian

di hadapn pan nabi (lain) pda hari kiannt"

3$ Ma'rifau As=1umn wa Al Aturl5/2L9l2201.
#s As-1unan Al ltubn V n$l.
3# Shahih lbnu Hibban, pembahasan: Perbuatan baik (no. 4fl28!,.
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145631. Dari Harmalah bin An-Nu'man yang diriwayatkan oleh

Ad-Daraquthni di dalam Al Mu'blaf dan lbnu Qani' di dalam lsrl-
SlalnbaltrT, dengan redaksi:

Wanib gry bnlpk amk (subur) lebih disukai Allah daripda
wranib antik 5ang tidak dapt melahbkan; saungguhrya aku akan

mantbngal<an banlplny kalian di lndapn umat-umat (Iain) pda lnri
kbmat'

145641. Disebutkan juga menyerupai itu di dalam Musnad hnu
Mas'ud dari llal Ad-Daraquthni.#8

t4565]. Dari l1adh bin Gtnnrn yang diriirayratkan oleh AI
11uL1rrr359 dengan redaksi:

Sr.';F iY u: r; r t ttlG'*:t;'t"
oJanganlahlqgl<au matkahlw wanita mandul dan jangan pula

5ang tw; lrarena saunguhqn alru manbanggpl<an banglag l<alian.'

Sanadnya dtD'if,
* Dari Ma'qil bin Yasar, sebagaimana 1nng alon dikernukakan

pada bab sifat wanita Snng dilarnar.

357 Aku tidak menernukanrqn di dahnr versi dkqn.
s8 hl Ad-hmqutt nt9ns\.
#e Al Musadmk (3/29G291t.
360 Di dalam naskah aslinya dicanhrmkan (dengan lafazh): WA, sedanglon !,ang

dicantumkan di sini dari naskah p dan o serb Al Mustadmk.
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* Dari Aisyah, sebagainnrn 1nng akan dikernukakan sebentar

lagi.

,# *'4r',r r*L63t 'Ll* -[t"11]'\^v\

l87L-145661. Hadits, "Nibh adalah sunnahku. Maka

banngsiapa tnng frdak men5rulai sunnahku malca dia bulan
dari (golongan)ku."

hnu Maiah36l dari Aiq/ah: Bahwa Nabi &
b€sabda,

,iy,;"f,t 1t}*i *r'#'l|, 1*; L63t

,$t * t u3 ;d:ii )t ri ok 'ii ,f!i 't jF
.die t?*;rth,; ,9r1au,

'Nilah adalah dari sunahku. Maka bamngsiapa Snng tidak

manganmllran sunmh lraka dia fulan dari (golonganku. Menikahlah

Ialbq laran saunggulng aku ma$atryakan baryala5n kalian di

hadapn urmtqnnt (t/ary lain). *nryslaW tnng mqtiliki
kangapn nnka dk manil<ah, dan bamngsiap Wng tidak

mandaptl<an, naka hendalm5n dia bapuasa, karena sesungguhng

puasa itu adalah perini baging.'

Di dalam sanadnya terdapat Isa bin Maimun, seorang perawi

yang dha il

)zatt

'd ."''-t'

%r Sumn lbnu lu{alah (no. 1846}.
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{45671. Disebutkan di dalam Ash-Shahihairf6z hadits Anas di

dalam tradits:

, . .t'.

'd ';,ldt

:")t

d*;r'Xtt

'ty 
L:;:
'-J, At d-;*.'AAotr-i\t

,# *'.J;)'ii,LTfrt,i6tt *|,lb?, i *f 6

'Al<an tebpi aku bapuaa dan juga bqbuka, shalat hnlam) dan

juga tidur, dan aku jW mail<ah. Maka 5ang Mak
mangrul<ai sunnahku mala dia bukan dari (golongan)ku."

..,*\r'rcli ,li-\ 
^vY

1872. Perkataan penulis: Dan dengan makna dan
redalsi hadits yang sama juga dari banyak khabar.

Di antaran3n:

145681. Dari Sa'id bin Jubair, dia berkata:

e$; ,j6 ,i z o 6tt -Ot ,c.'.;ti :,tV;l ,J. Jti

Ibnu Abbas berkata kepadalru, 'Apaloh engkau telah menikah?"

Aku menjawab, "Belum.n Dia berkata, "Menikahlah; karena sebaii<-baik

umat ini adalah Snng paling banyak istin5n." Yakni Nabi $. Hadits ini

diriwayatkan oleh Al Bukhari.363

145691. Dari Amr bin Al Ash secara nar{ut

362 Shalih Al Bul<hari(no.5063) dan Shahk Mtrslim(no. 1u101).
363 Shalzili Al Bul<hari (no. 5069).
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.aAt2lr if;r W6 ?i Lrs, 
q'nr

Dunia adatah puhiaan, dan s&ikhik perhkan dunia ahbh

ownib jnng shalih.o Hadits ini diriuqntkan oleh Muslim.ffi

t45701. Dari Anas s@ara mar{u'z

.stLst d,f ii Vi,:*lv,ttlrlt6-$ u'JL'."
'Dart dmk Sang aku diiadikan manyl<ain5a adalah umnita dan

mintnk wangi, dan ketentqannn diriku diiadil<an di dalam shalat'

Hadits ini diriwayatkan oleh An-Nasa'i365, dan sanadnya hasn.

Diriwaptkan juga oleh Ath:Thabamniffi dengan tambahan di

awalnya, NJD'Hanwlah.'

Adalah masyhur pada lisan dengan tambahan: (t t-') 'Tiga'"

Imam Abu Bakar bin Furak menjelaskann5n di dalam juz tersendiri

berdasarkan itu. Disebutkan iugu "L,h,A 
Ghazali di dalam N lhga'ssz ,

tapi kami tidak menemukan lafazh (&y-l) di dalam satu jalur pun dari

jalur-jalur yang musnad(sanadnSn bersambung hingga Nabi $).
* Diriwaptkan juga dari Abu Ayyub secam mar{u', 'Empat hal

dan sufi\ah€ulrnh pn rasuL..n lalu dia menyebutkan di antaranp

adahh nikah. Hadits ini diriwaptkan oleh At-Tirmidzi'368

Telah dikernulokan di dalam P€rnbatEsan tentang thaharah.

s $ahth Mshmkp.1467l.
*5 SwanAt ilIasa'j(no. 3939, 3940).
ffi N Mu'hm Al Austh (no. 5203).
x7 lhln Uun N-D:n,l€rlra Al Ghazalt 12/46.1.w Swan At-Tlmtdd lno. 1080), dan dia berlota, " Haen gharib;'
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l457ll. Dari Al Hasan, dari Samurah: Bahwa Nabi gTsss

melarang mernbujang. Diriuayatkan oleh 41-nr*16r1370 dan lbnu

Majafi.s7r

t45721. Dari Aistah dengan rnakna hadits yang sanra.

Dirirrayatkan oleh At-Tirmidzi37z dan fip[rf6s6'i.373

t4573J. Dari Aisyah s@ara mar{u':

. /dt,'*:t-'#y ittr t ;\t
'Nil<ahilah pm unnib; karqa mqeka akan

nqetuden haft kqada lalian.'

145741. DiriwaSntkan oleh Al Flakimya s@ara nnushuldari jalw

[Salrr{szs bin Junadah, dan dia mengatakan, bahwa dia

meriwaSntkannya secarur maudtul sq'diAan.

145751. Diriwayatkan juga oleh Abu Daud di dalam Al MansiFT6

tanpa menyebutkan Aiqph, dan Ad-Daraquthni menjibl<annya atas

yarry rmushul.

145761. Dari Abu Hurairah, dia meriwagntkannya secam mar{ul

13/46,51.

Sunan At-Tlmlidd(no. 1082), dan dia mengatakan, "Haan gharib."
Sumn lbnu Mafih (no. 1849).
Slann At-Tlmrldd(di baunh no. 1082).
Sumn An-Nasa 7 (no. 3213).
Al Musbdnk 12/1611.
Kesalahan di dalam nasloh aslirUa yarg mencanfumkan: Salamah. Sernentara di
dalam naskah p dicantumkan: Maslamah bin Qatadah, dan di dalam naslrah c

dicantumkan: Salim. Sedangkan yang benar adalah: Salm bin Junadah, lraifu As-
Suwa'i Al Amiri Al Kufi. Biografinlra terdapat di dalam Tahddb Al Muzrl,
(LL/2L*2201.
Mamsil Abu Daud bo. 2O31.

369

370

s7L

372

373

374

375
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€Jt r.,At p A \dt :'rihGy i, *'*,81
.i;<ti :a} t:ts:i6,:,-hri;-'ol'*;

'Tiga omng tnng nnna adalah hak Allah untuk manobrg

merel<a; Omng tnng beriihad di ialan Allah, onng Wng menil<ah l<aaa

ingrn memelihan kehormatan diri, dan budak 5nng mangaddant

pajanjian merdel<a yang ingin menunail<an.'

Hadits ini diriwayatkan oleh An-Nasa'i377, At-Tirmidzi378'Ad-

DaraquthnisTe, d* di-shahitTkan oleh Al 11uLirrr.380

145771. Dari Anas, dia meriwayatkannln secara mar{u':

..rr il' #,ry, iw euGflai^ullif;r li,r 'i:;;'
...,6r LAts, i'

oEhmngsiap l nS Alrh mangwugaahin5a seorang l4nnita

yang shalih, bemrfr Allah telah menolongnSn atas setangah agamanp,

maka hendakng dia bertakua kepda Allah pada setengah yang

kdud." Hadits ini diriwayatkan oleh Al Haldm.381 Sementara itu

sanadnya dln'if.

l4l7$l."Darinya juga, dia meriwaSntkannya secara marful

377 Surur An-Nasa', (no. 3218).
ste surran At-Tbmidd (r.r.. 1515).
37e hl Ad-hrquilnt (10/35G351).
?ffi Al Musbdrak (2/160, ZlTl.
381 Al MusdnL(2/16ll.
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'Ehnngskp menikahi s@ftng tmnita, maka dia telah

dianugemhi setengah ibadah." Sanadnya dha'if, di dalamnya'terdapat
Taid N Ammi.

145791. Dari hnu Abbas, dia meriunptkannya seicara rrnrful

,:n7 r$l'*: rsy .la*lst if;r ,';Kit, ;4!71 tl
.'&Gl c;f 6y, ,:o{W q* qv ti1,

'Maul<ah kalian aku bqibhukan kepda kalian tentang [sebik-
bik ap 5ang disimpn saanngfis2: Wanita 5ang shalihah. Apbita
dia melihat kepadan5a mala dia menyanangkann5n, apbila dia sdang
pqgi dark5a mal<a dia manjaga (kehotmahn)ngn, dan apbila dia

maka dia mannfuhinya. Hadits ini diripayatkan oleh Abu

Daudffil dan Al Hakim.3s

145801. Dari Tsauban dengan makna hadits yang sama.

DiriuaSntkan oleh At-Tirmi&is dan Ar-Ruyani.3s Para p"-*irryu
bhah, han5ra saja ada keterputusan pada sanadnya

14581]. Dari Abu Najih, dia meriwaSntkannya secara marful

.rr'#'&{,o;os i

Dt dalam rnskah astirp dlcantmkan: rtl-tr lu (perhtasan dunia). Sedanglon

png dtcanhrmkan dl stnl dart nasl€h 7 hn Suut Abu hud.
Suut Abu Daud(no. 1664).
Al Musbdnk (2/3331, dan dla berl<ata, "Stahih sesuai q,rarat Al B*had dan
Muslim, namun kedtnnf tdak meriurayatkanr4a. "
Suwt At-Tirmidd (no. 3094).
MN,ad Ar-Rutanl (no. 620).

3&t
384

385

386
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oknngsiap png bat<*ukupan, lalu dia tidak mqil<ah, mal<a

dia but<an dari (golongan) hmll." Diriuayatkan oleh Al Baghawi'di

dalam Mu'jam Ash-Shahabh dan Al Baihaqi387, dan dia berkata, "lni

murnl.,, Dernikian juga yang dinyatakan oleh Abu Daud3$, Ad-Drlabi

dan yang lainnln.

145821. Dari hnu Abbas, dia meriwa5ptkannya secara marful

.g)$t'i, Gub.;-'t
'Tidak pqnah tedit at pda dw onng Yng nling macinbi

seperti 6pg tqTadi dahn) pqacanan." Diriwayatkan oleh Ibnu

Majatw dan Al Hakm.3eo

14583]. Darinp irrga, dia meritmyatlonnp secara nnr{ul

.t)-,)i G ,irt?'t
'Tidak ada manbui,ang di dalam Islam." Diriwayatkan oleh

Ahnad391, Abu Daud3sz, N guL;rrrs93 dan Ath-Thabarani.S94 Ini dari

riwaSnt Atha', dari lkrimah, darin5ra. D sini tidak disebutkan nasabnya,

lmalG lbnu Thahir berkata, "Dia adalah hnu Warazl,3es O* dia itu

87 As^SurcnAlKubm(|fig\
w ltlansil Abu Dadkp.202l.
w Sunan lbnu Maph (no. 1847).
sn AlMt,sdmk(2/160l.
}er 74,-g 41 lrmn Ahmad (L/3121.
3e2 Swrul Abu Daud(no.17291.
3es Al Mustilnti (l / 4481 dan (2/1591.
3* Al Mu'frm Al l{abir(no.11595)-
395 Di dalam naskah aslinya dicanh.mkan, "Yang benar bahwa dia adalah AI

I$urasani." sedangkan yang dicantumkan di sini dari naskah ; dan o, dan ihr

lebih sesuai dengan konteksnya.
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dln'if Tapi di dalam riwaynt Ath-Thabarani disebutkan: Ibnu Abu-Al

I(hwwar, dan dia dinilai tshah.s%

Bab lGhtrffidalam Nikah dan LairuryTa

Disebutkan di dalam niloh karena banpknSn hal tersebut, aku

menegaskan sanua 1nng dis€butkannya walaupun tidak menyebutkan

khabar yang khusus karena mencakup penukilan mumi, sebab tidak ada

pelnang unhrk Ufihad dalam hal itu. Apa Srang aku ternukan dalilnya

berupa nukilan hadits maka aku menyebutkannln, dan apa Snng

disebutkannSn dari ddil-dalil Al Qur'an maka aku tidak mengula.snya

kecuali jika aku menernukan dari para ahli tafsir apa yang menyelisihi itu

rnaka aku mengisyaratkannya. Adapun 1nng tidak aku ternukan dalilqn,

rnaka aku katakan, uAku tidak menernukan dalil unfuk ihr.'

396 Menurut mereka sernua, bahwa hadib ini dart Umar bln Atha, dari lkrimatr. Ath-
Thabarani menasabkan Umar bin Afi4 dia bc(kata, "Umar bln Atha bin Abu Al
Khawrlrar." Namun menurut rnerel{a hadits ini bukan dari Atha dart lkrirnah.
Umar bin Atha bin Abu Al Khawu,ar adalah orang Makkah, dia dinilai biEah oleh
hnu Ma'in dan Abu Zur'ah, serta disebutkan oleh hnu Hibban di dahm ert-
Tsiqat l)h. Biogmfin!,a dl dalarn Tafu*b Al lhnnl (2L/46L1. Adapun Unrar bin
Atha bin Waraz, seomqg p€rarxi rprq dlm'iL Biognfinya terdapat di dahm
TaMdb Al lhrral l2l / 46,3l,.
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Bab Keunjiban-Karajiban

1873. Per}ataan penulis: Hilmah di dalamnya adalah

menambah kedekatan, karena orang-orang lrang
mendekatkan diri kepada Allah fidak akan bertambah ddd
seperti dengan melalrsanakan apa lnng diwajibkan ab
mereka.

Ini adahh bagan dari hadits:

145841. Yang diriwayatkan oleh Al6rL1-ri3e7 dari ialur Atha bin

Yasar, dari Abu Hurairah s@ara marfu':

a+? 6, ,7'iu)'oiir\ t;i V.: ,)cs:>G i :Ju hr lt
.i+^l'. ...rfL'-:.?t rr ,)L',;l :frrs*

$aungguhnq Allah berfirnnn, "hmngsiapa memusuhi wali-Ku

maka Aku telah wtuk dipmngi. Dan tidaHah hamba-

Ku mendekatkan diri kepda-Ku gng lebk Aku sukai daripada (dk

melal<snal<an) ap 5ang Aku miibl<an absn5a...." Hingga akhir hadits.

Pelajaran yang dapat diambiL

An-Nawawi menukil di dahm Zgpdat Ar-Raudalf9s dari Imam

Al Hararnain, dari sebagian ulama, bahwa pahala melaksanakan

ker,vajiban melebihi pahala arnalan srmah sebarynk tujuh puluh derajat.

An-Nawawi berkata, "Dalam hal ifu mereka mengaitkan dengan

sebuah hadits. " Selesai.

3e7 shalrili Al Bukhari(tp.65021.
ses Raudtnt Ailr-Thalibin (7 /31.
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Hadirc tersebut disebutkan oletr Al Imam di dalam Niha5abnya,

pifu hadits Salrnan s@ara marfu'mangenai bulan Ramadhan:

''r2r;,s'rf'is ok, ?, )W'u fu, )n a:F ;
.ef G'-^A;',* c'>l g, ttk ,9 -r2r; ,s:'l ut itir,l (;.

oEhmngsiap Fng di dalamrya ; bubn Aurr-adrrl
mqdel<atl<an diri dangan satu fuituk di ankn bentuk'bqfi*
kehilran, nn*a satanatan dk metat<.snakan suatu kewaiiban di

sekirng,F99. Dan Oararysaap yatg m&lcanal<an suafu kewaiibn di

dalamn5a nnka dia sepfr orug 5ang melakannlan tuiuh Puluh

k&it<an di setainrya."selesai. Ini hadits dha tt diriwayatkan oleh lbnu

Khuzairnaham, dan dia n:rlrt-b liq penilaian shahil>nya,&l serta

men5nnggah AI Imam dengan menjadikannya sebagai dalil. Yang benar,

bahwa itu termasuk kekhususan-kekhususan bulan Ramadhan, karena

itulah An-Nawawi berkata, "Mereka " Wallahu a'lam.

j*'6 qr:, 17!arba Ui ,lV -1to^o]. \ 
^Yt

.^L'6i rri, ,#t *)',** ,So *t;r'Xtt
187+t45851. Perkataan penulis: Mal<a di antararrSra

adalah shalat Dhutra; DiriuragTatkan bahwa beliau C
bersabda , 'DiwaJiblan absku dm nl<aat Dhuha, dan Ldua
nkaat itu adalah slurllerrah hgi kalian."

3qt J0/446/1.

'10o Slnhih lbnu l{huahmhgp. l88ill./tol Di dalam naskah as[qn dicantumkan: Keslmhil>anrya. Sedanglon Fng
dicantr.rmkan di sini dart nasloh I dan g.
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Ahnad4o2 meriwa5ntkann5ra dari ialur Israil, dari Jabir, dari

Ikrimah, dari hnu Abbas, dengan redaksi:

', 3,**rrt;ti,Wrt r?Y'{t ;Jrtt',#1'*'rt
."$t

'Dipainbhl<an dw tal<aat Dhuha tapi itu Mak

dipainbhkan kepda lalian. Dan dipaintahkan kepdaku bqlcuban

bpi itu Mak diuniibkan.

Sanadnya dha ifl<arqn adanya Jabir Al Ju'fi. Diriwa5atkan luga

oleh Abu Ya'la dari ialur Sfrik dengan redalsi:

rt ;:rtt r:lr-,'*|?,|34r'6i- l t )3t',{' *
. ltc )

.\4. tstj

'Diwajibkan atasku berkufun tapi itu tidak diwajibt<an atas

kalian, dan dipqintahkan kepdaku shalat Dhuha tapi itu tidak

diwrhbhlan kepda kalian."

Diriuralptkan juga oleh NBazzar dengan redaksit

'{*;$ i!,i fir',ff4'o'rf
'Dipuinbhkan kepadatet dm ralaat faiar dan witir tapi tidak

(dipqnahlan) kepda kalian.

4az Mntad H Innm Ahmad (l/3171.
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Dan dari jalur Abu Khabbab Al Kalbi, dari lkrirnah, darinya,

dengan redaksi:

c? rr,:; .;b,fit rt E'€ r,:A:j',*'oL b:

filqa hal 5nng rErD itu sehgai kaniiban absku namun

sfuai swah bgi bliaq lBq*uftarl&3, witir dan dua ral<aat Dhuha" .

Diriwayatkan juga oleh Al Hakim404 dan hnu Adi405 dari ialur
ini, redaksi. ("t lt[ sebagai pengganti kata' [i.3r1r106. 

p* tti,Jtrl, Uk\

Dua rakaat fajar" sebagai pengganti katar GL}lt) "Dhuha.'Dernikian

juga yang diriwayatkan oleh Ad-DaraquthnioT dan Al Baihaqi.@

Diriwayatkan juga oleh hnu Hibban di dalam Adh-Dhu'afaw
dan Ibnu.Syahin di dalam Nasil<lmyaaro dari jalur Wadhdhah bin Yah5ra,

dari Mindal, dari Yahya bin Sa'id, dari lkrimah, darinln, dengan redaksi:

Di dalarn nasl€h aslirln dan naskah r dicanhrmkan: ;ailr $traht farar), sedanglen

Frlg dkanhrml<an dt rffi darl tuloh 3.

Al lofiMralc (1^00).
Al lhnL karya hnu Ml 0 nBl.
Di dalarn naskah aslin!,a dan nGltah r dicantumkan: .1i.lir (shalat faJar), sedargkan

prg dicantumkan di dni dari nrkah p.

&rrlan AeDataquknl (2t2tl-
As-*nan Al Kubn 12/ 468, 9 /264;1.
Aku fidak di dalam IObb Al Malruht, dia meqrcbudon
perawirryra yarg dtn if $arry, yalh Al Wadhdhah bin Yah1a, (3/83), narrun
0dak meqrebutkan hadttsrya.
An-Naslkh m Al Marwldt (no. 197).

. !.,
,.'4)
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,LTE g *i-^2r,t'",*Lrr
.6 bt

'Tiga hal Wng mana ifu unjib bagiku namun itu adalah sunah

bagi l<alian; Witir, dua rakaat faiar dan dua yakaat dhuha. "Al Wadhdhah

perawi yarry dha if. Maka jelaslah lemahnya hadits ini dari setnua

jalumsp. Dan bagi orang yang b"rpendapat dengannya hendaknya

mengatakan wajibnya dua mkaat fajar bagi beliau, namun mereka tidak

mengatakan dengan itu walaupun ada nukilan ifu dari sebagian salaf,

dan tedapat juga di dalam perkataan AlAmidi dan hnu Al Hajib.

Ada riwayat lnng meqrelisihi itu:

145861. Riwayat Ad-Daraquthniall dan lbnu Sgnhin di dalam

Nasiklrnyaalz meriwayatkan dari jalur Abdullah hnu [Muharrar]ct3, dari

Qatadah, dari Anas secara marfu':

,,* 
i:;l- rt G*rt?r, i lur,-:rl

Dipqhtahkan kepdaku witir dan dhuha, narnun ddak

etq*lcan &ku.
Redalsi hnu $phin:

Surmn Ad-Danquthnl (2 /21).
AftNasikh wa Al Mansukh (no. 198).
Kesalahan di dalam naskah aslin!,a gang mancanfumkan: Mujarrar, dagan jiin,
sedangkan 5rang benar dari naskah ; dan -r.

A7.. ,tro7.
',P ,f* lS

4u
412

413
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"Namun tidak dimjibl<an pdaku." Sedangkan Abdullah bin

Muharrar matuk(riwaSntnya ditinggalkan).

Pelajaran lnng dapat diambil:

Guru kami, S!/aikhul Islam, memilih pendapat lnng udak

mewajibkan dhuha. Dalildalilnya cukup jelas di dalam Ash-Shahihain, di

antaranya:

145871. Riwa5nt y*1-41a dari Aisyah:

'ni*-bf lr
,F.i

a

. "Nabi $ fidak biasa melalsanakan shalat Dhuha kecuali bila

beliau baru datang dari bepergian."

145881. Diriwayatkan darinyra di dalam Ash-Shahihaitfis:

;-'a,'-^;L k *3 *aht * bt J;ru-l:rv,' 
liL?\ ir, u

"Aku tidak pernah melihat Rasulullah $ shalat Dhuha, dan

aku melaksanakannln."

t45891. Biwayat Al Bukhari4r6 dari hnu Umar dengan makna

hadits pn! sarna.

ara stmhih lttusln bo.7t7l.
4ts Shhilr 4l Bukhari(no. 1177) dan Shahih Mustm(no. 718).
416 shat ih At But<hari(no.1175).

,
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145901. Riwayat Al Bukhari4lT dari Anas:

| , t.? ^/- A. o- r. !

4-A F: y:)L bt ;* :t ;;; ok|y ,{ Ei
.lflt t* ? uiY,* d-1, 6 :JG t uThr

Bahwa ditanyakan kepadanp, "Apakah Rasulullah $ biasa

mdaksanakan shalat Dhuha?" Dia menjawab, "Aku tdak pemah

melihat beliau melaksanakannya selain hari ini."

145911. Riwayat At-Tirmidzi4l8 dari Abu Sa'id:

.rt-t)a.^a.r..ti6 e ;at jzi: *r;r'\" & n' ;;., os

.,ij2;.t jF ,? wu:rw*
"Nabi $ biasa melaksanakan shalat Dhuha sampaFsampai kami

mengatakan bahwa beliau tidak pemah meninggalkannya, dan beliau

juga biasa meninggalkannya sampai-sampai kami mengatakan bahwa

beliau tidak pemah melaksanakannla." At-Tirrnidzi berkata, "Hadits ini

haan."

14592I Riwayat Abu Daudale dari Abdurrahman bin Abu laila,
dia berkata, "Tidak ada seomng pun lnng mengabarkan kepada kami

bahwa dia pernah melihat Rasulullah $ shalat Dhuha selian Ummu

Hani, karena dia mengabarkan hal ifu saat penaklukan Makkah, dan

setelah ifu fidak seorang pun mdihat bdiau melalrsanakan ifu."

4t7 Shall,iti At Bukhari(no. 11791.
4La Sr-, 41-Timidd (no. 4771.
4te Srr*r 46u Daud(no. 12911.
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Ini menyanggah pemyataan Al Mawardi yang menyatakan,

bahwa beliau biasa melaksanakannyra semenjak penaklukan Makkah

hingga beliau meninggal.

An-Nawawi menyebutkan di dalam S5nrh Al Muhadzda&zo,

dari sebagian ulama: Bahwa Nabi $ tidak mendawamkan shalat Dhuha

karena khawatir diwajibkan atas urnatrln sehingga mereka tidak rnampu

melalsanakannya. Beliau hanp melalsanakan pada sebagian waktu

saia.

Kenrungkinan rnalsudnya adalah menampakkannlra pada

sebagian unktu dan tidak menampal*ann!/a pada sebagian lainnya.

Dernikian [unhrh mengompromikanla2l antara kedtn perkataanqn.

*vbt J- '8 ,$ j, i;byr r.6#i ,lj,-[to 1r]. \ Avo

,j- r:,1)r,-A; :3i ib t it * *L>r,,Ji'fi-i
.-^*\t:

1875-t4593t. Perkataan penulis: Dan di antiraqp
adalah berkurban; Diriwaftkan, bahwa beliau ! bersabda,

"Tiga hal 5nng mana itu ditniibkan atasku namun frdak

diwajiblran atas l<alian, tnitu berciwak, witir dan berlrur'bn."

Aku tdak m€nernukannlra dernikian. Adapun lpng
mengkhursuskan berkurban terdapat di dalam hadits yang sebelumnya

dari beberapa jalur, lpng di dalamnya menyebutkan kata liJr ,i;!ll)
dan sebagainya.

42o L4ui,nu' fur-Nawawi (4/421.
421 gi dalam naskah aslinya dicanhrmkan, "maka dikompromikan," sedangkan pgn

dicanhmkan di sini dari nasloh ; dan o, dan itulah Snng benar..
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Adapun tentang witir dan siwak, akan dikernukakan pada hadits

yang setelahnp.

Pelajaran lnng dapat diambil:

Pengarang menukil dari Abu Al Abbas fu-Ruyan7a22: Bahwa itu

tidak diuajibkan atas beliau.

;j) :it S }u' i,; ,:'Liirr';jt ,W, ,ti -\ 
^v1

.,p)At g';;E:',,$f ,{dn'qS y.'"L$i S1:t

1876. Perkatraan penulis: Dan di antaran3p iuga:
Witir dan tahajJud. Allah I berfirman, nDan pada *bagian
malam hari mala shalat bhajdlah lamu *bgai suatu
ibadah tambahan bagimu-" (Qs. Al Israa' IlTl: 791, lnlmi
tambahan atas lnng wajib.

145941. Driuayatkan dari Aiqph:

lt t t -t'Jir'rzr; *U Lyt :,Su ,t-,, *'ltt ;* ulr',;l
.Nt ?q) ,ltt:r\r, ,37r :'&

Bahura Nabi $ bersaMa, 'Trgp hal tang nnrn itu adalah

keunjifun bagiku dan smnah bagi letian, yitu wibr, siunk dan shalat

nnlam."

Tentang menjadikan aSnt tersebut sebagai hujjah, telah didahului

oleh Al Baihaqi.423 Alasannya, karena secara bahasa, nafilah artinya

422 lA/4621.
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tambahan, dan zhahimya perintah tahajjud ini adalah wajib. Imam Al

Haramain berkata, "Jika dikatakan bahwa nafilah ifu sunnah, maka

kami katakan: Bahkan nafrlah di sini adalah tambahan. Dan jika

dikatakan, bahwa itu adalah yang ditambahkan oleh seorang hamba dari

ibadah-ibadah tathawwulnya (yang dilakukan secara sukarela, bukan

karajiban) untuk menutupi kekurangan-kekurangan pada ibadah-ibadah

wajibnya, maka (kami katakan, bahwa) sesungguhnya shalat Nabi $ itu

terpeliham, sehingga tahaijudnya itu sebagai tambahan atas shalat-shalat

wajibnya."

Al Baghawi juga mengatakan serupa itu di dalam kitab tafsimya.

Ndmwr hal itu ditanggapi, bahwa indikasinya adalah shalat-

shalat rawatib yang senantiasa beliau lal$anakan adalah wajib atas

beliau. Tapi tidak ada yang mengatakan dernikian.

An-Nawawi mengenrukakan di dalam Zgadabnyaaz4 daisyaikh
Abu Hamid, bahwa AqrSyafi'i , bahwa wajibnya hal itu atas

beliau telah dihapus, sebagaimana hal itu juga dihapus atas selain lgliau.
Dia berkata, "lnilah yang lebih benar, atau yang benar. Di dalam Shahih

Muslinfzs disebutkan riwayat Snng mentrnjuklon itu." Selesai. "

Adapun hadits yang mereka gunakan sebagai dalilqn, rnalo

hadits tersebut sangat dhalt karena dari riwapt Musa bin AMurrahman

Ash-Shan'ani, dari Hiqam, dari ayahnya, dari Aisyah, dengan redalsi

dan makna hadits lrang sama

Driwayatkan juga oleh Ath.-Thabarani di dalam At Austtf26
dan AI Baihaqi.azT Ath-Thabarani berkata, "Sesungguhn5ra Mma

meriwpyatkannya sendirian." An-Nauawi juga mengiqnratkan kepada

423 4"3r-, Al Kubm (7 /391.
aza p*4154 adr-Thaltbin (T /34I
425 Nanu sebentar lagi akan dikemukakan bkhrijisyaratini dari pengarang.
426 41 1qu'inn Al Auath lno. 32661.
4zt As-it umn Al Kubn (7 /39).
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apa !/ang diriwayatkan oleh Muslim mengenai kisah shalat malam,

sehingga shalat itu sebagai tathawwu'(sunah) setelah yang wajib, dan

redaksi hadihnya juga menunjukkan, bahrra ketika itu diwajibkan, itu

tidak termasuk kekhususan-kekhususannya.

Dalam menyatalon tdak waiibqTa itu, png lainnya

juga berdalil dengan hadits:

t45951. Yang diriwaptkan dari Jabir dengan redaksi yang

panjang, yang disebutkan di dalam riwaSnt [vl6li6a28 rilengenai sifat

haji, di dalamnya disebutkan: "Kernudian beliau mendatangi Muzdalifah,

lalu shalat Magtuib dan lq,ra di sana dengan safu adzan dan dua iqamah,

dan beliau tidak melaksanakan shalat sunnah apa pun di antara

kedunya. Kernudian beliau berbaring hingga terbit faiar, lalu beliau

. shalat kefil{a telah jelas bagin5n uraktu Subuh'"

AsySyafi'i mencanfumkan di dalam Al Umm, bahwa disunahkan

tidak melalsanakan shalat nafilah (sunah) setelah Isya bagr yang

menginap di Muzdalifah

Al Mawardi dan yang lainngn menyatakan demikian, dan

berdalih juga, bahwa beliau shalat bthaqtw'di malam hari di atas

tunggangannya saat dalam perjalanan, dan beliau iuga pemah

melaksanakannya sambilduduk kefika tidak sedang dalam perjalanan-

Aqr$nf i berhujjah dengan itu dalam menyatakan fidak

wajibn5a witir [atas beliaul.aD Dkatakan, bahwa itu diwajibkan atasnya

ketka hadir (tidak sedang musaftr), dan ketika tidak sedang dalam

kondisi sulit. Tapi pendapat ini perlu nukilan khusus, walaupun Al

Halimi, Ibnu Abdussalam dan Al Qarafi telah menyatakan, bahwa witir

428 ShalTili Muslim (no. 2/891 /no. L2181.
429 D*inaskah I dan t.
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itu wajib atas beliau dalam kondisi hadir, dan tidak wajib bila sedang

dalam perjalanan. An-Nawawi menyebutkan di dalam Sath Al
MuhadzdzadsQ, bahwa di antara kekhususan-kekhususan beliau adalah

melaksanakan ka,vajiban ini di atas funggangan, yakni witir dan tahajjud.

fl. # +ti ort'jlt:r\t :W :,t'; -\ 
^vv

lSTT.Perkataan penulis, Diantaran5n iuga: Siwak, itu
waiib bagi beliau, berdasarkan khabar.

Maksudnya adalah lfiabar yrang telah lami sebutkan sebelumqn

dari Aisyah, khabar itu sangat l€rnah, tdak boleh diiadikan hujjah.

Dan memungkinlon unfuh dapat berdahl llang
merrajibkannya, diantaranSla:

145961. Hadits Abdullah bin Hanzhalah:

tlv r>v *<.,*I.u.tl'{-,3 *v\, & &' i;:rhf
.r>\2|F. lt?\ tl u; ;r''* ilt,rv ? )

Bahwa Rasulullah C diperintahkan berwudhu trntuk setiap

shalat, baik dalam keadaan suci rnauptm tidak suci. I-alu ketika hal itu

terasa berat bagi beliau, rnaka beliau diperintahkan bersiwak -untuk

setiap shalat.€l

Di dalam redaksi lainnya disebutkan€z: Dgugurkan darinya

karajiban wudhu kecuali karena berhadats. Sanadnya hasan.

o'3o Malnu' An-Nawawi 14/281.ar As.gurmn N Kubn (l /491.
0ts2 Shahih lbnu Khuaimah (no. Sunan An-Nasa'l (no. )).

116



Talkhishul Habir

Alasan berpedoman dengan ini: Karena perintah itu
menunjukkan wajib, sedangkan kesulitan menggugurkan kev.rajiban.

Maka pada awalnya wudhu itu (lnkni untuk setiap shalat) wajib atas

beliau, kernudian/€3 [dihapus]4il dan beralih kepada siwak. Alasan

yang dikernukakan ini lebih jelas.

a45Jg7l.hnu Majahss meriunyatkan dari Abu Umamah secara

marfu'z

al 1.. 6'i. . -.t.t'€t *s rlt,r*
t)f',+lrr & )[J;lb)Gg\f|tt;f G;Ly

Tdal:lah Jibril ill nadabryiku kqmli mevnsiatkan fusimk
kepadaku, sanpai-sanpi aku lclmmtir itu alen diunjibkan bagiku dan

bagi umatku.'lni hadits dha if.M

14598]. Riwalnt Ahmad€7 dari hadits Watsilah secara marfu':

',tt',-ki- ol',.+ ,F lrp\ ir'rf
',4ku dipen:ntahten betsitnk, ampisampi aku l<hatuafu akan

kepdaku;'

B Etqost.
't34 Dari ; dan c.

435 Sro,* Ibnu Majah (no. 289).
436.Di dalam naskah p dan o dicantumkan; Ada kelemahan padanya.
437 Musmd At Lnan Ahnad (3/ 4901.
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.iirJ.:

L878. Perkataan penulis: Adalah wajib bagi beliau

apabila melihat suafu kemungkaran unfuk mengingkarin5n
dan berusaha menrbahngn.

Hal ini disanggah: Bahwa setiap mukatlaf, bila mernungkinkan

baginya unfuk menghilangkan kemungkaran, maka dia wajib

menrbahnln.

Kenrungkinan ini diartikan, bahwa ker,vajiban itu tdak gugur dari

beliau karena rasa takut, karena telah pastinya keterpelihaman beliau

*, berdasarkan firrnan Allah l, "Allah memelihaa, katnu dari

bangglmn) manusia." Qs. Al Maa'idatr [5]: 67) Beda halnp dengan

selain beliau, bila mengakui kemungkaran maka disimpulkan dari

pengakuannya bahwa itu boleh. Demikian yang diperingatkan oleh Ibnu

Ash-Shabbagh.

.i:*)u i:-t'1?tt'o\ ,t"; - \ 
^v 

1

1879. Redaksi: Karena Allah telah meniadikan
pemeliharan bagin5n.

Ini mengisyamtkan kepada ayat yang disebutkan di dalam surah

Al Maa'idah kepada:

145991. Apa yang diriwa5ptkan oleh At-Tirmidzi438-dari Atdullah

bin Spqiq, dari AisSnh, "Dulu Nabi $ biasa dijaga, sampai turun aSnt:

M Sumn At-Timidzi (no. 3046).
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...../6r lr aAx-h1,

"Allah memeliham kamu auri (Sanggi,r*) manusi)'Lalu beliau

mengeluarkan kepalanya dari tenda bundamya, lalu bersabda kepada

mereka,

.?'t r;;'G,t ; lt utir ti'i

"Wahai manusia, l<alian, karena Allah telah

mqnelihamku."

Unhrk masalah ini Al Baihaqi berdalil dengan apa

lnng terdapat:

t46001. Di dalam ,ash-Shahihai#e dari Aislnh,

1t-L.r'yilt'; ;.,,t*r'b, * it J;t }Y
{Jt 6:t + .',tlt u.f ok ,1:l otr $$ ,CL'J<i'l tt 6:;l

!'e lt r??rl*irf lr * lnt J*,
"Tidaklah Rasulullah S diberi pilihan antara dua hal kecuali

beliau memilih yang lebih ringan di antam kduanyra selama hal itu

bukan merupakan dosa, dan bila ifu dosa, maka beliau adalah manusia

!,ang paling jauh dari ihr. Dan Rasulullah S fidak pernah mendendam

untuk dirinya, kecuali bila larangan Alah dilanggar maka beliau dendam

tu'rhrk Allah."

Ase Shahih Al Bukhari(no.3560) dan Shahih Muslimlno.2327l.
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)ii:e k og \:ar i;1; ry,'";-,ok l';- \ AA .

1880. Perkataan penulis: Diwajibkan kepada beliau
unfuk tetap teguh menghadapi musuh walaupun jumlah

mereka banrnk.

Al Baihaqi fidak mernberinya judul, dan tampaknya dia

mengiqpratkan kepada:

t46011. Apa yang teriadi dalam perang Uhud, karena beliau

terpisahkan hanya bersama dua belas oftmg saja, sebagaimana yang

diriwaSntkan oleh Al Bukhari.44o Dan yang terjadi dalam perang

Hunain, [karena beliaupar terpisatrlon hanya bersarna sepuluh orang

saia, sebagaimana png iuga oleh Al Bukhari.

:ur$Iti tfui u i-''a2t *'; ok ,lj.
' Perkataan penulis: Diwaiibkan atas beliau melunasi

hutang oriang lpng meninggal dalam keadaan kesulitan, dari
kalangan kaum muslimin.

Telah dikenrulokan di akhir bab iarninan

&t

CJ, 61, $y *'*;- ok [1j ,li-[tr.v]. r r,rr

.i?\t W'#t'ot |*X ri ri ol t^;Ji-

Aku melihat itLl di dalam riurayat Muslim, (no. 1789), dari hadits Anas, "Bahwa
dalam perang Uhud, Rasulullah I terpisahkan bersama fuiuh orang dari
golongan Anshar dan dua orang dari golongan Qurarsy...."
Di dalam naskah aslinf dicantumkan, "Seakan-akan beliau," adapun png
dicantrmkan di sini dari nasloh p dan o.
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1881-146021. Perkataan penulis: Dan dikatakan, bahwa

diwajibkan atas beliau apabila melihat sesuatu yang

menakjubkan baginya agar mengucapkan, " Aku penuhi

panggilan-Mu. Sesungguhnya kehidupbn itu adalah

kehidupan al<hint."

Ini adalah bab yang ditulis Al Baihaqi pada pembahasan tentang

kekhususan-kekhususan. 42

AslrSyaf i meriwayatkanffi dari Sa'id bin Salim, dari Ibnu

Juraij, dari Humaid Al A'mi, dari Muiahid, dia berkata, "Nabi $
menampakkan talbiyah...." Lalu dia menyebutkan haditsnya, hingga

k€fika pada suafu hari k€fika orang-omng beranjak darinya, seakan-akan

ada sesuatu dahm hal itu yang menakjubkan bas beliau) hh
ditambakan di dalam hadits ini ungkapan:

.rt\i'#',-r"3t\|15
oAku penuhi panggilan-Mu. Saunggahng keltidupan itu adalah

kehiduren akhirat." Ibnu Juraij berkata, "[Aku msa]4 bahwa itir pada

hari Arafah."

Aku katakan: Dalam hal' itu tidak ada yang menunjukkan

kar,rajiban.

IPelengkapJ4s' Di antara yang tidak disebutkan oleh fu-Rafi'i

dari apa yang dinyatakan oleh sebagian mereka sebagai kalajiban atas

beliau adalah, diwajibkan kepada beliau bila tetap menetapkan shalat

&2 As-Sunan At Kubm (7 /481.
a4 Musnad asysgf i hal. L221.
4 Dari naskah p dan o.

cas Oi dalam naskah aslinya dicantumkan, "Perhatian," sedangkan png dicanhrmkan

di sini dari naskah ; dan o.
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se@ra sanpurna untuk tidak ada kekurangan padantn. Dernikian yang

dikatakan oleh Al Mawandi.

Wajib pula atasnya agar menolak dengan cara yang lebih baik.

Dernikian yang dikemukakan oleh hnu Al Qash, dernikian juga yang

setelahnyra. Dia berkata: Di antamnlp: Bahwa hanlp beliau s@rang

yang dibebani ilmu tentang apa yang dibebankan kepada seluruh

rnanusia.

Di antaranya juga: Bahwa hatinya selalu dipelihara sehingga

beliau memohon arnpun dan bertaubat kepada Allah tuiuh Puluh l<ali

sehari.

, Di antararryn juga: Bahwa beliau dilepaslon dari keduniaan

kefika diturwrlorurya wahgu, dan beliau ditunfut melaksanakan hukum-

kefika menghukumi dengannln.

Di antaranya juga: Bahwa beliau ditunM mernperlihatkan

kesaksian kebenaran di samping bqinteralcy++s dengan manusia

dengan jiwa dan perkataan." Selesai.

. Dalam menyatakan wajibnya setnua hal ini perlu dalildalil 3npg

menunjukkan dan cara pelaksanaannla. Hanya Allah-lah yang lnnsa

mernberi pertolongan.

Di antara kekhusr.rsan-kekhtrsusan beliau dalam keuajiban-

kamjiban niloh adalah wajibnya menritih isbi-istuinp berdasa*an

ayahya. Ada perbedaan pendapat mengenai sebab turunqTa alnt ini

meniadi beberapa pendapat:

Periama: Apa png akan disebutkan oleh pengarang, bahwa

Allah menrberi beliau pilihan antara kaya dan miskin, lalu beliau memilih

miskin. Kemudian Allah mernerintahkan beliau untuk memilih istri-

ishinya sehingga yang beliau pilih dari mereka menyetr.rjui pilihan beliau.

Mwregl.
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Hal ini tidak didukung oleh pemyataan kebanyakan para ahli

maghazi, bahwa ujian bagi beliau terkait dengan para istri beliau terjadi

pada tahun kesembilan, dan bahwa perintah untuk memberi pilihan

kepada mereka terjadi setelah itu. Sementara di akhir [usia beliaul&7 &,
beliau dilapangkan penghidupannya dibanding dengan masa

sebelumn5ra. Aisyah berkata, "Kami tidak pernah kenyang dengan

kurma hingga ditaklukkannya 111',ui6ur'. "448

Kedua, Bahwa para istri beliau bembah sikap terhadap beliau,

maka beliau pun bersumpah unfuk tidak mendekati mereka selama

sebulan. Kemudian beliau diperintahkan untuk memberi pilihan kepada

mereka. Dernikian png dikenrulokan oleh Al Ghazali.

Ketiga: Bahwa pam isti beliau menunfut perhiasan dan

pakaian yang mernang fidak beliau miliki, sehingga hal itu menyakiti

perasaan beliau, maka beliau diperintahkan unfuk memberi pilihan

kepada mereka. Pendapat lain menyebutkan, bahwa hal disebabkan

sebagian dari isfui beliau meminta cincin emas kepada beliau, lalu beliau

membuatkan cincin dari perak lalu mauamain5ra dengan za'famn, lalu si

isfui tersebut marah.

Keempat Bahwa Allah menguji para istri beliau dengan

mernberi pilihan kepada mereka agar Rasul-Nya memiliki sebaik-baik

wanita.

Kelima, Bahwa sebab tunlrnya ayat itu adalah kisah Mariyah di

rurnah Hafshah, atau kisah madu yang diminum beliau di rumah Zainab

bint Jahry. Pendapat ini mendekati pendapat png kedua.

Di dalam naskah aslinya dicanhrmkan, "Perinhh bellau," sedangkan yang

dicantr.rmkan di sini dari naskah p dan o.

Ini lafazh hnu Umar sebagaimana disebutkan di dalam riwayat AI Bukhari (no.

42431, "Kami tidak pemah kenyang hingga ditaklukkannya Khaibar." Adapun

redaksi Aisyah: Ketika Khaibar ditaklukkan, kami berkata, "Sekarang kita akan

kenyang dengan ktrrma." HR. Al Bukhari lno. 42421.
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.$L';:dt) dt *. n *t *v?" &'^fJ ,t:;
Perkataan penulis: Karena beliau C lebih

mengutamakan kemiskinan bagi dirin5Ta dan bersabar atas

hd itu.

Pada ungkapannya nanti diulang lagi, bahwa kelapangan bulon

q/arat kecukupan, dan ini dituniukkan oleh:

14603l. Apa yang diriwayatkan oleh An-Nasa'im9 dari hadits

hnu Abbas, "sesungguhqTa Allah t menrberin5n pilihan antara

menjadi seorang hamba yrang menjadi seorang irabi, atau menjadi

seoftmg raja, maka beliau mernilih menjadi seorang ttarnba gnng juga

s€orang nabi."

146041. Riwapt Mustimffi dari hnu Abbas dari Unrar, "l-.alu

aku masuk ke tempat beliau, saat itu beliau sdang berbaring di atas

sebuah tikar, lalu aku pun duduk. Temgnta beliau hanya mengenakan

kainnya dan tidak ada yang lainnp. Sementara tikar ifu juga mernbekas

pinggang beliau, lalu aku melihat l€rnari beliau, ternyata hanSn ada

sqpnggam gandum sekitar satu s/rai dan sebanyak ifu pula setiurgkai

gandum di pojokan karnar. Maka mataku berkaca-kaca...." Hingga akhir

hadits, di dalamnya disebutkan:

'1|dakkah angkau rela at<himt bgi tdta dan dunia bgi m*el<a.'

Diriwa5ratkan juga oleh Al Bulfiad dan Muslim6t dari ialur

lainnyn, dari Ibnu Abbas, dari Umar, di dalamnSn disebutkan:

ue Sumn At-Timidzi $ro. 67 431.
m Sl*ih tunsnn (no. 1479).
6t slmhih Al Bul<haribo.2M7l hn Slnhih Muslim (no. 1479).

.6fur '#, ,i>li ui ok ol ;a7,tf
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|ia*'&i'.iLL yti
'Merelra ifu omng-orang 5,ang didahulukan kebail<anrym."

t46051. Diriwayatkan di dalam,4sh-Shahihairfsz danAisyah,

.'d.i:p, r3f'u *, *'?"t ,)* lt );, 'g; ok

"Kasur Rasulullah Saw terbrnt dari kulit, dan isiqn adalah

sahrt."

t46061. Dari hadits Aistnhiugaffi,

,F,FCq.f6# *,,*v?'t,)b lt Jne6

"Rasulullah S fidak pemah keqTang selama tiga hari berturur

turut hingga beliau waht."

Dalam riwa3nt lain disebutkans,

. . : g. ,t o ')rrr

4 ,F;. |6+^'u-4-rti* t;
"Tidak pemah kenSnng rnalonan gandum sQak beliau datang ke

Madinah sampai meninggal. "

146071. Di dalam riwagat mereka berdua disebutkanGs: Dari

Abu Hurairah, bahwa Rasulullah $ mengucapkan:

62 Shahih Al Bukhari(no.5456) dan Shahk Mustimbo.2082).
63 Slnhih Mustim (no. 297 01.
M Shahin et Buklnri (no. 5416).& Shanin et Bukhart (no. 64tr,Ol.

d;J.-) .
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,r; # $'o:t|[+t'#t
oYa Allah, iadil<anlah rezeki keluarga Muharnmad beruw

mal<anan.'

Jika dikatakan: lalu apa rnaksud beliau S mernohon

perlindungan kepada Allah dari kefakiran, sebagaimana hadits yang

telah disebutkan pada pembahasan tentang zal<aQ

Jawabannya: Bahwa lnng beliau memohon perlindungan

darin5ra dan tidak beliau sukai adalah kemiskinan hati, dan 5nng beliau

pilih serta beliau rela adalah meq7alurkan harta.

Ibnu Abdul Barr berkataffi, "Yang beliau mernohon

perlindtrngan darinya adalah fidak diperolehnya makanan dan

kecukupan, dan di samping itu tidak bercokol k*a1laan di dalam

jiwanSn, karena bagi beliau $ kekaSlaan adalah kekayaan iiura. Alhh t
berffrman, 'Dan Dia mandaptimu sebgai seomng 5nng kekumngan,

talu Dia memberikan krcukupan'.14,7 (Qs. Adh-Dhuhaa I93I 8).

Keka5raan beliau Udak lebih dari apa gnng beliau simpan sebagai

rnakanan setahun unfuk diriryn dan keltrargan5ra. Sementara keltayaan

yang bertempat di dalam hatinya adalah kepercayaan penuh terhadap

Tuhannya. Beliau mernohon perlindungan dari kefakiran yang

melupakan dan kekayaan lnng melengahkan. Ini menunjuklon bahua

baik kekayaan maupun kefakiran memiliki sisi negatifn3n. Dengari

dernikian telah dikompromikan setnu.l ktrabar dalam makna ini."

M At tsudhrl2/521-5221, secara ringkas.
st wqzo\
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bt * :, );,r'clt1 ti ,-$y ,.t* -[tr.,r]. r,r,rv

.rll b:,hL pur i;t { J"t & *, *
1882-146081. Hadits Aisyah, "Tidaklah Rasulullah I

meninggal kecuali telah dihalalkan bagin5Ta para wanita yang
tadin5Ta terlarang bagin3la."

Demikian yang dicantumkan di dalamnln, sedangkan kalimat
"yang tadinln terlarang bagin5a," adalah sisipan (miudm)di dalam hadits
ini.

AqrSSpfi'i68 berkatar lbnu Upinah mengabarkan kepada kami
dari Amr, dari Atha, dari Aislrah, dia berkata, ,Tidaklah Rasulullah $

kecuali telah dihalalkan baglnlra pam wanita."

Aslrsyafi'i berkata: Sealan-alon yrang dia maksud adalah 1nng

terfamng basinln di dalam firman Allah &, 34;yi14i6f{ ,,Tidak

halal bgimu mengawini -perempuan sesudahitu... Ies. Rt
Ahzaab [33]: 52).

Dernikian yang dikernukakan oleh AI eadhi Abu Ath-Thalryib
dari AqrSyafi'i. Diriwayatkan juga oleh 61rr.,u4t15e, At-Tirmidzi6o dan
An-Nasa'i61 dari hadits Su[,ran, tanpa tambahan kalimat tersebut.

Driu4ntkan juga oleh Ad-Darimi452, hnu Khuzaimah, Ibnu
Hibban453, Al Hakim454 dan An-Nasa,izl65 6ri jalur Ibnu Juraii, dari
Atha, dari tJbaid bin Urnair, dad Aisph, dengan redaksi:

M Al Um4 trarlp AErstaff'1,lL/l4fll.w Mstd el firun At tTEd (6/4U.
@ &twt At-Tbmtdd (no. 32161.'
46-r_ Sumn An-Nasa'i (no. 3ZA4l.
6z Sumn,ad-hritni (no. 22471.ffi Shahih lbnu Hibban, pembatrasan: perbr.ratan baik, (no. 6g66).M AlMusadntrl2/43T1.6 &tnn A*Nasa't (no. 22421.
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.irz, c :dt'n'a"rr-bf ii i,r ;-l ;- lnt Jy, e'j 6
"Tidaklah Rasulullah $ wafat kecuali telah Allah halalkan

bagrnya untuk menikahi wanita*nnita 17ang dikehendakinya."

t46091. At-Tirmidacee meriwaptkan dari jalur S!,ahr, dari hnu
Abbas, dia berkata:

pq;t; ok $i!,rir ,rUl ,f ), J;r,4
?qtur i;6.i--1r
? y, e6 ii ??:, *fr.ri*',rSt ol+iif;t ?qil
{u'uplr 15 Jr t ,il.rn;rtcrrr,1[!t(flg-] :su:,;ri:,yr

aa

.:dt )bl'uU;,sr.6??:)
"Rasulullah $ dilarang menilohi macam-macam wanita kecuali

dari kalangan para wanita berirnan Snng telah hiirah, lalu.. Allah
berfirrnan,'ndak halal bgimu mazgawini perempuan-pqqnpwn

saudah iht...'. (Qs. Al Ahzaab [33]: 52). Jadi Allah menghalalkan

wanita-wanita beriman, dan wanita beriman yang menyerahkan diriqn
kepada Nabi, dan dihammlan bagiryn setiap wanita yang Hdak

merneluk Islam. Allah pun berfirman, 'Hai Nabi, I{ami
telah menghalalkan bagimu isti-istimu.........sebagai keJrhususan

bginn.(Qs. ru Ahzaab [33]: 50). Dan diharamlon para uanita lainnya

!,ang selain macam-macarn wanita ifu." lalu At-Tirmidzi berkata,

"Hadits iri hasan."

& Surwt At-Tirmidzi (no. 32L51.

{'"i :r'.q3nA{ } i6 9 -r4lt
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z^rsSrft;. fiSt'q d; $ ,L-;- -[tr t .]. t,r,rr
1883-1,16101. Hadits: Ketika diturunkannln alnt untuk

memberikan pilihan, beliau memulai dengan Aistph-

Hadits ini diriwayatkan oleh Al Brkhari dan Muslim (mutbfaq

'alaih67 dari lalur Az-A)hi, dari Abu Salarnah, dari Aisyah, dia berkata:

,F;lu.,;;tr';f ef)p:trlrir' & lnt Jt-tll ,,
.q#t...,F!f g;n xr;fgr';tt jt,su:

K€fil<a Rasulullah C diperintahkan untuk memkikan pilihan

kepada para istsinya, beliau mernuhi dengan aku, dan beliau bersaMa,
oSa urryuhnSa aku akan mangnpila n suafu Pqkam,
lrarqa ifu handala5a englau fidak tagwge...." Hingga akhir hadits,

di dalamnln disebutkan:

. ti"";r q3f ',!;Ji 6;;'iF e,y{.,,,fi,i tpr W-, i6 ii,r 3t

Sesungguhnya Allah berfirrnan, 'Hd Nabi, katakanlah kepda

isti-istimu: ',fil<a lamu sel<alkn magingini kehidupn dmia dan

pahiaanntn....' (Qs. Al Ahzaab t33l: 28). Dan di dalamqn juga

disebutkan, "Maka sesungguhnya aku menginginkan Allah dan Rasul-

It[B serta neg€ri akhirat."

t461U. Al Bukhari dan Mudim6 iuga meriun5ntkan dari jalur

Ma-snrq, dari Aiqph:

ut Shahih Al Bulclnrilno.1785) dan Shahih lufisfrn (no. 1475).
6a Shanih Al Bukhari(no.52631dan shahih Msfrm(no. L4771.
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.t:)L t^\,rX-p te;-u *:r rlLl&t * ltt S*, sS
"Rasulullah $ mernberi kami pilihan, tut,, kami pun memilihnya,

dan beliau tidak menganggap itu (sebagai thalak) bagi kami." '

Dalam riwayat lain69 disebutkan:

"Maka beliau tidak menganggap itu sebagai thalak."

146L21. Dalam riwayat y*16ra7o diriwayatkan dari hadits Jabir

disebutkan menyempai riwayat 5nng pertarna, dan ada tambahan di
bagian akhimya:

,y v :iu ,Ltt ,trur'ali.nillt'ii y ufraf,

, .tii;.f 
.ly,fiiifrt

"Dan aku memintamu agar tidak memberitahukan kepada

seorang pun dari antara para isfuimu mengenai apa yang aku katakan."

Beliau pun bersabda, 'TidaHah s@nng wanita dari mereka yang
menantnkan kepadaku, krcuali aku al<an mengabarkannSn.'

Disebutkan pada sebagian jalur periwayatannya,4Tl bahwa
perkataan ini terpufus, karena di dalamnya disebutkan: Ma'mar berkata:

Dan A5n7ub mengabarkan kepadaku, dia berkata:

I tt

:ai:,16 LJU

46s Shahih Muslim (no. L4771127), dengan redaksi, "Dan beliau tidak menganggapnya
sebagai thalak."

47o 574ri1i M4ut1i,r(no. 1478).
471 57u1ri15 74r"11,n(no. 1475) (35) dan As-Sunan Al Kubral+aryaAl Baihaqi lZ/221.

.uri"Lu;'x-*

.:,!f.,?*l A'lx y
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Aistah berkata, 'Uanganlah engkau katakan bahwa aku

mernilihmu."

Catatan:

Hadits ini dijadikan dalil dalam meqntakan bahwa jauraban

mereka tidak secara langsung (fidak spontan).

Syaikh Abu Hamid menyanggah: Bahwa beliau menegasltan

kepada Aisvah agar menunda 0awabannya) hingga berkonsultasi dengan

kedua orang fuanlp.

Ibnu Ar-Rif'ah berkata, "Jika sanggahan itu dilGitkan dengan

iski-isti beliau png lainqn, maka itu perlu ditiniau lebih jauh, karena

kenrungkinannln bahwa itu khusus bagi Aiqnh, karena kecendenmgan

beliau kepadanp, karena usianln gnng masih belia. Jadi seakan-akan

beliau mengatakan kepadanSa, 'Janganlah engkau tergesagesa

menjawab karena Ll1u*u6r472 engkau keliru sehingga mernilih

kedtrniaan'. Berdasarkan ini rnaka tidak men5nnggah unfuk selain

Aisph." Selesai.

Ihr cukup ielas.

F:, ;r' b,.rU" lr );, ,)' i? |!, ,li- \ 
^^ 

t

.Wt:4 {'i?i?at';t'q)} 6 't-?t 6:fi.'iibb

1884. Perkataan penulis: Dan apakah diharamkan

bagi beliau menceraikan mereka setelah mere}a memilih

beliau, sebagaimana bila seoriang wanita tidak menyukain5Ta

maka diharamkan bagi beliau untuk mempertahankannSp-

q2w/4ztl.
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Aku katakan: Ini memerlukan dalil khusus-

.1t:lLst:rirflt :otlyat *r.,i' il4lt :|i'j*

' Perkataan penulis: Bagian kedua dari hal-hal yang
diharamkan: zakat dan shadaqah.

Ini telah dikemukakan pada pembahasan tentang ?rlkat.

'gj ,,>flit: iA: ji)r'JAi}f'i ok y :t; - \ AAo

.y :rliiitf efit *r# r1t7 otr

1885. Perkataan penulis: Beliau tdak boleh
memakan bawang merah, bawang putiti dan baunng
bakung, apakah itu haram bagiqn? Mengenai hal ini ada
dua pandangan, dan 37ang paling mendekati adalah bdak
haram.

Perkataan penulis: Dan yang mendekati hingga iLhir,
disimpulkan dari apa:

146131. Yang diriwayatkan oleh Ibnu l(huzaimahaTs dan yang

lainnya dari jatur Jabir bin Samumh, dari Abu A5yub, manyenrpai apa

png diriwayatkan oleh Muslim, dengan tambahan:

{fr.'rt,ati*fuu,*l jt
'saunggwhn5n'"k ; *nuarp pm malaikat Allah, narnun

itu tidak hann."

473 56r1ri1i tbnu l(huatumh(no. 1570).
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l46L4l. Riwagnt 61 11u16-474 dari jalur Sufuan bin Wahb, dari

AbuAyyub'

,#r; fY:r,r;t:'\t, * i, );t Ah,\1 1"1

Lt o1'&; *X',k !, );, ;t i; {L'? rt",p. x
. {#|*:It :1t iSgX'u,*l .,if 

' I' J ; t irfr ,:;i*-
;; dikirim malonan kepada Rasulullah $ bempa sa!ruran

yang di dalamqn terdapat bawang merah atau bawang bakung, namun

(set€lah wadahngn dikernbalikan) dia tdak melihat bekas Rasulullah $,
rnalo db pun €nggan mernakannya, lalu Rasulullah $ bersabda,

'lbungulnja aku malu t*lndap pm nmlail<at Allah, rmlnun ifir frdak

lprann."

14Of5l. Riwayat hnu KhuzairnahaTs dari hadits Abu Sa'id:

,g1)r bt Jri'L.j ),"*,Jt itrx'; ,L? jrij :Ju d+*

iLfr c61^5 G6.:An-.{o, efit *n tr:rt i',,Sut
,iut'rni;r'b, * lt J;,U; * |'i?U?:},6r
,1"!,o,u 

ff: ;*,,#x,: #y;r
47 4 Al Mnshdmlt (4/ 7351.
a7s 51r1ti1i lbnu Khualnah(no. 1667).

lif
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Tidak lama dari ditaklukkannya Khaibar, kami pun mendapatkan

tanaman ifu, yakni bawang putih. Maka kami pun makan dengan lahap,

karena saat itu orang-orang sedang kelaparan. Kemudian {<ami

berangkat ke masjid, lalu Rasulullah S mendapat bau yang tidak sedap,

maka beliau bersabda, 'fumngsiap 5nng memakan dari pohon png
buruk ifu, maka janganlah dia mendel<ati kami di masjid kami," maka

orang-omng pun berkata, 'Diharamkan, diharamkan." Kemudian hal ini

sampai kepada Rasulullah $, maka beliau pun bersaMa, Wahai

manusia, sesungguhnyn tidak ada hak bsiku untuk menghamml<an apa

lan7 dihalal<an Allah. Akan tebpi itu adalah pohon gng aku tidak

manylai b*y4 dan sqrgguhnt/a bantnk malail<at wng
mandabngiku (dari berbagai amhf75, ,ruka aku tidak sul<a bila mereka

mqtciun fuunla."

Hadits-hadits ini menunjul*an bahwa larangan muttak itu di

dalam,

146L61. Hadits lbnu Umar yang diriwayatkan oleh Al 3uL1lutia77'

Bahwa saat perang Khaibar, Nabi $ melarang memakan bawang irutih,

diartikan: bagi yang hendak mendatangi masjid. Yazid bin Al Had

menambahkan dari Nafi: Bahwa hnu Umar memakannln bila ifu
dimasak.

Zhahimya hadits-hadits ini menunjukkan, bahwa menrakan itu

tidak haram baginya secara mutlak, bahkan disebutkan di dalam riwayat

Abu Daud478 dan pr1-I\las6'i479 dari hadits Aisyah: Bahwa makanan

terakhir yang dimakan Rasulullah $ adalah makanan yang mengandung

barvang merah.

tafazh lerf aicantumkan di kedrn naskah manuskripnyar nalnun tidak terdapat di

dalam versi ce+ak Shahih lbnu Khuaimah.
Shahth Al Bukhart (no. 853).
Sunan Abu Daud klrc. 38291.
,4s-Sunan N Kubml<aryaAn-Nasa'i (no. 6680).

{t6

477

o8
479
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Al Baihaqi€o menambahkan: Sesungguhnya itu dipanggang di

dalam periuk.

Hal ini ditegaskan oleh:

14617l. Hadits Umar 5nng diriwayatkan o1"1't y*1i-481'

.t J *tof i't: rrl{ ok';"
oMaka' bmngsiap WnS (hendak) marnkan kduan5a karqta

mernang pulu, hqdaknw maTlatikanntn dangan dimaak'"

1aO18l. Riwayat Abu Daud€z dan At-Tirmidzicas dari Ali: Dia

melarang mernakan bawang putih kecuali dirnasak.

t4't:j,:Ji. H l\GJ S|qy -[t r t r]. t rrr
.d*G I i; €*d iy'F ,svi y)trl ,p Ari* u-l

1886-146191. Hadits: Bahwa dibawakan kepada beliau

sa!ruran yang terdapat aroma (bawang) padana, maka beliau

mendekatkannya kepada sebagian sahabatnya, dan beliau

bersaffia, "Makantah, karena sesunggahnSTa aku bermunaiat

kepada Dat WnS engkau frdak bermunaiat kepada-Nym-"

Hadits ini diriwayatkan oleh Al Bukhari dan Muslim (mutbfaq

'r1ui1ifsa dari hadits Jabir.

M As-Sumn Al Kubn (3/781.
8t Shahih Muslim(no. 567).
82 Sumn Abu Daud (no. 3828).
83 Surmn At-Tirmidzi (no. 1808, 1809).
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,6T;tt I t:tt :L-,;- -[t r t .]. t ,r,rv
1887-146201. Hadits: Beliau tidak pernah makan

sambil bersandar.

Hadits ini diriwaptkan oleh Al Bukhariffi dan para pen]rusun

kitab-kitab Sunar# dari Abu Juhaifah, dari Nabi $, beliau bersaMa,

.,631Jrr )
'Aku frdak rrnkan snbil bqstilan"

'r.#.lt g' 6L tL)- -[trrr].rur
.{ir M.G

1888-146211. Hadits, 'Sesungguhn5Ta aku malan
mahnntra *onang hatnh, dan alru duduk

*bagaimana dudulqTa *orang hamba-"

Al Baihaqi meriwaSntkannya di dalam AsySyub#7 dari ;alur
Yahya bin Abu Katsir secam mutsL

Hadits ini diriwaptkan juga di dalam Mushannaf Afiuraaff
dari Ma'mar, dari Yah3n, dengan redaksi:

M Shailh an Bukhari (no. 855) dan Shahk M.stn(no. S54).w Snatin et Butrhari (no. 5398, 5399).M Sunan Abu Daud (no. 3769); Sunan At-Titmidzi (no. 1830); As.Sunan Al Kubm
karyn An-Nasa'i, (no. 67421dan Sumn lbnu Maleh(no.32621.

wt Sytab A Imam gto. 5975).w Mudnrzmf Abdirmzaqkp. 19554).

,r. z ll

J{ t3.l.tT
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,JG',.!3 *a\t ;* ;t"oi
.\?6c$ *tt?;;tK

Bahwa Nabi $ bersaua, ',4ku mal<an sebgaimana makann5a

samng hamb, dan aku duduk sebgaimana dudukn5n s@ftng hamb.

saungguhnim aku hanglah samng hamba'"

146221. N Baz,a#e berkatat Ahmad bin Al Mu'alla Al Adami

menceritalran kepada kami, Hafsh bin Ammar Ath-Thahi menceritakan

kepada kami, Mubarak bin Fadhalah menceritakan kepada kami dari

Ubaidullah, dari Nafi, dari lbnu Umar, dengan redaksi:

'tiannggahnta alil!/490 hanrylah s@rzrng hamb, aku mal<an

sebgaimana mat<anryn s@ftng hamb."Dan dia berkata, "Kami tidak

mengetahui hadits ini diriurayatlon dengan sarnd bersambung kecuali

dari jalur ini, dan kami tidak melihat ada 3nng meriwayatkanrrya kecrnli

hnu umar, dan tidak ada yang meriwalntkan dari ubaidullah kecuali

Mubarak, dan tidak ada yang meriwayatkan dari Mubamk kecuali Hafsh,

dan itu bdak dr-mubb'ah."

Aku katakan: Hafsh diperbincangkan.

14f,l23l. Dan lbnu Slnhin meriwa5ntkannya secara maushul di

dalam Nasil<bnyaagl dari hadits Anas, dan ada kisah di dalamnya.

146241. Riwayat Astrslnikh di dalam Ktab Al<hlq An'Nabi

#92 dari hadits Jabir, dengan makna hadits lnng sama.

w tAsytet*arbo.2469l.
4x p/qlA.
4eL AkNasildi un N Mansukh, ka4n hnu Slahin (no- 612).

.$rJtt, s Srt *6uit
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146251. Dan dari hadits Aisyah4e3, tapi sanad keduanya dha'if.

1462ll. Riwayat Ibnu Syahi,',4e4 dsri jalur Atha bin Yasar secara

mursal, dengan makna hadits yang sama.

146271. Riwapt hnu Abi gnib6Sass dari hadits Mujahid secara

mutlrilfi;ryra. dia berkata:

?)lb Apist ,,5s1 ,i7,ttE t4! ;nt Jyt Srl 
y

.u;,)
Rasulullah $ Udak pemah rnakan sambil bersandar, kecuali

sekali, dan beliau bersaMa, Ya Allah, aku adalah hamb-
Mu dan utusan-Mu.o

146281. hnu Sa'd4e6 berkata: [Abu An-Nadhr]aez mengabarkan

kepada kami, Abu Ma'qnr menceritakan kepada kami dari Sa'id, dari
Aiqph:

'-:rU l+ i 
^X1e 

C- ,Q JC *,, y'?"t ;* 1r'ol
O.

ot,,:l.J',-,--i5Jt q:df:;L'o\* qd,?-tt J? q
'1 of) L-{$ t*".* *;, oL'.U jij ifr, *i't,
aez 4ffi2q An-Nabi fi(no.2121.
4e3 Alkltlag A,z:Nabi 8kr..2731.
4e4 An-Nasilm tn Al Mansutch(no. 511).
aes 14*1rrr-l lbnu Abi SSTaibah (8/L25).
4eG Ath-Thabaqal, karya lbnu Sa'd (1/381).
497 Di dalam naskah *linla dicantumkan: Abu Nashr, sedangkan png benar dari

naskah l, yaifur Hqsyim bin Al Qasim, sebagaimana yang dinyatakan di dalam'
Ath-Thabqat
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u; u oK a:t* t*';I'$-t'e'of ,t;b ;tl:tG d*
.r+)t #,-rs 

"-&,1, 

at frs sn ,iii1531 ,vu-t
Bahwa Nabi $ bersaMa kepadanln, "Wahai Ais5nh, sandainya

aku mau, niscaSn gunungganung eme,s buialan bqsamaku. seomng

malailat mendatangiku, t/ang mana pinggangryp benar-benar se'lalar

dengan l<a'bah, lalu dia bqkata,'saunggahn5n Tuhanmu memberi

slan kepdamu, dan bertiman kepdamu, "Jila engl<au mau, maka

engl<au manj,adi seomng nabi 5nng seoftng mja, dan jika engl<au mau

menjadi s@rzng hamba'. Lalu Jibril mqtbqi iqamt kepadaku lyar$

maksudnln): Handatmg angl<au mqendahl<an dirimu. Maka aku pun

bqbb,'Sanng nabi 5ang s@rzng harnba'." Maka setelah ifu beliau

tidak pernah makan sambil bersandar, dan beliau bersa$a, 'Aku malan

malmnng seomrTg hamba, dan aku duduk

dudulm5n seomng hamba. "
' lb2gl. Riwayat Al Baihaqi di dalam Asy-Sytt a&e8 dan Ad-

Dataife dari hadits hnu Abb€rs dalam sebtrah kisah, di dalamnya

disebutkan:

e r4!1 ,rtlb l.lSit'c:tli. - *) {'Irt }:" ,ft a

"MalG setelah kalirnat itu Nabi $ fidak pernah mernakan

makanan sambil bersandar hingga beliau berjumpa dengan Allah."

Diriwayatkan juga oleh An-Nasa'ism dengan redaksi: 'sama

sekali" sebagai pengganti redaksi "hingga beliau berjumpa dengan

aee 5*26 61 Iman (no.59711.
ae hlail A*Nubut,rnh (1/333-334).

.h,,,1
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Allah." sanadnya hasaq karena dari riwayat Baqiyyah dari Az-Zubaidi,

dan dia telah menyatakansOl secara jelas, secara disepakati oleh Ma'mar
dan Az-Zuhri. Dan Abdurrazzaq juga meriwayatkannya.SO2

[Pelajaran lpng dapat diambilsos'

Tidak ada dalil yang valid tentang kekhuswan itu, tapi ini hanya

berupa salah satu adab saia. Adapun orang yang menyatakan bahwa ifu
fidak haram bagrnya adalah Ibnu $;ahin di dalam Nasikl>ny6.5u

Catatan:

Al Khaththabisos b€rlota, "1,1eir1 'Fng basandar, adatah yang

duduk sarnbil bertelekan pada sandaran."

hnu Al Jauzi berkata, "Malsudnya adalah bertel€kan pada salah
safu sisi fubuhnya."

.?ilt t'yat :9t1!7,!t'u'i qi t!. I:{g -\AAl
1889. Perkataan penulis: Dan diantara yang dianggap

termasuk hal-hal lrang diharamkan (bagi beliau) adalah:
menr,rlis dan bergn'ir.

.4s-9umn Al Kubn (no. 67431, tapi aku tdak menemukan lafazh, "sama sekali"
dt dalarn rnmyatrSaa.
Di dalam anotasl naskah aslinr dicanfumkan, "yakni menyatakan penyampaian
hadits; kareni dia, pkni Baqiyph, adalah seorang mudallis...."
Musnrumf Abdunazaq (no. 19551).
D dalam naskah aslinya dicantumkan: "Redaksi,' sedangkan yang dicantumkan
dl sini dari naskah p dan o.

A*Nasilrh m Al Mansukh 0:111.2791, di bauah (no. 513).
Ma'alln,4s-1unan (5/30 1).

500

501

502

5()3

504

505
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Pendapat yang menyatakan haramnya ifu akan tepat bila

diungkapkan oleh orang yang mengatakan bahwa beliau memang bagus

dalam kedua hal tersebut.

lalu untuk itu dia berargumen dengan firman Allah &,

:#jJ;k v : 76'u !;i'u )r1',* Y t
"Dan karnu frdak Ftnh mqnbca sebelwny (Al Qur'an)

sawfu Kibb pun dan l<arnu.ffuk (FtnU mqulis stntu kitab darynn

bngw larmrunu." (Qs. Al 'Ankabutrt 1291:481.

Dan fnmarl{}a,

.d gt;Yt #t;cjt Yt

"Dan l{ami Mak mauprtt*an s1,aa kepadanY Muhannnd)

dan baqpa itu frdaklah layk bagin5a." (Qs. Yaasiin [36]: 69).

Berargumen dengan alat pertarna perlu ditinfru lebih;auh.

Sernentara yang lainnya berargurnerr dengan:

14630]. Hadits hnu Umar yang diriwayatkan di dalam .Asi-

Shahiltr dengan redaksi:

...1*"1 r:r i=k t'$l i:,1 et

'saungahnSa kita adakh unnt Spng ummi (buta huruL, kita

tidak dapat menulis dan Mak puk manghitwg...." Hingga akhir hadits.

Al Baghawi berkata di dalam At-Tah&ib, "[Suatu pendapat

menyebutkan]so7, bahwa beliau pandai menutis, tapi beliau tidak mau

so6 shahih Al Bukhanho. 1913) dan Shahih Mudim (no. 1080).
5o7 Di dalam naskah aslinp dicantumkan, "Apakah," ini salah, sedangkan y'ang

dicanhrmkan ini dari naskah 3 dan o.

141



Talkhishul Habir

menulis, dan beliau pandai bersyair narnun tidak mau mengucapkan

syair. Yang benar bahwa beliau tidak pandai dalam kedua hal itu,

namun beliau dapat membedakan antara syair yang bagus dan yang

bumk." Selesai.

Sebagian mereka men3;atakan, bahwa beliau menjadi tidak dapat

menulis setelah sebelumnya dapat menulis, dan bahwa [kandak]soe

bisaannya beliau itu disebabkan oleh mukjizat, berdasarkan firman Allah

&, { @<,Jt#ia$$$yiav;o,,:&ig; {.n.*nfi g6\
"Dan lannu tidak pernah mqnba sebelunnja (At Qur'an) sawfu
Kbb pun dan kamu tidak (pennh) menulis suatu kitab dazgan bngan

kararunu; andai l<ata kamu Wntah mqnfua dan manulis), benar-benar

ngutah omng lnng manghgtrari (mu)." (Qs. AI 'Ankabuut 1291: 481.

Setelah Al Qur'an difurunkan, Islam menyebar, kaum muslimin sangat

banyak, mukjizat-mukjizat pun tampak, dan keraguan terhadap hal

tersebut pun terjaga, maka saat ifulah beliau baru bisa menulis. Ibnu Abi

Slnibah dan yang lainnya meriwayatkan dari jalur/soe Mulalid, da{ Aun
bin AMullah, dari ayahnya, dia berkata, "Tidaklah Rasulullah &
meninggal kecuali beliau telah dapat mernbaca dan menulis." Mujalid

berkata, "[.alu aku sebutkan hal itu kepada Asy-Sya'bi, maka dia pun

berkata, 'Ifu benar. Aku telah mendengar sejumlah orang mengatakan

itu'."510 Selesai. Dia berkata, "Dan di dalam ayat itu tidak ada hal yang

menafikan ifu."

508 Di dalam naskatr asllnya dicantr.rmkan: "Mengetahui," sedangkan yang benar dari
naskatr p dan r.

soe l.J/4731.
510 ,4s-Surnn Al Kubn lGrya At Baihaqi (7/421, dan.dia berkata, "lni hadits png

terputns (sanadnya), dan dt dalamnya terdapat terrdapat sejumlah rrr:lwl dha'if
dan perawi 5nngtidak dikehhui. Walhhu b'ah a'lam.'
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146311. Ibnu. Majah511 dan yang lainnya meriwaSntkan dari

Anas, dia berkata,

i €rrtrt 4 *fr,*t {'?" ,)b yt Jt':tits

4:A.?|lt t r4rl #r'i:tit.J, FJ YZit'-r;.
.:,J'-.rL)t...;;

Rasulullah $ bersaMa, oPada nnlam aku dipaialanlan, aku

metilpt pda pintu su{p tqtulis: Slndqah diganiar sepuluh l<ali

tiphp, dan pinjaman dengw d&pn Mas (<ali liPahtm)""'"

Dia berkata, "Kernanr;iuan mernbaca tulisan adalah cabang

pengetahtnn fulis menulis."

Hal ini dijawab: Kernungkinan Allah menrberikan kenrampuan

dalam hal itu kepada beliau tanpa didahuli dengan pengetahmn tentang

menulis, dan ini lebih tepat dalam hal mukjizat. Dan dengan

kernungkinan dibungnya sesuafu dari itu, perkiraannya: lalu aku

menanyakan tentang fulisan ifu, lalu dikata}an: ifu adalah demikian.

146321. Dari hadits Muhammad bin Al Muhajir, dari Yunus bin

samurah, dari Abu Kabsrh As-saluli, dari sahl bin Al Hanzhaliyyah:

i iiil]*g{of'^;re ;f il P3 il? \t *,]t',tl
ive €i A'+if G6'& Jn'h i #: rY

sll Sumn lbnu Majah (no. 22131). kn *rgal dla il
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'fi ir*-.),'{'t ;vbt.,r2 i' J;t "*fi t,.rafi

''*rlauJki
Bahwa kefika Nabi S memerintahkan Muawiyah agar

menuliskan untuk Al Aqra bin Habis dan Uyainah bin Hishn, Uyainah

berkata, "Apakah menunrtnu aku harus perg kepada kaumku dengan

mernbawa lembaran yang seperti lembaran yang dicari?" Maka

Rasulullah $ mengambil lembaran tersebut, lalu melihat kepadan5ra, lalu

beliau bersabda, oDia telah mqtuliskan unfulonu ap Sang l<ami

pqintahl<an Fdanyz."Slz Yuntrs bin Samurah, salah seorang

perawin5ra, berkata, "Dan diriwalptkansl3, bahwa Rasulullah $ menulis

setelah diturunkannya (Al Qr'an) kepadanln."

1463S1. Apa yang diriwayatkan oleh Al 3r11-i514 dalam kisah

perlmjian damai Hudaibiyah, dari hadiB Al Bara':

....i,r *'i.'rZJ * *C ; i,^ii3i qrdt t-li

lalu beliau mengambil lenrbaran, lalu menulis: "lni apa lnng
diputuskan oleh Muharnmad bin Abdullah...." Hingga al'*rir hadits..

. Denrikian juga png diriwayatkan oleh Al Isrnaili di dalam

Musbkhnlnya.

slz Al Baihaqi di dalam ,As=gnan Al Kubm(l/24) dan hnu Ashim di dalam Al Ahad
ua Al MaMni (no.20741-

513 Di dalam naskah c dicantramkan: lalu kami melihat.
st4 Shaliih Al Bul<harrlno. 26991.

ara

*,-r-",

,,Sui W

.u- l

14
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Abu Al lGaththab bin Dihyah berkata, "Sebagian omng

berpendapat, bahwa Nabi $ dapat menulis, di antaranya: fbu 
Dzarr Al

Harawi, Al Al Fath An-Naisaburi, serta Abu Al walid Al Bahi, dan dia

mengamng sebuah buku mengenai itu." Dia berkata, "Yang lebih dulu

dari itu adalah Umar bin Syabbah dalam Kitab N Kuttab yang

dikarangryn, yang mana di dalamnln dia menyebutkan: Nabi $ menulis

dengan tangannyra dalam perjanjian Hudaibiyah. "

Abu Bakar bin Al Arabi mengatakan di dalam simt'nya, "Ketika

Abu Al Walid mengatakan itu, mereka mencelaryn dan menuduhnya

dndh. Sernentam sang Amir ingin mengklarifikasi, maka dia pun

mengrrndang mereka trnfuk berdebat, lalu Al Baii unggul dengan

sebagian huiilh dan menghujat orang png menyelisihinya serta mencap

mereka tidak mengetahui usul, dan berkata, 'Tulislah surat kepada para

ularna selunrh penjunr dunia'. Maka diktuirnlah surat ke Afrika' Shiqilifh

dan sebagainya, lalu datanglah iaWaban-iaunban 5nng sesuai dengan Al

Baji. Inti pandangan yang sampai kepadanp, bahwa beliau (S)

mengenal tulisan setelah sebelumn5ra sebagai seomng yang ununi (fidak

mengerti baca-tulis) fidak menaftkan mukjizat, bahkan itu sebagai

mukjizat lainnyn, karena setelah mereka mengakui keurruniawtrya dan

mengetahui mukjizatrya dengan ifu, dan berkenaan dengan ifulah

ditunmkannyn ayat yang lalu, kernudian setelah ifu beliau mengerti tulis

menulis tanpa didahuli dengan belajar, jadi ifu sebagai mukjizat lainnln,

dan berkenaan dengan initah hadits Al Bara tersebut." Selesai.

Abu Muhammad bin Mu'war meqpnggah Abu Al Walid Al Baii,

dan menerangkan kekeliruannln dalam rnasalah ini 5rang dia kemukakan

di dalam suafu kamngan tersendiri.

Sementara itu, Muhammad Al Hamwi mengalami mimpi di

dalam tidumya, intinya: Bahwa dia melihat apa yang dikatakan oleh Al

Baji, lalu di dalam tidumya dia melihat kubumn Nabi $ terbelah,
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melebar dan tidak stabil, maka dia pun terkejut karena hal itu, lalu dia

bergumam, l'Mungkin ini karena ke,yakinanku/5r5." Kemudian dia

berkata, "[-alu aku memantapkan tobat bersama diriku," maka kondisi

pun menjadi tenang dan stabil. Tatkala dia bangun; dia menceritakan

mimpi itu kepada Ibnu Mu'war, maka dia menakv,rilkannp dernikian,

dan meneguhkannp dengan ftrrnan Allah E, 3;frLiAf'\?J3\

{@rf JC{Ei,f}rt,15;'4 "Hampa-hampir laneit Pqah karena

uaryn ifu, dan burni belah, hn ganunggnwg nutfuh." (Qs. Maryam

[19]:90).

Inti iawaban Al Baii tentang zhahimlra hadits Al Bara': Bahwa

kisahnlp sann r, dan yang menuliskan itu adalah Ali bin Abi Thalib,

karena disebutkan di dalam riwa3Bt lainnya oleh Al Rukhari5l6 6ri
hadits Al Bam' juga, dengan redaksi: "K€fika Nabi $ melangsungkan

perjanjian damai dengan para peserta perjaniian damai Hudaibiyah, Ali

menuliskan fulisan (kesepakatan) di antara mereka, dia pun menuliskan:

Muhammad Rasulullah...." Maka lafazh \3l0alu beliau menuliskan)

pada riwaSrat pertarna diartikan: lalu beliau memerintahkan jury tulis,

dan ini ditunjukkan oleh riuayat At Misu/ar di dalam kh'ShahilFlT iugu

dan kisah ini, yang di dalamngn disebutkan:

.!t*'i."U z'3r,GF.k irgi;i'r J;) ,jtt !,i
oDqni Allah, aku ini menwtg ttfusan Alhh ontaupun'lalian

mandusbl<anku. Tulislah: Muhammd bin AMullah.'

lo/4741.
Slnhth Al Bukhan (no. 26981.
Shahih Al Bukhan @o. 2731, 27 321.

515

516

5t7
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Disebutkan juga di banyak hadits di dalam Ash-Shahih dan yang

lainnya penggunaan kata ';;l (menulis) yang bermakna ';i

(mernerintahkan), di antaranYa:

t46g4l. Hadits hnu Abbas: Bahwa Nabi ,$ menulis surat

kepada Kaicar.Sta

t46351. Hadits: Beliau menulis surat kepada An-Naiaryi'sle

14636]. Hadits, Beliau menulis sumt kepada Kisra'520

146371. Hadits Abdullah bin Ukaim: Rasulullah $ menulis sumt

kepada karni ...

Dan hadits-hadits lainqTa, sqnuanlE diarfikan bahwa beliau

mernerintatrkan junr fulis, dan di sini hal itu dituniul&an oleh redalsiqn

pada s€bagian ph$ periwaSntannya, bahwa kefilG iuru fulis itu enggan

menghapus lafazh "Muhammad Rasulullah," Nabi t bersaMa

kepadanya,,, Palihatkan kepdaku," lalu beliau menghapusn5n sendiri.

Zhahimga: Seandainya beliau mengerti tulisan, tentu beliau tidak perlu

mengatakan, "Pulihatl<an kepdaku," karena tampaknya juru fulis ifu

menunjukkan baglan yang dia mggan menghapusnya, lalu beliau $
sendiri yang menghapusnya dengan tangannya, kernudian beliau

menyerahkannya kepada Ali, lalu memerintahkannya unfuk menuliskan

"hnu AMullah" sebagai pengganti kata "Rasulullah."

Sebagian mereka menjawab dengan perkiraan mengartikannya

sesuai zhahimya: Bahwa saat ifu beliau menulis dalam keadaan tidak

mengerti tulisan dan tidak dapat mernbedakan huruf-hurufn5n, namun

Shahih Al Bukharr (no. 29210) dan Mtomd Al btnm Ahrrnd (7/2621.

Shahih Mustim (no. 1774), dari hadib Anas, dengan redalsi: Bahwa Nabi $
menulis sumt kepada Kisra, kepada Kaisar, dan kepada An-Naftuyi....

uh. sebelumryra, dan dari hadit lbnu Abbas di dalam shahih Al Bukhari lno.
2g3g) d& Musnad Al Imam Ahnnd ll/2431, dengan redaksi: Bahwa Rasulullah

$ mengirimkan suratrya kepada Kisra....

518

519

520
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beliau mengambil pena dengan tangannya dan menuliskannya

dengannya, lalu ternyata ifu merupakan tulisan yang jelas sesuai dengan

yang dimaksud. Demikian pendapat Al Qadhi Aby Ja'far As-

5r-',*1.521

Sebagian mereka menjawab, bahwa dalam zhahimya hadits ini

hanya menyebutkan menulis Muharnmad bin Abdullah, dan ini tidak

menepiskan kernungkinan bahwa seorang lrang ummi dapat

menuliskanqp sebagaimarn para raja menuliskan tanda-tanda mereka

kendatipun mereka ifu urrrrrrr$uta hurufl.

Pasal

Adapun slpir, malo merangkaiq/a adalah hararn baginya, dan

ini disepakafi oleh para ulama, tapi Al Baihaqiszz dan yang lainqn
mernbedakan antara naj(syair Snng terdiri dari tisa.bagian) dan bentuk

(rikne) lainnya, dia mengatakan, "Dbolehkan nzaj ba$nya dan tidak

boleh png lainnya." Mengenai ini perlu ditinjau lebih jauh, karena

maS;oritas mernandang bahwa mjaztamasuk bentuk qnir, adapql yang

menlntakan itu bukan qpir adalah AlAkfifas!,, namun hnu Al Qaththan

dan Snng lainnya mengingkarinln. Al Baihaqi menyatakan demikian

karena validnya sabda beliau $ saat perang Hunain,

.UjJr *'i.td ,:qf , H' uf

Yaihr Abu Ja'far Mrfiamrnad bin Almad bin Muhamnrad As-Samnani Al Hanafi,

Qadhi Al Mushal, dla menceritakan dari Ali bin Umar Al Harbi, Ad-Daraquthni
dan Jamaah. Dia belalr kepada Al Baqilanl hingga pandai dalam ilmu kalam. Al
Khathib mengatakan tentangnya, "Dia seorang yang biqah, alim, utama, ramah
dan santun dalam bertutur." Adz-Dzahabi berkata, "Da tenrnsuk orang-orang
cerdas lang alim." Dta meniggal pada tahun 444 H. Lih. Tadkh hghdad
(1/355) dan Sllar A'lanz An-Nubak ll7 /6511.
As^Sunan Al Kubm (7 / 431.
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. 'Aku adalah sang nabi, fidak ada kdustaan. Aku adalah lbnu

AMul Muththalib."

Karena ungkapan ini termasuk bagan mia*23, padahal tidak

boleh mengemukakan apa yang mencerminkan ifu sebagaimana yang

nanti akan dibahas, karena selain beliau tidak mengatakan, "Aku adalah

sang nabi." Hal ini ditepis oleh salah safu dari dua hal;

Kernungkinan beliau tidak bermaksud sebagai syair namun

keluar b%itu saja dalam benfuk yang berimma. Ini dinyatakan oleh Ibnu

Al Qaththan dan disepaftati oleh An-Nawawi. Iirna men5ntakan, bahwa

q;arat suafu perkataan disebut slrair adalah bila orang lrang

mengucapkannya berrnaksud akan hal itr, dan berdasarkan inilah

pengertian yang dikernulokan di dalam Al Qur'an dan As-Sunnah.

Atau bisa juga karena orang lrang mengucapkan [yang

pertam6p2a berkata, "Engkau adalah sang nabi, tidak ada kedustaan."

lalu tatlola Nabi $ mengernukalrannln beliau menrbahnya-'

Kernungkinan yang pertarna lebih mengena. Sernua ini

berkenaan dengan pernbentr.rkannln, ldan ini dikmtkansS oleh

pendapat Al Baihaqi berdasarkan apa:

146331. Yang diriwaSntkan oleh hnu Sa'd526 dengan sanad

slnhittrSzt dari Ma'maFzB, dari. Az-Ztthri, dia berkata, "Nabi 0 tdak

523

s24

525

s26

Di dalam nasloh p dan. dicantrmkan: ternrasuk b€nfuk (rfinel nhz
Dari rdsah p dan r.

Di dalam naskah r dicantumkan: Mer{adl lnnt.
Afi-Tlnbaqat (l/2411. Ada perubahan unglnpan dari: "Atau dirfrrayatkan dari

orang lain," menjadi, "menlalkan hl" namun tidak ada maknaryn dalam redaksi

ini.
Apa yang, di antara drn tanda kunng siku ini hilang dari naskah aslinya, dan

pencanfuman ini dari naskah 7 dan o.

Dad sini sampai akhir alinea png setelah ini didapati di dalam raskah aslin],a

tidak pada tempatrgra, lalu aku ke tempatryra sebagainnna

yang dicantumkan di dalam naskah ;, sebagai tambahan, dan di dalam naskah c.
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pernah mengucapkan suafu syair pun keruali yang pemah diucapkan

sebelumnya atau diriwayatkan dari orang lain, kecuali ini."

Hal ini menyelisihi:

146391. Apa yang diriwaSntkan di dalam Ash-ShahilFn dan Az-

Zutui juga,

+iG P 4k *';r'\' e "f,trcsP
.srtjtir g+"

"Tidak pernah sampai k€pada lorni bahwa Nabi $
mengernukakan sebuah bait slnir s@ara sernpuna selain bait-bait syair

ini." Ibnu Aidz menambahkan dari iatur lainnya dari .Az-Zvhri, "Kecuali

baitsbait yang ber-mjaz, saat ifu beliau sambil mernindahkan batu bata

untuk mernbangun rrnsjid. "

Adapun mengernukakannya,/so dengan meninrkan maka itu

boleh, dan ini ditunjukkan oleh:

t640l. Hadits Abdullah bin funr, dari Nabi $, beliau bersaMa:

.&'u )bt *il {{vi.'.k'rf ,61;.U.}'
t,a

'*

'Aku adalah omng Wng tidak mantperdulil<an (3ang masynt'dan

Wng Mak masyru) jika aku minurn penawar trcuFgl, atau

sD shalrih Al Bul<hari lno. 3906).
ffi Wqzsl.

dlY
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menggantungkan iimaFsz 
'atau mangucapl<an syaiFss dai diriku

sendiri.ffia piri*'u*6.un oleh Abu Daud535 dan yang lainnya'

Kalimat 11 ,H'UI "Dari diiku senditl'untuk membedakan

dari apa yang dikemukakannya dengan menirukan orang lain. Ada

beberapa bukfi di dalam hadits-hadits shahihmengenai ini:

1464L1. SePerti saMa beliau,

br y- i o,i? Jt rf ,gi} ?f;;lt,4o # b:*l
'syc'

^ ol{alimat pling bqnr 5ang diucapkan s@mng Frypa adakh

ucaryn labid, Kebhuilah, bhva sqak sauatu selain Alhh adakh

bafrl'.o Hadits ini diriwayatkan oleh Al Bukhari dan Mgslim lmuttafaq

'alaili\sx dari hadits Abu Huraimh.

531 0$ll adalah penawar racun lnng biasa4n terbuat dari daging ular dan L*ramer. Ini

diharamkan karena kenaiisarvryra' t'L-#l ada beberapa ma@tn' iika udak

' mengardung itu maka tdak aparapa. Namun di dalam hadtb ini disebutkan

."-- -"tUt, maka prg lebih trtama adalah menftruhinya. (penerr- dui Aunul

Ma'bud.
532 D dalam nasloh c dicanhrmkan dengan lafazh #;
Sst Al Haftztr hnu Halr mergatakan, sebagairnarn dicanhrmkan di dalam anotasi

nasloh 6lh!ra, "Keterkaitan antara ketiga hal ini ielas menunJukkan tnnmrya
hat yang ketiga iuga, karena kedu hal lnng p€rtama dimarn Stang

p*t ni trr*" kenajisanrqla, seflientara yang kedrnq,a karena ryirik. Kedua hal

ini dirangkaikan dengan lang ketiga, padahal fldak ada perangkaian anbra png
haram dengan fiang Udak haram. Mapgn tenhng menafikan kefidakP€dulian itu'

makranf: bila melalukan drn hal yang p€rtarna, maka btsa pga melakukan

png ketiga."
534 h aaurrr anotasi naskah asliq/a disebutkan: "Zhahimya, bila mengucapkannya

bukan dari dirinya sendiri, maka ihr boleh- Walkhu a'lam.,"
535 SumnAbu Daud(no.3869), ini hadis dha'if,karela di dalam sanadnp terdapat

Abdurrahman bin Ra{i At-Tanukhi, seorimg yang dtn if.
535 shahk At Bukhari(no. 3841) dan Shahih Muslim (no. 6147, 6489).
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146421. Hadits Aislnh,

.Lt), i, ?riL?- *, it'?" ;*'1t,;k
"Nabi C pernah meninrkan qpir hnu Raranhah.'s37

l4el3l. Hadits Aiqlah juga:

l+t?t rit pi {'\t .rU" ll J;) ok

.'rl;j n';r,F!u, *!l: rn? )7aaa

Nabi f, apabila [belinu mergukanlffi suatr.r infornrasi, beliau

meninrkan ucapan Thurfah, 'hr, &furg kepdamu orang gry fidak

anglau tugasi dangan mqnbua bqbagai informasl.:

lni di- shahil>l+an oleh At-Tirml&i. s3e

1464/ll. Diriwayatkan iuga oleh Al BazzaFo dari hadits'hnu

Abbas.

146451. Adapun fiang diritrayatkan oletr lbnu Abi Hatimsl dan

yang lainnya dari riwapt mutsl N Hasan Al Bastri: Bahua beliau $
p€rnah menirukan bait qBir ini:

..tbtl #ti yr,F
"Oiruplah I&n &n ubn @ai pdatang:"

*7 grwt At-Tlmldd (no. 2848I
538 Di dahm naskah aslinln dan naskah c dicantumkan dangan lafazh: o,j ''r (merasa

lambat).s op.at
w Xasyrru,4sbrbo.2],06,l.
541 Di dalan, htab Tafsimln, sebagaimana dt dalam Tafsir lbnu l<abiir, (3/5791.
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Maka Abu Bakar berkata kepada beliau,

.be :Ai$)'j LjLl
"Cukuplah uban dan ldam sebgai p"lanng bagi saamng."

Lalu beliau pun mengulang, taPi masih seperti yang pertama,

maka Abu Bakar berkata: Aku bersaksi bahwa engkau adalah utusan

Auah. {@U i,u:}'5>1i i,L;{6i;t i})\itd;W\ 'Dan Kami

tidak mangajarl<an sgir kepdanla (Muhamnad) dan b*s5air itu
ilakhh latnk bginya." (Qs. Yaasiin [36]: 69). D samping mutal, ada

kelerrahan padaryra, yaifu perawi dari Al Hasan, 1nitu Ali bin Zaid bin

Jad'an.

lffi6l. Sedangkan apa lnng diriwayatlen oleh Al Baihaqi di

dalam 44-Puluif+z'

;;lyat'.Jl :a(iy /, ffi.Jilr, {.\tt Jr'6
1-* t;'; ri1 ,Sui ,r*) f;\t n. 4t'4) 6 ,f-51

.i,? ri :Jui ,L;\tr
Bahua beliau e berkata kepada Al Abbas bin Mirdas:

"Englaulrah Wng telah mengucaplan: Apal<ah engl<au jadikan

mmryanku dan mmpnn budak di bgi antam Al Aqm' dan

Ut/ainah'." Maka di#43 berkata, "Sebenamsn itu (bunyrrya): 'Anbm
Utninah dan Al Aqn-" Beliau berkata, "Itu sma sja."

s2 Dalail An-Nubuwwah (5/7811.
s'(l Yang mengatakan ini adalah Abu Bakar Ash€hiddiq S.
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As-Suhaili mengatakan di dalam Ar-Raudlf*, "Nabi S
mendahulukan penyebutan Al Aqra daripada Uyainah, karena Uyainah

diketahui oleh beliau bahwa dia murtad, sedangkan itu tidak terjadi pada

Al Aqra."

146471. Al Hakim, Al Baihaqiffi dan Al Khathibffi
meriwayatkan dari jalur Abdullah bin Malik An-Nahwi pendidik Al Qasim

bin Ubaidullah, dari Ali bin Amr Al Anshari, dari hnu Ulninah, dari Az-

Zuhri, dari Urwah, dari Aisyah, dia berkatat

t4. !f il ;*',,5. *riti h' db lt Jhg; u,

:&ir i-i :';1-Jtr;# tiiii'& a* L.J;G .t+t)

.ti;+'*A f / y. G*'Ji;-'l,lzisa iG
Rasulullah & fidak pernah menggabungkan bait qnir kecuali

safu bait, (yaitu):

'Apdmislah tuhadap ap gng aglai inqinkan tqiadi,.karqta
jamng sel<ali

dikatakan bhm sauatu itu t*jadi kecuali itu benar-benar

terjadi."

Aisfh berkata, 'lBeliau tidak mengatakant &, agar tidak

diidentiL*an sehingga menjadi slrair. "

Al Baihaqi berkata, "Aku fidak menuliskannp kecuali dengan

sanad ini, dan di terdapat orang yang tidak diketahui

perihalnyn."

54
545

%

1il

Ar-Raudh Al Unuf (4/271-2721.
,4s^Sunan Al Kubm 17/+57, dari plur Al Hakim, tapi aku fldak melihatrya di
dcrlalrr Al M.,sbdnk
Tarilh &shdad (10/180).
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AlKhathib berkata, "sangat gharib." Wallahu a'lam-

bf i;! ',i tit # i:;; ok ,l:j -[tr t,r]. t rr .

.i;jrt d-et#i;
1890-146481. Perkataan penulis: Adalah haram bagnSTa

apabila telah mengenakan baju perangnla unfuk

menanggalkannya kembali hingga berhadapan dengan

musnrh. :

Al Bul6ari547 m€ncanfumkannya s@aria mu'alhg (tanpa

menyebult<an awal sanadqn) dan dngkas. Sernentara itu Ahrnads,

hadits Jabir:

J)t;,F w-bf r! 4 tit"4.";'fi
oElahwa apbila s@tz,rg rnbi telah baiu paangntn

nnlra frdak bleh meleblckann5a (maangallanrya) hirggq 'dk

bapaang:'/55o

Di dalamryn terdapat kisah.

t 
W64gl. DriwaSntkan juga oleh pam p€nyusun kisah-hsah

pep€raryan: Mr.sa bin Uqbah dari hnu Syihab dan Ibnu Ishaq, dari

guru€unxrya, dan Abu Al Asrpad dari Urwah. D dalamnya terdapat

tambahan:

s47 Snanih Al Bul<hai, pembahasan: Berpegang teguh dengan Al Kitab dan As-

Sunnah, bab: Firman Allah l, "9dang un$an merela (diputusl<an) dangan

mugnvamh antam merela." (Qs. AsySyuuraa [42]: 38).
548 Musnd Al Imam Ahnad (3/3511.
s4e Sumn Ad-Darimi(no. 2159).
sso l,t/4761.
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Ag:,jt');tl ,-#t :,*ilt -,;Y:r;f 6'C s# |
.J.tr_ ,F e;- ul ,'l-'it

Tidak lalpk fugi samng nabi untuk kembali apbila telah

mengqrakan bju penngn5a dan omng-omng telah siap menyeftng
musuh, hingga dia berpaang.'

146501. Ada jalur lainnya dengan sanad hasnyang diriwayatkan

oleh Al Baihaqlssl dan Al Hakimssz dari hadits hnu Abbas.

Pelajaran lpng dapat diambil:

Lafazh i;tlr dengan twrrah W-sukun, yatmi perisari (baju

p€rang). B€ntuk iarnakrya: il, r"e"rt halqn lota t/d* F.

.*\, 
^itcU. \tTtt, ,L* -[tro \]. r,rq r

1891-t465U. Hadits, 'Tidak taWk bgi *onng'nabi
memiliki mata gng khianat."

Hadits ini diriwaptkan oleh Abu Daud553, An-Nasa'isil, A
EnzzaFfi, Al Hakimss dan Al Baih4iss7 dari hadits Sa'd bin Abu

Waqqash di dalam sebuah hadits gnng di dalamnya terdapattkisah
tentang orang-orang yang Nabi $ menrerintahkan unfuk menghukum

rnati mereka saat penaklulmn Mekkah. Di dalamnya disebutkanr

$r Asguan Al Kubn (6/fi4, 7 /41't.
#2 At Mwmmk 12/129, 9/991.w Stnwt Abu htd(no26831.s &rpn A*NasaI bo. 40671.# Muozd At har (no. 1151).
ffi Nlufi.Bdnkl3/451.
5s7 AsguTan Al Kubm(7/45).
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u;Vt ttcb"ofr'& ;- ej ; )L, 1' 
''b'ol

: y.rr,<t iC "; Ac'"i w \q|oi ji * t * ?" * Ut
'4:b'rt:i-ik ,l, *ti jt?F-V3,tr, &t:rs t1i

u+f -Vrl * ,i' Sy,, U'ct; G t1 Q:!- Yt $v t&
.f\t'-*p d ok ol',i. \ir;ir'iy:Jv ,i!,i..

Bahwa AMullah bin Sa'd bin Abu Sarh termasuk di attu-
mereka, sernentam Utsman mernintakan perlindungan unfukryn kepada

Nabi $, narnun beliau enggan merrbaiatr5ra, hingga tiga kali, tapi

kenrudian beliau mernbai'atnya. Kernudian beliau bersaMa kepada para

sahabatrp (setelah orang ifu berlalu), 'Adahh di anam kalian

sa@ftng 5ang cadas gn) maghampiri oftng ini, 5nng mana dia

dapt melihatku, semqttan aku maahan bnganku darin5n, lalu dia

munbunuhnyzi? 'Mereka berkata, "Bagainrana kami bisa tahu apa Snng

ada di benakmu, wahai Rasulullah? Mengapa engkau tidak mernberi

iq/arat kepada kami dengan rnatamu?" Beliau pun bersaMa,

'Saunguhnga frdak lay;ak bagi samng rpbi untuk merniliki mab gng
khiatnt " Sanadnp bagus.

146SZ1. Abu Daud558, At-Tirnriddsse dan Al Baihaqiseo

meriwayatlran dari jrnlu lainn3n, dari ArEs, dia berkata:

| ,i" 61, ,F o;;:it q, ,p li't Jy., { L'r"
?'r i*,:4 wxi',iii,al,w- "*; gu, 6: s r* irr:

w Sumn Abi Daud lno. 3194).
559 Aku ffdak menernukan padaqn.
ffi As-futru2 Al Kubn lL0/85],.
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l-i Jib atl'of 3,7u. ilr "t; 
'olt)'i 

*'ot,|,y,.,iA
La-L s;-.;rt ,FlStW il,.rj y lut Jyr'aAG *G 

"p'Stt"'€Ai fi lnt Jyt ulr 6 ,b')t ir;'of'ifir i o'";r-

A.;.!t fr-,' 
:y A'a;l I J:Jti ryls ,,y')tiut AS

'of |4;*?'iy,sui ,;t'*;J )f br Ji, V :Ju" ,!4-,r..

.a;
Alnr berperang bersama Rasulullah $, lalu orang-oftmg musyrik

mendatangi kami, hingga kami melihat pasukan kuda kami di belakang

punggung lomi. Sementara di antam oftng-orang itu terdapat seorang

lelaki yang pemah dihadapkan kepada kami, lalu dia benrsaha

menyerang dan melawan kami, lalu Allah membuat mereka lari

funggang langgang. Lalu seomng lelaki berkata, "Sesungguhnya aku

bemadzar, bila Allah mendatangkan lelaki itu, niscala aku pg6rggal

lehemya." Lalu lelaki itu datang (dihadapkan) untuk kedua kalinya,

narnun Rasulullah & tidak membaiatnya, maka lelaki yang'telah

bersumpah unfuk membunuhnya merasa khawatir kalau-kalau lelaki
tersebut dibunuh. Kefika Rasulullah $ melihatrSn tidak melakukan apa-

apa, maka beliau pun menrbaiat lelaki tersebut (3ang dihadaplon itu).

lalu lelaki (Snng telah benadzar) itu berkata, "Bagaimana nadzarku?"

Beliau pun bersabda, 'sautguhnSn aku frdak menahan diri darin5n

sejak hari ini kuuali agar englau mqtunailan nad"arrnu.'Mal{a dii'pun
be*ata, \A/ahai Rasulullah, mengapa engkau tidak mernberiku kode?'

Beliau pun bersabda, 'Sestngguhnya s@nng Nabi hldak boleh mernberi

kode (smm san bunyi-sanbmtn)."
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t4653l. hnu Sa,ds5r meriwa5ntkan dari jalur Ali bin Zaid, dari

Sa'id bin Al Musalryib, dia berkata, "Nabi {$ memerintahkan untuk

mernbunuh Ibnu Sarh, hnu Az-Zaba'ri dan lbnu Hathal." lalu dia

menyebutkan kisahnya, dia berkata, "setrnentara seorang lelaki dari

golongan fuishar telah benadzar, bahwa bila dia melihat Ibnu Sarh maka

dia akan mernbunuhnya." Lalu dia menyebutkan kisahnya, dimana

Utsman memintakan perlindungan baginya (Ibnu Sarh) karena sebagai

saudara sesusuaannlE,

;,jii; :lrs,j-;rJ.*,t;r'b, * it J;titi
kgiv,:1t }ut,d;ai;Jt'*ffut irt S-, ( 'jti $:u,

'u';Lf'{rt
kernudian Rasulullah $ bersabda kepada orang Anshar tersebut,

oMangap lranu tidak menunailtan nadarmd?" Dia berkata, "Wahai

Rasulullah, aku menunggumu, tapi engkau tidak mernberiku kode."

Bdiau bersabda, oBeris5nmt ifu khianat, sdangkan seoftng nabi tidak

boldt baisyamt."

Pelarararl !/ang daPat diambil:

Sibth bin Al Jauzi di dalam Mir'at ,42-hnan,

bahura orang Anshar tersebtrt adahh Abbad bin Bisln.

.eA 6t| t:;; ;trf sY ok ,Ll- -[t r o t]. t ,rrY

#t Afrl-nnbaffit Al Kubm 12/141).
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1892-t46541. Hadits: Apabila beliau hendak melakukan

perjalanan, beliau menufupinya dengan (arah) lainnya.

Hadits ini diriwayatkan oleh Al Bukhari dan Muslim (muttafaq

alai11paz dari hadits lG'b bin Malik.

r\€;bi'G#Y i.'rr 6 ,-*ia ,b: ,l:;-\^qr
a

.'^1V;t'; j
1893. Perkataan penulis: Dan dikatakan, bahwa

berdasarlran itu: Bahwa fidaldah beliau memulai suafu

amalam tathawaru' kecuali beliau'rnelaksanakanrgp dengan

sempuma.

Aku katakan: Aku tidak melihat dalil untuk ini iika disimpulkan

dari hadits Snng menyebutkan tentang shalat beliau'dua mkaat setelah

Ashar, dan ucapan Aisynh:

.'^Slfu,f tlok.
"Apabila beliau melalnrkan suafu amalan, malo beliau

menetapinla." Dan pendalilan dengan itu perlu ditainjau lebih jauh.

{r-x.'ol'i'& t fy :uoa$t ev'* f:tt - \ 
^1t ,c

'7tt G

1894. Perkataan penulis: Dari pengaftmg At-
TalkhislF6s: Bahwa beliau fidak boleh melakukan tipu dap
di dalam perang.

t$z Shahih Al Bukhan'lno. 29481dan Shahih Muslim(no.2769).
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Ini tertolak dengan riwayat Snng diriwayatkan oleh Al Bukhari

dan Muslim (muttafaq 'alaih}S64 6*,

1u16551. Hadits Jabir:

e'rf W'it * U *',)a:ol d')fr
.u%t);:,

Bahwa bdiau $ bersaMa, oPaantg adalah tipu daga."

.l-x:*'q';rt ,Jti *, iv\t J.'fi

,l:;-\Alo

1895. Perkataan penulis: Beliau boleh -"*r.*
orang 1nng memiliki hutang seqara mutlak, atau dengan

adarryTa penjamin.

An-Nawawi mengatakan di dalam lZ5ndaat-nya#51566, "Yang

benar adalah kepastian bolehnya dengan adanya penjamin, kernudian

pengharamannya secara mutlak dihapus...." Hingga dia berkata,

"Baq,ak hadits yang men5ratakan dernikian." Selesai.

' Dernikian juga ynng dikatakan oleh Al BaihaqisT, "Nabi * fidak

menshalatkan orang yang m€rnilild hutang Snng belum ditunaikan,

kernudian hal ifu dihapus."

Da b€rdalil dengan apa lnng di sebutkan di ddam /4slt-

Shahihairtag,

563 Uh. Raudhat Ath-Thalibin (7 /61.w Stahih At Bukhart $'o. 3030) dan Stmhih Mr.slim(no. 1739).
#5 Raudlmt Ail?-Thafrbin Q /61.
s66 pi dalam naskah aslinya dicantumkan: zi@alr;np, dalam benh.rk kata tunggal,

s€danglon png cantumkan di sini dari rnskah g dan o.

%7 ,As-iumn At Kubn(7/53).
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146561. Dari Abu Humimh:

,JV
o lo(. ,. .'t+l'r',+,dju, $ d,iu; ;u 1irit {, \" e tu,n

*;* rt:,'!);';., i3$3'# q;'!;, i,;'*
Bahwa dibawakan kepada Rasulullah & seseomng lrang

meninggal dalam keadaan berhutang, lalu beliau bertanSn, 'Apl<ah dia

mainggakan untuk hubngn5a?n 1569 Jika dilGtakan bahwa

dia meninggalkan pelunasannya, maka beliau marshalatinln, dan jika

tdak maka beliau tidak menshalatinya. Kernudian setelah Allah

mernberikan berbagai penaklukan, beliau berdiri lalu bersaMa, oAku

l&ih bqhak tuhadap oftngorang 57ang beriman daripda diri mqeJra

sandAi. I{arena ifu bamngsbp gng neninggal dan maninggallan

hubng, mala pelunaanng adalah bnggwganku, dan bmngsiap
maningallan harta mal<a unfuk pn ahli umrisn5a."

Hadits yang berkaitan dengan bab ini:

146571. Dari Salamah bin Al Al<rlla yang diriural6tkan oleh Al
guL1-ri.57o

146581. Dari Abu Qatadah png diriuraptkan oleh Abu Daud

dan At-Tirrnidd.s7l

38 Shahih At Buklnrt lno. 2298l dan Slnhth M$frn (no. 1519).
wWqtT.
57o gloligi 41 Bulctnn hrc. 2Dsl.
s7t &am At-firmrdd bo. l(fi91.

162



Talkhishul Habir

146591. Dari Ibnu umar yang diriwaSntkan oleh Ath-Thabarani

di dalam N Ausatli.sTz

14660l. Dari Abu Umamah dan Asma di dalam N l<abir's73

1466ll. Dari hnu Abbas di dalam An-Nasit<tF7a karya Al

Hazimi.

146621. Dari Abu Sa'id png diriwayatkan oleh Al Baihaqi's7s

146631. Di dalam hadits Salarnah disebutkan: Bahwa yang

menjamin itu adalah Abu Qatadah. Sernentara di dalam hadits Abu Sa'id

(disebutlon): Bahwa ynng menjamin itu adalah Ali. Ini diartikan, bahwa

kisahryn berbilang (lebih dari satu kisah).

Ada perbedaan pendapat mengenai hil$nah dalam hal ini. Srntu

ptndapat menyebutkan, bahwa ini sebagai pendidikan bagi 5nng masih

hidup agar tidak berusaha mernakan harta omng lain.

P.endapat lain menyebutkaru Karena shalat beliau menrpakan

penyucian bagi si ma5nt, sedangkan hak manusia tetap ada sehingga

tidak bisa menjadi penyrcian dari ifu, rnaka keduaqn (shalat dan

penyucian) itu tidak ada.

Pendapat lain menyebutkan: sebagai hukuman dalam perkara

hutang yang asalnlE adalah harta, kernudian dihapuskan hukuman

dengan harta itu dan yang terlahir [dariny4sz0.

s72 Al Mu'jan Al Aunth $p. %91.
s73 At Mu'Jan At ltabA (no. 7508), dari Abu Umamah, dan (iuz 24/184.185/rro.

tl66), dart Asrna.
s74 At l,ilbarhal. 1291.
s7s A*Sunn Al Kubn(6/731.
5?6 pi dahm nasloh aslinya dicantgkan: ti, s€danglon png dicantumkan di sini dari

nastrah g dah o.
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'nt-'lti ;:rfit ,l:i-[t'rr r]. r,rlr

1896-146641. Perkataan penulis: Para ahli tafsir
berkata, 'Ifu khusus bagi Nabi 0,' lplmi pengharaman
meminta unfuk memperbany'ak.

Aku katakan: Itu perkataan Adh-Dhahhak 6in y,r-1r1,r.s77

Diriunyatkan juga oleh flbnu Abi Hatimpza dan yang lainqp dari plur
Sut/an Ats-Tsauri, dari seorang laki-laki, darinSn, dia berlota, "Ifu
khusus untuk Nabi $, sedangkan bagi rnanusiusT9 6d616[ fleksibel

(lapand bagi mereka."

Dia berkata: Driuaptkan juga dari lbnu Abbas, Atha, Muffi,
Thawus, Abu Al Ahwash, Ibrahim An-Nakha'i, Qatadah, As-Suddi,

Mathar, dan Adh-Dhahhak di dalam salah satu dari dm riwayat darinya:

Bahun maksudnSn adalah tidak mernberilon hadiah lalu menantikan
grang sepertinya. Kernudian dia mengernukakan banyak pendapat.yang

beragam dari selain mereka mengenai maksud hal itu.

Di antara kekhususan-kekhusuJn beliau mengenai
pengharaman-pengharaman ddam nilrah:

j6

?f t**r{'?nt

.a
JU

l7.oh-z
4J J.6-:.:-,lJ ,Ltk 'uf i ltt;t -[trro]. r 

^1v 
.

J jrfrLl'.:ti ,JCL'',6ifyr 6 rL:, *bt ,* Cl
577 Hh. Tafsir Ath-Thabart l2g/t4fjl dan Talsa tbnu lGbir (4/UZl.
578 D dalan naskah aslinya dicanfumkan: hnu Maftrh, sedangkan yang dicantumkan

di sini dari naskah p dan o.

579 Di dalatn naskah 3 dicanfumkan: Sernentara manusia.
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.-jAtitil .j.\Ii)tU,JG r]i;rllv15 r:,linU i;f
\i , , ,,.

.u$t,c$t

L897-146651. Mempertahankan wanita !'ang tidak mau

dinikahinya- Mengenai hal ini dia berdalil, bahwa Nabi $
menikahi seorang wanita cantik, lalu wanita ifu
mengucapkan, 'Aku berhndung kepada Allah darimu''
Ketika wanita tesebut mengucaplon ifu, maka beliau

bersabda, " Sungguh englau telah furlindung dengan suafu

perlindungan. Kembalilah lrepda kelrcrgamu-" Selesai.

hnu Ash-shalah mengatakan di dalam Musywnya: Asal hadits

ini terdapat di dalam riwayat At Bukharis"Eo dari hadits Abu Sa'id As-

sa'idi, tanpa kalimat: Bahwa para iski beliau mengajarinya hal itu. Dia

berkata, "Tambahan ini batil, karena hnu Sa'd meriwaSntkannya di

dalam Ath-ThabqaFsl dengan sanad yarg dha if, Selesai.

Aku lratakan: Di dalam (sanad}qn terdapat Al Waqidi, dia

dikenal dha if. Dari jalur tersebut, diriwaSratkan juga oleh 61 guLirr582,

redalrsinln, Dari Hamzah bin Abu Usaid, dari aphnya, dia berkata:

gr-::3r dri; '.1 *j *vbtt ;* !, J;ttTt
d t *f q*rzit firyJ.'* aru,,q|$ *)b,-^!';st
,*hr j; tnr Ji.rl1 'rirr-l 

riJ Li6 'i ari ,qLxf

t5i,& !ur't;f i*'of iL'i;;$yef;t'u'y *,

Fm shahih Al Bulchari (tto. 52551.
sgt 4gi-7ar6urut Al Kubn (8/1 1$1 16).
s82 41y14*67^p(4/37).
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i;f ,Uu" ,.:gi;l;:.t-'"r'V 'frt crL oqt '6r"f iI.'a;;
a '" zJ o.,

f- ,i*: yi ,,Sv: y..'fiu gJ JL d{-r'J\3i ,|* Nu)

Rasulullah db menikahi Asma binu An-Nu'man Al Jauniy5rah,

lalu beliau mengufusku, malo aku pun mernbawakannya, lalu Hafshah

berltata kepada Aiqph, Warnailah dla dengan inai, sernentara aku akan

menyisimya.n l-alu kedr.rarryn pun melakulrannya. lalu salah safu dari

keduanya berkata, "Sesungguhqn Rasulullah $ senang dengan wanita

png apabila dia masuk ke ternpat beliau, talu dia mengucapkan, 'Aku

berlindung kepada Allah darimu'.' Lalu kefilo Asma masuk ke ternpat

beliau dan pinfu ditutup serta tirai pun difurunkari, kenrudian Miau
mengulurkan tangan kepadanya, dia pun be"kata, "Aku berlindung

kepada Allah darimu.u Maka beliau pun menufupi wajahnya dan bertirai

dengannya, lalu bersaMa, "Saungguhn5a engkau telah berlindung

dangan suatu perlindungan (kepda pelindung, yakni Allah)." Kernudian

beliau kelnar kepadakuss, lalu bersabda, "Wahai Abu Uaid, btn dia

kepda kelwryan5a, dan bqilan dia mut'ah dua pkaian htw putih.o

MalG uranita itu pun berkata, "Panggillah aku sebagai unnita png
sengsara."

14661. Dan dalam riua3nt Al Waqidi juga (sanadnSp)

terpr$ussSa:

sas Di dalam anotasi naskah aslinya dicanhrmkan: yakni Abu Usaid.
w Ath-lhabqat At Kubm (8/14p;1.
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*.1 '..3, Jll'uUgi ,otAtt'b$ tAL'P'' fr

v Lt#u|+',F; tiG*i * ty lrAt'u *SL,U;"
.'>;6J1...

Bahwa seorErng wanita masuk ke ternpatnya, dan dia adalah

wanita yang paling cantik, lalu dia berkata, "sesungguhnlp engkau

ternrasuk para budak, karena ifu iilo engkau ingin berkesan di sisinya,

hendalrnya engkau berlindung lmanguapkan istibdzalll darinya...."

Hingga akhir hadits.

Asal hadits Abu usaid terdapat di dalam riwalnt Al Bukhari,

sebagaimana yang dikatakan oleh hnu Ash-Shalah. Dan iuga riwayat Al

Bukharisss dan riwayat Muslimss dari hadits Sahl bin Sa'd, dengan

maftna hadits yang sama, dan mereka menyebutrya (wanita tersebut)

Umairnah binti An-Nu'mans87 bin Slramhbil. Zhahir rdaksinya

menyelisihi redaksi Abu sa'id, tapi ini bisa dikompromikan, dan ini lebih

utama daripada menyatakan berbilangnya wanita Jauniyyah ifu'

146671. Sementara dalam riwayat Al Bukhari dan Muslims88 juga

dari hadits Aisyah, dengan redaksi:

F: #ht & lt );t 'v'..s; 
(": p-*;lt -a.tLl

.& !'rritLf ,UsWtl,i

Slzhhk Al Bulharr (no. 5255, 52571.
gahth lulbstn (no. 2007).

10/4781.

stnhih N Bukhad (no. 5254), dan aku tidak menemukanngra di dalam riu,ayat

Muslim.

585

586

sE7

588
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Bahwa ketika puteri AI Jaun masuk ke tempat Rasulullah ,$,

dan beliau mendekatinya, dia berkata, "Aku berlindung kepada Allah
darimu."

Ibnu Majahssg menyebubrya (menyebutkan namanya) dari jalur

ini: Amrah. Sementara lbnu Mandah memjibkan: Umaimah. Pendapat

lain menyebutkan, bahwa naman!,a: Al Aliyah. Pendapat lain

menyebutkan: Fathimah

" Terdapat juga kisah seperti ini di dalam riwayat 6p1r;6*'i590,
dan dia berkata, "Sesungguhn5n uranita itu dari Bani Kilab." Yang

benar, bahwa dia dari selain itu, karena Al JauniSryah (binfu Al Jaun)

adalah dari Kindah, dan tidak ada perbedaan mengenai ini.

Sedangkan Al Kalbiyrh itu adalah Sana binti Sufuan bin Auf bin

Ka'b bin Ubaid bin Abu Balor bin Kilab, dernikian yang dikemukakan

oleh Al Hahm dan 5nng lainryn.

d GJ.:: Qltt G 6gil :Lt- -[rr1^].\^1^
.i-r-\l

1898-1668l. Hadits,'I*i-i*iku di dunia adalah pn
isfri-i*iku di aHirat.'

Aku tdak maernulonnya dengan redalrsi irri.s9l

l466gl.Disebutkan di dalam riualnt Al Buldudse2.

5a' Sarln, lbru Mahh(no. 2050).
59o As+9uru2 Al KubnlaryaAr.Nasa'i, (no. 5610).
sel Dsebudotl oletr Al Qurthubi di dalam kitab Tafsimya (14/ZgOl, dengan lafazh ini

juga, ramr.rn dia tidak kepada s€orang pun.
se2 -shalrth Al Bukhari(no. 3TTAL
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e't ,*\3 tqf'r[\ jt ,,:iui ,itsa ?t lS ,)b e
'ie\tt $!"'st

Dari Ammar, bahwa dia menyebutkan Aisyah, lalu berkata,

"Sungguh aku mengetahui bahwa dia adalah istri Nabi kalian di dunia

dan di akhirat."

Dlriura5ntkan juga oleh Abu Aqr$niLh di dalam kitab es-

$nnahdari haditsnya secara rnar{u'.

l4fft}l. Disebutkan di dalam riwapt Al Baihaqise3'

,/. ,,#\:) G.6 ol !7 ot,y!;Y Jtt'8 ,AL'*
3Jl,i-li ,tJiJt ;:i4,ti1lr AVt)')f rJ ifpiV ,qp. ,rt5 x fJta. 6t '.:<'*i z?-i,,jf ;\ ifl'dV

,'V

-Yz ' 9.4.

'O dt gt;f ,rbi?
.'^7)t G ie't:)

Dari Hudzaifah, bahwa dia mengatakan kepada istin3n, "Jika

engkau senang menjadi isfuiku di su4la, maka janganlah engkau

meniloh setelah ketiadaanku. Karena seorang u/anita akan meniadi isti
dari suami terakhimya di dunia. Karena itulah para isti Nabi $
dihammlon menikah setelah ketiadaan beliau, karena mereka adalah

isbi-isbi beliau di surga."

167ll. Disebutkan di dalam At MustadnlFe4, dari Agullah bin

Abu Aufa s@ara marfu':

ses 4"-5**, Al Kubn(7/69-701.
$ea At Musadmk(3/Bn.

uf'p: il?t;6 ld. l. .... /a.
J'+) oJ-rr j+
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e os lr ir e"rt'tt ,ii n tLl a'::f ri ;:r';t-
.d.ujit,*it ,t

"Aku memohon kepada Tuhanku agar aku tidak merzikahi

seorang pun dari umatku dan tidak pula aku dinikahl<an derzgannya

kecuali menjadi be.rsamaku di surga. Iatu Nlah metnberiku ifu.'Dia
meriwayatkannya pada biogpfi Ali.

145721. Disebutkan di dalam riwayat Ath-Thabarani di dalarn Al
Au,ntlF9,, dari jalur Urwah, dari Abdullah bin Umar, dengan redaksi

dan rnakna hadits lrang sama.

Tentang keterkaitannp dengan hadits bab hi, terlalu

dipaksakan

Baglan lretiga: Hal-hal lnng dibolehkarr

1899- Perkataan penulis: Di antaranSn adalah wislnl
(melanjutkan puasa hingga setelah Maghrib).

Aku katakan

Haditsnya telah dikemukakan pada pembahasan tentang puasa.

Hadits itu terdapat di dalam ,4sh-Shahihain Dari 6,',655e5,' hnu
gr*r597, Abu Sa,id598, Abu Hurairahs9 dan Aisyah.600

Al Mu'jm Al Austh (no. 384+). Di dalam sanadnp terdapat Yazid bin Al
Kumait Al Kufi, dia matuk, sebagaimarn 1ang dikatakan oleh Ad-Daraquthni.
Slnhih Al Buldnd (no. 1961) dan Shahih Mudim (no. 1 104).
Shahih Al Bukhart(no. 19621 dan Shahih Muslim (no. 1102).
Shahih Al Bukharr (no. 1963).

Shahih Al Bukhari (no. 1955) dan Shahih Mudim (no. 1103).

.lsar:r'4 ,ti-\ 
^11 

.

595

596

597

598

599
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Maksud kekhususannya ifu bukan pernbolehannya yang berupa

muflak wishal, karena pada sebagian jalurnf disebutkan:

.vAr d M$ ,L*t;-'ol;rrl'€:S
oMaka siap pun dari l<alian png ingin mengnbung puafi

(.4/ishal) rrnla silal<an men5arnbung hinga wkfu sahltn"

Dan ini juga tidak dalil pengharaman wishal, tapi inti

rnasalahnlra: bahwa hal itu menldi sariana ba$ beliau unh.rk

mendekatkan diri kepada Allah dengannya, dan itu Udak berlaku bagi

selainn5ra. Wallahu a'latn.

,i-4r ,y ryt u i)ti*;Y)r;y>t 4t ,ti -\ 1. .

I zt , . !A,1t' *;,4* :itl:ic'u:t .itr tf d- 6?t -y-ll n
. o.it,.,r{ir )ii,GTF ai*ft,ut'ibbr

1900. Perkataan penulis: Diantaranln juga adalah

memilih apa lpng dipilihn3Ta dari harta rampa$n perang

sebelum dibagikan, baik itu berupa perempu.rn ataupun

lainq7a..-..dan seterusrrln, hingga dia mengatakan: Di

antara pilihan beliau adalah: Shafi!,lph binti Hq7ay, beliau

memilihnya, lalu memerdekalnnngn, lalu menikahinln, dan
juga Dzul Faqar. Selesai.

Adapun lnng p€rtarna:

600 shahih Al Bukhan(no. 1964) dan Shahih Muslim(no. 1105).
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146731. Abu Daud601 6* An-Nasa'i602 meriwayatkannya dari
jalur Amir AsySya'bi, secara murcal, dia berkata:

its o1"ui:at ;U tr *) *vlrt & i' J;)os
-,j.r' ,p l)r:;- tji*'ofr'-^;liz, oy, (4

'Rasulullah $ merniliki bagian yang disebut pilihan, bila mau itu

bisaberupa budak laki-laki, dan bila rnau bisa berupa budak perernpu.rn,

dan bila mau bisa benrpa kuda. Beliau memilihnya sebelum dibagi

seperlima."

145741. Dari jalur 16,r,, 6*603: Aku tanyakan kepada Ibnu Sirin
tentang bagian Nabi $ dan baghn pilihan. Da berkata:

ott'u,; t t trrp3*vl" e'$.i:H-os
-'"'$ $ *rLit't,-7frd *'it#trfi_p.:r,/ . dt) q r,>52 \F4'

'Nabi $ merniliki bagian bersama kaum muslimin walaupun

beliau tidak turut serta. Bagian pilihan diambilkan untuknln dari 5nng
seperlima sebelum segala sesuaturyn." Riwayat irrr murcall1ugal5o4.

Sedangkan png kedua: hnu Abdul Banpos berkata, "Bagran

pilihan adalah masyhur di dalam atsr-atsr yang shahih, dikenal oleh

para ahli ilmu, sementara para ahli sirah tidak berbeda pendapat bahwa

tuL grmn Abu Daud k'r;,. 29971.
@2 Sumn A*Nasali(no. 41215).
603 Surnn Abu Daud(no.29921.
M Dari rnskah ; dan o.

5os AtTamhid(20/431.
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bagan pilihan ifu termasuk dari ifu. Dan mereka sependapat, bahwa ifu

adalah khusus bagi beliau." Selesai.

Al Qurthubi606 **uLi1 dari sebagian ulama: Bahwa hal itu

adalah hak imam setelah beliau.

146751. Abu Daud607 ,nsdwayatkan dari jalur Hi$Ern, dari

alnhnya, dad Aistah, dia berkata, "Shafi!,!Eh itu terrnasuk bagian

pilihan."

Diriuaptkan iugay'G oleh hnu Hibban6oe dan Al HoLio'610

16761. Disebutkan di dahm ,qsn *nniruF|l, dari Anas:

.w,*ri+ b3rr/o:"t t,r*p h' * 
"1tir

Bahwa Nabi $ menrerdekakan Shafiy4;ah, dan meniadikan

pernerdekaannya sebagai mahamlra.

146771. Disebutkan di dalam riwalnt Al Bukhari6l2' Dati Atnr

bin Abu Amr, dari Anas, di ddarn sqafu kisah, dia berkata, "Lalu Miau

mernilihqra unfuk dirin3n. "

t4fl78l. Dari jalur Hammad 6ir',2ui6613, dari Tsabit, dari Arns:

TafsirAl Q.odlubl (8/13), dir merurlCha dari Abu Tsaur.

Suan Abu Daiudlno.294l.

l0/4791.
Slnhlh lbnu Hibban. penrbatrasan: Perbrntan baik, (no. 4063).
Al Musdnkl2/1281.
Slrahih Al Bukhari(no. 5086) dan Shahth Muslhnlno.1365).
Shahih Al Bukhad lno. 2235).
Shahih Al Bukhari(no. 22281.

ar
a7
608

609

610

611

6t2
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'#t JL'-)wi+, JL-:rt,") pt e&'.,;;tt
*j{'h'-l*

"shafilyah termasuk di antara para tawanan, lalu menjadi bagian

Dihyah, kemudian menjadi milik Nabi $."
14679L Driwayatkan dari jalur AMul Aziz bin Shuhaib, dari

Anas514 dahrn kisah Khaibar:

iG GVt-; ,,:--,;,,jlr'fi #3;rA'-,bb *t of:
.(^:* O:t'n d-:G':L :t-J.

"Lalu Dihlnh Shafiyryah, lalu seomng lelaki

datang...." Lalu disebutkan haditsqa, "Kernudian beliau mernanggilnln,

lelu berkata kepada Dihlrah, 'Arrrbillah s@nng pqqnp.mn dari anbm
pm bwanan selainn5a'."

t46801. Disebutkan di dalam riwayat pi*1furr515 dari .jalur

Harnmad bin Salamah, dari Tsabit, dari Anas:

.a'rf**: ut;t:p;'^fr

' An-Nawawi mengatakan di dalam SSnrl>nya676, "Artinya,

bahwa beliau memilihnya untuk dirinya setelah sebelumnya menjadi

milik Dihyah. Demikian hasil penggabungan antar hadits-hadits tersebut.

Wallahu a'lam."

614 shahk Al Bukhati(no. 371).
615 Shahih Muslim (no. 1365).
616 Sgrh Shahih Mushlm karya An-Nawawi, (9/220). Pengarang meringkas

perkataannya.
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[Dan161z Al Mundziri berkata, "Yang lebih tepat adalah

dikatakan bahwa Shafiyryah termasuk fai', karena dia sebelumnya

sebagai istri Kinanah bin fu-Rabi', dan mereka berdamai dengan

Rasulullah $, dimana beliau kepada mereka agar tidak

menyernbunyikan harta simpanan, iika mereka menyembunyikannya

maka tidak ada jaminan perlindungan bagi mereka. Kemudian itu

diternukan pada mereka, maka mereka pun dihalalkan dan ditawan.

Dernikian 5nng dis€butkan oleh Abu Ubaid dan 5nng lainn5n." Da juga

berkata, "Tidak diragukan, bahwa Shafiyyah ternrasuk di antara para

tawanan wanita, dan ternrasuk 1nng lebih dulu dalam perianjian darnai,

sehingga merupakan fai' yang tdak dibagi lima (seperlima), dimana

imam b€rhak mernberikan kepada siapa png dikehendaki Allah."

Sedangkan Dzul Faqar:

146811. Driwayatkan oleh Ahmad618,51e At-Tirmidzi5zo, hnu
Maja[6zr dan Al 11uLirrr622 dari hadits hnu Abbas: Bahwa Nabi $
mengambil62S pud-gtla Dzul Faqar saat perang Badar, yaitu pedang

yang beliau melihatnya ketak) di dalam mimpin3p dalam perang Uhud.

146821. Disebutkan di ddam riwa5at Ath-Thabar*ri624 dari lbnu

Abbas: Bahwa Al Hajjaj bin Alath menghadiahkan kepada Rasulullah €t
p€dang Dztrl Faqar. Sanadnp dha if.

6u Dati naslott I dan r.

MNd Al lrrnn Alwdll/2711.
Di dalarn naskatr aslinlra ada hnrbalran: Abu Daud, namun itu Udak dicantumkan
di dalam naskah-naskah lainnlB, dan hadits ini juga tidak terdapat di dalam
riuayat Abu Daud.
Sunn At-Timidzi(no. 1551), dan dia berkata, "Hasan gharib."
Surmn lbnu Mafieh (no. 2808).
Al Mtsbdnk (2/ 129, 3/391.
Yakni mengambilnya dari harta rampasan perang. Dari anotasi naskah aslinlE.
Al Mu'pm Al l{abir(no.31971.

618

619

6m
621

622

6?3

624
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Sanggahan terhadap fu-Rafi'i di sini: Bahwa dia memand*g,

bahwa harta rampasan peftmg Badar semuanya adalah milik Rasulullah

S [beliau berhak membagikannya]625 rouui pandangannya, maka

bagaimana bisa sesuai dengan perkataannya: bahwa Dzul Faqar

termasuk di antara bagian pilihannSn. Padahal pembicaraan tentang

baglan pilihan adalah setelah penetapan yang seperlima. Berdasarkan

ini, r,naka perkataan Ibnu Abbas, 'ft, diartikan dengan makna bahwa

beliau menangguhkann5n untuk dirinya, dan tidak memberikann3n

kepada orang lain.

*,i iG 6 J,,:et,Gl'6.rft,r. 3rdiY t pi *

1901. Perkataan penulis: Di antaranla adalah
seperlima dari yang seperlima adalah milik Rasulullah C
yang boleh diberikan sesuai kehendaknya, sedangkan'-yang
empat perlima dari far' adalah sebagaimana yang telah
dikemukakan pada pembahasan tentang pembagian far' dan
harta rampasan perang.

.flt hkirri ,ti-\ 1.Y

LgO2. Perkataan penulis: Memasuki Makloh tanpa
ihram.

6% Dt dalam naskah aslinya dicantumkan: "[alu membagikannya," sedangkan yang

dicantumkan di sini dari naskah p dan o.
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Telah dikernukakan pada bab "Memasuki Makkah." Bisa

dikatakan, bahwa saat ifu beliau memasuki unfuk perang, sehingga hal

ini tidak dianggap termasuk di antara kekhususan-kekhususannya.

Mernans termasuk kekhususanqla adalah dibolehkannya

berperang di dalamnya, berdasarkan saua beliau di dalam hadits

shahilF26,

.F'c,it, lt )-,toif hr lt ,,.1,

oMale l<abl<anlah, bhwa Alhh telah mangizinl<an bagi Rasul-

IW dan fidak nerzgizinlan bgi kafian-'

i :€! t'#, tf1 ,jti ;,-'t {'\', Jb 6 ,t):) ,'ii*
t,,
.0ty

' Perkataan penulis: Diriun3;atkan bahwa beliau $
bersabda , " Sesungguhngn kami Fn nabi tidak diwarisi'"

Hadits ini telah dikernulokan pada pembahasan tentang

pernbagian dan harta rampasan perang. Redaksi ini juga terdapat di

datam At AusthkarlE Ath-Thabarani.627

l45S3l. Al Humaidi mengatakan di dalam Musnadny6'628'

Sufyan bin tJfinah menceritakan kepada kami dari Abu Az-Zinad, dari

Al A'raj, dari Abu Hurairah, dia b€rlGta: Rasulullah $ bersaMa:

shahih Al Bukhan (no. 104) dan stnhih Muslim (no. 1354) dari hadits Abu

q/unih Al Adawi $.
Al Mu'pm Al Ausath (no. 21578)-

Aku tdak menemukannya di dalam versi cetakqn.

626

627

628
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.li* i k; Y ,Lrj v ,#1i ',*; tt
"saungguhnSa lanni selalian pm nabi oi* ,,r**,. Ap 5ang

lami tinggalan adalah shadaqah."

Pelaiaran lnng dapat diambil:

Ibnu Abdul Barr menukil dari beberapa ahli ilmu Bashrah,

termasuk di antaranya: hrahim bin UlaWah: Bahwa ini ternrasuk

kekhususan-kekhususan Nabi $. Yang benar, bahwa ini berlaku umum

bagi sernua nabi, berdasarkan hadits in;1629. Sernentara ormg-orang

tersebut berpedoman dengan zhahiqTa firrnan Allah O,

{ @'gr'3i1"dr;\
' "Dan Sulaiman telah meqnrisi Daud." (Qs. An-Naml l27l: L6l.

Serta dengan kisah tentang Ya'qub,

{ @ 2.,fi 4r. uli^*i.@ q; a5,z J.,*y
"Maka anugenhilah aku dan'sisi hgkau seoftng puha, Sang

al<an mewarisi aku dan mewarisi sebgian keluatga Yakub.." (@.

Marlrarn [19]: ffi).
Hal ini dijawab: Bahwa itu diartikan sebagai pau,rarisan kenabian,

ilmu dan agarna, bukan harta. Wallahu a'lam.

6?e lO/4BOl.
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1903. Perkataan penulis: Beliau boleh memutuskan

berdasarkan pengetahuan dirinya sendiri-

untuk itu Al Baihaqi berdalil dengan hadits Aisyah mengenai

ldsah Hind binu Utbah, yaitu sabda beliau kepadanya:

.g-;;J.v ly u Lrs

'Ambiltah dari harfurya aP Wng mancukupimu.'Pernbahasan

tentang w instn Attah al<an dikernutnkan Pada bab keputusan terhadap

yang tidak hadir.

.rrll;

1904. Perkataan penulis: Memuhrskan untuk diriq;a
dan anakqTa, serta bersat$i untuk dirinf dan anakn3Ta-

Untuk itu mereka berdalil dengan keterpelihaman, dan terrnasuk

hal ini: kepufusannya dan fatwanya dalam kondisi marah. Ini disebutkan

oleh An-Nawawi di dalam 8n h Muslim.Gfi

Bisa juga disimpulkan dari hadits Khuzaimah lnng akan

dikernukakan sebenhr lagi.

630 D dalamrya fur-Nawawi m€ngatal6n, $2n41, "Dan inl menunjukkan bolehnp
mernberi fatwa dan keputusan dalam kondisi marah, dan bahwa hal ih.r berlaku,

narnun hal itu dirnakruhkan ba$ kita, tapi tidak dimakruhkan bagi Nabi $.
Karena tidak ada yrang diLhar,vatirkan padanya dalam kondisi marah sebagaimana

apa lrang dikhauaflrkan pada kita. Walahu a'lam."
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.yl{.:li |iH- u e;r*',b'o?, ,;';-\ 1 . o

1905. Perkataan penulis: Dan boleh menerima
kesaksian orang yang bersaksi unfuknya dan unfuk anaknya.

Untuk itu mereka berdalil dengan:

146841. Kisah lGuzairnah bin Tsabit, yaitu kisah yrang masyhur,

diriwayatkan oleh Abu Daud531 dan AI p1uLi-632, narnun dinilai cacat

oleh Ibnu 11*-.633

Pemyataan Ibnu Ar-Rif'ah mengherankan, karena dia

menyatakan bahwa kisah ini masyhur dan terdapat di dalam lgl-
Shahih, tampakrqp 5rang dimalsudnln adalah:

14685]. Apa png terdapat di dalam riwaSnt Al Bulfiari6a dari

hadits Zaid bin Tsabit, dia berkata

F, *v \, * i, J;r,F qlt ^;"g tii,L;

.i*; rtq;4rutti:,

"Lalu aku mendapatinya bersama l(huzaimah, lnng mana

Rasulullah $ menjadikan kesaksiannya sama dengan kesaksian dua

orrng l4uki." Dia menyebutkannya di dalam Tafsir surah Al Ahzaab.

Sumn Abu Dad(rr,o.3604.
AlMtsbdmk(2/17-L81.
Da mengernukakannya di dalam Al Muhah, (8/U7-3481, dan berkata, "lni udak

menlrdi huijah bagi mereka karena beberapa hal1' Perhma. Bahwa itu adalah

khabar yang tidak shahih, karena kembali kepada lmarah bin Khuzaimah,
sedargkan dia fidak dik€tahui." lrnarah ini dinilai biqah oleh Al Aili, hnu Sa'd

dan fur.Nasa'!, serta disebutt<an oleh hnu Hibban di dalarn Ab'Tsiqat $/2401.
l,jh. Ma'rifat Ats-Tsiqat, karln Al Ajli, (2/762); Ath-Thabaqa, karya hnu Sa'd

Fnll dan TahddbAl l<anall2l/2431.
Slnhih N Bukhari (no. 47uE).

631

632

533
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o #- ) ;L-l; JSti r-'1.',r- Ll'i ok t,l';*
,:#\

' Perkataan penulis: Dan beliau boleh menetapkan
perlindungan lahan unfuk dirinSn, sementara para imam
setelahnyra fidak boleh menetapkan lahan yang dilindungi
unfuk diri mereka.

Sebagaimana yang telah dikernukakan pada pernbahasan

tentang menghidupkan lahan mati.

Aku katakan: Tentang perlindungan lahan untuk dirinya, aku

tdd( pernah mdihatqp di ddam hadits marn pun. 
\.

L,3' o, ,!9r g, a$$ i(ar'*VLlt ,l',.-\ 1 .1

8 *,, ;v X" * Ut'^;ii #, \t {r Sqt *w:,t11
'#l'n'ryt$u)$

1906. Perkataan penulis: Dan boleh mengambil
malranan dan minuman dari pemilikn5p walaupun si pemilik
membutuhkannya, serta mengerahkan unfukn3;a, serta
menebus ffiwa Nabi $ dengan jiwaqnl6ss; [karena beliauleas

lebih berhak terhadap orang-orang beriman daripada diri
mereka sendiri.

Di dalam naskah aslinya dicanhrmkan, "Jiwanya dengan jiua," sedargkan yang

dicanhrmkan di sini dari naskah ; dan o.

Di dalam naskah aslinla dicantumkan, "Dan bahwa beliau," sedangkan ynng

dicanhrmkan di sini dari nasloh I dan c.
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Aku katakan: Aku tidak melihat hal itu dinyatakan secara jelas

demikian di dalam hadits-hadits, maka kemungkinannya disimpulkan

dari peristiwa bahwa Thalhah melindungi beliau dengan dirinya saat

perang gh,rd,537 dan bahwa Abu Thalhah menjadikan dirinya sebagai

perisai bagt beliau,538 serta hadits-hadits lainnya yang semakna

dengannya.639

.llu;i;t\'"rr:f- t ok t rt'; -\ 1 . v

1907. Perkataan penulis: WudhunSp tdak batal
karena tidur.

FIal ini ditunJukkan oleh:

t46S6t. Apa yang terrdapat di dalam ,qshflnhilntff, dari

Aist ah s@aria ,tnrfur.

'Saungguhnja kdm nnbku tidur, tapi hadku frdak tidul.,

16871. Dari Ibnu Abbas: Bahwa beliau $ tidur hingga meniup,

kernudian bdiau berdiri [alu shalatl64l tanpa benrnrdhu.e2

14688]. Disebutkan di dalam riwayat Al Bukhariffi pudu hadits

isra', dari jalur Syarik, dari Anas:

Shahih Al Bukltari (no. t1063).

Shahih Al Bul<hari (no. 21064) dan Slnhih Muslim (no. 1811) dari hadib Anas {t.
Di dalam naskah aslinya ada tambahan, "Tidak secara jelas," namun
menghapusnya adalah lebih tepat, sebagaimana di dalam naskah-naskah lainnln.
Shahih Al Bukhari(no. 1147) dan Shahih Muslim (no. 738).
Di dalam naskah aslinya disebutkan, "Shalat," sedangkan png dicantumkan di

sini dari naskah p dan o.

Shahih Al Bukhad (no. 6316) dan Shahih Muslim (no. 753).
Shahih Al Bukharr (no. 3570).

.,*?6-rj 9t1vi qlt

637

638

539

640

ilt

42
6/*l
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'e',t is'ti Wlp l;li i.-s t
oDemikian juga pm nabi, mak mqeka tidur tapi hati mereka

tidak tidur.'

agt JG ,pG3 4u19!, iqt G, ,ti -\ 1.A

.*?Vv;ipt +;:j' :g:>r1-; g2

f908. Perkataan penulis: f"rrtur,g batalnya wtrdhu
beliau karena men3,rcnfuh (istrinld ada dua pendapat. An-
Nanrawi mengatakan di dalarn Zi@aFnyaw, 'Madzhab

kami meqnbkan batal."

Aku I'latakan: Sebagian ularna madzhab Syafi'i menjawab

dengan ini terhadap apa yang dikernukakan [kepada mereka]ffi oleh

ulama madzhab Hanafi lbahua menyenhrh (isbi) tidak membatalkan

secartr muflak: bahwa hal ini terrnasuk kekhususan-kekhususan beliau,

karenal6as dama madzhab Hanafi berdalil dengan beberapa hadits, di

antamryn:

W(f;lq. Yang diriwaSptkan di dalam ,4s-,1unan 41 17u5r.fi2

dengan sanad shahih, dari Al Qasim, dari Aisyah, dia berkatat

Rat dlnt Ath-Thalibin (l /81.
D dalam naskah asltqn dicantumkan, "Kepadanya," sedangkan yang
dicanfumkan di sint dart naskatr g dan o.

Apa Snng di antara dm tanda kurung siku rn! hilang dari naskah 6linya, dan aku
mencanhrmkarurln dari rnskah p dan c.

,As-Sumn Al Kubnl<arya An-Nasa'l (no. 166).

w
645
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'; "*/ ;, M *3 r)b\t,a lnt Ji' ots''.sY

.tbt 4'.i;'"f ;trfsY,-r s:Gst;tfit $i;-

"sesungguhnya Rasulullah $ shalat, dan sesungguhnya aku

berbaring di hadapannya seperti berbaringnya ieraz-ah, hingga ketika

beliau hendak witir, beliau menyenfutrku dengan kakinya."

t469ol. Disebutkan di dalam riwa5nt AlBazzat, dari ialur Abdul

Karim Al Jazari, dari Atha, dari Aiqnh:

'J yP,'# fi ok'tL t {' b,,* !, J ;:, Lf

.ti6rr>21 dLH.
"Bahwa Rasulullah 0 p€rtah mencium sebagian istinya,

kernudian beliau keluar trntuk shalat dan tdak berwudhu flagt)."

Sanadnya kuat.

Mernang sebagian ularna Syafi'1648 berdalil dengan hadits ini

dalam men3ntakan, bahwa wudhgn3p yang disenfuh tidak mernbatalkan,

dan ini mempakan pendapat yang kmt di dalam madzhab ini.

'i 3;;-'ok fi ,r*tit +tb "I- 4: ,t'; -\.1.1

ijr;f I zJ-:.s,j, 'uir '^il-{' :Jv ,t#'r,:":Jr yi ol

.uiflt .tL€b

w rj}nt At Muhaddab karta Aslrstaimd, (7/2*241 dan Al Majmu'lGrlla An-

Nawawi 12/30).
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1909. Perkataan penulis: Dan di antara yang
dikemukakan pengarand6ae At-Talkhish, bahwa beliau

boleh masuk masiid dalam keadaan iunub. Dia berkata, 'Al
Qaffal fidak mengakuinln, dan dia mengatakan, "Aku tidak
memba5;angkan ifu shahih.' Selesai.

Untuk itu An-Nawawi5so bet'dalil dengant

1469L1. Yang diriwaptkan oleh At-Tirmidri6sl 6rt dia meng-

hasad<awrya, dari hadits Abu Sa'id Al Khudri: Bahwa Nabi $ bersaMa

kepada Ali: .

.aift:r g?A;ir Lii,j '#tr! J", !
Tidak hakt bagi ,-r* pun grg iwub (wtul< bada) di

masjid ini, selainku dan selairunu.'Dia juga menceritakann3n62 dari

Dhimr bin Shurad: Bahwa rnaknanyn: Tidak melintasinya dalam

keadaan junub, selainku dan selainmu.

Ini ditanggapi: Bahwa saat ihr tidak mengandung kekhususan,

karena [um4165s juga dernikian berdamrkan nash NKitab.

Aku katakan: Mungkin bisa dinyatakan bahwa itu khusus terkait

dengan masjidnp, sehingga fidak hald bagi seorang pun melintasiqn

dalam keadaan junub dan tidak pula dalam keadaan haid, kecuali Nabi

652

653

la/48t1.
N lu{ainu' |arW An-Nawarryl (2/1831.
Sunn Atnmildd lro. 3721, dan dia berkata, 'lni hadits lnan ghatib,laann
tidEk mengetahuinya kecrnli dari jalur ini. Muharnmad bin Ismail mendengar
hadib ini darinya, dan dia menilainp ghadb." Hadits ini termasuk riwayat
Attri!,tah Al Aufi dari Abu Sa'id, sedangkan Athi!,yah dha if lrrgt mudallis,
sernentara Salim bin Abu Hafshah l:Sa dha'it sebagaimana gang akan
dikemukakan dari pengarang.
Yakni At-Tirmidzi, setelah hadib tadi.

Di dalam naskah aslinya dicantumkan: itr gbu), sedangkan yang dicantumkan di

sini dari naskah ; dan c.

49
650

651
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S, dun juga Ali; karena rumahnya bersamaan dengan rumah-rumah

Nabi $. Hal ini ditunjukkan oleh:

146921. Perkataan hnu Umar di dalam Ash-Shahilfil [kepada

orang yangl5ss bertanya kepadanya tentang Ali, "Lihatlah kepada

rumahnYa."556

146931. An-Nasa'i67 meriwa5ratkan dari hadits hnu Abbas pada

pernbatrasan tentang keutarnaan Ati, dia berkata,

.l:* b* d'A'At ;t 
"=iL 

tt'r73r ;*U oki
"Dan dia mernasuki rnasiid dalam keadaan junub, karena itu

adalah jalannSra, dan tidak ada ialan lain bagrnlra selain ihr."

Sebagian mereka mqr-dha'ifl<an hadits Abu Sa'id, bahwa yang

meriwaSntkan itu darinp adalah Athi!,!Eh, sedangkan dia dha'it dan di

ddarn sanadnya terdapat Salim bin Abu Hafshah, yang mana dia juga

dln'it ''\

Hal ini dijawab, bahwa hadits tersebut menladi ktrat karena

syhidqahidnya:

14694l. Disebutkan di dalam Musnad At Ba"zafss dari hadits

Kharijah bin Sa'd, dari ayahqn, apa lnng menjadi s5ahidnya.

147961. Disebutkan di dalam riwayat Ibnu Majah65e dan Ath-

Thabamni650 dari hadits Ummu Salamah secara nnrfu':

e stnhth At Buldnd $p. gtml.
655 D dahm naskah aslqn dicanhrmkan, "Yang," sedangkan png dicannrmkan di

stni darl naskah p dan c.

65e nedat<sin3n, "ltu dia rumahnla, di tengah rumah-rumah Nabi $."
67 As-1umn Al Kubml<aryaAn-Nasa'l (no. 8409).
ffi Musrrad Al kzar (no. flgn.
6e Surmn lbnu Mafu (no. 645).
@ el Uu'iam Al Kabir tgsz 23/no. 8831.
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?a|t3#kt r*.*rtr'iilt

'Samgguhlltp masiid ini ddak dihalalkan bagi omng junub dan

fdak pula Usi uaria haid.6t

juga oleh At Baihaqi0s2 dengan redaksi:

t lt . .. - 
" 7. l,tt t ''J 4 ,-Lj ,rr3r b ,pg ,y * it| Lsr*; o1' . ' 

'#'Ytt' r*;'lr )e'S'
'%unguln5a nnsiidku ini ditnnn*an aras setiap orug tTaid

ei kahn7wt kaum wanib, dan oruginub dad l<alangan kaun lebld,

kanli bgi tulnnnnd dan ahli bih5a.

.putr :-. ,Ft d');;- ok :'iv *

' Perkataan penulis: Beliau boleh membunuh setelah

menrberikan Jaminan keamanan.

Aku katalon: Aku tidak melihat adanga dalil unhrk itu.

?y+'ols{ it dt ,;;; ,tj ** -[rrrr].r rr .

1-?A')l',#'rf ^i-it ,w;jr At W ,f ,!ti ,yk J (#
. u13t'-y'r i:; 

"!lL 
t+.'^?. ;i -e;' is :1'-^r*i it; &v

661

662
Pada sgahidini tdak ada yang menuniukkan kekhususan tersebut.

As.sl,.unn Al Kubn (7/651, sanadn3n dha it dan Al Baihaqi sendiri mqvdha if
kannp.
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L9LO-14696J. Hadits Abu Hurairah, " Ya Allah,
sesungguhnya aku telah mengambil suatu ianii di sisi-Mu
yang Engkau frdak alan menyelisihinya terhadapku. Karena

sesungguhnya aku harylalah seorang manusia, mal<a orirng
mukmin mana pun Wng aku menymkitinyn, atau

mencercanw, atau melalmahtyn, maka iadikanlah ifu
ebagai shalat, shadaqah, zakat dan amal shalih Wng
dengann5n mendel<atl<ann5n kepada-Mu pada hari kiamat."

Sebsaf.

Ini hadits shahih 1nng diriuralratkan oletr Muslimffi sep€rti itu

dari jalr.u Al A'raj, darinya.

Dsebutkan juga di dalam ,4sh.ghahihait# dari jalur Sa'id bin

Al MusagBb, dari Abu Hurairah, dengan redaksi:

.*qt ?:; t i d u;,..1;;6 & ui a.\'dti

. 'Ya Allah, mulonin finna pun tang'uku **""lun5r, maka

jadikantah itu sebagai amal shalih ba7intn pada hari kiamat "

Hadits lain 36ng berkaitan dengan bab ini:

146971. Dari Jabir lnng diriuraptkan oleh Muslimffi dengan

redalsl:

w snaninmffim(no. 2601) (90).
(e shahih Al Bukhari (no. 6361) dan Shahih Muslim lno. 260L) (921.
ffi Stahih Muslim k:(J.. 26021.
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'^f.;r'rlgt'u yUl j: * *,pr jl:Fdct
.t??:ik ; d u; o k ol l&'rlt

'Saunguhngn aku hanyalah seorzng manusia, dan

aku manqantkan kepada Tuhanku, bhun hamfu nana
pn dari l<aun muslimin yng aku mancekng abu mencacan5/a, agar

itu manjadi parryci dan phala.lbgindl6661.'Dalam riwaSnt lain67

disebutkan, (f;Ttl 'Dan nlarnt'sebagai pengganti kata: (l],jltl "d*
plnla.'

14698. M99l.Dari Ais!,ah66E dan Anas669 yang diriwayatkan

oleh Muslim!uga.

147001. Dan dari Abu Sa'id yrang diriwalptkan oleh Ahrnad bin

Hanbal.670

.q$! 
"\Lk 

ili.Jlt F*'u'*r;i"ij:tj-\ 1\ \

1911. Perkataan penulis: Ini dekat dari menjadikan
hutrunran sebagai tebusan Uraffani bagi p€latrunya.

I470f1. Mengenai ini ada hadits Ubadarh:

.dd,k i *'*r.#u-::rU; uAef[i

6e6 Dan nasl€h g dan o.

67 Slnhth Muslim(no. 2601) (89) dad hadib Abu Hurairah .g.
a snAtin mstim(no. 2500).
6g Snanih Muslim(no. 2603).
670 14ro-4 41 Imam Ahnad (3/331.
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'Maka bamngsiapa 5nng melakukan squafu dai ifu, lalu dia

dihukum karenan3n, maka ifu adalah tebusan (kaffarat) baging. 'Hadits

ini diriwayatkan di dalam Ash-Shahihain.677

,;:; ,tj *y'u '':tt:, ol +t-[tv.t]. t r t t

.l if q$tr brruk 
"r!')t 

srif )
LgL2-147021. Riwayat Abu Daud572 dari hadits'Abu

Hurairah secara martu', 'Alru frdak tahu apalah hulruman'

hukuman itu sebagai tebusn bagi pelakuntm atau tidak-"

Hal ini dijawab: Bahwa beliau mengetahui ifu setelah

sebelumnya fidak mengetahuinya. Kemungkinan Abu Humirah

meriwayatkannya secara mutul, dan kernungkinan juga hadits Ubadah

diriwayatkan belakangan. Aku telah menjelaskan itu di dalam Sgrh N
3uk1iuri.573

Pasal tentang keringanan dalam nikah.

o c ' '?" )llbt *.trii, 'or1 :'i';-\ 1\rf'F*'t 'tYtsvi,f- 
'i:p-

1913. Perkataan penulis: Rasulullah * wafat dengan

meninggallran sembilan ishi.

Aku katakan: Ini perkara yang masyhur, tidak dibutuhkan men-

bkhrtj hadits-hadits mengenai ini. Mereka adalah: Aisyah, Saudah,

Shahih N Bukhari (no. 18) dan Shahih Muslim (no' 1709).

Aku udak menemukan di dalam riwayatnya.
ljllnrt Fath Al Badll/661.

671

672

673
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Hafshah, Ummu Salamah, Zainab binti Jahsy, Shafiyyah, Juwairiyah,

Ummu Habibah, dan674 Maimurnh.

Ada perbedaan pendapat mengenai Raihanah, apakah dia

sebagai [i*i]ezs atau budak? Dan apakah dia meninggal di masa hidup

beliau atau setelah beliau tiada? Beliau menikahi Khadilah dan tidak

pernah menikah dengan wanita lain hi.ggu Khadiiah meninggal.

Kernudian menikahi Zainab, Ummul Masakin, dan dia meninggal di

rnasa hidup beliau sebelum beliau menikahi Shafigryah dan yang

setelahnya.

147031. Adapun hadits Arns: Bahwa beliau menikahi lima belas

wanita, dan menggauli sebelas dari mereka, serta wafat dengan

meningalkan sernbilan dari mereka; ini dikuatkan oleh Adh-Dhiya di

dalarn Al fukhbntf76, dun sebagianqn ada perbedaan dari apa yang

telah dikernukakan.

Adapr.ur raranita yang dinilehiryn narnun tidak digaulinln, atau

dilarnamya narnun fidak iadi ainitratrinsn, kami dapati dari mereka

sekitar tiga prrluh wanita. Aku telah mengumpulkan itu di dalam bukuku

mengenai para sahabat.

'o;U ,*3r ;; e;(1r:,;'*\t $:i.-\ 1\ r

')i+il

674 Di dalam naskah aslinr dicanhrmkan kata perangkai dengan wauu *trrga
penggant bumma di sernr.n ba$annla. Sedangkan png dicantumkan di sini dari

naslmh p dan c.

6?5 Di dalam naskah aslinp dicanfumkan, "lsteringra," sedangkan yang dicantumkan

di sinl dari naskah p dan ..
676 Al Aliadib Al Mukhbnh (no.25241.
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L9\4. Perkataan penulis: Yang benar adalah boleh

lebih dari sembilan; karena beliau terjaga dari berbuat

zhalim.

Aku katakan: Jiltra benar apa yang kami sebutkan tentang

Raihanah, maka itu sebagai dalil realitasn5n.

Pelajaran yang dapat diambil:

Disebutkan banyak hal tentang hikmah memperbanyak istuinya

dan kecintaannya kepada mereka;

Pertama: Tambahan dalam pernbebanan tugas sehingga tidak

lupa menyampaikan karena apa yang disenangkan kepadanya dari

mereka.

Kedua, Agar bersama orang yang menyaksikannya, sehingga

hilanglah apa yang difuduhkan oleh kaum musyrkin kepadanya, bahwa

beliau adalah seomng tukang sihir.

Ketiga: Sebagai anjumn bagi umatrya agar memperla"Vak

keturunan.

Keempat Untuk memuliakan kabilah-kabilah Arab dengan

berbesanan dengan 6"1iuu. 577

Kelima, Untuk memperbanyak keluarga dari pihak para

istinya, unfuk membanfu menghadapi musuh-musuhnya.

I{eenam: Untuk menukil syariat yang tidak diketahui oleh kaum

pria.

Kefujuh: Untuk menukil kebaikan-kebaikannya yang batin;

Karena beliau menikahi Ummu Habibah sementara saat ifu ayahnya

677 Di dalam naskah aslinya dicanh.rmkan: Karena berbesanan dengan beliau,'

sedangkan 5rang dicantumkan di sini dari nasloh p dan o.
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masih sebagai musuh beliau, dan beliau menikahi Shafiyyah setelah ayah

dan suaminya terbunuh (dalam peperangan melawan beliau).

Seandainya mereka tidak mengetahui [batinnya]678 bahwa beliau benar-

benar berakhlak sernpurna, tenfu mereka akan lad darinya.

',l--:1s.lf!t 
lUJ.tryt W,96u )w.Jt dt:rr-\r\o

|Jt Jv, :Jv,qilt *il:,s<L,ggi) {j;J',-*i

ry,l.;vr3urry1 ,rPr#x,trb
1915. Perkataan penulis: Tentang sahn5;a

pemikahanqn dengan lafazh hibah
(penyerahan/pemasrahan diri); berdasarkan zhahim5Ta alpt.
[^alu apakah diwaiiblran mahar? Ada dua pendapat
mengenai ini, Al Hannathi men5ntakan wajib, dia berkata,
'Dan kekhususan Nabi C adalah sahnya alrad dengan lafazh
hibah."

Aku katakan: Ar-Rafi'i telah menyebutkan di bagian akhir

perkataannya, bahwa5Tg mayoritas masalah yang disebutkan di sini

dikernulrakan sebagai pokok, lnitu bahwa apakah nikah580 bagi beliau

itu se,perti perbudakan bagi kita? Jika kita katakan ya, maka fiumlz51eat

678

679

Dari naskah p dan c.

Di dalam naskah aslinya dicantumkan: 'ol r* Pahwa), dengan tambahan sjr,
sedangkan yang benar adalah dengan menghapusrr5ra, sebagaimana yang

dicantumkan di dalam naskah p dan o.

D dalam naskah aslinp dicanhrmkan: 9u3l't=: (dari nikah), sdangkan yang

benar adalah dengan membuang i-;, sebagaimana png dicantumkan di dalam

naskah p dan o.

Di dahm naskah aslinya dicanfumkan, "Akad," sedangkan yang dicantumkan di
sini dari naskah p dan o.
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yang dinikahinya tidak terbatas, .dan seterusnya. hingga akhir
perkataannya.

Aku katakan: Dalil pokok ini adalah bolehnya tambahan lebih

dari ernpat. Sementara dalil lainnSn mereka sebutkan sebagai tambahan.

Wallahu a'km.

Pelajaran lpng dapat diambil:

Ada perbedaan pendapat mengenai wanita lrang menyerahkan

dirinya. Suatu pendapat menyebutkan, bahwa dia adalah Khaulah binti

Hakim, hal ini disebutkan di dalam:

l4T}4l.Riwayat Abu Sa'id Al Mtnddib, dari Hiqnm bin Urwah,

dari ayahnya, dari Aistrah. DriwaSntkan oleh Al Baihaql5sz dan Ibnu

Mardawaih. Serta disebutkan oleh Al Bukhhari secara mu'a[a4P8s tanpa

mengernukakan redaksiq;a. Dernikian juga yang dikatakan oleh

Uruah684 dan yang lainnya.

Pendapat lain menyebutkan, bahwa dia adalah: Ummu Sy"rik

I47O5l. Diriwayatkan oleh An-Nasa'i58s 6uri jalur Hammad bin

Salamah, dari Hisyam, dari ayahnya, dari Ummu Syarik. Demikian juga

yang dikatakan oleh AIi bin Al Husain585, Adh-Dhahhak dan Muqatil.

Pendapat lain menyebutkan, bahwa dia adalah Zainab binti

Khuzaimah, Ummul Masakin. Dernikian yang dikatakan oleh AsySya'bi.

Ini dirirraSntkan juga dari Urwah.

As,*xn 7 Al Kubn (7 /551.
Slrahih Al Bukhari, pembatrasan: Nikah, bab: Apakah seorang wanita boleh
menlrerahkan diriryra kepad seseorang?
Lih. Ghawrnidh Al Asma' Al Mubhamah, karya hnu Basykul, (2/6691.
As-1uran Al Kubn (no. 89281.
Ghauarnidh Al Asma Al Mubhamah 12/670).

82
683

64
685

686
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Pendapat lain menyebutkan, bahwa dia adalah Maimunah binti

Al Harits Al Hilali5aph. Ini diriwayatkan dari hnu Abbas dan

Qatadah.6sl

',&e {rL i $4'*t:'i';-[tv.r].rrrr
.*i ;rlt, * At GTh,6. i \:.:)

l9tfil4706l. Perkataan penulis: Berdalil dengan hsah
Taid bin Haritsah k€fi|ra Taid menceraikan istrinya lalu
dinikahi oleh Nabt f.

Hadib ini diriuayatkan ol€h At Buldni6sE dan Muslim@ dari

hadits Anas lsecara paniang lebarleso, dan Mnslim dari hadits Aistah
s@ara ringlos.

r:e! h;s ,n;f;,'e-:V d')fr ;tk ,l;.-\ q \ v

.W, p\lt

1917. Perkataan penulis: Adalah [bolehlsst bagi
beliau menikahi uranita lpng dilrehendaldqn tanpa seizin
unnita ifu dan izin walin37a.

Aku lotalon: Itu kisah T:rir:nb binfi Jahsy.

87 Gtnmnldh At,4sma Al Mubtntrnh (2/669,2721; Tafsir Al Qrdtubi 174/2091
dan Ad-Dutr Al lu{anbw (5 /3941.
Slahth N Bukhart (no. 6238).
Slnhth M$lim (no. 1428).
Di dalam naskah aslinla dicanfumkan, "Yang panpng," sedangkan png
dicantumkan di sini dari naskah I dan o.

Dari naskah p dan c.

688

689
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' Hadits: Bahwa beliau $ menikahi Maimunah ketika

beliau sedang ihram.

Hadits ini diriwayatkan oleh Al Bukhari dan Muslim lmuttafaq

'alaihl dari hadits Ibnu Abbas, dan ini telah dikemukakan.

* ;;t d y. 'Jtb!- ok 'fi ,Ly -[tv.v]. t t t,r

,ffu.
19l&147071. Hadits: Bahua beliau dikelilingkan

kepada istri-isilrin37a k€fika saldt.

Al Harits bin [Abul5ez Usamah di dalam Musnadnya6es dari

Muhammad bin Sa'd, dari Anas bin lyadh, dari Ja'fir bin Muhammad,

dari ayahnya: Bahwa Nabi $ dibawa dengan (diselimuti) pakaian

ldikelilingkanl5g4 lnru6a istui-istuinya, Vmg mana saat itu beliau tiutg
sakit. Beliau memenuhi giliran mereka.

Para perawinSn biqah, hanp saja sanadnya terputus.

l47OBl. Diriwayatkan di dalam ,Ash-Shahihairfes dari Aisyah,

i",*';3 t; a"; *t *a?ut J- fr ,Ly *

692

693

Dart nasleh p dan o.

Yaitn dikemukakan oleh hnu Sa'd di dahm Ath'Thabaqat l2/23L), dan di dalam

Mtsmd Musaddad sebagaimana png disebutkan di dalam Al Mathalib Al Aliph
(2/1591.
Di dalam naskah aslinya dicanhrmkan, "Berkeliling," sedangkan lrang
dicanfumkan di sini dari naskah ; dan c.

Slnhih Al Bukhari (no. 198) dan Shahih Muslim (no. 418).
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"?';; 
ol A;foik,r ti g.\t ;b yt J;t P rt

',,f'',e

"K€fika sakitrp Rasulullah I bertambah berat/s, beliau

menrinta izin kepada isti-istin5a untuk dirawat di rumahku'"

Disebutkan di dalam srafu ritrayat Mtrs[m69t

w 6;f :Jf-: fP. ri.'.,ii ;;, y?; G ok fi'll.
.*;;;;.,Pt >tlc6 $

Bahna k€fil(a belhu sakit, bdbu nrengelilingi isilri-istinya, dan

Miau b€rsabda, nDi narp al<u b& Dl nnm aku bok?'bdiau
sangat menginginlon rurnah AiEah.

Diritmyatkan di ddarn Stnhih lbnu HibbarteE, dari Aiq;ah:

,:,!iy';Jt t k'of U,>; Ft d'$, r$?st A'6
.za;; jt,pu

Bahwa kefika beliau sakit, lorni lotakan kepadan5ra, "Uhatlah

siapa png engkau kehendaki untqk berada di ternpdtrya, mal(a karni

akan mendatangimu." Lalu beliau pun pindah ke rumah Aisyah.

ffi lo/qesl
697 l-afah tersebut dikemukakan oletr Al Bul$ad di dalam kltab Shahibnya, (no.

377 41. lih. Shahih Muslim $:r. 2M31.
698 Shaliili lbnu Hibban, pembahasan: Perbutan baik, (no- 66L41.
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,#; v,,,'"6i:r ,j;- ok 'fi ,Ly -[tv. r]. r r r r
.Wlrt$u-1-o,*>\i' 1 ,1

1919-147091. Hadits: Bahwa beliau mengucapkan, '7a
Allah, ini pembagian pada apa yang aku miliki, maka
janganlah hglau mencelaku pada apa yang Engl<au miliW
dan tidak afu miliki.

Hadits ini diriwa5ratkan oleh Alxnad599, Ad-DarimiT@, para

penytsun kitab-kitab SunatliT,lbnu Hibban7o2 6*, Al Hakim703 dari

Aisyah.

An-Nasa'i, At-Tirmidzi dan Ad-Daraquthni menilainya cacat

karena musL senrentam Abu Zur'ah7e mengatakan, "Aku tidak

mengetahui seorang pun lnng memubb'af, Harnrnad bin Salamah

) Hadits: Bahwa beliau memerdekakan
Shafi!,!/ah dan menjadikan pemerdekaan itu

bagtan
sebagai

' 
Hadits ini diriwaSntkan oleh Al Bukhari dan Mr.rslim (Muttafaq

'akihl dari Anas, dan itu telah dikernukakan.

6* Mtsd Al hnm Ahnad (6/t4/;l.
7@ Sumn Ad-hrimi b:r:.. 22OT.
7oL Suaan Abu Daud (no. 2lilh SurTan Abnrmidd (no. 1140); Sunan An-Naai (no.

39213)dan Sumn lbnu Maph (no. 1971).
7oz Shahili lbnu Hibban, pembahasan: Perbmtan baik, (no. 42051.
7os 4174*64-plz/LBTI
7a 'nat tba Abi Hatim ll/4?s/no. 12791.
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,l:rr-\ q y .

.5,\t ;r;. r':vg...*riuSt V*
l92O- Perkataan penulis: Di antara mereka ada yang

berkata, 'Beliau memerdekakannp dengan syarat beliau
menikahinya, lalu ditetapkanlah pemenuhan ifu, berbeda

dengan umat lainn1n."

Aku katakan: Ini zhahimp hadits Anas di dalam Ash'

Shahihair/os, yaifu pada redaksi, "Beliau memberikan ifu sebagai mahar

dirin5ra." Namun di sifu fidak disebutkan bahwa ifu termasuk

kekhususan-kekhususan beliau.

'Bagian keempat tentang fadhilah-fadhilah dan
keutamaan-keutaman.

#r,sl;il;t a\5'8 ei,15 -[tvr .]. t tr t

N\G;;st:Jui 'rAs.
I.92l-147l01. Perkataan penulis: Diriwayatkan bahwa

beliau menikahi seorang wanita, lalu beliau melihat keputih-
putihan pada pinggangnya, maka beliau pun berkata,
" Kembalilah kepada keluargamu.'

AI Hakim meriwayratkannya di dalam Al Mustadnl?ffi dari hadits

Ka'b bin Urjah.

l.jh. Shahih Al Bukhan $o. 5086) dan Shahih Muslim, pembahasan' Mkah, bab:

Beliau memerdekakan budak perempuannya kemudian menikahinya, (no. 1365)
(84,85).
Al Musbdmk(4/341.

199
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Di dalamn5ra disebutkan: Bahwa wanita itu dari Bani Ghifar. Di

dalam terdapat Jamil bin Tand yang hafalanya kacau707, dan

dia dha'it karena dikatalnn: darinyd demikian, dan dikatakan juga: dari

hnu Umar, serta dikatakan juga: dari Zaid bin Ka'b atau Ka'b bin Zaid.

DiriunSntkan juga oleh 16r,,1 661708 dan Al Baihaqi.Toe Al Hakm
berlota, "Namanla adahh Asrna binti An-Nu'n1an."

Aku katakan: Yang b€nar bihwa wanita tersebut adalah selain

itu, karena puteri ArrNu'man adalah Al Jauniyyah, sebagairnana yang

tdah dikernrlokan.

i;olJr'f'61; i*3!r q--lw \\J.\lyy

*\t ,)*'ei'ol?b,#i;b 
=d, i. 

; !tr: c
.r:iia; ,,,i",:.;-if &Ejrtt *,

]rg22-1471U. Hadits Al AEr'ats bin Qais: Bahwa dia
menikatri wanita yang mendoakan permohonan
perlindungan, pada rnsa Umar bin Khaththab, lalu dia
(Umar) memerinbhkan untuk merajamn1a7lo, lalu
diberitahukan kepadarrya, bahwa Nabi I memisahkannf
sebelum menyenfuhn3ra, maka dia pun (Umar) melepaskan
keduanSTa

7W
709

7LO

7vl lbnu HaFr mengatalorl scUagainrana dl dalam anotast nasloh asliqn: "Yakni
dlnukl dartnla derniklan, dan dinuldl darlnt/a denrlklan, setrlngga dta kacau dalam
hal itu."
Al l(amtl, larya hnu Mi 12/17 ll.
,As.sl,.amn Al Kubn (7 / 2l*2141.
Di dalarn naskah I dicanfumkan, "Unhrk meraJam keduanya," dalam benhrk

b b?itah (berbilang dua).

2AO ---+
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Hadits ini dikernukakan demikian sebagai mitabi' oleh Al

Mawardi, Al Ghazali, Imam Al Haramain dan Al Qadhi Hasan, namun

tidak ada asalnya di dalam kitab-kitab hadits.

l47l2l. Memang, Abu Nu',aim di dalam Al Ma'rifah pada biografi

Qutailuhztt meriwayatkan dari hadits Daud, dari AsySya'bi secam

mutal

'.Jl *:JL :.{'-"i$W *t;a\t;* uStil
ai; * F nJ u'r*tG-"" lr!;st J:ItiaL,+3!r
'f f\uL46f l' );t'^r)?c-,'#divt'f si *
iuk, ,i',')u! h' u'f;.it ,,:,-.3,pli,it *Ut n";' 

.F. t';<t |.^11 ; wi y c,i;?.,t

[Bahwa Nabi $ menceraikan Qutailah binti Qais, saudara

perernpuan Al Asy',ats, beliau menceraikannya sebelum menyenfuhnSn.

lalu wanita itu dinikahi oleh Ikrimah bin Abu Jahal. lalu hal itu terasa

berat oleh Abu Bakar, maka Umar berkata kepadanya, "Wahai Khalifah

Rasulullah, sesungguhnya dia ifu Udak termasuk (mantan) isti-isti beliau.

Nabi $ tidak pernah menyentuhnya, dan Allah telah membebaskannya

[dari beliau dengan kernurtadan]."712 Wanita itu memang murtad

bersama kaumnya, kemudian kembali merneluk Islam, maka Abu Bakar

ptnr tenangl713.

7ll

712

Demfian png dicanfumkan di dalam naskah asltnyn, dalam bentuk tashghir,

dengan pencanhrman yang sangat jelas h:lisanryn di kedua tempatnya ihr'

Oi aahm naskah asinya dicanfumkan, "D3ti kemurtadan," sedangkan png

dicantumkan di sini dari naskah p dan o.

Di dalam naskah aslinya, bahwa apa yang terdapat di antara dua tarda kurung

siku ini dicantqmkan setelah alinea berikutrln, sedangkan pencantuman ini dari

201
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Diriwayatkan juga oleh N Ba?zar dari jalur lainnya, dari Daud,

dari lkrimah, dari Ibnu Abbas, s@ara maushul. Di-shahil*an oleh hnu
I(huzaimah dan Adh-Dhip dari ialumfra di dalam Al Mukhtamh.

l47l3l. Al HakimTra meriwaptkan dari jalur Hisyam Al Kalbi,

dari aphn3a, dari Abu Shahh, dari hnu Abbas, dia berkata:

f iTqr o*lrr *;
lral2Jt dLQ? 6 tjtri rqd',ti'of

.w'rK
Al Muhaiir bin Abu Urna5ryrah menikahi Asma binti fui-Nu'rnan,

lalu Umar pun hendak , maka dia berkata, nD€rni Allah,

beliau fidak marajibkan hijab atasku, dan aku tidak disebut Ummul

Mukminin.' Maka Umar pun tidak iadi menghukumnyra.

l47l4l. Al HakimTls meriwa3ntkan dengan sanadnya hingga

kepada Abu Ubaidah Ma'nrar bin Al Mubanrnh: Bahwa beliau menikahi

Qrdailah binfi Qais, saudara Al aqr'ats kefika sampai '"tr*"

Kindah, narnun beliau tidak menggaulinya. lalu di]ratalon:

,rl '": i* q;'):F cAtu:)t*v';rJ'of ,k:l 'it
'6:;t Lt-. ',xu rJur,krlu; *o,V*;,Ji-*

naskah p dan o. Dan di dalam naskah p, alinea berikutrya dicoret, lalu alinea ini

dituuliskan pada ternpatrya ihr dan dibenarkan.
7t4 AtMwffirak(4/37tr.
zts 4111q,6*(4/#1. -

202



Talkhishul Habir

a* ri Ar,yt r: ry'F y6l U e 6,'# iw,Q)L
'f*t .qt 4t tilL

Bahwa beliau me'J,rasiatkan untuk diberi pilihan, lalu dia memilih

untuk menikah lagi, maka dia pun dinikahi oleh Ikrimah bin Abu Jahal

di Hadhramaut. Lalu hal ifu sampai kepada Abu Bakar, maka dia

berkata, "sungguh aku telah berkeinginan unfuk membakar mereka

berdua/76." Maka Umar berkata, "Dia ifu tidak termasuk Ummahaful

Mukminin, dan beliau tdak pernah menggaulinyaTlT, serta tidak

merlajibkan hijab atasnya." Maka Abu Bakar pun tenang

l47l5l. Al BaihaqiTls m€du,a!,a*an dengan sanadnla hitggu

kepada Azzvhli, dia berkata:

\, i;;'ol ,p'G:ri ,i;ib C tW'd. d)yJtLl d.
. #'-.tYr:t rA'e ut .*'<i iif;;

Telah sampai kepada kami, bahwa Al Aliyah binti Zhabyan yang

diceraikan oleh beliau, menikah lagi sebelum Allah mengharamkan pam

mantan isti beliau. talu dia dinikahi oleh seomng anak pamannln, dan

melahirkan anak unfuk metreka."

',g"\, | ),$Fr'etVf,kP. Jt;- r t,t';-\ 1 Y r

716 16/4841.
7u D dalam anotasi naskah aslinya dicantumkan, "Yakni Rasulullah $."
7t8 4"3r-, Al Kubm (1 /731.

.ry'ijtLva
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1923. Perkataan penulis: Dan anak-anak perempuan
mereka tidak disebut " al<hwaful mulsninin" (Saudara-sardara
perempuan kaum mukminin), dan saudara-saudara
perempuan mereka iuga tidak disebut sebagai 'khalaaful
mukminin" (bibi-bibi kaum mukminin).

Aku katakan: Mengenai ini ada iran \

14716l. Diriunyratkan dari Ais!,ah, dia berkata,

"Aku adalah ibu kaum lelah lolian, tapi bukan ibu kaum wanita

kalian." Hadits ini diriwayratkan oleh Al Baihaqi.7l9

'e:br'4btfr iU ol')H"$* (?r ,l:i.-\ lY r

tg24. Perkataan penutis: Adapun selain mereka,
maka boleh ditaqn dengan berbicara secara langsung,
berbeda dengan mereka.

Aku katakan: Jika maksudn5ra adalah pertanyaan mengenai ilmu,

maka itu tertolak; karena disebutkan di dalam Ash-1hahih, bahwa

mereka bertanya kepada AiEah tentang berbagai hukum dan banpk
hadits dengan berbicara s@ara langsung. Atau png dimaksud dengan
u$v* fterbicara s@ara langsung) adalah berhadapan langsung, jika

dernihan malo itu benar. Wallahu alan.

..b ,"J, * +\\;i: ,ti-[tvr v]. r rro

:€"p.'l'.;.irsu,if6

7te As-Srtun At Kubm(lflo).
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tg25-147L71. Perkataan penulis: Dan ditolong dengan

rasa takut (pada diri musuh) sejauh perialanan sebulan-

Ini disebutkan di dalam hadits Jabir dan yang lainnya di dalam

Ash-Shahihan.Tzo

Disebutkan di dalam riv.rayat Ath-ThabaraniT2l, "Puialanan dua

bulan."

Pengkompromian antara kedmn5ra dengan apa lrang disebutkan

di dalam Musnad Ahmad22, "Sebulan di belakangnya, dan sebulan di

depannya." 
.

Dernikian juga kalimat: $b$ ?lli d.l:-l+il 'Dan bumi

dijadikan luntukkrlTzs sehgai nnsjid (tqtpt suiud). " Namun kalimat:

$4 4tf3l oDan bnahn5a sebagai alat bercuci" termasuk yang

diriwayatkan Muslim sendirianT24 dari hadits Hudzaifah.

eat'i+6,1'-f-\ 1y1

L926. Perkataan penulis: Dan dihalalkan harta
rirmpasan perang bagrqla.

Itu terdapat di dalam hadits-hadits tersebut, dan di dalamnya

juga disebutkan' (u-rlii *\ ,S^Sitl 'Dan tidak pemah dihalalkan bagi

seonng pun sebelumku. "

72o Lih. Shahih Al Bul<hari(no.335, 438) dan Shahih Mtsllm (no. 521).
721 Al Mu'iarn N Kabir(no.11055) dari hadits hnu Abbas rg.
722 61*u tidak menemukannya di dalam Al Musnad dengan reiaksi ini.
723 p1 6ulm naskah aslinya dicanfumkan: l lunrukng), sedangkan yang dicantuman di

sini dari naskah 3 dan o.

724 57u1ri15 Muslim (no 5221.
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.i6'fi e*i
1927 - Perkataan penulis: Dan

kepada para pelaku dosadosa besar.

147lgl. Mengenai ini ada hadits dari Anas:

,t:j -\ 1y v

memberi slnfa'at

.itni6',y\ *w
'Syafabtku unfuk pm pelaku dos4os bqr dari unntku.o

Hadits ini diriwayatkan oleh Abu DaudT2s d6n fif-f61id2i.7z6
Diriuqntkan juga oleh MuslimTs tanpa menyebutkan t<atur g;;3r1
'Dosadosa besar." Sernentara itu Al Bukhari meriwayatkannya s@ara

mu alla{% dari hadits Sulairnan At-Taimi dariqn.

Hadits !/ang berkaitan dengan bab ini:

t47t9l. Yang diriwayratkan dari Jabir di dalam Stnhih
IiibbaiD, dan banyak qnhidnp.

.lda 
",6t 

j{$",t,,;-\ 1y^

1928. Perkataan penulis: [Dan beliau ditrtusizso
kepada seluruh manusia.

&mn Abu Daudlno.4739). .

Suwt At-Tirmldzi (no. 22135).
Shahlh Musltm (no. 200).
Shahih Al Bukhad (no. 630), dari gurun1n dengan menyatakannlra dengan
redalsi: "Khalifah mengatakan kepadaku."
Slnhih lbnu Hibban, pada pembahasan: Perbuatan baik, (no. ffiTt.

Ibnu

7?S

726

7n
7?A

7D
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Ini disebutkan di dalam hadits-hadits tersebut.

?;1 {:"+*, ii ,l'; -[tvv .]. I I r I

tg2g-147201. Perkataan penulis: Dan beliau adalah

pemimpin manusia.

Ini disebutkan ldi dalam Ash-Shahkair]371732 di dalam hadits

syalaht yang paniang redaksinYa.

.*r\t'^bW ;1 J'.ls,l'; -[tvr t]. t lr.
1930-147211. Perkataan penulis: Dan orang yang

pertama kali dibukakannya (dibelahnld bumi dariqp-

Diriwayatkan oleh Muslim733 dri jalur Abdullah bin Famfih,

dari Abu Hwairah.

Diriwayatkan juga oleh Al Bukhari dan Muslim734 6uti luLrt

lainnya.

* J'rii gbi'rf:r,ti'|*
' Perkataan penulis: Dan lnng pertama kali meminta

sgafa'at dan yang pertama kali diizinkan memberi qrafa'at- 
,

73o Di dalam naskah asliryn dicanfumkan: "Aku diutus," sedangkan lnng
dicanhrmkan di sini dari naskah p dan 3.

73t Shul;ih N Bul<han$o. 5565 dan Shahih Muslim (no. 193.
732D*inaskah o.

78 Shahih Muslim (no. 227 81.
7* shahih et Buldnri(no.2411) dan Shahih Muslim(no.23761.
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Ini tdapat di dalam hadits yang sebelurnnya, yang diriwayatkan

oleh Muslim.

.q :V\t'kI i, ,ii -[tvvr]. r rrr
193l-147221. Perkataan penulis: Dan beliau adalah

nabi gnng paling baqnk pengikutn5Ta

Diriuaptkan oleh MuslimTs iugu.

.11,J a6. {i:i ji?r,l:.;-[t vr r]. r r rr
1932-147231. Perkataan penulls: Dan png pertama

loli mengetuk pinfu surga.

Diriuayatkan oteh MtrslimTs6 dari hadits Anas.

147241. [Dan riua37at Ad-Daraquthni di dalam Al Afnd dari
hadits Unrar secara nnrfu;.

f\i j, l.t?.r,@-il &:V\i JL'd? r&it'tt
' al ..7t .. .6..t'.t l+r+ (J=

'%uggthnSa suga itu ditnnmtcan bSi pan nabi hingga aku
memasuk@, dan dihann kan bgi Fn umat hinga urutku
nwrraethrypz3T;.tt738

Shahih Mtnlim (no. 196).
Shahth Mwltm (no. 196) (331).
HR. hnu hnu Adi di dalam Al lhnt14/1291, dan Ath-Thabaruui di dalan Ai
Mu'itm Al Ausath (1/2891, dari jalur Shadaqah bin Abdullah Ad-Dimaqqi, dari

735

7%
737

77rf.1
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-r.)bt Je & t &rL; ^!.1 il'ri- \ 1rr

1933. Perkataan penulis: Dan umatnya terpelihara;

mereka tidak akan bersepakat pada kesesatan-

Ini hadits masyhur, banyak jalur periwayatannya, namun tidak

safu pun 5nng luput dari kritik, di antamnya:

147251. Riwayat Abu DaudT3e dari Abu Malik Al Asy'ari, secara

mar{u'z

t;iii;{i'# t:,r-'rl:J>tr p>\t'u €;r;f hr 3t

J U-i*";-',tl t,A' Jif *,yqt'#f ';L;- 
"t?t,c;

.-!:ro

'saungguhn5n Allah menyelarnatkan kalian dari tiga hal: bhwa

Nabi t<alian tidak mendakan keburukan atas l<alian sehingga kalian

sernua binasa; bahwa ahlul batil tidak akan menang atas ahlul haq; dan

bahwa mereka tidak akan betsepl<at pda kesesatan.o A dahm

saladrun terdapat keterpufusan.

147261. Riwayat At-TirmidziT'1o dan Al HakimTal dari Ibnu Umar

secara marfu'z

.ti ,ty* &'{\i ,)1',-L5 |

zu}E,]lr bin Muhammad, darl Abdu[ah bln Muhammad btn u$il, dart Az-zuhri,

dari Sa'id bin Al Musa!,Fb, dengan redalsi inl. Shadaqah paavn'yarg dln lf.
738 Apa yang di antara drn tanda hrurE siku ini hilang dari naslrah aslinya, ddt ahr

mencanfumkannln dari naskah p dan o.

73e Su,an Abu Daudlto. 4ZSgl.
7 & Sunan At-Tirmidzi (no. 21'67).
7at 41 114,re641v11 (111 15).
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oUntat ini bdak alan bercepl<at pda kaabn.oDi
dalam sanadryn terdapat Sulairnan bin Sufuan Al Madani, perawi yang

dha'if. Dan Al Hakim meriwaSptkan sghid-sghidnya.

Untuk itu bisa berdalil dengan:

-r 147271. Hadits Muawiph s@ara tnarfu':

;,ivl)
.!t';tay&;#e'i

{:-; U'i6y,.},r }L |r,Slf 
n;l'n

oAkan ada dari unmtku suafu unmt yang tebp tq* dengan

paUAh Allah, mqela Malc alan diblatnlan oleh orug yang
mazghinalcan mqeka dan.Mak pula dd, ontg Sang mqrtelbihi
mqel<a hinga dabngny kdepn Alhh.'Hadits ini diriuq;atkan oleh

tAl Bul&ari dan Muslirn;742.

Hadits lain sepntar bab ini: ,

14728, 47291. Dari Sa'd dan Tsauban di dalam riwaSnt

Muslim.Ts

t47301. Dari Qurrah bin Iyas di dalam riwalnt At-TirmidziT4 dan
hnu Majah.Tas

l473ll. Dari Abu Hurairah di dalam riwapt hnu Ma1ah.7a5

147321. Dari Imran di dalam riuayat Abv//7+t Daud.76

^li-
Di dalam naskah aslinya dicantumkan:'Al Bul$ari, sedanglon 37ang dicanhrmkan
dl sini dari naskah p dan o. Lih. Shahih Al Buklnri(no.3641)dan Shahih Muslim
(no. 1073).
Shahih Mwlim (no. 1920, 19251.
Sunan At-T rmidz' (no. 21921.
Surarr lbnu Majah (no. 6).
Sumn lbnu MaJah (no. 7).

743

7u
745

76
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t47331. Dari Zaid bin Arqam di dalam riwayat Ahmad'74e

Inti pendalilan darinya: Adanp kelompok yang tetap tesak

dengan kebenaran hingga hari kiamat, fidak pemah teriadi kesepakatan

atas kesesatan

t47g4l. hnu Abi syaibahTso berkata: Abu Usamah menceritakan

kepada kami dari Al A'masy, dari Al Musayyib bin Raft, dari Yasir bin

Amr, dia berkata:

'J"i1|2r;st */ di:Ft"|ie t#6s?'
',g,s.'ol: e" ;,#. r?,*'d t Vj ;'^LL "# 6q
r, ;H;t G tir i ;thr Ly nlf#t d sa i(Jt w'H.
'rf';.1-#- ; t :?t:ii'r r,ifr'i6,i ;f'ttx|F rtrti
j # tl'#-v 3,r Lri -pr1,au, # t, -rv u ct il

.yb
Kami mengantarkan Abu Mas'ud kefilG dia keluar, lalu singgah

di ialanan Al Qadisifiyah, kemudian dia mernasuki sebuah kebun lalu

br.rang hajat, kemudian berwudhu dan mengusap khufnya. kemudian

kdgar, sernentam janggutrln meneteskan air, maka kami katakan

kepadaryn, Berilah kami fugas, karena sesungguhnya manusia telah

terjerurnr.rs ke berbagai fibnh, sernentam karni fidak tahu apakah kami

78
749

750

10/{y'l51, dan di dalam anotasi nastoh ashnrlp dlcantumkan sebagat berll111t,

"Telah sampai secara langsung pada naskah png dibacakan kepada pengarang."

Sumn Abu Daud(no.z8f8.l.
Musd Al lman Ahmadl4/3691.
Al Muslnnrnt karya hnu Abi s!,aibah, (7/4571, di dalamnya dicantumkan: hnu
Mas'ud.
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alGn kembali bertemu denganmu atau tidak." Dia pun berkata,

"Bertakwalah kepada Allah dan bersabarlah hingga tenangnya orang
yang baik atau tenang dari orang yang zhalim. Dan hendaknya kalian
tetap dalam jamaah, karena sesungguhnya Allah fidak akan
menghimpunkan umat Muhammad di atas kesesatan."

sanadnya shahih, dan hal png seperti itu fidak bisa dikatakan
dari pandangan (pendapat).

147351. Ada jalur lainnya yang diriwayatkan oleh lbnu Abi

$nibah7s1, dari Yazid bin Hanm, dari At-Taimi, dari Nu'aim bin Abu
Hind:

iur lri *t;Ju;Ji5; ,Jvi ,i';It'u tr )# u{ i,f

.JY* *Hall64.tp
a

Bahwa Abu Mas'ud kel,ar dari Kufah, lalu berkata, "Hendaknya

lolian berada dalam jamaah, karena sesungguhnya Allah tidak akan
mengumpulkan umat Muharnmad di atas kesesatan." ..

.:q!' )# ij",r,'i:.i*
' Perkataan penulis: Dan barisan mereka seperti

barisan para nabi.'

Ini terdapat di dalam hadits Hudzaifah yang lalu di dalam riwayat
Muslim, tapi dengan kata, "Malaikat."

7st 41 Mushannaf, karya hnu Abi syaibah, (z/so8l, di dalamnya disebutkan: hnu
It4as'ud.

.4o it;.,t "k, ,lf 
*
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' Perkataan penulis: Dan hatinya tidak tidur'

Baru dikernukakan.

H 6;-.6 e* :tri u ,sia :'i';-[tvrr]. \ lYt
.vfi

Lg3+147g61. Perkataan penulis: Dan beliau melihat

dari belakang punggungnlE sebagaimana beliau melihat dari

depanqTa.

Ini terdapat di dalam ,ash-ShahihairtSz dan gnng lainn5a dari

tEdits Anas dan yang lainqP

Hadits-hadits yang menyebutkan hal terikat dengan kondisi

shalat, dengan dernikian ini bisa dikompromikan dengan sabda beliau,

",4ku tidak mangeahui aF Wrg di batik dindingku ini'qsg

7s2 stnhk Al BuWtari (no. 718) hn grahih Musfu lrc- 4*\
753 Al Haftzh lbnu Haiar mengatakan, "Adapun lrtrabar png masyhur, itlzt-pf i

el9@hJqdakmangebhuiaFgngdlbafrkdildwhl,fldakadaasalr'',a.
ruu"p* dianggap ada, maka maksudnya: Bahwa beliau tidak mengetahui hal

yans ghaib kecuali karena dib€ritahukan Allah c kepadanya." Demihan Srang

diceritakan darinya oleh Al Munawi di dala,rn Faidh Al Qadir, (7/746); Al Ailuni di

dahm Kasyf Al-Khafa, (2/2321dan Ali Al Mala Al Qari di dalam Al Mashnu"

hal.156/no.27Ll.

.tii q,i3* irtt Y I,If )
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; ,syj u-1,s.v uoiak f"r'G g>,i"s\ Epi ,'i'_f -\ r\"o

1935. Perkataan penulis: Dan shalat tathawwulnlp
mmbil &duk sama dengan tathawwtt:nya sambil berdiri,
unlaupun tanpa udzur.

Mengenai ini ada:

147371. Hadits Abdullah bin Amr bin Al Ash 1nng terdapat di

dalam Ash^shahihriwayat MuslimTs dengan redaksi:

'Ji'afr'J'"; ,L.t;i r!l; ,p-'n*? it'r S*; 4
,:J-;l :iu di+v ,i5 Ul, e>t2t : r'* 

'& 
ti+v ;:,:St il;,

"i*k*,9'Aku mendatangi Rasulullah, lalu aku mendapatinya s}*n
shalat sambil duduk, lalu aku b€rkata, "Diceritakan kepadaku,'bahwa

engkau , 'ShalahSa s*eoftng sambil duduk adalah

setazgah shalat, sementara engkau shalat sambil duduk'. Beliau pun

bersabda, 'Banar, al<an tetapi aku tftlak seperti salah samng l<alian'."

4'aJLi>*r' ,r;rd j:;ir +s:,i,1:1.-\ 1r1

!"3t

7il Slnhih Mtslitn (no. 735)(20).

."t'iL';'fi
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1936. Perkataan penulis: Berbicaranya or'rng lpng
shalat kepada dengan mengucapkan, "Semoga

keseiahteraan dilimpahkan kepadamu, wahai Nabi'"

Yakni di dalam tasyahhud. Letak pendalilannya: Bahwa beliau

melarang berbicam kepada manusia dengan:

'u?A rA&'t a>,2st e#LL,l:j -[tvr,r]. \ lrv
./6t,y6

1937-147381. sabda beliau, "sie.stutgguhn5Ta shalat ini

frdak tawk di datamnSa tetdapt srg5/{ntu dari pet*ataan

manutsia."

Hadits ini diriunptkan oleh Musl[m.7s

';-J;l ri ,:,-*.i- ol lJ' sY j;It ,*'4:t ,';i*
.'^tb

' Perkataan penulis: Dan diwaiibkan atas orang lpng
sedang shalat untuk menjawab beliau apabila beliau

memanggilnya, dan shalatn3ra fidak batal-

Telah dikernukakan pada pernbahasan tentang shalat'

Terrnasuk panggilan beliau kepada sese,mng png sedang

shalat dan ka,vajiban menjawabnya adalah bila beliau bertanya tentang

sesuafu kepada orang yang sedang shalat, maka wajib baginya unfuk

menjawabngra, dan shalatrya tidak batal. Ini cabang yang bagus, yaifu:

Bahwa bila seseomng yang sedang shalat lebih dulu berbicam kepada

beliau, apakah shalatrrya rusak atau tidak? Ini perlu dikaji lebih iauh.

755 shahih Muskm (no. 537).
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It l."* Ai) yk e, y\')F. tj :$-\ 1^r

. { 6t n; |i,'{s5;1W' { Wt.'u.fiie?-), ja
1938. Perkataan penulis: Dan tidak boleh bagi

seorang pun meninggikan suaranya [melebihi suara
beliaufTso, berdasarkan firman Allah *, 'Hai oftrngorE ng
Wng beiman, janganlah lranu meninggilan suanamu lebih
dari suan Nabi." (Qs. Al Hujuraat 1491:21.

Inti pendalilannln: Bahwa Allah mengancam pengguguran arnal

atas hal ifu, maka ini menuniukkan penghararnan, bahlon ini ternrasuk
pengharaman Snng berat.

147391. Disebutkan di datarn Aslb\gra6l?57.

.)tlt c*k lt r-u a.'ald y 
'ii iu'*Lf

Bahwa Umar berkata kepada beliau, "Aku tidak akan benilicara

kepadamu setelah ini kecmli seperti saudara mhasia."

Mengenai ini ada kisah Tsabit [bin q65;zsa.

14740, 47411. Adapun hadits hnu Abbas dan Jabir di dalam
Ash-Shahil;159: Bahwa sejumlah wanita berbicara kepada beliau dengan

meninggikan suara mereka; Zhahimya, bahwa hal ifu sebelum adanya

larangan tersebut.

Dari naskah ; dan c.

Slnlrlh Al Bulcln i(no. 7302).
Slahih Al Buldnd (no. 21846).

Aku melihatrya dari hadits sa'd bin Abu waqqash di dalam shahih At Bukhari
(rro. 32941 dan slnhih Mditn (no. 23961. serh dart hadits Abu Hurairah di
dalam riwayat Muslim krc.23971.

7%

757

7*
759
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.9r1,)t ;)j',y i26-'ttl, ,l:-i-\ 1rl

1939. Perkataan p".rtir, Dan memanggllnlp dari luar
kamar tabir.

Dalilnya adalah aSBt itu juga. Ini pendalilannya dari kalimat:

bahwa mereka tidak mengq6.76o Yakni tentang hukum-hukum qariat,

rnaka ini menuniukkan bahura hukurn-,huh.un q/ariat tidak melalo*an

itu.

JWa bersikap fidak sopan di hadapannp dan menyaringkan

suara kepadanya, keduanln disimpulkan dan/761apt ifu juga. 
-

a - lz .i
.1r-,U. gV Llt,lj-\ir.

1940. Perkataan penulis: Dan memanggil beliau
dengan narna beliau.

Dalilnln adalah apt di dalam surah fui-Nuur:

{@ t1";{"r; &Kgq )ii/,La;f#;iy
"Janganlah kamu jadikan pnggilan Rasul di antam kamu

sepati pnggilan sebagian kamu kepada sebagian (yang lain)." (Qs. An-

Nuur [24]: 63).

Berdasarkan ini maka tidak boleh memanggil beliau dengan

julukanqn. Adapun hal itu'yang dilakukan oleh sebagian sahabat,

7@ Yaifu firman Allah &, "Sauryuhnla omryomryl 5ang mqnangit tratnu dari
lmr l<amar (mu) kebangkan mqela tidak matguti." (Qs. Al Huiuraat l49lz 4!,.

76t la/4fr,l.
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kernungkinannya ifu teriadi sebelum keislaman orang yang mengatakan

ifu, atdu kemungkinannya sebelum difurunkannya ayat ini.

.ytj ,h'!:Fr ;e- ok, ,'i';-\ 1r, \

Lg41. Perkataan penulis: Dan dapat mengharapkan

kesembuhan dan keberkahan dengan air seningp dan

darahnya.

Hal ini telah dikerrukakan secara gamblang pada pernbahasan

tentang thahanh.

Ar-Rafi'i mengatakan ddam kisah Ummu Aiman, "Yang dapat

difahami, bahwa air seni dan darah beliau berbeda dengan png lainnya

dalam hal kehamman; karena beliau tidak menginglari itu. Dan rahasia

mengenai ini adalah sebdgairnarn Snng telah dikernukakan tentang sikap

kedua malaikat kefika mencuci penrt beliau (k€filo masih kecil)."

"l' )4 ot4Lt \f y.b Y: ij ,l:p-\ 1t Y ".-lDr.

1942. Perkataan penulis: Barangsiapa berzina di
hadapanqp, atau menghinakaqnlra, maka dia telah kufur.

Tentang penghinaan, maka itu berdasarkan terjadi rjma.

Adapun tentang zina, jika maksudnya bahwa terjadinya hal itu

dimana beliau menyaksikannya, maka itu memungkinkan, karena itu

termasuk juga penghinaan. Tapi iika yang dirnaksud dengan

"kehadimnnya (dihadapannya)" adalah di masa beliau, maka itu tidak

benar; dernikian berdasarkan kisah Ma'iz dan wanita Ghamidiyah.
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.*t o4 e1i.','{rll\ ,l'; -\ l tr
1943. Perkataan penulis: Dan bahwa anak-anak dari

anak-anak perempuannya dinasabkan kepadarrSn.

Mengenai ini ada:

147421. Hadits Abu Bakrah: Aku mendengar Rasulullah 1$

bersabda:

l)z -2.2 '.& r.i.i e' ot

'samguhnga anal*u (ancuku) ini adahtT s@rzng panimpin,"

lnkni Al Hasan bh Ali. Hadits ini diriwaSptkan oleh A136,1-'1.762

147431. Disebutkan di dalam Ma'rifah ,Ash'shahabah ka4n Abu

Nu'aim pada biografi Umar, dari jalur Syrbaib bin Gharqadah, dari [Al

Mustazhi[]763, dari Hushain, dari Umar, di tengah hadits disebutkan:

sl ;V z+tr it >a u ,F.! '&*L Ot

o!i ?t\

.fr*4'it
%n setiap anak Adam mal<a 'ashabh mqd<a

unfuk bapak maeka, kauali anak Fathinmh, naka saunguhnga

akulah bapk dan 'ashabh mqd<a.oil

Slnhth Al Bu*lail k',o. 27041.
Di dalam naskah aslin!,a dicantr.rmkan, "Al Mustahil," sedangkan !,ang
dicanhmkan di sini dari naskatr p dan c.

HR. Atr-Thabarani di dalam Al Mu'fim Al lGbir (no. 2631), dan Ahmad di
dalam Fadlnil ,Ash-Shahabah (no. 1070). di dalam sarndnya terdapat Bisyr bin
Mahran, dia maftat (riw4ntrla ditinggalkan).
HR. Al Hakim di dalam Musbdmknya (3/7@1, dari jalur Yahfn bin Al Ala, dari

Ja'far bin Muhammbd, dari aphnya, dari Jabir ,{*, dia birkata: Rasulullah $
bersabda, "Bagi setiap anak seomng ibu ada 'ashabah yang mereka bemliliasi

t 0t

,U"f:

762

?63
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'c ' /<' ;rYri>y-[tvtt].tltt?-t-'-7)7
q4qrL'ei$t

L94+1474r';1 Hadits, "setiap sbab dan nasb pada

hari Hamat almn terputus, kecuali sbabku dan nasbku-"

Hadits ini diriwayatkan oleh Al BazzarT's, Al Hakim766 [dan

Ath-ThabaraniT 6717 68 dari hadits Umar.

Ad-Daraquthni mengatakan di dalam Al llalt6s, "Diriwayatkan

oleh Ibnu Ishaq dari Ja'far bin Muhammad, dari ayahnya, dari kakeknya,

dari Umar. Namun dia diselisihi oleh Ats-Tsauri, hnu Uyainah dan 5nng

lainnya, dari Ja'far, karena mereka tidak menyebutkant dari kakeknya,

jadi ini terputus (sanadnya)." Selesai.

Diriwayatkan juga oleh Ath-ThabaraniTTo 6uri hadits Ja'far bin

Muharnmad, dari aSnhnya, dari Jabir, "Aku mendengar (Jmar...."

kepda mereka, kquali kdua anak Fathimah, maka akulah mli dan 'ashabah

mqe.ka." Lalu Al Hakim berkata, "Sanad hadits ini shahih namun keduanya (Al

Bukhari dan Muslim) tidak meriwayatkannya." Sebenam5ra ini hadits palsu,

karena Yahfn bin Al Ah Ar-Rad Abu Salamah, dituduh memalsukan hadits.

HR. Abu Ya'la di dalan Musdrw (no. 6541), dan Ath-Thabarani dt dalan Al
Ihbir $rc. 26321 dan (22/423/no. 104i!), dari jalur SSnibatr bin Na'amah, dari

Fathimah bint Al Husain, dari Fathimah Al Kubra, dia berkata: Rasulullah C
bersabda, "setiap anak sonng ibu merniliki 'ashabah tang mana mereka

bmfiliasi kepdanja, kqtall anak Fathimah, l<araa akulah wali merel<a'dan

alrulah 'ashabah mereka'." Sfibah bin Na'amah dinhi dhalf oleh Ibnu Ma'in

dan yang lainnya.
Sementara Fathimah bint Al Htrsain tidak penrah beriumpa dengan nenelmla,

Fathimah Az-7ahra', sebagaimana 1nng dikatakan oleh At-Tirmi&i dan png
lainnla.
Musmd Al Bamr(no.2741.
Al MusbdnklS/1421.
N Mu'jam Al Kabirk'p.2633,263t11.
Dari naskah p dan c.

lhl Ad-Danquthni (2 / 1891.

Al Mu'jam Al lGbir(no.2635|

765
76
76?

78
769

770
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Diriwayatkan juga oleh hnu As-Sakan di dalam Shihal>nya, dail
jalur Hasan bin Hasan bin Ali, dari ayrahnya, dari Umar, mengenai kisah

pelamarannya kepada Ummu Kultsum bint Ali.

Diriwayatkan juga oleh Al Baihaqi.77l

Driwayatkan juga oleh Abu Nu'aim di dalam Al Hiltal;|1z dat',

hadits Yunus bin Abu Ya'fur, ldari aphnrlzT3, dan Ibnu Umar, dari

Urnar.

147451. Driwa3ptkan juga oleh Alunad774 dan Al HaldrnTTs dart

hadits Al Misunr bin Makhrarnah, dia meriwaptkannya seoara nnrful

.t1kt,g : 4',* *qt i'1j-'$;n..',q"!i il
'%unguhn5n sqala sebb alan taputus pda hari ldannt

seJain naabku, sebbku dan bantlnfl6.'

147461. Diriwayatkan juga oleh Ath-Thabarani di dalam //
Ihbrt77 dari hadits Ibnu Abbas

147471. Diriwayatkan juga di dalam Al AustllTa dari jalur

Ibrahim bin Yadd Al Khuzi, dari Muharnrnad bin Abbad bin Ja'far: Aku
merdengar Abdullah bin Az-Zubair berkata: Rasulullah $ bersabda:

As^$uu, Al Kubn (l /ll4l-
HibtAlAuBn'(z/34,l.
Dari naskah p dan c.

Mttstd Al hrun Ahnadl4/3?3,1.
AlMsbdnk (3/158).
Mshanh artinya hubungan kekehnrgaan Spng berasal dari perkawinan, seperti
menanh4 ipar, mertua dan sebagairyn.
Al Mu'hm Al lhbir(no. 77621't.
AlMu'pm AlAusath (no. 423U.

77r
772

773

774

77s

776

777

778
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c ' ;!r .6.tAt;cttt"c't ' / "t'-€fu3 u, -' . -. ,'-"F.br- 'l<
'setiap nasab dan bmn al<an terpufus pada hari kiatnat, kecuali

nasbku dan bqanku."

Ibrahim adalah periwayat \arg dh2'if779

l4748ll. Diriwayatkan iuga oleh Abdullah bin Ahrnad di dalam

Zgndat Al Musnad dari hadits hnu Urnar.

fFk ls ru..t';,r,s ,Ll- -[rvo\-tvt1].\ 1to

1945-1474947511. Hadits, "silalan lalian bemama

dengan natnalnt, tapi Janganlah l<alian beriulukan dengan
julukanku-n

Hadits ini diriwayatkan oleh Al Bukhari dan Muslim (muttafaq

'alaihl darihadits Jabiy'e, Abu HurairahT8l 6* Anas.782

Hadits lain septrtar bab ini:

t47521. Dari Ibnu Abbas yang diriwayatkan oleh Ibnu [Abilzes

Khaitsamah. Di dalam sanadnya terdapat Ismail bin Muslim, dia perawi

dha'if,

.le6t f ,y:)t {-t:l'e,lf -[tvro].\ qt1

Batrlran dia matrz*(rtwayaftlln ditrggalkan). Sihkan llhat biografinlp di dalam /4/

I{amil,l<arya hnu Adi, 1/225, dan Kibb Al lukiruhinll/L0l.
Shahih Al Bukhari(no. 3114) dan Shahih Muslim (no. 2133).
Shahih Al Bul<hari(no. 3539) dan Shahih Muslim (no. 2134).

Shahih Al Bukhari (no. 2l2ol dan Shahih Muslim (no. 2131).

Dari nasaloh ; dan c.

-2'si}.,

779

7W

78L

782

788
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1946-147531. Perkataan penulis: Adalah dari riwayat
Ar-Rabi', dari AqlSyafi'i.

Aku katakan: Itu diriwayatkan oleh Al BaihaqiTsa dari Al Hakim,

dari Abu Al Abbas Muhammad bin Ya'qub, dari fu-Rabi', darinya.

Dernikian juga Abu Nu'aim meriwayatkannya di dalam Al
HilwhTS dari Ubman bin Muhammad Al Utsmani, dari Muhammad bin

Ya'qub, dengan redaksi ini. dan dernikian juga png dikatakan oleh

Thawus dan Ibnu Sirin.

_ Cahtan:

Adapun apa yang diriwayatkan oleh Abu DaudTs dari hadits

Shaft!,lnh binti SyaibaMsT, dari Ais!/ah, bahwa dia berkata:

br Jyt r;- :uu" &3 *,X" * ,4, ;y?f;r -iv

;f ,5$ 6

.\F*t 
"Vlt rF

',:fi d. f. " n ullt 6'r,:{', t:r3.1'^*i fil,.b'-:"!, i jt
ta . .?,,. of a).a.. .
?t' LtPt v ci q*s V) (f tS. ,Jui,Ulik

Seorang wanita datang kepada Nabi $, lalu berkata, 'Wahai

Rasulullah, sesungguhn5n aku telah melahirkan seorang anak laki-laki,

lalu aku menamain5n Muhamrnad, dan menjulukinya Abu Al Qasim.

I-alu disampaikan kepadaku bahwa engkau tidak menyukai itu.' Beliau

ptrn bersabda, oAF gng manghalallan narnaku dan menghammlan

7e As-Sumn Al Kubn 19/309).
7# HilptflAutiw0/tz7l.
7% Surnn Abu Daud(no. 49681.
tat p14971.
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julul<anku?" atau, 'Apa tang menghammkan julul<anku dan

natnaku." Jika ini benar, maka tampaknya hal itu sebelum

adanya larangan tersebut, karena hadits-hadits yang melarang itu lebih

shahih.

" Jt grf d, il; u rs:t ,l:;-\ 1tv'r-
1947. Perkataan penulis: Dan di antara mereka ada

lpng mengartikanqTa sebagai makruhn37a penggabr.rngan ifu.

Aku katakan: Denrikian 1nng dinlptakan oleh hnu Hibban di

datam kitab SfiaAr#n5ra.zaa

',* etll i p ; !,:rt; l,si:-[tvoo]. r r t,r

,-ir'->,-t;ur,k i,Gt', /y * i;tel * fb
.*u;p-rt €;K. ;kr fi,#-,

Lg4&147551. Abu DaudTse meriwalntkan dari Mudim
bin Ibrahirn, dari Hiqnm, dari Abu Az-Zubair, dari Jabir,
secara martu', " Barangsiapa Wng bemama dengan namaht,
mal<a janganlah dia beiulukan dengan julul<anlru, dan
barangsiapa tlang fuiuhrkan dengan jululranku, mal<a

janganlah dia bemama dengan namalru."

Hadits ini diriwayatkan oleh At-Tirmida7eo darijalur Al Husain

bin Waqid, dari Abu Az-Zubnir, dengan redaksi ini, dan diamag-haa r
kannya, serta di-shahibl<m oleh hnu Hibban.79l

78 Shahih lbnu Hibban, pembahasan: Perbuatan baik, (13,/132-133).
7@ Sumn Abu Daud (no. 4%6I
7n Suan At-Timidzi (no. 28241.
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Hadits lain seputar bab ini diriuayatkan:

147561. Dari Abu Humaid 5nng diriunyatkan oleh Al Bazzar di

dalam Mtntadny6.792

Pelaiaran yang dapat diambil:

$nfu pendapat menyebutkan, bahwa larangan tesebut khusus di

masa hidup beliau C, dar, hal ini ditunjuk*an oleh:

147571. Apa 5rang diriwa3ntkan oleh Abu pur67e3 dan At-

TimidziT94 dari jalur Fithr, dari Mun&ir Ats-Tsauri, dari hnu Al

Hanafi!4,ah, dari Ali:

,irf,, frL.i )':J,l'ir:fi. ,).u) tttu-Lf ltr Jyt ti 'lrii
.:-,2r:, d. UK, JG, i, Jv,U*?-.

Aku berkata, 'Wahai Rasulullah, menurutnu bila aku

menriliki anak setelah ketiadaanmu lalu aku menamain5ra dengan

narxunu dan menjulukinla dengan julukanmu?' Beliau menjawab, Ya.o

Ali berkata, "Itu adalah bagiku." Hadits irtr di-shahilrl<art

oleh At-Tirrnidzi dan Al Hakim. Al BaihaqiTes berkata, "lni

menunjukkan, bahwa Ali telah mendengar larangan ifu, lalu dia meminta

r.rrfukryn saia."

Hurnaid bin ZanjuuraihT% berkata: Aku bertanya kepada Ibnu

Abi Uwais, "Apa 3nng dilotakan oleh Malik mengenai seseomng lrang

79r Shalrih lbnu Hibban, pembahasan: Perbuatan baik, (5816).
tez K*f 414"p,.(no. 1990).
7e3 5*-r46rhudl4967).
7* &tmn At-Titmidzi (no. 28431.
7% ,As-ttmn At Kubnl€rlra Al Baihaqi (9/3o91.
7% lud.
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memadukan iulukan dan nama Nabi $?" lalu dia mentrniuk seorang

syail,h yang sedang duduk bersama kami, lalu berkata, 'lni Muhammad

bin Malik, ayahnya menamainya Muhammad, dan menjulukinya Abu Al

Qasim." Malik pemah mengatakan, "sebenamya hal itu dilarang di masa

hidup Nabi $, agar tidak ada seseorang yang dipanggil dengan

narnanya atau julukannya lalu Nabi $ menoleh. Adapnn sekamng,

rnal€ tdak lagi."

Tampaknya ini dia simpulkan dari [reda15i;zsz hadits 1nng

terrdapat di dalam ,4sh-Slnhih, mengenai sebab larangan tersebut.

Wallahu a'hn.

Bab Riuayat Tentarlg An wan Ntlhh Serta Sifat Wanita

llang Dlamar dan Sebagaiqn

'&LWt f 7Qt'#rU,Ly -[tvo^].\qtl
tc

.+J;Jt ....ai:f,iiitlt

1949-147581. Hadits, 'Wahai *l<alian Wmtda,
barangsiapa di antara l<alian yang telah manpu mamberi

nafl<ah lahir dan batin, malra hendalnya dia menil<ah----"

Hingga akhir hadits.

Hadits ini diriwayatkan oleh Al Bukhari dan Muslim (Mutbfaq

'aleil1798 dari hadits hnu Mas'ud. Mr,rslimT9 menambahkan di dalam

suatu riwayat,

?97 Dlailnasl<ah; dan c.

7ea gr4r111 41 Bul<hari k:r,. 1905) dan gnhih Muilln (no. 12100).

7* shahth ttnilm (no. ltCIo) (4).
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t.odtz 6,'.4(rii*..rtJ ci- c+' fr,
"Maka aku pun tidak menunggu, hingga aku pun menikah."

hnu Hibban menambahkan di dalam kitab Shahibnyaw
setelah kalimat:

.i*: d'iv
olhrena samggthqa puasa ifu sebgai pqisat' bginSa'yatht

pengekang. Ini kalimat png disisipkan (mudn).
,.

Lafazh (twijtl. dengan ka*ahfig wawu dan dgngan ,tndd.

Yalmi penahan kedtn buah tesfis. Jilra dibuang, malo ihl
dis€but pengebirian yang dis€butkan di dalam Al Mirkam.

Hadits lain seputar bab ini:

147591. Dari Anas 3nng diriualptkan oleh Al Ptrz"aiel dari jalur

Sulaiman bin Al Mughirah, dari Tsabit, darin5a. Dan diriunyatkan oleh

Ath-Thabamni di dalam N AusatlFo2 dari jalur Baqi5ryah, dari Hiq/am,

dari Al Hasan, darinya.

ti\)- -[tvr .]. \ 1o .

.:,!+rfrwlit tK'&Tjh
. 1950-l4760l.Hadits: Bahwa beliau bersabda kepada

Jabir, 'Mengapa engkau frdak menilahi gadis Wrzrwan.

w Slnhili tbnu Hibban, pembahasan: Perbuatan baik, (no. 40261.w Mtkhaslmr huntd At Eaar(no. 996).
s2 Al Mu'im Al Ausath(no. 8203).

,!ril.i6 *i *\" Jb'^fr
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Englau bim mempermainlann5Ta

mempermainl<anmu-"

Hadits ini diriwaSntkan oleh Al Bukhari dan

alaitaoe dari hadits Jabir.

Tambahan di dalam srntu riwapt Muslim&:

dan dia

Mnslim (muttahq

:a+b\ti+tzft
%n agtlau ma nhabga tqhwa dan db mqtbwhnu

tabtn. 'Dalam riunlpt hin dsehrtkan:

.qq.$t$uY
a_,

'Ada ap dagwmu dan Pn 'pqary! baqa
panninarurya.w

Catatan:

Al Qadhi lfdhffi berkata: Riwayat (fttif), dengan lcasrah fia
lem, frdakada yang lainnla, !,attu dari f.r;iU nperrnainan." Dernikian

yang dikatalrarurya. Sernentara dicantumkan pada sebagian riwapt Al

Shahih Al Bukhari(no.20971dan Shahih Muslim (no. 715).
Shahth Musltm ll/1087 /no. 715) (56).

Shahih Muslim l2/1o87/no.715) (55), redaksinp: "I-alu dimam posisirym dai
pn gedls pqawnn dan turnja."
llonal Al Mu'allim (4/674l,lafazrtn!ra dengan kasnh pada laam, yaitu mashdar

L--ai dari i+y.ir tsating memperrnainkan), serperti tutu i'-;ii'dari i-i,uiir (saling

mernbunuh).
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Bukhari dengan dhammahpada laam (QUli), yakni (t-[!,-1) "liumya atau

ludahnya.u

t476Ll. Riwapt hnu Abi Khaitsamah dari hadits Ka'b bin Ujrah:

Bahwa Nabi $ berkata kepada seorang lelaki.... Lalu dia menyebutkan

dengan makna hadits yang sama, di dalamnya disebutkan:

. .oktt,iLlrt:4*
oMergap bukan gdis pemulEr4 angkau bia mangigihja dan

db mazgigihnu.n '

Hadits lain seputar bab ini:

147621. DriwaSntkan dari t-haim bin Sa'idah di dalam riwagat

hnu M4ah807 dan Al BailmqisoE dengan redaksi:

s*)?, ,JL'rl 61, ,ttpf ,*f 'r#ri rKitrr, '€ -*

4!
Ttatdatqn lalian manilahi gadisgadis pemwan, karana mulut

mqd<a lebih nilornt, lebih bntnk anak pda mhimnya dan lebih rela

dagan tnngsdikit o

147631. Driwayatkan dari hnu Umar dengan makna hadits yang

sarna, dengan tambahan: tiupf ';it:"'177 'Dan lebih hangat dalam

man5aribut "

n7 Surwt lbnu Maftlz (no. 1861).w As-Sman At Kubn (7 /871.
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Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Nu'aim di dalam Ath'Thibb-

Dalam sanadnya terdapat AMurahman bin Zaid bin Aslam, seorang

perawi yang dha'if.

;;-H,i' &';ls-| jy;t;t);ir:t t;\7 'L+- 
*

.yqt

' Hadits, 'Nilahilbh wanita Wng banpk anak (rubw)

dan penuh cinta, Iarena aku akan

membnggalan bnWlqn lalian dt hadapn unat-tmrat
bin @a hari kiamat-'

Hadits ini telah dikernukakan, lraitu dad hadits Ma'qil bin Yasar.

Dan tetah dikemukakan jtrga frilLtr+tlur periwayatannSn pada bab

kartarnaan nikah.

,i\t'Ft €€l ,JG fi sr:, ,L-+- -[tvr t]. t ro t .

r--s'ir 42ir;'rtif;t 'iti tcrfut'ia ul ir Jh u .tju

.:t'
195I-147641. Hadits: DiriunSTatkan, bahwa beliau I

bersabda,' Hendalmga lalian mengindart khdinildaman."
Mereka berkata, 'Wahai Rasulullah, [memangnSnl@ apa ifu
khdirud damad?" Beliau rneniawab, 'Wanita cantik di
tempat lEng buruk."

8og Dari nasleh ; dan o.
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Hadits ini diriwayatkan oleh Ar-Rdmahrumuzi8lO, 61 Askari di

dalam Al Amtsal,lbnu Adi di dalam'.A/ KamiFrT, Al Qudha'ah di dalam

Musnad,qsltsyilaFl2 dan Al Khathib di dalam ldhah Al Mulbbi*73,
semuanln dari jalur Al Waqidi, dari [Yahya]814 66 Sa'id bin Dinar, dari

Abu Wajzah Yazid bin Ubaid, dari Atha bin Yasar, dari Abu Sa'id Al

Khudri.

hnu Adi berkata, "Al Waqidi sendirian."

Abu Ubaid menyebutkanryn di dalam Al Ghariflls, hh berkata,

"Diriwayatkan dari Yahya bin Sa'id bin Dinar." hnu Thahir dan hnu
' Ashshalah Hata, "Dianggap ternrasuk yang diriwaptkan oleh Al

Waqidi s@ara menyendirl."

A&Daraquthni Mata, "Tidak shahihdari satu sisi."

Catatan:

i-1, adalah kotomn t€rnak yang terkumpulkan oleh angin,

kernudian tertimbun oleh debu, bila ifu terkena hujan, maka akan

menumbuhkan tanaman 5nng subur, sementara di bawah kotomn itu

adalah keburukan. Maknanya: Janganlah kalian menikahi wanita karena

kecantikann5ra sementara asalqn buruk, karena keturunan yang buruk

tdak akan menurun.

Sorang penyair berkata,

Kbb Al Ambal (no. 84). D dalam anohsi naskah aslinlra disebutkan: lbnu Hajilr
mengatakan dalam mengenalkan Ar-Rarrnhnrmuzi, "Di masa Ath-Thabarani,
naman!,a: AI Hasan bin Abdurrahrnan."
Ahl tdak menemukaruryra.
tuand,Asysyihab (no. 9571.
Dia meriwaptkan Juga di dalan. Tall Tall<hish Al Mutaqnbih (no. 3091.
Dari naskah ; dan c.

Gharib Al Hadits (3/991.
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c?r i: ,* e'-tt'-;;- "it
*bun te,rladang lahan ganbtaan'furnbuh di atas kotomn tanah."

Catatan:

Ar-Raf i berdalil dengannya dalam menganiurkan penasaban

(berketurunan), tapi ada yang l€bih trtarna dari itu, pifu:

147651. Apa yrang diriurqntkan oleh hnu Majifisre dan Ad-

DaraquthnislT dari Aistah secara 'natfit',

'dt t rLtJt t,;[31i G€Jt t;34L!. t ;#;
'Pilihlah gng baik wtuh nutfah hrnni) kalian, hn nilahilah

onngomryl tartg Mnmkbs (seP&n), dan nilahkanhh kepda

mqel<a.d

Muara hadits ini terletak pada para perawi yang lemah, mereka

meriwayatlonnya dari Hislpm, seperti: Shalih bin Musa Ath-Thalhi dan

Al Harits bin Imran Al Ja'fari, namun i1, l'asaz.818

Sumn lbnu lv{ahh (no. 1957).

Suun Ad-hns u ilnl (3 / 299t.
Ibnu Al Muhin mengatakan di dalam Al hdr Al Munin Q/4991' "Hadits ini

diradikan dalil oleh Ar-Raf i dalam merqntakan kantamaan penasaban, sernentara

dia telah mengetahui kelernatnnnf, dan dia tdak merasa ankup dengan hadib

Abu Hurairah Snng valid, bahwa Nabi $ bersabda, '&baikbaik uanita @ng
mangetdari unb adakh t<aum onnib Qunisy wng baik. Merel<a lebih sagng

kepda anak di waktu kedl dan l&ih mqnetham t*hadap suami pda aP tnng
dibercalnkanwl Dan Al Bukhari (no. 5082) berdalil dengan ini unhrk masalah

uu.

815
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'$ jt Lti ,+t-lt d.t;tt trL,9*s .l ,Ly-[t vr r]. t I o r
.d.. tlc t
'\1v ')a

1952-147661. Hadits,'Janganlah kalian menilrahi
kenbat 5nng dekat, larena analmgm al<an terlahir lemah-"

Hadits ini dikernukakan oleh Imam Al Haramain dan Al Qadhi

Al Husain sebagai mubba'ah. Ibnu Ash-Shalah berkata, "Aku tidak

menernukan asatnyra Snng dapat diladikan pedoman." Selesai.

Disebutkan di dalam Gtnib Al Hadi#le karya Ibnu Qutaibah:

Disebutkan di dalam hadits: lfidi t;ffl oCarilah 
Sang jauh, jarygpnkh

Wng lqtah (dekat)." lalu dia menafsirkannya dengan mengatakan,

"Yaifu dari glrlalr,82o artinya lang bgtubuh lernah. Dikatakan 'g. t-bt
if;jt apabila dia melahirkan anak yang lernah. Maksudnya: Nilrahilah

orarg-orcng yang jauh, dan janganlah menilohi kerabat dekat."

Ibnu Yunus meriwalntkan di dalam Taril<h Al Ghumba' pada

biorgafi Asy-Syafi'i, dari seorang gunrnya, dari Al Muzani, dari Aslr
Syaf i, "Keluarga rumah mana pun lrang kaum wanita mereka tidak

kdnar kepada kaum lelaki selain dari golongan mereka (kerabatrya),

rnaka pada anak-anak mereka akan ada kebodohan."

Ibrahim Al Harbi meriwayatkan di dalam Ghanb N Hadiu, dari

Abdullah bin Al Muammal, dari Ibnu Abi Mulaikah, dia berkata: Umar

81e Ghanb Al Hadib @nSn,hfazhnya: ri*r --. lGritah pns kuh...).
azo Di dalan anotasi naskah asliryra dicantumkan: Yakni dengan srSaad bertitik dan

asty'ld@a gaa'. A:rrl ct feJt adalah gjltb, dimana onwberpadu dengan3iaa',

sernentara salah satrnya didahului oleh sukun, mal<a waw*rtSa dirubah menpdi
1na', kemudian dl-idgharftkan (dirnasuLkan) ke dalam yaa', kenvdiart dhannph
pada wawu dirubah menjadi kasmh untuk mempermudah perihal kepda 1aa',
maka meniadi'q2b. Wallahu a'lam.

83I
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berkata kepada keluarga As-Saib, "Kalian telah melernah, malo

menikahlah dengan SBng jauh."

Al Harbi berkata, "Yakni: menikahlah dengan yang asing.0auh)."

,t-g7J. ,gjr\ '.3,.(;:- if;t ,L-y -[tvrv]. r ror

. .llr* U i ;aiit et4 ibu,Q{s,14)lJ),ti.Lt)
t953-147671. Hadits, 'Wanita itu dinikahi larena

enpt hal: I(arena hartanya, Irarena status *sialnya, karem
kuantikannga, dan lratena agamanp, maka pilihlah wantta
lsarena agannryla, nlwya englrau *lantat."

Hadits ini diriwalntkan oleh Al Bukhari dan Muslim lmuttafaq
'alailiPzr, dari hadits Sa'id, dari a3nhnya, dari Abu Huraimh.

147 681. Riwa3nt Muslimsz dari Jabir:

'.!t*U.;

'Saungguhn$ mnib ifu dinikahi kanna agqnnntn, larbnja
dan kantil<arng. Maka anglau mqtilih w;anib l*arana

agamarrta, nisatn anglau

147691. Riwayat Al Hakim823 dan lbnu Hibban8z4 dari hadits

Abu Sa'id: '

82L 51o1711 41 Btichari (no. 5090) dan Shahk Muslim (no. 12156).
82 Slmhih Mwltm (no. 715).
w AlMusdnk(2/l6ll
824 Shalilr lbnu llibban, pembatrasan: Perbuatan baik, (no. 40371.

2U
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,q1Arv:ra# 14 px,sG;t &if;r 6S
. tr;rrist et4';I;ttt

Wanib itu dniltahi larqn salah atu dari tiga hal:

kantilmnrya, agamanta dan al<hlalmja. Maka hendalqa engkau

mqnilih unnita 5ang bqagpnn dan bqal<hlak.'

147701. Ibnu Majah8zs,F26 N BazzaPzT dan Al Baihaqiaza

meriunptkan dari hadits Abdullah bin Amr secara marfu':

1-:i1 Up; : ri,ryl:*-'it;l'oc*l.i3t gL$:i I
.$l a-2 Ltiie> it;7'x\t ,u-*u.6^n<,t |o*#-

'Jangankh lalian manil<ahi pm ,-"" karqta **"rU**
mae,ka, sebb lnl ihi bin mqtburulclcan merel<a, dan jangan pula

lrarqa harh merel<a, sebb ifu bin menbuat mereka zhalim, al<an

tebpi nil<ahilah mqe.l<a larana rywn. Sunggah seomrTg budak

pqempuan hibm dengan Mas lula gng baagama dalah lebih

ubna.A29

l477ll. fiplrf6s6'f30 meriuayatkan dari ftilur Sa'id Al Maqbr.ri,

dari Abu Hurairah, dia berkata:

% Sunn tbnu Mahh kp. 1859).
wwcpigl.
827 Munwd Al har kp. 24381.
8% As^Sumn Al Kubn (7 /801.
8D Di dalam sanadnya terdapat Abdurrahman Al lfriqi, dia dha'if.w Sumn An-Nasali(no. 3231).
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,:J1 $;fi C,iotp:rtr i5f "i,r JnG- :)a

.;k a. qyr ri*r,j h:x $,;l q'i.b :
Dikatakan, "Wahai Rasulullah, wanita bagaimanakah yang paling

baik?* Beliau bersabda, 'Yung menyenangkannya apabila dia melihat

(kepadang), mematuhin5n apbila dia memerintah(ryd, dan Udak

mgpyelisihin5n dengan hul pnq tidak disukain5a pada dirin5n dan

harbn5n."

i;$. Jv il *'h, Jb'6 ,L-y-[tvvr]. \ r ro

,:sq. ili ol c?f fp ityi ,-il;t'\-b, rtj-
195+147721. Hadits, guh*. beliau C bersabda kepada

Al Mughirah, yang mana dia melamar seorang wanita,
" Iihatlah fkepada41al$l, larena hal itu lebih dapat
melanggengkan antara l<alian betdua."

, Hadits ini diriwayatkan oleh fur-Nasa'i832, At-Tirmidzi833, Ibnu

Majah834, Ad-Darimi83s dan Ibnu Hibban835 d6ri hadits Al Mughirah.

Ad-Daraquthni menyebutkannya di dalam Al IlaP7, dan dia

menyebutkan perbedaan di dalamryn, dan menetapkan mendengamya

Bakar bin AMullah Al Muzani dari Al Mughirah.

8gr Dad naskah p dan o.

82 Surnn An-Nasa'i(no. 3235).w Surpn At-Timidzi (rp. 1087).e Sumn tbnu Majah (no. 1866).
as Sunn Ad-Darimi (no. 217 21.
86 Shahih lbnu Hibban, pembahasan: Perbuatan baik, (no. 4043).
s7 thl Ad-oatqutha 0 /t37 /rp. 1260l.
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Kalirnat:'g<+ l;t$ f*n dapt melanggengkan antam l<alian

betdua,'lpkni melanggengt<an kecintaan.B

, Hadits lain yang berkaitan dengan bab ini:

147731. Dari Abu Huraimh yang diriuayatkan oleh Muslim.ae

Serta dari Anas, Jabir, Muhammmad bin Maslamah dan Abu

Hurnaid:

147741. Hadits Anas di-siai#kan oleh lbnu Hibbans4o, Ad-

Daraquthniel, Al HakimE42 dan Abu Auanah. Dan ini jtrga mengenai

kisah Al Mwhinh.

' Hadits Jablr, akan dtkemukalon.

l477ill.Hadits Muharnmad bin Mdlarnah dirltraptkan oleh lbnu

Maiifire dan lbnu Hibban.4

aA8 pi dalam anotasi nasloh aslqn dlcantrmlon s€bagal berllnlt: Al Maunrdi
mengatakan dalam unglopan VanS ditdngkas, nDan bih seorang lelald hendd(

menikatrt seomng wanita.... Dan mengenal i$-i "au 
dtn pendapat; Pqbna

Pendapat para ahli hadits: Bahua itu adahh iii 0anggeng), lpitu mendahuhrkan

uauru atrs daa4 sebagalmana tetang buah /qrok i-lil f-rf yt' \i y3
lMabnhh Sang hlbm, karaTa itu ldlh 6aI{, dengan mendatruhkan 1m' abrs

haa'- Jadr kata tersebut diambll dart itr3"lt' Kdw' Pendapat para atrli balrasa:

Bahuaa ihr adalah kedntaan, dan supap Udd( saling meniauh. Dlambil dari itil

tr{rr @ukAurnbu makarnn), karena rnalonan menJadi enak dengannya, sehingga

kata tersebut diambil dari i6)i bukan dari ?rigr. WaAnu a'btn." Ljh. Al Hawi

lorya Al Mawarrdi (9/351.

Slnhih Mttslim $p. 1424).
Shahk lbnu Hibban, pembahasan: Perbuatan baik, (no. 4038).
Sebagaimana di dalam N llal, dl tempat png tadi.

N Musbdnk(2/1651.
Swan lbnu lutafth (no. 1864).
Shalnh lbnu Hibban, pembahasan: Perbuatan baik, no. 4042.

839

w
841

u2
843

w
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t47761. Hadits Abu Humaid diriwagntkan oleh Ahmad845, Ath-
Thabaraniffi dan Al Bazza#7, dengan redaksi:

ot-J r;t,Ql'hi ol *?C"xifytili-j;.*" ti1

)brir.qtpAt
. 'Apbila ses@nrng dari l<alian melatnar seomng wanib, maka

tidalr bqdos atasn5a untuk melihat kepdang apbila maksud melihat
kepdarya ifu haqp unfuk melannr.'

*b, * iiot Jr.t'ot,lgLt- -[tvvJ.\1oo
ifs-6 Jt'*i'of L@t gtiif;l'rr'*f 'r*r ril :jd *:,
'.:.f; & ti) U'.:< irg'.+i,,,5G il;+ V*, jt

.qL!r:FV6J A 4a;CW
1955-147771. Hadits Jabir: Bahwa Rasutullah S

bersabda, "Apabila **onang dart l<alian melamar wanita,
malra iika dia dapat melihat kepada lapa Wng dapt

kepadalw menikahinya, mala hendalm5m
dia melalrukanryn." Jabir berkata, *[alu aku melamar
seotiang wanita, maka aku pun bersembunyi sehingga aku

Musnd N hmn Ahnad(5/4241
AlMu'im AlAusth (no. 911).
eal p,S Haitsami di dalam Majma' ,Ar-huaid, (4/279) menyandarkannya
kepadanya.
Di dalam naskah aslinya dicanhrmkan, "Mendorongnyra kepadanya," sedangkan

3png benar dari naskah p dan o.

845

t!&
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melihat daringTa apa yang mendorongku untuk menikahinln,
lalu aku pun menikahinSa.'

Hadits ini diriwaya&an oleh'AsySyafi'i849, Abu Daud850, Al
tr.azzarT dan Al Hakims2 dari hadits hnu Ishaq, dari Daud bin Al

Hushain, dari Waqid bin AMurmhman, darinp.

Diriwayatkan juga oleh Alrmadsss dari jalur ini, dan di dalamnya

disebutlon: bahwa uanita itu dari Bani Salarnah.

Ibnu Al Qaththanesa menilaingra cacat lerena Waqid bin

AMurrahrrnn, dan dia mengatakan, "Yang dikenal adalah Waqid bin

Amr."

Aku katakan: Riwa5at At Hakim mengenai ini adalah dari Waqid

bin Amr, denrikian juga riwaSnt AqARfi'i dan AMunazzaq.ffi

PelaJaran yang dapat diambil:

147781. Abdurrazzaqsts, $'il bin Manshutss7 dan hnu Abi

Urnar meriwalntkan dari jalur Amr bin Dinar, dari Muhamrnad bin Ali
bin Al Harnfigryah:

u9 lvta'rifat As-Sumn rc At AMr (5/2241,
M gtmn Abu Datd (no. 2082ll.
sr Sebagaimana di dalam hlan At Wahm w N ttn 4 14/42*4291.
82 AlMusdmkl2/165).
ffi Musmd At Imam Ahmad (3,/334, 360).e hsn el Wahm m At than 14/4291.w Mudnnmf Abdtmaq bo. l$2n.
M Mr$tnnnf Abdirramqbo. 10352).
87 Sumn & id bin Manshur(no. 521).
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:Jui l;;v'; ?i \& ii u.t * jt'+r)ili
'*;-*K ,ilw 

"f-'r:" 
,:,$r1t* *:, oy':rJlA'4:1

.:,r+ i335 q'jJt'rf 
"rfi 

YiJ..:lr- t41L

Bahwa Umar melamar puterinya Ali, Ummu Kultsum, lalu Ali

meqyebutkan bahwa dia masih kecil, lalu Ali berkata kepadanya, 'Aku

akan mengufusnya kepadamu, jika dia rela, maka dia akan menjadi

istimu." Lalu Ali pun mengutu-snya kepadanya, lalu Umar

betisnSa, rnaka dia (Ummu Kultsum) berkata, 'Seandainp engkau bqan
Amirul Mukminin, pasti aku colok matarnu."

Hal ini menjadi rumit bagi yang mengatakan, bahwa Udak boleh

melihat kecuali kepada wajah dan kedua telapak tangan.s

"l'aJ|;, ;a?tt J.'8 ,Ly-[tvvr]. r ror

.Wt,,ftti"t? Jterl-i:Sui rfi, ji*
tg56-t477g1. Hadits: Bahwa beliau C mengutus

Ummu Sulaim kepada seorang wanita, lalu beliau bersabda,
'Hhathh kepada urat-urat betimlTa dan ciumlah srs,

lehem5n.

Hadits ini diriwaptkan oleh Ahmad8sg, Ath-Thaba."ni&0, Al

Hakim861 dan Al Baihaqiasz dari hadits Anas. Ahmad menilainya

858 Tidd{ ada kerumitan dalam hal ini, sebab sarnd a&arini dlaifl<arq:-. keterputusan
padanp. lJh. Adlz-Dha'ifah lerya Al Albani (127 31.

6e Musrd Al Imam Ahmad (3/231).
w el Uu'Xrm Al Ausath ltto. 5195).
ttst AlMusdmk(2/1661.
62 As-5umn At Kubm(l/871.
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munku, dan yang masyhur dalam hal ini adalah jalur Umarah, dari

Tsabit, dariqn.

Driwaptkan juga oleh Abu Daud di dalam Al Mamsi$3, dari

Musa bin Ismail, dari Hammad, dari Tsabit. Sernentara ifu Al Hakimm
meriwaSntkanqB secaftr maushul dari lalur ini dengan manyebutkan

Anas di dalamqp.

Al Baihaqi m€ngom€ntarinlp, bahura penyebtrtan Anas di

dalamrya adalah kdiru. Dia b€rlota, "Abu ArNu'rnan

merirrra3ntkannp dari Flamrnad s@aftr murnL Dh iuga mengatakan,

"Diriwayatkan juga oleh Muharnmd lbrnr Katsir Ash-Shan'ani, dari

Hammad, saara matdruL

Catatan:

Katirnat ltliy16r rj*t^'27 'hn ciunlah sisi tehanSa'terdapat di

dalam riuayat AttrThabaranis6s, sedangkan di dalarn riwalnt Ahmad

dan yang tainn5ra dicantumkan,l*{f ;i57 'azanUn pipiryn.

"J pj;vh, d* ,;t'ol ,Ll- -[tv,r.].\ lov
ar.a

aa).

.&-+1lr...ti$J

1957-147801. Hadits: Bahua NaSi Ca56 *"-U.*ut.n
kepada Fathimah seorang budak lah-lald yang telah beliau

t'63 Mansi! Abu Daud lno. 2161.
w AlMusadnk(2/7661.
855 D dalam Al Mu'jam Al Auathdengan bentuk redaksi berita, "[alu dia mencium

sisi-sisi lehernya, dan melihat kepada urat-urat betisnya."

u1



TalkhishulHabir

hibahkan kepadanSTa, sementara Fathimah mengenakan
pakaian lnng apabila dia menufupkannya pada kepalang;a

maka tidak akan mencapai kakinya.... Hingga akhir hadits.

Abu DaudsT meriwa5ntkannya dari hadits Anas. Di dalam

sanadnya terdapat Salim bin Dinar Abu Jumai' Snng diperdebatkan

perihalnp.

-,t

. ,q'.

Pelajaran yang dapat diambil:

Slraikh Abu Hamirl mengartikan, bahwa budak laki-laki itu rnasih

kecil, karena digunakan lafazh i}-lir, dan karena hal itu tgrjadi secara

spontan.

Orang [png mernbolehkan 114a0e iuga berdalil d*g.n firrnan

Allah t, {@?k:;: .:Slciy"Abu hilak eng lanu mittu*...." (Qs.

An-Nisaa' [4]:3).

Hd ini ditanggapi olehi

1478L1. Apa yang diriwaptt<an oleh Ibnu Abi Syaibahs6e dari

jiilur Thariq, dari Sa'id bin Al Musayyib, dia berkata, "Janganlah kalian

terpedap oleh ayrat ini, karena sesungguhnya 3nng dimal$ud itu adalah

hdak p€r€rnpuan, bukan budak laki-laki."

Namun itu menjadi rancu oleh:

(.

ffi
%7
868

lo/4901.
Sumn Abu Daud (rp. 4106).
Di dalam naskah aslinya dlsebutkan, "MenJawab dengan itu," sedangkan yang

benar dari naskah 3 dan o.

Mtshanrnf lbnu Abi S$ibah(4/3351.
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147821. Apa yang diriwalntkan oletr para pen! rsun kitab-kitab

s*rF70 dari jalur Az-zuhri, dari Nabhan budak mukatab ummu

Salamah, darin5n: Rasulullah $ bersaMa kepadaku:

.';'Gat,,s\i (, i:+ ou-'i "J6Jfrgl ok $Y

'Apabita satah s@nrg kalian mqfiliki bdak mulatab,

sqnqtbn dia mqtiliki aP png dapt itu, nnka

hadatmja dh M?iiab darinya."ttr Sebsai.

Yang dapat difaharni dari ini, bahua sebelum itu dh Udak

bcrhiiab darirya.

* !, );t,*ti*t:it'of ,Lt- -[tv,rr]'\1oA
r-,'f rir-i : ylt:'u*b i)t'#i*'*;t *t ya\t

.:r:rt:t G;l'qbt 6 ,;d-l
1958-147831. Hadits: Bahwa beberapa delegasi datang

kepada Rasulullah l, dan bersama mereka ada seorang

ardr !/ang berwajah tampan, lalu beliau menduduhkann5Ta di
belalrangnlp, dan bersabda, n Aku lmengl<hawatirl<anl&2 apa

Wng Wmah menimpa audaraku, Datd.'

hnu Shalah berkata, "DhaU tidak ada asalngta."

Sumn Abu Daud no. 392; Sunan At-Tirmidzi lno. 12611 dan Sunan lbnu Malzh

lrp.?5201.
Ada kelemahan pada sanadnla, karena Nabhan maula Ummu Salamah tidak

dinilai lsriAai oleh hnu Hibban.
Di dalam naskah aslinya disebutkan, "Takut," sedangkan yang dicanfumkan di

sini dari naskah g dan c serb Al hdrN Munir(7/5101.

A3

970

s7l
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147841. DiriwaSntkan iuSB oleh hnu Syahin di dalam N Afmd,

dari jalur Mujalid, dari AslrSlp'bi, dia berkata:

f ir^;
,,]iV:

Delegasi Abdul Qais datang ke,pada fLUrnun $, sernentara di

antam mereka terdapat s€orang anak png bemnph tampan dan

berpenampilan menarik, lalu Nabi $ mendudukkannp di bdakang

punggungnlp, dan beliau b€rsabda, nDulu k6alalw, Daud a&hh
panglilabn," Ibnu Al Qaththan di ddarn ldtatb Ahkam

An-Nazlnr, dan dia mq-dha'ifl<amrp. !

Diriwayatkan juga oteh Ahmad bin Ishaq bin Ibrahim bin Nubaith

bin Slnrith di dalam Nuskhabmya. dan juga oleh Abu Musa dari ialumya

di dalam lAt-Tarhibla73, dan sanadnya lernah.

:a1,t-, it u* - [r v,r o] . r r o rUt+d#'€*
J- :'JI' ,:+ Q.Lt ,iub ?rgJif "' Ul\ *3 #\', ,*
.grfr Gil v-if grtgif 

'ju 
,',rgt ,-Pl';'*11 ls J9

ilgsg-147851. Hadits Ummu
bersama Maimunah di tempat Nabi

Makfum datang, maka beliau pun

873 Eti dalam naskah aslinSra dlcantumkan, "At-Tatghib," sedangkan

dicanhrmkan di sini dari naskah p dan o.

Salamah: Aku sedang

$, fiba-tiba lbnu Ummi

bersaMa, "Berhijablah

yang

2U
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lalian bdm dartn57a.'Maka aku berkata, "Wahai Rasulullah,

bukankah dia itu buta, tdak dapat melihat?" Beliau

bersabda, "Apakah kalian berdua iuga buta, bukankah kalian

betdua dapat melihaQ"

Hadits ini diriwayatkan oleh Abu puu6874, An-Nasa'i875, At-

Timfdzi8T6 dan Ibnu Hibbat1,877 namun di dalam sanadnln hanya

terrdapat Nabhan maula Ummu Salarnah, gurunln Az-Zuhti, dan dia

dinilai Hqah.

147861. Sernentam dalam riwapt Malik dari Aisyah:

,l- iti *giy lJ+-l'4r(;-'1; ,&l ;r2'6ltqfr
.*,af 6

Bahwa dia berhijab dari seorang lelaki buta, lalu dikatakan

kepadanya, "Sesungguhn5n dia tidak dapat melihat kepadamu." Maka

Aist/ah berkata, "Akan tetapi aku bisa melihat kepadanya."

hnu Abdul Barr878 berkata, "Hadits Fathimah binfi Qais

menunjukka bolehnya wanitia melihat kepada lelaki yang buta, dan itu

lefirifl. shahih daripada ini."

Abu Daud879 5oLu1u, "ld khusus untuk para iski Nabi $,
badasarkan dalil Fathimah. "

n4 &rnn Abu hudlno. 41721.
cts ,4s^Sumn At Kubnl<:l,ga Ar,Nasa'l kto.9241,92421.ct6 Slonn AaTim?idz' lno. 27781.
877 Slnhih lbnu lTibban, pembatrasan: Perbuatan baik, (no. 5575).
st 8 Al Isuddar $8n 91, Qal'ajt.se AsSunarl" (4/631.
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Aku katakan: Ini [pengkompromian]88o yang bagus, demikian
juga pengkompromian Al Mundziri di dalam Hawasyinya, dan dinilai

bagus oleh guru kami.

Catatan:

., ** Al Imam menyebutkan hadits bab ini dengan mengikuti

Al Qadhi Al Husain, kisahnya dinyatakan sebagai kisah Aisyah dan

Hafihah, lalu guru kami menanggapinya di dalam Tashhih At Minhaj,

bahwa itu fidak dikenal, tapi terdapat di dalam Al Ghailang4nffl dari

hadits Usamah, sesuai dengan apa yang dinukil oleh Al Qadhi dan Al
Imam. Kernungkinannya bahwa perawinya mernbaliknya, karena hnu
Hibbans2 [menyifati]fu perawinSa, bahwa dia seorang qniktr yang

lalai, sering mernbalik b€rita, lraifu Wahb bin Hafsh Al Harrani. Dan

kernungkinan juga kisahnya berbilang, dan hal ini dikuatkan oleh atur
Aistph 1nng telah aku kerru.rkakan.

,l:j -[tv,rv]. \ 11 . ..'iJ *:r ;r'\" * '6 ,t;,
.'-i,:r u:ig)t GFt

l96O-14787J. Perkataan penulis: Diriwa3Tatkan, bahwa
beliau C bersabda, 'Melih.at kepada kemalauan bis
meq,rebabkan l<abumya penglihatan."

Dari naskah p dan c.

Al Gtnllangyal (no. 1zl5).
Di dalam Kibb Al Mairuhirl Fn6l.
Di dalam naskah aslinya dicanhrmkan, "Mq-dha ifl<an" sedangkan ynng
dicantr-rmkan di sini dari naskah g dan c.

8e)

881

82
8&t
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DriwaSntkan oleh Ibnu Hibban di dalam Adh-Dhu'afa '8& dari

jalur BaqiWah, dari hnu Jumij, dari Atha, dari Ibnu Abbas, dengan

redaksi:

.a;ir

'Apbila s@mng telald maggauli istin5a, nnka langanhh

melihat kepda kunaluann5a, l<arqn saungguhnSn itu bba

manyeb blan lamlrya pqAlihabn'.

Dia berkata, "lni kernungkinannln bahwa Baqiyph

mendengamya dari sebagian S1rrunlra yang dha$ dari Ibnu Jumii, lalu

diamartadli*nya."

Ibnu Abi Hatim mengatakan di dalam Al llaFss'Aku tanyakan

hal itu kepada ayahku, maka dia pun berkata, "Palsu. Sernentara

Baqlyah adalah seorang mudallis."

hnu Al Qaththan menyebutkan di dalam [Kitab]s5 Ahkam An-

Nazhar, bahwa Baqi bin Makhlad meriwa5ratkannya dari Hiqnm bin

Khalid, dari Baqiyyah, dia berkata: hnu Juraii menceritakan kepada

kami....

Dernikian juga Ibnu Adi887 meriwaSratkann5ra dari hnu Qutaibah,

dari Hisyam. Jadi ifu memang sama demikian.

Kibb Al Majruhin (7/2021, pada biografi Baqignh bin Al Walid.
llal lbnu Abi Hatim, (2/295/no. 23941.
D dalam naskah aslinya dicantumkan, "Bab," sedangkan yang dicantumkan di

sini dari naskah p dan o.

AIl{amil, karya Ibnu Adi(2/507).

884

885
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hnu Al Jawi menyebutkannya di dalam Al MaudhubFffi,

narnun diselisihi oleh hnul89 Ash-Shalah, dia berkata, "sesungguhn5n

sanadnya bagus." Demikian png dikatakannya, dan ini perlu dikaji lebih

jauh.

Mengenai hal ini ada riwaSnt lain dari Abu Hurairah.

eT:tstlr,-i'1 ,9'b't ryl ,f ,# i.:*Ll-*
.{;l}tt g:kr ;J.t, A*I'tii:r,*l ,i Ar,; i.$'€Ll
' Hadits Amr bin S3nr'aib, dari a3nhnya, dari

lralrelrnSTa, dia meriunyatkann5na secara marfu','Apbila
eseorang dari lalian menikahkan h.dak lelakinya dengan
budak perempuanntm, atau onang *waannya, mala
janganlah melihat kepada aF lang di antara puar dan
lutut.'

Hadits ini telah dikernulokan pada pembahasan tentang'65prat-

qprat shalat.

,i,f!)t d }l,,# i,lu-t- -[tv,r,r]. \ 11 \

.*tit y?t G gfA 4if;r d rj;7rjr y?t
196l-147881. Hadits, 'Janganlah *onang lelaki

beryabung dengan lelaki tain di dalam afu palaian, dan

w Alltktdhubt(2/2711.
w lo/+gtl.
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jansanlah *onang wanita bergabtng dengan wanita lain di
dalam afu pakaian-"

yurli*8eO meriwayatkannya dari hadits Abu Sa'id.

147891. Ahmadsel dan Al 11uLin 8e2 meriwayatkan dari hadits

Jabir, dengan lafazh: Giqi I ...1 'Janganlah berbaur...."

147g)l. Alxnadse3, hnu 11i66rr8ea dan Al p1u1ri-ses

meriwaSntkan dari hadits lbnu Abbas, dengan redaksi dan makna hadits

llang sama.

147971. Ath-Thabarani di dalam Al Ausatlfe6 dari hadits Abu

Musa Al Asy'ari.

147921. NBaz::aFgT meriwa5ntkan dari hadits Samtrmh: Bahwa

Rasulullah $ melamng kaum wanita berbaring bersama sesanra kaum

uanita kecuali terdapat pakaian di antara mereka, dan (melarang) lelaki

berbaring bersama kecuali terdapat pakaian di antara

keduanya.

'i;*\ 
S7- iref e: t>,!,au..'€;i'tl t1) :L--,w *

.gdt Gfr-.t;}t ?;isl i3t
' Hadits, "Suruhkh anak-anak l<alian mengerjalran

shalat kefrka merela bensia tujuh tahun, dan pulruIlah

ffi Slnhih Muslim(no. 338).
@r Musmd Al Iman Atunad 13/356, 3891.
8e2 Al Musadnk(4/2871.
8e3 Musad Al Imam Ahmadll/304,3141.
ggs 

Shahih tbnu Hibban, pembahasan: Perbuatan baik, (no. 5582).
ges AlMusbdmL(4/2881.
8% AtMu'im AlAuath (no. 415fl.
8e7 Al Haibmi menyrandarkannya kepadanya di dalam Mafun'Az-hmid(9/LO5l.
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mereka karena meninggalkanhya ketika merel<a berusia
sepuluh tahun, dan piahkanlah tempat tidw merel<a."

Hadits ini telah dikemukakan pada pembahasan tentang shalat.

'* ,b & *a?", Jb'8 ,Ll* -[tvrr].r rrr
{,i*LL#l 'J.i,! :iti rii ,#'A*')lArl ,A,y:5,

.V :Jv t'46-: $*.;Bil$l:1.2 ,l rju
11962-147991. Hadits: Bahwa U"ti., C ditanya

mengenai lelaki lrang beriumpa dengan saudararr3n atau
kawannln, apakah boleh membtrngkutr unfuknya? Beliau
menjawab , " Tidak-' Lalu dilotalnn, 'Apakah boleh
merangkulnya dan menciumnyra?' Beliau menjawab,
'Tidak." talu dikatalnn, 'Apakah boleh meraih tangannln
dan menjabatnya?' Beliau menjawab , 

n Ya.n

Hadits ini diriwayatkan oleh Ahrnad898, 61-1i-ri6ri899, Ibnu

Maiatl9oo dan Al Baihaqieol dari hadits Anas. D/.-haszlnJ<an oleh At-

Tirmidzi, namun dinilai munlar oleh Ahrnad9Oz r.6u6 dari riwayat

Hanzhalah As-Sadusigo3 karena hafalanqn kacau. Senrentara Yahp AI

Qaththangoa meninggalkannya.

Pelajaran lnng dapat diambiL

Mt std Al Imam Ahnad(3/7981.
Sunan At-Tbmidzi (no. 27 281.
Sumn lbnu Majah (no. 3702).
,4s=Sunan Al Ku bm 17 / IOO).
Sebagaimana di dalam Adh-Dhu'afa ', karya Al Uqaili, (1/289-2901.
Yaitu Hanzhalah bin Ubaidullah As-Sadusi.
l,jlrart Adh-Dhu afa'l<arya Al Uqaili, di tempat yang sama.

898

899

9q)
901

n2
903

9U
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Nanti dalam pembahasan tentang sirah akan dikemukakan

hadits Abu Dzarr yang menyelisihi hadits ini dalam masalah berpelukan.

'*xLl tW'&- ,';LL.*-[tvrt].t rrr
.W 1:=X-6 ti;.ii-frP .p'St

tg63-147g41. Hadits Umar: pl-ri*f-r, O"* .,"tn
agar melihat kepada lald-lald fi7ang melamarnya), karena dia

bisa tertarik olehnSp dengan apa !,ang dia tertarik olehn3Ta-

Aku tidak menernukannya.s

{W;+(,Jfi*;a-*.$ ,JG 15 G f:',-\ 111

lg 64-Perkataan reda*si : 
".:;*::t 

; :
'Dan janyanlah merela menampaklan perhiaannya,
kecuali Wng @asa) nampak daripadan5Ta." (Qt. An-Nuur [24]:

31); yaitu ditafsirkan sebagai wajah dan kedua telapak

tangan. Selesai.

147951. Al Baihaqiem meriwayatkan dari jalur Abdullah bin

Muslim bin Hurmuz, dari Sa'id bin Jubair, dari Ibnu Abbas mengenai

firman Allah 8, " Kauali wn7 hian) nanpk daipadanSn," dia

berkata, "Wajah dan telapak tangan."

hnu Al Mulqin mengatakan di dalam Al hdr Al Munir, (7/5L81, "Aku udak ingat

siapa lrang meriwaptkan atsar ini setelah pencarian lrarg s€lsarna

m€ng€nair4p."
,4s.Sunan Al Kubn (2/ 2251.
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147961. Dan dari jalur Atha, dari Aisyah, dengan makna hadits

yang sama.mT

147971. Ath-Thabaranigoe meriwayatkan dari jalur Muslim Al

A'war, dari sa'id bin Jubair, dari hnu Abbas, dia berkata, "Yaifu celak."

I$nshaif memubb'abny4 dari lkrimah, dari lbnu Abbas, png

diriuqp oleh Al Baihaqi.

Catatan:

Ar-Rafi'i berdalil dengan ini dalam metarang tanak ynng strdah

baftgHeoe mdhat kepada wanita yang hkan mahrom. Yang lebih tepat

dari itu:

l47g$l. Apa yang diriwayatlon oleh Al Buldu ielo dan

Muslirnglr dari Ibnu Abbas, Basulultah I mernbonceng Al Fadhl bin

Abbas di belakangnlra pada hari Nahar...." Hingga akhir hadits. Di

dahmnya disebutkan kisah wanita KhasSn'amiyyah lnng be6paras

cantik, dirnana Al Fadhl menatap kepadanya, lalu aku menarik

tangannSn, lalu beliau mern€ang dagu Al Fadhl dan mernalkrgkan

wajahnya dari mernandang kepadanya.

l47g9l. Driwaptkan juga oleh At-Tirmidziel2 6ri hadits Ali

dengan makna hadits yang sarna, dengan tambahan: Maka Al Abbas

berkata, "Engkiru menralingkan leher sepupumu.n Maka beliau bersaMa'

As-1urnn Al Ku bn (2/2261.
Dernikian di dalarn naskah manr.rskrip yang ada padaku, tapi aku tidak

menemukannlE di dalam riwapt Ath-Thabarani. Kemungkinan maksudnya

adalah Ath-Thabari sebagaimana di dalam versi cetaknya, karena dia

meriwayatkanqa di dalam Tafsimya, (18/931.

Dari naskah I dan c.

Shahth Al Buklnri (no. 1513).
Slnlrih M.dn (no. 1334).
SLolrln At-TimTidd (no. 8&5).

907

908

909

9lo
911

9t2
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.;:rb!)t ry'$ * ts t C.0' ci)
"Aku melihat seomng penuda dan seorang pemudi, maka aku

tidak menjamin syebn pada kduan7n." Di-shahiltkan oleh At-Tirmidzi.

hnu Al Qaththan menyimpulkan dariqla tentang bolehnya memandang

bila terjamin dari fihah, karena beliau tidak memerintahkan untuk

menutupi wajahnya (wanita tersebut). Seandainya Al Abbas tidak

memahami bahwa memandang itu dibolehkan, tentu dia tidak akan

bertanya, dan seandainya itu tidak sebagaimana yang difahaminya, tentu

beliau fidak akan mernbiarkannSra

PelaJaran yang dapat diambil:

An-Nawawi mernilih, bahwa budak perernpuan seperti halnya

wanita merdeka dalam mernandang kepadanya. Namun hal

ini ditepiskan oleh apa ynng terdapat di dalam Ash-shahihairPl3 pada

kisah Shafi!,yah: lalu kami katakan: Bila beliau menghijabinya, maka dia

istin1za, dan bila tidak menghiiabinya, maka dia ummu walad Oudak

perernpuannya)

Demikian sanggahan hnu fu-Rif'ah. lalu ditanggapi, bahwa hal

itu menunjukkan bahwa budak perernpuan berbeda dengan wanita

merdel<a mengenai apa yang boleh tampak darinya, yaifu lebih batyok

daripada yang boleh tampak dari wanita merdeka. Namun di sini tidak

menunjukkan bolehnya memandang kepadanya s@am mutlak.

ets 57u1ri1i Al Bulilnri (no. 1413) dan Slnhih Mutlim (no. 1365) (87) dad hadits Anas

41.
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Bab l-arangan Meminang Pada Pinangan Orang L^ain

',Jt )l+r'i"e ol'j#- ';*i+at tl';-\ 11o

1965. Perkataan penulis:
dianjurkan, dan unfuk ifu dapat
perbuatan Nabi l. Selesai.

Ini terdapat di dahm banlnk
dikenrukakan.

.uiflt .";r,-t;rtb, *
Meminang adalah

berargumen dengan

hadits, dan nanti akan

*f tl"z. e',jr;-t ,fr i.tL-l- -[t,r. .].\ 1r1

.rjg !r
1966-148001. Hadits lbnu Umar, "Tidak 6oleh

manttnang pada pinangan andaran5;a kecwli dengan
*izinnga-"

Hadits ini diriwagratkan oleh Al Bukhari dan Muslim lmutbhq
'ahih,lafazhnya dari Muslim, han5ra saja di bagian akhimya disebutlen

(dengan redaksi): 1d i,it'ol\i' Xaati db magizinlanrya.

Catatan:

Ibnu Al Jauzi menyatakan, bahwa Muslim meriwaptkannya

sendirian dengan menyebutkan lafazh "izin" di dalamnya. Namun

2il
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sebenamya tidak demikian, karena Al Bukhari juga menyebutkan

;lst'nikiarl.914

Mengenai hal ini ada riwalnt lain:

I480f]. Dari Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh AI Bukhari

dan Muslim (mutbfaq blaihlets dengan redaksi:

.ef-b jLi'Ll'&.1
'Janganlah sa@ftng dari l<alian meminang pinangan

audamn5a. "Al Bukhari menambahkan:

, ,c. c(,z,tcz At
.Clr_ j $ra u,>

'Hingga dia meninggall<an abu mqil<ahi."

148021. Dari Uqbah bin Amir 5nng diriwaya&an o1"1'r yw16e16

dengan redaksi:

'tr,*l f * LE'ol'i k $,yFt ;f b';rt
.r.,1.&*ti++ e'+rJ.

osanang mulmtin adatah audamnSa s6ama mul<rnin, maka

ddak hatat b7inta mentbeli latuilert pembelian saudamn5n, dan bdak

puk merninang atas pinangan saudamn5a, hingga dia meninggall<an."

t48031. Dari Al Hasan dari Samumh:

Sebagaimana di tempat png lalu.
Shahih Al Bukhari (no. 5142) dm Shahih Muslim (no. 1412) (50).

Shahih Muslim (no. 1414).

Di dalam naskah aslinln dicanhrmkan: t-z lbenama\ sedangkan yang

dicantumkan di sini dart naskah o dan Shahih Muslim-

914
915

916

9L7
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-J" ,y'St'+x- oi & *, yc?" & n' J;:r'ol
a'.# tb74.'1i*i*b

Bahwa Rasulullah $ melamng seorang lelaki merninang atas

pinangan saudaranSra, atau mernbeli atau pembeliannya. Hadits ini

diriwayatkan oleh Alunad.el8

,ifiL VilLl ,"5 * +v 4* -[t,r.t].rrrv
,t'

it i) #.G'"riLl *3;r'X', *U,GttWrl,'q
6r^;-rcll'^lpllL61;1ii )L 11 ,q JG:r,l&

.Ltltl;Wf
1967-148041. Hadits Fathimah binti Qais' Bahwa

suamin3n menceraikannlra, lalu dia menuntaskan thalaknya
(thalak tiga), maka Nabi C memerintatrtanqn agar
menjalankan iddah di rumah Ibnu Ummi Maktum, dan beliau
bersabda kepadan3Ta, 'Apbila englau telah halal, maka
beftahulah aku." Setelah dia halal (selesai man iddabnyal,
maka dia pun memberitahu beliau, bahwa Muawi5lah dan
Abu Jahm meminangnyra-... Hingga akhir hadits.

Diriunptkan oleh Muslirn9l9 dari haditsnya. Hadits sini

mernpunyai banfrak jalur periuaSntan dan redaksi yang beragam.

')l o6,, ,;J ';t '; ,y ti -ir6i 6'.-\bt ,l:;-\ 11^

1/i'

918

919
MtErTd Al Imam Ahnad (5/ Lll.
Slahih Mnlim (no. 1t180).
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1968.[Perkataan penulis: Ada perbedaan pendapat

mengenai Muawiyah ini, apakah dia itu anaknya Abu Sufyan

atau 57ang lainnya?

Aku katakan: Dia ifu memang dia, karena di dalam Shahih

Muslim, dinyatakan dernikianlgzo.

'#'t'it:y- ,rJ s 15 ,t"- G'&i tl',-\ 111

.*p'*iw
1,1969. Perkataan penulis: Ada perbedaan mengenai

makna sabda beliau mengenai Abu'Jahm, "Seangguhnya

Aku katakan: Muslim telah merryebutkan rnaknanya secara ielas

di ddarn salah satu riwaptsryng2l, di dalamnya disebutkan:

.r.A.'*t:r-f leli
'li&nglan Abu Jahn, dia itu srb mqnulcul lsti.'

'€':,;;l g;e:Lt til :i6 '8 qi, tir--[t^.o]. \ 1v.

197GI48051. Hadits: DiriwalTatkan, bahwa beliau

bersabda, "Apabila **onng dari lralian meminta nasihat
kepda nudaran5a, maka hendalm5Ta membertnSa nasihat-"

92o Apa yang di antara dua tanda kurung siku rontok dari naskah aslin3p, dan

pencatrman ini dari naskah p dan o.

elzt Shahk M$tm (no. 1u180) (47) dengan redakd: "Hanglan Abu Jam, dia adalah

l&H yttg a*i memuld isti."
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Al Baihaqiez2 meriwaSptkannln dari hadits Abu Az-Zubair, dari

Jabir, dengan sanad hasn.

Hadits seplrtar bab ini:

t218061. Dari Hakim bin Abu Yazid, dari a5rahn}n, yang

diriunyatkan oleh Ahmad923, Al Haldm924 dan A! Baihaqi92s, serta

diriwi5ratkan oleh Ath-Thabq61926 dari beberapa jalur dan bermuara

pada Atha bin As-Saib. Dkatakan juga: darinya, dari ayahnya, dari

lokelmya, ini keliru, aku telah menjelaslrarurya di dalam Taghlh Ab

Ta'tifzz dan di dalam Ma'rifaat Ash'&nhabali.e28

f18o7l. Dari Ibnu Tttibah Al Haijam 3png diriwaptkan oleh Abu

Nu'aim di dalam Al Ma nfalPg pada huruf miim, pada biografi

Maisarah.

f1808]. Muslim meriwayatkan di dalam kitab 5/zahlrn37a930, dari

Abu Huraimh:

i-e 
-r:,i.ir ,y lnitN....q V, -- ts y.

TIak sanng mustlm abs muslim lainng ada qtam..." lalu dia

menyebutkannya, di antaranln,

,4s-Sumn Al Kubn 15 /3471.
M,snd Al Imam Ahn dl3/41&419).
ungtGpan Al Haftdr mengesankan batrwa ih.r adalah Al Hakim An-Naisaburi, tapi

kami tsdak menemukan hadits tersebut di dalam riwalntl6, dan di dalar^ Ittihaf
Al Mahmh, Al Hafizh juga tidak menyandarkannya kepadanr- Jadi sebenamln

dia adalah Al Hakim Abu Ahmad, sebagaimana di dalam asalnya, Al hdr Al
Munlr, (7/5231. Kemungkinan itu di dalam Al Kun*nya.
As-1umn Al Kubm (5 / 3471.
Al Mu'fiun Al Kabir@ l9/303/no. 6761.

Taghltq A t-Ta' Ih, P / 2il-2551.
Al Islrabah(7/991.
Ma'rlfa t,4sh-Shaffiah (5 / 26131.
Slnhth Mwlim$p.2L621.

822

923

924

925

926

927

9U
9D
930

Fr{T \
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';'#u ilJ^2Lt t;;,

'Dan apabila dia mentinb nasihabnu, maka beritah dia'nasihat.'

Bab Dianjurkann5Ta Khutbah Nikah

s;; eJ u*-[t,r. r]. r rvr

.ilfi*-t.
1971-148091. Hadits Abu Hurai rah, 'setiap pert<ataan

WqI frdak dimulai dengan puiiut kepada Allah), malra
perlataan itu terpufus (dari furlah)."

Hadits ini diriwayntlen oleh Abu Daud931, An-Nasa'i932, Ibnu
Maiah93s, Abu Awanah, Ad-Daraquthnigs, Ibnu Hibbane3s dan Al
Baihaqig36 dari jalur Az-A)hrt, dari Abu Salamah, dari Abu Hurairah.

Ada perbedaan pendapat mengenai maushul dan mursalnya: An-Nasa'i

dan Ad-Daraquthni menjibl<anhadits 3nng diriwayatkan secara mutal.

)1.fr-1, /q ,si ;,lk "rh,l:i-[t,rr.].rrvrta(
. ;ll

.t7 \, ..
J{, dJll J-^t

1972-l48LOl. Perkataan penulis: Dan diriun5Tattran:
'Miap perlan Wnting tnng frdak dimulai dengan

931 5r,,-, a6u Daud(roi.4S40).
e32 4"5r*, At Kubmkarya An-Nasa'l (no. 10328,10929).
e8 Sumn lbnu Maph (no. 1894).
e4 Sunn Ad-Datquilni (L /2291.
9# Shahlh lbnu Hibbn, pernbahasan: Perbmtan baik, (no. 1, 2).
e% ,As.1urwz Al Kubnl3/208,2091.
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alhamdulillah (memanjatl<an pujian kepada AIIah), maka
perkara ifu terpufus (dari berl<ah)."

Ini terdapat di dalam riwayat Abu Daud dan An-Nasa'i seperti

yang pertama, dan di dalam riurayat lbnu Majah seperti yang kedua, tapi

dia menyebutkan (dengan redaksi): biil topufus) sebagai pengganti

lafazh: -{l (terputus). D€rnikian juga di dalam riwa5nt hnu Hibban.

Hadits ini mernpr.rn3Bi redaksi lainnya sebagaimana yang dikernukakan

oleh Al Hafizh Abdul Qadir Ar-Rahawi di permulaan Al Arba'un N
Buldanglpbnya.

;rrf $1 ,b;;:, Gi; )# i.rg't- -[t,rr r].r rvr
i,;.i.lu iir W g.*'ri ,tslt',y *a.'+r;.'ol !'*fy_ >J_ J'

.LWr *D..+ t ii#)
1973-!48.LU. Hadits Ibnu Mas'ud secara mauquf- dart

marfu': Apabila seseorang dari kalian hendak berkhutbah
(berpidato) unfuk keperluan pemikahan atau lainnya,'haka
hendalnrya dia mengucapkan, "Alhamdulillah (sgala puji
bagi Nlah), l<ami memuji-N51a dan memohon pertolongan
kepada-N5n..." Hingga akhir hadits. Dan di dalamny62az
terrdaPat a37at-a5nt.

Al Bailuqies meiiwayatkannya dari hadits Abu Daud Ath-

tfrayralisi, dari Syr'bah: Abu Ishaq menceritakan kepada kami: Aku

mendengar Abu Ubaidah bin Abdullah menceritakan dari ayahnya, dia

berkata:

w Wqgq.
w ,4s-Sunn Al Kubm(1/1461.
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jf l*irfiat# *i;v?rt;i yt J;,w
,i? i ;:jlu:) r#.n i;ir Lt

Rasulullah $ mengajari kami l<hutbtut haiah,rd.," untuk

suatu keperluan), osqala puji fui Allaha39 atau, "sesungguhrya sqala

puji itu bagi Nlah. I<ami mqnohon patolongan kepda-Nya dan

mqnohon ampun kepada-IVja...'Lalu dia menyebutkannSa, di bagian

akhirnya disebutkan: Sytr'bah berkatar Aku katakan kepada Abu Ishaq,

'lni dalam khutbah nikah atau dalam hal lainrqn?" Dia berkata; "Dalam

setiap keperluan."

Sernentara ifu redaksi riura5at lbnu Majah di perrnulaan hadits ini

dari ialur ini, "Sesungguhryra Rasulullah $ dianugerahi himpurnn

kebaikan dan penufuppenufupqn, lalu beliau mengajari kami khutbah

stplat, l<hutbatul hajah...." lalu dia menyebutkan ktrutbah shalat,

kernudian l<hutbathul halah.

Diriwayatkan juga oleh Abu Daudm, fip[rf6s6'i911, At-

Tjrmidgii%z dan Al Hakime43. Abu Ubaidah fidak mendengar dari

alnhqn, hanya saja Al Hakim meriuralntkannya dari jalur lainnp, dari

Qatadah, dari AM Rabbih, dari Abu llndh, dari Ibnu Mas'ud, namun di

dahmnp tidak disebutkan a5at-ayat.

Dia juga meriwayatkannSn dari ialur Israit, dari Abu Islraq, dari

Abu AI Ahwash dan Abu Ubaidah: Bahwa Abdullah berkata.... lalu dia

menyebutkannya.

939 Dl dalatn naskah aslinya dan naskah c dicantumkan tambahan: 63:,iJ (kami memuji-

Nya), namun itu tidak terdapat di dalam naskah S dan Sunan Al Baihqi.
w Sumn Abu Daud (no. 21181.
e4t SunnAtT-Nasa'i (no. 12104).
e42 Surmn At-Thmldzi (rp. ll05l.
w NMusilmk(2/182-L831.
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Driwayitkan juga oleh Al Baihaqier dari hadits Washil Al

Ahdab, dari Syaqiq, dari hnu Mas'ud, secam lengkap.

Catatan:

Riwayat yang ,rnuqufdiriwayatkan oleh Abu Daud dan An-

Nasa'i juga dari idur ini.

Pelaiaran lpng dapat diambil:

l48.lzl. Abu Dauds meriwaptkan dari jalur Ismail bin lbrahim,

dari seorang lelaki dad Bani Sulaim, dia berkata, "Aku merninang

Urnarnah bint Abdul Mulhtrahb kepada Nabi C, lalu beliau

menilratrkanku tanpa mengucapkan tasl2atfiud. "

At Bukhari menyebutkanqn di dalam farikAnyatas, dah dia

berkata, "sanadnya tidak diketahui." Disebutkan di dalam riwa5ntnya:

Umamah binti Rabi'ah bin Al Harits bin Abdul Muththalib. Tampaknya

dia dinasabkan kepada kak"knya yang tertinggi.

..tr1* \86,L*- *

' Hadits, 'Menikahblt lalian ni*aga kalian akan
furtambh bant ak....'

..,*Lr3,,Lyj*
Dan hadits, " Nikah adalah stnnahlru...."

Kedua hadits ini telah dikernukakan di awal-awal pernbahasan

tentang nikah.

% As-iunan Al Kubm(l/l6l.
% Starut Abu hud(no.2l.2}l.
% et-Tatikh Al IGba, $/3(,3-3/;51, biografi Ismail bin hrahim.
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ot-S *t {'\tt ;- fi ,t; ,l'f -[t,rtr].t rvt

vr.6q. g*i',!)L 'tirt'J hr '!rr;. :g':l riy g3)l Ji

tgltLl4f.t3l. Perkataan penulis: Diriwaptkan, bahwa

betiau $ mengatakan kepada seseorang apabila menikah:

kantatlaahu laka wa baanka 'alaila wa iama'a
binakumaa fii khair lsemosa Nlah memberlrahimu dan

melimpahkan keberlahan ke@amu, dan menghimpunkan

lralian bedua dt dalam kebilrad.

Hadits ini diriwayatkan oleh Ahmad%7, Ad-Darimies, pam

p€n!,usun kitab-kitab Sunat#g,lbnu Hibbaneso dan Al Hakimgsl dari

hadib Abu Humirah. Di-shahil*,anjWa oleh Abu Al Fath di dalam .,4/

Iqtimh berdasarkan syarat Mr.rslim.

Hadits lain seputar tlab ini:

l4S14l. Dari Uqail bin Abu Thalib png diriwaSTatkan oleh Ad-

Dadnd952, hnu As-Sunnigs dan Snng lainnya dari jalur Al Hasan, dia

berkata:

Ivfisd Al hmm Alwdl2/38il'l
Surzpl, Ad-hrfd (rro.. 277 41.

Sumn Abu Daud (no.2130); Sunn At-Tirmidzi kto. 1091); As-1urnn Al Kubn
ka4n An-Nasa'l (no. 100891dan Sumn lbnu Mafth (no. 1905).

Slnhlh lbnu Hibban, penrbahasan: Perbnatan baik (no. 40,521.

NMwdrak(2/183!,.
Surran Ae.hnril bo. 21731.
Annl Al Yaum wa Al-Lailah, ka4n hnu As€tutni (no. 607).

.-*

*7
948

*9

950

9sl
952
953
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,i!Su;,{ b,#,f 'uif7yg,rj U,Wt'rj
.€'ir|:r.(a h' sr( :.hr J;rjG * $; ,,iu' ,:u)r:

Aqil bin Abu Thalib m; seortrng wanita dari Bani;,
lalu dikatakan kepadanSn, "Sernoga harmonis dan banyak anak." MalG

dia berkata, "Ucapkanlah sebagairnarn yang diucapkan oleh Rasulullah

*, 'santoga Allah mqnM<ahimu dan melimphkan keberkahan

kepdamu'."

Ada perbedaan terhadap Al. Hasan, diriwagratkan Baqi bin

Makhlad dari jalur Ghalib darinya, dari sorang lelaki dari Bani Tamim,

dia berkata: Dulu di rnasa rahilitah kami biasa mengucapkan, nsernoga

harmonis dan banyak anak, hlu l{abi lorni Ir mengalari lorni, beliau

bersabda,'Ucapkanlah... : " [-alu diil menyebutkannyra.

ht j-; g,,5;,, dJG:1f, *.*-[t,rro].rrvo \

e itr., .u:ltr a.,q,Jv,i :Lii r.*Ti,&: #
197St4S151. Hadits Jabir: Rasulullah I bersaMa

kepadaku, n l{amu telal menilalil' Aku Jawab, 'Ya.o Beliau
pun mengucapkan: 'haralallaahu laka (semoga Allah
memberlahimdl."

Diriunyatlon oleh Muslim.9il

Mengenai ini ada riwaSat lain:

Hadits Anas mengenai hsah AMurrahrnan bin Auf.

w ShantA m.stim(no. 715).

2il
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Bab Rulnrn-Rul$n Nikah

iLj +Ut'+, qr$ ,/?\t'ol $:j-[t,rr r]. t rvr

iG'S'j{'{r,taS}'r;:Jui ,Wi':,*'t ivbt Jb C
'.i:U;l*.

1976-145761. Perkataan penulis: SesungguhnSp oriang

badui l,ang meminang wanita l,ang menyerahkan diri
(kepada Nabi c); berkata kepada Nabi C, 'Nikahkanlah aku

denganrr}n-' Beliau pun bersabda, 'Alru nikahtan lalian

btdtm.' Dan fidak ada nukilan bahwa setelah ttu dia

mengatalran,'Aku terima.'

Hadits ini diriwayatkan oleh At Bukhari dan Muslim (muttafaq

alailb}sss dari hadits sahl bin sa'd, dan pada riwayat mereka berdua ada

banl,ak redaksi r.rnfuk hadits ini, dan itu juga sebagaimana yang

dikatakann5ra, bahwa tidak ada satu pun dari ialur-ialur periwa5ntan itu

png menyebutkan, bahun lelaki tersebut mengUcapkan, "Aku terirna.t'

Pelaiaran:

Pada sebagian jalur periwalntannlra disebutkan dengan rdaksi:

$i<g'J1l'Menjadikannln sebagai hak milikmu,' (Li3ui&,) "Menjadikannya

sebagai hak milikmu," (r-ii(<i[ nKarni lnrasakan engkau atasngra,"

((5,6.<10 'tGmi nilohlon engkau dengann5n,' (1i5r}.33) uKami kawinkan

engkau dengannp,"P#, Gitt3.i[ "Karni bolehkan engkau kepadanla,"

w gtanin et Butrlwi (no. 5f 32) dan Shahih Mustn (no. 1425).
M lo/+s+1-
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dan sebagainya. Ini dijadikan dalil oleh orang yang membolehkannya

tanpa redaksi nikah dan kawin. Sementara Al Baghawi menyanggahnya,

tahwa itu perbedaan dari para perawi mengenai satu kisah yang sama,

dan kisah itu fidak berbilang, maka ini menunjukkan bahwa orang yang

meriwayatkan dengan selain redaksi kawin, berarti tidak memperhatikan

redaksi pada akadnya, sedangkan redalrsi kawin menrpakan riwapt
mayoritas dan lebih terpelihara, iadi itu yang bisa dijadikan sandamn.

Wallahu a'lam.

g.J;j* r#t G,* i.t ql- -[t,rr v]. r rvv

;r'tgt |\t L\:i'of e ,a.r g,jt t|i bf luilr3 ,;tl1Jr

.'Ot:* t i:;
1977-148171. Hadits lbnu Umar mengenai larangan

nikah qlighar. Syishar adalah [seorang lelaki;esz menikahkan

anak perempuannya (dengan telaki lain) dehgan qprat fiLtum
lain ifu) menikahkan dirin3p dengan anak perempu.rnnln,
dan tidak ada mahar di arrtara keduanya.

Hadits ini diriwayatkan oleh Al Bukhari dan Muslim (muttafaq

'abine* dari hadits Nafi darinya. Dan disebutkan di ddam riua1at

mereka berdua: Dari Ubaidullah bin Umar: Aku berkata kepada Nafi;
nApa itu asls*yighaf"

957 DaA naskatr p dan r.
s8 Shahth Al Bukhatt(no.6960) dan Slnnn ttuslm(no. 1415).
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'; t:4, i+ryk 
"*'i 

a:i-: ,';';-[t,u,r]. t rv,r

.u?.\t

1978-1BL8l. Perkataan penulis: DiiiwaSatkan, "Dan

kemahran masing-masing dari keduanya adalah mahar lnng
lainnya.'

Aku tidak menernukan ini di dalam hadits, tapi ini menrpakan

penafsimn Ibnu Juraij, sebagairnana yarg diielaskan oleh Al Baihaqi.9s9

,f ,i ',fr :yt;;i)t ii. G;r:: ,li-ftxt r]. t rvr

fs- *.fi.t ,,7,a'e\:il J, ,at|:; c\:i oli't ,13rt

.Wi+trF'ALlx
1979-l4f,,L9l. Perkataan penulis: Disebutkan pada

sebagian riwayat: Bahwa beliau melarang syighar, tnitu
seorang lelaki menikahkan anak perempuannya (dengan

lelaki lain) dengan qTarat kawanrryTa itu 0elaki lain tersebut)

menikatrkan dirinSn dengan anak perempuanqra. Namun di
sini tdak disebutkan, bahwa kemaluan dari masing-masing

keduaq7a sebagai mahar tmtuk lnng lainn5n.

Hadits ini diriwayatkan oleh Muslimm dari hadits Abu Hurairah

menyempai apa lnng dilntakanrya.

Hadits yang berkaitan dengan bab ini, diantaranSla:

l4S2Ol. Dari Jabir Snng dirir,vayatkan elsh lvlu5lim.e51

ese 4"3r-, Al Kubm (7 /200],.w gTahih M$hm(no. 1415).
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14S2Ll. Dari Anas ]rang diriwayatkan oleh AhmadP62, At-

f11pid2i963 dan dia mur-shahibb,uvrya, [serta]954 fl1-[rf656'i.965

l4S22l. Dari Muawiyah ynng diriwayatkan oleh 66, pu,r6.e56

Al; ok-'of')r[.lfJrJt '*; 
',1r,!r 

itt ,ti-\ 1A.
atl t, lolo t. tz.t.f l r z.P Ut dt ,t O* Ot )9*-t-3

1980. .Perkataan penulis: Para imam berkata,
'Penafsiran aslrq/iglnr bisa ladi ntarfu\ dan bisa iadi dari
perkataan lbnu Umar.'

Ini diarnbil dari perkataan Aqrs!rafi'i967, dan di dalam

perkataannln ada tambahan, Aryqrafi'i b€rl€ta, "Aku tidak tahu

apakah penafsiran asSrcyighar itu dari Nabi $, atau dari Ibnu Umar,

atau dari Nafi, atau dari Malik." Selesai.

961

962
963

Shalrth Musllm (no. 1417).
M,st d Al Inpm Ahn d (3/162, 165, lm.
Di dalam As-1umn Udak disebutlon "aq,rslfig:har," akan tetapi dia
meriwaptkannya (no. 1601) dengan redaksi, "Elanngsiap tang menmrys
mal<a bul<an dari golorgan bmi." Dan dia berkata, "Hadib tn haean shahih
glwibdarl hadib Anas." Dla iuga meriwayatkannya di dalam Al llalAl l{abir, (no.
482), dengan redaksi, "Tidak ada p*anpan dan frdak pula sytghar di dalam
Islan, dan barurgslapa tlaryI maamps mala dia bukan dari goloryan"l<ani."
Uqbah berleta: Aku tan!,alon hadits ini kepada Muhammad, maka dia pun
berlota, 'Aku Udak mengetahui hadib ini kecuali dari hadib Abdurrazzaq. Aku
tidak mengetahui seotang pun yang meriwaptkannya dari Tsabit selain Ma'mar."
Dan rupanya Abdurrazzaq mengatakan tentang hadib ini: Dari ma'mar dari
Tsabit dan Aban, dari Anas.

Dari naskah p dan r.

Surun An-Nasa'i(no. 3336), dan dia menilainya cacat.
Sumn Abu Daud (no. 20751.
llh. Al Umm karln Astrq,afi'l$nq.

964

965

96
%7
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Al l$athib mengatakan di dalam Al Mudraf68, "ltu dari

perkataan Malik. Itu dijelaskan dan dirincikan oleh Al Qa'nabi, hnu

Mahdi dan Mutuiz bin Aun, darinln."

Aku katakan, Malik meneriman}n dari Nafi, berdasarkan dalil

yang terdapat di dalam Ash-Shahihain dari jalur Ubaidullah bin Umar:

Aku lotakan kepada Naft, "APa itu asysyighafr" lalu dia

Al Qurthubi mengatakan di dahm Al Mulhim, "Penafsiran di

dalam hadits lbnu Umar ifu b€rasal dari perkataan Nafi dan dari

p€rlotaan Malik. Adapun di dahm hadits Abu Hqrairah, rnaka itg

adalah kennrngkinan, dan zhahim3p bahun itu dari perkataan Nabi N-
Kahupun ifu dari penafsiran Abu Hgrairah, maka itu dapat diterirna,

karena dia l€bih mengetahui mengenai lapa yang didengamlnl969, dan

dh adalah ahli batrasa."

Alru katakan:

t4f,;23l. Dalam riwayat Ath-ThabaranieTo 6it1*arutkan dari hadits

Ubay bin Ka'b secara nnrtu'z

f;rLc.:i6 rlt*rr 6, irr J;rU $v ,)q I
.t1i:;.'r1llb Y ;Lj,,

'ndak ada syighar.'Merel<aberlGta, "Wahai Rasulullah, uru *
syighafr" Beliau bersaMa, Wailahlan vanita (dengan mahad

Al Fasl,l li Al Washl Al MudnJ fr AftNql(l/38$386).
Di dalam naskah aslinya dicantumkan, "Asltsltt:ghar," sedangkan yang

dicantumkan di sini dari naskah 3 dan o.

Al Mu'hm ,4sh.9haghir(no. zl41).

968

969

269
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uanitfTl, bnp ada mahar antan kduan5a." Walaupun sanadnya

dha'it namun bisa menguatkan dalam masalah ini.

ht Jyrltl ,:dpL-* -[t,rv r]. r r,rr

.$yJ?6.f ,# *3
l98t-148241. Hadits Ali: Bahun Rasulullah I

nikah mut'ah.

Hadits ini diriura3;atkan oletr Al Bukhari dan Muslim lmutbfaq
'ahilil-e72

.:i F ry-,)r :t{t Gt:lg U; ,t:i-\ i^ylu. I

1982. Perkataan penulis: Itu (nilrah mut'alll pemah
dibolehkan di awal masa Islam, kemudian dihapus.

148251. IAI Bukhari dan Muslime731e74 meriwayatkan dari..hadits

Salamah tentang bolehnya hal ifu, kemudian itu dihapusnya hukum

tersebut.

148261. y*16re7s meriwaSatkan dari hadits Ar-Rabi bin Sabrah,

dari ayahqa, dengan rnakna hadits yang sama.

D dalam naskah aslinya dicantumkan: al, ir lpir, sedangkan yang banar dari

nasltah ; dan o.

Slmhih Al Bukhartgo. 42161dan Shahih Mslim (no. 1407).
Shahih Al Buklnd (no. 5119) dan Slahih M$lnn(no. 1405).
Dl dalam naskah aslinya dicantumkan: Al Buhkari, sedangkan yang dicanhrmkan
dt sini dari naskah p dan c.

Slnhih Muslim (no. 1ulo6).

972

973

974

270



Talkhishul Habir

Al Bul&ari berkata, "Ali menjelaskan dari Nabi $, beliau itu

dihapus."

148271. Sernentara dalam riwapt hnu Maiah975 66*u*ga'1

dari Umar dengan sanad lug slahih, bahwa dia berkhutbah, lalu

b€rkata,

'ir:t:-:ir G$ t'rf',l*rg';l, * !, Sr";it

.rt;v)u.'^*t "tt|*X';:t # Gl 1'l i l', VT
"Sesungguhnyra Rasutullah I p€rnah m€ngizinkan larti mut'ah

tiga kali, kernudinn menghararnlbnnlE. D€rni Allah, aku Udak

mengetahui s@rang Pun'yang metahdran mut'ah sernentara dia telah

meniloh, kectnli aku meraiamnya dengan b€batr'En'"

l48aill. Ath-ThabaraniPT meriwaftkan di dalam Al AustlPTs

dari ialur Ishaq bin Bas!,id, dari Az-Zuhri

iw ,Jui *Yir ,*';U ;& i;Lt]i ,P *'it ,J

t*';.t ok'Jri,io ie.,P ,*'fr u.tb i"*l t'I'
JhW6w ,l;'#'i;i(t'; ctg,*,:$ li.il,t J;) )b J'

.|r4A'& ct iot

Dia berkata: Ibnu umar datang, lalu dikatakan kepadanSn,

bahwa hnu Abbas mernerintahkan nikah mut'ah, maka dia berkata,

e76 StuwT lbnu Majah (no. 1963).
e77 W/4951.
e78 41 14u'irn Al Ausilt lno. 92951.
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'Aku berlindung kepada Allah. Aku tidak menyangka lbnu Abbas

melakukan ini." Lalu dikatakan kepadanya, "Ifu benar." Dia pun berkata,

"hnu Abbas ifu ketika di masa Rasulullah hanyalah seorang anak yang

masih kecil.' Kemudian Ibnu Umar berkata, "Rasulullah telah melarang

kami, dan kami bukanlah para pezina." Sanad hadits ini kuat.

l4S29l. Ad-DamquthnieTe meriwayntkan dari Abu Humirah, dari

Nabi $,

.Lrlttiqti byi,lr z;Ar i:i^ :Ju

Beliau bersabda, Tlmhk, iddah dan pawarinn telah

maglnncurkafi& mut'ah."Sarnd hadits fun haan.

PetaJaran lpng dapat diambil:

Al Abbadi menceritakan di dahm Thabqat-nya, dari AErsyafi'i,
dia berkata, 'Di dalam Islarn fidak ada sesuatu yang dihaL[Gn
kernudian diharamkan, kernudiart dihalalkan, kenrudian diharamkan,

keuali mut'ah."

Sebagian mereka Mata, "Hukum nikah mut'ah dihapus tiga

ka[."

Pendapat tain menyebutkan, "L€bih dari itu." Hal ini dituniuklon

oleh perbedaan riwayat mengenai u/aktu pengharamannya. Jika

s€rnuanla shahih, maka cara pengompromian keduaryla adalah dengan

maigartilon berbilang hal itu (beberapa kali penghapusan). Yang paling

bagus dalam pengompromian ini adalah pendapat sejumlah ulama

Suwt Ad-Danquthni (3 / 2561.
hnu Hajar mengatakan, sebagaimana di dalam anotasi naskah aslinya, "Yakni:'
rnenghapuslon."

979
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peneliti, bahwa hal itu (nikah mut'ahl tidak pemah dihalalkan untuk

kondisi hadir (tidak sedang safar) dan untuk kondisi berkelapangan, tapi

unfuk kondisi safar (perjalanan lama) dan kebutuhan. Hadits-haditsnya

jelas menunjuklon demikian, dan hal itu dijelaskan oleh:

f18301. Hadits Ibnu Mas'ud,

"Kami perrah berpemng, sernentara lorni fidak merniliki isbi,

lalu beliau mernberikan keringanan kepada kami unfuk menikahi u/anita

dengan (rnahar) patoian hi.Sgu uralfu tertentu ..." Hingga akhir hadits.

Hadits ini diriuaptkan oleh Al Bukhari dan Muslim (mutbfaq 'alaih.e8l

Berdasarkan ini, sexnua riwayat pengharaman di sejumlah

ternpat itu diartikan bahwa maksud pengharamannya pada wakfu

tersebut adalah sudah tidak adanln kebufuhan akan hal itu, dan telah

ada keinginan untuk kernbali ke kampung halaman, jadi itu bukan

pengharaman selamanla, kecuali p€nghamman yang terjadi terakhir '

loli.

Hadits-hadits ynng menyebutkan wakfu penghammannya telah

melahirkan enarn atau fujuh pendapat, l<ami akan menyebutkannya

berdasarkan unrtan wakfunSn:

, Pertama: Umrah qadha':

t4S31]. Abdurrazzaq mengatakan di dalam Mushannafnyagsz,

dari Ma'mar, dari Amr, dari Al Hasan, dia berkata, "Mut'ah trdak

pemah dihalalkan kecuali tiga (kali) ketika umrah qadha'. Sementara itu

e81 Shahih Al Bukhari(ao.21515)dan Shahih Mudim (no. 12104).
982 Muslntrnf Abdurnzaq (no. 140ut0).



Talkhishul Habir

nikah mut'ah tidak pernah dihalallmn sebelumnya dan tidak pula

setelahnlra."

Sjahidnya

148321. Apa yang diriwayratkan oleh Ibnu Hibban di dalam kitab

Shahibnya9s3 dari hadits Sabrah bin Ma'bad,

q 'i ' 'J; *3 i5;b, & ir' );r {rL7 :JG

.c-rFl ?n ...rL3t *a utrit l,i vf rui Jv,$:F
Da b€rlota: Kanri nd,r, hsarna Rasulutlah f, lalu ketilo

liarni mengqadha' urnmh lorni, bdhu bersabda kepada kami,
nMagap kalbn tidak bq-rnut'alt dazgan unnib*anib ftd" lalu dia

menyebutkan haditsnya.

Kedr,ra: Ktraibar:

148331. Hadits ini diriwayntkan oleh Al Bukhari dan Muslim

lMuttakq 'alaihl9u dari Ali, dengan redaksi,

.# ?i-*,lJ *)*-,5
"Beliau melamng nikah mut'ah saat perang Khaibar."

As-Suhaili dan yang lainrqn menganggap mncu hal ini, narnun

sebenamya tidak ada kerancuan dahm 5u1 1rri985, karena disebutkan di

dalam Musnad lbnu Wahb dari hadits hnu Umar yang seperti itu, dan

Shahih lbnu Hibban, pernbahasan: Perbuatan baik, (no. 4Un.
Tal<lrifrrya telah dikenrulokan.
Di dalam anotasi naskah asliqn disebutkan sebagai berikut: [.ehk kerancuannya,
karena di sana tidak ada para wanita muslimah, tapi yang ada adalah para wanita'
Yahudi.

983
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sanadnya kuat, sernentara itu hadits ini pula dirawayatkan pula oleh Al

Baihaqie85 dan yang laihnya.

Ketiga: Tahun penaklukan Makkah:

148341 y,r.5-e87 meriawa5ntkan dari hadits Sabrah bin Ma'bad:

.;it i d & Pt *?"t ,k )tJ;tif
Bahwa Rasulullah I melarang bq-mut'ah dengan para wanita

saat penaklukkan Maldoh.

Dahm redaksinln yang hin9s8 disehrd<an,

$t$ & Li{',r'i * s;; e Pt ia'1;Au,€al
.w

"Beliau memerintatrkan kami untuk melakukan nikah mut'ah

saat penaklukkan Makkah kefika kami memasuki Makkah, kenrudian

beliau tidak keluar kecuali setelah melarang itu atas kami."

Di dalam redaksinp yang lain lugi989 disebutkan:

,;'JL til* A,-f6t6[ 'i6 
]xt lrr;'ot

.tqt i A u; t? ii ilrr';t6,t3r u Lt *rl

% As.funan Al KubnQ/2OZI.
ggt stnninmstim(no. 1406) (25).
w slnhih Mtslim (rc. 1406 (221.
e8 shahihMuslim(no. 1uCI6) (21).
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Bahwa Rasulullah $ bersabda Wahai manusia, saungguh4n

aku telah mengizinl<an l<alian melakukan (nikah) mut'ah dangan pra
wanita, dan sesungguhnSn Allah telah mengharamkan ifu hingga hari

kianat " ,

Keempat: Saat perang Hunain:

148351. Hadits ini diriwayatkan oleh An-Nasa'ies dari hadits AIi.

Yang benar, bahwa itu kekelinnn dari l(haibar. Ad-Daraquthni

menyebutkan, bahwa AMul Wahhab Ats-Tsaqafi meriwaptkan

sendirian dari Yahya bin Sa'id, dari Malik, dengan mengatakan:

"Hunain",P9l di dalam riwa5nt Salamah bin Al Akwa', bahwa ifu terjadi

pada peristiwa Authas.

As-Suhaili berkata, "ltu sesuai dengan riwayatr5p omng lnng
meriwayatkan pada tahun penaklukkan Makkah, karena keduaryn

teriadi pada tahun yang sama."

Kelima: Perang Tabuk:

148361. Driwayatkan oleh Al llar7in6ee2 dari jalur Abbad bin

Kabir, dari lbnu Uqail, dari Jabir,

bt S 

-3 
.rill:; 6gt';E |re. tig.i i:p.e,e ;Ar $ b

fu'"-iW qiv:r;-rsli3;bft n:-:, #i't ,*

w $rmn An-Nasa', (no. 3367).
*tw/qxrl.
e2 NI'dbrgU. f79.

#t+& q,Fl;rr? AIi't Ji.t gtLr:Jv
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$J W'r;J t) t; rt )"';G'>tro 
-*At * ,#i * e?t

.gr,St4 u';'*r,i"
Dia berkata, "Kami keltnr bersama Rasulullah menuju perang

Tabuk, hingga k€fika kami berada di Tsaniyyah yang menjelang Syam'

datanglah para wanita kepada kami, lalu kami melakukan mut'ah

dengan mereka, mereka mengelilingi kaum lelaki kanii' Lalu kami

hendak menangnkan kepada Rastilullah tentang mere)<a, lalu kami

mernberitahu beliau, rnaka betiau purn rnamh dan berdiri di hadapan

kami menSpmpaikan pidato. Beliau menraniatkan puja dan puii kepada

Allah, dan beliau melarang mut'ah. Maka pada hari itu kami pun saling

berianji, dan kami tidak pernah mengulang dan tidak akan pemah

mengulang ifu selamanp. Mal{a karena ifu]993 saat ifu disebut

Terr@tul Wada'."

Sanad hadits tui dla'if.

l48gll. Tapi riwaSnt Ibnu Hibban di dahm lstab shahit>nyae+

dari hadits Abu Hurairah mengrntkannlp. Diriwayatkan juga oleh Al

Baihaqi99s dari ialur tersebut, dengan redaksi:

LsF'a; t:r? G *i *vht,k yt );' e s?
.gt:>tl z$

"Kami keluar bersarna Rasulullah dalam perang Tabuk, lalu kami

singgah di Tsanwtul wada'...." lalu dia menyebutkan haditstr5n.

993 Dari naskah g dan r serta Al I'dbr, scaanglon di datam naskah aslinya

dtcantnr&an, "lvtaka dtsebut.'
9% Shrhlh lbnu Hlbban, pernbatrasan: Perbrntan baih (no. 414U' Dl dalam

sanadnya terdapat Muammil bin Ismail, dia hafalarunla buruk.
ees ,As-Sumn Al Kubn(7/2071.
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Ini diarfikan, bahwa onmg yang melakukan nikah mut'ahsaat itu
kemungkinannya belum sampai kepadanya larangan yang telah
disampaikan saat penaklukkan Makkah, dan karena itulah Nabi $
mamh.

Keenam: Haji Wada':

14838]. Diriwayatkan olah Abu puu6ee6 dari jalur Ar-Rabi bin
Suhruh, dia berkata, "Aku bersaksi atas ayahku, bahwa. dia
menceritakan: Bahwa Rasulullah Sr telah melarang hal ifu saat haji

Wada'."

hf dfJawab dengan drn Jaw:abnz

Pertanna: Maksud dengan hal itu saat haji Wada'
adalah agar tersebamya larangan dan pengharaman akan perbuatan

tersebut, karena banyaknSn manusia lnng m€nghadirinp.

Kduaz Kemungkinan terlintas di benak salah seorang
perawinya dari "Penaklukkan lvlakt<ah" ke "Haji Wada'," ki*u
mayoritas riuapt dari Sabrah: Bahwa hal itu taiadi saat penaklukkan

Ivlakkah. Wallahu a'lant.

'*r'Ot'C6r.1 :cri,i .tr.ttrh 4* -[trrrr].1 tlr
.J:re ,€+(tt

; 1983-t48391. Hadfts knran bin Hushain, 'Tidak ada
nikah l<eanli dengan walt dan dw slrsi tnng adil.'

e% ern, Abu hd\rc.2074.
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Hadits ini diriwayatkan oleh Ahmad997, 64-p*uou1-ie98, 61''-

Thabaranigg dan Al Baihaqilooo dari hadits Al Hasan, darinya. Di

dalam sanadnln terdapat AMullah bin Muhriz, seorang perawi png

mahak.L@l

Diriwaptkan juga oteh AslfslEfi'ilooz dari jalur lain, dari Al

Hasan s@ara muwl, dan dia mengatakan, "Walaupun (sanad) ini

terputrs, namun rnalpritas ahli iknu Uerpenaapat dengannya."

ldt ir tK, | ,,i-i ol u* -[t,.t']. t trt
198+t48401. Hadits Abu Musa, "ndak ada nikah

kecwli dengan wali.'

Hadits ini diriwaptkan oleh Ahrnadtoo3, Abu pu'6roo4, At-

Irrnidziloos, Ibnu Majahlffi, Ibnu HibbanlooT 5ata Al Hakimlm, dan

dia berpanjang lebar dan ma-talchriijalur-jalur periwayatannya.

Ada perbedaan pendapat mengenai maushul dan mutulnya

hadits ini. Al Hakim berkata, "Adalah dTahih riwayat mengenai ini dari

pam isti Nabi $: Aisyah, ummu salamah dan Zainab binti Jahsy." Dia

xn Aku tdak m€nernukannya di dalam Al Mtsm{ dan pengarang iuga fidak

menpndarkanrun kepadartn di dahrn lttlnf Al Mahmh li,E 22rn dan

setelaturla, rtuapt Al Hasan darinf-
e% &mn Ad-hryutlznl(3/2251, dari Imran, dari hnu Mas'ud'
eee At Mu'fim Al l<abtr(wl8/142/rc.2991.
rw ,As-Surlrtt Al Kubra(l/1251.
10or Uh. Biografinlra di dalam Tahddb Al lGmal,116/29-321.
tooz Al umrn,lgrta AErstnff'll /768/1.
roos MusTd Al hmm Ahnndl4/394,413, 418).
Lw gtmn Abu hud (no. 2085).
rw Sunn At-Tirmidzi ltto. 1101).
too6 5r*7lbnu Maftzlt (no. 1881).
l'to7 Shaliiti lbnu Hibban, pembahasan: Perbuatan baik, (no. 4077, 4078, 4083,

4090).
rcoe p4*64-2 Al Hakim (2/169,177,172).
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juga berkata, "Dan mengenai hal ini ada riwayat lain dari Ali dan Ibnu

Abbas." Kemudian dia mengemukakan lengkap tiga puluh shahabat,

Ad-Dimsrathi dari kalangan ulama muta'akhl<hir telah mengumpulkan

jalur-jalur periwayatannya. 1 00s

|;ilr t€ | rt& i.t qt- -[t,rt t]. t rro
1985-1218411. Hadits lbnu Abbas, " Tidak ada nilah

kecwli dengan wali."

Hadits ini diriwaptkan oleh AhmadtolO, Ibnu Ma;ahr011 61
Ath-Thabaranilo12. p6 ddarn sanadnp terdapat Al Hajjaj bin Arthah,

seomng perawi yar$ dha if, Hadits ini bernruara padanln, dan sebagian

perawi keliru dengan meriwa3Tatkannya dari hnu Al Mubarak, dari

Khalid Al Hadzdza', dari lkrirnah. Yang benar adalah "Al Hajjaj"

sebagai pengganti "Khalid".

,'a '".k?Rl if;t Cfr :u$p 4y -[t,rtv].r qll..

y; oy t:y|.Gtt ,;yc. (J,;tlrs ,Syr;. tiLtg.t Q) p\t f,
I or'd, irvfrv ryia gy,Vi s2';;*t q'fi.:t qo w.

{'{,

1986-145421. Hadits Aisyah, "Wanita mirna pun tpng
menikahlran dirin5Ta tanpa izin walin5n, malra nikahn5Ta batil,

1009 p- dari kalangan ulama kontemporer: Syaikh Muflih bin Sulaiman bin Falah fu-
Ras!,idi di dalam sebuah juz yang beriudul "At'Talqiq Al Jali hl Hadits: Iaa
nilraha illa biqali." Terbitan Muassasatr Kordoba.

Loro 11,-r"4 Al lrrnm Atu nd (1/?-ffi1.
tort Suw,Ibnu lutalah(no- 18801.
tor2 41 114u,prn Al l{abir (no. llg4).
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maka nit<ahn5n batil, mala nikahn5Ta bafrL Jila (lelaki itu)

menggaulin5n maka dia berhak atas mahar(np), karena

telah menghalallan kemaluannym. Jika merela bercelisih

maka sultan (penguas) adalah wali bug, Wng tidak

mempunyai wali-"

h{adis ini diriwayatkan oleh Aersyafi'i1013,71014 Ahnadlols,

Abu Daudrol5, At-Tirmidzi, hnu MajahtolT, Abu 6**u1r1018, Ibnu

11i65rr1019 dan Al Haldm1020 dari jalur hnu Juraii, dari Sulairnan bin

Musa, dari Az-Zuhri, dari Urwah, darinln.

Dan dia menilainya cacat karena mutal. Senrentara At-Timidd

b6kata, "Hadits ini hasan lnsan. Sebagian mereka

mernperbincangkannya [ltaren6]1021 Ibnu Juraii mengatakan: Kernudian

aku berjumpa dengan Az'Zrhi,lalu aku menanyakan itu kepadanlB,

rnalo dia pun mengingkariqB." Irbih iauh dia mengatakan, "Jadi

lenrahnya hadits ini karena hal tersebut, taPi disebutkan dari Yahlp bin

Ma'rFr, bahwa dia berkata: Tidak ada png menyebutkan ini dari hnu

Juraij selain lbnu Ula5yah, sementam Yahya mqdha'ifl<an riwaSnt hnu

Ulagnh dari lbnu Jumij." Selesai.

Penufumn hnu Juraij ini disambungkan o1r1', 611r-11',u1',u*i1022

dari hnu Abu Imran, dari YahSn bin Ma'in, dari lbnu Ulayyah, dari Ibnu

Juraii.

tors 11,*d AsysyfrTW.z75.\dran Al Ununl5/131. .

rott 1614971.
tots 74*14 Al Imn Ahnd (6llL7, l6tl66).
Lot6 grrr-, 4bu hud lno.10Bg).
torT Swiat? At-Thmlddk'p. 1102).
lo18 Sarraa lbnu Mafih (no. 1879).
tor9 Shalili tbnu Hlbban, pembahasan: Perbr.ratan baik, (no. 40471.
tozo Musdnk Al Hakim (2/168L
1o2r Pari naskah ; dan o.

to22 .qw.h Ma,ani Al AMr(3/Bl.
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Diriwayatkan juga oleh Al Haldm1023 dari jalur Abdurrazzaq, dari

Ibnu Juraij: Aku mendengar Sulaiman: Aku mendengar Az-Zthn-

Abu Al Qasim bin Mandah menghitung-hitung mereka yang

meriwayatkannya dari Ibnu Jumij, dan ifu mencapai dua puluh orang.

Dia menyebutkan, bahwa Ma'mar dan Ubaid bin Zuhr telah me-

mukb'ah (menguatkan) Ibnrl Juraij atas periwayatannya . itu dari

Sulaiman bin Musa, dan bahwa Qurrah, Musa bin Uqbah, Muharymad

bin bhaq, Ayytrb bin Musa, Hisyam pin Sa'd dan sejumlah lainnya telah

memubbai# (menguatkan) Sulaiman bin Musa dari Az-Zuhri.

Dia berkata, "Diriwalntkan juga oleh Abu Malik Al Janbi, Nuh

bin Darraj, Mindal, Ja'far bin Burqan dan sejumlah lainn5n, dari Hislnm

.bin Urwah, dari ayahnya, dari Aislnh."

Driwayatkan juga oleh Al Hakimloza dari ialur Ahrnad, dari lbnu

Ulayryah, dari hnu Juraii, dan dia berkata di bagian akhimya: hnu Jurarj

berkata, '[alu aki berjumpa dengan Az-Zvhri,lalu aku taqnkan hadits

ini kepadanya, namun dia tidak mengetahuinya. Dan aku tanyakan

kepadanya tentang Sulaiman bin Musa, maka dia pun memujinya-"

Lebih jauh lagi dia berkata: Dan lbnu'Ma'in berkata, "Penyimakdn Ibnu

UlaS6rah dari hnu Jurarj bukan lnng ifu." Dia juga mengatakan, "Dan

tidak ada seorang pun yang mengatakan tambahan ini1025 di dalamnSn

sdain hnu Ula5r5nh."

Ibnu Hibbanlo26, hnu Adi1o27, Ibnu AMil Barr1028,1029. Al

Hakim dan Snng lainnyra menilai cacatrya penufuran dari hnu Jumii.

to23 Mustadnk Al Hakm 12/16*1691.
ro24 14*p4^1i Al Hakim12/1691.
1025 pi dalam anotasi naskah aslinlE disebutlnn: Yakni perkataan lbnu Jumii, "[alu

alnr beriumpa dengan Az-Zltvi...." Dan seterusnya.
t026 Shalili lbnu Hibban, pembahasan: Perbuatan baik, (7385-386).
Lo27 41 11urri1,ka4n hnu Adi (3/2661.
rc?a 41-7n 1y6(19/861.

tw)



Talkhishul Habir

Dan kalau diperkiraan benar, mereka menjawabnla, bahwa

lupanya Az-hhntentang ini tdak mesti menjadikan Sulaiman bin Mrrsa

keliru terhadapnya.

Ad-Daraquthni iuga telah mernbicarakan ini di dalam Juz' Man

Ihddats wa -Nasija, lalu Al Khathib setelahn5ra. Al Baihaqi juga

berpanjang lebar mengulasnya di dalam 4t-5*r]'o30 dan Al

I{hilafgryt.lo3r p"rriLim juga hnu Al Jauzi di dalam At-Tahqiq'|os2

Sernentara Al Mawardi berpaniang lebar dalam mengulasnln di dalam

At Hawloss dalam menyebutkan hukum-hukum yang ditunjul'*an oleh

hadits ini secara nash dan kesrmpulan. Ifu sangat bermanfaat.

,Jtl p) iv}l, Jb fi'ofi :iip -[trtr]. t rrv

.titr'8 c'arlJt tJt,{"ji-'$ ef;tif;t ar:, )
tg87-148431. Hadits: Diriun3latkan bahwa beliau t

bersabda, '*orang rnnita frdak boleh menilahkan wanita

lain, dan tidak pula dirin5m setiliri- Sesungguhntra wanita

pezina adalah yang menilahlan diriryn *ndirt-"

Hadits ini diriwayatkan oleh hnu Majaftloa+ dan Ad-

Daraquithnilo3s 6ri jalur hnu Sitin, dari Abu Hurairah.

Dalam redalsi lainnln disebutkan: Dan kami mengatakan,

bahwa wanita yang menikahkan dirinya sendiri adalah pezina.

1029 Di dalam naskah aslinya dan naskah 
-r 

l[nu Abdul Ban disebutkan lebih dulu

daripada hnu Adi, sedangkan yang dicantumkan di sini dari naskah i.
Lom As$utla,z Al KubmlT/l05l dan setelahryra.
103r uh. Mul<hbshar Al Khilafitryh 14/101-105).
ro32 Tatqiq Alndib Al Khilaf (2/255-2571.
to33 4111",17(9/4fl71.
Lo34 5r-, tbnu MaJah (no. 1882).
tos 5**, 4d-Danquthni (3 / 227 -2281.
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Diriwayatkan juga oleh Ad-Daraquthni1035 dari jalur lainnya

hingga kepada Ibnu Sirin, lalu dia menjelaskan bahwa tambahan ini dari

perkataan Abu Hurairah

Diriwayatkan juga oleh Al Baihaqi1037 dari jalur Abdussalam bin

Harb, dariHisyam, daringa, dengan redaksi ini, secara mauquf.

Dan dari jalur Muhammad bin Martrnn dari Hiqpm secara

marfu'.1o38'Oiu Uokutu, "Tampakn3ra AMussalam hafal akan hal ifu,

kareiia dia mernbdakan yang nmrtu'dai yang mauquf

Catatan:

Ar-Rafi'i berkata: Karena itulah dia berkata, \f,/anita pezina

adalah yang menikatU" airiqn, dan tidak mengatakan: ,wanita lnng
menilrahkan diriqn adalah uranita pdna." ir039

Hal ini dicernari, karena disebutkan di dalam riwaSnt Ad-

Daraqurthniloao dengan redaksi,

.*fltA6'c# ,f,'ti
"Sannguhnya mnib gttg nmilahlan dirirya adalah pqtu?a."

'c3.')l-;- ok'6 :,r,* y.t Ll- - [t,r t t]. t ru
t.. .. . Ot -.ot1!,.* el g ar:.e.tt

LM Sman Ad-DanqufrTnl @/2A31.
1087 As-9umn Al Kubn (7 /1701.tw lbid.
tmg W/qgeL
tw Surlan Ad-Datquthni (3 / 2271.
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198&148M1. Hadits Ibnu Abbas: Bahwa beliau pernah

membolehkan nikah mut'ah, kemudian menariknln kembali.

Hadits ini diriwayatkan oleh At-Tirmidolo4l dan membuatkan

safu bab tersendiri unfuk i6.1042 Di dalam sanadnya terdapat Musa bin

Ubaidah fu-Rabadzi, s@rang perawi yang dha'if.

Al Majd bin Tairniyahlo43 cukup mengherankan, karena dia

menyebutkan dari Abu Jarnrah Adh-Dhuba'i: Bahwa dia bertanyn

kepada hnu Abbas tentang mut'ah wanita, lalu dia mernberikan

dalam hal ifu, rnalo maubnya berkata kepadanln,

"sebenamya itu haqn pada kondisi sulit, dan kaum wanita hanya

sedikit." Maka dia pun berkata, "Ya (benar)." Diriwayatkan oleh Al

Bukhari. Selesai.

Namun ini tidak terdapat di dalam Shahih Al Bukhai, bahkan

hnu Al Atsir menilainya gharib di dalam Jami' Al Ushul, lalu dia

menyandarkann5ra kepada Ra/ln seorang.

Aku katakan: Al Mizzi menyebutkannya di dalam Al Athnf pada

biografi Abu Jamrah, dari hnu Abbas, dan dia menyandarkannya

kepada Al Bukhari pada pernbatnsan tentang nilohro'l4 dengan redaksi

lnng sama dengan Snng disebutkan oleh hnu Taimiyah. Kernudian aku

menrjuknya dari asalnya, lalu aku dapati pada: Bab larangan nikah

mut'ah terakhir. Lalu dia mengernukakannya dengan sanad dan matan

ini. denrikian untuk diketahui.

rcat Sr*, 4t-Thmidzi lno. ll22l.
1042 p;r"5ug-', oletr hnu Al Mulqin di dalam At kdr At Munir, (7/5671, redaksiq,ra,

"Bab hnu Abbas menarik kenrbali (pernyataannfia tentang) ill<ah mut'ah." Tapi
bab ini tdak disebutkan di dahm versi cetak Sumn At-Tirmidzi.

rw At MunAqa g/L34ibqxlan:a Nail At Authal.
rM Shanih et Bukhari (no. 51 16).
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Diriwaya&an juga oleh Al Ismaili di dalam Mustakhmt'nya

dengan lafazh "jihad" sebagai pengganti lafazh "kondisi sulit." Sungguh

mengherankan dari pengamnglo4s, bagaimana dia tidak merujuk .4/

Athraf padahal itu ada padanya jika memang [letaknya]106 luput

olehnya dari asalnya?!

14845]. Kami.meriwayatkan di dalam Kitab Al Gharar min Al
Al<hbar karya Muhammad bin Khalaf Al Qadhi, yang dikenal depgan

Waki': Ali bin Muslim menceritakan kepada kami, Abu Daud Ath-

fnayaisi menceritakan kepada kami, Hawil Abu Abdullah menceritakan

kepada karni dari Daud bin Abu Hind, dari Sa'id bin Jubair, dia berkata:

Aku berkata kepada hnu Abbas, "Apa yang engkau katakan tentang

put'ali? Orang-orang banyak membicarkaannya, sampai-sampai

seorang penyair mengatakan tentang ifu." Dia berkata, "Apa yang

dikatakan penyair itu?'Aku berkata, nDia mengatakan:

r* l.tc? G'u'Y lv 6-# 
"ut"1jv 

$ #.Lfi f
,tht,1L1,*'t,* Lk # Lt )rp\i'#) e ct'b
Telah aku kabl<an kepada Syail<h setelah majlisnyalaT berlangsung

lanta,

Wahai 5ang bqteriak, apkah engkau tahu fatvn lbnu Abbas?

Apakah engkau meniliki wanitlw pada rul<hshah penghujung,

Yang manjadi tanpbnu hingga datangng onng-onng?o

1045 Yakni Elunrnln, Al Hafizh hnu Al Mulqin. Lrh. Al BadrAl Munir(7/5681.
lM Di dalam naskah aslinya dicanhrmkan, "Letak" sedangkan yang dicantumkan di

sini dari naskah g dan o.

1oa7 pi dalam naskah o dicantumkan: Lii (diamnya).

1o4t' Di dalam anotasi rnskah aslinya disebutkan, Yakni wanita rukhshah(keringanan).
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Dia berkata, "S€omng penyair telah mengatakan itu?" Aku

jawab, 'Ya.o Maka dia pun tidak menyrkainya, atau melamngnya.

I4f,il+6l. Al 111ru1'rglu6i10ae berkata: [hnu]10s0 As-Simak

menceritakan kepada kami, AI Hasan bin Sallam menceritakan kepada

kami, Al Fadhl bin Dukain menceritakan kepada kami, AMussalam

menceritakan kepada kami dari Al Haffi, dari [Abu]1051 65u116, dari Al

Minhal, dari Sa'id bin Jubair, dia berkata: Aku berkata kepada hnu

Abbas, 'Fatwamu telah menyebar melalui para pengendara, dan para

penyair telah bersenandung tentang itu.n Dh b€rkata, "Apa lnng mereka

katalran?.',... lalu dia menyebutkan kedua bait qpir tadi. Maka dia pun

b€rkata, "sublaarnllaah, d€rni Alhh, bul6n ifu yang aku fatunkan.

(NilGh mut'ah itu tdak lain hanyahh bagaikan bangkai, tdak halal

keoali bagi lnng terpaksa."

148471. Al Baihaqi meriwayatkan dari jalur Az-Zt*v| dia berkata,

"Tidaklah Ibnu Abbas meninggal kecuafi dh telah menarik kenrbali fatwa

mt.

Disebutkan juga oleh Abu Auanah di dalam htab Shahittnya.

tu184ti1. Abdurrazzaq meriunyatkan di dalam Mushannafnyarosz,

dari Ibnu Juraii, dari Atha', dari hnu Abbas: Bahwa dia pemah

mernandangnya halal, dan dia menrbacakan (apt), oMaka isti-isti gng
telah lramu nilmnti (annpuri) di anbm mqelo." (Qs. An-Nisaa' l4l:24!,.
Dan Ibnu Abbas mengatakan, "Di dalam l;rr'loss (gira'ah) Ubay bin
Ka'b disebutkan, u! fl lthingga ualtu tertentu)."

lMe y"iL, di dalam Al Mu'hm Alfabrlarlna AtFThabarani (no. 10601).
1o5o P6 naskah p dan o.

105r pi dalam naskah aslinya dicanfumkan "hnu," sedangkan yang dicanhrmkan di sini

dart nasloh I dan c.

Lo52 Al Musliamal:(no. 140221.
10s3 yu61 qin'ah. Demikian yang disebrrdran di dalarn anotasi naskah asliqn.
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Dia berkata, "Dan dia (lbnu Abbas) juga pernah berkata,

"semoga Allah merahmati Umar. Mutbh itu tidak lain kecuali rahmat

dari Allah. Denganya Allah mengasihi para hamba-Nya. seandainya

fidak ada larangan Umar, tentu zina tidak pemah diperlukan

selambnya."

l4S49l.lbnu Abdil 6111054 menyebutkan dari Al-Laits bin Sa'd,

darf8ukair bin Al Asyajj, dari Ammar maula Asy-Syarid, "Aku tanyakan

ke#a lbnu Abbas tentang mut'ah apakah itu pelacuran ataukah

nikah? Da berkata, 'Bukan pelacuran dan bukan nikah'. Aku berkata,

'[-alu apa ifu?' Dia menjawab, 'Mut'ah, sebagaimana yang dikatakan

Allah'. Aku berkata lagi, ''Apakah harus ada haid padanya?' Dia

menjawab, 'Ya'. Aku berkata lagi, 'Mereka saling malarisi?' Dia

menjawab, 'Tidak'."

Pelajaran yang dapat diambil:

Perkataan Ar-Rafi'i mengesankan bahwa lbnu Abbas/1055

berbeda pendapat sendirian dari para sahabat lain mengenai mut'ah,

karena dia mengatakan, bahwa bila rujuknya (penarikan

pendapakrya,4atwanya) benar, maka (pelakunya) harus di-hadd

(dihukum) berdasarl<Nr ijma.

Sebenamya hnu Abbas tidak berpendapat demikian sendirian,

karena pendapat ini juga dinukildari sejumlah sahabat dan yang lainnya.

Ibnu Hazm mengatakan di dalam Al Muhalla1055, "Masalah: Dan tidak

boleh nikah mut'ah. Yaitu pernikahan hingga waktu tertentu. Hal itu

pernah dibolehkan di rnasa Rasulullah S, kemudian Allah &
menghapusnya melalui lisan Basul-Nyu &, hingga hari kiamat."

tM At-Tamhid (10/1 15-1 16).
ross W/4991.
rM Atlttutpth(9/519).
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Kernudian dia berdalih dengan:

l4S50l. Hadits fu-Rabi bin Sabrah, dari ayahnln, di dalamnp

disebutkan:

'&- )-r)t,)'i''r:,p 1l' * it J;tLi;
e;--v; qr ,$ 6,ibrlt hl itif;t 711 os ,y |li;

tir? i ,yi?i,ip Ardr,* ulwl QiiJt
.-:rqt

Aku mendengar Rasululhh I berkhutbah di atas mimbar, belbu

bersabda, ohnngsiap gary manilahi wrTib hingg rcktu tatanfu,

nnla hadalmp meinbqilan kepdanlp ap (mahar) Snng t&h
disebutl<ann5a, dan tidak bleh maninta kqnbli sdikit pun ap tnng
telah dibailanng, lalu mencaail<ann5a. I{araa snun#phntn Allah

* telah abs l<alian hinga lnri kiamat o

Ibnu Hazrn berkata, "Apa yang Allah trammkan atas kita hingga

hari kiarnat, maka kita telah mernpercalni penghapusannya." Lebih jauh

dia b€rkata, "Ada seiumlah salaf 1nng telah menghalalkannln setelah

ketiadean Rasulullah C, di antaranya dari genarasi sahabat: Asrna binti

Abu Bakar, Jabir bin AMultah, Ibnu Mas'ud, hnu Abbas, Muaw[nh,

Amr bin Huraits, Abu Sa'id, Salarnah bin Umayyah bin l$alaf dan

Ma'bad bin UrnaSyah bin Khalaf." Dia juga berkata, "Diriwagntkan juga

dari Jabir dari para sahabat tentang masa Rasulullah &f, masa Abu

Bakar dan masa Umar hingga mendekati akhir masa khilafahnya." Dia

berkata, "Diriwayatkan dariUmar, bahua dia hanya mengingkarinya bila

hal itu dilakukan tanpa disaksikan oleh dua saksi yang adil. Dan mereka

yang berpendapat demikian dari kalangan tabi'in adalahr Thawus, Atha,

Sa'id bin Jubair, dan semua ahli fikih Makkah." Dia berkata, "Dan kami

t
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telah mengernukakan atsar-atsar tentang ifu di dalam Kibb Al Ishal."

Sdesai perkataannp.

Apa yang disebutkann5ra dari Asma:

t4S5f1. An-Nasa'ilos7 iuga meriwa5ntkann5ra dari ialur Muslim Al

Qarri, dia berkata,

:,?i, 
-#:;ridti f *i 4,al *'de;

P:t iv\" ,k lt );t # ,)' ridi ,Uui
"Aku masuk ke tenrpat Asrna binti Abu Bakar, lalu kami

menanyakan tentang mut'ah wanita, rnalo dia berkata,

'Kami melakukanqn di rnasa Rasulullah C'."

18521. Sernentara a&ar Jabir; terdapat di dalam riwayat
y,.ts1irolos8 dari jalur Abu Nadhrah, darin5n,

.,q)'ri) C f W 6\)., l, );r'€ (^w

"Kami melakulonnyaa bsarna .Rasulullah, kamudian Umar

melarang itu atas lorni, rnalo lorni pun Udak p€rnah hgi
mergulangiryn."

148531. AMr lbnu Mas'ud; terdapat di dahm
Slphilnt]os9, darinla, dia berkata,

106? As\turan Al Kubra,lraqla ArNasal (no. 554O).
tw gpltih Mtsfrn(no. 11105) (17).
r@ Stnhth Al Bukhad k:r- 4515) dan Shahih Mttslht|,setelah (no. 11103).

Ash-
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'f;'€ :&u, fl iyif;t'u< Ll lnr J t-' 6';3
. { #'ii'fiv #tii3'1 W6.5iqU\

Rasulullah $ menrberi kami keringanan trntuk menikahi wanita

hingga uraktu tertentu dengan sesuafu (mahar)." Kemudian dia

mernbacakan (alnt), "Hai omngomng tmg bainmn, ianganlah kamu

hannkan ary-ap Sang bik gru tdah Atlah hakllan bgi kamu." (Qs.

Al Maa'idah [5]: 87).

sedangkan afsarhnu Abbas, telah dikernukakan sebelumqa.

I4S54l. AtsrMuasifh; aku belunr P€rnah melihat itu darinya

sampai sefuarang, kenrudian aku mendapati di datam Mslnrnaf

Afiunaado6o, dari hnu Jgraii, dari Atha, dia berkata: orang 5rang

p€rtarna kali lorni mendengar darinln tentang mut'ah adalah ShafuEn

bin Ya'la bin Urna-Unh, dia berkata:

U;'--*t *Y, G tflu. €.lt -ur6hf ,'U g?f
.a zJui'til:r'i$n,# /.t *tit"i $L

Ya'la mengabarkan ke,padaku, b"; Muawiph melah'rkan

mut,ah dengan seorang wanita di Thaif. [alu aku mengingkari itu

padanya. Kernudian kami menernui hnu Abbas, lalu kami ceritakan hal

itu kepadanfia, maka dia pun berkata, Ya."

l4S5q. Abar Amr bin Hr,raist; diistamtlon oleh riwaSnt Srang

terdapat di dalam riunpt [rrt1sli6106r dari ]rlur Abu Az-Zubair:

tw lutuslnnmf Abdunas (no. 121021).
L06t shahih Mtglhn (no. 12105) (16).
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it,3r *tr: altt ;r2 l;lisur'!ij;. * iA r);'q-
;W ,F ;- f nlt *3 t i', ,)* )t);'* ,*

'*;? / )t' ):ct G

Aku mendengar Jabir berkata, "Kami pernah melakukan mut'ah

decrgan (mahar) seg€nggam tepung dan kurrna trnh.rk beberapa.hari,
pada masa Rasulullah C dan Abu Bakar, hingga Umar melarang kami

melakukaq ifu berkenaan dengan perihal Amr bin Huraits."

t48561. AtsarMa'bad bin Umayyah dan Salamah bin Uma$nh;

disebutkan oleh Umar bin Syabbah di dalam Akhbar Al Madinah dengan

sanadnln:

u:'.*
i:!;i *u; * rt;t ei'..-,r # itl'i.'z;lc'of

Bahwa Salamah bin Umayrh bin Khalaf melakukan .miut'ah

dengan seorang wanita, lalu hal ittr sampai kepada Umar, maka dia pun

m€ngancamnlp atas hal itu.

148571. Sedangkan kisah saudaranya, Ma'bad, aku tidak pemah

melihatrya. Kemudian aku menemukannya di dalam Mushannaf

Abdurnzzaq.1o52 p"-iLim juga kisah Amr bin flw6i1s.1063

tct62 14*1r,rr.1 Abdunaaq !rc. 14271.
10s HR. AMurrazzaq di ddam Al M.6har7,nf (l/500/no. 4f.291, dari hnu Juraij, dia

berkata, "Abu Az-Zubair mengabarkan kepadaku, bahwa dia mendengar Jabir bin
Abdullah berkata, Amr bin Humits datang dari Kufah, lalu dia melakukan (nil<ah)

mut'ah dengan seorang mantan budak perempuan. Kemudian perempuan

dihadapkan kepada Umar dalam keadaan hamil, lalu Umar bertarnTa kepadanln,.
perempuan itu pun berkata, 'Amr bin Huraits melakukan rul<ah mut'ah
denganku'. Lalu Umar pun bertanya kepada Amr, maka dia pun
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148581. Riwayat Jabir dari para sahabat, aku tidak melihakrya

din5ntakan secara jelas, tapi yang ada darinya, bahwa dia mengatakan,

"Kami melakukan (nikah) mut'ah pada masa Rasulullah S/lm, Abu

Bakar dan permutaan masa kekhilafahan g-ut."1065

Dalam riwayat lainnln disebutkanlffi' Lalu di akhir masa

khilafah Umar ...

Dalam riwaSnt lainqn lagi dis€butkan1067: Kami melakukan

mut'ah pada rnasa Rasulullah, Abu Bakar dan Umar.

Sernna itu terdapat di dalam riurayat Muslim dan Mushannaf

AMtrnaq.

Di antara mereln yrang maslrhur dalarn mernbolehkannya adalah

Ibnu Juraij ahli fikih Makloh, karena itulah Al Auza'i mengabkan

tentang apa lnng diriua3atkan oleh Al Hakim di dalam Ulum N
HaditJ68, "Lima pendapat orang-orang Hrfrz 5nng ditinggalkan..."

lalu dia menyebutkan di antaranya tentang mut'ah dari pendapat ulama

Makloh, dan menggauli uranita pada dubumln dari pendapat ulama

Madinah. Namun demikian, Abu Awanah meriwa3ntkan di dalam kitab

Shahil>nya, dari Ibnu Jumii, bahwa dia mengatakan kepada mereka di

Bashrah, "Saksikanlah oleh kalian, bahwa sestmgguhnyra aku telah

menarik kernbali hal itu." Dernikian itu setelah (sebelumqd dia

menyampaikan ke,pada mereka delapan belas hadits yang di dalamn37a

dis€butkan bahun hal itu tidak apa-apa.

menrberitahunln perkara itu dengan jelas. Umar berkata, 'Mengapa bukan 1nng
ihr'. Dernihan ifu k€trka Umar melarang hd ters€but lgnrlsrd mut'ali."

l@ to,zsool.
t06s 4"5r-, Al Kubm, karya An-Nasa'i (no. 5538) dengan redaksi ini.
tw Mtshannaf Abdumzaq(no. 14021) dan Msnd Al tmam Ahmad(3/380).
t067 Slnhih Mustim(no. 1405) (15).
rca luh'rifat Ufrim N Hadtbhal. 65).
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?ia .;, eus ifrr'of qr:, ,li-[troq]. r t,\q

.cSr, €6,lw'*u; *tirij,f., ar^;f
. 1989-148591. Perkataan penulis: Diriwayatkan, bahwa

seorang wanita di dalam suafu rombongan menyerahkan
perkaranSn kepada seorang lelaki, lalu dia menikahinln,
kemudian hal ifu sampai kepada [Jmar, maka dia 'pun
mencambuk orang yang menikahi dan 57ang menikahkan.

Hadits ini diriwayatkan oleh AsySyafi'i1069, Ad-Daraquthnilo7o

dan Al Baihaqilozl dari jalur hnu Juraij, dari Abdul Hamid, dari Ikrirnah

bin Khalid, dengan redalrsi ini. Di dalam sanadnya ada keterputusan,

karena Ikrirnah tidak pemah mengalami masa tersebut

Bab Para Wali dan Hukum-Hukum Tentang Mereka.

flt, til:r u ri-..rr t*f 4t,Ly -[r,rr .]. \ r 1 .

1990-1218601. Hadits,
dirin5m daripada walinga,
oleh a5nhn5a."

t06e Al Uh,n, karya AsySyafi'l(5/13t.
1o7 o Sunan Ad-Danquthnt (3 /2251.
roTt 4"3.r* At Kubm Q /1111.

.fr .. t 9. t.b:rt VSI-
"Janda lebih furhak terhadap
dan gadis penawan dinilahlan
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Ad-DamquthniloT2 mgriway6tkarulya d6ri hadits Ibnu Abbas

dengan redaksi ini, tapi dia menyebutkan: (6it :', "Dimintai

percetujuannSa"sebagai pengganti $*i:A'Diniffi<an' "

Al Baitnqi1073 menuturkan dari AslrSyafi'i: Bahwa Ibnu

Uyainah menambahkan, (ril +\i /)q "Dan gadis pemwan

dinitraht<an oteh aghrya.' Ad-Daraquthnilo74 5e'.161u, "Kami tidak

mengetahui seorang Pun lrang menyepakatiryn atas hal ifu'"

Ini terdapat di dalam riwayat p!61irn1075 dengan berbagai

redalsi, di antararqTa, ( \rJ 6l tdltq $ti ,#3'u V$.'*l'Ji'
ti-,lt) ',tur* t&ih bqhak tffn dainy daripada walirya, dan gndis

paawan diminbi izirnSa otd alptnp magani dirinp."

Abu Daud berkata setdah meriunyatkannp dengan redalsi:

$i-r,f 6';,l!-.J-i'r*Sril 'Dan gdis paawan diminbi paetuimnn5a oteh

a|aln5a,n dia mengatakan, "l-afazh (l-irl tidak terPelihara. Itu dari

Sutnn bin Ulninah."

PelaJaran yang dapat diambil:

Hadits ini menyelisihi:

1486U. Apa Snng diriwayatkan oteh lbnu Abi SyaibahtoT5, dari

Hrsain bin Muhamad, dari Jarir bin Hadm, dari Ayyub, dari lkrimah,

dari hnu Abbas:

to72 s,mn Ad:Dtanqudz,il l3/239-2N, 241I
to73 Asgizarl Al Kubn (l /7151.
Lo74 gr-7 4d-hryufiA p/2411.
tots 96217i1i tutusltnt (no. 1421).
1oz6 g*6*n Al Hafizh m€ngesankan bahwa riwayat ini terdapat di dalam

Mushanruf Abu hl<ar bin Abi Siaibah, namu-n sebenamya dia meriwayatkan4a

daud Sumn Abu Daud(no.2W9l, dari lrtur Ubman bin Abu Slnibah'
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Bahwa seorang gadis perawan datang kepada Nabi flf, lalu

menyebutka,r: bahwa a5lahryp telah menikahkannya sedangkan dia tidak

menyrkainya, maka Nabi $ mernberinya pilihanryn.

Pam perawin5a bhah, narnun dinilai cacat karena mual, darr

karena Jarir bin Hazim meriunyatkannSp sendirian dari Ayyub, serta

karena Husain meriwayatlrannlp sendirian dari Jarir.

Hal ini diiawab: Bahwa Ayytrb bin Suwaid meriwaptlranrqla dari

Ats-Tsanri, dari ASryub s@ara nnushuL Dernikian juga Mu'tamir bin

Jud'an Ar-Raqiy meriwaSntlonnya dari Zaid bin Hibban, dari Ayyub

secara maushuL Jika ada perbedaan tentang stafus maushuldan mutal
nya hadits, maka dihukumi bagl yang meqnmbunglrannp berdasarkan

cara para ahli fikih.

Tentang hal kedua: Bahwa Jarir di-mubba'ah dari Agryub,

sebagairnana 5nng anda lihat.

Tentang hal yang ketiga: Bahwa Sulaiman bin Harb me
mutaba'ai (menguatkan) Husain bin Muhammad dari Jarir.

Terlepas dari ifu, Al Baihaqi1077 menyatakan bahwa itu
diartikan, bahwa alnhqn ifu tanpa kesepadanan.

Wallahu a'latn. '

Mengenai masalah ini ada riwayat lain:

14862,48631. Dari Jabir yang diriwayatkan oleh An-Nasu'i1078,

dan dari Aislnh yang juga diriwayatkan oletr fui-Nasu'i. 1079

to77 As.Sutan Al Kubn (l /tl4.
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.")l Jtt'{',t};A 'i* -[t'rrt]'r Irr

tggt-t43Oql. Hadits, 'Seonng wali frdak ada hak

terlndap ianda."

Hadits ini diriwaptkan oleh Abu Daudlom, An-Nasa'ilo8r dan

Ibnu Hibbanlo82 6r.1 hadits Ma'mar, dari Shalih bin Kaisan, dari Nali

bin Jubair, dari hnu Abbas, dengan tanrtntnn:

.6:.,rA riltfr,:Jr-i 4t )
hn unnib 4fin ha*toryn dtu'inbi pasetuimnqp' dan

d*nng mantplcan izinnY fiasehtfumy)''

Paraperawinyabaah,dernikirrnFrrgdikatakanolehAbuAl
Fath Al Qr.uqniri.loa3 Dan dikatakan: Bahwa Ma'mar keliru dalam hal

ini. Yakni, bahwa sebenam5n shalih mernbawakannya dari Abdullah bin

Al Fadhl, dari Nafi bin Jubair. Dernikian pendapat Ad-Daraquthni'los

tsyi;r-zsb ;J sYi>"at?$ | L$ ,!PL*.
.6k q)'-t-,)ri1 f;tir, L:#

. Hadits Ali, .TIga hat 5ang Mak bleh dttuf,a:

shaht, aplabila telah frb fualrtwn); Jenaah, apbila

lo?8 As\tun,. Al Kubn, karya An-Nasa'i (no' 5385)'
to?g Sman An-Nasa'i (no. 2366I
tw Sman Abu hud (tro- 2100).
lc)81 Sun T AftNasa'i (no. 3263).
lwz 57471i 16nu I'Iibban,Perntahasan: Perbrratan baik' (no' 4089)'

toas N finan, ka4B hnu Daqlq Al td t'al' 398/rp' 1079L
rw 5r*7 44-gPlquthnt (3 /239L
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telah datang (kematiannya); dan wanita janda, apabila telah
menemukan kesepadanan -"

Telah dikemukakan pada pernbahasan tentang shalat, dan

bahwa hadits ini terdapat di dalam riwalnt At-Tirmidzi.

-[t,rro].rrrv
1992-148651. Hadits,'Janganlah lalian menilahlan

perempurtlpercmptru yatim hfuryga lalian meminta
pavtuJmn mereka."

Al Hakimlos meriuayatlonnyra dari hadits Nafi dari lbnu Umar,

dengan tambahan:

''oitt'ti 'oK:'" L'i
oJila merela diam, ,mka ifu adahh izin (percetujuan) mereka."

D dalam hadits ini terdapat kisah. Sementara itu Ad-Daraqutlmil086

meriwaSntkannya lebih lengkap dari ifu, dan dia menjelaskan, bahwa

yang menikahkannya adalah parnannya.

14866| Diriwayatkan juga oleh Abu Daudr087, 61-Jisni6ri1088,

An-Nasa'i1089, Ibnu 1-1i66rr1090 dan Al 11uL61091 dari hadits Abu

Hurairah dengan redaksi:

togs AlMusbdmk(2/1671.
tM Sumn Ad-hncutlni (3 /2291.
twt Sunan Abu hud lrrc.. 20941.
ro8€ 5r-, &t-Timidzi (r:r- 1109).
ro89 SurwT Ar7-Nasali(no. _3265, 326n.
1090 Shahih lbnu Hibban, penrbahasan: Perbrntan baik, (no. 4086), tanpa

redalsinln, tapi beralih kepada hadits Abu Musa yang
s&lumqp.

1o9r Tldak tercantum dari versi cebk Al Musbdntr, dan ini terdapat di dalam ltfrhaf Al
Mahnh, (16 / Ql / 735-36 / no. 2O5O7l.
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'rJ'jbft qrf '$i -;*'ori ri-,r A';:ai ?,,>i,

.qY )t;
oPaanptmn gtim diminbi pasehtiuannip menganai dirinSn,

lalu jilca dia diam, nnka itu adatah izinn5a (pqsetttiuanrya). Dan bila dia

manolak, rmka diblehkan absnya.n /l@2

Dsebutton di dalam srntu riwayat Abu Daudro$'

.6b t';i'.-*.')l Lk'oti
ohn bik dia maa ngis, atau dian, nnka ilu adatah *oauu-r*

(ridlrantn).'

Abu Daud berkata, "ldris At Audi keliru dalam mengatakant i:.rt

(menangis), ini tidak nnhfiizh."

lMTl.lbnu Hibbanloel dan Al Hakiml@s meriwalntkan dari

hadits Abu Musa Al Asy'ari, dengan redaksi:

'{rf op {"t2, iL!{.'oy ,q e'-$t';l:-J
.rarlT \t

oPaanpuan 
Satim diminbi pasefuiuanryn mangenai diriryp.

Bila dia diam maka itu adakh kaelaann5a, dan bila dia h'dak mau mala

frdak bleh dipl<sl<an absn5a.'

r0e2 [d/SoU.
toes SLrrw? Abu Daud (r.p. 20941.
to94 51ru15i1i 16nu Hibban, pembahasan: Perbuatan baik, (no. t!085).
1@5 14*6.1, Al Hakim (2/16G76n, dan dia berkata, "lni hadits shahih str5,'ni

dengan slnrat Al Bukhari dan Mnslim-"
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Catatan:

Setelah mengernukakan hadits yang kami kemukakan

redaksinynnya dari riwagnt Al Hakim, Ar-Rafi'i berkata, "lni dan khabar-

khabar lain yang semakna."

Karena itu adalah bagus m€ngernukakan hadits Abu Humirah

dan hadits Abu Musa bersamangra, karena kemungkinannya dia

mengisyamtkan kepadarryra.

Hadits lain seputar bab ini:

t48681. Dari Airy"ah dengan redaksi:

;4tt2:l ;2iiJt ?li-j
ol{aum vvanib dinhlbi pesehtjuan mangandi kenaluan

mqel{a...." Hingga akhir hadits, hadits ini diriunyatkan o14', y*1i*.1095

Q\ti lil:., ,{-.tt:W'u,i-r;. *f Jttt,Ly*
.w*

' Hadits, "Janda lebih berhak terhadap dirinSn
daripada walin5n, dan gadis Wrawan diminta izinngn, dan
izinn5m adalah diannyn."

Mr.rslim meriwa5ntkannya dengan redaksi ini dari hadits hnu
Abbas, dan ifu telah dikenrukakan.

rM Stnhih Mslin (no. 1420).
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Hadits lain seputar bab ini:

144691. Dari Abu Huraimh dengan redaksi:

ru#lt ',rY jnr Jt4 c- $u ,otl* ,F 4,'€:31
.'.^* bf ,jti

,Gadis pqawan ddak bldT dinil<ahlan hingga dimintai idtl.'

Mereka berkata, "wahai Rasutullah, bagairnana izinnln?" Beliau

bersabda, 'Dn dbrn.n

Hadits ini diriwayatkan oleh Al Bukhari dan Muslim lmutafry
'"1ui1X.t@7

l487ol. Dan diriunyatkan puh oleh Al Bukhari dan Muslim

lnutbfaq 'rPiltrtcreB dari Al1Ph,

.tiY,r#it:i6 ,€:as 4tii.lnt Jyt ( '*ii
Aku berkata, "Wahai Rasulullah, sesr.rngguhnya gadis perawan

s.rka rnalu." Beliau ptrn b€rsabdq "Izinn5a dalah diann5a-"

" .Jt t r-,;jlvir,L rv-lt^v\1. \ 1 qr

1993-148711. Hadits:'WaIa'adalah kel<etabtan

*pqti l<ekenhtan nasb-"

toeT shalnti Al Bukhari (no. 5136) dan shahih Muslim lno- 14191.
tctes shahili At BuAlzari (no. 5137) dan Shahih Muslim (no. 1420).
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Hadits ini diriwaSntkan oleh Asy-Syafi'i10ee, Ibnu Hibbanlloo

dan Al 11uLi,rr10r dari hadits Abu Yusuf Al Qadhi, dari Abdullah bin

Dinar, dari lbnu Umar.

Insya Allah akan dikemukakan pada pernbahasan tentang wala'.

.{'S;r oi',$Lf,jfut tLy-[t,rvv].r rrt
199+148721. Hadits, " Penguaa adalah mli bagi Wng

frdak mempungai wali."

Hadits ini diriwaSratkan oleh AsySyafi'ill02, Abu Daudl103, Ibnu

Hibbarluo4 dan png lainryn, dari hadits Aisyah, pada hadits t€rakhir
yrang dikemukakan pada bab png sebelumnya

;t e; p-31 #L t*3, if ,L-6-1t 
^vrJ. 

\ t t o

'ri'u;k
1995ll#731. Hadits: Bahwa Syu'aib ttr menikah dalam

keadaan tdak dapat melihat.

Al Hakim meriwa3ntlonnya di dalarn Al MtsbdnFlos d6,.1

hadits Ibnu Abbas dengan sanad 37ang tidak ada masalah padan5ra,

bahwa dia mengatakan tentang firman Allah A[, "Dan saungwhnya

tw Mt stzd Asy-$Eft\ 0:n1 339).
Llcfr Shahilr lbnu Hibban, penrbatrasan: Perbuatan baik, (no. 4950).
ltot 74*64-1, (4/3411, dan dia b€rlota, "Hadib yang sanadnya shahih."
rtoz 114,-y6 Aq$tnfiAd.275l, &n Al uun(5/151.
ttc's Swrur Abu Daud(no. L0831.
rto4 Shatiti lbnu Hibban, pembahasan: Perbr.ratan baik, (no. 4074).
77os 4114rt5dnk (2/5681, dan dia berkata, "Hadits im shahihsesuai syarat Muslim."
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l<ami bqar-bqar melihat kamu s@mng gng lenah di antam kami."

(Qs. Huud [1U: 91), dia berkata, 'Diia tidak dapat melihat."

Ar-Rupni menyebutkan di dalam l{ibb ,Aqr$nhadat dart N
Ealtr,bahwa Syu'aib tidak buta, akan tetapi beliau mengalami itu setelah

kenabian dan mentmaikan risalah serta telah menyelesaikannya.

Salah seorang dari guruguru kami, yaitu Taqiryuddin As-Subki,

cendenmg kepada pendapat ini dan mernbelanya, setrta menyanggah

apa lnng menyelisihinya. Namtrn hadits Ibnu Abbas yang tadi kami

kernulrakan menpngkalnp . Vit*anu alam.

Ada perbedaan pendapat mengenai orang yang menikahkan

Musa dan menyililVo, apaloh qru'aib atau selainnya? Mayoritas

berpcndapat bahwa itu adalah qru'aib.

145741. Diriwayatkan dari lbnu Abbas: Bahwa itu adalah Yutsri,

p€nguasa Madnn. Driwayatkan oleh hnu .1rir1106, dan pam

perawinyra Wah, kecuali gumg?, Su[Bn bin Waki'.

1,1ti751. Driwaptkan dari Al 11*r't1107' Bahwa itu adalah

pernimpin penduduk Madyan.

148761. Diriwayatkan dari hnu Ishaq: Bahwa itu adalah pendeta

dan duhrn penduduk Madyan.

14fl771l. Diriq4ntkan dari Abu Ubaidahllo8: Bahwa itu adalah

Yabun, anak saudara Syu'aib.

l4S78} Disebutkan secam gambling di dalam Musnad Ad-

Darimllw dan Al f+ibull,tto dari Abu Hazim Salamah bin Dinar,

bahwa itu a&lah Syr'aib, sang NabilL.

tt06 7r1Ei,' nill-Thabari (20/621. Aajuga meriwalntlorurya dari ialur Abu Al Aliyah Al
AUart Lmatl bin Al Haibam, darl Abu Quhibah, dart Harnntad bin Sahrnah,

dart Abu Hamzah, dari hrnr Abbas, dengan r€daksi int.
tro? Talbt . Ail?-Thabrf 120/62L
tto8 164
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Pelaiaran yang lanat diambil:

Nama anak perernpuan Syu'aib yang dinikahi oleh Musa adalah

Shufur, sedangkan saudara perernpuannya bemama S5nrqa'. Al Hakim

meriwayatkannya juga di dalam Al Musbdnli.rttT

.tJ-! ..r
.4,:,tv

a
-[t,rvr].trrr

.J:re q+6)
lgg6-t1fj79l. Hadits lbnu Abbas, " fidak ila nikah

kecuali dengan watf Wng benlal dan dua saksi Wng adil.'

Hadits ini diriwayatkan oleh ArySyafi'illl2 611 Al Baihaqillls
dari ialur lbnu l(hutsaim, ddri Sa'id bin Jubair, daringra secara nntquf,

Al Baihaqillr4 m€ngatakarl setelah mengernulekannya dari jalur

lainnln dari lbnu l(hutsaim dengan sanadnp s@ara mar{u'dengan

redaksi:

.gtd, :f ,*+-)';rg\Urlf ir<, v

'Tidak ada nikah kanli dazgan uali 3png bqal<al atau

paTgttae,n dia berkata, "Riwayat yang mahfuzh adalah yang

diritmgntkan secam mauqul

Kemudian dia meriwaptkanqBlrls 6ri jalur Ats-Tsauri, dari

hnu Khutsaim, dengan redaksi ini.

rlos Shnat? Ad-Dadnti(no. iln, dl dalam kisah lnng panjang.
trro mht 41 AutM lg/2361.
rrrr Al ltfisadnk (z/ 4oz,).
rttz 41 U-q t{art/a AENtBft 'l (5/221.
rtts 4"3r-, Al ttubn (l /112, 1241.
iM 4"3ir-, Al ltubra (7 /1241.
ttts 4"3*rs,, Al Kubn (7 /1241.

i.tLt-Urr\La'(,'
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Dan dari jalur Adi bin Al Fadhl, dari Ibnu Khutsaim dengan

sanadnyal 1 16 secara mar{u' durgan redaksi:

L#';"ti;<:l og ,1;L g+q,Uiyf .€,
.Jyt; (/;rgts q),

"Tidak ada nikah kauali dangan onli dan dua aksi 5ang adil,

jil<a sanng unli Spng 4i5*"i,rlll7 manilahltanng kepdan5n, mal<a

nilahnSa badl." Sementara itu Adi adalah perawi yang dha'if.

1997-18801. Hadits Utsman, "Orang trang dang
ihran frdak boleh menilah dan tidak pula menilahl<an."

y*1irr1118 meriwaSntkannp dari hadits Aban bin Utsman, dari
Utsman, dan di dalamnya terdapat sebuah kisah, dengan tambahan: ( ii
,ia,A "Sqa ddak boleh metninang." Dan juga Ibnu 11166111119 dengan

tarnbahan: e t+iljl "Dan frdak bteh maninang atasn5n."

.:'i:;j-rj:er;1jlr f. Gr,ii-\ 11^

1998. Perkataan penulis: Pada sebagian riwayat
disebutkan, " Dan frdak boleh betnksi-"

rrt6 hid.
rrtt 16y9921.
rtts 57r1ri1i 714r"1i-(no. 1409).
lll9 57u6ni tbnu Hibban, pembahasan: Perbuatan baik, (no. 4L241.
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An-Nawawi berkata di dalam Sgrh Al Muhadzdza*Tzo "Para

sahabat kami mengatakan bahwa riwayat ini tidak valid." Demikian juga

yang dinyatakan oleh Ibnu fu-Rif'ah.

Yang benar, bahwa png ditambahkan dari para ahli fikih itu

diambil sebagai kesimpulan dari perbuatan Aban bin Utsman ketika dia

menolak menghadiri akad. Dernikian untuk diperhatikan

|;;t*G'fi'\ -[t,r,rt].rrrrir tK. v 'Lr-
-i-+s)

1999-1488U. Hadits , 'Tidak ada nilrah kecuali dengan
empat hal: pemlnang, wali, dan dua orang sa&sl'.'

Hadits ini diriua5ntkan secara mar{u' dan nnuqull Al
Baihaqillzl meriwalntkannga dari hadits Abu Huraimh s@ara mar{u',

dan di dalam'sanadnya terdapat Al Mughirah bin Musa Al Bashari, yang

mana Al Bukharil122 -elrnu1u1-r, bahwa haditsnya munkar

I4S82l. Driwayatkan juga oleh Ad-Daraquthnillz3 6r.i hadits

Aist/ah dengan redaksi:

.i+&lt: g3:Jb'S^:st:-{rl n S&r d 1i )
'Di dalarn nil<ah harus ada enpat hal: utali, suami (mempelai

. pria), dan dua omng saksi." D dalam sanadnya terdapat Abu Al Khashib

Nafi bin Maisarah, seomng perawi yarry majhuL

tm 4114uXru'(7/2511.
rtzt 4"s,r*, )i K;;; (t /t4sl.
t722 4p7n714i At Kabir(T/sl9l.
rt?3 St*, 4d-Damquthni (3/ 2251.
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Sedangkan riwayat lnng mauquf:

t48831. Diriwayatkan oleh Al Baihaqi di dalam Al Khikfi5yaftz+

dari hnu Abbas, dan dia mqr-shahilrl<annya. Diriwayatkan juga oleh

Ibnu Abi Syaibahllzs: Muawiyah bin Hisyam menceritakan kepada kami

dari Sufiyan, dari Abu Yahya, dari Al Hakam bin Mina, dari Ibnu Abbas,

dia berkata:

LT;-o{0Li:;4rt,:4'l r&trr G'ok 6 ;'f
Ot+b)

"Minimalnya dalam nikah ada ernpat haI Orang

menikahkan, orang yang meniloh, dan drn oftmg saksi."

,r-1,i11?$ | ,l8.JG *3;r'Xtt Jb fi ,t; ,lf
.t3r{ r*: -*i t4 gjt e-)y W f i

'Perkataan penulis: Diriwayatkan bahwa beliau C
bersaMa kepada Ali, "Janganlah englau menangguhlan
empt hal-..-" [-alu beliau menyebutkan di antaran3n:

menikahkan gadis perawan bila telah menemukan
kesepadanan.

Hadits ini telah dikernukakan, namun dengan redaksi'

"lJanganlah anglau mqanggrhhrllT26 figu hal," mal<a yang keempat

diperhatikan, dan zhahimya bahwa itu berita pertama.

trza 14uyi6"1-,. Al Khitaftyyat (4 / lt0l.
tt?s 74*1^r.1: lbnu Abi gnibahl4/l3ll.
1126 pri naskah 1.

lEng
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.+t:';A#t i.:';x,L**
' Hadits, " I{a,mi dan Bani N Muththalib adalah

*suafu Wng srna....n

Hadits ini telah dikenrukakan pada pembahasan tentang zakat.

3t 'i6 *i l:'\" J-'6 G; f:j -[r,r,rr].y. . .

La-:]L:g *'r, ,&ti,pc:,t e'u ^lg ,jybt?r,t
.,

.r;,u' ,i *i n ";*tt
2000-l4Seq. Perlrataan penulis: DiriwaSptkan bahwa

beliau ! bersabda , " Seangguhnya Nlah memilih Kinanah

dari keturunan Ismail, dan memilih Qunislt dart Bani
Kinanah, *rta memilih Bani Hastlim dai Qunis11.-

Hadits ini diriwayatkan oleh MuslimltzT danAl Bukhari di dalam

At-Tarikllt2s sertaAt-Tirmidzill2e 6u6 hadits Watsilah bin Al Asqa.

Disebutkan di dalam riua1nt At-Tirmidzill3o lang juga riwa3nt

Ahnadu3l.

p(, '"1 lr'ut ,kAL et).t ,{r'u ,jUU ii,r ilt

tt27 Slmhili Muslhn (no. 22761.
rr?3 4p7ri111i At lkbir ll/ 41.
Ltze 5r-, 4t-Tirmidzi (no. 3606).
ttfi 5.-, 4t-Tirmidzi (no. 3605).
LLst 74r-r4 Al Imam Ahnad (4/fin.

...dq
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"saungguhnya Allah mqilih Isnnil dari keturunan lbrahim, dan

Kinanah dari kefurunan Ismail.... "Hingga aLtrir hadits.

Aku katakan: Hadits ini merniliki banlnk jalur periwayatan yang

dikumpulkan oleh guru kami, Al lraqi, dldalam lslab Mahajiat N Qumb

ft Malniirt Al Anb.

Catatan:

Ini fidak diselisihi oleh:

148851. Apa png diriwagntlon d€h At-Tirmidziu32 dati Abu

Hurairah seoaria mar{u':

.e,-#t....#tsr
"Handalm5a omngont\l Mwtti dari ma nfunga

nqtelr motmng merel<a Wry t&h nanWt di mas iahilW...."
Hingga akhir hadits, karena hadits ini diartikan sebagai pembanggaan

lrang menyebabkan perendahaan orarg Islam, kesombongan dan

merernehkan otang lain. Senrentara disimpulkan dari hadits Watsilah

sebagai kesepadanan, dan ifu dis€butlon dalam benfuk

kepada pernberi nikrnat.

1132 SuHT At-Thmldzilno. 3955).

t;;u.p*fi,n;nrt?,;| 4
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:JLl *3 {'\tt &'fi ,tt., ,t, -[t,r,rr].Y. . \

"tt,s-4,y1:r,? ; r,* -y'F;# )€sl i?l
.ieL'rfix.e

2001-148861. Perkataan penulis: Diriwa3ratkan bahwa
beliau Q bersaMa, "Onng-orang Anb ifu aling *padan
*bagian mereka unfuk *bgian lainnga, stu kabilah
dengan kabilah lainnga, afu suku dengan suh, lainngm,

*eonang dengan orang lainnga, kecuali onang sombong
abu pe.mbelann."

Al Hakimll33 meriwayatlonnln dari hadits lbnu Juraij, [dari lbnu

Abu Mulailoh, dari lbnu Urnar, dengan redaksi ini. Perawi 3nng

meriwaptkan dari hnu Jurallrtsc Mak dis€butkan namanya. hnu Abi

1166rn1135 telah menan5aakan itu kepada aphnya, dia ptrn berkata, "lni

dusta, tidak ada asalnya."

Di bagian lainnyr6rrse dia mengatakan: Batil.

DiriunSntkan juga oleh hnu Abdul Barr di dalam 41-7rr17ol'rt7
dari jalur BaqigrSnh, dari Zur'ah, dari Imran bin Abu Al Fadhl, dari Nafi,

dari Ibnu Umar.

rrs Aku fldak menenlrkanrqn di dahm Al Musbdrak dan Al Haftzh Udak
mengrandarkannya kepadanp dl dalam ItUhaI Al Mahmh, (8/W-iln pada apa

Snng disandarkan oleh hnu Abu Mulaikah dari hnu Umar. Akan tetapi Al
Baihaqi di dalam ,As^Sumn Al Kubn (l/1341, meriwayatkannya dari jalur Al
Flahm. Kennrngkinan hnu Al Muhin mengambil itu darinya, lalu keliru dalam

, sernentara Al Haftzh lbnu HaJar tdak mernperhatikar itu.
Wbblu a'htn

rr34 A* yang di antara dua tanda kurung siku telah hitang dari naskah aslinya, dan

alm mencanfumkannya dari naskah p dan c.

tt35 lal lbnu Abi llafrn (l/All/rc. l2%\
tt% n4 6,- Abi llatrnll/4?.1424/rp. 12751.
trtt 1g7n 116(19/165l.
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Ad-Daraquthni berkata di dalam N llal, "Tidak shahih."

Ibnu 11i66*1138 berkata, "lmran bin Abu Al Fadhl

meriwayatkan riwayat-riwayat palsu dari oftrng-orang tsiqah."

Ibnu Abi 11u6-113e berkata, Aku tan5nkan itu kepada ayahku,

dia pun berkata, "Munkar. Hisyam bin Ubaidullah Ar-Razi telah

menceritakannya, lalu dia menambahkan di dalamnp, qt+'5tl 'atau

setelah: Gt*t i0 'abu pantbdam'.'1tt4o Dia berkata, "Maka

berhimpun padanya para penyramak dan mereka hendak

mengenain1n."1l4l

Ibnu Abdul gurr1142 berkata, "lri munlorlagi palsu."

Ibnu Al Jauzi menyebutlorurya di dalam At llat Al
Uuar*8nt)143 dari drra jalur hingga kepada Ibnu Umar. Pada salah

saturryra terdapat Ali bin Uruah yang dihduh hnu gi66unll44

mernalsukan hadits.

Sernentara pada yang safun5n lagi terdapat Muhamrnad bin

Attriyyah, db nntuk(riwaftrfra ditingga[6n)

Yang pertarna terdapat di dalam riwa5at lbnu Adiu6, sedang

png kedua di dalam riwapt Ad-Daraquthni.

Riwayat ini memiliki jalur lainnyra dari selain Ibnu Umar:

rrgg 11166 41 lutanuhk (2/7071.
rtse ht tbrru Abt Hafim (!/4231.
ttno 1,975931.
rrar 6r1u1ur.r riwayntrya: Hingga sebagian orang meng-/rasarz*an haditsnp, dan

berkah, "Sebenamya makna lni adahh: atau pembuat perisai." Maksudrrya:

mereka adalah orang-orang yang membuat perisai kulit.
lraz 4p7rr1ii4 (79 / 7651.
LL43 Al lat Al Mubnahigh (2/6L7.5181.
tt44 y166 41 Majruhin (2/rcn.
tt45 At Kanitl'/2091.
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148871. Diriwa5ntkan oleh Al Bazzdr di dalam MusnadnyarL$

. dari hadits Mu'adz bin Jabal yang meriwaSntkannya secara marfu',

.;kl p. ti:bx. d lt ),ir,kl y'\. ti:h;. i jt
"Orang-onng Anb ifu se@i,anny dengan sebgian lainng

adalah sepdan, dan pm maula ifu sebgianng dangan sebagian

lairng adalah sepdan.

Di dalam sanadnln terdapat Sulaiman bin Abu Al Jaun, yang

rnana lbnu Al Qaththanll47 berkata, "Dia tidak dikenal." Kernudian dari

itu, hadits ini dari riwayat Khalid bin Ma'dan, dari Mu'a&, padahal dia

tidak mendengar darirya.

Catatan:

Hadit yang dha ifini menyelisihills:

I488S1. Apa yang diriwa}ntkan oleh Abu pu,rd114e dan Al

11u;6rr1rso dari jalur Muhamrnad bin Amr, dari Abu Salamah, dari Abu

Hurairah s@ara marfu':

.jb u{ t;sJf -^bE 
€!. t;-

"Wahai Bani Batndhah, nikahl<anlah (anak perempuan kalian
'dazgw) Abu Hind." Mereka ak*rimyra menikatrlrannyra. Dia berkata,

"Dra adalah seoftmg tukang be[<am."

tr4'6 p4,-ro4 Al har g.".. 267n.
rr47 n"Our 41 Wahm m Al llnn(3/62-631.
rr48 pi dalam naskah aslinya dicantumkan, "Tidak menyelisihi" dalam benh.rk

penaftan, sedangkan yang dicanhrmkan di sini dari naskah p dan ,.
tt4e g.-, 4bu Daud (no.2l12l.
LJ5n 41 M,o64ru1; (2/t@1.

312



';at 1*t *3 {'\, Jb'fi

Talkhishul Habir

Sanadryra hasan.

,Ly-[t,r,,r1].Y. . y

2OO2-p3391. Hadits: Batrwa beliau C memilih
kdaldran daripada kekayaan

Pilihan ini fidak ada asahrya, tapi dikuatkan oleh riunpt valid di

dalam:

11{3g2Il. ,adr.Stnhif]151, bahwa dib€rilon kepada beliau kunci-

lnrnci perbendatraraan burni, lalu bdbu menolaknln. Namtrn hal ini
tidak menaftkan kekapan (kculnrpan) yang disebutkan di dalam firrnart

Allah C, "Dan Dia mandaptimu sfuai sanng 3ang kekumngan, lalu

Dia mqnbqil*an kecukupn." (Qs.Adh-Dhuhaa [93]: 8).

Disebutkan di dalam sernua, siah Bahwa beliau meninggal

dalam keadaan berkecukupan, dan diriwayatkan secam valid bahwa

bdiau mernohon perlindungan dari ke,fakiran, sebagaimana yang telah

dikernulokan pada pernbatrasan tentang zakat.

Dan kami juga telah menyebutkan sebagian dari ini di dalam

O*r}*ry tentang kekhususan-kekhususan beliau.

Pelalaran yang dapat diambil:

AqrSyafi'i b€rkata, "Asal kesepadanan (s*kultl di dalam

pernikahan adalah hadits Barimh, kefika dia diberi pilihan, sebenamya

dia diberi pilihan karena suaminln belum sepadan." Selesai.

e

ttst shaltih At BuAhad 1no.6590) dan Shahith Mwlim lno. 22961.
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Para salaf berbeda pendapat: Apakah dia seorang budak atau

oftmg merdeka. Al Bukhari menyebutkan perbedaan dalam hal ifu, dan

yang njih bahwa dia adalah seorang budak, dan ini nanti akan

dikernulokan.

:q!' t,,',9;t ti)- -[t,rr \]. Y . . r
2003-t48911. Hadits, n Ukma adalah pewaris pn

nabi."

Hadits ini dirirrnyatkan oteh Ahrnadtts2, Abu nuudlls3, At-

1ir-i66rr5a dan lbnu Hibbanrrss dari hadits Abu Darda. Ad-Daraquthni

mavdln'ifluirnl{, di ddam Al thlrfi, karena sanadqB kacau.

Dernikian 3rorg dikatalon oleh Al yrgr6.r157

Al Bukhari menyebutlonnya di dalam ktab ShahilrnyltrsB

tanpa sarad.

a- t )
-g-a-. . la.'Vj tls d-r

j:rltt(alrl;f 6TJl ,f 4+rniv'6 tL)-*

' Hadits: Beliau bersabda kepada Fathimah binti Qais,
"Menikahlah dengan Ummah.' [-alu dia pun menikahinla,
sedarrglon dia (Usamah) adalah seorang maula, sementara

dia (Fathimah) adalah wanita Quraiql.

rr52 74,-o4 Al trpm Alnnd (5/1961.
ttss Sunan Aht Daudlno.364ll.
fl54 5r-, 4t-Tbmldd bo. 281).
1156 5L1ri1i 16nu Hlbhn, pernbahasan: Perbuatan baik, (no. 88).
tts thl e&tkrqutlnt (6/2lGnn.
tts7 yrr1gr,6t1irr Sumn Abu Datd(5/243-ZUl.
u58 porr6ullu*tl: Itnu, bab: Ilmu sebe}lm p€rlotaan dan perbuatan.
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Muslim meriwalntkannya dari haditsnya, dan ini telah

dikernukakan pada bab dilamngnya seoftmg lelaki merninang pinangan

saudaranya

.i*l j'r\v pljt'{.f sy,Ll- -[t,rlyJ.y . . r

200+14f,;921. Hadits, "Jika da dua wali wng
menikahlan, mala trang prbma lebih berhak."

Diriwaptkan juga:

.W )\"t'q, lV" ti;'n -rl; d
"Wanib mana pw lnryt dnilahl<an oleh dua uali, rrnka dia

mtuk 5ang f.rAnn dari kdwtlp.' 
,

Hadits ini diriwaptkan oleh Ahrnadllse, 66-prirr',itt60, Abu

Daud1161, At-Tirmidzi1152 dan An-Nasa'i1163 dari hadits Qatadah, dari

Al Hasan, dari Samurah, dengan redalrsi yang kedua. Hadits tersebut

dinilai haan oleh At-Tirmidzi, dan di-shahij>l<an oleh Abu 2*'u61164,

Abu Hatimu6s dan Al Hakim di dalam Al Mtsbdmk.1166 prl 6iu

menyebutkannSn pada pembahasan tentang nikah dengan beberapa

redalrsi yang sesuai dengan redaksi pertama. Keshahilrartnya

pada ka.ralidan penyirnakan Al Hasan dari Samumh, karena

rr6e Y*-4 Al hmm Ahmad(s,/8, 11, 18).
tr6o S,r,-, 4d-Darimi (no. 2L93, 21941.
rt6t Sr-, 4bu Daud lno. 2088).
tt62 S** 4t-Tirmidzi(no. 1110).
ll6s Sun? Atl-Naf i(no. 46821.
tL64 n 1 hnu Abi Hatim (l/4$4/no. l2l0l.
rt66 rbid.
tr€n 41 14*6dnk (z/t71l.
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para perawinya tsiqah [akan tetapilu5T u6u perbedaan di dalamnya

terhadap Al Hasan.. Diriwayatkan juga oleh Asy-Syafi'i1168, Ahmad1l5e

dan An-Nasa'i1170 d36 jalur Qatadah juga, dari Al Hasan, dari Uqbah

bin Amir. At-Tirmidzi berkata, "Al Hasan dari Samurah dalam hal ini

lehifl. shahih."

hnu Al Madini berkata, "Al Hasan tidak pemah mendengar apa

pun dari Uqbah."

Drir,rayatkan iuga oleh hnu Majafilul dari ialur Sa'id, dari

Qatadah, dari Al Hasan, dari Samurah atau Uqbah bin Amir.

I ,t zll.-*v t+t

i,{; p\t h'El )j3 r:li ,Lt- -[t,rrr].t. o

200sl148931. Hadits , 'Bldak mana pun Wng menilrah

tanp tzin maulan5p mala dia berzitn."

Diriuayratkan juga/tt7z, (*U'rtW\ oMaka nilruhn5, bfrl.o

Hadits ini diriwaptkan oleh Ahmadlu3, Abu puu61174, dan At-

Tirmidzi,ll7s dia mengiasarlonrryn, serta Al Hakirn,1l75 6iu -*-
stnhitil<arvrya, dari hadits hnu Uqail, dari Jabir, dengan redaksi yang

patarna.

1167 P5r1 naslott p dan r.
tt68 a1 (l-., lortaa AqFst/aft' I 15 / t6l.
tt6e Mu$nd Al hrnm Alrd 14/1491.
ttTo Su,n r AftNasa't Al Kubnkp. 6279).
1t7t 5s2217lbnu Mafth (no. 2190).
tt72l6/5gp,1.
Lt73 14,-n4 Al Imam Atudl3/s0l, #21.
tL74 gr-, abu Daud k... 20781.
rt75 ShtwT At-Thnzidzi(no. 1111).
ttt6 1y 74*64(2/1941.
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Wg4l.Diriwayatkan juga oleh Ibnu Majah1177 ;16vi riwayat Ibnu

Uqail, dari lbnu Umar.

At-Tirmidzi berkata, "Tidak slnhih, sebenamya itu dari Jabir."

Sernentara ifu Abu pu,r61178 meriurayatkannya dari hadits Al

umari, dari Nafi, dari hnu umar dengan redaksi yang kedua, lalu dia

mengomentarinya dengan man-dha'ifl<anya dan mernbenarkan

rmuqufnya.

t48951. DiriwaSptkan iuga oleh lbnu Majahll7e ;166 hadits hnu

Unrar dengan redalrsi ketiga:

.fi';$;
'Btdak nnnaPun 5rug manilah bnp izin pam fuann3a, maka

dia bqzina.'

Di dalam sanadnya terdapat lt'tindal bin Ali, seorang perawi png

dha'if..Ahrnad bin Hanbal bedrata, "lni hadits munlar." Dan Ad-

Damquthni di dqlam Al llal mernbenarkan mauqufnya matan hadits ini

pada Ibnu Umar.

Adapun redaksi yang nnuquf.

t4S96l. Dirir,vayatkan oleh Abdurrazzaqll8o d6t'i Ma'mar, dari

Ayyub, dari Naft, dari hnu Urnar: Bahrra dia menghukum seomng

budaknyn png menikah tanpa seizinnSn, lalu dia memisahkan keduanya

dan menrbatalkan mahamSn, serta menrukulnya sebagai hadd

(hul$rman).

Lr77 Sutan lg11u Majizh (no.1959).
tt78 Sr*, abu hud bo. 20791.
ttTe San T lbnu Maiah $lr- 19601.
tl8o 14*1*-21: Abdumas (no. 12981).

: .. z lgzt ,. ..4
)5\ f..e)t ir t^'-r



Talkhishul Habir

'*l y?iirast;'3r' llrlf ,Ly -[t,r1v].y. .r
.t''* i ,#')t *.'

2OO6-lM97l. Hadits: Bahwa Bilal menikahi Halah binti
Auf, saudara perempuan AMurrahman bin Auf.

Ad-Damquthnill8l meriwayatkannya dari hadits Hanzhalah bin

Abu Sufpn, dari ibunya, dia berkata, "Aku melihat saudara perernpuan

Abdurrahman bin Auf diperisbi Bihl."

Riwayat lain seputar bab ini diriuqzatkan:

t48981. Dari Zaid bin Aslam di dalam Mansil Abi pur4.tr82 '

);'r# ak*Yt +t*-3r e? Gl,j.
.$l;t ltsD'# ,;.h *, {rbt..v

' Perkataan penulis: tentang kemuliaan nasab: Di
antaran3n berafiliasi kepada pohon Rasulullah f, dan di
atas ifu Umar membangun daftar pembagian rezeki.

Aqr$nfi'I , dan telah dikernukakan pada

r Tehh dikernukakan iuga hadits:

.Ct,f'ot'e*)f i;
trst Sumn Ad-Darquttni (3 /3Ol-3O21.
tt82 74n*i1 4bu hud (no. 2291.

dil
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'Setiap nasab dan sebab akan terpufus, kecuali sebabku dan

nasabku."

Bab Penghalang-Penghalang Nikah

; i;- rt g:>|t'u i;-,L-y -[t,rr 1]. Y . . v

.i',rlt

2OO7-1M991. Hadits, " Dlharainkan l<arena Wntnrcilran
apa wng diharamkan lrarena kelahiran-"

Diriwayatkan juga:

...._3r u?H6
'Ap 5ang dihamml<an larqa n*b.'i
Hadits ini diriwayatkarn oleh Al Bukhari dan Muslim (muttafaq

alaihytae dari hadits Aisyah dengan redalrsi yang pertama.

Riwayat Al Bukharillsa 6ri haditsnya:

. r-3t'u i:H t1'9etb'St'u t;?
oHammlanlah ; pqrytusuan apa Wng dihammkan karqta

naab-"

D dalam suafu redalrsi An-Nasa'i1185 dit.!,rgurr'

nae 51ru1ii1i 4l Bukhari(no. 2646) dan Shahih Muslim$'rc.. l44l.
,]aa 51r4i11i 14*1i- (no. 47 961.
llss gr*, lrr_Nasa,i (no.3300).
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....LbltL? iivjr u? (,

o...apa gn1 dihanmt<an l<arqta Or*r-r, dihammtan iuga
(karana) pan9rusuan."

Hadits lain yang berkaitan dengan bab ini:

149001. Dari hnu Abbas mengenai kisah anak perenriruan

Hamzah, beliau bersaMa:

=3t'u 
?H Y gr:alt'u iH.'ff)

"Dan saungguhn5n dilnnnkan larqa pattlus@n aF gng
dihanmlan larana nasb."Hadits ini dirir,raptkan o"lgh Al Bukhari dan

Mr.rslim lmutbfag 'alaill.ttx Dan riwalnt Muslim:

f1tu
"...karqla rahim."

;r'?" Jr'^fr C,*l &'i *T: ,b ,f ,l'; -Y . .A

.tc\t i ,:,r* oki F'd'*3-:tl&-: eT; *r
2008. Perkataan penulis: Mengenai halalnya (mantan)

istri dari orang lpng diangkat anak; karena Nabi C
menilrahkan VurdP,8z dengan Tainab binti Jahql, !/ang
rrana beliau telah mengangkatnf Eaid) sebagai anak,

kemudian beliau menikahi (mantan isilrilnSn.

tt86 51r1y1i 41 &*lnri (no. lMT.
rr8? Dati nasl€h p dan r.
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Tentang kisah menikahi Zainab telah dikernukakan.

l490f1. Adapun bahwa beliau $ mengangkat Zaid sebagai

anak, ini diriwa5ntkan oleh Al Hakim pada biogvaft 7aid, di dalam

Mustadmknya.ll8a

, i-f*';il;r 6 ; ,:* d u.* -[tr.Y].Y. .r

2009-149021. Hadits Ibnu lJmar, " htangsiap
menilahi *onang wanib, kemtdian mencerailannya

*belum menggaulinSa, malra dihanmlan bagrnW pan
ibuntm, narnun frdak dihannlan bagtryp anak

til. ir'iX *,t#tilf *',r? A,f" ol ,P

perenptmnnga.'

At-TirrnidolLS9 meriwa3ntkannln

dari ayahnya, dari kakekn5n, dengan

dari hadits Amr bin Syu'aib,

mat<nanya. Dan At-Tirmidzi

bgkata, "Tidak shahih, karena ini diritrayatkan dari Amr bin Syr'aib,

td-ari ayahnyallleo o141 Al Mutsanna bin Ash-Shabbah dan hnu [ahi'ah,

sedangkan keduanya dha'if

Yang lainnya merrgatakan, "Tampaknya Ibnu lahi'ah

mengambilnya dari Al Mutsanna kemudian menggugurkannya (tidak

mencanfumkan di dalam sanadnya), karena Abu Hatim mengatakan,

bahwa hnu lahi'ah tidak mendengar dari Amr bin Syu'aib."

rLB Al Musbdmk (3 / 2L3-2L41.
778e 5r*r At-Tirmidzi(no. 1L17), dan dia berkata, "Tidak shahih dari segi saradryn."
1190 Dari nasliah j.
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Catatan:

Jelas bahwa perkataan fu-Rafi'i: $';-ir flbnu Urnar) adalah

keliru, kemungkinannya dari perqnlin, sedangkan yang benar adalah ijl

ry,r fibnu Amr), dengan tambahan tazrwu.

RiwaSTat lain 37ang berkaitan dengan bab ini:

149031. Dari lbnu Abbas dari perkataannya, diriwayntkan oleh

Ibnu Abi'Hatim di dalam Tafsimyallgl dengan sanad kuat hingga

kepadanyaa, bahwa dia berkata:

.rilf d JrJ'f Uu1 ti. tr.';.'ol #i?;r S-:;r'6it riy

' "Bila seorang lelaki m€nceraikan seorelng isfui sebelum

menggaulinya, dan uranita itu meninggal, maka ibungra fidak halal

baginya."

Ath-Thabarille2 -*rLi1ijma mengenai hal ini. .. r
14904} Tapi disebutkan di dalam riwayat hnu Abi Syaibahttss

drrti Taid bin Tsabit, bahwa dia merrrandang tidak rnasalah bila telah

m€nceraikannya, narnurl mernakruhkannya bila karena ditinggal mati

olehnya.

ue1 Sdbagaimana di dalam Ad-DtrrAl Manhtrl2/2421.
tr,z Didahm naskah p dicanhrmkan: Atr-Thabarani.
ttes 114,o1p,rn1lbnu Abt Sgtbh 14/171-1721.
rte4 74u*.ni11n' Al tnatn tukkk(2/5331.

C,
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k|y t:4:J|ol'#u6"ii?;r 73t ,h, *J*'fi
.qyJt GL1bt tiy, ,:,q1iir I ,i6 nijf ti

Bahwa dia ditanp mengenai seorang lelaki 5nng menikahi

[seorang wanita]1195, kernudian wanita itu meninggal sebelum dia

menggaulinla, apaloh ibunp halal baginlp. Dia berkata, "Tidak, ibu

Udak ielas (shtusn12a). Sedangkan png ada qpratqn adalah anak-anak

isfui yang di dalam pernelilraraannln."

Jb'8 oi,ti-[tq . 1].Y . \ .

.#l fr,f iY'#-x ;lr ?$t gur'ui- ok
.'

2010-149061. Perkataan penulis: DiriwaSntkan bahwa
beliau I bersaMa,'hrantgsiap beriman kepada Allah dan

hari alrhir, maka janganlah dia menggnpulkan air (mani)n57a

di rahim dw wanib betsudara.'

Diriuryatkan juga dengan redaksi: '

.-l . .',.u.,. ,.1 l'!..oiet f: ,l cte gr* iJa otd,

%dalah tqlalmat omng yarg mangumpullan aa fimnihp di
d!" dn wnia fusauhn.n

u95 D"rl naskah p dan o.
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ndak ada asalnya dengan kedua redaksi ini. Ibnu 6l ;6*i1196
menyebutkan redalrsi yang kedua namun fidak men5nndarkannya

kepada suatu kitab pun dari htab-kitab hadits.

Ibnu AMd 6u6i1r97 berkata, "Aku tidak menernukan sanadqp
seielah aku merneriksanya di dalam banpk kitab."

Hadits lpng berkaitan dengan bab ini:

l4907l. Hadits
gnh1bAntes,lrte

Bahwa dia bettata, "Wahai Rasulullah; "nilohilah saudara
perernpuanku." Beliau bersabda, Dia tidak halal bagiku...., Hingga
akhir hadits

149081. Riwayat Abu Daudr200 dari hadits Fairuz Ad-Dailami, dia

.Lr,.rr ,dk v 'iti ,6*lli:f ir J;r[ ,Uti r;{

berkata:

a

Ummu Habibah di ddam Ash-

tt% AFTat qiq(z/zzgl.
1197 1y*7 ini tdak terdapat di dalam versi cetak At-Tanqihdalam mengulas hadits ini.

Lih. (3/1771. hnu Al Mulqin berkata di dalam N &dr At Munir, (ttBgOl,
"Sangat gharib. Tidak teringat olehku siapa yang meriwayatkannya setelah aku

,, - _ mencarin5a dengari seksama selama beberapa hhun."
tr% Shul;il, 41 Bukhatt (no. 51Ol) dan Shahih niuslim(no. 12149).
ttss 1575951. Di dalam anotasi naskah aslinya dicanhrmlian sebagai berikut, "Telah

sampai secara langsung dengan dibacakan kepada pengarang db."
L20o SaTat? Abu Daud(no.22421, redaksinya: ...#..., dalam bentuk ta'nib.
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'rJ, d Jv, ,g6lf *it'j." f ,,r1 I' J;, E ,*ii
."r+ rri|

. Aku b€rkata, \[ahai Rasulullah, sesungguhnya aku tU"h
menreluk Islam, sernentara aku beristikan dua wanita bersaudiiia.n

Betiau bersabda, oCqailan mana dad kdwnSa tang ag*au
kffiki"

Adapun redaksi At-Tirmiddlzol 61 dalam riwayatrya:

.:*r+4?t
mlffiah mrrp &rr kduatry yng ag*au kMaki' Nant

akan dikernukakan pada bab niltahqn orarg musl,rik.

p!' A,WLv-,
'Hadits Ali mengenai O,-'**ta bersaudara.

Nant akan dikernulolon di bagflan+agian akhir bab ini.

"Jif;r'i(j.t zi;} *: u)* -[tq.lJ.Y.\\
Ur;i r:r,Ws Se if;,trr'),Wl 4,)Lli3lt,gli*

.u:j,l, * ujbti'),6:;rt Je u:#ty .q+f * *
20tl-14909t. Hadits Abu Hurairah , " Seorang wanita

frdak boteh dinikaht (dimdu) dengan btbinyn (audara
perempnri a51ahn5;a), frdak pula eorang biW (dimadu)

rmr ShtpanAt-Tirmidziltro.t]^Bgl,redatsinF: ...v*4...,dalambentuk b'nib.
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dengan anak peremptnn audara taki-lakin5mt2oz, tidak pula

*onang perempuan (dimadu) dengan bibing (sudan

Wremptnn ibunSa), frdak pula *onng bibi (dimadu) dengan

anak Wrempuan sudan Wrempuanng, *rb tidak pula

tmng fua dengan tnng muda, dan tidak pula 5nng mtila
dengan lrang fua." .

Hadits ini diriwayatkan oleh Abu pur61203, ArTirmidzir2o4 6*
An-Nasa'i1205 6ri hadits Daud bin Abu Hind, dari AsySya'bi, darinya.

Di dalam riwayat An-Nasa'i tidak disebutkan redaksi:

...6:11'lr * "jK' U(:, )
' Wanita Sarg tw Mak bleh dinilahi dagan wantb muda...-"

Dan setenrsnya. Ini &-shahibl<m oleh At-Tirmi&i. Asalryn di dahm

Ash-Shahihaii206 d66 jdur Al A'rai, dari Abu Huraimh, dengan.

redaksi:

.Wq f'tt ur. l yri$t lf,sr'; &- |
osamng perempuan frdak boleh dimadu dangan bibinia

(saudan perempuan aghng), dan tidak pula seonng perqnPwn

dangan bibin5n (saudam p*anpwn ibunSa)."

Riuayat 14*1111207 dari jalur Qabishah, dari Abu Hurairah

dengan redaksi:

1202 Di dalarn naskah p dicanfumkan, t4lr-:,. (anak perempuan saudara

perernpuannya), dan ifu salah.
tN Suwt Abu Daud lrp. 206151.
uoa Sr-, a|Tirmidzilno.lL26l, dan dia berkata,, "Hadits hasan shahih-"
tzo6 g** An-Nasa,i (no. 32961.
t2o6 57u1ri1, 41 Bukhari (no.5110) dan Shahih Muslim (no. 12108).
L2o7 Shattli Muslim (no. 12108) (35).
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ofumng bibi (sudam peremp.mn ayah) frdak Meh dinikahi

(dimadu) dengan anak perempuan saudan laki-laki (keponakan),*rfun

fidak puta anak perempuan sudam peremPuan dangan bibi (sudam

pqqnp.nn ibwy).n

Riurayafuiya dari plur Abu Salanrahlzo8, darinya, dengan redaksi:

.qie * r, ,q* 4;ifSt'€Jt I
ofumng wanib frdak bteh dinikahi (dimadu) dangan bibing

(audan pqempnn ayhttlp) dan ddak puta darypn blbbrya'(atdan

pqanpwr lbmtp).

Di dalam riunyat lairur5ra disebutlonrmt

.Wgt fr.sr :J't ,Wt rf.$'#'#-l
'Tidak bleh mqmdulcan wntg peremPwn dangan. bibing

(anfum pqqnpwn aghryn), dan frhk pula seomng Perernpuan

dagan bibin5a (audara peremphn ibmg).o

l491OI. Al Bukharirzlo iuga meriwaSratkannya dengan tnakna

yang sarna dari Jabir. Suafu pendapat menyebutkan: Bahwa 3nng

meriurayatkanryra dari AsfSya'bi keliru dalam mengatakan: dari Jabir,

dan sebenamyra adalah: dari Abu Hurairah. Namun An-Nasa'iull

meriuralaatlonnga dari lrlur Abu Az-Z.rbair, dari Jabir luga.

tN gtahihMt-sltn(no. 1t108) (37).
tm gphth Mwbm(no. 1t1o8) (33).
rzto Shahili Al Buklnri k'to. 5108).
Lztt Sunt AkNasa'i (no. 32991.

.pu.i' * *\i h.t,t :,t\i 4,* UtAG )
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Ibnu Abdul g*r1272 berkata, "Jalr.r-jalur hadits Abu Hurairah

mubgntir darinya. Suatu kaum menyatakan, bahwa ' dia

meriwa3ptkannya sendirian, namun sebenamya tidak dernikian."

Kernudian dia mengemulrakan s€itmlah ialur dari selainnS;a.

Mengenai hal ini ada riwayat lain:

149111. Dari hnu Abbas, diriwayatkan oleh Ahmadtzl3, Abu

l-raud1214, At-Tirrnidzil2ls datr lbnu Hibbarl. 1216

l4glzl. Dari Abu $'il, diriwagratt<an oteh hnu Mala[r217

dengan sanad dln'it

t4913t. Dari At, dlnmlntlcn ol€h Al g"o*}zt}

I49l4l. Dari lbnu Unrar, dirnuaptlon oleh hnu r{bb*t.rzr9

Merrgenai ini ada iuga riwayat dari Sa'd bln Abu Waqqash, dari

Tairtrib isbinya Ibnu Mas'ud, Abu Umarnah, Aislnh, Abu Mr.rsa dan

Sarnurah bin Jundub.

Catatan:

Asy-Syafi'il22o 6rL1u, "Hadits ini fidak diriwaSntkan dari jalur

ynng dinilai valid oleh para ahli ilmu hadits kectrali dari Abu Hurairah."

L2t2 4p7rn1r74 (18/27 6l dan s€tetattn!,a.
L2t3 14,-,ud Al Imam Ahrmdll/zl7,2721.
L2t4 S** 4bu Daud (no. 2067).
Lzts S** 4t-Tirmidzi(no. LL25l, dan dia mengatiakan, "Hadits tun hasan shahlh."
1216 51r4ri1i lbnu Hibban, pemahasan tentang baik, (no. 47L61.
t2t7 5** lbnu MaJah (no. 1930).
t2t8 74utnu4 Al Bazzar(no. 888).
lzro 51ru1ii1i lbnu Hibban, pemahasan tmtang perbuatan baik, (no. 59961.
L22o 41 Umm, l<arya Asfsfiaft'l (5/5).
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Al BaihaqiL2zl berl<ata. "Telah dari sejumlah sahabat,

hanya saja tidak sesuai dengan q;arat Al'Bukhari dan Muslim."

Aku katakan: Telah kami sebutkan, bahwa Al Bukhari

meriwayatkannya dari Jabir.

2012-149151. Perkataan penulis: Diriwayatkan dari

Nabi C, bahwa beliau mengigpratkan kepada larangan

tersebut, beliau pqn bersabda, 'sesungguhn5m iil<a laliart
melahtlran ifu, malra l<alian memutuslan nhim-nhim
mereka-"

Hadits ini diriwayatkan oleh Ibnu Hibban di dalam l,rtab shahitT

nyar222 dan Ibnu 66i1223 dari hadits Abu Huraiz, dari lkrimah, dari hnu

Abbas, dengan makna yang 56ma dengan apa yang telah dikernukakan.

Di akhir bagian akhiqn dia menanrbahkan tambahan ini.

Diriwaptkan iuga otetr Ibnu AMul Barr di dalam At-Tamhi$2%

darilrhrr ini.

l,afaz/r. {? n (Abutzzs Huraiz) dengan haa'tanpa titik dan raa'

kemudian aay, Namqnya adalah Abdullah bin Husain. Al Bukhari

s@ara mu'allaq.rz% aa dinilai €wh oleh hnu

r212t Asguon N Kfin e /161.
rm Shahth lbru Hibbq p€mbahasan: P€ftuatan balk, (no. 4116).
1223 Al lhnil, karp hnu Adi (4,/159), pada biografi Abu Huraiz.
t224 467rn1i16, karya hnu Abdul Barr lL8/277-2781.
1225 gidalam naskhh p dicanhrmkan "lbnu,' dan itu kesalatran Snng jelas.

t226 gi dalam pembahasan: Kesaksian, bab: Tidak boleh bersaksi abs kesaksian palsu

apabila bersaksi, setelah hadits (no. 2650l-
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yu'irrl2?7 dan Abu 7^n'"1rl228, dan di-dha'ifl<an oleh jamaah .1229 Su6i

haditsnln hasn.

Hadits yang berkaihn dengan bab ini:

14916l. Apa Snng diriwaptkan oleh Abu Daud di dalam //
Marasil%o dari Isa bin Thalhah, dia Mata,

.'t+it ir;; W.6 ;eif;t'e<Lf * :t J;., ,#
"Rasulullah I mdarang aniUtmya seorang wanita (dimadu)

dengan kerabafuiya karena khau,afir mernutuskan (kekerabatan). "

Catatan:

Dalam riwayat hnu Hibban disebutkan dengan nuun, yaill.-t

dengan lafazh b€ntuk ungkapan (khitha\ untuk kaum wanita di sernua

ternpafuiya, yaitu:

'sesungguhn5a jib katian melakukan itu, mala telii
memutusl<an nhin mqeka. o

Sementara dalam t'vrayat/Lz3l hnu Adi dengan disebutkan

lafazh benfuk ungkapan untuk kaum lelaki, dan dengan miim di sernua

1227 gi dalam riwayat hnu Abi Khaibamah, darinya. tih. At Jatt ua At-Ta dill\/341,
dan di dalam Adh-Dhuhfa ' lorya Al Uqaili (2/2401, di dalam riwayat Muawiyah
bin Shdih dari hnu Ma'in, diia mengatakan tentangnya, "Dha if,"

7228 41 S*6 on At-Ta dil (5/341.
t22e l-jh. Tahddb At Kamat(14/4204221
rm Mansil Abu Daud (2081.
rzsr 16y9951.

.,yg'rf ';h, U;',# 6',y<t
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tempatr5n. Sedangkan apa yang dikemukakan pengarang tidak sesuai

dengan safu pun dari kedua itu.

.iY,-ir it4 i:;Jr ,l:j*
' Perkataan penulis,

menghanmlan Wng halal-"
" Yang harann tuk

Ini adalah redaksi hadits png diriwayatkan oleli hnu Majah dari

hadits Ibnu Umar, dan itu telah dikernukakan.

,ti;v?', *Ut'i Jn4;.6lz .z

',f-iY
L-yrl'A-Li:,'&l $b Ll,Ly -[t q r v]. r . r r

Atu: ri;rf'pr

2OL3-149L71. Hadits: Bahwa Ghailan memeluk Islam,

sementara dia beristrikan [sepuluhllzs2 qv61i1a, maka Nabi C
bersabda kepadanya , 'Pilihlah empat orang dai mereka,

dan cerail<anlah Wng *lain mereka-"

Asy-Syafi'11233 meriwayatkannln dari orang yang tsiqah, dari

Ma'mar, dari Az-Zuhri, dari Salirn, dari ayahnya, [dengan makna yang

sarnat.rE4

Diriunyatkan juga oleh hnu Hibbanr8s 6*nr-t rdalsi ini dan

dengan redaksi-redaksi lainqn.

l?32 gi dalam naskah asliryn dicantumkan (dengan rpdarksi): ai-:l.i, sedangkan lang

benar dari naskah p dan ..
rN Mtpnd Asy-spfi't (tal. 27 41.
1234 Dari nasloh p dan o.

t236 51r171i lbnu Hibban, pembahasan: Perbuatan baik, (no. 4156,4757,4158).

33{



Talkhishul Habir

Driwayatkan juga oleh At-Tirmidzil235 6* Ibnu Ma16[1237,

sernuanya dari beberapa jalur, dari Ma'mar. Di antaranya' hnu Ulay4nh,

Ghundar, Yazid bin Zurai, Sa'id dan Isa bin Yunus, semuanya dari
penduduk Bashrah.

N Ba?zar berkata, "Dikemukakan secara baik oleh Ma'mar di

Bashrah, dan dikernukakan s@aftr fidak baik di Yaman dengan

meriwayatkannya secara mutsL

At-Tirmidzir8s Solruta: Al Bukhari berkata, 'Hadits ini tidak

mahfuzh, sedangkan yau:rg mahfuzh adalah apa yang diriwayatkan oleh

Syu'aib dari Az-Ztrhi, dia berkatar Diceritakan kepadaku dari

Muhammad bin Suwaid Ats-Tsaqafi: Bahwa Ghailan memeluk Islam...."

Hingga akhir hadits. Al Bukhari juga berkata, nAdapun hadits Az-Zrhri
dari Salim dari ayahnya, sebenamya ifu: Bahwa seorang lelaki dari

Tsaqif menceraikan isfui-isfoinya, lalu Umar berkata kepadanln,
'Hendaknp engkau men uk isti-isfoimu atau aku akan

meraiammut."L239

Di dalam At-Tarnyiz, Muslim i Ma'mar keliru dalam

hal ini.

hnu Abi 11u6rr12ro mengatakan dari ayahryn dan Abu Zur'ah,
"Riwayat yang murcallebih shahih."

AI 11uLi*r2a1 menuturkan dari Muslim, bahwa hadits ini
terrnasuk di antara yang Ma'mar keliru di dalamnya saat di Bashrah. Dia

1236 Swnn At-Tirmidzi(no. tl28l.
1237 Suzan lbnu Majah (no. 1953).
L238 5**, 4 t-Tirmidzi (3 / 4354i16).
1239 Ungkapannya sebagaimana di dalam Sumn At-Tirmidzi, "Hendaknya engkau

merujuk isti-ishimu, atau aku alGn merajam kuburanmu sebagaimarn
dirajamnSn kuburan Abu Raghal."

7240 nu116nu Abi Hatim(l/4}O4}ll-
t24t Al Musbdnli 12/ L92-1931.
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berkata, "Jika diriwaptkan dariqp oleh seorang tsiqah dart luar

Bashmh, maka kami meng shahih." 
;-,

Ibnu Hibbm, A Hakim dan Al Baitnqil2az mengambil*dari

hukum ini,lzi! mereka meriwa5ntkannya dari beberapa ialur,

dari Ma'mar, dari hadits orang-oftmg Kufah, omng-orang Khurasan dan

orang-orang Yamamah, darinya.

Aku katakan: Hal ifu fidak mendatangkan manfaat apa pun,

karena mereka ifu semuanya mendengar darinya di Bashrah, walaupun

mereka bukan dari penduduknSn. Dan berdasarkan anggapan bahwa

mereka mendengar darinya di selain Baslrah, maka haditsnya yang dia

ceritakan di selain negerinln adatah kacau; karena dia menceritakar.r di

negeringn dari kitab-kitabnya secara benar, adapun bila bepergian lalu

menceritakan hadits dari hafalannSn dengan berbagai hal maka dia

keliru di dalamngn. Para ahli ilmu sepakat akan hal ifu padanSn, seperti

hnu Al Madini, Al Bukhari, Abu 11u6-12t14, Ya'qub bin Slraibahr2'$ 6r,
lainnya. Al Atsram juga mengatakan dari Ahmad, "Hadits ini fidak

shahih, narnun diamalkan. "

Da juga menilainSn cacat karena Ma'mar meriwayatkannya

s@ara nnushul sendirian, dan penceritaan hadilsqn ini di selain

negeriqa adalah dernikian.

hnu AMul gurrl2tl5 berkata, "Sernua jalumya cacat."

t242 1i1r. Mukhtuhar N Khilafw,at (4/14$146).
r24il Di dalam naskah ; dicantumkan, "Hadits," dan itu kesalahan yang jelas.

1244 95. AtJarh m At-Ta'dill8/257).
1245 Syath lht AaTimidz' (2/767I
r% At-Tamhid (L2/581. Ungkapannlra, "Hadits-hadits yang diriuraptkan pada.bab ini

semuanlra cacat, dan sanad-sanadnya fidak krJat. Akan tehpi tidak ada s€suatu
pun dari Nabi SAW yang menyelisihinya, sementara ushul menguatkanny4imaka
berpendapat dengannp dan mengamalkannya adalah lebih utama. Hanya Allah-
lah yang larasa memberi petr.rnluk."
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Ad-Daraquthni berpanjang lebar dalam muvtakhrijjalur-jaumya

didalam At llal.

Driwayatkan juga oleh hnu Uyainah dan Malik dari Az-Zuhri

secara murcal. Demikian juga AMurrazzaqT24z meriwayatkannya dari

Ma'mar. Bahr bin Katsir As-Saqa menyepakati Ma'mar dalam

menpmbnngkan (sanad),nyn, dafi Az-Zvhrt, tapi Bahr dha'if. Dernikian
juga periwayatan s@ara nnushul oleh Yahya hn Salhm, dari Malik,

sedangkan Yahp dlnlf,

Pelaiaran lpng dapat diambil:

An-Nasa'i trerkata: Abu Barid Amr bin Yazid Al Jarmi

kepada lorni, Saif bin AHullah mengabarkan kepada

lorni dari Sarrar bin Mufirysyir, dari Agrub, dari Nafi dan Salim, dari

hnu Umar: Bahwa Ghailan bin Salamah Ats-Tsaqafi merneluk Islanr,

sernentara dia beriskikan sepuluh iuanita...." Hingga akhir hadits. Di

disebutkan, "Lalu dia memeluk Islam dan mereka (ishi-ishinya)

juga merneluk Islam bersamanya." Di dalamnya juga disebutkan, "Lalu .

pada masa Umar, dia menceraikan mereka, maka Umar berkata

kepadanya, 'Rujuklah metrel(a'." Adapun para perawi di dalam sanadnya

tsiqah.

Ad-Daraquthnil2tt8 juga meriwayatkannya dari jalur ini. Dan Ibnu

Al Qaththanrz+g berargumen [dengannya]l2so dalam menyatakan

shahilrnya hadits Ma'mar.

1247 Mudratnaf Abduraaq bo. 1262ll.
1248 5r*, ad-Daraquilnt (2/27 ]^l.
L249 gi dalam naskah aslinlra dicanfumkan, "Unfuknya," sedangkan Snng benar dari

naskah p dan o.

rzso nro*, 41 Wahm wa Al llnm(3/499I
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hnu AI Qaththanl2sl berkata: Benamya penyalahan mereka

terhadap hadits Ma'mar, karena para sahabat Az-Zr)fui berbeda-beda

mengenainya, gilg mana Malik dan jamaah mengatakan darinya:

'Telah sampai kepadaku," lalu dia menyebutkannya. Sementara Y,S*
mengatakanl2s2 darinya: uDari Utsman bin Muhammad bin Abu

Srwaid."

Dikatakan juga: Dari Yunus, darinya: Telah sampai kepadaku

dari Utsman bin Abu Suwaid.

Syu'aib mengatakan: Darinya, dari Muhammad bin Abu Suwaid.

Di antam mereka ada yang meriwayatkannya dari Az-Zuhri, dia

berkata, "Ghailan merneluk Islam...." Tanpa menyebutkan perantam.

Lebih jauh dia mengatakan, "Maka mereka menjauhkan kemungkinan

riwayat Az-Zvhri dari Salim dari lbnu Umar s@ara marfu', kemudian

menceritakannya melalui jalur-ialur Snng lernah ifu. Tapi menurutku ini

tidak jauh dari kemungkinan. Wallahu aIan."

Aku katakan: Di antam yang menguatkan pandangan hnu Al

Qaththan, bahwa Imam Ahmad meriwayatkannSra di dalam Musnad

nya125s dari hnu UlaySnh dan Muhammad bin Ua'farl1254 semuatrya

dari Ma'mar dengan kedua hadits tersebut; yaifu haditsnlra yang marfu'

dan haditsnf yarg mauqufpada Umar. Redaksinya:

* Ut d iu,,ilp'a;':'&l'nptr a*- ;.t Ll

iit-1,,*'# *,f ok C$,q)l|h?t,Pi{ra h'

l?sr n on Al Wahm oa Al lhan (3/4981. Dalam menukil perkataannp ini,
p€r{Frang telah menggubahrrya dengan gubahan yang nyata.

rzsz 1619971.
rB Mrstd Al Innm Ahnad(2/14, 44, 83).
lM Didalam naskah aslinya dicanttrmkan: Hafsh, sedangkan yang benar dari I dan o.
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bfiiri o,L*lt'*\ e,i* ,t * u; * i n'it; e:)
!r e-il- y er{ :,t*1 r'ry,r';M,*4'e *t U
L,;.t,'e'#i:r\ il uy',r*t!,'!;*.'ryt j *t i-?r'$

)*t oJ#e3s"'i'!?,
Bahwa Ibnu Salamah Ats-Tsaqafi memeluk Islam, sementara dia

berishikan sepuluh wanita, maka Nabi $ bersabda kepadanya, 'Pilihlah

*tpat oftng dari merel<a." lalu kefika pada masa Umar, dia

menceraikan isfui-ishinya, dan hartanya kepada anak-

arnknya. Latu hal itu sampai kepada Umar, rnaka dia pun b€rkata,

"Sesungguhrya aku b€nar-benar menduga syetan terrnasuk lnng
mencuri-curi pendengaran, dia mendertgar kernatianmu lalu

mernasukkannya ke dalam diririru, dan mernberitahumu bahwa engkau

fidak akan bertahan kecuali hanya sebentar. Derni Allah, hendaknya

engkau merujuk isfui-isfuimu, dan mengambil kembali hartamu, atau aku

akan memberikan warisan kepada mereka darimu, dan aku akan

mernerintahkan agar kuburanmu drajam sebagaimana dirajamnya

kuburan Abu Rigi'ral."

Aku katakan: Riwayat yang mauquf pada Umar ifulah yang

dihukumi shahih oleh Al Bukhad dari Az-Zuhri, dari Salim, dari ayahnya.

Berbeda dengan pernrulaan kisahnya. Wallahu a'lam.

Hadits lalin seputar bab ini, diriwayatkan:

t49L8]. Dari Qais bin Al Harits atau Al Harits bin Qais png
diriwayatkan oleh Abu pu,r41255 dan hnu Maja[.1250

1255 5rr* Abu Daud(no.224L,22421.
72s6 Sr-, tbnu MaJah (no. 1952).
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149t9, l920l. Dari Ururah bin Mas'ud dan Shafipan bin

Umayph png dikenrukakan oleh Al Baihaqi.lzsT

Catatan:

Al Gtnzali m€ngernukakan di dalam kitab,kitabnya dengan

mengikuti gurunla di dalam An-MhaWh mengenai hadits ini: "Bahura

hnu Ghailan,' dan itu salah.

'4iJ:r'.Ju;l 416'i.,y';Ll ,Ll- -[tqr r].r.r r

b lu, c"t'o{l,*i {' br *,}t d i- ,il'#
.o,\t

zO]+l4gZL!. Hadits: Bahwa Naufal bin Muawiyah
memeluk Islam, sementara dia beristrikan lima wanita, maka
Nabi $ bersabda kepadanSn, " Pertahankan empat orang

dan cetail<an Wng lainnga."

Asy-Syafi'i1258' 5"5unim sahabat kami mengabarkan kepada

kami dari Abu Az-Zinad, dari Abdul Majid bin Suhail, dari Auf bin Al

Harits, dari Naufal bin Muawiph, dia berkata, "Aku merneluk Islam...."

lalu dia merq;ebutkannya, di bagian akhimya disebutkan, "Lalu aku

melihat lGki-loki merel<a di sr.rafu saat, ternlata wanita tua yang mandul

bersarnaku selarna enam puluh tahtrn, lalu aku menceraikannya."

r?57 4"-Sllo-, Al Kubn7/183, 184).
t258 tr4,*o4,4,sy-&plf i hal. 27 41.
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?lt -avrifyt -ie :-qG,,-r* -[tqry].r.r o

,*-avr** A,Uu, e'rrlLht -* lur Jyt d
.c

.e"-1JJl....A>V',-

2OL5-149221. Hadits Airy"ah: Istrinya Rifa'ah Al
Qurazhi datang kepada Rasulullah dD lalu berkata,
'Sesungguhnya aku diperistri Rifa'ah lalu dia
menceraikanku, dan dia menuntaskan talakku (thalak
tiga)....' Hingga akhir hadits.

Hadits ini diriwayatkan oleh AI Bukhari dan Muslim (muttafaq
'alaihl.tzss Di dalam suatu.riwayat Al Bukharil260 6irn6rtkan: Aisyah

berkata, "[-alu setelah ifu menjadi sunnah."

t4923| Riwayat Alxnadr26l dari hadits Aisyah secara mar{u':

.'rt:*,.1t ^'zj*jJjt(*.9,

Al 'usailah adalah pessefubuhan Dan demikian pendapat

mayoritas para ulama.

14924). Dari Al Hasan Al Bashri: Bahwa itu adalah inal
(ejakulasi).

.ti Si-J.Jlt, SLJ,jt\t ur,l,-y -[tqyo].y.\r

t25e 56u1iitr 4l Bukhari(no. 2639) dan Shahih Mustim(no. 1433).
L26o 51ru1ii1i 41 Bukhari (no.5793), redaksinya: tii & .1t3i.
126r Musnad N Imam Afunad (6/621.
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2Ot6-149251. Hadits, 'Allah meblmat lelaki yang
maghalalkan dan 5;ang dihalallan untulmya."

Fladits ini diriuayatkan oleh At-Tirmi&il%2 dan 6rr-1rJu*'i126!

alari hadits tbnu Mas'ud. Dan di-shahil*an oleh hnu Al Qaththanr?e+

dan lbnu Daqh Al ldl265 berdasa*an ryarat Al Bul&ari. ':'

. Hadits tersehrt jtxga merniHd jalr.r periuayatan lainnF Fng
diriuayatkan olch Abdurrazzaqlffi dari Ma'rnar, .dari Al A'nrasy, dari

Abdullah bin Murrah, dari Al Harits, dari lbnu l\,las'ud.

Jalun lainnya diriunyatkan oleh Istraq di dalam Mu,smdnya dari

Tal,arnwa bin Adi, dari tubaidullah bin Arnt 1267, dan dari Abdul lGrirn

Al Jazari, dari Abu Al Washil, dengan redalsl ini.

Hadtts lain yang berkaftan dengan bab ini:

14926} Dari lbnu Abbas yang diriualratkan oleh lbnu Maiah.l268

Di dalarn sanadnya terdapat Zam'ah bin Shdih, seorang perawi Snng

dln'if,

149271. Diriwa3ntkan jtrga oleh Alunadl26e, Abu Daud170, Ibnu

Maiahlt7l dan At-Tirmidziwz dari hadits Ali. Di dahm mndnSp

l%2 S aan At-Thnddklo. 1120), dan dia berlrata, "Hadits fin hasan slphlh.'
la Stllut ,4tt-I!&rp't lrp.34l7l.
1264 Ymg aku [hat di dalam hgt Al Walun tm Al llnn,14/4tr.;21, berbeda der{Fn

Itu; Larena dia menanggapt Abdul Haq yang menceritakan dari At-Tirrnidd dalam
men-drai*lkanrrya, hh dla rncntpbudonq,a pada bab dtrnana dia menlpbud<an
hadits+radib 1nng tklak dlkomentari dcngan merrsiai/}kannp, padahal ihr
ilak shahk.

rN n h*an fr knn At Ishtlah (hal. 375).
rffi Mtstanmf AMuq(no. 10793).
l2s7 91 dalam nasloh asttn!,a dlcanhmrkan: Lrbald bin Urnatr, sedangkan lrang

dtcantumkan di sini dari rnskah p dan r.
t268 5,rru, 16,ru l,taiah bo. 19341.
r%9 Musd At Inpm ,4hmad (L/83, 93,104 dan ternpat-tqmpat lainn5n.
r27o Sizryl Abu Daud (no. 207 6t.
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terrdapat Mujalid, ada kelernahan padanya. Dan dinilai shahih oleh Ibnu

As-Sakan, sementara dianggap cacat oleh At-Tirmi&i, dia berkata,

"Diriwalntkan dari Mujalid, dari AsySya'bi, dari Jabir,'dan itu keliru."

149281. Diriwaptkan juga oleh Alunad1273, Islraq, Al

BaitraqiuTa, Nhzar1275, Ibnu Abi Hatim di dalam 41 ltuilzt6 dan At-

Tirmidzi di dalam Al na\nz dari hadits Abu Hurairah,/1278. p- dinilai

l4g2gl. Diriwayatkan juga oleh lbnu Maia[r2zs dan Al

11uLirr1280 dari hadits Al-laits, dari Misrh11281 5ir', Ha'an, dari Uqbah

bin Amir. Abu Zur'ah dan Abu 11u6rr1282 menilainya ca@t, karena Snng

b€nar bahwa riwayat Al-Laib dari Sulairnan bin Abdurrahrnan adalah

mrsal.

At-Tirrni&ilz83 menceritakan dari Al. But&ari, bahun dia

rnertlairUn munlar.

Abu Hatirn1284 berkata, "Aku ceritakan itu kepada Yahya bin

Bukair, maka dia pun sangat mengingkarinya, dan dia berkata,

'sesungguhnya itu diceritakan kepada kami oleh Al-laits, dari Sulaiman,

sedangkan Al-Laits tidak mend€ngar apa pun dari Miq/rah'."

t27r 5srr217lbnu MaJah (no. 1935).
vt2 grr-, At-Tirmldd $'o. 1119).
t273 74*rru4 Al Iman Nurad enAL
L/74 a"3**, At Kubn(l/2081.
lns 6lHaibami menyandarkanrqn kerpadaqra di dalam Martna' Az'hwnld @n7$l
w6 hl tbnu Abt Hattm (L/4131.
w hl At-fimidd hal. ],6]-/no, 2731.
wap15gg1.
t27e 5**r lbnu Majah (no. 1936).

:XgffiXK1?f;13?;*.,* : o-1n{isyrai), dersan jiimdan itu sarah,

sedangilon png benar dari naskah p dan o-

1282 fial lbnu Abt Hafrm(l/4]-l/no. 1321.
L283 41n4 41lhbirhd.16U, dengan selain ini.
tzu n 1 16ru Abi Hatim(L/4ll/no. 1321.
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Aku katakan: Dalam riwaSnt Al Hakim disebutkan mengenai

penyimaliannya secara gamblang akan riwayat tersebut, dan disebutkan

di dalam riwayat lbnu Majah dari Al-Laits, "Miqrah
k@aku."

t49301. Diriurayatkan juga oleh hnu Qani di dalam Mu'fizn A$-
ShalraballN dari riuayat tJbaid bin Urnair, dari ayahnya, dari

kak lsrfra. Sanadnya dln'if.

Pelaiaran yang dapat diambil:

Mereka berdalil dengan hadits ini dalam menyatakan batalnya

nikah bila stnmi menqaratkan bahura bila dia menikahinp maka si istoi

langsung tertalak funtas (tralak figa), atau mensyaratkan unh.rk

menthalalmya, atau serupa ifu. Dan mereka mengartikan hadits ini

dernikian. ndak diragukan lagi, bahwa kernutlakannya mencakup

benfukini dan yang lainnlra.

t49311. Tapi Al Haldrn1286 dan Ath-Thabarani di dalam Al
Au,atllw meriwayatkan dari jalur Abu tGhassanlt2s8, dari Umar bin

Naft, dari a3phn1p, dia berkata:

rN Mu'jant Ash-ghahabah (2/2291, narnun di dalamnln tidak dicantumkan: Dari
kakelarya, dan dia meng€rnukalonrya di dalam biografi Umair.

r% AlMusdnl<(2/t991.
rwt Al Mu'im At Ausath (no. 62461.
1288 Di dalam naskah aslinya dicanhrmkan: Utsman, sedangkan yang benar dari

naskah ; dan c.
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qri" ""* ir;r ,* "trr'*'u*:u'# u.t e.tr:r;e
,*rYI ,! ,iG ,J':\.k'b *,*\ W.t;6 ,,p * d "ai

*t;a\t *Ut* *Lurtta'ti; &,*,,
Seorang lelaki datang kepada Ibnu Umar, lalu dia bertanya

kepadanya mengenai seorang lelaki yang menthalak tiga istrinya, lalu

wanita ifu dinikahi oleh seorang saudaranya tanpa ada kesepakatan

menghalalkan untuk saudaranya (suami pertamanya itu), apakah menjadi

halal bagi yang pertama. Da menjawab, 'Tidak, kecuali dengan
pernikahan yang dikehendaki. Dulu di masa Rasulullah S, kami

menganggap ini sebagai pelacuran. "

hnu ylur*1289 berkata, "Kanmuman hadib ini tidak
menunjukkan kepada setiap muhallil (orang yang menghalalkan), sebab

bila demikian maka mencakup setiap panberi hibah, penjual dan yang

menikah. Maka adalah benar, bahwa maksudnya adalah sebagian

muhallil. Yaitu orang yang menghalalkan yang haram untuk omng lain

tanpa keperluan. Maka jelaslah bahwa yang demikian itu adalah yang

mensyaratkannya, karena mereka tidak berbeda pendapat, bahwa bila

seorang sqami tidak bemiat unfuk menghalalkan bagi suami pertama,

sementara si wanita meniatkan ifu, maka tidak termasuk di dalam laknat

tersebut. Maka ini menunjukkan, bahwa standamya adalah syarat itu.

Wallahu a'lati."

,l*y -[tqrr].r.tv
4;r ;, d\t'*<'ol

t?se 41 114r1ir11u (Lo/LB3l.

,# & 4u\t ,b fi er)
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2OL7-t49321. Hadits: Diriwayatkan, bahwa beliau S
melarang dinikahinya budak perempuan (dimadu) dengan
wanita merdeka.

' Sa'id bin Manshur meriwayatkannya di dalam As:Sunan729o dafi

Ibnu Ula5ryah, dari orang yang mendengar Al Hasan dengan hadits ini,

secara mursal.

[Diriwayatkan jug6]12e1 oleh Al Baihaqllzez dan Ath-Thabmni di

dalam kitab Tafsimyalzg3 dengan sanad bersambung hingga Al Hasan,

dan dla menilainya gharib, dari hadits Amir Al Ahwal, darinya. Adapun

yang dikenal: Riwayat Amr bin Ubaid, dari Al Hasan, dan itu yang tidak

diketahui di dalam riwayrat Sa'id bin Manshur.

) ,, c t tctz tlol

,**6jls:d-f-Y'\A
2018. Perkataan penulis: Diriwayatkan juga dari Ali

dan Jabir secara mauquf dengan redaksi dan rnakna hadits
yang sama.

t49331. Atsar Ni, diriwayatkan oleh hnu Abi Syaibalrtze4 dan Al

Baihaqilzes dari AIi:

.ei*ar. ..c1i'olti) €frt d\ilf

L29o 5**, Sa'id bin Manshur(no.74Ll.
l29l Di dalam naskah aslinya dicantumkan, "Meriwayatkan," sedangkan

dicantumkan di sini dari naskatr p dan o.

L2e2 4"4r , Al KubnlT/L7s}
r2e3 7u1Ei1 4th-Thaturi (5 / LZI
t2e4 Musharunl: tbnu Abi Sjntbah (4/148,1.
Tzes tr"-5**, Al Kubm (7 /L7 5).

.+ C;; r.ci
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Bahwa budak perernpuan Udak layak dinikahi (dengan dimadu)

dengan wanita merdeka.... Hingga akhir hadits secam mauquf, darr

sarndnya lwan.

Disebutkan di dahm redalsi lainryaa:

"Budak p€rempuan fidak bol€h dinikahi (dengan dimadu) dengan

u/anita merdeka."

t4gill. AMrJabv, diriuralatkan oleh Abdurrazzaql2e6 dari ialur
Abu Az-Zrbair, bahwa dia mendengar Jabir berkata:

"Budak paernpuan fidak boleh dinikahi (dengan dirnadu)

dengan wanita merdeka, namun wanita merdeka boleh dinikahi (dengan

dirnadu) dengan budak perernpuan."

Sernentara itu riwayat Al BaihaqirDT mqryerrurrri i[r, dengan

fnbahur:

.$l'tl'r;**i x i?'a$2 1,;,, i,
"Dan barangsiapa mendapatlon rnahar (unhrk menilohi) urdnita

merdeka, rnaka janganlah dia menilohi budak perernpuan selamanla."

Sanadnya shahih, dan ini juga terdapat di dalam riwaSnt AMurrazzaq

secara menyendiri.

t2% 14*6roru1 Abdmaaq(no. 3089).
1297 9i dalam naskah asliryra: Dan Al Baihaqi, sedangkan yang dicantumkan di sini

dari naskah I dan o. Lih. As-Swan Al Kubn(7/t751.

;l$t St;d.trA3 y

.'*\r *ilit {;f: t;jir *l!r ij1rv

w
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,*-,?qt,yf e *rt&,,iiy -[t qro].Y . \ 1

'urrLil

2OL9-149351. Hadits, " Elerlalntlanlah pada merelra
kebiaaan ahli ldtab.''Yakni kaum Majusi,

Hadits ini diriwaptkair oleh Malik di dalam At Muw;athtlb w8
dan AslrSlpfi'ir299 6rirlyu, dari Ja'far, dari aphnp, dari Umar, bahwa

dia bertata: '

:;t:yb U. ,*t1'$ divr ,eif e &f 6 Ltr\f 6

,Yl-Jl.. ry)& ,:Jrr;- *:r r)Lh, * ir Jyt t . .'7 t.. (
C.rt-J J{.il

yg.it
"Aku tidak tahu apa grang harus kulakukan tertradap mereka?"

Maka AMurrahman bin Auf berkata, "Aku bersaksi, bahwa aku benar-

benar telah mendengar Rasulullah $ bersabda, "Bqlalrukanlah pda
mqel<a kebiasaan ahli kitab." Malik berkata, "Yakni dalam hal jizgh
(upeti)."

Dernikian juga Yahya At Qaththan meriwayatkanqn dari Ja'far,

diriwayatkan oleh Abu Ubaid di dalam Kitab Al Amunl,r3oo datl

sanadnyra terpufus, karena Muharnmad bin Ali tidak pernah berjumpa

dengan Umar dan tidak pula Abdurrahman. Diriwayatkan juga oleh Abu

Ali Al Hanafi dari Malik dari Ja'far, dari aphnya, dari kakeknya.

rzea lWuwaditha' Al Iman Malik(l/2781.
Lze Musmd,Asy-Swti'i t.nl. 2091.
rw Kibb Al Antw:al bo. 78l,.



Tdffirlrfndl{gilr

Al Khathib mengatakan di dalam Ar-Ruwat/twr An Matik, "Abu

Ali sendirian dalarn mengatakan: dari lokdmya."

Aku katakan: M-Daraquthni lebih dulu mengatakan itu di dalam

Glnnib nHil6 dan di samping ihr itrga sanadnSra terpuhrs, karena Ali

bin Al Husain fidak p€rnah berjtrnpa dengan Unrar dan frdak puta

Abdrrmhnran, kecilati Uila &rarnttersehrt kenrbaft kepada Muharrunad,

rnalta lokdq,a Hucah mendengw dari keduarqa, bpi tentang

mendengarnlra Muhannnad bh Husah ada catatan b6ar.

t4935t. Uri,urap*an iqa oldr lbnu Abi Ashton di dalam tfrbb
An-Mbh dengan sanad lman, din berkata: Ibrahim bin AI Haiir{

menceritakan kepada lorni, Abu Raia -tetangga Flammad bin Salarnah-

nrencerihkan kepada ltarni, Al A'nraql menceritaltan kepada lorni dari

aid Un Wahb, dh b€rlota

'"bA:i oiiti+ i?i*&it i.'#'+*
*i {'ht * }tt)", *'!u;Wi,Jui i? i.*}t
t-i Jlit ri y$t fl n'a::,iratcl ,iilr":)

*4, J,t $Ll,j;J
Aku sedang di ternpat Urnar, lalu dikenrulokan dariqn tentang

kaum Majusi, tmal{a melompathh AMurrahman biin Auf, lalu berkata,

'Aku bersaksi dengan narna Allah atas Rasulullah $, sungguh aku telah

mendengar Miau bersabda (btrrrgulntn l<aun nmjusi i711tw2 adalah

renr p1gg91.
13oz Apa yang di antara dua tarda ln nmg slku hilang dari nasloh aslinla, dan

pencanhrman tni dari naskah p dan r.
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segolongan dari ahli kitab, maka perlakukanlah mereka sebagaimana

kalian memperlakuan ahli htab'."

* ht * d, Ll :'r i *1, * r q sl.,,l'e 
*

,51'r'e,3,s,-{t1 * 
=6' 

/tf t-"e'rt}':Ju *i

' Perkataan penulis: Diriwayatkan dari Abdurrahman
bin Auf, bahwa Nabi & bersabda, " Perlakukanlah pada

mereka kebiasan ahli Htab, tanpa menikahi kaum wanita
mereka dan memakan *mbelihan mereka.-

Hadits ini telah dikemukakan tanpa redaksi pengecualian

tersebut, akan tetapi: '' "

149371. Abdurrazzaql3o3, Ibnu Abi Syaibahlsoa dan Al

Baihaqil3os meriwayatkannya dari jalur Al Hasan lbnu Muhammad bin

Ali, dia berkata:

""4'#,tF JLJ rY.?",k lt J;r'6
.t ol ;,'*it rlru*?l'fi ,E'&l'# 4*)t'&

.if;r *:{<rj-;*i i,W
' "Rasulullah $ mengirim surat kepada kaum Majusi Hajar untuk

menawarkan Islam. Barangsiapa memeluk Islam maka diterima, dan

siapa yang tetap (sebagai Majusi) maka ditetapkan upeti atasnya, dan

'g.(;

tsos 14r4*o.1t Abdurmznq (no. 10028, L92561.
t3o4 14*1rrr-1: lbnu Abi Spibah(no. L2691, L27061.
Lsos 4"5r*, Al Kubn (9 /L92, 2851.
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dengan syamt sembelihan mereka fidak boleh dimakan dan wanita

mereka fidak dinikahi (oleh orang Islam)."

Usebutlon di dalam ritrnpt Abdunazzaq, dengan redalsi:

'gi;,FYieP.ds't
"Tanpa menikahi kaum wanita mereka dan tanpa memakan

sernbelihan mereka." lni mutal, dan di dalam sanadnya terdapat Qais

bin Ar-Rabi, seorang perawl wrrg dln if.

Al BaihaqilS06 berkata, "ljma mayoritas kaum muslimin

nrenguatkannSa.'

f;a1atra11rraoz

Jelas bahwa redalsi pengecualian di dalam hadits Abdunahman

adalah sisipan. Al Harbi menukil iima yang melarang, kecuali dari Abu

Tsaur.

hnu 11urrr1308 menyanggahnya, bahwa pernbolehan

diriwayatkan juga dari Sa'id bin AI Musayryib. Dan lbnu Abi Syaibiftlsoe

meriwayatkan dari jalumya: Bolehnya memperbudak dari kaum Majusi,

dengan sarnd shahih.

Diriwa5ratkan juga dernikian dari Atha, Thawus dan Amr bin

Dinar.

tw As-Sut;gltt Al Kubm (9/1921.
1307 pq dalam naskah aslirp dicantukan: Faidah, sedanglon png dicanhrmkan di sini

dari nasloh p dan r.
t?N AlMuhaIa(9/U91.
rw Mushanmf lbnu Abl $ntbh lL2/247 /rp. L270L
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'.e.tsJ , j'Gi- :Jt .:t'rli-,t t;t e l';-y. y.
l-:. .9 z J' l-e' , -, J

1'-tl;::t ,is{ci., ,l"i.jJ.WJ {rtt if , ,!ri7,tu;

.:,# t t; t :fr. it,Titcr6
2O2O. Perkataan penulis: Bila perihalnya fidak jelas:

Tentang pemikahan mereka ditetapkan dengan kehati-
hatian dan penetapan upeti karena dominasi bagi
kebenaran. Demikian para sahabat menetapkan hukum
terhadap kaum Nashrani Arab, lnifu Bahra, Tanukh dan
Taghlib-

. Dernikian ynng dikatakannlra. Sedangkan yang dinukil dari

mayoritas sahabat menyelisihi ihr:

149381. Ibnu Abi Syraiba6rsto berkata' Affan menceritakan

kepada kami, Hammad bin Salarnah menceritakan kepada kami dari

Atha bin As-Saib, dari llaimah, dari hnu Abbas, dia berkata'

iF;- j:t trLfi;**.t;Th'ii: q ii'Vtr
'f 'rf , {,#,:qil # l$1 {;3:b ;ijt bV-4 { ti;( ;5i r#*

:reGsJ I)rt{ lr i-ii Gk
"Makanlah sernbetihan Bani Taghlib dan "*n * kaum wanita

mereka, karena Allah & telah berfirman, 'Hai onng-oftng lmng
b*iman, l<amu menganbil oftng-o,zng yahudi dan nasmni

menjadi pernimpin-p u); sebgian mereka adalah pemimpin

bagi sefuhagian Sang lain'. (Qs. Al Maaidah t5l: 51). Seandainya mereka

tsuo tr4*1rrorr1: lbnu Abi Sjaibh l4/l6Ll.
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tidak dari Ll*g* mereka kecuali dengan umla', tenfulah mereka dari

kalangan *"t"l.u. "131 1

149391. Al Bukhari1312 6oLu1o: AzZuhn berkata, "Tidak apa-

apa (memakan) sembelihan kaum nashrani Arab. Tapi bila engkau

mendengamya menyebut selain narna Allah, maka janganlah engkau

mernakannya, tapi bila engkau tidak mendengarnln, maka Allah telah

menghalalkannya bagimu, dan telah mengetahui kekuftrran mereka.n

Selesai. Ini diriwayatkan oleh AMurmzzaq secara maushul.lsts

149401. Mengenai 1rri1314 ada juga dari jalur Ibrahim An-Nakha'i,

dari AIi, bahwa dia memaknrhkan sembelihan kaum Nashrani Bani

Taghlib dan kaum wanita mereka, dia berkata, "Metreka dari bangsa

fuab."

1494L1. Diriwayatkan juga sernakna dengan itu dari Jabir bin

Zaid, salah seorang tabi'in.

149421. Asy-Syafi'il3ls -erit**g-, dengan sanad yarg shahih,

dari Ali, dia berkata:

J,# rg.ct6 4r:it$V'l
. "Janganlah kalian mernakan sernbelihan kaum Nashrani Bani

Taghlib."

r31r pi dalam anotasi nasl€h aslirUn dicanfumkan: Seandairyn merel<a bukan dari
lolangan mereka karena sesr.ratn dari nasab dan lainnla kectrali dagan wala'
dan perwalian saja, tentulah mereka ifu dari kalangan mereka. Yakni hukumnya

,bertopang pada wah 'walaupun berbeda nasab.
l3l2 5tr476 At Bukhari, pembahasan: Sernbelihan dan binatang buman, bab:

Sembelihan ahli kitab.
tsts Mwharrnf Abdumaq (no. 8571), dari plur Ubaidah As-Salmani.
tst( Musharanf Abdurnaq (no. 8570), dan (1003e1-10035), dari jalur Ubaidah As-

Salmani, serta (no. 10033) dari ialur Abdul Karim, dia berkata, "Mereka

mengatakan dari Ali."
Lsts Musmd Asy-qaftf haL 3z10, 353).
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Memang benar, para sahabat mernungut upeti dari kaum

Nashmni Bani Ta,ghlib dan tainnya, sebagaimana yang akan

dikernukakan pada pernbahasan tentang upeti. Tapi l€rrd

mernbicarakan rincian 1nng disebutkanqp, dan zhahir perkataannp

Bahraa mereka (para sahabat) mernungut upeti dari mereka dailr

melarang sernbelihan mereka, dan mengenai ini telah kami sebutkan.

.irtfu *t JT. ; :Ll- -[t q r r]. r . r r

zDLl-l4g4gl. lHadits}ste,'ktangsiapa menganfr
a{Iaflranta, nnka bwuhbh dia.-

Al Bukhad meriwaptkanrryn di dahm Uitab ShahitTnyal3lz 6*
hadits Ibnu Abbas mengenai suafu kisah

149441. Hadits, Al Hakam bin Utaibah, "Para sahabat sepakat

bahwa budak tidak boleh menikahi lebih dari dua (istri)."

hnu Abi Syaib6l61sl8 dan AI Baihaqil3l9 meriwayatkannya dari
jalumya.

t49451. Asy-Syafi'il3zo meriwayatkan dari Umar, dia berkata,

"Budak boleh menikahi dua wanita."

14946,l. Diriwayatkan juga dari Ali dan Abdurrahman bin Auf.
1s21 Ar.Sruli'i berkata, "Dan tidak dikeftahui adanya Snng menyelishi

mereka dari kalangan sahabat."

1316 pi dalam naskah aslinF dicanfumkan: Redaksi, sedangkan yang dicantumkan di
sini dari naskah p dan r.

r3r7 St ahili Al Buktrut (no. 3017).
tsrB 74,n1-rr1: lbnu Abl Splbah(4/1451.
rsle a"$r-r,4 Kubn (7 /1581.
Bn 41 LI-^ lGr!,a AErsyafi'l(5/4l1.
t32r i{alifat As\S;uw7 m Al Abarl\/281-282).
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t49471. Diriwayatkan juga oleh hnu Abi Syaibi6lszz dari Atha,

AqlSya'bi, Al Hasan dan yang lainnya.

,sl;-{.*, u ,,* u*-[trt,r].r. vr

,*'*;;*?ttF,? "?\rV
2022-149481. Hadits Ali, *Elarangsiapa 

Wng menggauli
salah seonang dari dua wanita bersudan, maka janqanlah

menggauli Wng lainnya, hingga Wng digauli itu keluar dari
kepemilikann5m."

Hadits ini mauquf, hnu Abi Syaibalhl3z3: Ibnu Al Mubamk

menceritakan kepada kami dari Musa bin Ayy,rb, dari pamann5n, Iyas

bin Arnir, dari Ali, dia flyas)berkata:

*- ol ;t.,1 ; *,tit1.*i ge,;l gul d 
"h:r'*'^iL

,iG ,i:* qrl'of ,& ,Si, ,r C;i ,L | :Jv ,c?\t
,**w;i&r

Aku bertanya kepadanya tentang seorang lelaki Snng mernitih

dua budak paernpum bersaudara dan menggauli salah safun1a,

kernudian dia hendak menggauli yang lainnya, dia (Al0 berkata, "Tidak

boleh, sampai dia mengeluarkannya (yang telah digaulinya) dari

kepemilikannya." Aku berkata lagi, 'Bila menikahkannya dengan budak

lelakinya?" Dia berkata, "Tidak boleh, sampai dia mengeluarkannya dari

kepemilikannya."

1322 74*6ro-7: lbnu Abi S5aibah(4/l4l.
1323 Al tsrid-lcar (16/2521.

352



Talhhishul Habtr

hnu Abdul Barr menambahkan di dalam Al Istidzl<ar, dari lalur
Abu AMunahman Al Muqri, dari Musai

ttr ter--lt 'e; Al W'c,^, \f Gr tifrL oLu-6

Jr |4, ii 4 :Jui ,rt+-;'rt''bf'i ,iC ,u'{-'l ,itil
.t.r;r'yt ;:tst'u 

"!lL 
ii c 

"#-?3L
"Bagaimana menunrtnu jika dia (strami kedua) menthalakn5n

atau meninggal, bukankah dia (wanita ifu) bisa kembali kepadamu?

Sungguh engkau melepaskannya adalah lebih selamat bagimu." Dia

berkata, "Kemudian Ali memegang tanganku, lalu berkata,

'sesungguhnya diharamkan bagimu dari budak-budak yang kau milih
sebagaimana dari wanita-wanita merdeka karena faktor bilangan'."

149491. DiriwaSntkan juga dari Ali:

:r,l W?,r'-^1 ttilrl ,JdU; *'Jr'fi
Bahwa dia ditanya tentang ifu, maka dia berkata, "Keduanya

dihalalkan oleh suatu ayat dan keduanya diharamkan oleh suatu ayat."

Diriwayratkan oleh Al R r.ort324, hnu Abi Syaibah1325 dan hnu
Mardawaih dari beberapa jalur darinya. Yang masyhur, bahwa yang

meriwayatkannya secam mauquf padanya adalah Utsman, diriwayatkan

oleh Malik1325 6ri Az-Ztrhi, dari Qabishah, darinya. Di dalamnya

disebutkan: Bahwa dia berjumpa dengan seorang lelaki, lalu dia berkata,

1324 74uo-4 Al &ar(no. 730).
t32s Musharunf lbnu Abi Sgibah(4/7651.
1326 Muwadrdn' Al Imam Malik(2/538-5391.
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"Seandainya aku memiliki stnfu urusan, tentu aku menjadikannya
peringatan."

Az-hhri berkata, "Menunrtku bahwa itu adalah Ali bin Abu
Thalib."

t4950]. 137 meriwayatkan dari Ma'mar, dari Az-
hthn, dari Ubaidullah, dia bertata, "Seorang lelaki bertanya kepada
Utsman...." Lalu dia menyebutkannya, dan dinyatakan oleh AIi.

Riwayat lain gTang berkaitan dengan bab ini:

14951]. Dari lbnu Mas'ud, diriwayatkan oleh hnu Abi
q/aibah1328 dari jalur Ibnu Sirin, darinlp, dia berkata:

.;*,St',ly ;t;t'U i;i tl ctly ',y iH
"Diharamkan dari budak-budak ,;u* apa yang

diharamkan dari wanita-wanita merdeka, kecuali bilangan. "

Sanadnya terputus, dan di dalamnya disebutkan [AMahltezs 6un
Ammar dan dari An-Nu'man bin Baqiu dan Ibnu Umar, serta sejumlah

tabiin.

tU3| tJw d:j ,f ,tV ir qt--[tqor].r.vt
.6tt {yQit ?ttu .lt'd$ol\" &W-

1327 14*trr*u1 AMirmaq (l2l 281 -
t328 14u"1irr*7 lbnu Abt gaibh l4/169lt U.
1329 pi dalam naskah aslinya dicantrmkan: 6iL.
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2023-149521. Hadits Ibnu Abbas mengenai firman
Atlah t, 'Dan banng siary di antara kamu (orang merdel<a)

Wng frdak culrup perbelaniaann5m untuk mengawini wanib
metdelra lagi furiman...rr1330 fiingga akhir ayatl.1331

Hadits ini diriuragratkan oleh lbnu Abi Hatim dan lebih dari satu

orang di dalam kitab tafsir1332, dari ialur Mmwiyah bin Shalih, dari Ali

bin Abu Thalhah, darinp.

:4r y66.ir 6'rt dlr,-at'of ,Ly-[t qot"].r .y t

202+149531. Hadits: Bahwa para sahabat menikahi

wanita*ranita ahli Htab dan mereka fidak membahas.

Al Baihaqi1333 meriwa5ntkannya dari Utsman, bahwa dia

menikahi anak perempuan Al Farafishah Al Kalbiyah, seorang wanita

Nashrani dengan memadu dengan isti-iskinya, kemudian wanita itu

memeluk Islam m'elaluin5n.

149il1. RiwayahSn jug6lsse dari Hudzaifah: Bahwa dia

menikahi u/anita ahli htab.

t49551. Riwayatrya yang lainl3ss' Bahwa Umar

menrerintahkannya agar mencerailcanngn.

1330 (es. An-Nisaa' l4l:25),.
133r p'i dalam naskah aslinya dan naskah p dicanhrmkan "Hingga akhir hadits,"

sedangkan Snng dicantum[ran di sini dari naskah o.

1332 S€bagaimat'ra di dalam Ad-fun Al Manbur (2/253), Tafsir Ath-Thabad (5/l5l
drln,*-Sunan Al Kubn, karya Al Baihaqi (l/t731.

tw Astgtmn Al Kubm (7 /17 21.
tw tbid.
133s Op.cit.

.t;r4
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14g56t. Riwayatuiya png lain1336, Bahwa Hudzaifah mengirim

surat kepadanya, "Apakah itu hamm?" Dia menjawab, "Tidak."

149571. Asy-S57afi'11337 ,ngriu,ay6tkan dari Jabir: Bahwa dia

ditanya mengenai hal ifu, mato dia pun berkata, "Kami menikahi

mereka pada masa penaklukan di Kufah bersama Sa'd bin Abu

Waqqash." lalu dia menyebuitkan sr.ratu kisah yang di dalamnya

disebukan, "Kaum u/anita mereka halal bagi kami, sdangkan kaum

wanita kami haram bagi mereka."

DiriwaSntkan juga oleh hnu Abi Syaibah dengan makna yang

sama.1338

149581. Al Baihaqils3e ,rsdway6tkatl dari hadits Hubairah, dari

Ali, "Thalhah menikahi seorang u,alita yahudi."

Dirir,naSratkan juga oleh lbnu Abi Slraibahls4o dengan redaksi,

"Seomng lelaki dari kalangan sahabat menikahi...."

149591. Diriunptkan jug6lam dengan sanad yang tidak ada

rnasalah, dari Syaqiq, dia berkatat

'4i tt t .1, . .'21 ia t.11.o, l'.{rt z 4..
P Hl (-D\t 1t-)tg- otJrt M)-r> C)J

z)

ctd; &
'3 ?,; 16 ?')l | $, #'$i,l,rsl; ct? uk oL, ilt

.q;ok olUal

13:15 Op.cit.
1337 41 71^r, karya AstA/afi'l(5/61.
tw Mu$anmf lbnu Abt gaibah(4/1581.
r33e 4"5.-r, Al Kubn (7 /172).
rw Mushamaf lbnu Abi $atbh (4/1581-
134t Mudiamaf lbnu Abi SSaibhl4/t5lgl-
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Hudzaifah menikahi seomng wanita Yahudi, lalu Umar mengirim

sumt kepadanln, "Lepaskanlah dia.' Maka dia pun mengirim surat

kepada Umar, nJika dia haram, maka akan kulakukan.' Maka Umar

menrbatas suratry'a, 'sesr.ngguhnya aku fidak menlntakan bahwa dia

tnram, aton tetapi aku khaunfir/rS42 akan menjadi pdactr."

t496}l. Disebutkan di dalarn riwa5nt Al Baihaqil34il dari AI

Huwairits: Bahwa Thalhah menikahi s@rang wanita dari Kalblu 5aang

seomng Nashrani.

Pelaiaran 1ang dapat dianrbi}

Abu Ubaid be*ata, "Menilohi wanita-uaanita ahli kitab adalah

boleh berrdasarkan iima, keqrati dari lbnu Urnar."

'qq tA. 06 fr ,',p L*-1t11 \]. y . y o

.y.Gltirtl-|f;
aa

2O25-1496U. Hadits Ali: Bahwa lourri Majusi dulunlTa

memilih Ldtab, maka mereka meniadi tertawan dengannya.

AsySyafi'ilffi meriwalatkannya dari Sufuan, dari Sa'id bin Al

Ir{aranban, dari Nashr bin Ashirn, dia berkata: Farwah bin Naufal

berkata, nAtas dasar apa ditetapkannya upeti terhadap kaum Majusi,

padahal mereka bukan ahli kftab1345?" lalu dia menyebutkan kisah

rztz 166111.
tw ,As-Sumn Al l{ubn(7/1721.
13tt4 pi dahm naskah aslinya dicanhrmkan, "Bani Kalb." Sedangkan yang dicantumkan

di sini dari naslah ; dan c wb Sman Al hihql.
Lw Al Umm, kaqn Aq,€!,afi'l l4/t7 }17 41.
1346 Di dalam naskah aslinya dicanhrmkan, "AI ldbb,'sedangkan Snng dicanhrmkan di

sini dari naskah p dan c.



Talffifishul Hablr

dirnana Al Mustaurad menginsl@rln!,a dalam hal ifu, dan di dalamnya
disebutkan: lalu Ali ffiata, nAku adalah orang ]Eng paling mengetahui
tentang kaum Majr.rsi. Dulu mereka merniliki ilmu gang mereka ajarkan
dan kitab yang mereka pelajari. IGmudian raja mereka mabuk talu

menggauli angk perernpuannya, atau saudara perernpuannln. lalu
sebagiim orang-oftmg di keralunnya mengetahui hal itu. Keesokan
paginfa mereka datang untuk mdalsanakan hukunran tertradapnya,

rurmun dh menolak hulnrnan dari nrereka. lalu dh mernanggil orar€:
orang dt kerajaannya, lalu berlota, 'Kalian mengetahui agama yang l€bih
baik dari agama Adam. Dulu Adam menikahkan anak-anak lelakiqn
dengan anak€nak perempuann!,8. Jadi aku di atas agarna Adam, dan
kami mencintai loliran daripada agarnanla'. Malra mereka pun saling

bertaiart kepadanyall34T 46 hal ifu dan mernerangi orang-orang lnng
menyrdisihl merelo. Jadi mereka tdah tertaunn atas ldtab m€rel<a

sehingga dianggap dari tengah-tengah merelo, dgn ilmu pun sima dari
dada rnereka. Jadl mereka adahh ahli htab, dan Rasuhrlhh telah
mengarnbil upcili dari merdra.'

hnu Khuzairnah berkata: hnu $nirnh kdiru ddam hal ini,
karena dia mengatakan, 'Naslrr bin Ashim,n padahat sebenamya dia
adalah "lsa bin Ashim." I-ebih jautr dia mengatakan, "Tadinln aku
mengira bahwa kesalahan itu dari Aslrslpfi'i, hinggu aku ternukan png
lainnSra t&h memubb'al>rrya.Ini diriuayatkan juga oleh Muhammad
bin Fudhail dan AI Fadhl bin Musa dari sa'id bin Marzuban, dari Isa bin
Ashim."

AsySyafi'i berkata, "Hadits Ali ini bersambung (sanadnSza), dan
kami berpendapat dengannln. "

1347 Dt dalam naskah astinya dientumkar\ "Maka merdo pun berbaiat kepadanyn,"
sedangkan png dicanfumkan di slnl dari naskah p dan r.
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Ini sebagai pemyataan btqah darinya untuk Sa'id bin Al

Mararban, yaitu Abu Sa'd Al Baqqal, natnun dia dinilai dha if oleh N
3rL1rri1348 dan Snng lainnya.lilg

Yahf,a AI Qaththan berkata, "Aku tidak menghalalkan riwayat

darinSn, kemudian dari itu juga terpufus (sarndryn). Karena Asr$nfi'i
mengira bahwa riwayat itu ltelifi, dan bahwa 6111350 dari Nashr bin

Asim, karena dia memang telah mendengar dari Ali. Namun temSnta

udak dernikian, tapi dari Isa bin Ashim, sebagaimana yang telah kami

jelaskan, sedangkan dia tidak p€rnah beriumpa dengan Ali dan fidak

pernah mendengar darin3p, dan fxlak pula dari yang di bawahnp,

seperti ibnu Abbas dan hnu Urnar.'

Memang riwayat ini ada syahidyans menguatkann!,a:

149621. Yang diriwayatkan oleh AM bin Hurnaid di dalam Takir-

n5n dari Al Hasan Al Asylrab, dari Ya'qub Al Qammi, dari Ja'far bin

[Abullsst Al Mughimh, dd AMunahman bin Abza, dia berkata: Ali

berkata, "Kaum Majusi ifu dulun3n ahli kitab (memiliki kitab), dan

mereka berpedoman dengann3ra...." Lalu dia menyebutkan kisahn5n. Ini

sanad yans laen.

Ibnu Abdul Bar13s2 menuttrkan dari [Abul1353 Ubaid, bahwa

dia berkata, "Aku tidak melihat afur futr mahfirzh." Ibnu Abdul Barr

l3'a Hh. il Kamilkary hnu Adi (3/383), dari lrlur Ad-Dulabi, dari Al Bukhari, bahwa

dla berkah, "Hadibnya muilor."
134e uh. Tahddb Al l{annl (1L/53-551.
r3so P"r1 nasloh ; dan r.
135r Puri naskah p dan c.

t$2 41 sfrddtar (L6/2681.
1353 Dl dalam nasloh aslinya dtcanhrmkan: hrnr, sedangkan png dtcanfumkan di sini

dari nasloh ; dan o.

359



Tdldtisiltul Habir

b€rkata, 'Mayoritas ahli ilrnl menolak itu dan tidak men-slphil>l+art

hadits ini. Huijah bagi rner€l€ adalah firrnan Alhh t,

I K"yr6 niry iF qj1rr Jjwt1fi 6y

{@<tY:l fdi1'-
"I{atni turunkan @ Ar@n itu) agr lamu (Malc) mangablcan:

'*hm 
ldbb ru harya ditumtran k& d@ gabqan saia sMmt

lan i...-'(Qs. Al An'aam [5] 156].

Bab ttleolkaht Wanltarwanlta Musyrlk

i. ttt:*, F *J U r*il,Lt--[r q.rr].r . rr
,Q3",el;r'aLlrk ci'e hLlt Jtils 6:;,2:,t

'F': {tht *At'sj ,c,tlft u.;,it ,t\+j!or7\tr t*1,

.lrfi;l
a

2026-149631. Hadits: Bahtra lkrimah bin Abu Jahal
dan Shafwan bin Umayph melarikan diri ke tepi laut dalam
keadaan kafir [ketifultssc ditaHukanrya Makkah, sementara

istri-istri mereka memeluk Islam di Makloh dan memintakan
jaminan keamanan bagi suami-suami mereka. Lalu keduaqn

1331 Dt dahm naskah asltnya dtcanhrmkan, "Sampai," sedangkan yang dicantumkan di

sini dari naslcah ; dan c.
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pun datang dan memeluk Islam, maka Nabi *
mengembalikan [isfrri-isffi merekall3ss.

Malik d dalam Al Muwathtlia'7356 dari Ibnu

Syihab, bahwa sampai kepadarrya: Bahura sejumlah wanita di masa

Rasulullah 0.--- ldu dia menyehrttanryn secara panjang lebar, tapi di

dalamnSn fidak disebulkan: batrwa lshinya Shafr^ran yang memintakan

jaminan kearnarnn

149641. Mernang Ibnu Sa'd meriwaSptkan di dalam Ath-

Thabqa/s7 dari l![ia'n bin Isa ltlalik menceritakan kepada kami dari

Az-Zrtui:

*t A{At i #t-a1i*)f;,r"I -el';.oti;Lf

& i:r,+ l-:;er l,t44 p:r ;r' ?"t * Ut g A'.;'.

-.b';r,';; 6Y,-.1'# 06.') ol:t;b lrl
Bahun istutun;U^.rrr':lss bin Ur*r,r"tr, anak perernptnn Al

Walid bin Al Mugtrirah, mernduk Ishm pada saat penaklukan Makkah,

maka Nabi $ frdak mernimtrkan mereka berdtn. [Dan dia tetap]l3se 6t

sisiqn hingga Shafimn mernefuk Islam, sernentam jamk keislaman

merelo berdua s€ld'hr safu hdan.

1355 pi dalam naskatr asfintn dicantrmlwr: tsfoi mereka, seaangkan png dicantumkan

di sini dad naskah g dan r.
Lts6 \4u,*nin-' Al lrnan l,,kfrk (2tEA36Ml-
1357 Alltr tidalr menemukannf di dahln Al Mtmthtla'. Lih. As-Surmn Al Kubra,

l€rya Al Baihad Vngll.
twla/stzl.
1359 pi dalam naskah astrya dicarftrntran, "hn telah berlanjut," sedargkan yang

dicanhrmkan d sfoii dari nasliatt p dan o.
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149651. Dengan sanad i,',i1350'

€i i tk ;-;-1 uk fb l Prdr a #'"li'
,F,,P,rJ U'dk q-\) a;') 4 *t i; "*Lfi 

sv"

Wt 6r;:t ?r$t *t lr-,)l A &'') ^f;;'t *Y*i',At ?r"

.6.€-t*,1"

Bahwa Ummu Hakim binfi Al Harits bin Hiq/am, istuinya

Ikrirnah bin Abu Jahal, merneluk Islam saat penaklukan Makkah.

Sernentam suaminya 0krirnah) bin Abu Jahal melarikan diri hingga

sampai ke Yaman, maka ishiryq'Run tberangkatllssl L"*6rr*, dan

mengajaknya memeluk Islam, lalu dia pun merneluk Islam, hlu datang

dan berbaiat, dan keduarqn tetap di dahm mereka

(sebdumqd.

149661. Disebutlen di dalam Shahih Al Bukharla52, dari Ibnu

Abbas:

F)y*bt* dtn,ff er;;,Sr ot?

Jil ,{Ft11)$t,,+:t:-r? Yf 6;rt'iv isPtt
l Titt *f nif;t -;6 ri1 oK,rrtl;*'t: t"r{:l )&i,

rh A".tumtt At Kubn (7 /187).
136r p1 dalam naskah p clan di dalam naskah aslinya dicantumkan, "Sampai,"

seaangkan di dalarn nasloh r dicanh.rmkan, "Berangkat."
L362 5L1ri1i 41 Bukhari (rp. 52t!61.
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;6L;, ,LrA, A ,p "-:;L $ti ;k;'e€J &'+X
.'fl;-")4<Li .p G3)

"Orang-omng musyrik merriliki dua kedudukan dari Nabi $,
dan orang-orang mukmin itu dulunya adalah orang-oftmg msyrj& ahlul

harb (yang memerangi), beliau mernemngi mereka dan mereka

memeranginya. Sementara orangorang musyrik Snng mengadakan

perjanjian damai tidak beliau pemngi dan fidak mernerangi beliau. Dan

bila seomng wanita dan ahlul hafi hrd,|ah rnaka tidak dipinang hingga

haid dan suci, lalu setelah suci rnaka dia pun halal menikah. Bila

suaminSn hiimh sebelum wanita ifu menikah, maka dikerrbalikan

kepadan5la."

&f p'i'$i o$, tJ ff ,Lt*-It11vl.Y.YV

)t; 1-y; A:)"k- c-16;6 *$3'3:,.;1 ;t p,jiu,7
.c3t';$a&li,=-

2027-149671. Hadits: Bahun Abu Sufyan dan Hakim

bin Hizam memeluk Islam di Mar Aztr-Zhahran, yaifu lokasi

pasrrkan kaum muslimin, seurerrtara lredua istri mereka di

Malikah, dan saat itu Mal*ah sebagai daarul harb (negeri

perang), kemudian setelah ifu mereka merneluk Islam, maka

beliau pun menetapkan pernikatran ifu-

Al Baihaqi1363 msrilrrr6yatkatxrya dari AslrSyafi'i, dari sejumlah

ahli ilmu kalangan Qumisy, ahli hsatFldsah pep€rangan dan lainnya,

dari sejumlah omng yang seperti mereka: Bahrlra Abu Sufi/an merneluk

t363 As-iuta,, Al Kubn (l /t{361.
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Islam di Marr Azh-Zhahran, sernentara istrinya, Hindun bin Utbah,

rnasih kaffr di Makkah, dan saat itu Makkah sebagai darul harb.

Demikian juga Hakim bin Hizam.

DiriwaSntkan juga oleh Al Muzani di dalam ,4s-.1unan, dari Asy-

Slnafi'i, dengan makna yang sarna.

3;A JG *,, df h' J,'fi ,Ly -[tq^1].y .y^

.C,r$ ?t : $*l jL'{--l sj fii:r
2028-149861. Hadits: Bahura beliau I bersabda kepada

Fainrz Ad-Dailami 37ang mat memeluk Islam berisilrikan dua
unnita bersaudara , n Pililtbh elah afu dad lreduanya."

Fladits ini diriq/atkan oleh AsySyafi'i1364, Ahnadl36s, Abu

Daudlffi, At-Tirrnidzils67, Ibnu l,lalat ts0a dan hnu 665m1369 6uri

hadikr5p. Di-shahibl+an oleh Al Bailraqir3To dan dinilai cacat oleh Al
Uqaililszr dan 1nng lainrra.

a.^a,
,JG'.+: *a\" J2'8 Gti., ,u-y -[tqrr].r.vr

ts ltlixd Asyswfr I Atal. 27 51.
tffi Mt std Al hrmm,4tvnad (4/2321.
r% gnut Abu hud (no. 22431.
t%7 &n en At-llirmldzi (no. 1129, 1130).tw suut tbtu Mafizh (no. f951)-tw gahih lbnu Hibbaq pernbalrasan: Perbuatan baik, (no. 4155).
t37o tr4u'ri151 As-Sunan m At AMr (5/315).
r3ft AdtsDlru'afa', l<a1nAl Uqaili (2/4F,;1.

.*i/Y g6.jutU:)
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2029-149691. Hadits: Diriwalntkan bahwa beliau *
bersaMa, 'Aku dilahirkan dari pemikahan, bukan dari

petzitnan."

Hadib ini diriwa5ntkan oleh 61r-15.6ut't11372 dan Al

Bailraqilarc dari jalur Abu Al Huwairits, dari hnu Abbas. Sanadnya

dln'if.

t4g71l. Al Harits bin Abu t-rsarnah dan Muhammad 5it', 5u'61374

meriqraptkan dari jah.r Aist/ah. Di dalam sanadnyra terdaPat Al Waqidi'

l4g7ll. Diriwaptkan iuga oleh Abdurrazzaql3Ts dari hnu

LJpinah, dari Ja'far bin Muhamrnad, dari aphqTa s@ara mutal dengan

redalrsi:

94b|?l n I g*)u'J'" ;l
'fungptnia alat kdt ar &ti paillolw4 dan afu frak kdtnr

fuipaunD '

tUr,., M1376 dan AfiFThabarani seoara

nnwhut di dalam Al Aunttlcn da,il hadits AIi bin Abu Thalib.

Sanadqn perlu dicernrati lebih iauh.

t4g72l. Diriwayatkan juga oleh Al Baihaqil378 dari hadits Anas.

Sanaanp dln'if

tc72 Al Mu'jan Al lhbirbp.10812)-
t373 fis-Ju,wz AI Kubn Q /l90l.
1374 Aili-Ttubqat Al Kubm (l/611.
L37s 14*1t*p21: Abdwaas (no. 13273).
rs76 7sp1i g,rr* (3/4p121.
1377 Al Mu'jan AlAusathkp.47%31.
t378 Dalail AftNubuwqnli lL / tT 41.

ilfi
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Catatan:

Az-Zuban bin Rakl.arr379 64 lrang lainqn menyebutkan:
Bahwa Kinanah bin Mudikah menikahi mantan istui alnhnya,
Khuzairnah, setelah kernatianqn, talu terlahimgn anaknya An-Nadhr,
narnanlp Barmh binfi Add bin Thabikhah.

As-Suhaili menuturkan dari hnu Al Arabi: Bahwa hal ini
dibolehkan sebelum Islam, narnun ifu pemikahan yang dibenci, seperti
menikahi dtra wanita bersaudara. Selesai.

Hal ini tidak menepiskan kerancuan pada hadits yang laru. Al
Jahidz , bahwa Barmh fidak pemah melahirkan anak
Kinanah, baik laki-laki maupun perernpuan. Sedangkan anaknsa; An-
Nadr, dari Burmh binti Murr bin Add, yaifu arnk perernpuan dari
saudara laki-laki Barrah bin Add. Dia b€rkata, "Karena itulah menjadi
sarnar bagi olang:orang."

Aku lratakan: Jika benar apa lpng dikatalonnya, rnaka
tertepiskanlah kerancuan itu

1r' &'dt,sA,i:;; f ,b&f $b'of ,Lt-*
.'e;s bftfu rlirl trr;f ,*i *,

' Hadits: Bahwa Ghailan memeluk Istam dalam
keadaan berisfirikan sepuluh/tsao wanita, lalu Nabi &
bersabda kepadanya , * Pertahankantah empat onng dari
mereka, dan ceraikanlah gTang lainnya."

Hadits ini telah dikemukakan.

t37e Nasab Qnby\d- rc\.
lm lo,zsts1.
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' Hadits Naufal bin Muawiyah yang semakna dengan

Telah dikenrukakan juga.

' Perkataan penulis: Diriwayatkan di dalam kisah
Fainrz Ad-Dailami: Bahwa Nabi A bersabda kepadanya,

" Cerail<anlah salah sfu dan kduanya tmng engkau

Ini telah dikernulckan, dan ihr adalah redaksi Abu Daudlsl,
hnu Hibbanl38z dan Sang lainqp.

Bab PenentrrPenentu Pilihan

|i''#' iq Wl a,11:-i 1t"23 q+k. 6?'

' Hadits: Bahwa beliau 0 menikahi seorang wanita,

lalu ketika beliau masuk ke tempatngn, beliau melihat

keputih-putihan pada pinggangnya, maka beliau pun

mengembalikannya kepada keluam5p, dan beliau bersabda,

" I{alian telah mempetda5pilru.

L38t Suvn Abu Daud bo. 22431.
lw Slnhih lbnu Hibbn, pembahasan: Perbuatan baik, (no. 4155).

_jLi,lt * 4'ol ,lo$itsr ,:i y €. €)) ,'i:j*
.'*r+ r1"4'* ,{ JG &'t
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Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Nu'aim di dalam Ath-Thibb dan

Al Baihaqi1383 dari hadits Ibnu Umar dengan redaksi ini. Dan telah

dikemulokan juga pada pernbahasan tentang kekhusr.rsan-kekhususan

beliau, serncirtam ifu banyak keftacauan pada Jamil bin Zaid sebagai

pemwinya.

ifat'eTi -h,, 6 :p,r e ::r,l;-[t qvr]. y . r.

* VTru;i wt* w,i%';;.'tl ir.i3' ,f 
'otL w)

$*
2O3Gt49731. Perkataan penulis: Diriunlratkan dari

Umar: Balnra blaH mana' pun lpng rnenikahi seorang

wanita, dan terrUnta wanita itu gila atau kusta atau lepra,

lalu merryrcrrtuhqpa, rnaka unrlita ifu berhak atas mahamya-

Dan begfltu iqa bagi snminya ada hak hutang atas unlinSTa-

Sa'id bin Manshur meriwayatkannya dari Hu1;aim, dari Yahyra

bin Sa'id, dari Ibnu Al Musayyib, darinya, dengan makna hadits png
sarra. Dan itu terdapat di dalam At Muwathlliu'\384 dari Yahga; di

dalam riwaSat Aqrsyafi'il38s 6ri Malik, serta di dalam riwayat Ibnu Abi

q/aibahl386.dari Ibnu ldris, dari Yahf.

Hadits lain seputar trab ini:

{49741. Dari Ali yang juga diriwayatkan oleh Sa'id.

rw As-t.nwt Al ltubm (7 /21}2141.
rw 7irr*gigo' Al lrum Maltk 12/526).rw Al Umry lorya Astrq/afi'l (5/84.l.
rw Mt drutnf Ibru Abi Sru'bah (4/1751.
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|Jt tJ.*;,'.:*l e;;."ol,Ly - [t q yo]. y . r \

.ti"H- l,? ok irri:r o;Lv *, *\t *
2031-149751. Hadib: Bahwa Barirah dimerdekahan,

lalu Nabi $ memberiryla pilihan, maka dia pun memilih
dirinf. SeandainSTa dia (suaminya) orang merdeka tenfu
beliau tdak memberinya (Barirah) pilihan.

Hadits ini diriwayatkan oleh An-Nu*ti1387, Ibnu Hibbat1r388,

Ath-Thahawir3se dan lbnu Flazrnrsgo 6ri hadits Aisyah, dengan redaksi

ini. AttrThahawi berkata, 'Kernungkinannya dari perkataan Urwah.

Alnr katalon: Ada pernyntaan ifu di dalam Sunan,4n-Nmi.

Ibnu Fhzrnls9r 6er|ra1"" Kernr.rngkinannya itu dari perkataan

Aisyah atau gnng sadahaB" Sernentam ifu pernberian pilihan ini

disdrudran di dalam Asll-.r9rllrilrairJ3ez dari hadits Aist/ah iuga dari

beberapalrhrr.

149761. Dbehrdran di dalarn AtlrTlnfuaF3es karya hnu Sa'd

dari Abdul Wahhab bin A$a, dari Daud bin Abu Hind, dari Amir Asf
$p'bi: Bahwa Nabi $ bersabda kepada Barirah kefika dia

dimerdelokan:

cilt*.v ,Sl; *i.'r r,

'Kini kqnfiarunu t&h merdel<a bersamamu, mal<a silakan

agl<au manilih.'

t3nt &nilr An-NasaI $p. Wfi.ts Snhih lbnu Hibb4 pernbalrasarr Perbuatan baik, (no. 4272).tw qnrt lA'ani At Abar (3/821-ts Atlttutnb(tol1s3).
t$t 41 114r1rnu $o/ls6l.rw &mhih Al Bufinri$n.52f9l en gtahih Mustin(no. 1504).
tffi AdfThabagat Al Kubm lS/%9}

m
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Hadits ini mursal, dan Ad-Daraquthnil394 meriwayatkannya

secara maushul dari lalur Aban bin Shalih, dari Hisyam, dari ayahnya,

dari Aisyah.

# itt eltb * ,s::., t, JL ti.,\) okt ,ti-Y .rY
.ti#J$i.tj

zESz.Perkataan penulis: Sedangkan snminya ";seotang budak berrdasarkan apa yang diritmyatlran dari
AlEnh, Ibnu Umar dan lbnu Abbas.

t4g77l. Adapun riuqBt Aisfh telah dirirrayatlon oleh
y*6rrr39s dari hadits Abdtnmtrman bh Al Q,sim, dari alnhn}ra,

ddLINa" Dan iwa rilrny* Mus[mr396 dan ArFl{asatlsv' dari tshr Yadd

btr Rman, darl Unrah, dartr3p: $ard Barinh addah sryang hdah
Sementara itu tcrdapat pcrbedail t€rtradap Airtah dalarn hal hi.

Al Asund hn Yadd meriua3ptlon darir4,n: Bahrra da adahh

s@rang merdeka.

Ibrahim bin Abu Thalibl3es berkata, "Al Asurad menyelisihi

orior{f-otiing."

Al Bukhad1399 lsrlota, 'Ifu dari perkataan Al Hakarn, dan

perkatan hnu Abbas bahwa dia seorang budak, adalah lebth slnhih."

13% $mn Ad-Darryutha @/29$-29ll.t# gphth Musltn(no. 1504) (11, la.r# Slahth tth.stm(no. 1504) (13).
lsYt Suru7 An-Nasa'l kp. 34521.
13% Mukhastnr Surmn Abu hud,brln Al Mundziri (3/1481.
rsee 51o1ii1i 41 Bul<hari lrp- 67511.
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Al Baihaqil'loo berkata, "Diriwayatkan kepada kami dari Al

Qasim, Urwah, Mujahid dan Ammh, setnuanya dari Aisyah: Bahwa dia

adalah s@rang bgdak."

Syr'bah meriwayatkan dari Abdurrahman bin Al Qasim: Bahwa

dia berkata, "Aku tidak tahu apakah dia omng merdeka atau budak."

Al Baihaqilor meriwayatkan dari Simak, dari Abdurrahman bin

Al Qasim, dia berkata, "Da seorang budak."

149781. Dernikian juga SBng diriwagratkan oleh Usamah bin Zaid

dari Al Qasim, dari AiE/ah: Bahwa Nabi $ bersabda kepadanya

(Barirah):

)it'&tA;Ll #+ ol

"Jila' nnu, azglau Helt tebp ba nawg di bunh (diperisti)

warzg hfuk'
Al Mun&iril4o2 berkata, 'Diriualntkan dari Al Asurad, bahwa

dia berkata, 'Dia adalah seomng budak'." lalu ada perbedaan padanyra

mengenai ifu, sernentara sebagian mereka mengatakan/lo3,
"Perkataannla, 's@mng budak' adalah dari perkataan lbmhim."

Pendapat lain menyebutkan: dari perkataan Al Hakam.

149791. Riwa5pt hnu Umar, diriwayatkan oleh Ad-

Daraquthnil4o4 dan Al Baihaqil'rcs dari hadits Nafi dari hnu Umar, dia

berkata, "Suami Barimh adalah seorang budak." Di dalam sanadnya

terdapat Ibnu Abi Laila.

rM ,As-Sunan Al Kubn0/2?51.
val 4"3rr-, At Kubm 17 /2201.
L4a2 74u1r1i9t16,. Sumn Abu htdls/14f,i1.
tM to/stq.
rw grnn ea-mtryufini 13/2931.
7M As^9umn Al Kubn (7 /222).
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l498ol. Diriwayatkan juga oleh Al Baihaqilao6 6ri riwayat Nafi,

dari Shafiyyah binti Abu Ubaid, dan sanadnya lebih shahih. Riwayat ini

juga terdapat di dalam riwayat An-Nasa'i.1407

t498U. Riwayat Ibnu Abbas, diriwayatkan oleh Al 3uL1',utira08

dari riwayat Al Qasim bin Muharnmad, darinya:

'r Ji * bt ;k,A'; itr- b? oe ai; 7't,'oi
.4;f,J1 ..,#ria"

"Bahwa suami Barirah adalah seorang budak lnng bemama

Mughits. Seakan-akan aku melihat kepadanya berkeliling di belakangnya

sambil menangis...." Hingga akhir hadits

Dirluayratkan iuga oleh Alunadl4o9, Abu Daudl4lo, At-

6n i661arr dan 611o1L"6"rori.l4r2

149821. Dsebutkan di dalam stratu riwayat 61-11-i6ri1a1a'

Bahwa srrami Barimh adalah .t-r,g budak hitam milik Bani Al

Mughirah pada saat Barirah dimerdekalon.

11fu'Jrkos e:r1.7'r;oi

.e.,-J;Jl

t4o6 4"5*-r, N Kubm(7/222L
l4o7 StnanAn-Nasa'i (no. 56216).
um shahih Al Bul*zari(no. 52821.
rM Musmd At Imam Ahmad (L/2151.
t4lo Shtatl Abu hud(no.22371.
t:4rl St r, At-Tirmidzi (no. 1155).
14t2 41114u'im Al l{aba(no. L7825,118251.
1413 5r*t 4t-Tfumidzi(no. 1155).

t
,t*.-,,1?
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' Hadits: Bahwa Suami Barirah berkeliling di
belakangnya sambil menangis...." Hingga akhir hadits.

Hadits ini diriwayatkan oleh Ahrnad, Al Bukhari dan yang

lainnya dari hadits Ibnu Abbas, dan ini telah dikernukakan.

'{uS o& br ,;.r-i jC'8 ,Ly -[tq^r].y.rr
u;+

2033{49331. Hadits: Bahwa beliau bersabda kepada

Barirah, nJika dia mendelatimu, maka frdak ada hak pilih
bgfuna"

Abu Daudlara meriuraSaatlonryn dari Aistph dengan redaksi ini,

dan Al Bazzrrr dari ialur lainqn darinln.

.af;ht"L ,rt ,li-[tr,rt].r .rt
2O3+I4gfF1l. Perkaban'penulis: Dan (diriwayatkan

juga) dari Hafshah dengan redaksi dan makna hadits yang

sama.

Malik di dalam Al Muonthgiu'\ ts dari hnu

Syihab, dari Urunh: Bahwa seorang maula perernpuan yang bernama

Zabm' mernberitahunya, bahwa sebelumn5ra dia diperisfui seoftmg

budak, sedangkan dia seomng budak perernpuan, lalu dimerdekakan.

Dia b€rkata, ol-alu aku mengutus ufusan kepada Hafshah, iski Nabi $,
maka dia pun mexnanggrlku, lalu berkata, 'sesungguhnya aku akan

mernberitahumu suafu khabar dan aku tidak ingin engkau melakukan

t4t4 1wa,t Abu hud(no.22261.
Mts 41 yu,*6iniu' N Lnan Mahk 12/5631.
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sestratu. Sesungguhnya perkaramu berada di tanganmu selama suamimu

belum menyenfuhmu'." Dia berkata, "Lalu aku pun berpisah

dengannga."

.k., #t &f';LLI,Ly-[t qAo]. Y . ro

2}g5-149851. Hadits: Bahwa Umar memberi tangguh

setahun bagi 1nng imPoten-

Al Baihaqi1416 -eri*t*11ur11ry6 dari riwaynt lbnu Al MusyaSryib'

darinSa.

.r|?;u;tjt ^"13t 'di-r 'r'r
2036. Perkahan penulis: Dan para ulama

mengilnrtinya dalam hal itu-

14986,4gST. Al Baihaqil4lT menuldlnSn dari Ali, Al Mughirah

dan Snng lainnYa.

l4ggsl. Demikian juga Ibnu Abi syaibah meriwayatkannyal4ls

dari keduanya, dan dari Ibnu Mas'ud'

L4r6 Atgr,-, Al Kubn (7 /2261.
Mt7 4t3r-, Al Kubn (7 /22G2271.
MB tr46*o*1: Ibnu Abi S5aibh(4/206).
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Pasal Kelima

:. l.'!, . D c c( o..i..ri.
),.rlJt 'U qL-r.il )Y .itr .r! c>ti t^;:' G 6;.\'u')f ,';:i W'lt tl -:

.+ir ai$b:iu .bJGf ; "rlr rrfr;

2037-149891. Perkahan penulis: Dan menggauli pada

dubur adalah haram, sebagaimaira lnng diriwaSntkan, bahwa
Rasulullah C ditarUn mengenai hal ifu, maka beliau

bersabda, "Pada lubang tnng lrriarra, apal<ah dari
Oetatrangry @engan tuiwr) pda kantaluann5m, maka itu
bbh, a/rru dari OetatangnW Na duh.nt9a, maka itu frdak

bleh- funggahntn Nbh Mak malu terhadap kebenaran,

ianganbh lralian mqsg4ulf i*i fia dubw merela." Aa
berlrata, 'N l<hurbah adalah at*taqbh (lubang)."

Asy'Syali'il419 meriwayatkannya dari hadits Khuzaimah bin.

Tsabit

s| e..t '."3t p6! '* *t ;r'b, * Ut Sl:'>a3lf
'rf iG:, ;, t t ,lli; .;lt- ,G;:' G d;t ,h:St p6t\i'l*rcri

).9

,
L5

i,; i.tt d,i$\r, 'iif -r .rv
I *p :Ju" U; ,y *i *v b, * ht

'tf;):;-;lt'rsl G3l #-Ht'r1l G'.-ii',# :Jui ,u2i y);l

us 14,-ru4 e*,srtt'i M. 2751.
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>,: t; 1.', G 6 ;3 
"u ?i'ri,r43 G 6 i:,';rf ;bAt "Gi 

G,

.br€'l 6i3t'-,frt !'At'u,#-v ?.r 11

Bahwa seorang lelaki bertanSn kepada Nabi S mengenai

menggauli para isti pada dubur mereka, atau seorang lelaki menggauli

istriq;a pada dubumya. Maka beliau bersabda, "Halal. " Setelah orang

ifu beranjak, beliau' mernanggilnya, atau menyrruh orang unfuk

mernanggilnln, lalu beliau bersaMa, "Ehgaimana maftsudmu? Pada

fubn7 tnry mana?" abu, "pda pelubngan tpllg mana? Aau pada

celah jang mana?; Apalah dari (melalui) (dengan tuiuan)

p& kanmlwnn5m, maka ifu bleh, ataukah dari belakangny pada

duhtmSa, rmka ru frdak bld7. Sqmgghryp Alhh fidak malu

talm&p k&anann, ianganlah kalian mangauli pn isti pda dubur

Ma."

C-atatan:

*;*.lradalah bentuk tabn4&erbilang dtn) dari ii|, d*gun

dlnmruh pada khaa ' dan sukun pada ma ', lalu setelahnSn 6aa'

berfifik *nt. diFl adalah bentuk btsnitnh aari"a:;;. seperti waan

png pertama, natnun dengan aaysebagar pengganti &aa'.
. ).

Sedangkan WJt adalah bentuk tatsnigh dari tib?, dengan

fattah ph khaa' berfifik dan juga shaadtanpa titik, Ialu setelahnya

faa'.

Al Khaththablla2o [r'ft36, "setiap lubang bulat adalah "c.],
benfuk jarnaknya L. p, dengan dhanmahkernudian fathah."

Mm dm,tb Al Hadib (l/37 61.
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Al Azharil42l berkata, ."Yang dimaksud dengan fi.r-t;st adalah

#ii,fialan)."
Ibnu Daud berkata, "c6r'q?adalah iubang kapak untuk bagian

gagangnya . drfltadalah bentuk tatsnitah dariil; ,yaitu lubang/la2z

yang dibuat oleh alat pelubang.untuk melubangi.l4231ni sebagai hasan
tentang lubang yang dimasuki. #ll;rir adalah be,rrtuk tatsnijnh da"j."it-*,

yaitu dari ungkapan: +-iajr ar:riitLlae (apabila aku melubangi kulit di

Di dalam sanad ini terdapat Amr bin.Uhaihahlazs, perihalnya

tidak diketahri, dun ada perbgdian yang sangat menonjol mengenai

sanadnya. An-Nasa'i telah berpanjang lebar mengulas jalur-jalur

periwayatannya dan menyebutlour perbedaan di dalamnya. Yaitu dari

riwagnt AMullah bin Ali bin As-Saib, Muharnmad bin Ali bin Syafi'

meriwa5ntkannya darinya. Dirtwayatkan juga dari Muhammad bin AIi

oleh Asy-S5nfi'i di dalam N (Jmm, dan juga oleh anak patnannln,

hrahim bin Muhammad bin Al Abbas.

149901. Ad-Daraquthni juga meriwayatkan ini di dalam Fawaid

Abi Ath-Thahir Adz-Dzuhli dari jalur hrahirn bin Muhammad, dari

Muhammad bin Ali, dia berkata: Seorang lelaki datang kepada

Muhamrnad bin Ka'b, lalu menanyakan kepadanya tentang masalah ini,

dia pun berkata, "lni Syaikhnya Quraisy, silakan tanyakan kepadanya."

t42r Asli\1Miali, L/107, materi: e; .

Azz 16y9191.
1423 Pu6 naskah ; dan o.

1424 66. Usan N Amb (7/347) dan setelahnya , materi: ?t'| .

142s p1 dalam TaitdAb AtTahddb (8/3), Al Hafizh_hnu Flajar cenderung menyatakan
Amr bin Uhaihah ini sebagai serrang sahabat yang meriwayatkan dari sahabat
lain. Inti perkataannya, bahwa bila dia bukan sahabat, maka dia tabiin senior.
Dan AsySyafi'i telah memujingra dengan baik, maka minimal statusnya adalah
haditsnya hason. Wallahu a'lam. Lih. Irura' Al Ghalll, karya Syaihh Al Albani
(7/681.
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Yakni Abdullah bin Ali bin As-saib, lalu dia pun men5nkan. itu

kepadanln, maka Abdullah berkata, "Ya Allah, sungguh itu kotor jika

halal." Selesai.

Dalam hal ini ada perbedaan terhadap AMullah bin As-Saib,

lrang mana An-Nasa'i1a25 meriwaSatkannya dari jalur Ibnu Wahb, dari

sa'id bin Abu Hilal, dari Abdullah bin Ali bin As-Saib, dari Hushain hnu

Mihshan, dari Harami bin AMullah, dari l(huzaimah bin Tsabit.

Ahnad1427, An-Nasa'i dan hnu 11i65rr142a juga

meriuayatkannSn dari jalur Harami ini. Hammi iuga tidak diketahui

p€dtElnta. Asy-Syafi'i berkata, "hnu Uyainah keliru di dalam

hadits Khuzaimah, lnkni dia meriwaptkannlp darin1n."

Al gurr*1a29 berkata, "Dalam hal ini aku tidak mengaahui

hadits yarg shahih, tidak dalam bayangan dan tdak pula secara mudak.

Setiap loli Khuzairnah bin Tsabit meriuraSntkan dari sratu plur dalam

hal hi, rnal€ itu tidak shahih." Sdesai.

Dernikian juga Al Haldm meriwayatkan dari Al Hafizh Abu Ali

An-Naisaburi, dan seperti itu iuga dari An-Nasa'i, tdan juga

dikatakanll43o Al Bukhari sebelumnya.

*,\t * ,ittLli;; ol *t,t:j -[trrr].v.rr
.a.;; ;2il;r,J V "o t, :,Sv',r :

1426 As-1utan Al Kubm, karya An-Nasa'i (8989).
Mn 14,-v4 Al Imam Ahmad (5/2151.
l4?s 51-171i lbnu Hibba4 pernbahasan: Perbuatan baik, (no. 4198).
142e Uh. Ibryf At Ashr (2/7731.
l'tito Di dalam naskah aslinla dicanfumkan, "Dan berkata," sedangkan yang

dicanhrmkan di sini dari nasloh p dan c.
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2u38-l4ggU.Perkataanpenulis:Dandiriwayatkandari
Abu Hurairah, bahwa Nabi $ bersaMa, "Adalah terlaknat

onang Wng menggauli wanita pada dubumya'"

Hadits ini diriunptkan oleh Ahmad1431, 66u Daud1432 dat'r

para penyusun kitab-kitab sunan lainnyal$3, dari jalur Suhail bin Abu

Shalih, dari AlHarits bin MaL*rlad, dari Abu Humirah, secam marfu'.

Adapun redalsi Abu Daud, An-Nasa'i dan Ibnu Majah:

.aj: G"t;,r ,J ,h,, Jt{vt iifu'}it
.,Pada ttari tdamat rnnti, Athh frdak alan mennndang kepda

l&tci 5pttg maggauli istinlp p& duburya"-

Diriwalptkan iuga oleh N BE,zrlt, dan dia mengatakan, "Al

Flarib bLr Malrhlad tidak nras1fiur."

Ibnu Al Qaththarrtes4 bcrkata, "Perihahrya fidak diketahui"'

Dahm hal ini ada perbedaan pada suhail, dimana Ismail bin

Agnsy meriwalptkanrSp daringn, dari Muhammad bin Al Mtrnkadir,

dari Jabir, dirir,rnSntkan oleh Ad-Daraquthnil€s dan lbnu $ahin. Dia

juga meriwaSntkannln dari umar nnuhGhafrah, dari suhail, dari Jabir,

yang diriwaptkan oletr hnu Adil'136, dan sanadnya dha if'

Hadits Abu Hurairah mernpunyai jalur periwayatan lain Snng

oleh Ahmad1437 datl At-Tirmidziltt38, 6.i;u1* Hamrnad

t43t 77,-rg Al tnan Ahnd W4441-
t@ grnn Abu hud lrp- 2162L
tlt3ts Sumn At-Timridd (no. 1154); ,As-$urut Al l{ubm karya An-Nasa'i (no. 9015)

dan &.amn lbnu Mafih (no- 1923).
re hln, Al Wahm tn Al llwr 14/4561.
t& Sumn Ad-Darquha 12/2881.
tM At lGmilkarya lbnu Adl(4/2471.
1437 Musad Al Imam Ahd 12/408}
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bin Salarnah, dari Hakim Al Atsram, dari Abu Tamimah, dari Abu
Humirah, dengan redaksi:

,irr;rr4{t:,r:.tt1ltt'J ,6;:' ;.il;t )f ,fu.e ,J;
.izJ ,pij) *r';'*

'Elamfigsiap manggauli qnnib haid, atau manggpuli wanita
pda dubumSa, atau mendatangi dukun lalu mmtpq@t/ai apa yang
dikatal<anrya. maka dia telah. kufur terhadap apa Wng diturunkan
kepda Muhannad. "

At-Tirmidzi berkata, "Hadits ini gharib, kami tidak
mengetahuinya kecuali dari hadits Hakim."

61 3rLL*i1as9 berkata, "Tidak diketahui penyirnakan Abu
Tamimah,dari Abu Humimh. "

N Bazzar berkata, "lni hadits munl<ar,' dan Hakim tidak bisa

dgadikan hujjah, serta apa yang dia riwayatkan [sendirianll4+0 tidak
dianggap."

Ada jalur periwayatan ketiga yang diriwayatkan oleh An-
11u*'i1t141 dari riwayat Az-brhri, dari Abu Salamah, dari Abu Humirah.

Ham?ah Al Kinani, yang meriwayatkan dari An-Nasu'i1442,

berkata, "[lnilrtHs hadits munkar/744, kemungkinan Abdul Malik bin

tM Surmn At-Tirmidzi (no. 135).
Tase' 4g-7*i1r1, N l{abir 13/ LZ).
1'140 Di dalam nasl{ah aslinya dicantumkan, "Adapun apa yang dirir,vayatkannya

sendirian," dan dicanhrmkan di dalam rnskah o, "Dan apa yang dia riwayatkan

s€ndirian," sedangkan yang dicantumkan di sini dari naskah ;.
r44r 65. Tuhfat Al Aslmf ILL/Zsl.
1442 4"3r-, Al Kubm, ka4n An-Nasa'i (9010).
l'14:, Dari naskah p dan o.
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Muhammad Ash-Shan'ani mendengamya dari Sa'id bin Abdul Aziz

setelah hafalannya kacau (ikhtilath)." Dia berkata, "ltu batil dari hadits

Az-hhri. tSedangkanllffi y'ang mahfuzh Dari Az-Zuhri, dari Abu

Salarnah: Bahwa dia melarang ifu." [Selesa;].14'16

Abdul Malik telah diperbincangkan oleh Duhaim, Abu Hatim dan

lainnp.

Ada plur periwayatan keempat yang diriwayatkan oleh An-

Nasa'i1&7 juga, dari jalw Bakr bin [Khunaisll448, dari laits, dari

Mujahid, dari Abu Huraimh, dengan redaksi:

*hnrgsiap 
Sarg magauli sauafu pda l<awn lelaki, abu

magauli lawt utanib p& fubur, nnka db tetah kufur." [Bals;re+s

dan l-aits dln'if, Diriuayatkan juga oleh Ats-Tsauri dari laits dengan

sanad ini seara nmuqut redaksinln, "Menggauli kaum lelaki dan kaum

unnita pada dubur mereka adalah kekufuran."

Dernikian juga Ahrrndlffi meriwayatkannya dari Ismail, dari

laits dan Al Haitsam bin Khalaf di dalam Kibb Damm Al-Liwath, dari
jalur Muhamrrnd bin Fudhail, dari laits.

rM lo/stel
l4'ts Dari naskah p dan o.

l4't6 Dari nasloh 3 dan r.
1447 Ahr tidak menernukarqn di dalam Al Mujbba dan tdak pula di dahm Al Kubm.

Dan Al Mizd Udak menyandarlonnln kepadanya di dalam Athnfnya,llO/3L71.
1448 Di dalam naskah asliq/a dicantrmkan, "Hunaiq;," s€danglGn 57ang dicanfumkan

dt sini dari naskah p dan r.
1449 D[ dahrn naslolt astrgn dicanhrmkan: Bukair, sedangkan png dicantumkan di

sini dari nasl€h p dan r.
1@ Aku tidalr menernukannF di dalam Al Mwnd hnphr ini.

.it't-,/6!i 4,(3t ,f Sr;lSr'u ,b, ,J V
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Di dalam riqrald hin disebutkan'

.i:; :rr;6i:, G d;t J V
"Elamngsiap nanggauli istiryn pda dubun5a, maka ifu adalah

suafu kelrufutan.44sr

Ada jalur p€riu,ayatan kelirp6r+sz yang diriwayatkan oleh

Abdullah bin Urnar bh Aban, dari Mr.rslim bin Khalid Az-7,arii, dari Al

Ala, dari ayahnga, dari Abu Hurairah, dengan redaksi:

.'orrSf g}rtt,JV"otl
'A&lah tqlalont oang tnng mensglauli l<awt uanib pda

dubw mqda.'
Sedanglcn Musnrn, ada kelernahan padanya. Diriwaptkan juga

oteh Yazid bin Abu l{ahm dariryB seara nmuquf.

Hadits lain seputar bab ini:

149921. Dari lbnu Abbas yang diriuaptkan o14r 61-1irn16ri1a$,

An-Nasa'i1'131, Ibnu Hibban di dalam lritab Shahil>nya1'155, Ahrnad1456

dan Al Bazar dari phrr Kuraib, dari hnu Abbas.

11151 pi dalam nasloh asfntp dicantumkan (dengan lafazh): ,.f O."l*f,r-nl.
1a52 ll Kanrt,lraryd tbrnrAdi (6/2111.

l.jh. Tafsir lbri l(ae $/ 264.l,.

HR. Attr-Thabararn di dalam Al Austh (no. 47541 dan Abu Ya'la di dalam
MusrndrV $p. 64621, dari firlur Yahya bin Takariya bin Abu Zaidah, dari

. Muslim'bin Khalid, d€ngan redalsi ini.
rM Sunn At-Tirm&nkp. 1165), dan dia b€rkata, "Hadits in hasn gharib."
1a54 4"3.*, AlKubalG4E An-l{asa'i (no. 9001).
145s Shahih tbnu l:littbtl pernbahasan: Perbuatan baik, (no. 4203,4204, 44.781.
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NBazzar berkata, "Kami tidak rhengetahuinya diriwayatkan dari

Ibnu Abbas dengan sanad yang lebih bagus dari ini. Abu Khalid Al

Ahmar meriwayatkannya sendirian dari Adh-Dhahhak bin utsman, dari

Makhmmah bin sulaiman, dari Kuraib." Demikan juga yang dikatakan

oleh hnu 66i.1a57

An-Nasa'ilrlss fuga meritmyatkann5aJltts9 6uri Hannad, dari

waki, dari Adh-Dtiahhak, s@ara mauquf, dan menurut mereka, ini lebih

slnhih daripada yarrg. mar{u'.

14993]. Dari Ibnu Abbas melalui jalur lainnya secam mauqut

ynng diriwayatkan oleh A6urrazzaql46o 6ri Ma'mar, dari [bnu]161

Thaurus, dari aphnp

Gfuivi ,6-f., G sf;sr )q * u.q' i.t ,ll; t*;Lf
iz ,

'rSJt f
Bahwa seorang lelaki bertanya kepada Ibnu Abbas, tentang

menggauli istri pada dubumya, maka dia Pun berkata, "Engkau

menanlrakan kepadaku tentang kekufuran?! "

Diriwa5aatkan juga oleh An-Nasa'i162 datil riwayat Ibnu Al

Mubamk, dari Ma'mar, dan sanadryn kuat. Nanti sebentar lagi akan

dikemukakan jalur periwayatann5n yang lain.

1'156 Aku tidak menernukannya di dalam Muandnya-
1457 Al l<anil, karya hnu Adi(3/282L
1ffi As€unan Al Kubra, karya An-Nasa'i (no. 90028)
rr$9 Di dalam naslrah asliqn dicanfumkan, "Driurayad<an juga," sedangkan yang

dicanturnkan di sini dari nasloh l dan c-

rM Mshanmf Abdwnry kw. 209521.
1t161 Puri naskah ; dan o.

t462 4"3*147 At Kubn, ka4/a An-Nasa'i (no. 1164).
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Mengenai hal ini ada iuga riwapt lain:

14994[ Dari Ali bin Thalq yang diriwayatkan oleh At-

Tirrnidzir6, An-Nasa'i1'tdl darl hnu Hibbanl'165 dengan redaksi:

'o*:*l ;i3t r"t y ,l6ir'u #-l &r '01

'Sa unguhn5a Allah fidak malu terhadap kebqamn. Janganlah

lelian mangatii pn isti pda dubur mqeka. "

1499151. Dari Amr bin Syr'aib, dari ayahnya, dari kakeknya,

oleh Ahmadltl56 6*n , redaksi:

t-4.-1-yJJJit'r,-4 :rll-.ai

.6'12t

Bdbu ditaqn tentang ldaki Snng menggauli isbi pada dubumln,
belbu pnn berkata, "Itu dakh li.nill (homo) kaiL

Diriua3ptkan juga oleh An-Nasa'il%7 dan dia menilainya cacat,

sedangkan yarry mahfuzh Dari Abdullah bin Amr dari perkataannya.

Dernikian juga png diriwayatkan oleh AMurmzzaql'Kl dan yang

lairrr!,a.

ta63 Suaat At-Ttum*1zilno. 1164).
l@ ,4s.*-rnn Al Kubm, karya An-Nasa'i (no. 9023).
u5s 51r471i 15- Ifrbban, pembahasan: Perbuatan baik, (no. 42OLl.
rffi Mt std At lrnan Ahnad (2/1821.
u67 As\*on, Al lfiibm, karya fui-Nasa'i (no. 8998).
rM Mustnrumf Abdumzaq(no. 20956).

,6j:, ;.if;r ,iV,hlt f ,b
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I4gg6l.Dari Anas, diriwayatkan oleh Al Ismaili di dalam Muiam

nyal'169, di dalam sanadnya terdapat Yazid Ar-Raqasyi, seorang perawi

gang dha'if.

l4g97l. Dari Ubay bin Ka'b di dalam Juz [Al Hasan/a7o 6''
Araht/47l dengan sanad lnng sangat dha'if.

l4gg8l. Dari Ibnu Mas'ud, diriwayatkan oleh 15'''' 66i1a72

dengan sanad yang lernah

14gggl. Dari Uqbah bin Amir, diriunptkan oleh Ahmadt473, di

dalam sarndryn terdapat Ibnu lahi'ah

l50OOl. Dari Umar, diriwa5ntkan oleh An-N556'i1474 dan Al

Eg|'/zarr47' dari jalur Zam'ah bin shalih, dari lbnu Thawus, dari ayahnya,

dari hnu 61 9u61476, dari Urnar. Sedangkan Zam'ah perawi yang

dtn'if, Sernentara itu ada perUeaaan padanp mengenai status mauquf

dan rrnrfu+rya

r@ Mu'i*, furyrukh Al Isnnili (no. 47).
1470 pi idu* t*Uft aslinSn dicanhrmkan: Juz dan Al Hasan, sedangkan png benar

yang dicantumkan dt dalam nasloh naskah P dan o-

r47t s* At Hasn bin Anfah (no. 421. Di dalam sanadnya terdapat Abdullah bin

Muhammad Al Adawi, Waki menuduhnya memalsukan riwayat'
1472 ll Kaqill3/206).
1473 Aku tidak menemukannya di dalam Al Musmd, dan Al Hafizh hnu Hajar juga

6dak menyebutkannya ai aaUm Musnad Uqbah bin Amirdi dalamhtabnya lttihaf

At Mahnh (1L/180,245). Namun hnu Adi meriwayatkannya dari ialur ini di

dalam /4/ Kanil (4/1451, pada biografi AMullah bin L-ahrah. Dan hanya

kepadanya Ibnu Al Mulqin menlnndarlrannya di dalam Al BadrAl Munir(7/557)-
la74 4"5*-, Al Kubn, karp ArNasa'i (9008).
t47s 74**4 Al karl,p. 339).
1476 gi dalam naskah aslinya dicantumkan: Al Hadi, sedangkan yang benar adalah

png dicantumkan di dalam nasloh 3 dan o.
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;r.,,i,; ft ;,*tt j et * ii.r *r,l;-y . rl
',a rUX Gr)*; e*:r,rhr J* yt,;i"'*e

.iY; fi rq6
2O3g. Perkataan penulis: Ibnu Abdul Hakam

menufurkan dari AslrSlnfi'i, bahwa dia berkata, "Tidak ada
riwayat shahih dari Rasulullah S mengenai
pengharamannSTa dan fidak pula penghalalannp. Dan
qiSTasannya adalah halal."

Aku katakan: Ini didengar oleh hnu Abi Hatim dari

Muhamrnad/t +t7, dandernikian juga Ath-Thahawi. 1478

Ibnu Abi Hafim meriwayatkannya di dalam Manqib Astt-

Stnfr'F47grr6, dan Al l{akim meriuayratlonnya di dalam Manqib,4s!.
qpftf drrrtAl Asharnm, darir4,ra.

Diriunptkan juga oleh Al Khathib dari Abu Sa'id bin Musa, dari

Al Asharnm

Al 11u16rr1480 meriwayatkan dari Nashr bin Muhammad AI -

Mu'addal, dari Muharnrnad bin Al Qasim bin Sya'ban Al Faqih, dia

berkata, Al Hasan bin lyadh dan Muharnmad bin Ahmad bin Hammad

menceritai<an kepada kami, keduanya berkata, "Muhammad bin

Abdullah menceritakan kepada kami," yang mereka maksud adalah hnu
AMul Hakim. Da berkata: fuy-Syafi'i mengatakan suatu perkataan

t477 l6/St7l.
1ffi Redaksi, 'Dan dernikian juga Ath-Thahawi" dicantumkan belakangan di dalam

naskah aslinln setelah kalimat, "Marzaqib AsySnfinya," sedangkan yang

dicanfumkan di sini dari naskatr p dan c.

t47e uul. 217.
1480 Di dalmn Manaqib Asy-$tnfi'i, sebagaimana disebutkan di dalam Fath N furi

(8/t911-
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yang tidak pemah diucapkan oleh Muhammad bin Al Hasan mengenai

masalah menggauli istri pada dubumya. Dia berkata: Muhammad bin Al

Hasan bertanSn kepadaku, maka aku katakan kepadanya, "Jika engkau

menginginkan k€fidak logisan, dan men-shahrlbkan riwa5nt-riwayat itu

walaupun itu tidak shahih, rnaka engkau lebih mengetahui. Tapi iika

engkau bebicara dengan ke:idilan, mal6 aku akan berbicara kepadamu'"

Dia b€rkata, "Dengan keadilan." Aku berkata, "Berdasarkan apa engkau

menghammtrannlp?" Dia menlaurab, "B€rdasar*an firrnan Allah t}:

Maka campurilah na* ru dl tuntpt Yng dipqnbhlan

Altah kepdanu: (Qs. Al Baqpmh lzlt 222tdan fbmarltfiB'

'ttlbha ebngitah brrah tanpt btrPk'bmn'nu itu

L;ir (ternpat bercocok-tanam) itu hanya pada kernaluan." Aku berkata,

"Apakah ifu b€raru mengharamkan aPa l,ang selainn3n?" Dia

menjawab, 
*Ya., Aku berkata, "Lalu bagBirnana pendapatnu bila

menggaulinln pada Misnlp, atau pada lipatan kutit pertrtrya, atau di

baunh ketiaknya, atau dia mernegang kernaluannya (dzakamya) dengan

tangannln? Apakah di situ terdapat lcocok tanamll48l?" Dia me,niawab,

*Iidak." Aku berkata, "Lalu apakah itu diharamkan?" Dia menjawab,

"Tidak." Aku berkata lagi, "Kalau begitu engkau tidak berdalil dengan

huiiah Snng tepat untuk itu." Dia berkata,

14sl Dri dalam naskah asliqB dicanh:mkan, "Dharamkan," sedangkan !'ang

dicantumkan di sini dari inskah f qan o'

.?tt ,s;l*'u'$tlt'

'&J€';tfr

I
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.o$c trrAe,r,rr|
"Dan omngorang 5ang maneliham kmtaluannya.". (es. Al

Mu'ininuun [23]: 5; Al Ma'arij 1701: 29) [hrngga akhir ayat].r482 piu

berkata, "Aku kahkan kepadanya, 'sesungguhn5n ini di antara yang

mereka gunakan unfuk membolehkan. sesungguhnya Allah memuji
orang yang mernelihara kemaluirnnya terhadap selain isfoinya [dan
budaklr'Ba yang dimilikinya." Maka aku berkata, "Engkau [terpelihara
dari istrinya dan budak yang dimilikinyalluls4."

Al Hahm berkata, "Kemungkinan Asy$nfi'i mengatakan ifu
dalam pendapat larna (qaul qadiml, karena Snng masyhur dari pendapat
banrnln, bahwa dia mengtqramkannla. "

Un* it q y s, !,i'*:* ,e),itr,ti-y.r.
j-r"\r ,n*ir 

rlryti.:.k'* 
6,*-.ti *|e.A,

t ...'L '-,f .p -fi: s:at GAit:rj' i8, bw, ^z irsz, ,glSr

.vs*i,yf;li, Gg#t
2O4O. Perkataan penulis: Ar-Rabi berkata, 'Dia

dusta, demi Altah lrang tdak ada sesembahan selain Dia,
Aslr-Slpfi'i telah mencatatkan pengharamannga di dalam
enam kitab." Ini didengar oleh Abu 4l Abbas Al Ashamm
dari Ar-Rafi', dan diceritakan oleh jamaah darinya, di

1482 Dari naskah p dan c.

1483 Di dahm naskah *lir,!a dicantumkan, "Atau budak."
l'184 Di dahm naskah aslinla dintaumkan, "Memelihara dari selain istrimu dan budak

Spng engkau miltki," sedargkan yang dicanhrmkan di sini dari naskah g dan o,

dan itu lebih sesuai dengan konteksnya. .
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antaranya Al Mawardi di dalam N Hawi1485, Abu Nashr bin

Ash-Shabbagh di dalam AsyS5Tamil, dan yang lainnya'

Pendustaan Ar-Rabi terhadap Muhammad tidak ada maknanlE,

karena dia Udak sendirian dalam hal itu, sebab Abdurmhman bin

Abdulhh, saudamnyn, t:p:mutrlfg'alrnya dari Asysyafi'i, diriwayatkan

oleh Ahmad bin usamah bin Ahrnad bin Abu As-samh, dari aphnya,

dia b€rkata, 'Aku mendengar Abdurrahman...." lalu dia menyebutkan

dengan rnalma lnng sama dari ArySlrafi'i.

Al Hahm ,rroltayafl,un dari Al Ashamm, dari Ar-Rabi, dia

berkata: AqrSFf i berftata: Allah berftrman:

(,?4it1#;t3?'Ftrrrrq>
'Isbi'istimu dalah (Wfr) btnh tantpt l<artu bqeocok-

brnm, mka dabrrgihh bmh ta npt bqcxok-tarnmmu itu bgainnna '

ap lomu kdw*ki'(Qs. Al Baqerah 121:2231, ayat ini

dtn rnalma:

Perbma, Menggauli istui ldari]raso amh mana saia ],ang

dikehendaki suami; karena '&r,i mengandung makna '#O: (dimana

saja kamu kehendaki).

Kdua Bahwa L't-;$ maksudnp adalah tumbuhan pada

ternpatrln, buton di selainnya. Mat<a pam sahabat kami becbeda

pendapat dalam hal itu. Dan aku kira rnasing-masing dari kedtn

golongan ifu menalnvilkan alrat ini sebagainnna kemungkinan a5nt Snng

aku kernukakan. Dia berkata, "Lalu kami mencari pendalilannya dari As-

Sunnah, lalu kami temukan dm hadits yang berbeda, dirnana salah

r'$5 [,ih. H lfaqri lgfiln.
1486 Dari naskah 3 dan o.
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safun5ra valid, yaifu hadits Khuzaimah yang mengharamkan, maka kami

berpendapat dengann3ra. "

-lit-1i$f '&Ll 
61*Jlt fr;.:,t;-y.r\

,;6t ,\'i -ftt *'i.t ql

2041-- Perkataan penulis: Dan di dalam liulshtashar
AI Juwaini disebutkan: Bahwa sebagian mereka menegakkan
apa lnng mereka riwaptkan sebagai pendapat, 3nkni Ibnu
Abdil Haldm. Selesai-

Jika dernikhn, maka itu adalah pendapat lama. Ary.,.Syafi'i telah

menarik ifu sebagairnana 5nng dikatakan oleh Ar-Rabi,'dan ini lebih

utarna daripada fu-Rabi mendustakan Muharnrnad btoi Abdullah bin

Abdul Flakim, karena fidak ada perMaan mengenai ke&riTalrannya

dan arnanahnp. Muhamrnad hangra m€ngemukalon bahun Aqr$nfi'i
menuhrrkan kisah 5nng dialamhlp dalam perdebatan [antara dirin5n

dengan Muhammad bin At Hasan. ndak diragukan lagi, bahura seorang

alim di dalam berrdebat menirukan perkataan tidak dalam kondisi

mernilihnlp, jadi dia menyebutkan dalil-dalilnya hingga berhentinya

lawan debatrya. Dan itu tidak mengingkari dalam perdebatanJl€7.

Wallahu a'lan.

1t187 6* 3nng di antara drla tanda kunrng siku hilang dari naskah aslirrya, sedangkan

yarg dicantumkan di sini dari naskah g dan o-
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2042. Perkataan penulis: Diriuayatkan ,tryB dari

Malik, dan setelah itu dia berkata: Dan diketahui perkataan

tentang menggauli pada dubnr dengan miim, karena

diriwaptkan dari Malik, dia mengatakan, sementara para

sahabatnSn, orang-orang kak, tdak menetapkan riwayat itu. '

Selesai.

Aku baca/l@ di dalam Rihkh lbnu ,4sh=qlalah, bahrrra dia

menukil itu dari kitab l/ Mula'th, kar!,a srikh Abu Muharnrnad Al

Juunini, dh berkata, "Ifu adalah madzhab Malik, dan pam sahabatrln

yarlg mwb'akhkhir menarik pendapat ifu, dan menrfratunkan

kehamrnanrUn, hanya saja rnadzhabnya mernbolehlonnip." Dia

b€rlota, "Di antara kami ada seoftmg qadhi png bernarna Abu

watsilah, dia berpendapat bolehqn hal itu. lalu seorang uEnita

mengadukan suaminSn kepadanya, dan dia mengeluhlrannya bahwa dia

menrinta perbrntan itu darinln, maka dia (qadhi ifu) berlGta, 'Engkau

tengah diuji, maka bersabarlah'."

Al Qadhi Abu Ath-Thayyib mengatakan di dalam Ta'li<7nya, "U

dalam Kitab ,4s-5ir dia mencatatkan dari Malik 3ang mengnjukkan

pembolehannya. Diriwayatkan juga dirinlp oleh orangomng Mesir dan

orang-omng Maghrib (Maroko). "

Aku katakanz KiAb As-Sin telah aku kaii di dalam catatan

ringan, dari riwayat Al Harits bin Miskin, dari AMurrahrnan bin Al

Qasim, dari Malik, dan itu mencakup masalah-masalah 1n"b iu-tg

r8 tolstgl.
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mengemuka, dan di antaranya banyak yang terkait dengan para

khalifah. Dan karena itulah disebut ltitab As-Sin (kitab rahasia).lzBe ,'
dalamnya terdapat masalah-masalah irri.1a90 Diriwaptkan juga oleh

Ahrnad bin Usamah At-Tujibi. Dia meringkasnya dan menyusunnya

menjadi beberapa bab. Dan dia juga mengeluarkan lnl-hal lnng serupa

dan mirip dengan ifu di setiap babq;a. Di dalamnp dia meriwayatkan

dari jalur Ma'n bin Isa, dia berkata, "Aku menlakan itu kepada Malik,

dia pun berkata, 'Aku tidak mengetahui penghamman dalam hal itu'."

Ibnu Rusyd mengatakan di dalam lfilab N h5nn wa At-Tahshil

fr gprn N Ubibah, "Al Utaibi meriwayatkan dari [bnu]14e1 6; Qasim,

dari lttafik, bahwa dia mengatakan , lrang mana dia telah

tn€naq,akan tentang hal ifu yang mernbolehkanqB. Lalu dia berlota,

'Flahl, itu fidak apa.apa'." Ibnu Al Adrm b€rkata, 'Aku fidak

mcngctahui s€orarg pun lrang alru mengikuilnta dalarn p€rlora agarna

!,uB rn€ngardung keraguan. Dan oangl-orang lrladnah rnernanaang

n*is#r/tdr&rri'hal itu dari l{abi l.'"

1489 Di dahrn naskah aslinfa dicantnnkan: bl assl4 dan hfazh kfiblfilargdarinlra,
p€ncanturnan ini dari nasloh p dan r.

1490 61 Munawi mengatakan di dalarn Faidh Al @lr (6/4l, "Apa lnng dinisbatkan
kcpada'Malik di dalam Kibb As-Sinyarg menghalalkan dubur Isti, diingkari oleh
barlpk orang."
IObb As-Sfrr diriuayatkan dari Abdurntunan bln Al Qasim, dan ihr tidak benar
daftrya. Al Khalill mengatakan dt dahm Al I@,ll/404401l, "Kibb As-Sirr
llartla Matk dlriwa3ntkan dari Abdurnhman bin Al Qastm." Narnun pra hafrzh
nrqatakan, "Tldd( b€nar dari Abdurnhman bahwa dia meriwaFtkan itu;
lorena di dalamnya tertradap hd-hal yang membebaskan Malik dari itu...."
Al Qurthubi mengatakan di dalam htab Tafsimya, (3/93), "... dan orang-orang
c€rdas dari kalangan para sahabat Malik dan guruguru mereka mengingkari kitab
itr, dan Malik lebih pantas daripada menulis kitab rahasia."
Al Hafizh lbnu Katsir mengatakan di dalam kitab Tafsimya (7/263), "... dan
kebaqnkan orang mengirgkari kebenaran itu dari Imam Malik 4."

1491 pi dalam nasleh aslinf dicanfumkan, "Abu," sedangkan png dicantumkan di
sini dari naskatr ; dan r.
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Itu meunjukkan kepada apa yang diriwayatkan dari Ibnu umar

dan Abu Sa'id.

Adapun hadits lbnu Umar, mernpunlni beberapa ialur

periwayatan yang diriwayatkan dariryn oleh Nafi, zaid bin Aslam,

ubaidullah bin Abdullah bin urnar, sa'id bin Yasar dan 5nng lainryp.

Riunpt Nafi, yang nrasyhur darinya dari jalur yang sangat

ban!tsk, di antamrqp: RiwaSnt lvlalik, Ayyub, Ubaidullah bin urnar Al

Umari, Ibnu Abi Dzi'b, Abdullah bin Aun, Hiq/am bin Sa'd, Umar bin

Muharnmad 6in 7ui61492, Abdultah bin Nafi, Aban bin Shalih, dan Ishaq

bin Abdullah bin Abu Farunh.

tsooll. Ad-Daraquthni mengatakan di dalam ,4hadits Malik allafr

mwalm t4narij at Mtmthttn '0radits-hadits Malik png diritraSntkannya

di h5r At Muvathttn): Abtr Ja'far Al Asqrani Al Mdik menceritakan

kepada kami di Mesir, Muhamrnad bin Ahrnad bin Hammad

menceritakan kepada kami, Abu Al Harits Ahrnad bin Sa'id Al Fihri

menceritakan kepada karni, Abu Tsabit Muhamrnad 6it g6ui6u1u51a93

nrcnceritakan k€Pada lorni, Ad-Darawardi menceritakan kepadaku dari

ubaidullah bin urnar bin Hatsh, dari Nafi, dia berkata: hnu umar

ba{rata kepadatru, Peganglah Y*ttl unhai Naft.'Lalu dia mernbaca

hingga mencapai aSrat ini: €Lf fSr6t TsAi-isbimu adatah (sePqti)

bmh tantpt l<arnu bqcocok-bmtn-'(Qs- Al Baqarah l2l:223),lalu dia

ffiata, ,Tahul6h engkau, unhai Nafi, berkenaan dengan apa aSrat ini

dih.runkan?, Al(tl jawab, "Tklak.n Dia berkata kepadaku, 'Berhenaan

dengan seorang lelald dari golongan Anshar yang menggauli isbin}p

pada dubump. [-alu omng-orang mempermasalahkan hal ifu, maka

Alhh & m€nurunkan, Tsti-isti,mu adalah (seperti) tanah ternpt l<amu

bqcuok-bnarnl Hingga akhir ayat." Nafi berkata: Lalu aku katalGn

l49zgidalam naslott I dicanhrmkan: Yazid.

1498 pi dalarn naskah p dicantumkan: Abdullah, dan itu keliru.
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kepada Ibnu Umar, uDari belakangnya pada kemaluannSa?" Dia berkata,

':fidak. lkecuali pada]14sc dubumya." Abu Tsabit. berkata, "Ad-

Darawardi juga menceritakan itu dari Malik dan Ibnu Abi Dzi'b, dan di
dalam keduanya disebutkan: dari Nafi, dengan redaksi dan makna hadits

yang sama."

Disebutkan juga di dalam tafsir Al Baqarah dan Shahih Al
6u175uri.r4e5

15002]. Ishaq menceritakan kepada kami, An-Nadhr

mengabarkan kepada karni, Ibnu Aun mengabarkan kepada kami dari
Nafi, dia berkata, "Adalah [bnu]14s0 Umar, apabila membaca Al

Qur'an, dia tidak berbicam hingga selesai darinya." Dia berkata, "L-alu

pada suafu kefika, aku mengambil darinya, dia pun mernbacakan surah

Al Baqarah, hingga sampai pada suafu tempat, lalu berkata, 'Tahukah

engkau, berkenaan dengan apa ini difurunkan?' Aku jawab, 'Tidak'. Dia
berkata, 'Dihrrunkan berkenaan dengan ini dan ini.' Kernudian
melanjutkan."

150031. Dari AMushshamad: Alnhku -yakni Abdul Warib-
menceritakan kepadaku, Ayyub menceritakan kepadaku dari Nafi, dari
hnu Umar, mengenai firman Allah &,

{@'#i;'gqy
'Tsti-istimu adalah (sepeni) bnah tenpt kamu bercocok-

tanam." (Qs. Al Baqarah I2l 223)), dia berkata, 'Menggaulinya

Pada...."1497

la% pi dahm naskah asliqn dicanfumkan, "Kecuali bahwa," seilangkan yang
dicanhrmkan di sini dari naskah ; dan o.

t4es Shalrih Al Butrtnri(no. 4s271-
1496 Pa6 naslrah p dan o.

t497 gidalam naskah aslin5n di sini dicanhrmkan krndapa-shahitran.
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Dia berkata, "Diriwayatkan juga oleh Muhammad bin Yahya bin

Sa'id, dari a5nhnya, dari Ubaidullah bin Urnar, dari Naft, dari hnu

Umar, dernikian/1498 pada riwayatryn. Dan riwaynt yang pertama di

dalam Tafsir Ishaq bin Rah\^Eih seperti apa yang dikemukakannya, inti

a5ntnya:

{@'#t;w\
lsti-istimu adalah (seryti) bnah tanpt l<amu bqcocok-

bnan,"dan inti perkataanqla, "Ini dan ini," lalu berkata, "Difurunkan

berkenaan dengan menggauli para isfui pada dubur mereka'"

Dernikian juga Ath-Thabaril499 ,noi*.*6.r',nya dari ialur hnu

Ula!,yah, dari lbnu Aun.

Adapun riwalnt Auustrstramad, ihr tendapat di dalam Tafsir

Islraq juga, darinlp, dan di dahmqa dia mengatakan, "Menggaulinln

pada duhrr."

15004]. Sedangkan riwayat Muhamrnad, diriwayatkan oleh Ath-

Thabararf di dalam Al Aug,tt]soo dari Ali bin sa'id, dari Abu Bakar Al

A'gnrr, dari Muhammad bin Yahf bin Sa'id, dengan lafazh:

"sesnngguhnya, (ftrman Allah t) 'Isti-istimu adalah (sepqti) bnah

tanpt kamu bercocok-tanami diturunkan sebagai rukhshah dalam

menggauli pada dubur."

Diriwayatkan juga oleh Al Hakim di dalam Tariklmya dari jalur

Isa bin Matsrud, dari Abdurrahrnan bin Al Qasim, dan dari jalur Sahlbin

ArnrEr, dari Abdullah bin Nafi.

Meap15191.

1499 Di datam naskah p dicanhrmkan: Ath-Thabarani.

Lffi Al Mu'lan Al Awth k:r;'- 38Z/,-
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Diriunyatkan juga oleh Ad-Daraquthni di dalam Ghanib Malik,

dari jalur Talr;ariya As-Saji, dari Muhammad bin Al Harits Al Madani,

dari Abu Mush'ab.

Dirirra5ntkan juga oleh AI Khathib di dalam Ar-Ruowt 'an Malik,

dari jalur Ahmad bin Al Hakam Al AMi.

Diriwayatkan juga oleh Abu Ishaq Ats-Tsa'labi di dalam TafsA-

nya, dan juga Ad-Damquthni, dari jalur Ishaq bin Muhammad Al Farwi.

Diriwalntkan juga oleh Abu Nu'aim di dalam Tankh ,Ashbahan,

dari jalur Muharnmad bin Shadaqah Al Fadaki, semuanya dari Malik

Ad-Daraquthni b€rkata, "lni valid dari Malik."

t50051. Abar Zaid bin Aslam;'diriwayatkan o1"L 6n-1r1u*'ilsol

dan Ath-Thabarilsoz dad lrlur Abu Balcr bin Abu Uwais, dari Sulairnart

bin Bild, darinla, dari lbnu Umar:

);t # ,)'61!, A,t;'t ,J t*;'ol
yt??nr ,:tll (**, tGt u)'u't--;

Bahrrra seorang lelaki menggauli ishinya pada dubumya pada

masa Rasulullah ilt, lalu karena hal ifu dia merasa sangat [tertekanJtsog.

Maka Allah E m€nurunkan, 'Isti-itstimu adalah (seperti) tanah tanpt
kanu bercoak-brnrn. "Hingga akhir ayat.

lsol 4"3rr-r, At Kubra, ka4a An-Nasa'i (no. 8981).
tsoz 74Ei,. 4dl-Tlnbari 12/23!;)
150it Di dalam naskah aslin!,a dicanhrmkan, "Malu," sedangkan yang dicantumkan di

sini dari nasloh p dan o.

{'1",}a lt
L; €'jr,.l Pt

{F,hr
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t50061. AMr Ubaidulhh bin AMullah bin Umar, aUrnalBflran

oleh ArNasa'i1504 6ari jahrr Yazid bin Ruman, daringa: lBahs6lrsos

Ibnu Urnar merrnndang itu trak apa-apa. Hadieiini nruail.

F0OA. Abarsa'id bin Yasari, diriwa5ratkan oleh An-htrasa'i15o5,

Ath-Thahawilw dan AtrThabarilsos dari Fhr, dad

Abdrrrahman bin Al @sim, da b€rlqta: Aku berlgta kepada lt{afilc

S€$rngguhn!,a karni di Mesir, AII'aits bh Sa'd

merrceritakan dari Al Harits bin Ya'qub, dari Sa'id bfoi Yasar, dia

berkata: Aku katal6n keeada lbnu Urnar, "Sesungguhnyn kamn merrfrdi

budak$udak p€r€rnpwtn htu lerni tn€nggauli merdra pada duhr
merelra-T -at-bhmidhadalah menggauli pada dubur-. Ivlaka dh berkata'

".8a6, apakah seotarg muslim mdatnrkan ini?' lrlu tt{ahk m€t.tgahl[an

k@alm, "Alu bersalrsi atas Rabi'ah, dia menceritatrran kepadalutsO

dari Sa'id bin Yasar, batnpa di6 menanlpkan ifu kepada Ibrnr llmar,

rnala din berkata, 'Itu fidak apa.apa'.'

l5008l. Sedanglon hadits Abu Sa'il, diritrayatlon d€h Abu

y.L1sro dan lb,nu l'Iarrdarpih di dalarn Tafsimya, selta AilFThabdirslr

dan Ath'Thahawirslz &rri beberapa iahr, dari Abdulhh bfoi l{afi" dari

Hiryarn bin Sa'd, dafi 7,ad bfoi Aslam, dari Afta bin Ymr, dari Abu

Sa'il Al l(hudri: Bahun s@tal4l lelaki menggauli isffi pada ddn.rnyat

Eaa As$urut Al Ktba, t@!B Arrl'la'i (no. 8980).
15(E Dl dakn naskah a&IB diafirrkan, 'Datri,' s€dandm 1gg daarrtr n d

sffi dari nakah p dan r.
tw Asat aq Al Kubm lrr- SYtgl-
tsoz SyA Ma'ani AIAMr|S/4L1, tanPa merapbr"dran perntran Dfilk-
trg Tatu Adirlntui (2/%*zg4;l.
15ol' Di dahm nasloh aset}n dcarfrnnkan, "lalu rrsrceriblan lryaanr' dE gnt

/ba'flafu) di aualrgn, seaandsr 1Bng dicanh.unkan d dni dai rndah 3 dan r-

rsto Ltistd Abi ya'b tp. 1108).
tsrt -stad, Itk'ani Al Abr (3/4Ol-
1512 pi datam naskah adqra dicarfr.rmkan: J-i, tanpa afif sedatghn lErr$

dncanturkan d sini dari nrclrah p dan o.
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rnaka orang-orang pun mengingkari hal itu, dan mereka berkata, "Dia

menggaulinya dari belakang." Lalu Allah 'S menurunkan, "Istri-istrimu

adatah (seperti) tanah tempt kamu bercocok-tanam, maka dabngilah

tanah ternpt bercocok-bnammu ifu bagaimana saia kamu kehendaki."

Diriwayatkan juga oleh Usarnah bin Ahmad At-Tujibi dari ialur

Yahp bin Ayytrb, dari Hisyam bin Sa'd, redalrsinya: "Kami pernah

menggauli para istui pada dubur mereka, dan itu disebut i,iili, lalu Allah

menunrnkan ayat ini."

Diriwa5ntkan juga dari jalur Ma'n bin Isa, dari Hisyam, tanpa

menyebut Abu Sa'id. Dia berkata, "[Seorang lelakiltsta dari golongan

Anshar...."

Aku katakan: Ibnu Abbas mernbenar riwayat mengenai itu dari

hnu Umar, dan dia mengingkarinf dalam hal itu, dan menielaskan

bahwa dia keliru dalam menalnvilkan a5nt tersebut:

t50091. Abu Daud1514 -oiwuy6fts1 dari jalurllsls Mulmtntnad

bin Ishaq, dari Aban bin Shalih, dari Mujahid, dari hnu Abbas, dia

berkata, "sesungguhnya Ibnu Umar telah keliru, semoga Allah

mengampunin5n. Sebenamya perkampungan ini adalah perkambungan

golongan Anshar, yang man r mereka itu adalah para penyenrbah

berhala, dan perkampungan ini adalah perkampungan kaum Yahudi,

yang mana mereka ifu ahli kitab. [Dan11516 *"r"ku memandang kaum

Yahudi ifu memiliki kelebihan ilmu atas mereka, karena ifu banyak

meniru perbuatan mereka. Sernentam di antara perkara ahli ktab

adalah tidak menggauli kar.rn wanita kecuali dari samping, dan itu

1513 pi dalam nasloh asliqra dicanhrmkan, "Beberapa orang," sedangkan yarg

dicanhrmkan di sini dari nasloh p dan r.
rst4 Sipan Abu Dadkp. 216/;\
tsts p7529;.
$16 Pr1 naslotr p dan r.
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merupakan posisi dimana wanita lebih tertr.rtup. Ivtal6 pe*ampwgan

Anshar ini meniru itu dali perbuatan mereka. seaanglGn p€rihl$r

Quraisy adalah menggauli para isti dengan tettuka, merdsa merggauli

para isti mereka dari depan, dari belakang dan sarnbil terlerrtang'

Kefika kaum Muhaiirin datang ke Madinah, seotang ldald (dari m€rd(a)

menikahi seorang wanita dari golongan Anshar' lalu da

menrperlakukannya dernikian, rnaka uranib ihr pLul sangat

mengingkarinya, dan berkata, 'sesungguhnya karni basa dgBufi dari

pinggir, maka lakulGnlah itu, atau lralau frdak, rnaka Fhilah alrrr'. I.alu

ioJ*hh perihal mereka hingga hal itu sampai kepada Basululhh $,
rnaka Allah I menurunkan:

'& J6r"$ €L?i3*.
,Isti-istimuadatah(sewri)bnahtanptlanntbw*hmm,

naka dafugitah bnah tanpt bercocok-brunnu ru @aannm afrt

kamu kehqdaki'. (Qs. Al Ba$mh l2l: 2231, yatsti dili d€pan' atau

belakang, atau sarnbil terlentang' tvtaksranp a'lahh pada terpat

(kehnqn) anak."

Riwa5ntinimernilikiswhkldaihaditsUmrrnrsahrnah:

l5o1ol. Imam AlunadlslT bed<ata: Af-h" rnerrcermftar k€4Ed^

karni, wuhaib menceritakan ke"ada lGrni, Abdullah lbnnr I'nsman bfot

I(hubaim mencerihkan kepada kami dari Abdurmtnnan bh SabilL da

berkata:

rsr7 Musvad Al Imam Ahmad(6/3051'
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i1 ,f ,r$.L J&rfl,+,-fi.t't;L,{.*t
gqL,f :JG ,u;'r u.t G- ,# x :Uti ,giAf ol ;,af *t
irs *i;l;,i4 ov ^l?;t J.; i'it Jrri',At *6i:frt
ol ilyt "*1t "o1,-" .t;,\r :a. G tr:k,4 t orTdt
;r,ht.F ir JhA,FU;,p S{-.Jlurlt*\'#
;3 &' *,,.ju"u;qu?i*$ e'&:;'*,
*3 *aX" * i, J;rie * ,*,t *vb, ,k lt J;,
,ita "|ur J;.,'* ?ti.i*:"A'u,.:;i Lif,"J if {-rr;\r'G.Lr

t F € L" &a.t €lr *' tilL ji *k tp;\t L:r
.t+tittt+ {tb o1|*}

Aku masuk ke tempat Hafshah binti Abdurrahman, lalu aku

berkata, "Sesungguhnya aku hendak menanyakan kepadamu mengenai

suafu perkara, tapi aku malu unfuk menanyakan kepadamu." Dia

berkata, "Janganlah engkau malu, wahai keponakanku.' Dia berkata,

''fentang menggauli isfui [pada dubur mereka?" Dia pun berkata: Ummu

Salarnah menceritakan kepadaku, dia berkata, 'Dulu kaum Anshar tidak

pernah menunggingkan, sedangkan kaum Muhajirin biasa

menungginSkanllsta. Sementara orang-orang Yahudi mengatakan,

'Barangsiapa menunggingkan istrinya, maka anaknya (akan terlahir)
juling'. K€fika kaum Muhajirin datang ke Madinah, mereka menikahi

1518 A* png terdapat di anhra dua tarda kurung siku hilang dari naskah aslinya dan
naskah l. Ak mencanfumkannya dari naskah o. D dahm Musnad N lmam
Alutud disehutkan: "Mengenai menggauli isti pada dubur mereka?" Dia.berkata,
'Ummu Salamah menceritakan kepadaku, bahwa kaum Anshar tidak pemah
menunggingkan Isti.... "

I

t'

Il
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kaum uEnita Anshar, lalu mereka menunggingkan mereka, maka

seorang wanita menolak memafuhi suaminla, dan berkata, 'Kami fidak 
.

akan melakukan itu, sampai aku menerrrui Rasulullah $'- Lalu dia

menernui Ummu Salamah, kemudian mencerihkan hal itu kepadanSB,

rnaka dia ptrn berkata, 'Duduklah, sampai Rasulullah $ datang'- Tatkala

Rasulullah $ datang, wanita Anshar ihr rnalu unfuk bertanya kepada

beliau, maka dia pun keluar. lalu Ummu salamah menceribkan ifu

kepada Rasulullah, maka beliau bersa$a, 'Pangina#Bl9 *2r7i6 Arahar

ifu,.L-aludia pun dipanggil, lalu beliau mernbacakan ayat ini kepadanya,

'Isbi-istimu adalah (seperti) tanah tanpt l<amu bercocok-tanam, maka

dabngilah tunh tempt bqcocok-brnmmu itu bagailrnna aia kanu

kehandaki',(lpkni) di tepat yang sarna-"

Catatan:

150111. An-Nasa'ilszo meriwalatkan dari lrlur Balu bin Mudhar,

dari Yadd bin Al Had, dari Utsman bin Ka'b Al Qurazhi, dari

Muhamrnad bin Ka'b Al Qurazhi: Bahwa seorang lelaki berrarSn

kepadanya mengenai rrnnita Snng digauli pada dubumla, maka dia

berkata, "hnu Abbas pemah mengataftan, 'skarnilah tanamanmu dari

tefnpat turnbuhnln'."

Dernikian juga png disebukbn pada sebagian naskah, dan pada

sebagian lainnp disebutkan, 'Dari amh rnana saja yang errgkau

kehendaki." Dernikian juga yang dituhgkan Abu Al Fadtrl bin Hinzabah,

dari Muhammad bin Musa Al Ma'muni, dari An-Nasa'i. Yang kedua

lebih menyempai madzhab Ibnu Abbas.

r5r9 pi dalam nasloh aslinya dicantumkan, e5i sedargkan png dicantrmkan di sini

dari naskah p dan o setta Musmd Ahd'
$m As5uw? Al Kubm, karya An-Nasa'i (no. 9003)'
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15012]. Jabir meriwayatkan: Bahwa sebab turunnya ayat

tersebut,

,J$ dW u d;t ,ylSr ,J tti:rx us ;ril"of
jrx ?nr q ;lt,J;l'"rrtr ie

Bahwa okmg-omng phudi mengatakan, *Bfu seomng lelaki

menggauli istrinlra dari belakangnya pada kernaluann5ra, maka' anaknyn

al<an (terlahir) juling." Maka Allah & menurunkan agnt tersebut.

Diriwayatlran oleh Al Bukhari dan Muslim di dalam 4"756u171iu7]szt

dan yang hinrryp.

Dls;ehrdran di dalam riwayat 66111522 dari Syr'bah, dari

Muhamrnad bin Al Munladir: Aku mendengar Jabir bin Abdullah

mengatalmn tentang firrnan Allah &, 'Maka dabngilah bnah tantpt
bqcrcok-bmmmu ifu bagaimana aia l<amu kehendaki," dia berkata,

"Omng:orang Yahudi mengatakan, 'Bila seorang lelaki menggauli

isbiqn sambil tengkump, rnaka anaknya akan (terlahir) iuling', maka

Allah 'Aa wa Jalla mendustakan mereka, lalu menr.mmkanl'zg, fsbi-

istimu adahh (seperti) bnah tempat kamu bacocok-tanam, maka

dabryiilah bmh tempat bercocok-tanammu itu bagaimana aja l<amiu

kelra*ls': (Qs.Al Baqarah l2l:2231;'Da berkata, "(Yalmi) bagaimana

saja karnu kehendaki; pada kernaluan. Maksudnya: tempat keluamya

t52r .shalith Al Buldwi k:r:.. 21528) dan Slnhih Musllm(no. 1t[35).
rs22 Rmelat AilhThabari di dalam Tafsiqn Q/3971, dari jalur Wahb bin Jarir, dari

qlr'bah dan di &hm '4s-Surnn 
Al Kubm,lor}ra Al Baihaqi (1/1941, dari plur

' 
!,ang sama dergan redalsi ini. Al Bukhari dan Muslim tdalt meriuayatlrannya
dergan r€daks ini, dan aku tdak melihat pada riwayat mereka berdua dari

riura!,at AdaE\ dari qru'bah, !'allahu a'hm.
1523 pi dahm rnskah aslinya dicanfumkan, "[alu Allah menunrnkan," dengan

tn€rgulang bfazh Allah, sedangkan Snng dicanhrmkan di sini dari naskah o.
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anak unfuk bercocok tanam, Alhh nrengatakan: Datangihh tempat

bercocok tanam ifu bagaimana saia kamu kehendaki-"

Dan dari perl+ataawryallsa, '[Allah m€rrgatal<anlrszs:

Bagaimana saia kamu kehendaki." Kernr.rnglrinannya dari p€rkataart

Jabir, atau lrang setelahnya.

Pelajaran lpng dapat diambil:

Apa lnng dinukil dari ulama maddrab lvIatrld tadi trar4;a bempa

nukilan dari sebagian kecil mereka. Al Qa(lhi lyadh berkah, "Al Qadhi

Abu Muharnrnad bin AMullah bin Ib,rahim Al Asttili menrbolehkannlp,

dan dia berpendapat dalam hal ini, balM,a itu tidak dihararnkan.

Sernentara Muhamrnad bin Sahnrrr dan Muhamrnad bin qpban

mernbuat l6rangan 3png mernboleh}anrgp, keduarqn pendapat menukil

itu ban!,ak tabitoi."

Di dalam perkataan hnu Al Arabi dan Al Madri ir-rga terdapat

hal 5nng mengiqpratkan bolehnya hal ifu. Ibnu Bazizah menuhrkan di

dalam Tafsimp, dari Isa bin Dinar, bahm dh nrengatakan, "Ifu lebih

halal daripada air5nng dingin."

Na*,- kebanlralon dari merdra rnengfuderiru,a. Al Qurthubi

mengatakan di dalam Tafsirnya$r, dan iwa Ibnu A*tittah

sebelumnya, "Tidak laSnk bagi setrang pr.rn r.rntuk mengambil ifu,

walaupun rMraft dalam ifu \ralid, Ior€na ihr termmrk kekelinran."

Al Khalili menyebutkan di dalarn Al hsy#sn, dafi Ibnu Wahb:

Bahun Malik menarik kernbali pendapatuilB ihr.

rsz+ 1619211.
1525 Pri naskah p.

1526 7u1:t1r' 41 Qtrthubi 13 /951.
$n At hsradlt/Z06,l.
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DsebutkandidalamMukhbsharlbnuAtHajib'darilbnuWahb'

dari Malik, yang mengingkari hal ihr' dan mendustakan orang yang

menukil itu darinYa'

Tapi png meriwayatkan iu dad hnu Wahb fidak tshah' Yang

benaradalahaPayangdiceritakanolehAlKhalili,karenaAth-Thabari
menyebutkan dari Yunus bin Abdul A'la' dari lbnu Wahb' dari Malik'

bahwa dia menrbolehkannya'

Ats-Tsa'labi meriwayatkaii di dalam Tafsimya' dari ialur Al

Muzani, dia berkata: Kami pemah di tempat Ibnu wahb, saat itu dia

menrbacalon riwayat Malik kepada kami, lalu sampailah pada masalah

ini,laluseomnglelakiberkata"'WahaiAbuMuhammad'riwayatkanlah
kepada kami apa yang engkau riwalntkan'" Namun dia menolak

meriwaSntlonitukepadamereka'dandiaberkata"'seseorangdari
kalian biasa menyertai orang alim, iika belaiar darinya.maka tidak waiib

basnlra dari haknya aPa yang menghalanginya dari kebun'rkan apa yang

airi*uftf.- darinya'" Jadi dia menolak meriwayatkan ih't'

DiriwayatkaniugadariMalikketida}<sukaanakanitudan
pendr.rsbanorangr-ttmenukilitudarinyadarijalurlainnya;
diriwayatlrarrolehAlKhathibdidalamAr-Ruwat,anMalik,darijalur
IsmailbinHishn,darilsreiilbinRauh,diaberkata,Akumenanyakanitu
kepadaMalik,makadiaberkata'uApakahkalianbukankaumArab?Al
ha,l'itrrtidaklainadalahtempatbercocoktanam.''Akuberkata,,Wahai
AbuAbdillah,sesungguhnyamerekamengatakanitu.nDiaberkata,
nMereka U*a*," t"t"l-*'"ft'f L528''

Kerancuan pada penufumn ini terletak pada Ismail' karena

haditsnP l€rnah'

f528 D"tt naslGh p dan n.
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Kami meriwaSntkan di dalam Utum At Hadirslsze kaqn Al

Hakim, dia berkata: Abu Al Abbas Muharnmad Ya'qub menceritakan

kepada kami, Al Abbas bin Al walid bin Al Bairuti menceritakan kepada

kami, Abu AMillah Bisyr bin Bakr mencerital{an kepada kami: Aku

mendengar Al Auza'i berkata, nl.ima png dijauhi atau ditinggalkan dari

pendapat orang-orang Hiiaz, dan lima dari pendapat orang-omng lr.aq'

Dari pendapat oftmg-omng Hiiazr Mendengarkan hal-hal yang

melengahkan, mut'ah, menggauli isti pada dubur mereka, penukaran

uanglso, dan menjamak dtra shalat bnpa udarr. Sedangkan dari

pendapat orang-orang lraq: Minum fuak, menangguhkan Ashar hingga

bayangan sestrahr sepanjang ernpat kalinya, fidak ada k*.rajiban

imnbn kecuali di h{uh kota, melarikan diri dari peperangan, dan

rnalon setelah fajar di bulan Rarnadhan."

. Abdurrazzaqls3l meritlaptkan dari Ma'mar, d'a Hata,
"seandain3n seseorang mengarnbil pendapat oransroftrng Madinah

dahm hal mendengarkan n5ranyian dan menggauli isfui pada dubur, dan

mengambil pendapat orang-orang Mal*ah mengenai mut'ah darr

penulraran uang, serta mengambil pendapat oran(forang Kuf-ah tentang

hal yang mernabukkan, maka db menjadi sebunrk-burukqla hamba

Allah."

Ahrnad bin usarnah At-Tuiibi berkata: Arrahku mengab*an

kepada l{arrd,. Aku mendengar Ar-Babi bin sulaiman Al Jid berkata,

Ashbagh mengabarkan kepada kami, dia berkata, "lbnu Al Qasim

ditaqn mengenai masalah ini, mat itu dia sedang di masjid, maka dia

berkata, 'seandainln dijadikan ernas sepenuh rnasjid ini unhrkku, maka

aku tidak akan melakukannln'."

tsze 14u'ri121 ufum Al Hadib,lo4n Al Hahm (hal- 65).
1530 15ru Halr mengatakan, s€b4aintana di dalam anotasi nasleh asilinya, "Yakni

satr dinar dengan dua dinar-"
r53r 61 Khalal meriunyatkannya dari irh.nr4B, sefagairnana d dalam Al Muffiah

ka4n hnu Taimi!,ah (r,al. 463)-
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Dia be'rkata: Alphku menceritakan kepada l<arlllszz' Aku

mendengar Al Harits bin Misldn berkata, 'Aku menanFkan ifu kepada

Ibnu Al Qasim, rnaka dia mernalmrhkan ifu padaku.' Dia berkata, "f'alu

ada orang selainku yang b€rtanlE kepadanp, lrnaka dia berkaAl1533,

'Malik memaknthkanryIa' - "

' Hadits, -Hingga englau menslant milunyn"""

Hadits ini tdah dikerrulokan.

.lo;ur',?St t;iVr :L* -[o. tr].t'tr
2043-t50131- Hadits: a A-,.s3a 'dalah penguburan

hidup-hiduP Yang tercembunYi-" )

Musliml$ meriuayatkan hadits ini dari rirrrayat Jadamah binti

Wahb di dalam suatu hadits-

Zhahimyabahwa(hul(llm)ihrtelahdihapus,karenapaftI
pen!,usun ldtab-'htab gnnis% meriwagptkan dari:

150141. Hadits Abu Sa'id, dia b€dota'

rssz 1615221.
153:t pi dalarn naskah aslirlra dicanhnnkan, 'B€rl6ta,' seaanglBn png dicanfumkan di

sini dari nasloh 3 dan o-

l59. 'Ad adlalah mengehrarlcn sP€ilna di hr lernah n Istui'

tw stphih Musfrn lno- 1442L
tw &.unn Afu bud ltr,- Ziltl; Sunn At-ffii (no. 113S); At^1unn Al Kuhn

lorya ArrNasa'i (no- 9079) fui Suru tbl't l}flbhkrp.' ty26l
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Jist"of \F:;At\ ,rrt ya?r, ,k !, J;) E,
'e,J-?'^n;-bf llr ;trf i \;iuts ,Jw ,,s,L;tlrl;t

.i;i'oi
Dkatakan kepada Rasulullah $, bahwa orang-orang Yahudi

menlatakan, bahwa 'azl adalah pengubumn hiduphidup lnng kecil,

maka beliau belsabda, ol{aum Yahudi itu tdah bqdusb. seandainSa

Altah manghendaki untuk menciptl<ann5a, maka dia tidak dapat

mannlfutgilannga."

[5015, 5016]. Diriwa5ntkan dengan makna hadits 5nng sama di

dalam riwayat An-Nasa'i1537 6uri Jabir dan dari Abu Huraimh-

Ath-Thahawils38 m€negaskan bahwa itu telah dihapus. Lalu hal

ihr ditanggapi.

Senrentara lbnu Hazmrsg kebalikanryn.

',Jt;Lii4t,if &,rg
.t1t,pt**t*\t*

2O4,+l5OL7l. Hadits Jabir, 'Kami melakukan 'azl, lalu
hal itu mmpai kepda Nabi S, namun beliau fidak melarang

kami."

Muslimlffi meriwayatkannya dengan redalrsi tersebut,

sernentam diriwayatkan oleh Al Bukhari dan Muslim (muttafaq

,
e;,-)> -[o.\v].Y'tt

1537 4"3r-, Al Kubn, karya An-Nasa'i (no. 9078, 9083).
Lw Slarh Ma'ani Al Abarl3/34-351.
tw AtMuhara$ontl.
Lw Slnhih Muslim(no. 1440).
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,alaififlAt dengan redaksi, "Kami melakukan 'azl, san6aa tft1ra Al Qur'an

ditunrnkan."

-[o.trr].t'to
2045-150181. Hadits, "Terhlmatlah otang tnng

menilaht hngannga.'

Fladits ini diriwalBtkan oleh Al Azdi di dalam Adh-Dhubfa' darr

Ibnu Al Surt6it542, dari jalur Al Hasan bin Arafah di dalam Juz-nya yang

rnaq;hrsrsail, dari hadits Anas, dengan redalsi:

.i:q'E'i'orl; ,L-l-

"'r*r h'

Tujuh golorgan 5ang Alhh Mak akan

'$-talL
mamndan7 kqe

,rbr*...."[alu beliau menyebullgrnp, di antaranlp, 6ti'CtlU "httg
gng rrrqritahi bngwnia."sanadryra dln It

t5o19l. Riwalnt Abu A4rSl,ailfi di dalam Kibb At-Tarhib, dari

jahr Abu Abdun:ahman Al Hubuli.

tso2ol. Dernikian juga yang diriwayatkan oleh Ja'far Al Firyabi

dari hadits AHullah bin Amr. Di dalant sanadnln terdapat lbnu [ahi'ah,

setrang perawi Wrrg dln iI

$at gt 761i 41 Butrtan bo. 5208) dan grahk lvlustn(no. ltttlo)-
rw At ht At Muamhgph (no. 1045), dan dia bel'ltata, nFladlts tr[ Udak slnilh hn

Basrhrlhh SAW, Husaln mengetahui, dan fidak pula tvlaslarnah."

IJh- ifia n At fddat,blqraflt{asalarnah bin JaTar Al Barall
t5{3,fi.z lbtt Anfah lno. 4ll.
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,*?t) Frgu, &'Jrq itrt :i>4,;- -[o . t t ]. v . t r

.A.,r;
2O46-1502L1. Hadits: Beliau pernah menggilir istri-

ishin5Ta dengan safu mandi, sedangkan mereka berjumlah

sembilan or.rng.

Hadits ini diriwaSatkan oleh Al Bukhari dan Muslim (muttafaq

'affitw dari hadits Anas

Disebutkan di dalam riwalat Abu Nu'aim di dalam Ma'rifat Ash-

Stntnbat]ils, [di suatu pagi (sebelum tengah harqtseo.

,ii:;ir Lit -i ,t& 91t',# i.t u-t* -Y.rY
.JiJI

2047. Hadits lbnu Mas'ud dan Ibnu Abb*, 'W.rrit
merrdeka dimintai izin untuk 'azl.o

150221. Atar ftlnu Mas'ud; diriuayatkan oleh lbnu Abi

tpibahlsaz dari jalur Yahfra bin Abu lGtsir, dari Sawwar Al Kufi,

dariryn, dia berkata, "Wanita merdeka dimintai persetuiuannya, dan

bol€h 'azlpada budak perempuan."

150231. Atsar hnu Abbas; diriwalntkan oleh AMurrazzaqtw
dan Al Baihaqilsa9 dari jalur Atha, darinya, dia berkata, "(Dia) melamng

'ad pada wanita merdeka, kecuali dengan seizinn5ra. "

r% Stnhih Al Butchari(no.5215) dan Shahk lutusfrm(no. 309).
tw ttta lifat *h-shahabah (L / 236 / no. 82Ol -
1545 Di dalam naskah alin1n dicanfumkan, "Menyerupai ih.r," sedangkan 1nng

dicantumkan di sini dari naskah p dan c.

1il7 MtslwrTrnt: lbnu Abi $aibah(4/2221.tw Mtshamnf Abdirmzaq (no. 125621.
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Dirirrayatkan juga oleh Ibnu Abi S5nibit-115s0 dari jalur hnu Abi

Mulaikah, darinya: Bahwa dia melakukan 'azl pada budak

perempu.lnnya.

15024]. Ada juga riwalnt Dari hnu urnar, bahwa dia b€rkata'

"Dbol€hlGn 'azlpdabudak perempuan, sernentara hanrs meminta izin

pada uranita merdeka." Diritlaptkan juga seperti itu dari umar.

Kedtnnp diriwayatkan oleh Al Baifiaqi.rsst Oi dalam sanadnla terdapat

hnu l-ahi'ah, dan dia dil(€nalrssz

Diriura3ntkan iuga secara rnarfu'yang diriwayatkan oleh lbnu

Mala[ls,ss dari jalur Al Muhriz bin Abu Huraimh, dari aphnSn, dari

Umar: Bahwa Nabi $ melarang mdakukan 'al rElda wanita merdeka

kecuali dengan seizinnYa.

Di dalarn sanadnya terrdapat tbnu l-ahi'ah. Ad-Daraqulhni

mengatakan di dalam Al llalg, "Da ketiru dalam hal itu, sedangkan

yang b€[,|ar: Dari Az-Zuhri, dan Hamzah, dari Urnar, di dalamnp tidak

dis&rtkan Ibnu Urnar."

ts4e Asltu n Al Kubn Q /2311.
rs lvfi.slwunf lbnu Abi @ibh l4/22O1.
rssr /4shSlzaal? N Kubn(7/231,l.
rssz y"!or1 p€ritnlr[ra ;rd"tl dit -"t. Dernihan yang dikatakan di dalam anotasi

rnskah asll4P.
tw Sumn lbni Maiah (no. 1928).
rs ltal rM-Darryutha l2/92/rc - 1351.
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Bab [Mengenai A57ah yang Menggauli Budak Perempuan

Milik Atralmyallsss

6:FQZ:"LL\Ar ,a.:,SAL*.

&*vh'*U'
' Hadits Aislph: Bahwa dia membeli Barirah,

sedanglon dia bersgami, lalu Aisyah memerdet<arannya, lalu

Nabi $ memberinSa Pilihan.

Hadits ini telah dikernukakan pada pernbahasan tentang

penenhrpenenfu pilihan.

.iJ"! JitUtUJl :L-;--[o ' 1o].t 
' 
t,r

2O1sll5O2Sl. 
-fUaif , 'Englau dan harbmu mitik

ayalunu."

hnu Hibbanlffi merirraptkanqra dari hadits Atha, dari

[Ais]Ehl1ss7, Ibnu Majafulssa, Baqi bin Makhlad, dan Ath-Tha6u*i155e

dari ialur Yusuf bin Abu Ishaq, dari hnu Al Munkadir, dari Jabir.

Ad-Daraquthni mengatakan di dalam Al Ahd, " Gharib, dal5

hadits Yusuf. Isa bin Ytrnus meriwayatkann5ra sendirian."

rsss 6p6 ada png di antara dua tanda hrrung siku dari naskah p dan o-

l5!t6 51ru1ri1i 16n, Hibba4 pernbatrasan: Perbuatan baik, (no. 410).
1557 pq dalam naskah asliryn dicantumkan: hnu Abbas, sedangkan png benar adalah

apa !,ang aku canfumkan, demikian juga yang terdapat di dalam Al kdrAl Munir

A/wy
rss Su?arr lbnu Maph (no. 2291).
tsse swh luk'ani AlAbar(4/1581.

,;i. -,*t ti'1
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Diriwayatkan juga oleh N Baz?ar dari jalur Hiqpm bin uru/ah,

dari lbnu Al Munkadir, dan dia berkata, "Sebenamya yang dikenal dari

Hisyarn dari lbnu Al Munkadir adalah mutsaL" Denrikian juga Aqr

Spfi'ilseo dari hnu UlEinah, dari Ibnu Al Munkadir,

s€cam mutaL Dan dia berkata, "lbnu Al MunlGdir sangat tinggi dalam

hal ketrtanraan dan [ka6rqar]anl1tsr, taPi karni Udak tahu dari siapa dia

menerirna haditsn3a ini."

Al Baihaqir562 6€1L61": Diriuralntkan dari ialur-ialur lainnp

s@aria ,muthut,fidak ada yang sa,am ifu, dan adalah kdiru orang !Er{,

menyanrhrngkannln dari Jabh.

Ibnu Abi 11u6i1s53 berkata, "Dari ayahngB, dengan rnalma hadits

yarlg sanrla."

150261. Ath-Thabarani meri,raptkan di dalam rash-gnghalw

dari pfig Hamrnad bin Abu Sulainran, dari lbrahim, dari AlqSrnah, dari

hnu lVlas'ud: Bahwa Nabi $ bersabda k€eada seorang lelaki:

i:J*! Uvoul
ohglau dan lnrhnu mitik ayhmu'" Di dalam sanadnya

terdapat Muawiyah bin Yah1a, seomng yang dha'if'

6,r*21555 Abi 11u6ro1556 mengatakan [dari aphnya]1567'

sebenamya itu adalah Hammad dari hmhim, dari Al Aswad, dari

Aislnh, dengan redaksi:

Lw Ar-Rtalah hal 467, 46,8l.
155r pi dalam naskah aslinya dicantumkan, "Dan fikth" sedangkan png dicantrmkan

di dni dari rnsloh p dan r-

t562 4.5uwt Al Kubn (l /4811.
t563 nu16r, Abt Hafim(l/466./rc- 13991-
r# Al Mu'Jan Ash.Shaghlrlra-2.
rwlo/szsl.
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'saungahnSn sebaik-baik aF tplrg dlnnlan wary dalah
dad hadl kajan5n, dan saunguhn5n amlmja dahh dari lasil
kafianja-'Maka dalam hal ini da kefru dalarn sanad &n nmbn
Selesai.

Fladits Al As,rad; dirilmya*an d€h Abu 6161558, Ib,nu

Hibbm1559 dan Al 11uLi-1570 yang akan d<crnrkalon
pada pernbatrasan tentang nafkah.

t5}27l. hnu Abi Hatim meriwalptkan d dahm At thlsTr dafi

ialur lainnya, dari Aisyah s@ara nnrfu'z

.#q'u r*uci'du'it
'fuuryuhrya angl<au hn lnrb *lal, b$an dad u&h

armk prnlryn.'

Dan dia menukil dari agnhqB, batu,a itu mmlar-

Ad-Daraqtrthni berkata, "DiriungBtlon secara rrm.dul hn
mural, dan 3nng mutsllebih slnltih-"

[5028, 50291. Diriwaptkaniqa oleh Aft-Thabarilri di dalarn,4/

6u6rts7z dan Al Bur^r7573 dari hadits Ibnu umar dan Sarru.rmh bln

Jundub.

tffi bl lbnuAbi Hatim(2/472/no- 1416l-
1567 Dari naslGh p dan c.

tw Swan Abu Daud(no- 35281, dad jahr Anrmarah bin lJrnair, ddi bibnua-
trfig Slnhilr lbnu llibban, pembahasan: Perhratui bailq (no. 4m,4%1)-
L57o 4174*94,1712/M), dari selain jalur AI AsrE4 s€p€rti ihr
rsTL n4 1611 4bi Hatim (7/MO/no. 1411).

f 'u fr.t'olt,f n',.V:St T c *f Lt
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Al Uqaili1574 mengatakan setelah men-takhrifnya dari hadits

Samurahrs75, "Mengeoai hal ini ada beberapa hadits, di antamnya ada

png lebih, dan sebagianqn lebih baik dari sebagian lainnya."

l5O3Ol. Abrr Ya'1a1575 -sN'iwayatkatl hadits hnu Umar juga.

150311. Diriwayatkan juga oletr 61rrru61s77, Abu Duud1578, hnu

Maia[157s dan At Bazzarrm dari hadits Mathar, dari Amr bin Syu'aib,

dari Sa'id bin Al Musayyib, dari Umar.1581

N Bazrlarrssz berkata,'Karni tidak mengetahuinya diriu4ntkan

dari Unrar kecuali dari ialur ini." Dritlraptkan iuga oleh selain Mathar,

dari Amr bin Syu'aib, dari alphnya, dari lokeknya.

lsmA. At Baihaqirs meriuqntkan dari iahr @b hn Abu

tlaztn, dia berkata: Alar menghadfui Ab,u Bakar, lah seorang ldaki

bedota treeaaanya, I^rahai Khafitah Rasulullah, saunsguhntp orang ini

rs72 Al p656 d dahn tttgn'A*brnfll4/15n, mcrlpndarkannyi kepadanp,

darl hadtB: lbnr Umnr,.drr nrertuaaya0rannp, detqan (no. 6961)' dad hadlts

Sarnrrah.
$n ffi1ff2alan rry (no. 939, 941).
r57 4 AdFpylu'ah', kilrpAl Ucat[ lUA4l.
1575 p1 dalarn naskah as[nfn dlcanfrrmkm: tbrnr Sannrrah, dar{*an yang benar dari

nrl€h p dm r.
tct6 idg d Afu ya,h lrp. SZ3I).
$n ifiNld At lrrun Ahdll/1791, darl hadib funr btn Sy.r'aib, dari a3Bhnp' dari

Utarrfa.
$?e Srou, Abu Dad (no. 3530), dari hadits Amr bin Syu'aib, dari aphnya, dari

UUtnp.
ts79 Suran IUil, Mahh lrp. 2DZL
tw ltfistdAlturtp.29l5l.
158r p-r**-r Al Haftzh urutan orarE !Iar{, meriwayatkan }ilur ini dengan susunan

s€per$ ini nrengesanton batrwa merelo semuanl6 meriwaSatkannya dengan

b€ntuk ini, padahal sebenaqn lmam Attmad, Abu Daud dan hnu Maph

meriwaSntlonnSra &ri jertqr Amr bin s!,u'aib, darl aphnyra, dari kake}nya,

NBnzaar s€ndiri meriwalntkannp dair Jalur Mathar tersebut. B€ntuk

nngkapan lbnu Al Muhin dt dahm Al Mr Al Mnir(7/6701iuga mengulang

kesan inl. Wahhu a'lam.
tw MtsrdAlharll/4z0l.
tw As$un 7 H Kubn (l /4811.
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hqrdak mengambil setnua hartaku dan menggunakaannya." Maka Abu

Bakar berkata, "sesungguhnln bagimu dari hartanya apa yang

mencukupimu...." Hingga akhir hadits. Di dalamnya disebutkan:

SJrl iY'tuf
,Engl<au dan lnrbtnu mitik a5ahmu." secara marfu'. Di dalam

sanadqTa terdapat Al Munddr bh ziyad Ath-Tha'i, seorang perawi

1varg nmtuk (riuayatrfaa affigga[,an)'
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oYi;ti.?8"
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KITAB MATIAR

ll-'t *'bt * ,4t Ll 1/ a-''-;- -[o ' rr] ' v ' t t

tii iA, ,iui ,9t:;;: 

") 
Yt t'? i. ,*'1 '';L 6ft

;i?;,t
,dti: G:

2049-t50331. Hadits Anas: Bahwa Nabi C melihat

Abdurrahman ada sisa-sisa wewangian pada fubuhnya, maka

beliau bertan3n, "Ada ap ini?' Dia meniawab, 'Aku telah

menikahi seoftrng wanita dari golongan Anshar-" Beliau pun

bertanya, 'Apa Wng engkau iadilran *bagai mahamyd?"

Dia menjawab, 'seberat biii dari ernas-' Dalam sebuah

rinra3at, "Bili dari emas' beliau ptn bersabda, 'semoga

Ntah memberlahimu. selengganlankh wdimah walaupttn

dengan **or l<ambing-"

6.+r
,

'iu!

W*tY:Jw..1t2!!t
,Jw rft n'lt; *

I o 6.2ea27
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Hadits ini diriwayatkan oleh Al Bul&ari dan Muslim (muttafaq

alailiysa+, dan hadits ini mempunpi banyak jalur periwayatan di dalam

Ash-Shahihain dan As-Sunan.L56

q. frJt W ti:;'oV, ri&,jt ?t G Jo liY,U**
.b'j;t2 SlLt

. Hadits: Bahwa beliau bersaua di dalam khabar

lpng masyhur, 'Jika dia menyenfuhnSn, maka dia (si wanita)

berhak atas mahar larena apa wng menghalalkan

kemahnrutya."

fhdits ini telah dikernukakan Pada bab nrkun-nrlnrn nikah,

'jj ,*i {'i" Jb'ffAi ,ti-lr.rt].t.o.
.i,ji!r )4 ,sb1 17 zJG ,!ei[;r,6: ,E ,6$:J ryo'f

2050{50341. Perkataan penulis, Diriwayatkan bahwa

beliau $ bersabda, 'Laksnalanlah aI 'alaiq." Dikatakan,

'Apa ifu a/ 'alaici?" Beliau meniawab, "Apa Wng membuat

reb pn keluarga.-

Hadits ini diriwayatkan oleh Ad-Daraquthnilss6 dan Al

BaitraqilsaT dari hadits hnu Abbas, dengan redalsi:

tw stnhih At Bukhari (no. 5167) dan slnhih Muslin (no' 1426)'
Ls86 Sunn Abu Daud(no.21O9l; Sumn At-Tirmidzi(no. 1094); Sunn An'Nasa'i(no'

3351) dan Sumn lbnu Mafth (no. 1907).
tw Sumn Ad-Darasuthni 13 / 2441 -
tw As-Suun Al Kubm (7 /2391.
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...,pu;lr rr"ft ;r:Jti ttLS:t

,Nikahitah pm janda, dan taksnalanlah al 'alaiq.-." Hingga

akhir hadits. Di bagian akhimya ada tambahan:

.lfrf'u ';"r}ft
. Walaupun hary,a dazgan s&ang a'*'' Sanadnya sangat

dtn,il karena dari riwapt Muhammad bin Abdurrahman tAl

Bailamanillffi , duti alBhnya, dariryp.

Ada pelbedaan datarn hal ini, suafu pendapat mengatakan:

Darirgra, dari lbnu Urnar, diriun3ptkan oletr A&Danaquthni iugals dan

Att-Thabarani.rsgo '
Diriwayatkan iuga oleh Abtr Daud di dahrn Al Matasilsel 6ri

ialur Abdul Malik bin Al Mwhrah Ath-Thaifi, dari Abdurrahrnan bini tAl

Bailanranfl t592, saara musL

Abdul Hq menuturtan, batnra yaria nruvlll&ih shahih'

150351. Diriurayatkan iwa ol€h AeDaraquthnilse3 dati hadits

Abu Sa'd Al thu&i, sanadnln sangat dln'il,

t50361. Dritmptkan iuga ol€h Al BaiSaqilse4 dari hadits Urnar

denggn sanad ya s dln'if@a

l5ss Dt dalam naslgh asftrp dan nasloh r &ntrmlwu As€almani, sedang]an ]rar$

bcnar darl nasloh ;.
rs8:' D[ dahlrr &y'irtp, sebagainrana di dalarn At MAtltfintr(l/6771'
rw et tn'km Al l{abirkp.l?9 90l,.
rset ltatasil Abu hd kp. 2151.
1592 Di dalam nasltah aslirUra dan naskah r dicantunleru As€almani, dangkan lrar8

b€nar dari rnsleh 3'
Lses sMru Ad-Daaqudrni 13/2421.
tse4 As$;uw, Al KubnV/2391.
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.lS;iru ,fr*;"J^ir; :L* -[o. rv].r .o \

2O51-t50371. Hadits, -krangsiapa tnng meminta

kehaklan dengan dua dirham, maka dia telah meminta

kehalalan " Yakni meminta kehatalan.

Al Baihaqi1595 meriura5ntlonnya dari riwayat Yahya bin

Abdurrahrnan bin Abu labibah, dari kakelm5ra, dengan redaksi: 'F

.fY-t'S;,; .,,'t 
Tlamngsiap Santg merninb kehatalan dangan afu

daham..." 11596

Diriwayatkan juga oleh Ibnu Qphid di dalam Kibb An-Nil<almrp

dari }rlur ,aritah bin Hazrn, dari Yahga, dari alnhqn, dari lokdrnp,
dengan redalsi:

.l"16 ;-,i'r*', GJI 
tJ;n-

y- t.)l t)

'Nikah dapt dihakllcan dazgpn dua dtuham abu lebih."

Mengenai hal ini ada riwaSpt hin:

150381. Dari Jabir, diriwa3ptkan oleh Abu puu615e7 dengan

redaksi:

.J*|ui,);\to-* elrt ,er32 ,f # ;
'krangsiapa mernbqiltan gandun abu kwma dalam'mahar

wanib, mal<a dia telah mqninb kdalalan."Di dalam sanadnlp terdapat

tses AsStumn Al Kubn(7/2381.
rs% I.j/5241.
t5e7 5r-, 4bu Daud (no. 21LOl.

420



TalkhLshulHabir

Mr.rslim bin Ruman, dia dhatit Diriwalntkan juga secara mauquf, dan itu

lebih kuat.

ot--S t1 :-,JtsG 'Jt- t:Jl *: u* -[o . 11].Y ' o Y

'rf, 
-tr':<t'il* 

ok :Uv9:&:t *itt ,k lt );t'ot:*
-a. I.4J rl :Ju (Y 'irii 

tl,*ii tISr 6 er"l ,rki *J;P1a- I :..-.
4J rl o i.E

2il52-l5}ggl. Hadits Abu Saliamah: Aku bertarrya

lrcpada AigTah, 'Apa mahar Rasulullah !?" Dia meniawab,

'Mahar beliau urtuk para isilrinln adatah dua belas tdt4h
dan sattr naqr. Tahukah engkau apa ihuzaql Aku iawab,
'T|dak." Dta bertata, "setengah uq@h-'

Muslim di dahm t*taa snan*ntplse8, dan Al

Hakimlsgg m€ncanturnkann!,a, s€hingga dh keftru-

Mengenal hd ini ada riwa3Tat lain:

I504Ol. Dari Urnar yang diritrnlratkan oleh Muslim;uga.lffi

150411. [Dan daril160l Ummu Habibah fnng diriwaptkan oleh

6rr-1r1u*'i.16O2

rw gtahtlt lYlishn br. 14261.
tw Atltfisffiakw&ll-
1600 Atil tidak menerrnrlon di dahm riwayatrlp, d* 4 Mzd ffdak menlnnda*annlB

kecua[ keeada para p€rg,us.ur htabhbb surnn Lih. surwt Abu hud (tp.

2]iil6l; Stor,I, At-Tiffid (no, 1114); $nan AbIUasa', (no' 3349) dan Sunn
lbru Mabh(tP. 18814.

1601 p1 dahrri naslotl ashrlB dicanhrmkan, "Pada," sedanglcn yarg bcnar dari nad{att

P dan o.

r@ Sunn An-IUa'i lno' 3E47.-

, .. .
a-rr.e)
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Catatan:

Ungkapan Aistah bahwa setnua isti beliau mahamp adalah

demikian, diartikan sebagai kebanpkannln, karena Khadiiah dan

Juwairi5nh berbeda dengan ifu, sernentara Shafiylnh, rnahamya adalah

kerni:rdekaan dirinp.

150421. Ummu Habibah diberi mahar atas nama beliau oleh An-

Najasyi sebenyak ernpat ribu, sebagairnarn png diriwaftkan oleh Abu

pur61503 dan An-Nasa,g.1504

t50431. Ibnu Ishaq mengatakan dari Abu Ja'f-ar, 'Beliau

mernberinya rnahar ernpat ratr.rs dirham." DiriuraS;atkan oleh hnu Abi

E aibahl5os dari jalr.nnr.

t50zt4l. Riwayat AtFThabamni dari Anas: Dra ratus dinar, tapi

sanadqn dha if.

r -z r -. ^ t, u

.Jyt;. i lt 7q G,s y'? ,r ,'>)-*
* Hadits, 'Setiap spralt tlang ffiak tetdapt di dalam

Kibbullah adalah bfrl-"
Hadits ini diriwa5atkan oleh Al Bulfiari dan Muslim (muttakq

'alaihl dan hadits Aisyah, dan ini telah dikernukakan.

"Xii ,

rcn45gzp17 /bu Dad (rp. zLAn.
t@ Sumn An-Naslr (no. 3350).
L6os 14*1r.-r1 lbnu Abi SSaibh (4/1901.
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* ,4,L| ,L-;; -[o ' 1o]-Y ' oY

qG.;1G\:)'-a F h'4 * intt -{'tre
.pr-o.Jtj

2053{50451. Hadits: Bahwa Nabi 0 memuhrskan

tentang Birura binti Waqriq lang dinikahi tarrpa mahar, hlu
srnmiqn meninggal, bahura dia memperobh mahar (seperti)

para istrin5la blang'lain) dan unrisan-

Hadits ini diriwaptlon oleh Ahmadlffi, pam p€nlrusun kitab-

kitab Srrnanl5o7, hnu Flibbanl6oB dan Al 1-1u15rrr16o9 dari hadits Ma'qil

bin sinan Al AEia'i. Dyslnhilrlanoleh Ibnu I{aMi dan At-Tirmi<tzi.

[Danllsro Ibnu 11uro1611 b€d'ta, Tilak ada kesahhan

padary;a karena sanadryn slmhih

Dan Al Baihaqi di dalam Al Khihfi,rya{Otz

Asyslpfi'i16r3 5oL1u, "At(u tdak lhafal 6r;1614 dari }rlur fng
valid seperti ifu." Dan dia iuga berkata, "tieandainga hadits Birwa t alid,

rnaka aku berpendapat dengannga."

tcfi Musnil Al Imant Ahn d@/4€0r1.
wz *rnn abu hd bo. 21t1r4l; Suw At-Timfrhnho. U45h gmn,an-I:*r;a1 @.

3355) dan Sunn lbnu I*{aH, ho. 1891).
tffi Stnhih lbnu lilbbaq p€rnbahen: Perhnhr bailq (no- 4l0O dan 41Ol).
t@ Al Mtsdnk (2/l&, 1811.
1610 nari nasloh I dan r.
1611 pi dahm risalahqn tentang qi1rc, scbagainrana drehrdsr di

dalan Al MAI Mrna0/68.l1.
1612 Uh. Mtkhaslrar Al lfr?ihfrylpA ka4F AI Baitrai, (Afiq.
t6ts 9tumn At-Tirmidzi (3/4il}
1614 pi dalam naskah aslinr dicanunnlon, 'Ilatal"' seaadran rnng dkarfimkan di

sini dari rnskah ; dan o.



Talkhishul Habir

W * tk,:qt:*>r +1*lr ttJ. s it1 G,i;-Y . o t

t:S-:,:t*l u !6'rf'81'n,h, *,8:9q i.
;t eJ*vr 31 tiu: *Ft ?€bf'UX.'^;3ai,er;' 

.yyk -;t jtirV'& d:;!:rl\ ,';rir y-ttt

zEil4-p"rhtun penulis: Mengenai perawi hadits ini
ada kekacauan- Suafu pendapat menyebutkan: Dari Ma'qil

bin Sinan. Pendapat lain menyebutkan: Dari seorang laki-

laki dari AsSlia, atau beberapa orang dari As1ria- Dan

pendapat lain merryebulftan selain itu. &bagian ahli hadits

men-shafiillkanrry7a, dan mereka berkata,'SesungguhnSTa
perbedaan pada nama perawi tdak rnasalah, karena para

sahabat semuanya orang€mrlg lpng adil...." Dan

setenrsrr3ra hinggB aktrir perakataanqn.

Apa 1png dis,sutkanrya ini; amlnya dalam hal itu adalah apa

yang disebutkan oleh A4rq/afi'i di dalam Al g^nt6t5' Telah

diriwayatkan dari Nabi $, ayah dan ibulm tebusannp, bahwa beliau

mernufuskan mengenai Birwa binfi Was!/iq, gollg dinilGhi tanpa mahar,

lalu suaminya meninggal, bahun dia mcnperoleh mahar (seperti) isbi-

istrinya (fng lain), dan beliau juga mernutuskan warisan baginya. Jika

itu valid dari rasulullah 8t, rnalo itu adalah yang perkam yang paling

utama bagi kami, dan Udak ada hujiah dalam perkataan seseorang

terhadap Nabi $, rualaupun dia besar, dan fidak ada artinya dalam

perkataannya, kecuali ketaatan kepada Allah dan pasrah kepadanp.

Aku tidak hahl itu dariryn dari jalur png valid seperti itu. Pemah

dikatakan dari Ma'qil bin Sinan, pemah juga dikatakan dari Ma'qil bin

L6ts Al utn \ tort a Astrst afi'l 15/68;1.
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menyebutkan nama."
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dikatakan dari sebagian orang Asyja, tanpa

Al Baihaqi1516 6r1-1u, "Telah disebutkan di dalamnya.Ma'qil

bin Sinan, dia adalah seoftIng sahabat yang masyhur' Perbedaan

mengenainln fidak masalah, karena selnua riuaft dalam hal ini shahih,

dan pada sebagiannya terdapat hal yang menunjukkan bahwa sejumlah

orang Aryia mempersal<sikan ifu." Ibnu Abi Hatimr617 bex'kata: Abu

7*'5111618 berkata, 'Yang mengatakan: Ma'qil bin Sinan' lebih

shahih."

Al Flahm meriwaSptkan di dalam Mustadmk-nya161e' Al(u

mendengar Abu AMullah bin Ya'qub berkata: Aku mendengar Al Hasan

bin Sut/an berkata: Aku mendengBr Harmalah bin Yahya berkata: Aku

mendengar Aqrsyafi'i berkata, "Jika hadits Birwa binti wasyiq shahih,

aku berpendapat dengannln. "

Al Hahm berkata, "[alu gwu kami, Abu Abdullah, berkata,

,seandainSp aku menghadiri AqNyaf i, niscaSn aku berdiri di hadapan

omng-oftmg, dan aku katalran: Hadits i0.t shahih, maka berpendapatlah

dengannSn'."

Ad-Damquthni menyebutkan perbedaan mengenai ini di dalam

N llal, kemudian berkata, "Dan yang sanadnya paling bagus adalah

hadits Qatadah, hanya saja dia tidak hafal nama sahabatnya."

Aku katakan: Jah.[-]alur periwayatan Qatadah dikemukakan oleh

Abu Daudr620 dan png lainnyr6-1621

t6t6 Mutthbstvar Al l<htlafrwt 14/17 Gfi n.
t6u hl lblu Abi llatin (l/426/no. 1281)'
1618 16/5321. Dan di dalam anotasi naskah ashnf dicanhrmkan: Telah sampai secara

lang$ng dengan mernbacakan nasloh kepda p€n$rargnya'
tsts 41-1,4ay61v1a (718G181), dan dia berkata, "Hadits ni slnhih se$ni s!,arat

Mushm."
$m Sun, Abu hud (tto- 2ll.6l-

L
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t50461. Ada s5nhidnyadari hadits Uqbah bin Amir:

'j;d'pi tl,i?;r ?33 *,, {'\t ;* u.htll

b; vlr,r* Ll'€Vf 'iui,iu;r'i:fti Ga:, tA'r";
..>91 r...',$

Bahwa Nabi $ menikahkan seorang wanita dengan seorang

lelaki, lalu lelaki itu menggaulinya, dan tidak menetapkan mahar

unfuknya. I-alu ketika kernatian menghampirinyn, maka dia berkata,

"Aku persaksikan kepada kalian, bahwa bagianku di Khaibar adalah

untukn1p...." Hingga akhir hadits. Hadits ini dirirrayratkanl5z2 o1"L 66u

puu61623 dan Al 1-1u16rrr.1524

Catatan:

Nama strami Biru,a binu wa4/iq adalah Hilal bin Murmh.

Dernikian yang disebutkan oleh Ibnu Mandah di dalam AI Ma'rikh, dart

itu juga disebutkan di dalam MtNMd Atu7ad.r62s

1621 Uh. Mtsd At tmm Alunad 11/4?0431, M7).
lszz gi dalam naskah aslinp dicaftrnrkan, "Dan diriurayatkan," dengan tambahan

,uawu (dan), sedangkan yang b€nar tanpa ihr, sebagairnana di dalam nasklah I
dan o-

$a 5*-, afu Datd(no.21171.
162A 41 74*66111, (2/181-1821.
r62s Mtsd Al Imam Ahmd$/Aq|
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ht * lur Jyt C i?;t'of ,Lt- .[o. tv]-Y . oo

,ir*tlq';;r;..U 4 cj1)ir J;t11-I;ird *:t rY'

...Lr; t44 d) t$'f oL W'il iitt J,i-., 6 :Jui.y; i*
.drb',4;;t

2055-150471. Hadits: Bahura seorang wanita
mendatangi Ra$lullah c, lalu bedrab, 'wahai Rasulullah,

a}u serahlran diriku kepadamu (rrrtutr dinikahi)" dan dia pun

berrdiri dalam unktu lnng lama. Inntas seorang laki-lald

berdiri dan berl6ta, 'wahai Rasulullah, nikahlranlah aku

denganrrya jitra engkau fidak mernbuhrhkanryn---" hingga

akhir hadits dengan redalrsi yang partiimg-

Hadits ini diriwayatkan oleh Al Brkhari dan Mr.rslimt626 6uri

hadits sahl bin Sa'd, senrentara ahr redaksi hadits gnng disbutkan fu-

Rafi'i adalah hadits png diriuayatkan oleh Al Bukhari dalam bab:

Seorang Sultan adalah Wali.

Dalam riwayat Musliml5zt dis€butlGn dengan redaksi,

nitrahlran kanu dangan wanlb ittt, (dagan mahar)

magljarl<anny* 628 Al Qur' an.'

Dan dalam riwapt Abu Dard1529 dis€butkan dengan redaksi,

'Aiarkankh wanib ifu 20 agat, nab da atan maniadi istimtu!'

t626 9L1y1, 41 But<hai lno. 5 1 35) dan $ahih lylishr, (no. 1425).
1627 5611L Mr.rslim (no. 1425).
f628 porrn irt adanfn yang terhrlis dahn nalratt tertrts, sementara dalam riwayat

Mgslim dengan redaftsi, "lVlaka afrglorlatr db (,l{l Qrr'an)," dengan hgnrf fa'
pada aunl katanf.

r62e guwT ptgv Daud (no. 2l1.2l.

"Aku

kanu

I

I

i

i
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Sernentara dalam riwayrat Alxnad,l53o 'fiku 1slalh1631

menikahkamu dengan wanifu itu atas dasar hapalan Al Qur'an yang

kamu miliki."

.Wt;'b W :Jv'afr ,:;'L{- [o . tr]-Y . or

ZOSO-iSO1IAi. Hadits Umar bahwa dia berkata, 'Di
dalamnya terdapat mahar bagi wanitanlTa (isfirin57a)" .1632

Aku tidak menemukan hadits ini, akan tetapi telah disebutkan

perkataan dalam bab: Khiyar, tentang ses@rang Snng menikahi seoftmg

wanita yang gila, berpenyakit kusta, atau lepra, lalu dia pun

menggaulinln, malra wanita ifu berhak menerfuna rnalnmya (secara

uhrh), dan itu bagi suaminya adalah d€nda k€pada unliqp.

Mungkin dapat disebutkan darinyal633 dengan redalrsi, "Bagnya

(unnita) -uhut1634 ishiny6. "1635

Iqr adalah shadaq atau m6har, lnitu rnahar bagi unnita lrang

digauli dengan cara yang sytblnt

r6fi 74*ru4 lmam Ahmad (5/336).
1531 pu6u naskah asli tertulis, ".r;1" dan yang benar ada pada 3 dan 

-.1532 pu6u naskah asli terdapat tambahan redalsi "d (ba$n!la)", adapun yang benar

adalah menghapus tambahan redaksi tersebut sebagairnana png tertera dalam 3

dan -..1633,riahm naskah asli tertulis, "qlr" dan yrang benar terdapat dalam r dan .
1634'Salam naskah asli terhrlis, '!;e" sementara png benar sebagaimarn dalam p dan

-r1635 piu pun menyebutkannya dalam Al Mu7lni (7/160) dengan redaksi ini.
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4* .[o ' t 1]-Y 'ov

.6rrrt ,-bb Aiat'jbx-

2O57-l5O49l- Hadits Ibnu Mas'ud tentang seseoftmg

yang berduaan dengan seoriang unnita, nalnun tidak teriadi

hubungan intim, maka uranita ifu berhak mendapatkan

setengah mahar lshadad-

Hadits m rmuquf. Diriuayatkan oleh Al Baihaqi1635 dari Aq1

S5n'bi, dari hnu Mas'ud, dan salrrdin mwqathi'

205&t5o5ol.HaditslbnuAbbasdenganmaknadan
redalsi yang sama seperti hadits di atas'

Hadits ini dirirrayatkan oleh Asy-sdi'i1637 duri Muslim, dari

hnu Jumii, dari laits, dari Tharurs, dari hnu Abbas dengan hadits yang

sarrr. Sernentara ifu dalam sanadnlra dhalf'

Dan hadits ini diriwalptkan lbnu Abu SyaibaStoss melalui jalur

lain dari laits, dan dia adalah lbnu Abu Tsulaim'

Diriwayatkan juga oleh Al Baihaqir63e 6ri hadits Ali bin Abu

Thalhah, dari Ibnu Abbas Pula.

,t35.',&l ril :yri ,:4fr ,'{r'r'# 4* .[o ' o t ]- Y ' o I

.. 
iU' q:h,\k br-'Lsr qo d:b,r'?:

rffi Asl9.rmn Al KubnVn*q.
L637 Tardb Musnd Asy-$nft'Ikp.lll.
lffi Mtstnnmf lbu Abu SSniblt (4/?fiL
r@ As-1umn Al Kubm (1 /?-541.

I 42e
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2O59-t505U. Hadits Umar dan Ali, bahwa keduan5p

berkata, 'Apabila dia (seorang lelaki) menuhrp pinfu,

menghalangi dengan penghalang (saAf, maka wanita ifu

berhak mendapatkan mahar se@ra utuh, dan waiib baginya

iddah

Al Baihaqi1540 ,n ri*uru11-', hadits ini dari Al Ahnaf, dari

keduanya. Dan dalam hadits tersebut terdapat inqitha'(keterputusan

sanad).

l5o52l. Dalam At Muvwthnha' diriwayatkan dari Yahya bin

sa'id, dari lbnu Al Musay5rab, dari umar tentang seorang unnita 5nng

dinikahi oleh seomng laki-hki lrang apabila dh (u,anita) telah

dihalangit6al obh sebrnh penghalang, rnaka uaiib bagi4,a mernberikan

rnahar.

t5053]. AMurmzzaq meriurayatlcan dalarn MtstnnmfrValilz

dari Abu Hurairah, dia berkata: Umar b€rkata, 'Apabila trai telah

dibentangkan (untuk meniadi penghalang) dan pintu tdah tertutup' maka

telah wajib bagrnf mahar."

t5054l. Ad-Daraquthnilffi meriwalntlennln dali iatr,'' Abbad

bin Auullah, dari Ali, dia berkata "Apabila dia telah menutup pintu,

membentangkan tirai dan melihat aumt, maka telah uniib ba$nya

menrberi mahar."

15055]. Abu Ubaid meriwaptkannln dalam htab Nikah dari

riunyat Zvrarah/164 bin Aufa, dia berkata, "Khulafa Ar-Rasyidin

r@ As-Sunan Al Kubn (7 /2551.
1641 nd naskah asli terhrlis, "Arkha{, dan pernbetulannya terdapat dalam 3

1642 Mushatrnaf Aburrazzaq (no. 10876)
Lffi Sumn Ad-Daneuthni(3/30G304
rou 16,tSZ6l

'lii0
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menetapkan bahwa apabila seorang lelaki telah menutup pintu,

membentangkan tirai, maka telah wajib baginya mahar'"

t5056]. Ad-Daraquthnil6as juga meriwayatkan dari jalur

Muhammad bin AMurmhman bin Tsauban, dia berkata: Rasulullah #
bersabda, 'Sip eia mqnbul<a kaudung seomng wanib, lalu

melihabz5a, mal{a telah uniib bgwp mahar, bik dia telah bercetubuh

dagann5a abu pun frdak.'

Dalam anad hadits ini terdapat lbnu lahi'ah dengan

periwalntan yang muwt. Namun Abu Daud meriwayatkannya dalam Al

Mansitlffi dari jalur hnu Tsauban dan para perawinya pw tsiqah'

.A"lt'it ( &i i'd, . r* "fli,fr

i\> ,Jci *r"r;t$t'oy:up&;.tL* [o . ov]-Y . 1 .

2060-t50571. Hadits Ibnu Abbas, bahwa maksud dari

firman Allah, n...abtr dimaafl<an oleh onang Wng
memegang il<atan nilra,h'adalah seoriang wali.

Hadits ini diriwayatkan oleh Ad-Damqutfu1115a7 dan Al

Baihaqil6'$ melalui berbagai ialur dari hnu Abbas.

15058-50601. hnu Abu Spib66t0cs Pun meriwayatkannln

dengan makna dan redaksi hadits lpng sama dari Atha, dari Al Hasan

dan dari Azztrhrt.

r(# grnnAeDaquduil@ftOn
t(fi MatadlAbu Daud (no. 214)
t€/t;t Sunn AeDaryuilnipn&lrw As-iumn Al Kubn (l /252t
t64e Muslntrlafhnu Abu qnibah (4/2821

t
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15061]. Dan AI Baitnqil5so juga meriwayatkan dari hnu Abbas,

bahwa yang dimaksud adalah seorang suzuni, dari dua jalur yang *O-

i:i,l-yx. erl
a

[o.rv]-v.rt
' eslJt i 'g(Ktrr

2061-t5062l- Hadits Ali, bahwa dia berkata, (maksud

firman Allah) o...abtt dimaaflran oleh orang Wng memq"ng
ilatan nil<ah" adalah seorang suami-

Hadits ini diritlaSntkan oleh Ibnu Abu S5nibah,161 Ad-

Daraquthnir652 6m Al Baihaqil6s3 darinya.

t506&50651. Ibnu Abu $pibahl@ Pulu meriwaSptkarurya dari

Syuraih, Sa'id bin Jubair, Nafi bin Uubair1165s dan lainnya-

Dan di dalamnta terrdapat hadib 1ang rnarfu' 1nifu:

15066l. Yang dirir,raptkan oleh Ath-Thabrani dalarn Al
Austh,lffi Ad-Daraquthnil657 dan AI Baihaqi.lffi Sernuanya dari

hadits Ibnu [ahi'ah, dari Arnr bin qru'aib, dari ayahnya, dari lGkdmya

secara marfu'.

Sementara ihl, Ibnu [rhi'ah dengan kedha'if-anngra tdah

dijelaskan sebdumnlra bahua dia fidak mendengar dari Arnr. Aflr-

taso fic_Sutan Al KubmVnSU
r6st 74r"1irr-1: Ibnu Abu Syihh @/A3\
r6s2 5*-r, 4d-Daryudni 13/2791
16s3 4"5r-, Al l{ubn(l/%ll
t6!A Mudratanlthnu Abu q,aibah l4/WA\l
1555 p4rn naskah asli tertulis "Khuzaimah" dan yang benar terrdapat dahtll r dan --'
Lffi Al Mu'jint Al Atmth krc. 6359)
t667 supn Ad-hrquilnipngn
L658 4t3*-, AI Kubn (7 /?5ll

,ir;-ok'fi,uL*
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Thabmni1559 berkata, "Dia (lbnu

menyendiri (tafanud ft ar-riwaghl."

Talkhtshul Habir

[ahi'ah) meriwayatkan secam

Bab Mut'ah

C vf ,;* li['J-'Fr.,:# ir q*-.[o.rv]-r.rr

,062-1so*, I:; tr, ?"f j; 
.:"

yang dithalaq berhak mendapatlran sebrnh mut'ah
(pemberian) kecuali apabila dia (sarfg $r4mi) telah
menetapkan mahar baginlra dan belum merqyetuhrhiqTa,
malra culnrp bagiqn setengah mahar.

Hadits ni mauquf pirtuaptf<an oleh As!rsyafi'i1560 6ur1 Malik,

dari Nafi, dari Ibnu Umar dengan redalrsi sep€rti ini.

, [5068]. Dalam riwa3pt lbnu Maiifir661 6iri*6r666rr dbri Ais]Eh,

bahun Arnrah binfi Al Jatrn mernohon perlindungan dari Rasulullah &r,
rnaka bdiau bersabda, T{antu t&h mqnohon pafndungan kepda
Pelhdung (A[ah).' Mal<a beliau pun [menthalaqn9611652 dan

mernberikan mut'ah (pernberian) tiga potong paftaian dati biji mmi yang

berurama pl'rfrh lru@tal).

1659 p1r, Al Auath, ungkapannya s€bagai berilnrt, "Dia tdak merivuaptkan hadits
ini dari Amr bin Syu'aib, dari aynhn3;a, dari kakeknln kecuali hnu [ahi'ah. Dan
dia Udak meriwayatkan hadits dari Rasulullah SAW kecuali dengan sanad ini."

7ffi Musnad Aslrs!,afi'l (hal. 152).
1661 S*urYtonu Majah (no. 2037)
1662 Duri riwayat p dan -.
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Dalam hadits ini terdapat Ubaid bin Al Qasim, seorang perawi

yarg vnahin. Asli kisah seomng uanita dari Jauniah terdapat dalam

Ash-5hahihL563 6sp3 redalsi, 'Maka beliau pun mernberikan mut'ah

b€mbaian)n natnun di daamnp diseh*lmn, "I-alu beftau

mernerintahkan Abu Usaid untqk m€rnkilGnnya (mernaloilonr{p)

dengan dua pakaian n4bt badian terlruat dari b6i rami yang

bemarna putih).'

.tu'rt tt;^iA'dt r:fr it 4*-.[o.tt]-t'rr
2063{50691. tladib ftnu Urnar, 'Mut'ah (pemUedan)

addah 30 dtuhanr.'

fUaif hi rmrytf A BlihaCla rnerhrryadqtrya dari hadits

Mrsa bh tJqbah, dari ltft, bahtB 3e.d,asqg. m€n&ilard lbnl tftnar-

lalu dia menyehrtkm balna' dh td.h ry!ryanm !fiirnn

(nrenthalaryrya), rnaka lbml thlt,b€drati, tscrtlsrhh da segtrd-" lrhr

franri rnenghlhmgfrtp, dan terrlp0a ihr scrrn 3dffi 30 (&hiln)-

I507Ol. Abdtnnzzaqt6 nsirrrqradsrn!,a darl lbn!'r Juraii' dari

Mgsa bin uqbah, darl Nafi, dari tbnu unnr, din berftata, 'sd(bcil-

kecikryp mutbh bagi uEnita yang alsl lihat adalah 30 dtoharn, atau

selnm,mqB."-

Sernentara itn As1rs!traf ir656 6€l'1(atro, 'Aku tidak meng€ilahui

ulomn mut'ah yang ditenh.rkan" namun atru nrengarEgaP Mk mut'ah

dengan 30 dirharn, dagairnana y6ng diriunlntkan oldr lbnu Unrar'"

16 Shaftrt]r Al Buhtrart bn.5256.,525n.
t664 As-Swno Al Kubn (7 /2441-
t6 i,tislnmaf AMwaq(no. 12255)
lffi Ma'rifah As-Surran ml Au, (StWl
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2O6+15O71t. Hadits Ibnu Abbas dengan malma dan
redaksi hadits lnng sama dengan hadits di atas.

Al Mawardi dan Ibnu AstFshabbagh menukitnln dari Aqlgpfi'i,
bahwa dia ffiata, "Sebarynk-banyrakny,a mut,ah adahh seoftmg
penrbantu, dan paling sedikitnSp adalah 30 dirham.,

Al Baihaqi1667 6o61u: Diriwayatkannya kepada kami dari lbnu
Abbas bahwa dia berkata, nMut'ah sestni todar kernudahan dan
kesulitannSn, apabila mudah (rnarnpu) rnaka hendaknya [dia mernberi
mut'ah dengan seorang pernbanfullffi atau sernisalnya, narnun apabita
sulit baginln, maka dengan tiga pakaian atau sernisalnSn.,

Sementaraifu, Ibnu Abu Hatim telah meriuaptkanngn dari lbnu
Abu Hatrn dari plur Ali btoi Abu Thalhah, daringra.

I5o72l- rrehh diriunyatkan dari Al Hasan bin Ali -.akihr;nknt
balu,a dia menrberi mut'ahseiumlah sepuluh rig., 6ir1-r.1669

t50731- Dan diriunSntkan: bahua k€fil. diMkan trarta kepada
isfuinga, dia Hata, nMut'ah (harb) yang s€dikit dari sorang kelosih
yans tdah b€rpisah." Biasanya, apabila dia telah menthalaq, rnato fidak
boleh basinlra untuk rujuk, narnun k€fil<a sampai kepadanp
perlotaannga (sang iski), dia pun berkata, "seandainya aku dapat
men{,uk uranita yang telah aku thalaq, niscaya aku alon
menrjuknya.nl6To

t657 Ae\5i1ru7 At Kubn (7 /2Ul
1668 Dahm naskah asli tertulis, nFakhdim (rraka seorang pembantr), hnpa hfazh
- --_ 'Iltatrala (nrernberikannfia mut,ah)n
!@ Mslnnmf Afiumd k:r;..,tzgs6l.t6?o 74*1-r-1: Aflumzq b9;. lzl5Jn, Mufum At ldbir (no. 256l, 2#21, As_

s,rDn Al Kubn l<arya Al Baihaqi (z/Z4dly, dan fidak ada tambahan ,"duloi,
'Seardainrc aku dapat mengembalikan..., hingga ak*rir hadits.
SaId bin Manshur meriwayatkannSTa dalam A*Sunan (7/25/no. 1763), Al
Baihaqi dalan ,4s-1unan (l/2u1, dan di dalamnya disebutkan, di. boLto,
"l{aka perkataan ifu pun sampai kepadanya, maka dia pun mengernbalikann}/a,

415
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l5o74l: Diriwayatkan dari Auurmhman bahwa dia menrberikan

mut'ahdengan seoftIng budak p€rernpuan png hitam .1671,1672

Bab Wdirnahr6rc dan Merqrcbarftnskan (pemilratnn)

206S150751.

e
I

dan

l\f '*3 * )itt * ,4t 3f 'L*' .[o. vo]-y .1o
a 1. . t-A...*s!-r)w

tladits: Batun Rasuhdhh

mengadakan pesta untuk Shaflyah dengan teptrtg
lsrma.

Fladits ini airiuqntkan ol€h Alunad,l674 P€qsFrarE ldtab

Sunan,1675 lbnu Hibbanl676 6"11 hadib Anas.

ffR. AeDaraquhnl l4/3Jll, Ath'Thabmril dnibm Al Mu'Jan Al lhbbto.nSn,
et gaihaqt dalan. Al Kubn Qn45, 2451 dari ialur hin, 3nrg dt dalamqra

tdapat kisah bahun dia telah menthalaqrrya 6sa kali. Dan ini fiaak dnhih,
karena di dalam sanadnya terdapat Muhammad tbnu Humaid Ar-Rad, seorar{l

perarrri wrg matuk, p€nduduk neg€rttlra rrn mendustakanqra.

Ad-Daraquthni meriurayatlrarurlp $nll dart fiilur umar bin q,arr Al .fuTi Al

tfufi, dengan s€btlah ldsah dan $ahq uga, dan hadib fr maudttu'.IGrcna Urnar

bln Sfmr adalatr scorarg Rafidht dan p€ndusta, dia meriwqptkan hadltshadits

nnudhu'.
167r lrluslEmaf Abdurrazzaq (no. l22ll;l, As-.1i1uraz milik Sa'id bin t'lanslur

@/%/rc.1760) dan Suran Al lfirba ltaryi Al BaihaC O/Z44I
t6?2 gl antan drn tnnuqg Clnr hihng dad nastoh as[, dan dnaadorrrn darl l dan

1673 ljttsZn
$74 14*6 knamAhmad (3/110)
1675 5n -7 Abu Dand (no. 37114), Swan At-Tirrnidd (no. 109), A*&tfl, Al Kubm

karya An Nasa'i kro. 560l) dan &narlbnu Malah (no. 1909)-
1676 Shahlh lbnu Hibban tv4lllpan/rc.4061, um54).
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150751. Dan dalam Ash-Slnhilnir]677 6i6qay61ft6 dari Anas
dalam kisah Shafiyah, bahrura dia mernbtrat u/alimah bagi Shafi!,ah

dengan minyak samin, kurrna dan keiu. Kernudian bdiau
memerintahkan Bilal unfuk menyiapkan perrnadani besar dari kulit, lalu

dibentangkanlah. Kernudian dia pun menempatkannln (mmin, kuma
dan keju) di atasnln.

Sementara dalam riwayat y*16r1678 disebutkan, Bamngsiapa
disisin5n memiliki sesuafu mala hendaknSra dia datang dengan

membawanya." Dia berkata, '[alu dibentangkanlah perrnadani (dari

kulit).'

'Hadits, bahwa beliau bersabda kepada Abdurrahman
bin Auf, "Adakanlah walimah meski dengan mfu.domba."

Hadits ini telah disebutkan dalam pernbahasan slndqfu:ri}rrrl.

qJ$#jt jtgi i,* i.tL*.[o.vv]-y.11
a

2066-150771. Hadits lbnu Unrar, brugsiap
diundang kepda smht wallntah, maka herdalmga dia
nrendabnginja."

Hadits ini diriwayratkan oleh Al Bukhari dan Mr.rslimr6Te 6ari
hadib Malik, dari Nafi, dari Ibnu Urrnr dengan redaksi, ,Apbila alah
afu lralian digrdang......'

1577 shatrih Al Bukhari (no. s159), shahih Muslim, dalam htab Nilah, tnb:
Keutamaan Budak Rasulullah, kemudian beliau menilohinya (no. 13G5).

1678 51r1y1i Muslim, dalam kitab nikah, bab: Keutamaan budak uanitanya Rasulullah,
hlu beliau menikahiryn (no. 1365)setelah hadib (no. l4ZTl.

t67e Shat;ili NBukhari (no. 8173) dan Shahih Muslim ll4}gl.

i
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150781. Sementara itu Muslimr@ meriwayatkannln dari Jabir

secara marfu" "Apabila salah satu kalian diundang pada suafu hidangan

makanan, maka hendaknla dia mernenuhin5n. Apabila rnau, hendaknSn

dia menrakannp, namun apabila 6dak, hendakryra meninggalkannla."

2067-150791. Perkataan penulis: Dan diriwaptkan'

"Barangsiapa diurdang, rrarmn fidak memenuhinya rnal(a

dia telah bermakdat kepada Allah dan rasul-N3a'"

Fladits ini dirirrnlptkan oleh Al Bifiari dan Musliml6sr dati

hadits Abu Hurairah dengan r€dal6i, WrangeAp fi&k mqtaruhi

ufungan, naka dia t&h bmntsbt keryda Hlah &n RailLIW''

Dan hadits ini merniliki beberapa redaksi dari Al Bukhari dan

Muslim.

, tsoSol. Dan Abu Daud162 meriwalntlrannF dari hadits lbru

Unrar dengan redalsi sebagairnana yang disebuttran oleh sang penulis

pada aunl hadits.

Sementam itu Abu yur51683 meriwayatkannln dengan sanad

slnhih yang menghimpun antara drn redaksi yang disebutkan oleh

penulis; dimana dia berkata:

I5OS1]. 7,hair menceritakan kepada kami, Y,nr.rs ii"
Muharnmad menceritakan kepada kami, ubaidillah bin umar

mengabarkan kepada lGrni, dari Nafi, dari Ibnu Umar, dari Nabi $,
beliau bersaua, ,Apbih shh satu dari kalian diundang ke sntu

wlirrnh (pob panilalwt), nnka hatdalmia metnanuhinSa. Dan

t@ slnhihMushm (no. lzl3o)-
t68r Shaliih NBri<trari (no. 5177) dan Shahih Moslim (no' 12132)'

r6e .SrzlanAbu Daud (no. 37411.
1683 Bukan dalam cetakan Musnad , dan munghn di dalam N l{abirl<aryrya.

4:t8
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tidak memerzuhirya nnka 'aA taan bqmalaiat kryda
Nlah dan msul-N5n.'

tA ei ,,r;t 4 f,nlt 
o1 ,Ll-.[o.,rr]-1 .1A

.irp, iri-: ,ir?fit

5068-t50821. Had its:'*buntk$utuk pesh frr i*l
adalah Wsta nilah, Wng E ana diutdang kepdang onang.
orzrng latn, sdang meninggalkan Wg fakir-'

Hadits ini diriwa3ntkan oleh Al Brkharil@ dan Muslim1685 dari

Abu Hurairah dengan redalsi, '%ntkhnlmSa nnkamn dalah
nnlcamn pab, tEnSI mam onng latp dhr*ng kepdanja, snabn
oragloragl fa*ir dilWgpilon (frdak &n*ry);t686 Dan ini adalah

sebagian hadits Snng sebelumnp" sedandran aunl haditsrya adalah

nutquf.

Sernentara itu dalam riurqpt Mtrslimr@ disebutkan s@arit

ganrblanglffi bahwa senuanln airmqn*an secara matfii', namun Ad-

Daraqrrthni mencari didalarn AlllaLl@

Hadits-hadits lnng bertaftan dengan bab ini:

t50831. Diriwayatkan dari lb,nu Urmr dalam riu4nt Abu Aslr
S!,aikh.

r@ gtahihNBukhari (no. 5177).
l68s SiarfuAMuslim (no. 14321.rffi Dalam naskah asli terdapat tambalnn dengan redaltsi, Dt dahmrp-' Dan

dihapr:s di dalam p dan -..
16a7 Dari p dan -.lffi Muslim (no. 12132X110).
16ee rhlAd-Daraquth rn P /11.6 /16691.
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IsOs4l.DiriranyatkandarilbnuAbbasdalamriwalntNB6zZar'
dan aku tidak melihatuSn dengan redaksi, 'fuuruk-buruk rnlfurmh"''

i, ,'e ;\l3t 7;t G *l tl+,l- '[o ' o'r]-Y'11

'*riitg-tlt r!-: ti:ii g'ilt

2069-150581- Hadits, Walimah (Fa penilolruil di

hari f,fiama adalah kevaiibn (mnkkdl di Inrt kdrc
sl-* *.burton, dan di lwi lefrge datah 

'fW 
dan sfr"ah''

Hadits ini diriwaptkan oleh Ahmad'16e0 Ad-Dartoni'l6er Al

hzar, Abu Daud,1692 6'p1r1656'i1693 dari hadits s@rang ldaki lEng

b€rasal dari Tsaqif, disehdkan batluD naman!,a adalah zuhato-

hnu Qani telah kdiru, dia merryrehrdranrryp d dahrn /sl'-
g1r1o6ufieX dimana seseorang ihr knarna Ma'nil, hal ihl

dikar€nakan di dalam As-&rnn dan At Mttnadyang diriurayadGn dari

seorang yang dikatakan: dia merniliki nn'ruf k&*anl, atau db dipuii

dengan kdaikan.

Qatadah berkata, ['Apabila narnan]/a br'rkanlress Zuhair' rnaka

al<tr 6dak tahu siapakah naman!4n1596

Al Baghawi iuga meriuayatlonnp dahm Mufum ' fi'&nlnbh
tentang seseorang Snng b€rnarna zuhair, dia berkata, nAlnr fidak

(nama) lain sdainqn.'

tffi Musttil lrnamAhmad l5/?Al
1691 grr2,r66-P66ni (no. 2055)
t$2 S@an AbttP"u6 6ro. 37tt5)
t69s AsSirr'ran Al Kubnl<ar:FArrl{6a'i (rp' 5596}
rs Mr'h- Ash-Shatnbah l<arlp Ibru Qrn F/r23)'
lffi Dalam naskah aslt tertrrlis, Wakm'danlBrg tepat terdapat dalam 3 dan -'
rffi At-Tarikh N l{abt 13/ 4251 -
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Sementara ifu Ibnu Abdil Ban1597 berkata, dikatakan, "Bahwa

hadits iht murcal."

Dan Al Baihaqi berkata: diriwayatkan dari Al Bukhari,l5e8

"sanadnya ndak shahih dan tidak diketahui statusnya apakah dia

s@ftmg Sahabat."

Abu Musa Al Madini telah berlebihan yang mana dia

meriwayatkan hadits dalam penrbahasan tarjamah'Abdullah bin Utsman

Ats-Tsaqafiu dalam Dzail,Ash-Shahabah yangmenyatakan bahwa hanya

Abdullah yang meriwayatkan dari seorang lelaki ini. Sementara ifu Al

Bukhari pun menglaitiknya (menganggapnya cacat) dalam Tanklr

nya169s dan dia menunjukkan kedha'ifawryadi dalam Shahilrnya.TToo

Abu Dauduol *ofu,,ayatkarut . dari jalur Qatadah, dari Sa'id

bin Al Musaylnb, diriwa5ntkan s@ara ,muquf kepadaryn, dengan

rnalma dan redalrsi lrang sama dengan hadits di atas.

Hadits-hadits yang berkaitan dengan bab ini:

15086]. Dari Abu Hurairah Spng diriwayatkanlTo2 o1.1t 15ru

Majifi.l7os Di dalam sanadnyn terdapat Abdul Malik bin Husain An-

Nakha'i Al Wasithi, seorang perawi yang dha'if.

I5O87l. Dari lbnu Mas'ud yang diriunrtkan oleh At-Tirmi6iit704

dengan r"6ukd,17o5 oMal<anan (wlfurnh) di hari perbma adalah

t@? AtIsu,abl2/SZZ).
rffi At-Tatikh Al lhbir 13/4251.
L@ tbid- Tariamah Zuhair bin Ubman Ab-Tsaqafi.
1700 p6 (Al Bukhari) berkata: Bab: Wajibnya mernenuhi walimah dan undangan.

Barangsiapa mengadakan u,alimah sebarynk 7 hari atau semisalnya. Dan tidak
ada pembatasan Nabi SAW mengadakannya satu atau dua hari.

1701 Crr---Ah., Darrrl laa aTLRluol Slr?arAbu Daud (no. 37461.
1702 n.t.- ^.olr.h acli +ar+!!li< rr,Dalam naskah asli tertr.rlis "wanutaahd'dengan hrxuf vnw pada awal kataryra.

Dan yang tepat terdapat dalam p dan 
-nt7os 9r-rltonu Majah (no. 1915).
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kewajiban, di hari kdm adalah sunnah, dan hari ke tiga adalah

sum'ah."Dan dia pun menganggap ghanb hadits ini'

Ad-Damquthni berkata, 'Hadits ini diriwayatkan oleh Ziyad bin

AMullah secara menyendiri {tafatrud fi ar-riunyahl, dari Atha bin As-

Sa'ib, dari Abu [Abdurmhmant fu-Sulami, darinya flbnu Mas'ud)'u1zoe

Menunrtku: Terjadi perdebatan mengenai d$adikannya Tilad

sebagai huijah, disamping ifu penyirnakannya dari Atha teriadi setelah

dia mendapatkan ikhtilath.

15088]. Dan [di dalamnydl7o7 1grd6p61 hadits dari Anas yang

diriwaSntkan oleh Al Baihaqi1708 dari riwayat Abu Sufun, darinln. Dan

dahm sanadnya ada lBakr bin Khunais],l7@ seorang perawi yarg dha'if.

Sementara itu Ibnu filulH6timf10 dan Ad-Daraquthni

meriwa3ptkannya di dalam Al llal dari hadits N hamn, dari Anas. Dan

kednanya menjifth,an riwaSnt yang meriwapt}ann5ra secara mual,

dari Al Flasan.

[5059, 5090]. Dari Wahq, bin Harb dan Ibnu Abbas, yang mana

kednanya diriwa5ntkan oleh Ath-Thabrani dalam At 1967'.7717

Sernentam ifu sanadkeduarqn dln'it

1704 SrnarAt-'nrrnda (no. 1094.
tzos l6/54il
1706 pu;rn naskatr asli tertulis, 'Abdullahn dan yang tepat dalam 3 dan -. dan itu

adalah 1;ang b€nar.
1707 pr1 g dan --
t7B As\1uran Al ltubn (t/26O1
l7o, T€dadt l€keliruan p€rullsan dalanr naskah asll menJadl Bukair bin Khais' dan

png tepat sebagairnana yang temdapat di dalam l dan --.
1710 X"1 lbnu Abntlafirn l1/398/rc. ll.93l
17tt 41tr'4u'fun At l{abir(Jvz22/L36/no.362) dari Watrsy dan (no. 11331) dari hnu

Abbas *,.



Tarmisrn llfrfir
,;{:}l '?*G )q$ {Z,r r:1 rlf .[o . r \] -Y .v.

',k, ofr ,6t; ,fiLr;tlf r;rt dtJl'rt; ,*y r;tJf r;.rt otll ,:i:pi'or; ,CS ,t:lt
o< A zj\ tg-, t t. L ,, c

L.r'J>l ,-*' i

.r*- ,5$',*".G

2O7O-!5O9LI. Hadits , 'Apbila ada drm *;,
(undangan), mala penuhilah t4ng WhS debt di anbn
kdwn5Ta dengan pinfumu. I(arqra *engulnyp trufl
Whg dekat antara kedrcn5p dengan pinhnru dalah
tebngga yang paling delat denganmu. Apbila abh atu
dadn5n lebih dahulu (mengtfiangmu), maka penuhilah trug
lebih dalzulu (mengundangmu)."

Hadits ini dirir,valTatkan oleh Abu nuuduu dan Ahrnadl7l3 6ari

Hurnaid bin Abdurmhrnan, dari seorang lakilah, dari Shahabat

Abu Nuaim jWa meriua3ntkanrryea dahnt lqarfrh Adr
$alnbl]'714 dari riwaSnt Humaid bin Abdurmhrnan, dari agBtrrya

ldengian hadits di atasl.1715

I5O92l. Hadits di atas merniliki sl,ahtdyargdiriwaptkam oleh Al
BuldudrTl5 dari hadits Aiq/ah, dikatalon pada bdhrl . I/ahai
Rasrlullah, ahr memiliki dtn tehngga. Maka kepada siapalmh aku

mernberikan hadiah?' beliau bersabda, YanS pathg d&t anbm
kdwqa dazgan pinfumu."

*Hadits, Adakanlah ewlinah maki dangan sd<ordqnb.'

t7t2 Suaan Abu Daud(no.37561
t7t3 74*r.4 tmam Ahnnd 15/4081.
fi A 14u'rilbti Ash^Slmhabh 14/1860 /no. 4683).
171s Pri 3 dan -.1716 56u1r;;, Al Bukhari !no.22591.
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*Dan hadits, "Bahwa beliau mengadakan walirnah dengan

teptrng (3nng kualitasnya baik) dan kurma."

Kedrrarrya telah disebutkan sebelumnya'

'uti ok ; :Ll- .[o.1r]-r.vt
.:;,ar &'li i.fl:r,P ttlf^i.)r

2071150931. Hadits, 'hrangsiap beriman kepda

Nlah dan Harr t4khir, malca heilalmya ffiak ddfi di atas

nek tUaryw yary dtkefrfrryt Ui*batfan) hilwnq dt

abstjn-'
Hadits ini dirirraSntkan oleh Ahrnad,uu AnrNasa'i,l7ra ot-

1i6166ure dan Al Flakirnl?m hi jah.[ Abu Az-Zubair dari Jabir,

dengan hadits d atas, dahm sehnh hadfu.

Dan At-Tirmi&iUzl 'n€[iru*1Lr-* 
dari jalur Laib bin Abtr

Suhirn, dari Tharrnrs, dari Jabir, dengan malma hadits yang sarna.

, tSOEtl. Hadits ini juga diriuaptkan oleh Abu Daud,rzzz *'
pu*.i1723 dan Al 6u16-1724 dari hadits Jakfar bin Barqan, dari Az-

Zuhri, dari Safm, dari alnhqp, dengan redaksi, "Beliau melalang

oransfomng gnng menpntap makanan unhrk duduk di meia rnalonan

png menpdikan khamer sebagai minumannya." Hingga akhir hadits.

r7l7 M,E ad firarn Alrdll/3391
l?18 sup4A,Fll,5a ?(no. rCIl)
tTte Suril, At-Ma krc- ?AO])
nn fllltfiffialtl4/Z8flil
r72r Sir , At-ffi ltrp. 2801)
fln Sa,ar, 4h, hd Utc, 37741
na Slar,utrArr-Ibsa ?(no. t1516)
r7% Alttfiffiahl4/lz9l
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Hadits ini dianggap cacat oleh Abu Daud, An-Nasa'i dan Abu

Hatim,172s karena Jakfar tidak mendengar riwayat ini dari Az-hhn.
Sernentam ifu dia berkata dengan lantang, "Bahwa telah sampai

kepadanya dari Az-Zuh,ri"

150951. N hzarl726 juryra meriwayntkan hadits ini dari hadits

Abu Sa'id.

[5096, 50971. Ath-Thabmnil727,no'i*urugannya dari hadits

hnu Abbas dan dari hadits Imran bin Hushain.

150981. Ahmad1728 meriwaSntkannyra dari hadits Umar bin Al

Khatab, sernentara ifu sanad-sanadnya dhalf.

*i ;r' X', * UtLl,ixa q*.[o . 1 t]-t . vr

g,i,l\ Ltt;j;iir * f* ,i ib *'-.;-,it ,.r, u ?*
.VT}G

2072-150991. Hadits AiErah, Bahura Nabi C uU. a.ri
snnfu perialanan, sementara rumah (mtrsim panas) telah
ditutup dengan tirai bergambar kuda !/ang memiliki sltap,
maka beliau mengruruh unhrk menanggalkannya."

Dalam suafu riwapt, "Kami memotong bagiannya menjadi satu

bantal atau dtra bantal, dan Nabi $ biasa bersandar (memanfaatkan)

dengan kedua bantal itu."

rTiE nall/oru Abu Hatim (l/Ao2/no. L2O5l, (1/27/no. 1555) dan (2/33/no. 15791.
Dan lihat komentar Abu Ztn'ah Ar-Razi kepadanya dalam satu sumber Snng
sanra(1/492493/14741

17% 7u*"i4-*^ (no. 2121.
vn Al Mu'jan Al l{abir (no. 1146,2l
t72s 74ur-4 Imam Ahmad (1/2Ol



I
l

l

l

Talklrishul Habir

Redaksi pertama telah diriwagntkan oleh Al 3uL1',61729 dengan

rdaksi, "Dan aku telah menutup pinfuku dengan tirai beludru (berbulu

halus)."

Adapun redaksi kedua telah diriwaSntkan oleh Al Bukhari dan

Mnslim (mutbfry ataihl derqan beberapa redaksi, diantaranya: Beliau

datang dari sebuah perialanan, sernentara aku telah menufup pinfu

tnlaman rurnah dengan tirai tipis png mernilih banyak wama dan

bermotif (pola), ketika beliau melihatryn, maka beliau pun merobekryn

(melepasnya) dan wajahnya pun mernerah, beliau bersabda, wahai

Aiqah, manusia tang paling berat azabng adalah [onngomng

gngfzso manndngi cipban Altah.' Aiqph berkata, 'l-alu kami

mernotolSrrln, dan meniadilrannln safu atau dm bantal'"

Dalarn rtu,al,at Muslim.1731 Rasr.dulhh $ kehEr untuk sebtnh

pep€rangan, ,ouLa aku menganrbil kain bernotif (berbulu halrrs), lalu

aku rnentrtup pinfu'dengan kain itu, rnaka beliau menariknya hingga

merobekr-rgn, atau memotongnSn.U3z Ssliau bersabda, "liaungguhny
Allah frdak [mqnqinbhtan kiA/zss untuk mqmkail<an pl<aian kepda

btu dan btnh.o '

Aiq/ah berkatia, ,MalG kami mernotongnp menjadi dua bantal,

lalu aku menjeiali kedua bantal itu dengan sabut, dan beliau pun tidak

mencela apa 1tangl aku lakukan."

t7D shalnh NBukhart (no. 5955)
l73o pukon naskah asli ditulis "Alladzi (mufut" dan yang benar terdapat dalam I dan

,rt, sit it Muslim (no. 2107X87).
1732 D"h- naskah asli diilrlis " Qatha'ahil'tanpa huruf rt ' di awalnfra. Dan yarg benar

terdapat dalam g dan.--.
1733 Du , naslGh asli terhrlis, "Ya'muruhtm(memerintahkan kalian)"
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Dalam suafu redaksi disebutkan,l734'1y1u1<a alnr nrenganrbilnlp'

lalu menldikannyalT3s dua alat sandaran (bantaD, dan bdftru biasa

bersandar dengan kedr.raryn di nrnah."

Sernentara dalam riwayat Al hrlfiari, 'Keduangn ada di dahm

nrnah, dan beliau pun duduk di atas keduarrya?

Catatan:

. Perkataan Aisyah, "Kuda grang merniliki salnP" terdapat dalam

hadits berikutt

tslOgl. Hadits lainnln yang diriuayatkan dari Ai4lah, bahura dia

berrnain dengan ifu, sernentara dia rnadh muda, k€fit{a nasrlulhh $
rnasuk menernuinln saat tiba dari s€hnh peP€rar{Frl- Fldits ini

diriu4ptlon oleh Abu Daud,l7eo An-I{asa'i17s7 danAl Baitraqi.tTaa

jt ie ,hb i,f ,i;:; ,r: q* .[o \ . r]-r .vr

Jisi ,iw ,Z:c $t'^?* J.F *} {'\t ,)b lt );t
'rf w. ;bt, qr; t#v,:W *. (F >4t Git,,:u;

jsp:

l73l gtrrlil1ytrs6rn (no. 2107X96)
1735 nu n nasloh asi terhrlis, "Fa'aklmdzfuhutn faia'akixnn (Irhl aI(Ir m€ngartbil

keduarSn, dan menjadikan kedrnnya).' Ehn yaqg t€Pd tq'daPat dalarn ?

sernentara dalam riurayat Muslim tertulis, "Fa'akffitht f*Uinv, (mdo alnr

mengambilnp dan menfrrdikanryra)'
1735 Swan lbu Daud (no. 49321
1737 Sunt At -Nasa .i(no. 5352)
17s 4"3r,*, N Kubn ll0/2191
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2073-151011. Hadits Abu Hurairah: Elahura Jibril

mendatangi Rasulullah c, beliau pun mengetahui suaranl,a

dan (mengetahui) 6i6 (Jibnl) berada di hrar, mal{a beliau

bersabda , 'Maaidah' rnaka Jibdl bertata, 'Ses[rggUhnla

di dalam nrmah(mu) terrdapat tirai yang di dalamnp terrdapat

ganrbargarnbar, maka potonglah trcpala-kepahqTa'l?39 lalu

jadilnnlah ia karPet atau bantal-'

Al BaitraqilTm merirfaFtkan hdits ini dad phrrnp, dan dia

menarnbahkan redalsi di dalamnp, 'Kar€na sesungglttmlE kami fidak

rnasuk rurnah yang di dahmntp terdapat garnbarganrbar."

Ibnu Hibban merinqntlnnrun dalarn shalrll>tryar?4l d€qgan

redaksi, "sesungguhnya l6Iti tdak ntasuk ke dahm rurnah Fng di

dafanrrp terdaPat ganrbar, narnun flra l6nu t€rPalsa tErus

mcnftdlkaru4p di nfinalunu rm[(a Pofronglah badm kepalarm hlu

iadilonlah bantd atau pcrnradani-"

Sernentara itu Abu Daud,u4z Arrl\trasa'i,r7a3 61-11nt12i17aa

dan lbnu 1-1ig6ur.17as meriwagatlonrq7a dengan makna hadits !,ang sarna

namun ahrr yang berbeda

Adapun y*1irr,,17rt6 meritryagratlonrqn s€cara ringkas sekali,

.,Malaikat tdak akan rnasuk ke dalam rumah yang di aahmnsn terdapat

garnbar utr6lru47 pun patung-"

1739 Dalarn naskah as[ tertrlis, "Iftpala kedtnnln." D€nFn bbtiah, dart

p6nM&r'r'!,adariSdarr_.,begitrPtlladiterrpatprgal(andatangsetelahini.
t74o As\1bpan Al Kubn Q m0l
t74t golilrlyn Hibban (Al ltsarr,/ no. 5853)
rfuz Sunt AsluDatld (no.4158)
u43 &aera AtlNasa'i (no. 5365)
1744 &naanAt-Timlidd (no. 2806)
t745 5tr-1ri1r16n Hibban (Al lhsan/no. 5831)
1746 96621 Y*5rr, (no. 2ll4
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Faidah:

Ibnu HibbanlTs berpendapat bahua tidak masuknya malaikat

dil,rtursuskan ke@a rurnah yang di dalamnp diturunkan wahyu kepada

Nabi $, adapun sdain itu maka dua malaikat peniaga

fidak akan pernah meninggalkan s@rang hamba.

Dia pun s@ra paninng lebar mengenai hal ini,

dan hendaknya diberilon k@arap dalil:

I5l02l.Dlritralptkan oleh Al 6,rL1-i17ae dari idtr Busr bin

Sa'id, dari ?afl bin Khafd Al .lrhni, dari Abu Thalhah, lpng
diriuayatkan se66ftr rnarfu', 'funguln5m nmlaikat frdak ahn nnsuk

ke &lam rumh yang & elanrry ta&pt garnbr."

Busr trerkata: Taid mengehh (saht), rnaka l<ami pun

menienguknya. Dan lorni dapati di depan pintr.rnf sebuh timi

. ltlaka alo'r b€*afia keeada Ubaidillah Al Khaulani,

Brkankah Aid tdah mengabarkan k€eada kita tentang gambar di hari

pertarra?' Ubaidillah menjawab, Brkankah kamu telah mendengamlra

bahura dia berkata, Kcuali garisgaris dahrn pakaian?" Aku meniawab,

Tklak.n Dia b€rkata, Tl€nar, diatdah rneny€butlon ifu.'

o.St Li 6t A ifr ,rr(. i.t e"-y .[o\ .r]-t.vt
W & of ',;:s: ,:q'il'r;n't? u ,iC'*t Y.h, *

96..;tc:lt

u47 p"6r, naslGh asli tertrlis dengan hrtnl "vaul , dan 1nng tepat terdapat dalam I
dan -.u't8 Uh. Al lhsan kcrw hrm Balban ll3/1.5fi15n.

174e 56u1gr 61Bukhari (no. 5950
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2074-151031. Hadits Ibnu Abbas: Ketika diriunyatkan
bahwa Nabi S bersaMa, "Elarangsiapa menggambar sebuah

gambar maka akan [diazabl,uso datr dibebankan kepadan5p

unfuk meniup roh kepada gambar ifu, sementara dia
bukanlah peniup roh."

Lalu seseorang mendatanginya (hnu Abbas), dan berkata, 'Aku

tidak mengetahui keahlian lainnya (sdain elukis)." Maka

hnu Abbas berkata, "Apabila kamu tidak memiliki pilihan lain maka

gambarlah pepohonan."

Hadits ini diriwaSntkan oleh Al Bulfiari dan Muslim lmutbfaq
alaililTTst dari hadits Sa'id bin Abu Al [:las.n, dia berftata: ses@rang

mendatangi Ibnu Abbas, dia berkata, 'Aku adalah s@rang pdukis

(penggambar) gambargambar ini, mal6 kilonlah htun k€padahr

mengenai hal ini.' Dia berkata, "Merd€lodah padaku.'Iufaka orang itu

pun mendekat, lalu lbnu Abbas mdetakkan tanganqp d kepala oretng

tersebut, kernudian be*ata, 'AI{u alon mernberitakan kepadamu

dengan sesuafu png telah kudengar dari Rasulullah $, gang man€t

beliau bersaMa, 'setiap pelulds (wgambr) bqada di n*al<a, lalu

al<an dibuatl<an hginta nafas abs sqala gamhr 5ary tekh dk buat,

kqnudian dia al<an diazab di naaka'arribilra. kamu tidak merniliki pilihan

lain, maka buatlah flukislah) pepohonan dan segala sesuatu grang tidak

bemafas."

151041. Muslimusz meriuraSntlonnya dari jalur An-Nadtr bin

Anas, dari Ibnu Abbas, dengan rnakna lrang sama.

1750 p"ri 
-.u51 55;r;1l Al Bukhari (no. 22?51dan Shahih Muslim (no. 2110)

1752 565i1', Mr.rshm (no. 21110) (100)
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2075-151051. Perkataan penulis, "Mengerrai pakaian

bergambar dengan cara ditenum, ada dua pendapat'

Pendapat kedua adalah dilarangnya melalnrkan ifu,

berlandasan dengan riwalnt lpng melaknat para pelukis

(penggambar)."

Al BukharilTs3 ,rr"ri*uru6*1 hadits ini dari Abu Juhailah'

,Rasulullah $ melaknat seomng pentato dan png minta dihto, lang

mernakan riba dan yang meruakilinya. Beliau melamng i ral beli aniing,

pekeria iitr:la (pelacur), dan beliau melaknat para peluhs (5nng

menggambar)."

;Ai Ed 
jyi'C( e:,61zlc,,-+ .[.\.t]-Y.vt

t"lt'\tl,W qb ors t{3|&ii t:}i'ok blt

2o7(il51:o6|. Hadits, "Apabila salah s,lttl lcalian

diutf,ang wfuk men5nntap makarnn, malra hqf,alqp dla

memenuhinya. Apabila dia tidak futpuaa, heilalmW dia

memakannya. Namun apabila dia berpwa maka hedalrya
dia menunailnn shakt." Atau, berdoa-

Hadits ini diriwayratkan oleh Muslitnus4 dari hadits Abu

Hurairah.

Dan masih dalam riwagnt y*1irr1755 disebtnt{an dengan

redaksi, ,Apbila dia b*puaa, maka handalmg dk da alcan

kM<ahan.n

1753 shahih Al Bukhari (no. 5347)
175a 5;r;r75 Y*5rr, (no. 1431).
rzss gngkapal Al Hafizh png menyebutkan bahwa redaksi ini i4a telrdryt dalam

nil"i Mgslim dari hadits Abu Hurairah, dan alumya s€Pel,E ilti adalah kdiru.

seuernamva tidak seperti itu, dan ifu tdak terdapat dalam riwalnt Muslflrn Namun

ungkapanlbnu Mulaqan, di dalam Al Badr Al Munir (8/261 ((Dan dahm riwayat

451



i*,3? $,SG : . lpt'rax. :t;l 1;ur ?!i fu ;fi. 1r,

.ep ;,llf rir;Jr !;l $ |-ri<r-,*, *a i,t *',it

2O77-15107J. Perkataan penulis: diriuayattran bahura
beliau 91756 mendabngi rumah sebagian dari mereka-
Kefilra makanan telah disajikan, sebagian orang tidak
memakannyra, dan berkata, "Aku sedang berpuasa-' Maka
Nabi C bersabda, 'sarilaramu *nudim telah
n enanlrgungnya unfulonu, rE mun lamu nnlah Mab,
'Aku dang berprca'. Befrukalah dan qdh*lah d han
Wng lain-"

Hadits ini diriwayatkan oleh Ad-Daraquthnirzsf dan Al
BaitnqilTss dari hadits Muhamrrad bin Abu Hurnaid, dari lbmhim bin
Ubaid bin Rifa'ah, dia berkata, nAbu Sa'id mernbr.rat rnakanan, lalu dia
mengundang Nabi S dan Shahabat*hahabahr5n.....' lalu dia

menyebutkan hadits hingga akhir.

Dan dalam riwayat AI Baihaqi1759 66"6ugun dengan redalsi,

'Dan berpuaalah seJzari sebagai pengantin5a apbila kamu nnu.o
Hadits ini mutal, karena Ibrahim adalah seomng tabi'in. Karena ke
mutalarurya. rnaka hadits ini dhaft karena Muharnmad bin Abu
Humaid adalah seorang perawi ymrg nntuk.

Ibnu As-Sunni....)) . ia terdapat dalam Amal Al Yaum Wa Al-lailah (no. 1189), dari
hadits lbnu Mas'ud- Dan di dalam Shahih hnu Hibban (no. 5290), dari hadib
Ibnu Urnar.

rzso 
6,25301

r7 s7 &.omn,M-hrquthni 12/ 77 7l
17s 4""Sr,-, Al Ktbn 17 /26313641
rTse 4"5.-, N Kubn (7 /27 9l
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lb pt # ht * fr ,5r) ,t'i .[o \ . v]-v. vv

.'ik67_rtiur
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Hadits ini juga oleh Abu Daud AtlFThayafisilT6o

dari }rlgr ini, dia berkata: diriwaSTatkan dari hmhim, dari Abu sa'id, dan

&-stmhihfan oleh Ibnu As..Sakan. Dan dia turut menganggap dln'if
Ibnu Abu Hamid.

tsl0Sl. Al<an tetapi dia merniliki jerLrr lain dalarn ritmyat lbnu

Adi,l761 dari Flur Isrnail bin Abu lJuais, dari ayahnyaa, dari Ibnu Al

Mr.urlradir, dari Abu f'il, d dalartq,a terdapat layyml hfrb-
Sernentara ifu hnu Al MunlGdto tdak dilrctahd rnengerni

penytnatonrUn dari Abu Sa'id.

t51091. Fladits ini iwa diriwayattran oletr lbnu ffi,1752 16t,

Flibban dalam ,MtrDhu'afa,u6 A&DaraqnthnirT64 6rt Al Bailraqiuss

dari hadits Jabir, di dalarnp terrdapat Amr bfor Khallf, da adalah

s@rarg pernahu hadib.

ia o$;#i'€.r;l ,;"tt .[ot t .]-Y'vrt
t
t4]-

3)t;c
207&[51101. Fhdib, 'Apbib salah wrug hfi

kabn dfundang maka pnuhilah, apbila dia nnu db dapt
manlonnSp atau ptm meningalkannSp (Hak
nrurnlonnga)-"

t7@ ifiEDd AilrTlntnM $D. ?2osl
u6r ah fiak mencartrp d ddam Al lGndl serncr*ara ttu adahh tambatran ddi Al

Hafidr terhadap nasleh asfi.
1762 At u tdah nrenernukan nash hadits dalam tarianrah (Amr bin l$tatr, dill Al l(anfl

(s 54).
1763 A1111' bin Kha&f blognftrUn dituts datam ldbb Al Mahfih el$, dan tdak

dgrgan alur ttadits ini
rla gann Ad*rqutlni lA fl gl.
u6s Dakune/ Xhihfrfrt, dahm muklrtashar-rya (3/100)

'o;:{*
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Mnslim meriwayatkan hadits ini dalam ShahilrnyalT66 66 Jabir.

2O7g. Perkataannln, "Dahulu, kaum salaf terbiasa

memakan makanan saudaranSa kefika bergembira,
sementara mereka (sang pernilik) fidak ada."

151111. Hadits ini diriurayatkan oleh Abu pur61767 dalan. Al
Marasit, Tafsir hnu AbuFlatim dan lainrya1768 dad Az-Zuhri, dari

Ubaidillah bin Abdillah bin Utbah, dia berkata, k€ffka tunrn firman,
-Tidak ada doa atas omng-omng yang bub.o Orang-orang muslim

apabila hendak pergi berpqdng, mereka meninggalkan annm $ury
berkaitan dengan dunia) mereka di rumah-rurnah mereka, lalu

hrnci kepada mere[<a, lalu ntereka b€rlota, "IGmi telah

menghalalkan ke@a kalian trntuk rnalon' sernentara merdo terbebani

dengan hal itu, rnaka furunlah apt ini sebagai bentuk kerinspnan b4i
merelo.

Dia berkata'1769 661p6y666rr dari Az-Zuhri, dari Urwah, dari

Aislrah. Dan rirraSlat yang mutsrtll&*r stnhih.

t51121. AbdurrazzaqlTTo *eli*.*6--* dari Urunh, dari

Ma'rnar, dari Qatadah, mengenai firman Allah, %lbu dinxmh bwan-
l<atnnmu..-'dia b€rlota, 'Apabila kamu rnasrk ke nunah kawannm

tanpa adarUn perintah darinya, rnalG tidak ada rnoahh @iq;a."

2O8O-151131. PerkataarryTa: dan diantara adab makan,

hendakqn dia berkata pada permulaan, "Bisnillah (Dengan

1766 96717rY*1irr, (no. 1430)
t767 Matasil{buDar.rd (no. 459)
u68 95. Taha AdTThabari t$z tg/1691.
l7€'9 ltiarasil NuDaud (no. z[51)
r77o Uh. Tafsir Ath-Thabari (18/l7l) dan At-Tamhidkarya hnu Abdul Barr (l/2021.
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menyebut nama AIIah)." Apabila dia lupa, lalu ingat,

hendaknya dia mengucapkan, 'Bisrnillahi awpalahu wz'

al<hinhu (Dengan menyebut nama Allah, pada permulaan

dan al<himyn)."

Dia tidak menyebutkan dalilnya. Hadits ini diriwa5ntkan oteh

Abu Daud1771 6*rlainnya dari hadits Ais!,ah.

2081-151 141. Perkataanqn,'Hendaknya dia mencuci

tangannp sebelum rnalon dan setelahqn.'

Dia juga fidak menyebutkan dalilnya. Riwayat ini

diriwaSntkan oleh Abu 9un6,7772 dari hadits Salman.

2032-151151. Perkataannln,'f,)an hendaknp dia

matian dengan tigd iari.'
Dia Udak dalilryn. Ini diriwayatkan oleh

y*6r,1773 dari hadits Ka'ab bin Malik.

* *, t \t * dt"of:qt-.[ottr]-t',rr
'#zrbj,J).lsr'J;11" irt,Ju t;,X ,i:,r? i * +

.o*.ilr €+ )*?t,'ku,utt

2083-[51161. Hadits: Bahwa Nabi C memakan

makanan di tempat Sa'ad bin Ubadah, ketika beliau selesai,

beliau bersabda, 'Onngonng bik memalran mal<ananmu,

t77t S*c* glou Daud lg767l
L772 g*-, 66, Daud (3761).
1773 Shahih Muslim (20321

juga
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para malaikat berchalawat kepadamu, dan orang-or€,ng Wng
berprca brtub di temPafrnu-'

Hadit ini diriwayatkan oleh Ahrrnd,uT4 Abu DauduTs dan Ad-

DamquthnilTT6 6iiialur Ma'mar, dari Tsabit, dari Anas.

Sanad hadits im shahih.

Namtrn dalam Mushanmf AbdunazzaqlTTT 6iti*.rug(ar' 6u'i

Ma,rnar, dari Tsabit, dari Anas dan lainnya. Sementam ifu hnu As-

sakan meriwqlatlonrSn dari iahlr Yahya bin Abu Katsir, dari Anas, dia

berkata, "F{adib ir;f. munqaihi'." Kernudian dia meriwa5ntkannya dari

jalgr lain, dari Yah1n, dia b€rkata, "Dceritakan kepadaku dari Anas."

t51171. Dan hadits ini diriuralptkan oleh lbnu ltlaiahtTTalvts

dan lbnu 11i66ur.1780 dari hadits Abdullah bin Az-Zubair, bahwa dia

berkata: I{abi I b€rbuka di terrpat sa'ad bin Mu'a&, lalu beliau

bersabda, 'T&h ffiuka di tantpt kalian onn$orup tnng

bqwe... 'htoigga akhir hadib.

Hadits-hadits lpng berlraitan dengan bab ini:

t51181. Dari AMullah bin Busr yang diriua5ntkan oleh

Muslim,l78l dengan redaksi: Miau singgah di ternpat afhku (yaitu

t774 Mus?d ImarnAtunad (3/138)
r77s g*-, Atn Daud (no. 3854)
u76 pooil5un tefidis "Ad-Daraquthni" dalam semua naskah tertulis, narnun aku tidak

menerrukan hadits ini dalam Sunar'nya, dan dalam aslinln N fudr Al Munir

(8/3O), Ad-Darinf sebagai pengtFnti dari Ad-Daraquthni, dan hadits dalam

Surnrrqn l{p- 17721, dan aku khawatir bahwa ihr adalah haditsnya, namun Al

Hafizh kehu dalarn penukilannp, apalagi apabila dia tidak menyebutkan Ad-

Dadrni di sini.
u77 Mr.Ehatxraf Abdrrrazzaq Q9O7\
t778 SuruT(brntMaph (no. 17471.
ttzs 16,t131.lfin 51-171ilbnu Hibban lAl lhsn/no.52961.
1781 g7la,pr, y*5rr, $p.20421.
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aphnya Busr), lalu dihidanskan kepada bdiau rnakanan, lalu beliau pun

mal6n dan minum. Aphku bqrl{ata -6€m!,a mengambil tali kekang

binatang hrnggangannlp-, "Doakanhh kami" rnaka beliau berdoa,

"Allahururm badk lahun frann naqahn, qashfidahun warhamhum

(Ya ,4llah, futehitah mqe*a a6 rzdti lqg Fngkau anuga-ahkan

kda ryeka, anpwilah ma&, &n nl'rrnfrlah mqela/

'Perlotaannlp, 'Dan dimakruhkan makan dalam

posisi bersandar."

I-Iadits ini tdah dis€hdkan datarn per*alnsan NilGh'

20et51191. Perlrataanrya, 'llleurpkan apa yang di

hadapan otang llaqg menrahannln-'

Mcngenai hi t€mdapat hadits trnln, bln salknah dalam

ShalrihainlTe dengnn redalsl,'Uaptanbh bisnilldz' dan malanlah

ap lpng &eJabtu.D

208St51201. Perkataanrryn,'l+takan dari tengah

piring (hidangan)-"

D dalamnya terdapat hadits Ibnu Abbas dalam kitab ernpat

5,r-..1783

208et51211. Perkataannr,'Menggabunglon antara

drn lnrrrna saat memakqnrryP."

t782 g:rltiitiNBrhhari (no. 5376) dan.$aftlrltfitsfim lm?21.
t78g 1r*lAbu Daud bo.37721, Sur:arAt-nrmi&i (no' 1805), A* nan Al Kubm

milfik ArNasa'i lno. 67621dan .*rnarr lbrnr lfaFh (no' 3277)

67
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tdi dalamnya terdapat hadib Ibnu Umar dalam Ash-

ShahihairlrTu.LTss

2087 -l5il22l - Perkataannya,'Mencela makanan-'

Di dalamnlp terrdapat hadits Abu Hazim dari Abu
Hurairah dalam Shahihain,tT% 'Rasulullah 0 fidak pemah

mencela makanan sama sekali."

2088-151231. Perkataarury-a,'Makan dengan tangan

kiri."

Di dalamnya terrdapat hadits Jabir yang diriunptkan
oleh M,slim.t?st

208+151241. Pedrataann!,a,'Bemafas dalam beiana,

dan meniup di dalamqTa."

Di dalamnya terdapat hadits Abu @tadah 5nng diriuayatkan

dalam /sl7-$fiaffi2i2.178a

t5125]. Adapun yang diriunyatkan Anas,178e bahura beliau $
bemafas di dalam bejana seban5nk tiga kali; maka riuart ini dibawa

kepada bahua beliau bernaf'as di luar bqana.

1784 56u1ri1, Al Bukhari (no. 5446), dan Shatrih iftrsfm ho. 2045)-
u85 Drt p dan-r
u86 Shahih Al Buhhari (no. 5409) dan Shahih Mr.rslim (no.2064)
1787 Shahih Muslim (no. 2019)
r78E Shalrili N Bul.hari (154) dan ShartilI Muslim lrp. 2671
t78e Shaliti Al Bukhari (no. 5631) dan 9raftfiMuslim k:o.2O28l.

458



Talkhishul Habir

2OgO. perkataannSa, 'Tidak dimakruhkan minum

dengan posisi berdiri, adapun riwayat yang melarangnp

diindikasikan apabila dilakukan dalam keadaan berialan."

t5l26l. Adapun hadits 5nng melarang minum sambil berdiri

diriwa5ratkan oleh Muslim,lTeo 6ri Tsabit, dari Anas, bahwa Nabi $
mdarang seseomng unfuk minum dalam keadaan berdiri'

l5u27l. Dan rnasih diriwaptkan dalam Shahih Muslim,l7el dari

Abu Humimh, dia berkata, oTihk se.lmli-kali dari kalian minum dengan

Wisi fudiri, apbila dk tup nnka hatdaknga dia memwtahl<ann3a."

l512gl. Dan diriwalptkan oleh Al BaihaqilTez dari ialur

AMtnrazzaq, dari Ma'mar, dari Az-zuhri, dari Ubaidillah bin Abdillah,

dari Abu Humirah, dia meriurayatkannp seoara marfu', "Seandairya

omng gtg minum wnbil bsdhi itu mangebhui aPa Png teriadi di

dahm pa ub5p, ni*a3a & alan mem,nbhbn air itu'"

[,slirn1793 pun meriwa3ntkannya dengan makna hadits fnng

sarna dari jiilur Abtr Ghathfan Al Mani, dari Abu Hurairah'

l5l2gl. Al Bukhari dan Muslimuel msritilr.yatkan bahwa Nabi

$ minum dengan posisi b€rdiri, dari hadits lbnu Abbas'

t51301. Al Bukhariugs rngriu,6yatl.nnya iuga dari hadits Ali.

Sernentam itu Al BaihaqilT% berpendapat bahwa larangan

(minum sambil b€rdiri) di sana larangan bndh (bul{an tahrturl, kemudian

dia menganggap bahwa hul$rn larangan tersebut telah dihapus dengan

kedtn hadits ini.

l7e0 Shahrb Muslim t:rc..20241dartFlur Qatadah, dari futas.
rTer 965i1., Musfirn kp.2O26l.
t7E2 As$irn 7 Al Kubn (7 /2821.
ue3 .ita/brh Muslrn lno. 20261.
t?e4 Stnhil, N Bul*Eri (no. 56 17) dan Sialailr Mtsllm l2027l.
t7% 51p1711i61erkhari (no. 5615)
r7e6 As.Swan Al Kubn lT /2821

uE{l
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Hadits-hadits yang berkaitan dengSn bab ini:

151311. Diriwayatkan dari Kabsyah, dia berkata: Aku masuk

menemui Rasulullah $, lalu aku minum dari mulut kirbh (tempat

minum) Snng bergantung sambil berdiri.

Hadits ini diriwayatkan oleh At-Tirmid 71.1797

15132]. Dan diriwayatkan dari Amr bin s$r'aib, dari ayahnya,

dari kakeknya, 'Aku melihat Rasulullah minum sambil berdiri dan sambil

duduk."

Hadits ini juga diriwayatkan oleh At-Tirmidii't7eg

t51331. Dan diriwaSntkan dari Aisyah binti sa'ad, dari ayahnya,

"Aku melihat Rasulullah minum dahm keadaan 6"n'61i'"1799

Hadits-hadits larangan (minum sambil berdtn) yang

berloitan dengur.bab ini:

151341: Hadits Al Janrd fnng diriuqptkan oleh At-Tirmidzilsoo

dengan redalsi: Bahwa Nabi $ melarang minum sambil berdiri.

Dan Ibnu Jarir mengkompromikan antara kedua haditsnya atas

hukum malmfi brzzih, dan dia mengingkari orang Snng berpendapat

adanya nasl<h mengenai hukum tersebut. An-Nawawi juga berkata

d€lnildan.rsor

r7e7 5s,-rr 611irr11idzi (no. 1892)
ue8 $marAt-nmlidzi (no. 1883)
rTee Musnd Al Bazzar (no. 1205)
rN Sumn AbTtumtdzi (no. 1881).
$or s*h slnhih Muslim tW 73/1951.
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p dtLl,r.y,>* .[o tro]-Y' tt

;lit f *Xi etl1J, :ljJtii tori;

o t I- ,c.. tet. uc/
,c,-P *-l )Js t-r'*'i 1s, \"), ";; ri); oVL.GI 4Y a

lt# ,*3c,ut. :riui tor-ii.tt i 5iq 6 :Jw

'bL GS 4*t G
puu'

Je

,l,-$-l
ltz z I ,_t

.ic.ie, g.ir-,i I' g*,',-* \L, fdt A'*'3e: At

2ogl-15t351. Hadits Jabir: bahrra Nabi ! menghadiri

acaria akad nikah, lalu dihidanglGn piringpiring 37ang di

atasnSp terrdapat kenari, brnh badan dan kurma- [-alu semua

itu disebar, namlrn l(ami menggengFm tangan kami (tdak

mengambilnfn), maka beliau bersabda, "Mengap lalian

frdak nenseflrbilrrt4?" merela nrcniawab, "Karena engkau

telah melarang kami untuk memalEn nuhb (harta yang

diambit secaria paksa dan terang-terangan)" maka beliau

bOrsabda, "Aku [an37a melarang }alian dari harta rampasalr

mi5ter (perang), mala arnbillah dengan nani. Allah.' Maka

beliau pun menarik kami, dan kami pun menarikqn'

Karni fidak mengetahui hadits ini melainkan dari hadits Jabir.

Dan di antara orang yang tunrt meriwalntkan darinya adalah Al Ghazali,

Al lrnam, Al Qhadi dan Al Ht'rsain.

151361. Benar, Al Baihaqil8oz meriwayatkannya dari Mu'adz bin

Jabal. Sernentam sanadnya dhalf dan munqhaiti''

151371. Ath-Thabrani meriwaptlonnSn di dalam Al Ausathl8o3

dari hadits AiEBh, dari Mu'adz dengan rnakna hadits png sarna. Di

dalamnya terdapat Bisyr bin hmhim, dan Al Uqafl1laoa meriwayatkan

dari firlumgn, lalu berkata, 'Hadits ini frak babitdalam bab ini.'

r& As-surnn Al Kubn 17 /2881.
rw At MuIam Al Austh(no. 118)
rw Adh-Dhu'akwaAl Uqaili ll/1421

ffi
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Sementara ifu hnu Al Jauzi menyebutkannya dalam At
MaudhubtTsos

t51381. Dan dia juga merirrayatkannln dari hadits Anas, Fng di
dalamnla terdapat Khalid bin Ismail, s@mng png pendusta.

Yang lebih aneh lagi adalah Imam Al Hammain Snng telah men-
shahih*an Snng diriwayatkan dari hadits Jabir. Hadits tersebut tidak
berada dalam kriteria dhalf apalagi dengan l$it€ria shahih.

t51391. Hadits ini juga terdapat dalam Mushannaf hnu Abu
Syaiba6taoe png diriwaptkan dari Al Hasan dan Astrst a'bi, dirnana
mereka berdua berpendapat tidak adarqa rnasalah menggunalon tnrta
rampasan dalam acara p€rnikatnn. Sedanglon Ibnu
Mas'ud,1&rlbrahim, 1ao8 61-1809 dan llsirnahrSlo mernaknrhlonnlra.

lw Al Maudhubt larrya Ibnu Al Jatzr 12/26$266)
r8o5 Mtilarnaflbnu Abu Slraibah 14/g67l
1807 16nu Hallr berkata +ebagaimana dalam catatan kaki yang asli-: Dia adalah uqbah

bin Amr Al Badri Ash-Shahabi"lffi Sumber Y'ang telah lalu.
re9 Sumber yang telah lalu.
18to lbid.
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;1t,.?B-
KrrAB al- Oiser.r

(PEMBAGI,AN JATAH DIGILIR BAGI ISTRI)

DAN NUSYUZ

,h:St ''2 uk 6y ,r;j ,tj L-* .[or t.]-y.ry
.bt,'rl ,yy'b,-nqr6ie lAS.Ui { g6l;l

2092-l5l40l. Hadits Abu Hurairah, 'Apbih *onng
lelaki memiliki dua isfri, Ialu dia frdak beftwt adil l<epda
merela betdua, mal<a di Inri kianat kelak dia akan datany
dalam lreadaan hgian (sisngl niring a/aru Jatuh."

Huait" ini diriwaptkan oleh Ahmad,lEu Ad-Dadmi,l8l2 g!no61

p€ngarang htab 5r.nan,1813 16nu Hibban,tata dan Al Hakfon,l8r5 6*
redalrsi miliknya, sementara yang lain dengan makna hadits lrang sarna

rstt 14,-r"4 Imam Ahmad (z/Un
1812 St/ea, Ad-Darimi $D.22061
1813 5**n Abu Daud (no. 2133), Sumn At-Tirmidd (1141), As-Sunan Al Kubm,

karya An-Nasa'i (no. 8890) dan Sunan hnu Mafrrh (no. 1959)
,8ta Shuhilillonu Hibban (Al lhsar/4204
tsrs 4174*714-1*12/1{361, dan dia b€rkata, "Hadits ini shahih sesuai synrat Al Bukhari

dan Muslim"

&4
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dengannyra. sanadhadits ini sesuai qprat Al Bulfiari dan Muslim, hal ini

dikatakan oleh Ahmad dan hnu Daqiq 6116.1415

' At-Tirrnidd menganggap gtaribatas di-shahibtennya hadits ini.

Abdul Haqlsrz berkata, "[a]18r4 adahh sebuah k{rabar ,,ng
babit, akan tetapi cacatqn adalah bahun Hamam meritrayntkan hadits

ini saara menyendiri, dan Hislpm merirrayatlorurya dari Qatadah. l-alu

dia Hata, 'Dahulu dikatakan'.'

rladitshadits laln 3Bng berkaftan dengan bab inl:

F14fl. Dari Anas, 1nng diriuayatkan oleh Abu lrh'im di dahm

ryNibalian.lale

tladits: NaH I membagl bfiran) di antara istri-

isilrin3a, rnat6 beliau pun berlaku adil, dan bellau berkata,
'Ya Allah hf dahh Wnbgianku atas ap Wrtg ala, nifrk,
,mb langnUn metrceb aht atas aF tprtg lhu mifrki tnng
tak aht mifrH."

'tladits: Beliau pergi kepada isilri-istrinp untuk
menrberilran bagtan ($liran).

Hadits ini telah disebutkan, dan akan dibahas kernudlan.

tsts 41 lOtt,rli(hal. 3SS)
t8r7 Al Alrlann Al Wast itlS/l6gl.
1818 Dahm naskah asli tertulis, "Hadza (ini)", dan yang tepat terdapat dalam p dan g.
rBte Ta,ikti Ashbalza,T 12/3@1.
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+f hr ,b l;lt ok ,1^.tsa ,>y .[ot tt]-r.tr.- (, \f:

G'f C -srir;. tiYi ,''*, ,fu * W'Jtb; *t
, .:;i+?Cl q*.

2093-151421. Hadits AiE ah, 'Nabi I mengelihng!

(menggilir) lomi semua, beliau mencium dan meniarnah-

Apabila fiba unktu lrang rrana beliau harus di tempat4Ta
(isilri 17ang mendapat Siliran) malia beliau at{an bermtrkim di
tempatryr6 (istrinya tersebut). "

Hadits ini diriwayatkan oletr Ahrnad,1820 66,, Daud,lazl 6,

Bailr4i,1822 dan &-stnhihl<an oleh Al Haldtn.1823 Sernentara itu

redaksi yang diriwayatkan oleh Ahrnad adalah, "Tidak ada satu hati pun

melainkan Miau mengelilingi (menggilir) kami; istri per isti. Bdiau

mendeloti dan menregarig tanpa menjarnah (berhubungan infim), hingga

beliau p€r,gi kepada istui png mendapat giliran di heri ihr, lalu bdiau pun

bernalam di tenrpatrya. "

Abu Daud menambatrkan di awal redaksinSn, "Beliau tidak

mengutamakan (mernbedakan) sebagian kami dari yang lainqTa dahm

penrbagian menetapnya beliau di ternpat kami. Dan sedikit hari kecuali

beliau berkeliling kepada kami sernua, beliau mendekati setiap isti(n1n)

tanpa menjamah (berhubungan infim), hingga beliau sampai ke ternpat

png hari itu menjadi gilimnnln, lalu beliau pun bermalan di ternpabrya."

t82o 74*nu4 Imam ghmad 16/108).
L82t 5*r., Abu Daud (no.2135).
1822 4rgur*, Al Kubm (L/3@1.
t8% 41 114*64-2 (z/t861.
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2Og4. Perkataan penulis: Yang lebih utama adatah

fidak menambah safu malam pur, hal ini sebagai bentuk
peneladan atas yang dilalrulon Rasulullah C-

151431. Di dalamnya terdapat ldsah Saudah bint Zam'ah, !tring

nrana dia mernberikan tnri dan rnalam Giliranlnlp k€Pada AiEah'

Hadits ini diriunr*m oleh Al3uL1-i.1824

tladib: Wanfta hdak dinikahi

merdeka. Dan bagi uranita rnerdeka

pernbaghn (gfiran).

Fladts ini dhhnagptkan ssoila M. Hadb ird tdah

dsebutlonrss dalarn bah Yarg ttrurt urtuk drdlohi.

2()!)$[51441. Perkataan peorilc: Dan bagl seonng

uradta !,ang merdeka drn perdga dart pembagbn-

Hadits ini diriuralBtl n d€h A Bafiraqlr6 dari hadiB siblrnn
bin Yasar, din bcrkata, "Baglan dari $mnah bahwa u,anita m€rd€116

apabih b€rrnuldm di ternpat berbahaSB, ntalra dia b€rhak mendapat dtra

hari dan bagi seorangu,anita budak sahr hari."

151451. Diriu4Tatkan ohh Abtr Nu'aim d dalarn At lub'fraht@

dari hadits Al Ast rad bin t-h^raim: Aku bertanya kePada Rasrhrllah

tentang penggabtmgan antara isfoi wanita merdeka dan uanita h.dalt

ts Shatth NBr.rklrart $D. 521.zl
lSzS Datam nasloh asli tertrlis, "ta@nf dengan hunrf nanrr, &n fsE b€nar

darlam p dan -r.
r% Ag&tpn Al ltubn (7 /30O1
rw lvta'nfah Aslxshahabah (l /27 9l

atas
dua

unnita lrang
patiga dari

I
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J:T:iK", ,tusi samns unnita yans metdet<a dua hari,

dan bgi seomng budak sfu hari."

Dalam sanad hadits ini1t828 terdapat Ali bin Qumin, seorang

perav,ri yang Pendusta.

.Perkataan penulis: Hadits itu diritmyatlran dari Ali,

maka riwayat yans mutsrrl dtperlnrat olehnSTa-

Hadig ini telah disebutkan dari riwapt Al Baihaqi, dari Ali.

.bt #",:d, fr.,{L-*.[ot t'r]-t'tr
2}g6..15146t. Hadits Anas, 'Bad seonng gadis tuiuh

(hari) dan bagi tanda tiga (hari)-"

Fladits inr rmuquf, Diriu4ntkan oleh Al B.rkharilB dari hadits

Anas, dia Hata, "Bagian dari srurah..." hh da menyebutkan

keselunrhan hadilsnln. AbU Qilabah bertata: I(alau aku rnau rnalo aku

akan berkata, "Sesrsrgguhnln Anas meriwaftkannya s€cara marfu""

Sernerrtam ifu Mr.rslimlE30 pun meriwaSntkan dengan malma hadits lnng

sarna.

Catatan:

Perkataanryn, "sesungguhnln hadits ini nmryuf bertolak

belakang dengan pendapat kebanyakan para ularna dari ahli hadits,

lpng mana mereka berkata: SesunggUhnSn perkataan perawi, "Bagran

1828 lO/5331
Bn shaliili NBukhari (no. 5214)
l83o shahfiMuslim (no. 12161)
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dari sunnah ini..." adalah sesuafu 5nng marfu', karena Ibnu Majah,ral
Ad-puri-1,1832 Ibnu Huzaimah, Al Ismaili, Ad-Daraquthni,lsas Al
Baihaqile dan Ibnu Hibbanl83s meriwayatkan hadits ini dari Anas,

bahwa Rasulullah,$ bersabda, "Tujuh (hari) bagi seorang gadis, dan tiga

(hari) fui san?g janda.

Jtl fI-, ;f' lt * U, 
'of ,e-r;- .[o t tv]-v . tv

r na.! o o 
- 6ttt otizz .7 t oL e t

eE ,4, clb c;,1J.9 \r-,) $) c.r:-, # OI

.t'"r:t) Q+
2O97-1514n. Hadits: bahwa Nabi g bersabda kepada

Ummu Salamah, 'Apabilia kamu *uu, maka aku akan
memberimu (bermalarn di tempatnu) tuiuh (hari) dan bagi
mereka (istri beliau lairurya) tuiuh hari. Dan apabila kamu
mau maka at{u alran memberi tiga hari di tempatmu dan aku
berlreliling."

Hadits ini diriua5ratkan oleh 
. 
Muslim1835 dari hadits Ummu

Salamatr, dan di dalamnla terdapat sebuah kisah.

Sernentara itu Malik iuga meriuaalntkannya di dalam Al
MuwthN I 7 duryan redaksi Ar-Rafi'i.

151+31. Perkataan penulis: diriwayatkan bahwa beliau berkata

padanya (yaifu Ummu Salarnah), 'Apbila l<amu mau mal<a aku al<an

183r Sr-r16nu Mafrfi (no. 12161)
1832 Sr.maz Ad-Darirni (no. 22091
l83i' Sunar Ad-Danrqutri (3/2831
tM As^1umn At Kubn 17 /3O21lw Shahihhnu Hibban (Al lhsan/no.47951
1836 Shatrih Mtslim (no. 12150)
t837 41 14u*uththa' lmam Makk (2/5291

,:,iil itt

I

I
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betrnukim di tantpafutu selama tiga hari, hanW unfukmu' Dan apabila

lramu mau aku.akan betmukim di tentpbttu selama fuiuh hari, dan

tujuh hari bgi isti-istiku Qainnp}"

Hadits ini diriwayatkan oleh Ad-Daraquthni,lffi 183edengatl

hadits l,ang sama, dan lebih senrpurna dari itu. Dan di dalamnln

terdapat Al Waqidi.

zogs.Perkataarrpenulis:BantahanterhadapAl
Ghazali, yang mana dia berkata dalam N Waiiiz' Rasulullah

c bersab-da , oDan aku telah meniamah (Jmmu salamah--.'

hi.gg. alfiir hadits. Redal$i ini terasa bahwa Rasulullah c
mendahulukan meniamah daripada memberikan opsi kepada

Ummu Salamah- Dan begltu pula yang dinuhl oleh Al

Imam, nilnun di dalam bulnr-buku hadits fidak disebutkan

seqar:r gamblang mengenai hal ittl. Kemrdian dia

menyebqilran hadits dari Sr.gran Abu Daud'lffi yang

menyebuitkan seciar.r ielas bahwa Nabi C FnS memberikan

pilihan kepadarrya (Ummu Salannh)'

Dan bantahannya ini diikuu dengan riwayat Al Hakim dalarn Al

Musbdmk,t%r bahwa Ummu'Salamah mengambil pakaian beliau'

larangan bagi beliau unhrk tidak keluar dari rumahnya, maka beliau pun

bersabda, 'APbila l<anu mau.-'

' " Rautaahu(dia meriunyatkanngra)"' dan

metodeqp dalam semua htab t|arus m€nghaP6nya' sebagaimana dalam nasloh

1. dan -r.rw Sunn A&hnquthni (3 /z8[.l -
1e4o &rna, Abu Da"6 (no. 2l2A
ls{r 4174*4,r1i14/l8l
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t51491. Dan asal hadits ini di dalam Shahih Muslim,l*2 bahwa

kefika Rasulullah ,$ menikahi ummu salamah, maka beliau masuk

kenadanva. Namun saat beliau hendak keluar, Ummu Salamah

Dan diriwa5ntkan pula dalam Musnad lbnu wahab dengan

makna hadits lnng sama.

Mtrngkin bisa dikatakan bahwa mernegangnya ummu salamah

uiung pakaian Rasulullah dimungknkan teriadinya penjamahan atau

pun kernungkinan fnng lain.

2Ogg-15L501. Perkataan penulis: Dan dinukil bahwa

ummu satamah lebih memilih u,aktu lrang singkat pitu tiga

hari.

Hadib ni fjablt dalam Stnhih Mus#w dari hadits Ummu

Salarnah, lpng rnana dia b€rl6ta, "Ftgat."1844

sernentara itu Ad-Daraqurfini184s t1r€[irurug.r, dengan redaksi,

"Elerikan Ba hari bagil$ unhai Rasulullah."

2100-t515U. Hadits: Bahwa ketika Saudah telah

masuk usia tud, dia menJadikan hari (Siliran)nlra unfuk

Aisyah. sementara dahulu betiau membagi (hari) bagi Ais!,ah

harinya dan hari Saudah-

1842 shahih Muslim (no. 12150) (42)
r8f;l Strahih Mr.rslim (no. 12150X42)

1844 Dahm naskah asli tertulis " i"sahts (tiga)" dan pembetnlannya terdapat dalam 3 dan

-r dan Shahih Muslim.
r* Sumn Ad-Daraquthni 13/ 283).
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Hadib ini diriwaSntkan oleh Al Bukhari dan Muslim (muttafaq

,ataillS.tw Dan Asfsffi'il&7 meriwalatkannya dari hnu U5ninah, dari

Hiq/am bin uil,ah, dari a5nhn1p, bahwa saudah mernberikan hari

(giliranlnlE untrk Aisyah.

Dan Al Baihaqilaaa meriwagBtkannya dari hadits Uqbah bin

Khalid, dad Hiqprn s@ara maushul.

2101-151521. Hadits: Ehhwa beliau C bemiat untuk

menthalaq saudah, maka saudah pun memberikan hari

(giliran)qta untuk AiE ah.

Hadb ini dirirraptkan oleh Abu puu6184e dan At-Tirmidzilm

- dari lbnu Abbas, (dia berkata): Saudah khawatir Ra$lullah akan

menthalary[B, rnaka di3 pgn berkata, "Ya Rasulullah, iangan thalaq

aku, tetadah Pertattanlon diriku, dan aku akan menpdilon hariln'l untuk

Airyah." lriaka b€fiau pun menrenutrirya. ,

t51531. Ab,u Daudl8sl irya meriwa5ntkannp dari hadits hnu

Abu Az-Znad, dari Hiq,ram, dari a3nhnyra, dari Ais!/ah, dengan rnakna

hadit lErg sama, dan dia menambaht{an dalam redaksinSn: Dan

mengenai peristiwa itu tuntnlah aynt, 'Dan iila samng unnib klnsnti

al<an nwyttz abu sil<ap fidak acuh dari suaming... "Hingga akhir apt.

tlan Al Haldtnlssz meriwa5ntkannln dari Ai$Eh Pula.

r% &nhittNBuktrari k:r,.52l2l dan SrlaAifiMuslim (no. 12163)'

te4t At tJrunAqAnfi'i (5/18).
tw At$;uur Al Kubn (7 /29G2971.
ls49 Ahl tidak menernukannf dalam lrlnr ini, dan dh prn tidak mer4pbutkanryta

&m Al Hr At tttnir Ft48l keqlali dari tslur png kedrn yang akan

dnsebrdrm lsrndlan.
le .grpnAt-trntdzi (no. 3O40).
rssr Sur,aAbu hud (no. 2lg5).
t8E,2 Attfi&daLVJ$61.
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15154]. Sementam ifu Al Baihaqil8ss meriwayatkannyals4 dari

jalur lain, dari Urwah: Bahwa Rasulullah $ menthalaq Saudah. Ketika

beliau hendak keluar unfuk menunaikan shalat, maka Saudah

mernegang pakaian beliau, lalu berkata, "Demi Allah aku tidak

mernbufuhkan seorang lelaki, akan tetapi aku ingin dikumpulkan/1ss

(dibangkitkan) dalam deretan isti-istimu." Urwah berkata, "Maka beliau

merujuknya kembali, dan menjadikan harinya unfuk Aisyah." Dan hadits

ini adalah murcal.

151551. Di dalam Mu'iamAbu Al Abbas Ad-Duguli diriwayatkan

dengan makna dan redalsi hadits yang sama, dari jalur Hiqpm Ad-

Dastr.wa'I, dari Al Qasim bin Abu Brrzzah, dengan makna hadits yang

salna.

P., *, to' & ,uhthf :iz,G 4*.[o r or]-r r .v

.A.t" liQ, e"'# ,rytif'rt *f f;; trl $Y tl6

e_fr #wht', d*U.,$r

2t[2-l5t56l- Hadits [Arrl,uhl,'eue Bahwa ep.Urf.
Nabi C hendak melakukan perialanan, beliau mengundi

istri-istrinp, rnana saia undian di antara istrinya lnng
keltnr, maka beliau keluar bersamanlra.

2103-[51571. Perkataan penulis: diriwayatkan dari
sebagian mereka, bahwa Aisyah berkata, "Rasulullah S

r85s 4"5r*rAlKubm7n1l.
rg Dalam rnskah asli tertulis "Akhmjahi'dan png tepat terdapat dalam 3 dan -
L?j55\O/S/\3AL

1856 Dari p dan -r
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fidak mengqhada (giliran) apabila dia telah kembali (dari

perialanan)."

Fladits ini fidak 69"tru1',ui.1857

2104-[51581. Perkataan penulis: disebutkan dalam

hadits (lfiabar) larangan tentang memukul istri.

Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Daud,l8sa An-Nasa'i,18se lbnu

Maiah,rm Al Hakim,r86l Al Baihaqi1852 dari hadits Ips ibnu AMillah

bin Abu Ddbab, secara marfu', "Janganlah katian memuld budak-

btfuk (uanib) Allah...'hingga akhir hadits

2tO5. Perkataan penulis: Al Imam mengiETaratkan

bahura hadits ini telah dihapus (hukumqd oleh a3nt atau

oleh hadits lain.

Sohh-olah dia mengiqBratkan kepada hadits Jabir At-Thawil di

dalam haji, Snng nrana di dalamnya disebutkan, "Maka pukullah mereka

(isti/uranita) dengan pukulan 3nng tidak memayahkan."

151591. Dan Al Baihaqil8es meriwayatkannp dari Makhul, dari

Urnrnu Ayrnan, bahua Nabi $ mernberi wasiat kepada ahli baitrya...

lalu dia menyebr,rtkan keseluruhan hadits, dan di dalamnla terdapat

1857 J6r,,, Al Muhin berkata di dalam Al hdr Al Munir (8,/50), "Hadits ni gharib. ltlnt
Udak menemukan siapa yang meriwayatkannya setelah aku melakukan

p€ncarian. Dan perkataan Ar-Rafii diperkenankan untuk dikatakan dha if l<arena

dia tdah m€nyardar pqkataan tersebut kepada 'Sebagian dari mereka'."
18s8 S.,2arrAbu Daud (no. 214r.l.
r85e AsSizryz Al fubnkall*-ArNasa' i (no. 9167).
1860 &nazlbrnr t"taFh tro. 1985).
rnr At ltfisdmk ll/t*tgtl.
1862 4.-5rroo Al Kubn (l BO4l.
r$3 4s$ia,,a4 Al Kubn (l /3041.
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redaksi, "Dan jangan lau angkat tongkatmu terhadap mereka!" Hadits

rni murcalatau mu'dhal.

t51601. Dan dalam 4 kitab 5rn*t854 diriwayatkan dari hadits

Batu, dari a5nhnya, dari kakeknSn, 'Jangan memukul waiah dan iangan
mernperburuk ftpajah)."

t51611. Abu Daud1865 6r', An-Nasa'i1865 meriwayatkan hadits

ini dari Asy'ats bin Qais, dari Umar, dia meriwayatkannya secara marfu',

"saanng frdak akan diAnja perihal mengenai pemukulannya kepada

istinga."

2irO6-15L621. Hadits Ali: bahwa dia mengutus dua

hahm, dia berkata, 'Kalian tahu apa yang hams kalian
lakuloh. Apabila menurut kalian berdua harus disatukan

maka mtukanlah, dan apabila menurut kalian harus dipisah,
maka pimhkanliah." Seorang ishi berkata, 'Aku ridha
terhadap ketentnn lpng terdapat dalam 'Kitabullah
kepadaku (buruld abu bagiku (baik).' L-alu seorang lelaki
berkata, 'Adapun berpisah maka ifu tidak.' Maka Ali
berkata, 'Kamu telah berdusta. Tidak, demi AUah hingga
kamu mengakui sebagaimana wanita ifu mengakui.'

Asgr-S3nfi'i1867 berkata: Ats-Tsaqafi mengabarkan kepada kami,

dari Ayrb, dari hnu Sirin, dari Ubaidah, dia berkata, "Seorang lelaki

dengan isfoinya mendatangi AIi, masing-masing mereka bersama

1& 5** Abu Daud (no. 21213), As-9unan Al Kubm, karya An-Nasa'i (no. 9160),
Sunan lbnu t'lajah (no. 1850), dan hadib ini tidak terdapat dalam Srrrn At-
Tirmidd. Sementara ihr pengarang juga tidak menisbatkan hadits ini di dalam
Bulughul Mamm (no. 1018) keqnli kepada 3 pengarang l<r/tab Sunan (selain At-
Tirmidd) dan Ahrnad.

rss SunanAbu Daud (mo. 2147)
rffi As-Sumn Al Kubm, karya An-Nasa' i (no. 9168)
tt!67 Mu$?ad Aslrsyafi'l hal.262l
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beberapakelompokomng"""l-aludiamenyebutkankisahdan
keselunrhan hadits.

Sernentara itu'hadits ini diriuayatkan oleh An-Nasa'i dalam '4l

Kubm,lffi Ad-Daraquthnileg dan Al Baihaqi.laTo Dan sanadnp

shahih.

t51631' Dat AbdunazzaqlsTl rneli*t*fltttnya dari Ma'mar dari

Ibnu Thaunrs, dari Ilsirnah bin l(halid, dari hnu Abbas' dia berkata'

"Aku dan Muawiyah diuttrs sebagai (drra) tnkim'" Dia berkata: Telah

sampai kepadahr bahwa Utsman png mengutus mereka berdua' dan

dia bert<ata, "Jika menurut kalian harrrs disahrkan, maka safukanlah.

Namuniikamenurutkalianharusdipisah'rnalGpisahkanlah'"

15164l.DarrdariIbnuJum$:hnuAbuMrrlailohmerrceritakan
kepadalm: Bahwa uqail bin Abu Thalib menilohi Fatimah bint utbah'

lalu dia menyebutlran kisahn}ra. Dan di dalamnya terdapat (kisah) bahwa

UtsmanmerrgutusMuawiyahdanlbnuAbbas(sebagaihakim)untuk
dapat mernperbaiki hubungan di antam merelo berdua (suami dan

istinld.

lw ,4"5rr2r7 Al Kubn, karya An-Nasa'i (no' t1578)

r#) As^Sunn Ad-Daraqudnt (3/2951.
tffto a"$,r,-, Al Kubn (7 /305-306I
rsr Mslurnaf Abdurrazzaq (no' 11885, 11887)'

176
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KITAB KHULU

i *f if;t eie ,!& ;t **.[otro]-Y\'v
'!nti*r6-:ijui 

.:r,'rY'1" * *t );'itr"V i,i
*oi /-) G?Y 'P'dlG

2107{51651. Hadits Ibnu Abbas: Isteri Tsabit bin

Qais bin spmmas mendatangi Rasulultah c, lalu berkata,

'Ya Rasulullah, al(r fidak membenci Tsabit dalam agam.l

dan akhlaq-..-' Hingga akhir hadits.

Hadib ini diriwayatkan oleh Al Buldxari187z dan 66,, pur6.1873

2Lo8. Perkataan penulis: Dan diriwaptkan bahwa dia

fitsabit bin Qais) menjadikan taman sebagai shadaq (mahar)

kepadan5p, lalu dia menceraikan istriqla (dengan khulul'

dan istri pun mengembalikan taman yang meniadi mahar ifu

kepada slnmintd
Hadits ini ielas disebutkan dalam riwaSnt Abu Daud'

2109{51661. Perkataan penulis: IxkatalGn bahwa ifu

adalah khdu'187a (perceraiarr) pertama dalam Islam.

Talkhishitl Hfiir

1&2 51o1rih Al Bulilrai brc- 52731
re3 9r-r66u hikp.2229l
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Hadits ini terdapat dalam 41 74urri1u1rla75 karya Abu Na'im di

akhir hadits.

151671. Demikian pula dalam riwayat Ahmad1875 dari hadits

Sahl bin Abu Hasmah.

15168]. Dan dalam riwa5nt Nhzzar7fr7 dari Umar'

2110-t$l69l. Perlataan penulis: Dan diceritalan

bahwa Tsabit memukul isfirin3a, [danll8za oleh karena itu dia

(istrin:d menebus.

Ini juga terdapat dalam riwapt Abu Daud jug6.1aze sernentam

dalam riwa5nt An-Nasa'ilm diriwayatkan dari Ar-Rabi' binu

Mu'aunrndz.

z!,LL. Perkataan penulis: dan diriwa5Tatkan dari

Umar, lJtsrnan, Ali dan Ibnu Mas'ud, bahwa khulu' adalah

thahq.

Dan diriuaptkan dari Ibnu urnar dan Ibnu Abbas, bahwa

menarik (putusan cerai) tirtak mengurangi hittrngan (thalaq)'

Dan dari Ibnu Huzairnah, bahwa ndak babi{sl dari siapa pun

bahua itu (hfiulu) adalah sebuah thalaq.

1874 pu6-n nasloh asli, "Orang pcrtama lErE melalukan khulu'." Dan png tepat

terdapat dalam g dan -r
ws Ma ?ilali Ash.Slnhabah (6 /32951.
tn6 71*6 ItnamAlxnad (3/4)
8n Musd NBazzzrr (no. 298)
r8r/8 P"r1 g dan -r
l87e &man Abu DarJd(no.22281
r88o 5ir22,26ryNasa'i (no. 3498)
1881td/S3sl.
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Dan dari Ibnu Al Mundzir,l$z berkata: bahwa riwayat dari

Utsman adalah dhaff, dan tidak hadits SBng lebih shahih dalam bab ini

kecuali hadits hnu Abbas.

Adapun rnadzhab umar rnaka tidak diketahui, Ar-Rafi'l pun

telah mengakui akan hal itu dalam At-Tahddb.

151701. Adapun Utsman; rnaka telah diriwayatkan oleh Malik

dalam At Mutnth#ffi dan Asy$nfi',il884 6urirlru, dari Hisyam, dari

agnhnya, dari JamtEn, dari Ummu Balmh Al Aslamiah, bahwa dia

melakukan khulu'terhadap suaminln Abdullah bin Khalid bin Usaid,

kemudian keduanya mendatangi Utsman, lalu (Utsman) berkata, "ltu

adalah thalaq, kecuali apabila kamu mengucapkan sesuatu, maka itu

sebagairnana yang kamu ucapkan (sebutkan).'

Ahrnad mer{Fnggap dtn'if hadits ini karena adanln

Jamhan.ls

t51711. Adapun riwaSlat Ali; rnaka hnu 11--1885

menceritakann5ra, dan dia berkata, nHadits ifu tidak shahih'"

Sernentam itu dalam riwagat lbnu Abu SyaibahlssT diriwayatkan

dari Ibnu ldds, dari Musa bin tMusliml,ls dari Mujahid, 6uri 65,1889 di6

berkata, 'Tidak menjadi thalaq ba'in kectlali dalam fidtnh atau ila'

(sumpah tidak mend€kafi istlnlla)."

t&z 411**1; karp lbnu Murddr (1/1961
1883 41114r,*d7fr7a' Imam Malik 12/!165!.
lw Musnil eqrq/aft'I gat-267)
1s8s Al Murddri m€nc€dtakannln di dalarn Al Ist mf (l/196]-
tw AtMulplallo/a37l-
lw Mushannaf Ibrnr Ahr q,aibah l5/llll, akan tetapi itu dari hrahim ArhNakha'I,

dart Abdullah bin luas\.!d, dan begitu pula dalam Al Badr Al Munir 18/601, namun

di dahmnSn terdapat tarnbahan taitu nama "Alqamah" di antara hrahim dan

Ibnu lrGs'ud.
lffi Dalam naskah ash t€rtulis nsalamah' dan yang tepat terdapat dula- t dan '-'
1s89 Sanad ini terdapat dalam riwayat lbnu Abu qnibatt dengan matan lainnya, yaitu,

"Apabila dia mdepaskan (mencerai) , lalu dia menyuruh istinya unh'rk

melepaslon dad l€h€trTF, maka itu adalah safu, meskipun dia memilihnya."
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I5L72l. Abdurmzzaqlm meriwayatkannya dari Hasyim, dari

Hajiaj, dari [Al Hushain Al Haritsi],l8el d6ti Asy-Sya'bi, bahwa Ali

berkata, nApabila dia mengambil harga (harta) dari sebuah thalaq, maka

itu adalah satu (thalad.'

Dan di dalamnya terdapat hnu Abu laila.

151731. Sernentam riwalnt mengenai hal itu dari lbnu Umar;

maka diriwaptkan oleh Ibnu y1* 78e2 dari hadits Al-laits, dari Nafi,

bahwa dia mendengar Ar-Rabi binti Mu'awwadz (berkata): Bahwa dia

melakukan khulu' (mengajukan perceraian) kepada suaminyia pada

zanum Utsman, lalu dia datang kepada lbnu Umar, maka [dia

berkata;lae3, "lddahnya adalah iddah s@rang unnita yang dithalaq."

l5t74l. Derrikian pula dirir,raptkan oleh Malik dalam Al
Muwafrtb,tEgl dari Nafi, dengan rnakna hadits yang sarna. lalu dia

menyebutkan kesdrrruhan hadits.

t51751. Adapun riwapt hnu Abbas, maka diriwayatkan oleh

Alunad,1895 dari Yahr bin Sa'id, dari Su[Bn, dari Amr bin Dinar, dari

Thawus, dari hnu Abbas, dia berkata, "Khulu' adalah pemisah

(perpisahan) dan bukanlah thalaq." Sanadnya shahih.

Ahmad berkata, "Tidak hadits 5nng lebih shahih dalam bab ini

dari hadib itu.'

1890 Mtrshannaf AMurrazzaq (no. 11755)
r89r p4r, naslrah asli tertulis "Al Muhsan Al Muharibi'dan yang tepat terdapat dalarn

p dan -. dan ihr tidak disebutkan dalam Al Mushannaf. Dia adalah Hushain bin

AMurnhrnan Al Haritsi Al Kufi, biografinln terdapat dalam z4l Jarh vn Ta'dil

13 / l93l dan Tahdzib At-TaHdb (3 /330).
r8e2 Al Muhalla (t01nn.
1893 Pri p dan ---
rM Al Muwaththalmam Malik (2/565).
1895 16r., Hazm meriwayatkan dari ialumya di dalam Al Muhalla, (10/237).
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21,12-151761. Perkataan penulis: diriwa5ntkan bahwa

beliau I bersabda, "Hd yng mubh Wng paling dibenci

Nlah ilakh thalaq (Wrcenian)."

Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Daud,l8se lbnu Majah,l8e7 dan

Al Flakim,1898 dari hadits Muharin bin Dtsar, dari Ibnu Umar, dengan

redaksi, uHdd' sebagai pengganti uMubah.'

Sernentara itu Abu Daudls dan Al Baihaqi1900

meriwayatkannya secam musal, lnlrg mana di dalamnya tidak terdapat

.hnu Umar. Abu 11u1i-1e01 dan Ad-Daraquthni merajihkannya di dalam

N ltatdanAl Baihaqi dalam Al MursaL

Ibnu Jauzi menyebutkannya di dalam Al llal Al Mubnahi5nilooz

dengan sanadngra lbnu Majah, dan dia mengangap hadits tersebut dha'if

karena adanlra Ubaiditlah bin Al Walid Al Washifi, seoftmg perawi png

18e6 SnnanAbu Daud (no. 21781.
t897 S'rlanlftlnu Malah (no. 2018).
rggs Al Mwbtdtali (2/1961.
lsee SananAbu Daud (no. 2L771.
rw , s-iunan Al Kubm(7/3221.
re01 66nu Abu Hatim (l/431/no. L2971.
w2 Al nal Al Mubnahigah (no. 1056).

""lur

*i ;r'bt Jb '6:Jti
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dhaff. Akan tetapi dia tidak meriwayatkannya sendirian, turut serta

(mutaba,ahl dalam meriwalntkannya Mu',arrif bin Al washil, hanya saja

diriwayatkan darinya secara menyendiri dengan memaushulkannya,

yaitu Muhammad bin Khalid Al Wahibi.

15L771. Ad-Daraquthnile$ meriwayatkannln dari hadits Makhul,

dari Mu,adz bin Jabal, derrgan redalsi, "Allah tidak menciptakan sesuatu

yang lebih dibenci olehngn (melainkan) dari sebtnh thalaq."

t5178]. hnu Majahl9o4 6- hnu Hibban1905 ,,"'i*u,ugu,.,',,u

dari hadits Abu Mr:sa secara marfu', oAp 5ang ada di pikimn alah

seorang dari kalian, bqrnainmin dengan ketetapn-kaeapan Allah;

behkssa)diaberkab,'Akutelahmanthal4'danakutelah
mqujuk(ntp)'.o

Sernentara itu Ibnu Hibban mernberi rEIIra sebtnh bbb dengan

redaksi: Peringatan bagi orang y"ang mencemikan istinln, lalu dia

merujuknSn kembali, hingga dia pun melakukannya benrlangkali'

Selesai.

Adapun yang aku simpullen dari ah.lr redaksi hadits, berbeda

dengan apa l,ang difahami oleh hnu Hibban. wallahu a'lam.

2]t3-15|Tgl.Perkataanpenulis:diriwayatkandari
Nabi $ bahwa beliau merirbaca, 'Fatlalliquhunna li qubuli

'iddalihinna (cenilan merel<a Fa unktu merela dapat

[menghadapi] iddahnya tWnS rmiaril'' Mereka (para ulama)

berselisih mengenai hal ini, apakah ini sebuah qira'at atau

sebuah tafsir.

Leos g.-r, 4d-Daraquthni (4BSl.
19t)4 gr-r15r.,,, Majnfi (no- 29l7l.
rgos g7rr11r,1gr.r, Hibban tv4l lban/rc- 42651.
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Ini adalah hadits hnu Umar mengenai seseorang yang

menthalaq istrinya, dalam sebagian jalur Muslim,1905 6uti jalur [Abu]1907

AzZubair bahwa dia mendengar Abdunahman bin Aiman bertanya

kepada lbnu Umar, "Bagaimana pendapatrnu tentang seseorang yang

menthalaq istrinya..." hingga akhir hadits. Dan di dalamnya terdapat19o8

riwalnt ini.

Adapwr mengenai perselisihan mereka (ulama) apakah ifu

adalah suafu qira'at ataukah sebuah tafsir , maka Ar-Rauyani berkata

dalam Al Bahr, "Bamngkali beliau membacanya atas dasar tafsir, bukan

atas dasar tilawah."

hnu AMil Barr berkata, ultu adalah qim'at Ibnu Umar, hnu

Abbas dan lainn5n. Namun qira'at ihr q,ra&, akan tetapi karena ke'

stnhilransaradnln, ihr dapat diiadikan huiiah, dan dapat meniadi tafsir

untuk rnakna qira'at yang mutauatir.n

A:r'dtt nL'# ur lf tL;*.[or,r.]-rrrt
i')" zJui *:t ilLi; hr ;. bi oz lzl tr(.7

i; iu Jhai; * frJliiPva

:*.-sjr i JL,Vt*
2114-151801. Hadits: Bahwa Ibnu Umar menthalaq

istriqn ketika haid, lalu umar bertaqra mengenai hal itu
kepada Rasulullah s. MaI(a beliau menjawab, "Perintahlan

dia untuk meruiulmya kembali--- " hingga akhir hadits'

reo5 SiarlrMuslim (no. 1471X14).
1907 pu6- naskah asli tertr.rlis nhnu" dan ini adalah kesalahan yang jelas, yang tepat

terdapat darlam p dan -r
le08l.r/5351
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Hadits ini diriwayatkan oleh Al Bukhari dan Muslim (muttafaq

alaihl,rros dan redaksinya dari riwayat Al Bukhari. sementara itu hadits

ini memiliki beberapa redaksi dalam riwayat Al Bukhari dan Muslim' di

antaranln dari riwayat yrrli*.1910 Dan aku menghitung itu sebagai

*ntu thalaq, kefika aku menthalaqn!'a (saat itu)'

Dalam sebtrah riwagrat:l9ll Maka aku berkata kepada lbnu

Umar, "Apakah kamu menghitung itu sebuah thalaq (satu[" dia berkata,

' Famall? (kalimat mengingkari)"

Dalam riwayat Abu Daud1912 6uti jalur Abu Az-Zubatr, dari hnu

umar, "Maka beliau pun m€ngenrbalikannya ke,padaku, dan dia tidak

menganggaPnYa sesuafu aPa Pun.n

Abu Daud berkata, "Hadits-hadits semuanln berbeda dengan

ini.,, Yaifu: bahwa hal itu dihitturg sebagai sebrnh thalaq, senrentara Al

3r14-ri1913 p* telah merir,valntkannya secam gamblang, begitu pula

dengan Muslim meriwayatkannln dengan rnakna yang salna

sebagaimana telah disebutkan sebelumnya'

Akan tetapi Abu Az-Zubari tidak meriwagntkannya sendirian;

yang mana Abdul watrhab Ats-Tsaqafi juga meriwayatkannya dari

ubaidillah, dari Naft, bahwa hnu umar berkata kepada seseorang yang

menceraikan istinya yang sedang haid. Ibnu umar berkata, 'Tidak

dib€rlakukan iddah karena itu."

Muhammad bin Auissalam Al Khas5pni, dari Bundar, darinya'

Dan sanadqn shahih-

Lw Stnhih NBukhari (no. 5333) dan Sialaih Muslim (no' 1471)
Lero 91p1ri7Muslim (no. 1471X4)
1e11 56a1ury*5m (no. 1471X12)
1912 5rr-166, Daud (no. 1285)
rsts Shat;ih NBukhari bo. 52521
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Namun perkataann5n 'Tidak ada iddah l.<arena hal itu' dibawa

(dialihkan) kepada rnakna: Bahwa ifu bertentangan dengan sunnah, tidak

kepada makna bahwa thalaq fidak dihitung, sebagai bentuk

pengkompromian antam riwayat yang kuat' Wallahu a'lam'

Catatan:

Nama isfuinya adalah Aminah binu Ghaffar, sebagaimana yang

dikatakan oleh Ibnu Bathiry-rsra

Menurutku: Dernikian pula ia terdapat dalam Takmilatul

Ilbmllsls karya hnu Nuqtah, dia menyandarkannya kepada Ibnu

5ur61916 dari ialur Ibnu [-ahi'ah, dari Auurrahrnan Al A'raj, lalu dia pun

merryebutkannya secam mutal, dan di dalamn5p terdapat kekeliruan

fulisan.

IGmi pun meriwaSntlennya di dalam hadits Qutaibah, dihimpun

oleh para pengenrbara (periwayat) dengan nnadyang di dalamnya Ibnu

I-ahi'ah bahwa itu adahh Aminah binti Ammar'

t51811. S€dangkan dalam Musnad Alxnadleu dari hadits Nafi,

bahwa Umar berkata, 'Wahai Rasulullah, sesungguhn5n Abdullah

menthalaq isbinSn, An-Nawwar...n

Mungkin ini adalah iululonnya (laqob), dan yang itu (Aminah

binti Amrnar) adalah narnan3n-

rer4 An-Na\rrawi menukilqra di dalarn TaMdb Al Ail\a' vn Al-Lughat(2/6241.
tets Tulonilutu Al lloml l4/1.81,l.
orc jhn'1fubqatl.arylbrnr Sa'd l8/2ffi), teriadi keldiruan hrlisan di dalamnya dari

nchaffa/'menlrdi'GMfann dan itr terdapat dalam biografi Zairnb binti Utsman

bin Mazh'un, di dalarn sanadqn terdapat Al Waqidi'
1917 Disebutl@t oleh Ahmad Mlam Mustad -np dalam beberapa tempat, dan ah

udak menernulran natna ini. sernentara ihr hnu Al Mulaqan telah

merryandarlranr5p di dahm At Hr Al Munir @n1) kepada Musnad lmarrr

am*a juga, dan b€dtu pula At Hafizh hnu Haiar di dalam Fathu Al kri
(9/3471.
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21L5. Perkataan penulis: dan apabila dia

menceraikan Mulu') ketika istrinya haid, maka hukumnya

fidak haram. Karena Nabi $ memberikan izin kepada Tsabit

bin Qais untuk menceraikan (khulu') istrinya tanpa mencari

tahu akan kondisi sang istri secara detail'

Dan haditsnya telah disebutkan sebelumnya dalam pembahasan:

I(hulu'.

Adapun menjadikan hadits tersebut sebagai dalil, maka harus

dikaji kernbali; karena di dalam riwayat AsySyafi'il918 datl lainnya:

bahwa Miau kelmr untuk melaksanakan shalat Shubuh, lalu beliau

mendapati Habibah binti sahl di pinttrnya dalam keadaan gelap gulita""

Selesai.

Scrnentara ifu pintu kehEr beliau untuk menuiu nrasiid adalah

pintu yrarg blasa digunakan opng untuk masuk ke dalam rnasid. Maka

rnasulml,a dia (Habibah binfi sahl) menunjukkan bahwa bahwa dia

dalarn keadaan suci, tidak haid.

Menurutku: Demrikian pailitian 3Eng dilakukan oldt mukhatrii

(pen-takhrij hadits),1919 merrgikuti yang lainnya. Dan di dalamnya

terdapat pandangan (penilitian) yang tidak tersembunyi oleh Snng

menriliki penrahaman. Bahkan tidak lazim (harus) dari kenrutlakannya

izin unhrk melakukan khulu''(cerai) dinisbatkan kepada zaman sunnah

dan bid'ah lEng mana keduanya sama-sama dalam keadaan umum. Di

samping itu, diizinkanngn khulu' secara muflak bertentangan dengan

dilamngnlra menthalaq wEinita SEng haid s@ara mutlak. Maka antara

kednanya ada kaerkaitan utnum dan khusus vnihi Oleh karena ifu

kedrlVa bertentangan.

tets tr4,_rud Aslnsyafi'l glat. 262)
lele Malsudnya uaufuf, Asysyaikh hnu Al Mulaqan dalam At hdrN MunirlS/73\'
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*Hadits Ibnu [Jmar, 'Perinbhlan dia tnfuk

meruiukn5Ta kembali-"

Hadits ini diriwayatkan oleh Al Buktrari dan Muslim Muttafaq

alaih)

tHadits:BahwaUunimirAlAilanimelialmat
(melalnrkan li'anl istrinyra, dan dia bertata' 'Aht telah

berdusta kepadanp apabilia aku meruiukntp kembali' maka

dia telah ter-thalaq-"

HaditsiniakandibahaspadaperrrbahasarrzN-Li,an.

z1lt('.Perkataanpenulis:Diriwayratkarrl92odalam
sebuah ldsah Ibnu umar dalam beberapa riway'at disebutkan

bahua beliau bersaua, "Perinbhlart dia wtuk meniula5Ta

kenbli, hingga dia (si ifri) me;fupt ha*lh' keil'tfun fl'd
kenbli.'

Sementara itu riwayat Sang rnasl,hur adahh' "HendaknlTa dia

merujuknya(menahannya)hinggadia(siishi)zucikernbali,keurudian
haid, lalu suci kernbali.'

Menunrtku:

15182].RiwayatyangpertarnaterrdapatdidalamriunlptAd-
Daraquthnilg2l 6*n* sanad ttans slnt'|ih dari iahlt. Murtamir' dari

Ubaidillah bin Umar, dari Nafi, darinya'

Sedangkanriwayat5nngpalingdelGtdarinlpadalahfim!'atAn-

11u*'i1922 dari jalur Salim, bahwa Ibnu Unrar berkata, 'Aku merrthalaq

rgmwsSTl
re2t Sunn fl&Damquthni (4/71
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ishiku ketika dia dalam keadaan haid.' Maka umar mengadukannya

ke,pada Nabi ,$, lalu beliau bersabda, 'Hendakng dia m*uiulm5n, lalu

mqratanryp hingga mettdapt atu kali haid, lalu suci ketnhli.'

Danriwayat-riwalptprrgrrrasyhuradalahdiriuraptkanolehAl

edfiari dan Muslim (mutbfo akili'te%'

15183]. Riwagat kedua, redaksinlra dari riwa5nt lrrtustitn'1e24

Mal(a beliau pun menyuruhnlB trntuk menrjuknya, lalu menahannya

hngga suci, kemudian haid, lalu menaggutrkann5n hingga suci kembali

dari haidhnya.

, t51841. Riwart Muslim1925 dari jalw Salim juga, dari lbnu

[,Jrnar, "Aku menthalaq isfuiku saat dia haid.' Maka umar mengadukan

hal itu kepada Nabi, maka beliau Pun marah, lalu bersaua'

,,Perintahlran dia untuk meruiuknya kernbali hingga dia mendapat satu

loli haid selain haidqn yang rnana dia dithalaq saat itu." i

t51851. Dan dari jal,r A6ullah bin Dinar,le25 dari lbnu Umar,

dis€butlGn dengan redaksi, nsunrh dia unhrk meruiukqn kenrbali hingga

dia suci, kernudian mendapat safu kali haid lagi, kemudian suci,

kernudian dithalaq setelah itu atau ditangguhlGn (ruiuk kembali).'

Mengenai ini dapat dimungkinkan untuk mengembalikan riwayat

Nafi kepada riwayat Salim dengan cara tal$'il' namun

mengkompromikan antara kedua riunlStr5ra adalah lebih utama, apalagi

apabila haditsnya satu. sernentam itu asalnya (aslinya) fidak ada

keberagarnan (baqnk bilangan).

rez' SuruTArYNasa'i (no. 3391)
Ls?3 5rrrlnliNBukhari (no. 5251) dan SiaAfiMuslim (no' 1471X4)

Le24 5},u1ii1rY*lim (no. 1471)
re25 g}-/ha1rY*[rr, (no. 1471X4)
te?s 5L171iMuslim (no. 1471X7)
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'1lf*},-u;

2117-151861. Hadits: Bahwa beliau C ditanva

tentarrg Allah 0, "Thalaq (tlang dapat diruiuk) dua

kafr., Islat(a dimana l,ang ketiga !/a Rasulullah? Beliau

menianrab, Atau mencenikan dengan @n yang baik'"

Fladits ini diritmyatkan oleh Ad-Daraquthnilez dari ialur

Hammad bnn salamah, dari Qatadah, dari Anas. Dan dianggap shahih

oleh lbnu Al Qu*tthun.tgea

Sernentam ifu Al Baitraqif929 b€rkata, 'fidak ada sesuatu apa

pun.'

A&hraquthnilg3o dan Al Baihaqil93r iuga meriwaSratkannya

dari hadib Abdul wahkl btui and, dari Isnrail bin sami" dari Anas.

Mereka berdga mengatalon bahwa yang benar adalah dari Ismail, dari

Abu Razin, dari Nabi $, secam mursL

At Baihaqi bel&ata, "Dernikian pula iarnaah meriwayatkannya

dari orangomng yang biqah."

Menunrtku: ifu pula terdapat dalam Al Mamsill93z k** 66u

Daud.

Abdul Haqless berkata, Bitrapt :yarlg mttsallebfrt shahih-"

Lw g.ann,#hrquthni @fi41
r% klan Al Wahm mt finm (2/316/3171
rezg As.&twtAl rubnvB4ol
rw tuwtMeryutlnll4/4|
r%t As\SuwrAIKnbnv@lrw fiularcilkarpAbu Daud krc.Z2ol
re33 AlAhla,nAl Wasitf 13/1951

c, 
t, 

Ifb
"ef "i ,iui t .irr .1-; Uhyt it p€; '.ivi'lr
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hnu Al Qaththanrss4 berkata, uRiwayat yang musnad

(bersambung sanadnya) iuga shahih, dan tidak menjadi halangan di

dalam hadits tersebut terdapat Syaikhan (Al Bukhari dan Muslim)."

,J *t *'b, * 4tLl ,Lv.["r,rv]-Y\\^
'$11 G$,4 )F Jf-r?.rutrt,6w|'* JF

G., i.,,2 lr J;r6-{;.Jrui.i,;.j' ii'*'uL,ilt
,#v ti ,fr1 -t & - W'*.- - ,Jd ,,,r..:-i, ,P: ,ei

<,r'u') zl,,s'isu?? x$ffi , jc; d:rt ii .i,? * a
2118-151871. Hadits: Bahrrya Nabi t mendabngi

nrmah Hafshah, namun beliau fidak mendapatinln.

Sementara itr.r dia ftIafshah) keluar menuiu mmah ayahnSa,

maka beliau pun memanggil Mariah (untuk datang)

kepadansn, lalu datanglah Hafshah, hingga dia pun

mengetahui keadaan tersebut. Dia berkata, 'Ya Rasulullah,

di rumahku, dan di hari lgiliran) ku, dan di atas tempat

tidurku." Malra beliau berkata -meminta ridhanya-, "Aku

menitipkan sebuatr rahasia kepadamu, maka

sembrsryikanlah rahasia ihr. Dan dia Mariah) meniadi haram
bagiku." Malra furunlah firman Allah *, 'Hai Nabi, mengapa

I<amu mengharamlan apa Wng NIah menghakll<ann5n

hgimu. -. " hingga akhir alrat.

Hadits ini diriwayatkan oleh Sa'id bin Manshutle3s 6* 6;

Baihaqir936 dari jalumya, dari Hasyim, dari Ubaidah, dari Ibmhim.

tw hlp, Al Wahm val lham (2/3161
1e3s 5real25a'id bin Manshur (670n

1{r2
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t51881. Dari Jubair, dari Adh-Dhahhak pada suatu hari Hafshah

ummul mukminin mengr:njungi alahnya, sementara itu adalah harinya

kilirannld. K€fika Nabi $ datang, beliau tidak mendapatinya di rumah,

lalu bdiau mengutus keeada Ui|at<nya Mariah Al Qibfiyah (mernanggil

Mariah Al Qibfiyah), lalu bdbu berhubungan dengannya di rumah

Hafshah. Kernudian datanglah Hafshah pada saat itu, lalu dia berkata,

'Wahai Rasulullah, apakah kamu melah.rkan ini di rumahku dan di

hariku?, beliau berkata, "sesr.rrgguhnya dia (It{atiah Al Qibtiyah) haram

bagiku, jangAnlah mengabarkan hal itu kepada siapa pun." Kemudian

Hafshah pergi menuju Aiq/ah latu dia mengabarkan kejadian itu kepada

AiqBh, maka tt*n l"h furnan Alhh E di dalam kitab-Nya, "Hai Nabi,

mqgpp larnu magtnmrntan aF tru\g Allah menghalall<anng

bgimu... {937 rnalB beliau dp€rintatrkan gntuk membayar kaffarat

lt/aniq srrrnpah) dan menriuk kernbali

151891. Hadits ini diriuryatkan oleh Ad-Daraquthnile3s dari

hadib dengan redaksi: Irlabi I rnasuk (berhubungan) dengan ibu

anakn5n, !,aitu Mariah Al abE$,ah di rumah Hafshah. lalu Hafshah pun

menernukan beliau bersanranln.... Kenrudian menyebutkan haditsnya

dengan rnalma ],ang sarna. Dan dia berkata di akhimya, '[alu aku

meceritakanya kepada AislBh.' Maka secam otomatis beliau tidak

berhubungan dengan mereka (lstotsistri beliau) sdama sebulan.

Sernentam asal hadib hi adalah s€bagai berikut:

15190]. Yang dtuiuntadon oleh f\tr-I{as6'i1e3e dan Al

Hahm,r94o dan dia pun merrsiafirlkanrrya dari hadits Anas, dia

berkata: Nabi $ merniliki seorang budak uranita 3nng beliau gauli, maka

t9?5 As^Sutan Al Kubn (7 /3631_
trsz p7539;.
tw Surut e*Urquthni l4/4l42r-
193!, &uzaa AFNasa' i (no. 3959)-
rw Atltasdnkl2/4931.
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Aiq,ah dan Hafshah masih (marah) kepada beliau hingga beliau

mengaharamkan budak tersebut bagi beliau. Maka Allah menurunkan

firrnan-N/a, "Hai Nabi, mengapa kamu menghamnkan apa yang Allah

maghalallann5n bagimu... "hingga akhir ayat.

151911. Dan diriwaptkan oleh Abu Daud di dalam N
74r.u"i1t%t dari hadits Qatadah, dia berkata: Suatu ketika Rasulullah *b

berada di rumah Hafshah, lalu Hafshah datang dan melihat beliau

bersarna wanitanya, maka dia berkata, "Di rumahku dan di hariku'"

Beliau pun berkata, "Diamlah, demi Allah aku tidak akan

mendekatinlplg42luni, dan mulai saat ini dia haram bagiku'"

Dengn terhimpunnp berbagai ialur ini telah menjelaskan

bahua ldsah ini merniliki asal yrang asli. Tidak sebagaimana anggapan Al

Qhadi l!rad1943 yang mengatakan bahua lGah ini tidak datang dengan

dad ,ahr :garry shahih. sernentara dia rahimahullah telah lalai dengan

jah.r An-Nasa'i yang telah lalu. Maka ctfiup bagi ksah ini sebuah ke

slnhil>an. Wallahuhuafo.

;r'bt * dtLl ,a$ i.tL-ro.[otqv]-rttr
iF C ,4t tir: 6- ,J6 ^)'tt i:;t ,* & -u:6 i? Pi
ok v * e ?? ; Y *' {' \t e'4' lti,a'rst

:i,r:,.<t\f ;g;i:;; &3l ,^l;',#tf .f(;

le4r p1ur6g165q Daud (no. 2zl0)
1942 pu6rn nasl€h asli terturlis: Beliau berkata, " Wallahl laa aqnbuhaa (Derni Allah aku

frdak atian mendekafrn5a)." Dan png tepat terdapat dalam | , -t dan N
Irhd.

19a3 Di dalalrl. llonal Al Mu'allim(5/28-291.
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2]r1lg-t5,Lg2l- Hadits Ibnu Abtras: Bahwa Nabi *
mengharamkan Maria bagi diri beliau, maka furunlah firman

eU.t &, 'Hai Nabi, mengapa lramu menghataml<an apa

wrg Altah menghalatlann5Ta bgimu"' " hingga akhir alpt'
b-r memerintatrlan Nabi C untuk menghalalkan segala

sesuatu yang diharamkan baglnlra (sebelumqd dengan

membebaskan budah atau memberikan makan sepuluh

oriang misldn, abu memberilran kepada mereka pakaian.

Hadits ini diriwalntkan oleh Al Bailraqilsaa dari riwayat Ali bin

Abu Thalhah, darin3n, selain redalrsi pertamanln, dan dia

menambatrkan di akhir redalsi, "Dan hal itu fidak termasuk thalaq."

'Hadits: Bahwa Nabi ! memberikan pilihan kepada

isilri-istrinlp antara tetap tinggal bersama Rasulullah ataukah

berpisah dengan beliau; ketika hlrun firman Allah 8,' 'Hai

Nabi, kabkanlah t ep.da istri-istrimu---" Dan lnng
setelahnya.

Hadits ini diriuaptkan oleh Al Bul&ari dan Muslim Muttafaq

alaihlts+s dari hadits Aisyah. Dan ini telah disebutkan dalam

pernbahasan: Al Khastnish (kehustrsan-kehususan).

t5193]. Dan Ahmad merituayatkannya dalam Musnadnyalw

dari hadits Ali, bahwa Miau mernberikan pilihan kepada ishi-istinln

antara dunia atau akhirat, dan tidak mqnkikan pilihan kepada mereka

sebuah ttnhq.

t* ,*-rgr,lprt Al KubnlT$ll
r* Slnhth NBrkhari 6o. a785) dan Shahih Muslim (no- 1475)
r% Mtntd lrnam Ahmad $ngt
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'Hadits: Bahwa beliau bersabda kepada Aist/ah -saat
beliau hendak memberikan pilihan kepada istri-istrin3p-,

"sesungguhnya aku akan menyebutkan sebuah perl<am

Iredantu, jangan terburu'bwu untuk memberilcan iawaban
kffialru, hinqg-a l<amu meninb Petinbh dan kdw onang

finrtu-.-

Ini adalah bagian ujung dari sebelumnyn, dan aku tidak

men€rrul€n dalam beltagai jdurqn pedrataan, "Maka iangan terburu-

hnr unfult menrberi jarrnban kepadaku." I1B, namun itu datang dengan

rnalnraga.l%7

'Hadits, "Qalarn (pern) dianglot dari tiga..."

Fladits ini telah disebutkan dalam Pa'nbatlasan: Shalat, dari

hadits A[ dan lainngn.

.[otqt]-rtv.

.'OrZsr *Lt33[,'A:lLsr

2L2O-151941. Hadits, 'Tiga (perkara) yang seriusnlra

dianggap serius, dan gurauannp pun dianggap serius, 3aifu:
Thalaq, niloh dan pembebasan budak.'

Hadits ini diriwagntkan oleh Ath-Thabranilffi dari hadits

Fadhalah bin Ubaid, dengan redaksi, "Tiga pakam gng dilamng

banrni*main di dalannSn, taifu: Thalaq, nil<ah dan pmtbebasn

budak. "Di dalam sanadnya terdapat hnu [ahi'ah.

1947 p6Lon naskah asli terturlis: " Jaa'a ma'rnahtJ' yang tepat terdapat dalam p dan --r
tw Al *tu'jan Al Kabirbvz. L8/304/no.78Ol

I g tlo..:u ,id-ps ,!r',;!yLx,L*
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151951. Al Haris bin Abu Usarnah meriwayatkannya di dalam

Musnadnyal9l9 6uri Bisyr bin Umar, dari Ibnu [-ahi'ah, dari Ubaidillah

bin Abu Ja'far, dari Ubadah bin Ash-Shamit yang diriwayatkan secara

marflt', "Tidak boleh bermain-rnain dalam tiga (perkara): Thalaq, nikah,

dan pernbebasan budak. MalG bamngsiapa Snng telah mengucapkannya

maka tetah rrajib bagn1p ketentr.ran tiga perkara tersebut)." [Dan hadits

ini mwgthil.leso

Hadits-hadits 57ang berkaitan dengan bab ini:

tlt . n( c..

9a1 ,9;el 6t5 ,?g'^ir$ ify
.?eLq+r

151961. Dari Abu Dar, lrang diriwayatkan secam mat{u',

"Elamngsiap gny mqrtlnlaq dangl<an dia harya bqmain-main,

mala thalqrya telah bablnl. knngskpa JprryI membebsl<an budak

sdangl<an dia han5n bagrmu, Itnka panbennryn bqlaku. Dan

banngsiap mqil<ahi dia lnng fugwau nnka nil<ahng

pun Malru."

Hadits ini diriura3Tatkan oleh Abdurrazzaqlesl dri Ibmhim bin

Muhammad, dari Shafimn bin Sulaim, darinln. Dan hadits ini

mmqailTi'J-1952

15197,51981. Dan diriuragptlon pula dari 611e53 datr Umarles4

dengan rnalma lrang sarna, s@rer naqd.

r94s 3*6r1i Al khib lno. 501).
1950 Dari p dan:.
r%L Muslwnaf Afrduna-at ftio. 1024)-
tssz 1gygg91.
re* Mtslpnmf Atdtxraq krc-10247,.

tlz .* ..gs ,iu ,t
t I t t t71 a ..

-*t C> ,rt
.[o r tr]
,?ctst+y
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Dan ini adalah bantahan bagi Ibnu Al Arabi dan An-Nawawi

yang numa mereka berdua mengingkari Al Ghazali telah menyebutkan

redalsi ini.

An-Nawawi berkata, "Yang diketahui, redaksi pertama adalah

rujuk, s€bagai pengganti kata thalaq."

Abu Bakar Al Ambi berkata, "Tidak shahih."

2l2L-15L991. Perkataan penulis: Dan diriwaSntkan

bahura pengganti kata 'Pembebasan budak" adalah 'Rujuk.'
' Menurutku: ini adalah 5nng masyhur dalam permasalahan ini.

Dernikianlah yang dirivrnlntkan oleh Ahmad,1955 66u Daud,19so 6a-

Tirrnidzi,1957 Ibnu Maja[,195a Al Hakim1959 dan Ad-Damquthni1960 6ari

hadits Atha, dari Yusuf bin Mahik, dari Abu Humirah dengan redaksi

png disebutkan pertama kali, dan di dalamnya kata "pernbebasan

budak" digant oleh "rujuk."

At-Tirmidzi berkata, "Hadits ini hasan." Sementam Al Hakim

berkata, "Hadits ini shahih." Dan penulis Al tlmany'%l pun

mengakuinya, dan itu dari riwayat Abdurmhman bin Habib bin Ardak,

dan dia pun menjadi perdebatan. An-Nasa'11962 6oLu1a mangenai

rM Mt stmnnafAbdurrazzaq (no. 102218).
1955 Ak, tidak menemukannya di dahm Musnad, dan dia menisbatkanngra kepadanya

&hn Al hdrAl Munir(8/811
1e56 grru,r 46u Daud (no. 21941-
1e57 5r-,r61-lirmidzi (no. 1184)
1958 Srrrrr lbnu Majah (no. 2039)
tw Al Musdmk (2/197 -1981
tm $nnn Ad-Daraquthni (3/257)
196r ll llrpatn, karp hnu D4iq Al Id (no. 1162)
t%2 Taliddb Al l<amal (17 /53)
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dirinya dan b€rkata bahr,ra dia, 'seorang munkarul hadits." Sedangkan

yang lainnyalffi menganggap tsqah dirinya.

MalG kedudukan dia atas sanua ini adahh lrcan.

Catatan:

Atha 1nng disebutkan di dahm riwayat tersebut adalah lbnu Abu

Rabah. Dia disebutkan s@ara garnblang dengan sebutan tersebut dalam

riwaSBt Abu Daud, dan AI Haldrn. Sernentara itu Ibnu Al JauzirH

keliru, lnng rnana dia berkata, 'Dia adalah Atha bin Ajlan, seorang lrang

p.tr L."1955

'Hadits, 'Diangkat dari urnatku, kekeliruan dan

lupa..." hinsga akhir hadits-

Hadits ini telah dis€bulkan sebelumnya dalam pembahasan:

qprat shalat, dan dalam : Rrasa.

2122-152001. Hdits AiEph: Tidak ada thalaq dalam

keadaan terpaksa ligh@-

lg63 ndak ada yang men[pn(XFpnlra &ah kelc,'jE.li Al Hakim dalam Al Mustadnk

l2/1981!arg nrana dia berkata "Dia adalah salah seorang penduduk Madinah

yang HCph..." hnu Hibban meq,rebutkannya di dalam Ab-Tsiqat Vnn,
sernentara Adz-Dzahabi berl<ata di dalam Al Mizan, "Dia shaduq, namun ada

bebcapa riunyat yarg mwlar." Sodangkan Al Hafizh b€rkata, "M4hul."
]96a 4p7449 fi Alndib Al Khilafl2/294/no. l7L7l.
1965 n^h, naskah asli terdapat tambahan, "Karena hnu Ajlan dianggap masih kecil

unh-rk dapat meriwalptkan dati Abu Hr.rairah" krimudian penyalin

mmghaprsnp, dan ini pun fidah terrdapat dalam p dan -., dan ini shahih dari

segi nrakna, lor€na Atha birt AFn kebarynlon riwaptrm diambil dari thabaq9h

orangorarrg SBrg mengambil riun!,at dari Abu Hurairah, seperti hnu Sirin.

Wahhu a'lam.
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Hadits ini diriwayatkan oleh Ahmad,1955 Abu Daud,1e57 Ibnu

Majah,196a Abu Ya'1a,1e59 AI 11uLi*,rsio dan Al Baihaqilezr dari jalur

Shafilnh binfi Slnibah. Dan dianggap shahih oleh Al Hakim, sementara

itu dalam sarndnya terdapat Muhammad bin Ubaid Ibnu AbuShalih, dan

dia dianggap dlnlf olehAbu Hatim 6r-g*i.1e72

Al Baihaqi1973 rr"ri*u*grrnya dari jalur yang tidak ada dia

(Muharnrnad bin Ubaid bin Abu Shalih) di dalamnya, namun ilia tidak

menyebutkan Aisyah. Sementam itu Abud Daud dan lainnya

menambatrkan, nDan tidak ada pentbebasan budak."

2L23. Perkataan penulis: Dan para ulama
mentafsirkan kalimat gharib di dalamqn dengan pemaksaan
(leterpalrsaan).

yo.rrrr6.ll.1e7a itu adalah perkataan hnu Qutaibah, Al

Khathabi, Ibnu As-Sryyid, dan hinnln.

Dkatalon pula bahwa artinSp adalah gla, sernentara Al

Matharizi m€n(Fnggap ini terlalu jauh,

Ada pula yang mengatakan bahwa artinya adalah mamh, dan ini

terdapat dalam Sunan Abu Daud, dalam riwayat hnu Al Arabi.

Dernikian pula yang ditafsirkan oleh Ahmad. Namun Ibnu As-SayTid

mernbantahnSp, dia berkata, "Kalau (maknanya) seperti itu, maka tidak

rs Sr.mar lrnarn Ahmad (6/2671
7e67 SutrurAbuDard (no. 2193)
1968 .9rrrr16rr,, MaFh (no. 2045)
ts6e 74,*rg Abu Ya'la lno. 4444, 45701
rno 4174*6u1re/,9Bl
reTt As$;ttatl Al Kubn (7 /3571
te72 ng 11o* AbuHatim (1 / 430 / no. 12921
teTs Asaiulrl ? Al Kubn (7 /3571.
1974 Uh- At Faiq,l<arya Az-Zamakhqrari (3nq, Gharib Al Hadits, ka4n hnu Al Jawi

12/16l) dan Lisan Al Arab (LO/29L) dalam kata " Galaqa."
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akan terjadi thalaq kepada siapa pun;'karena seseoftIng fidak alon

menthal4 hingga dia marah.'

Abu Ubaid berkata, "Ighlq dalahsernpit (tekanan)-'

2L2+\52O1,.-52O21- PerkaAan perrulis: Dsehdtan
dalam ktrabar: Bahua balangseapa meurbebaskan sebagian

dari budak, mafta hendatrnya dia mernbebas}an setnuan!,tl,

apabila dia memiliki harta, nalnun apabiLa fidak malra

hendatrnf dia melalnrkan pekerraan budak (untutr

memenuhi sisa dari bagbn tersebut rrrtuk
menrbebaskanqTa), tanpa lrcsulitan (apabila dia lemah)-

Hadits ini diriwaptkan oleh Al Brkhari dan Muslim (mutbfaq

ahitt dafi hadits Abu Hurairah r97s llrru grrur.lel5 Dan ini akan

dibahas kernudian.

,rg ll A>'Y'l :c.rr> .[oY . r]-r t ro

2125-152031. Hadits, Tidak da thalq melainlan
*telah mutilah, dan Mak & ptnbbnn brdak l@uafr
*telah memiliki-'

Hadits ini diriwarratkan oleh Al l{ahm dalam Al Musdmlqterl
dan dia menganggap shahihhadib }BnS diriura!,atkan dari hadits Jabir.

Dia berkata, ,'Alnr terkeiut dengan Al B.rkhari dan Muslim, bagairnana

mungldn mereka berdua menyia-nyialranrrya, serrcntara dwalrat ifu tdah

re75 5619, Al Bul{hari (no- ?S?-61dan shahih Mtshn ho- 15O
196 56111, Al Bukhari lrp- ?5221dan Shatrlh Mus[m (rp. 15Ol)
sn AlMusdmk(2/420)
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shahih dengan syarat kedudnya, dari hadits hnu Umar, Aisyah,

Abdulhh bin Abbas, Mu'a& bin Jabal dan Jabir." Selesai.

152041. Adapun hadit Ibnu Umar; maka telah diriwayatkan oleh

Nafi darinSa, dengan redaksi, 'Tidak ada thalaq kecuali setelah

pernilratran.'

Sanad hadits ini tsiqah. DiriwaSntkan oletr Ibnu 6611e78 dan hnu

Sha'id. Ibrur Sha'id berkata, "Gharib, aku tidak mengaahui illalrnya."

Menunrtku: hnu Adi telah menjelaskan illalmya.

152051. Adapun hadits Aiqph, rnaka telah diriwafratkan dari Az-

Zutni dili Urwah, darinla.

Ibnu AbGlatim b€rkata di dahm 41 WeTe dari aphqn,
'Fladib fr murzl<ar."l9&

Menunrtlnr: Dan at{an dibahas nanti beberapa jaluqB dalam

p€rbtorcangan mengenai hadits Mi$rar. Al Haldml98r tehh

merlnnytkannya dari ialur Hajjaj bin Minhal, dari Hisyam Ad-Dastuua'1,

dari H$nrn, dari Urwah, dari AiqBh, secara marfu'.

15206l. Sedangkan hadits Ibnu Abbas; diriwayatkan dari riwayat

Atra bh Rabah, dariqa.

Al Hakim1982 rnsriwayatkannya dari riwayat Ayub bin Sulaiman

Al Jazari, dari Rabi'ah, darinya. Dan di dalamnya terdapat orang-oftrng

37ang tidak diketahui.

I-Iadits ini pun memiliki jalur lain dalam Sunan Ad-

Damquftnri,l983 yang dari jalur Sulaiman bin Abu Sulaim,

gta 416n ri4 karya hnu Adi(5/2321
rYE lrallbrnr Abu llanm g/422/no. L27ll
rsml6yB40l.
r%r Alifisalnkl2/4191.
tw AtDfi.satmklz/4lgl
tw Surut,M-Damqu ttni (4/ L6l.
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dari YahSn hnu Abu Katsir, dariqra. Dan sulaiman adalah seorang yang

dhaIf.

152071. Hadits Muadz; dirivrnsntkan oleh Thawus, dari

Mna&,l9ae dan hadits ni mutsL

Fladits ini merniliki ialur lain dalarn ritmyat Ad-Daraquthni,rgs

dari said bin Al Musa3ryab, dari Mrn'adz, dan ihr pun munqthi'. D[

dalamnlp t€rdapat Yazid bin l!,adh, s@mng p€rau'i png matnlk''

I52O8l. Adapun hadits Jabir, diriwaptkan oleh Muhammad bin

Al Munkadir.res6 p* hadits ini merniliki beberapa jalur darinp. Aku

telah menjelaskannp dalam Twh At-Tatro.tsaz Ad-Daraquthni

berkata, "Hadits ini shaih mual, di dahmnp rrdak terdapat Jabir." Ibnu

Ma'in dan lainqn menganggaPn!,a cacat dengan sesuatu lainnya, 5rang

akan dibahas nanti.

Dan dalam rirrnyat Abu Az-Zubair; telah diriwayatkan oleh Abu

Ya'la Al Maustrili,le8s di dalarn sanadqp terrdapat Mubasyir bin Ubaid,

s@rang perawi yang maaulc

Menunrtku: Hadits-hadits yans berkaitan dengan bab ini adalah

sebagai berikut:

l52}9l. Dari Amr bin qlr'aib dari alnhnya, dari kakeknya' At-

Tirmidd Hata, "Itu adalah sesuahr (hadib) 3png paling baik (tlasan)

l,ang diriuqntkan dahm bab ini.n Hadib ini diriwayatkan oleh

pengamng kitab St nal98 dq:ryIan redalsi, 'fidak ada thalaq bagi

seorang lelaki atas apa ltang fidak dia milild...'hingga akhir hadits.

r* &.rwt Ad&tquttutt 14/16l-
Lw Suan N&ruiuthni (4/ l4l.
t% Al Mwadnk (2/ 4194201.
t%t TqlrhAt-Tah@/a4gl.
r% Mwtd Abu Ya'la (no. 2091)
tw &mn Abu Daud (no. 2190!, Sunn At-Tirmi&i (no. 1181) dan .9rnan Ibnu

l'taftfi (no. 2M71.
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N Bazzar meriwayaikannSa dari [ialumya],1990 dorgan redaksi,

'Tidak ada thalaq sebelum nikah, dan tidak ada pernbebasan budak

sebelum mernihki.n

Al Baihaqi b€rkata dalam Al Khilaftnlreer 61 Bukhari be,rkata,
nsesuatu (hadtu) 1Brg pding slnhih fut palirg masyhr dalarn

penrbatrasan ini: Fldits Amt bfoi Syu'aib, hadits Az'Alf:rli, dari Uruah,

dari Airyah.'

152101. Dan dari Ali; muaranla ada pada Juwaibir, dari Adh-

Dhatrhak, dai An.I{azzal bin Subrah, dari 661ee2 Sernentara itu

JrnrraibAr adalah sryang png rnabuk.

hnu Al Jauzi meriwaptkannp di dalam Al na|93 dari Flur
lain, dari Ali. D[ dalamnlra terdapat AMullah lbnu Zbd bin Sam'an,

s@tang perawi yurg rnatruk.

Dalarn riuaSpt Ath-Thabmni, diriwalBtkan dari ialur Ubaidillah

bin Abu Ahmad btoi Jahslr, dari Ali.

Ini telah disebutkan dalam bab: Fal" dan harta rampasan

pqang.

l522ll. Dan dari Al Miswar bin Makhramah; telah dirir,rnSptkan

oleh lbnu Majifil9s+ dengan anad yang haan, dan pengamng .4/

n *rrf9ss meringlosnlra

Akan tefiapi dia berbeda di dalamnya mengenai Az-Zutui, dia

berkata: Ali Bin Al Husain bin Waqid, dari Hisyam bin Sa'd, darinya,

dari Urwah, dari Al Miswar.

r99o Dari g dan -.-,
rgBt itukhbstnr Al l<hihfipt (4/ 794],
tw SumnlbxrtMaFh (no. 2049)
Lees Al hl Al MuanahSah(no. 106)
1% Sorlanlbnt llaifi fto. 20t15)
Lees Al ttryanka4p lbnu DaqiqAl ld(no. 1163)
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Hammad bin KhaM berkata: Dari Hi$Em bin Sa'd, dari Az-

Zuhri, dari Urwah, dari Ais5nh'

152L2-52161. Dan dari Abu Bakar Ash-Shiddiq, Abu Humirah,

Abu Musa Al Asy'ari, Abu sa'id Al Khudri, Immn bin Hushain, dan

lainnp. Al Baihaqi menyebutkannln di dalam Al l{hilafiSn|'1e6

l521-7l. Al HakimleeT meriwaptkan dari jalur Ibnu Abbas, dia

berkata: hnu Mas'ud tidak mengatakanngn, apabila mengatakannya

maka itu adalah kekeliruan dari seorang alim, tentang seomng yang

b€rkata, ,Apabila akau menikahi si fulanah, maka dia terthalaq'. Allah &
berftrman, oHai omng-onng Sang buiman, apbila kamu menil<ahi

-peremPuan Wng baiman, kqnudian kamu cenikan

mqd<a..., dan tidak disebutkan, "Apabila kamu menceraikan mereka,

kernudian kamu rnenikahi mereka."

Al Flakim pun meriwa3ntkan darinSTa dengan redaksi lainn5n'198

di al&ir redaksinln, uMaka tidak menjadi thalaq hingga dia menikah."

Dan ini telah diriwapt*an oleh Al Bukhari secara mu'allaq, darr

aku telah menjelaskannp di dahm Tqtliq At-TaIiq.Teee Dan akan

dibahas dalam hadits setelahnya dari lialurlzooo lain.

Dan larrafr dari pen-tastritr.an Al Hakim adalah perkataan Yahya

bin Ma'in:20o1 Idak shahili dari Nabi t hadits), 'Tidak ada thalaq

sebehrnr menil{ah." Dan hadits },ang paling shahih mengenai

p€rnbahasan ini adalah hadi* Ibnu Al Munkadir, dari seseomng yang

mendengar dari Thaunrs, dari Nabi S, selcara mural.

lee6 L:h. Mttrhhstnr Al Khthhpt (4/1981dia msrgis!,aratlon padarrya, namun dh
tidak menyebtrtkanryra.

rst AIMtsdmk(2/2051.
tw At Musadnke/4lgl.
rw Tryhln At-Ta'lh @/439451)
2m Dalam naskah asli terhrlis "Thund dan yang tepat terdapat dalam P dan -'r
Mr nat tbnu AbuHatim (l / 436/no. l31.2l.

I
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t5218. Abu Daud Ath-Tha!,alisi20o2 b€rlGta: Itrnu Abu Dzi'b

menceritalcn kepada kami, seseorar{I yang mend€ngar dari Thawus

menceritakan kepadaku, dari Jabir, dengAn rnakna hadits !,ang sarna

der{gannlp.

Ibnu Abu S!faibah2003 meriwqBtlannp dari Wald, dari lbnu Abu

Dd'b, dari Atta', dan lbnu Al Munkadir, dari Jabir'

Al I{aktn@a rnenernukanqB &adts yarg sciara qprat Al

Bul$ari dan Muston) dari hadits Wald, dan hadits ihr mt
Abu Qrah meriura3Tatlonnya dalarn SunarrAla, dari lbnu Jura$'

dari Atha', dari Jabir' s@ara matfu'.

Ibnu Abdit Barr b€*ata d dahrn At tdicldanzot)s 6u6i5 ;rr1

diriuayatkan dari berbruni iahr (s€i), namun rn€mmt paa uhrna hadits

bahura ialw-ialurrrya (segtrld cacat (illah).

zilzfi{ilzllgl. Hadits Abdurrahman bin Ard: Ibuku

memanggilku untuk mendatarrgi kerabatq;a, ldlu dia

menggodaku (menghendakiku) untuk merrberikan rnahar,.

maka ah berkata, "Apabila .aku menikahirrya maka dia

mendapat thalaq tiga." Kemudian a}nr bertanya kepada Nabi
- O, maka beliau bersabda, "Nikahilah dia; karena

sesungguhnya fidak ada thalaq sebelum menikah-"

Aku tidak menenrukan ash hadits ini dari hadits Abdurrahman

bin Auf, akan tefiapi mendekati dari ldsah ini:

I522Ol. Apa 3rang diriwalptkan oleh A&Daraqtrthnizoos dari

hadits Zaid bin Ali bin Al Husain, dari lehrhumya: bahna somng ldaki

moz Ltucnad AltrThryats $D.t7671.
2w MwtwtmfbttAbu q,aibah (5/161.
2M AI Mts&alcVJ4z$\
200s Al ffi*arll8/1221
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mendatangi Nabi il&, lalu berkata, "Wahai Rasulullah, ibuku

menawarkan kepadaku seomng kerabakrya unfuk aku nikahi, maka aku

berkata, 'Apabila aku menikahinya, maka telah jatuh thalaq tiga

padanya'." Beliau bertanln, 'Apakah sebelumnln kamu telah

mernilikinr?,' dia menjawab, 'fidak." Beliau bersaMa, 'Tidak apa-apa,

nilohilah dia." Dan isnadnya dln1f,

t522Ll. Dan diriwayatkan Puh200z dari Abu Tsa'labah Al

Ktrasani, dia berkata: Seorang Parnan berkata kepadaku, "l-akukanlah

sgafu perbtratan hingga aku menikatrlranmu dengan puteriku." Maka

aku berkata, "Jika aku menikahiqn, maka telah jatuh thalaq tiga

padarryn." Kernudian aku berkeinginan untuk menikahinya, mak aku

mendatangi Nabi $.... I-alu dia menyeburtkan keseluruhan haditsnp. D

dalamryp terdapat Ali bin Qarin, seorang P€rawi png matuk'

2127 -152221- Perkakran penulis: Diriwa5ntkan bahwa

beliau bersabda, 'Thfuq (dilakukan) oleh l<aum lelaki,

*mentara iddah (dilakukan) oleh Ia un w;antita-'

Hadits ini diriuayatkan oleh Ad-Daraqutlrti2oo8 dan Al

Baihaqi2009 dari hadits hnu Mas'ud, s@ara mauquf.

152231. Dan Al BaihaqPoto meriwayatkannya

Mas'ud dan lbnu Abbas, secata nmttqufpla-

15224t. Ahrnad berkata di dalam Al ttal:.zort Muhammad bin

Jakfar mengabarkan k"pada karni, Hammam mengabarkan kepada

zffi Su,Etl Ad-Daraquthni (4/ l*2O)
mu SuwT Ad-Darquthni (4/ 3*36)
{oe 7a'66-Pr*rgrri (5/1951
N As\1uw? Al Kubm (I /3701
mrc 66-
nt 4161tpt*lmm Ahmad -riurayat AMullah (2/318/no.2411)

juga dari hnu
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kami, dari Qatadah, dari sa'id bin Al Musayyab, bahwa Ali berkata: l/
Aittu (thalaq tigaf2lz dengan wanita -yakni thalaq- dan iddah'

Aku berkata kepada Hammam, "Tidak ada yang

meriwayatkannya kecuali dirimu?" dia menjawab, "Aku tidak mgu

mengenai hal ifu."

2L28-15225|. Perkataan penulis: DirirrnSntkan dari

Ibnu Umar, secara marfu' dan mauquf, 'seonng budak

mentlnkq dengan dw (lrali) thalaq-

Hadits ini diriwayatkan oleh Malik di dalam Al Muvnththa',2ots

dan Astfsyafi'i2o14.darinln, dari Nafi, dari lbnu Umar, secara nmuquf.

Hadits ini juga diriunyatkan oleh Ibnu Maiah,zorp Ad-

Daraquithni,2ol6 dan Al Baihaqi2ol7 6u6 ialur lain, dari lbnu Umar,

scarzr marfu', "Thalaq seorzng budak onnib dm kali, dan iddah-ryA

dw lali lmid."

Dan dalam sanadnya terdapat umar bin syabib dan Ath!ryah Al

Aufi, keduanya adalah perawi yang dha'if. Sementara ifu Ad-

Daraqnttrnizols dan Al Baihaqizolg meryshahilrl<an riwyat yang mauquf,

redalsi di dalam riwayat keduanya adalah: Apabila seorang budak

merrthalaq istriqn dengan thalaq dua (dua kali thalaq) maka istrinya

telah ttamm baginya, hingga dinikahi oleh suami selain dirinya; baik

(istrinld seorang wanita merdeka 1rlaupun seorang budak. Masa iddah

2or2 pu6rn Al tkl terhrlis, "A.-Sunnah" dan dalam p dan -. tertutis, "Al Yathr"

dengan huruf p'.
nB 41 74u,*ththa' Malik (2/57 4l
mu 14,-rr4 estrqnfi'l (hd. 298)

mrc Sun n fld-Daraquthni (4 / 38t
Ntl Asl9.nan Al Kubn 17 /3691
mB Sman Ad-Darquthni (4/381
mte As.Sutan Al Kubm 17 /J691
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wanita merdeka tiga kali haid, sementara iddah budak wanita dua kali

haid.

t5226). Dan dalam As-sunatfqzq diriwayatkan dari ialqr

Mazhahir bin Aslam, dari Al Qasim, dari Aisyah, secara mar{u', "Thalaq

s@mng budak wanita dua kali thalaq, sdangkan masa iddah-4n dua

kali haid."

Al Baihaqi2021 ,rroi*"rug*rrnya dari jalur Athigryah, dari Ibnu

Umar pula.

2L2g-152271. Hadits: Bahwa Rukanah bin Abdi Yazid

merid.tungi Rasulullah C, lalu berkata, 'Aku menthalaq

istriku, suhaimah silna sekali, dan demi Allah, aku tidak

ingin melainkan (thataq) satu." Maka beliau mengembalikan

isfirinya kepadaqp.

Hadits ini diriwayatkan oleh Asy-Syafi'i,2o22 Abu Daud,2o23 61-

7ir.roi66P02a dan Ibnu Majah.2025 Merel<a berbeda pendapat, apakah

riwalnt itu dari musnad Rukanah atau murcal darinya. Sementara itu

Abu Daud,2026 16rr, 11i66*2027 dan Al 11uL62028 menganggapnya

slplilr.

zo?0 SuEtT Abu Daud (no. 2189), Sunan At-Tirmidd (no. 1182), Strnaa Ibnu Maftfi

(no.2080).
mzr As\Su,w? Al Kubn (7 /3691
M2 Musnad Asy^1pfi'l hal. 2681.
Na3 Surmn Abu Daud (no. 22061.
m24 5t-, 4t'Titmidzi (no. l7n.
n% Surmnftrnu Maiah (no. 2051).
m5 S"bagaimana dalan Sumn Ad-Datquthni (4 /331 -
mn Shahihhnu Hibban (Allhsan/no. 4274}
n% Al Musadnk 12/ L99-2001.
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Namun Al Bulfiarizoz9 menganggapnya cacat (ittah) dengan

idhthirab. Sementam itu Ibnu Abdul Barr berkata di dalam At-

Tamhkl,2o3o "Mereka menganggapnya dha'if

Hadits-hadits lpng berkaitan dengan bab ini:

F2A3l. Dari lbnu Abtras; diriwa3ntkan oleh Ahmad2031 6- 61

11uL1ro,2o32 dan hadits ini juga cacat.

,Jv'irj
^XL

bt *,ItLf ,Ly .[ortt]-v tr.
.irS $ ,_#r:'*lil'*V

2L3O-152291. Hadits: Bahua Nabi C bersabda,

'hnngsiapa menthalaq dan mqnbebaslian hdak), lalu dia

membrmt pengecmtian (mengrcaplan insgallah), maka dia

berhak afars pnganmlian tetwbut."

Hadits ini diriuaptkan oleh Abu Musa Al Madini dalam Dzail

Ash-Slnlnbah, dnri hadits Ma'di lGrt.

t5230l. Al Baihaqi2033 meriwayatkannya dari hadits hnu Abbas,

"Barangsiapa yang berkata kepada ishinya, 'Kamu dithalaq, inE/aallah'

rnaka tidak ada masalah bagrnSn. Dan barangsiapa berkata kepada

budakngra, 'Kamu merdeka, Inryaallah' atau hendaknln dia jalan menuju

baitullah, maka tidak ada masalah bagin1n."

mD /!tl2l Kabircral. 17r).
?0}o AbTatnlTid$1nq dan dia menuniukkan adanta perbedaan pendapat dahm hal

ird.
Nt Musd InnmAhnd$n6q.
2032 AtMrsdnkl2/4911.
zoss 4"s**rNKubn(l/fill
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Di dalam sanadnya terdapat Ishaq bin Abu Yahya Al Ka'bi, dan

mengenai biografingra telah diielaskan oleh hnu Adi di dalam .4/

I{amil,Zoll dan dia memvonisngn dhalf.

t52311. Al Baihaqizo3s bq.lGta: Dan diriwayatkan dari Bahz bin

Hakim, dari qphn5ra, dari kakelqP.

orang y'ang meriurayatkan dariqB adahh Al Janrd bin Yazid,

s@ran p€rau,i t,rurg dm'ilM

Hadfts-hadts !,ang bctaitan dengpn bab ini:

Dari Unrar, dan akan dbahas dalam pernbattasan kitab: Sumpah

dan l{adzar.

ztgt. Perkataan penulis: AI istituta (pengecualian)

telah dikenal (biasa disunalran), dan terdapat di dalam Al

Qur'an dan As-Sunnah.

Itu adalah sebagairnana 5rang dia katakana, adapun di dalam Al

Qur'an dalil yang menunjukkan kepada itu bangnk. Dan terdapat di

dalam l$tab Istitsna lGrta Al Qarafi, lEng mana dia menghitung ayat

istitum 'yang terdapat di dalam Al Qtr'an.

SedanglGn di dalam As-sunnah, maka dalilnya banyak, seperti,

"Tidak ada shalat kecuali dengan fafrtnh Al Kibb(At Fatihallt-"

152321. Dan hadits Abu Daud dalam kisah Fathul (Makkah)'

'Demi Allah, aku benar-benar akan memerangi kaum Quraisy, demi

M A! Ibmil, karya hnu Adi (1,/338), dan dia berkata, "Munkar."
m# As-Surun Al Kubn (7 /3611.
mwsqA.

5{1

I
i

L

I

I

I

I

I

I

I

I

I

t

I

t

I

I

t--



Talkhishul Habir

Allah aku benar-benar akan mernerangi kaum Quraisy.u Sebanyak tiga

kali, kemudian dia berkata, "lnsyallah."

Hadits ini diriura5ntkan oleh Abu pu,r62o37 dan lbnu 11i56-.2038

152331. Dan dalam kitan 4 Sunan,2ose diriwaSntkan dari Ibnu

Umar secara marfu" ,Elarangsiap bercumpah dengan sebuah sumpah,

lalu dia bakab, Tnaptlah'maka dA ddak melanggar sumpahn5n-"

l523p1l. Dalam Al lknitrao karyra hnu Adi, diriwaytkan dari

Ibnu Abbas, telah disebutkan sebelumn5n-

2,;32. Perkataan penrlis: Dan banl,ak dari perkataan

Rasulullah f, yang rurna beliau beliau mengulangi safu kata

llang !x[na-

Dan ifu sfuairnana yang dia katakana:

15235]. Di dalam riwayat Al Bukhari,2041 6'i Anas: bahwa

apabila Nabi $ berbicam dengan satu kalirnat (kata), maka beliau

mengulangnSn tiga kali, dan apabila beliau salam, maka beliau akan

salam dengan tiga kali.

152361- Dan dalam rirrapt Muslim,2042 dat'. Ibnu Mas'ud:

Apabila beliau berdoa, maka beliau berdoa tiga kali. Dan apabila

merninta, rnaka bdiau akan menrinta tiga kali.

2037 Su?ETAbu Daud (no. 3286).
mB shahihlbnu Hibban lAl lhsn/no.4343).
zoss Suzan Abu Daud (no. 3261), Sanar AtsTirmidzi (no. 1531), Sunan An-Nasa'i

(no. 3793), &rnanlbnu Malrh (no- 2105).
2w AlKamillT/205}.
Nr sluhih Al Bukhai bo. 941
204,2 slmhih Mttslirn(no. 1794)
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Dan dalam riwayat Ahmadzffi dan lbnu 1-1i66ur',2044 darinya,

nBahwa beliau kagum untuk selalu berdoa tiga kali, dan memohon

ampunan tiga kali."

.Telah disebutkan sabda beliau, "-.....ma*<a nikahn5n

lx,frI,niunrypbafrI,nil<ahn57abafrI...,dalamhadits,,,Tidak
da Wmitahan keanli dengan *orang wali"''

.Dalamhaditspenyebutandosadosabesar,beliau

bersabda, "...Ingat, hindarilah perkataan kotor." Dan beliau

pun masih mengulangin3Ta-

.DalamHsahFathulMalrtrah(penaklukankota
Mal*ah), beliau bersaua, "Demi Allah atnl akan memerangi

kaum QuraisY-" Tiga kali-

zlgg.Perkataanpenulis:B€rdalildenganmungkinn5nmenaik
dan terbang ke langit secara akal. Bahwa Basulullah db telah di-isra-kan,

Isa As diangkat ke langit, dan Jakfar diberi dua sayap' yang mana dia

terbang dengan kedtn saPP itu'

Mengenai Ism-nya Nabi $, ditetapkan bahwa itu dengan jasad

Miau, dan ini adalah pendapat kebarynkan sebagaimana

dikatakan oleh lyadh.zo4s piu berkata: Alur Musli*20t15 d66

Hamrnad, dari Tsabit, dari Anas bin Malik bin sha'sha'ah,

menwrjulrkan alon hal ifu. Wallahu alam'

Sedangkanmengenaiperistiwadiangkatryalsa(kelangit),para

ahli hadits dan tafsir telah sepakat bahwa dia diangkat ke langit dengan

badanntn dalam keadaan hiduP'

?oes tr4,--4 Imam Ahmad 0/3971
zo4l56115 hnu Hibban (N lhsan/no- 9231
zo45 Dahm lktnal N Mu'allim (L/ 4971
2o{5 Shahih Mtrslim (no. 164)

yang
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Sementam ih.r mereka berbeda pendapat, apakah Isa AS

meninggal sebelum diangkat ke langit ataukah tertidur lalu diangkat ke

langit?

Adapun mengenai kisah Ja'far bin Abu Thalib, hadits-hadits

sepakat bahwa dia tdak dianugerahi dua'sayap melainkan setelah dia

meninggal, nElmun tidak sempuma menjadikannya sebagai dalil:

152371. Dalam riwayat At-Tirmidziz047 dan hnu Hibban,zffi

dari hadits Abu Humirah, secam marfu" oAku betmimpi Jaffiar bercana

matait<at tabng dqlgan dw agpry1a-n

152381. Dan dalam riwaSnt Ath-Thabmnizo4e 6uvi hadits Ibnu

Abbas, secara marfu" 'saunguhn5n Jaldar bin Abu Thatib 1*,up050

betsrna Jibrit dan Mikail, dia mqtiliki dua a5ap, Allah mangganting

dai kdm blgBnntn... "hingga akhir hadits.

l523gl. Dalam riv.rart Al Bukhari,2051 6,i AsySp'bi: Bahwa

apabila Ibnu Urnar mengucapkan salam kepad Ibnu Jakfar, dia berkata,

"Assalamu'alaik wahai putera pernilik dua sayap."

E24Al. Al Hakim2052 *o1*'.rutkanngra dari berbagai jalur, dari

Al Bara', dari Ibnu Abbas. Dan kedm sanadnya dln'if.

l524tl. Diriua5ntkan dari Ali di dalam Al f{aniPos3 karln hnu

Adi.

2w SumnAtffia(no.3763)
2048 Shatrih lbru Hibban (fil ltrsan/no. 7047)
2o4e Al Mu,hn Al lGbirkp. \ffi, 746,7, 1474,
2050 p6 dalam'Ittr tertulis, "Terbang"
2os1 5661, Al Brkhari (no. 3709)
zosz Al Musd,ali (3/4O, 2091
2os3 Al Kamil (3/134), dia berkata, "ttu batil dari At-Tsauri." Dan dia berkata: hnu

Mulqin di dalarn Al Badr Al Munir (8/Ll3), "Itu adalah uraahin!
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'Hadits:Orangorangmukminsebagaimanagprat-
slprat mereka-

Hadits ini telah disehdkan dalam pembahasan: Jual

Beli.

'Hadits: Berpuasalah karena melihatnlp Hilal)'

Hadits ini telah disebutkan dahm pernbatEsan: Rrasa'

Atsar lpng berkaitan derrgan ldtab thalaq

w e ), lf ,L-Y .[oYtr]-rtrt

2134-152421. Hadits: bahura seseoriang di masa Umar

bed{ata kepada istrin3a, " Habluki ata ghartbiW (Tali

ikatanmu pada punggung kuda)' " Dia berkata' "Maksudku

adalah perpisahan.'' Umar berkata, ''Ifu sesuai apa }76ng

kamu maksudkan-"

Hadits ini dirir,r,a}ntkan oleh Malik dalam Al Muwathtlia'zo,4

dan Aqrsyafi'i2oss i[66ny6, bahwa telah sampai kepadanp: bahwa

ditulis sumt dari Irak kepada umar, (yang mengabarkan) bahwa

saararrgPos6 berkata kepada isfoinyn, "Tali ikatanmu pada punggung

kudan lalu Umar menulis surat kepada pejabatrya, unfuk

mernerintatrkan kepada agar lelaki itu mendatanginSn di musim (haii),

2081 yr*ug'r11-' Imam ltlafrk (2/5511
M Yut i1r1,4"3r*,.nl Abarhtp.- 44.36l'
zoss gas;ulullah SAW543].
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lalu dia meryebutlon haditsn5ra.... Dan di dalamryn terdapat: Dia

merninta orang tersebut untuk bersumpah di baifullah, lalu dia berkata,

Yang aku rnaksd adatah perpisahan.n Maka Umar bed<ata, nltu

sebagairnana prg kamu rnaksud.u

l524gl. Al BaihaqizosT meriwalntkannln dari ialur Ghassan bin

Mudtrarr, dari sa'il btoi zaid, dari Abu Al Halal Al Ataki, dia berkata:

seorang lelaki datarg k€pada Umar, urnar berkata, Datanglah bersama

I(am pada musim (haii ini).' Maka omng itu pun mendatangiryn di

nrasji<t Al l-Iaram, maka Umar berkata kepadanya, "Apakah kamu

melihat omng botak SBng sedang thawaf' Pagilah padanya' lalu

b€rtanyalah kepadanf, kernudian kernbali lagi.' (o,rang itu berkata:)

Maka aku p€rgi Irceaaanya, dan tenrlpta dia adalah Ali... lalu dia

menyebutkan hadihryra. Dan dia b€l.l(ata kepadaryn, "Menghadap

kiblatlah kamu, dan b€rsumpahlah k€eada Allah bahwa gang kamu

rnalgud (rrnu) adahh thalaq." Orang ihr Pgn bg['l6ta, "Aku bersumpah

kepada Allah batturd tidatr ada lrang alg rnal$ud (rnau) kecuali thalaq''

Umar berlota, 'IUalra dia telah cerai darimu.n

Hadib-hadiS yang bertaitan dengan bab ini:

1524d;1. t{adits Aist/ah tentang kisah puteri Al Jaun, },ang mana

beliau b€rkata keeadanp, "Kembalilah kepada keltnrgamu'"

Hadits ini dirunlntkan oleh Al 6u14-i.2058 Sernentam itu Al

Baihaqi trerkata: Ibnu Abu Dd'b menarnbatrlon, dari Az-Zuhri, di

dalamrya terrdapat r€daksi, Kanblitah ke kelmngamu" dia

merrftrtuhtr<an fitalaq Padanln-

Dia b€rlota, Tni adalah dari perkataan Az-zuhri'"

M7,4s-*rzn Al lfiba 0 ru3lm shalith Al Bndwikp. 52541
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152451. Dan dalam ,aslrstnhitnt*w diriwayatkan dari hadits

Ka'b bin Malik tentang tertinggahya dari perang Tabuk, maka dikatakan

kepadanya, "Jauhilah (berpisatrlah) ishimu.' Dia berkata, 'Aku

menthalaqnya atau apa Saang tErus atnr lahrkan?'maka beliau bersaua,

,Jauhilah dia.' Mal<adia berkata,'I(ernbatihh (il$filah) keluargamu, dan

tinggallah bersama mereka.n lttalG dia tdak menthalaqnya, dan wanita

itu fidak dithalaq.

2135.15246|. Hadits: bahura seseorang mendatangi

Ibnu Abbas, diia berkata, 'Ahl merrfrdikan istriku haram

trnhr}lnr.' Dia be*ata, 'I(alru tclah b€rdusta, dia ffdak

haram bagimu.' I&mufian m€mbac4 'Hai Nabi, kenapa

lornu menghararilEn...' lfirgg3 atlfr hafits'

fhdib hn dhirnal,ilEr ddr AFI{aEa'iz)60 dengan ini, dia

melrilnbat*m d ahhr refi|131rn 'Itldra urarlb badmu nntuk

mc(rsayr lofuatgrgpaerg ba, lBu pensebasan h.dalr'

152{tl.Dan dalant o*ffi affi|rrelatlGan dari hnu Abbas,

D[ dahrn perEtrararnn (mdsdrlB s@rarlg lelaki nrcngetalon

hanmnta istsin!,a bagi diltl,a) t€!'dapat $rlpah yang harus leaffant'

tSZ48l. Dan dalarn dtrqd Al Bukhari'2062 Apabih

m€nghammkan istuirya, mal(a fr{ak (ses|nhr} rnasalah bagiqn. Dan dia

b€rl(ata, 'funguhnjn teh * & (eil Rsulullah itu stti buladan

SryWsbgimu'

M sltutiit 4l &*twrhr." 4418) dilshl& trtrem gr.- n69l
M garl A,7F1r162 T(no. 3420)
Mr Shahih N Bdrtarrlrc.4gll) dan shaldih tt{usftrn ll473l
zo62 Shahih Al Bukhari (no. 5266)
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2L36-lPerkataanngral: Para sahabat berbeda pendapat

tentang lafazh al hanm; Abu Bakar dan Aisyah berpendapat

bahwa mafusudnya adalah sumpah, dan l<affarafirya adalah

lraffant Wnin- Sementara Umar berpendapat bahwa ifu

adalah shadh (secara gamblang) dalam thalaq, Ali, Zaid dan

Abu Hurairah sependapat dengannya- Sedangkan Ibnu

Mas'ud berpendapat bahrua ifu bukanlah sebuah sumpah,

namun di dalamnya terdapat laffarat yamin-

l524gl. Riwayat Abu Bakar; maka hnu Abu Syaibah berkata:

Affiurrahrnan bin Sulaiman menceritakan kepada kami, dari Juwaibir,

dari AdtrDhahhak, bahwa Abu Bakar, umar dan lbnu Mas'ud berkata,

"Barangsiapa png berkata kepada istrinlE, 'Dia hamm bagiku' maka

wajib baginln l<affant 5amin.n Hadits nr dhalt dan muryathi'firya'

152501. Sedangkan riualrat Aisyah; Al Baihaqi dan Ad-

Daraquthni meriwayatkann5ra dari jalur Mathar Al waraq, dari Atha"

dariny.a, bahwa dia berkata, opi dalam pengharaman'terdapat sumpah

ynng diberlalsrkan kaffamt'

Dan adapun Umar; Al Baihaqi berkata: Ada perbedaan riwaSnt

di dalamnla dari Umar:

152511. Diriwayatkan darinln bahwa dia berkata di dalamryn: Itu

adalah zumpah 5nng hanrs dib€rlakukan kaffarat padanya.

15?jl21. Dan diritra3ntkan darinya: Bahwa seomng lelaki

mendatangin5a, gmg rnana dia telah menthalaq istingra, dia berkata,

"Kamu ttamm. bagiku." Maka Umar berkata, "Aku fidak akan

mengernbalikanngra kepadamu. "

Kernudian dia menyebutkan sarndnya, yang pertama: Dari Jabir

Al Ju'ft, dari lkrimah, dari Ibnu Abbas, dan itu dhaIf.

AlGn tetapi hadits ihr menriliki sphidlairnya:
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152531. AbdurrazzaqzO53 meriwalntkannya dari Ma'mar, dari

Yahya bin Abu Katsir, dari lkrimah, dari Umar, secara munqathi'.

Dan yang kedua dari jalur An-Nakha'I, darinya' Dan ifu

munqathi'.

Adapun riwayat Ali dan Zaid bin Tsabit; Al Baihaqi2odl 6ei.Lutru'

Diriwa5ntkan kepada kami dari Ali dan Taid bin Tsabit dalam

permasalahan Al Baritnh, al batabh (thalae tiga) dan al hamm

(penghamman), bahwa semuanln tiga (kali)tiga (kali).

152541. Dia berkata: Muthanif meriwayatkan dari AslrSya'bi

tentang seseorang png meniadikan2ffi isbiqn haram baginya, dia

berkata: Mereka berkatat bahua sesungguhq;a AIi berkata' "Aku tidak

menghalalkannlp dan tidak pula mengharamt<annva." Kemudian dia

m€n!,ebutt/Tn sanadqn.

152551. Dan dalam At Mtryathttn '^atr 6iri*"ru1161 dari Malik:

bahura telah disampaikan kepadanp dari Ali, bahwa dia berkata tentang

perkataan seseomng gnng berleta kepada isbinya, "Kamu hamm

bagiku" adalah tiga thalle (thalaq tiga).

152561. Abdunazzaq26T meriwayatkan dari Ma'mar, dari Az-

Zuhri, dari Zaid bin Tsabit, dia berkata, "Itu adalah tiga (thalaq tiga)."

152571. hnu Abu Syaibah26s meriwayatkan dari jalur Qatadah,

darinya. Dan dari Abdul wahhab Ats-Tsaqafi, dari Syu'bah, dari Mathar,

dari Hamid bin Hilal, dari sa'd bin Hisyam, dari zaid bin Tsabit, dia

berkata, "Itu (pengharaman terhadap isti) adalah (thalad tiga, dia tidak

halal bagin!,a, hingga dia menilrah dengan lelaki lain."

m6s y*15r,on1 Abdunq(no. 11360, 11391)
zosa a"-Sr.r,*, Al Kubm (7 /31ll
2w161s441

M6 41' 74u,* ththa' lmam Malik (2/ 5521.
M7 Mushannaf Afiunaq (no. 11372).
na 74,r"1*r-1: lbnu Abu S5nibh Fn3l.
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Ini adalah riwayat yang paling bersambung sanadnya, lnng
diriwa5ntkan darinya.

152581. Dan ada pula darinya (yakni lbnu Abu Syaibah), yang

diriwayatlran dari jalur Qabishah bin Dzuaib, dia berkata: Aku bertanya

keeada Zaid bin Tsabit dan hnu Umar tentarg seseorang 1ang berlrata

kepada isfuinya, "Kamu haram hgiku." Mereka berdtn menjawab,

"I{affamt 5aniin (mqnbawr kaffant sumpah)." smd hadits ni shahih,

diriwa3ntkan oleh hnu 11**.2o6e

*Sedangkan riwayat Abu Humimh; Abu Balor bin Al Ambi juga

telah menyebutkannp, sem€ntara ifu aku tidak menemukan sanadnya.

Adapun riwapt hnu Mas'ud; maka telah diriwayatkan oleh Al

Baihaqizozo dari berbagai jalur.

152591. Di antaranya: Niatrgn dalam penghamrnan, maka

sebagairnarn yang dia niatkan. Namun apabila dia fidak Uamiat unfuk

thalaq, maka itu adalah sumpah.

Ini adalah riwagnt Asy-Syafi'i,2o7t f,un jalur Al Hakam, dari

Ibmhim, darinln.

15260l. Dalam sebuah redaksi disebutkan, "Apabila dia bemiat

bersumpah, maka tetap sumpah, dan apabila bemiat thalaq, maka tetap

thalaq."

Ini adalah riwayat Ats-Tsauri, dari Asy'ats, dari AI Hakam.

' 15261J. Dalam sebuah riwayat disebutkan, "Apabila dia bemiat

(thalaq), rnaka stafusnya thalaq mj\ namun apabila dia tidak berniat

thalaq, maka itu adalah sumpah yang wajib ka{farat." Ini adalah riwayat

AMurrazzaq,2oT 2 fun Ats-Tsauri.

2o6e At M.rtbna gO/tZS).
2o7o 4t3,rr-, Al Kubm (7 /3511.
2o7L 1142'rif4fi,As-iunan Wat Atsar(no. 446.11.
2072 14*1*rr1: Abdurmmq (no. 11366).
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152621. Dari Ibnu Abu Najih, dari Mujahid, dari lbnu Mas'ud, dia

berkata, "Ifu adalah sebtnh sumpah yang harus dibayar kafkmt

kepadanya."

Dan sernua ini bertentangan dengan apa lnng dinukil oleh sang

p€ngarang.

2137-152631. Perkataan penulis: Dari Qudamah bin
Ibrahim: Bahwa seseorang di masa Umar bin Al Khattab

berganfung dengan tali untuk membeli madu, lalu datanglah

istringa, dia duduk di atas tali ifu, lalu berkata, 'Thalaq aku

tiga kali (thalaq tiga), dan iika fidak maka aku akan memutus

tali.' Lalu dia flelah itu) mengingatinya dengan Allah dan

Islam, namun dia enggan, rnaka lelaki itu pun menthalaqqp
tiga kali (thalaq figa), lremudian kehrar menuiu [Jmar, lantas

dia menceritalran keladian tersebut. Malra Umar pun

berkata, 'Kembalilah kepada istrimu, trarena itu butonlah
thalaq."

Hadits ini diriwayatkan oleh Al Baihaqi2073 dari jalur Abdul Malik

bin Qudamah bin Muhammad bin Ibrahim bin Hathib Al Jumahi, dari

aphn5a. Dan ini munqathi', karena Qudamah tidak bertemu Umar.

Hadits-hadits yang berlnitan dengan bab ini:

152641. Dari Ibnu Abbas, dari Ali, Ibnu Umar, Ibnu Az-Zubatr

dan lainn5n, mereka berkata, "Tidak ada thalaq atas makar yang

dipe6uat padangra." Hadits ini diriwaptkan oleh hnu Abu SyaibalPoT4

dan lainnln.

m?3 4"5r*, Al Kubn 17 /3571.
m74 74ro1*r.1 lbnu Abu Spibah (5/4&491.
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Catatan:

152651. Al UqailizoTs meriwa5ntkan dari hadits Shafipan bin

Immn Ath-Tha'l menyenrpai kisah ini Snng diriwayatkan secam marfu',

dia berkata, "Tidak ada qailulah (sedikiVsebentar) di dalam thalaq."

Ibnu Abu Hatim meriwayatkannya di dalam Al llal,2o76 dari Abu

Zur'ah, sernentara ifu dia sangat onahin.

2138-152661- Hadits: Bahwa Umar ditany'a tentang
seseorang yang menthalaq dengan dua kali thalaq, istrinSn
pun selesai dari masa iddah-nya, lalu seoriang lelaki
menikahinp, kemudian mencerain!,ia, lalu dia (wanita ifu)
dinilohi oleh suamirrya lpng pertama, mdo dia berkah,
"Wanita itu baginlE ktats thalaqnld sebagiimarn thalaq

lpng tersisa padanya.'

Hadits ini diriwayatkan oleh AI Baihaqi2077 dari jalur Al

Humaidi, dari Sufuan, dari Az-Zdti, dari Humaid bin Abdirrahman,

Ubaidillah bin AMillah, dan Sulaiman bin Yasar, dari Abu Huraimh.

Dan dari Yahya bin Sa'id, dari Sa'id bin Al Musa55pb, dari Abu

Humimh, dia berkata, "Aku bertanya kepada urrrar tentang

seseorang...." Lalu dia menyebutkan haditsnya. Dan sanad hadits ini

slnhih.

Nts Adh- nhu'afa, l<arya Al Uqai[ l2/2L1-212L
2076 1u1 tbn, Abu Ha tim lL / 436/no. l3L2l.
w7 ,4s-Surnn Al KubnlT/3*3651.

I
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2139-152671. Hadits: Bahun Nufai' -budak milik
Ummu Salamah- dia bertaqTa kepada Utsman dan Zaid, dia
berkah, 'Aku telah menthalaq istriku, seorang wanita
merrdcka dengan dua thalaq?' maka keduanya menjawab,
'MalG dia telah haram bagimu."

Hadits ini diriwayatkan oleh Malik dalam Al Muowthtlia'zo7?
dan Aqpsyafi'i,2o79 darinln, dengan hadits lang sama, bahkan lebih
lengkap dari itu.

152681. AMurrazzaqzoe meriwayatkannya dari jalur lain, dari
Ummu Salamah: Bahwa budaknya telah menthalaq ishinSp, s@mng
unnita merdeka dengan thalaq dm. Maka ummu Salamah meminta
fatwa kepada Rasulullah $, beliau pun bersabda, "Wanita itu telah
hanm bginya. "

S€rnartara itu di dalam sanadnya terdapat Abdullah bin Ziyad(
bin Sam'an, seoremg perawi yang mabuk.

tlt',fi *V'i #:)t :* Ll :u-t- ["rrq]-r\r\.a

.LdL r#'r:rt qr ;1 *e-i;kir ^*1r
2t4O-152691. Hadits: Bahun Abdurrahman bin Auf

menthalaq istrin3la Al Kalbiah, dalam keadaan saht lnng
2078 At Mttmththa 'krarnMallk (Z/ST4\.
m7e tr'4,-4 aqrsdi't (hal. 295).
2w Mtstnnnaf Abdurra?q lno. lZ9S2l.

\-
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menyebabkannya meninggal dunia, lalu dia malarisinyra
kepada Utsman.

Ini diriwayatkan oleh Abdurmzzaq dalam Mushannafnya,20sl
dari Ibnu Jumij: Ibnu Abu Mulaikah mengabarkan kepadaku, bahwa dia

bertanp kepada Abdullah bin Az-Zubair, maka dia berkata padanln,
"Abdurrahman menthalaq puteri AI Ashbagh Al Kalbiah, dia

menthalaqnSra dengan thalaq tiga, kernudian meninggal, dia

kepada Utsman setelah masa iddah-nya."

. AsySyaff i2082 meriuraptkannSra dari Muslim, dari hnu Juraij,

dengan hadits yang sama, dan dia menyebutkan wanita ifu dengan

sebutan Tumadhar, dan dia mengatakan bahwa hadits in muththasil.

Dia menambahkan: Ibnu Az-Zubair berkat, "Adapun aku tidak metitnt

Oerpendapat) q"p", dir,rnristrann3p seorang 1nng dithalaq tiga."

l5270L Malik meriunSntkanqn di dalam Al Munththa',2oas
dari Ibnu Syihab, dari Thalhah bin AMillah ibnu Auf. Dan daari Abu
Salarrnh bin Abdun:ahman: Elahwa Abdurmhrnan bin Auf menthalaq
istoiqn dengan thalaq tiga dalam keadaan sakit, lalu Ubrnan
ma,ruarisinSn dari Abdunahman setelah selesai masa iddah-nya.

AsfSyafi'i berkata: Hadits ni munqathii sementara itu hadits

hnu Az-Zrbair mutbshil.

2l4L-1527U. Perkataan penulis: Th.laq datam kisah
ini terjadi atas permintaannya (Vakni uranitanya).

Ini diriwayatkan oleh yulLzoal dari Rabiah: Disampaikan
kepadaku, bahwa, istoi AMurrahman bin Auf memintanga agar dia

ml Abdnrrazzaq g.p. 12792).M' Mwrd Aq$di'l (}nl.2gql
20&r Muurattrtha' Imam Nlalik (2/5711
2084 Mnwaththa Imam Malik (2/SlZl

.-!
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menthalaq dirinya, maka dia berkata, "Apabila kamu telah haid,

kernudian kamu suci rnaka mintalah izin kepadaku." Namun ishinya

fidak haid hingga AMurrahrnan bin Auf sakit. Setelah suci, maka

isfuinp meminta izin padanya, lalu Abdurmhrnan menthalaqn5ra dengan

thalaq tiga, atau thalaq yang tidak ada sisa thalaq bagi dirinln selain itu.

Catatan:

Thurnadhar, dengan mqrdlnmnnl>l<anhuruf taa' at-ta'nits.

Dan Al ,4shbgh daganfunfi ghin.

2l42.Peilraban perlrlis: Al Fardiq, dia memuji
Abdul Malik bin Hislnm bin HiqTam:

Tidak ada ylang mengrerupinya dari
kecuali onang tnng diiadil@n nja#A1,ah
a57ahn5m mendekafrny*w

Dernikian yang ditulis dalamnp dan

Muhadzdza62offi Dia berkata mernuji Hiq,ram bin

Hiqnm bin Abdul Malik.

An-Nawawi2o87 berleta: Yang benar: dia memuji hrahim bin

His!,am bin Ibmhim bin Al Mughirah, bukan Hisyam bin Abdul Malik.

Selesai.

Dan ifu yang benar, narnun di dalamryra terdapat kekeliruan.

Yang tepat adalah bahwa dia adalah Ibmhim bin Hisyam bin Ismail ibnu

2085 t i*r 41Amb(LO/492) kosa kaa mataka.
2w 41 \14u1iudzdab l<anpAsvsyimzi lz/t 6)
2087 pu6- Tahdzib AtAsrna' un Al-hrgtar, karrra An-Nawawi (2/587).

umat manusia
ibuny hidup,

di dalam Al
Ibmhim, bukan
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Histam bin Al Walid bin Al Mughimh, dan khabamya dalam Anab Az-

Zubaitr dan hinnya.

JG *t'* ,W )fi ,y'(' it L-y .[orvv]-r r tr
.t " Jt Wr'#- ^fi; e ,Jd ;S JYUP *tt ,."!t\
fr io, *,y!;t'it;6y ,J6fr,t6 i.t *',#ti,€atttta

'* Jtx'e*'or
2L43-152721. Hadits Ibnu Abbas: Bahwa OO Orrurr*

tentang seseorang yang berkata kepada istrinln, 'Aku
thalaq engkau sampai safu tahun." Maka dia meniawab,
'Dia tetap isilrin3n, dan dia dapat b6rhubrrrgan dengan

hingga safu tatrun."

Hadits ini diriwayntkan oletr Al 11u;,i,r2089 dan Al Baihaqizoeo

dari Ibnu Abbas, dia berkata, "Apabila seseomng telah bersumpah

dengan suatu sumpah; maka dia berhak unfuk mernberikan

pengcualian (mengucaplon insyaallah) meskipun hingga satu tahun."

152731. Al Baihaqizoel 6.rie;6y'6fl6rr dari Hammad, dari Ibrahim

tentang seorang lelaki yang berkata kepada istrinya, "Da dithalaq

hingga satu tahun (depan)" dia berkata, "Dia tetap isfuinya, dia dapat

berhubungan dengan hingga safu tahun."

2m 1"=6 Qlraisy, karyra Az-Zubair bin Bakar hal.2462471M Al Musdnk(no. 4/303)M As-SurnnAlKubm(3561
zoet tbid-
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zlw. perkataannya -ketika menyebutkan masalah

As-Suraiiiph- -20gz Bahwa dia menemukan dalam beberapa

ta'liq, bahwa madzhab zail bin Tsabit Bahwa tidak ada

thalaq dalam permasalahan As-suraiiilph'

Ini tidak ada asalnSn, baik dart 7,aid atau pun dari Amr; Ad-

Daraquthni telah b€rlota, 'hnu Sumij adalah omng yang memiliki

ketrtamaan seandaingra dia tidak mengada-ngada dalam islam dalam

permasalahan Ad-Daur crethrm thalaq' "

Pern5rataan Ad-Daraqurhni menuniukan bahwa tidak ada png

mendahului hnu Sr.rraij dalam pernrasalahn itu'

Menr.rnrtku: begitu prla pendapat Jamaah Asy-syafi'iyah: bahwa

itu terdapat dalam nash atau s€suai nash; tidaklah shahih, adapun png

terdapat dalam nash perlataan AqrSrfi'i: Apabih seomng saudara

kandung mengakui s€omng anak dari saudaranla png meninggal;

makat tdah babit(b€nar) nasabnla, nanun dia fidak mannrisi; karena

apabila dia meurarisi maka akan mengehn*an omng yang mengakui

dari menjadi seorang pannrb, dan apabila dia Udak menjadi panraris,

mal16 ikramya (pengalnrarurld tdak diterirna dengan peuaris lainnp,

rnaka meuariskan k€Pada anak ihl menjadikan fidak adanp pernbagian

urarisan kepadan5a, dan ini salfurg meniahrhkan (bertentangan).

2o9z Nisbah kepada knam B€sar Abu Al Abbas Almad bin Urnar bin Suraii Al

Baggadi imenlnggal tahun 306 HifitNalg- Dan perrnas"t"hT As-Surai[!'ah

Asaut iug. 'nu*t"h 
Ad-htr, fiUr rnasalah thalaq !,ang nraqf,, di kalansan

ulama As./^t/af iar\ dan Frrb"-t 4r. adalat\ ses€oftmg b€ttata kePada

istinln, "Kapan t i"a, uuql- kepadamu, rnaka kamu telah dithalaq tiga

sebelgmnln" dan dalil rnaslah 
-a, 

urt"-rrt: bahuaa kapan saja db menthalaq

isbiqE, rnaka t€lah t€dadi s€b€trnrlE tralaq tiga @i istinya- Dan kapan thalaq

rca ;tu terlrdi sebehrm itlr maka tdak ada thalaq, maka iadihh ketetapanqB

klpada Udak adaq,u t'hq- hrm thitu Al Matd telatr membahaspermas{afnn

inidalam htabnya 
-7?rilh 

tu At ltuhbi fr s9rtfl malilni 18/ll+116l
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Maka hnu Syumii mengambil dari nash ini dalam Pefrnasalahan

thalaq png disebutkan tadi, sernentara AsrSdi'i tidak menulisnya

dalam nash, baik secara fulisan mauPun hafalan'
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t"?B,

KITAB RUJUK

.HaditslbnuUmardalamHsahthalaqnSa,
'Petinbhlran pdattlp agar meruJulmSTa kembali' "

Hadits ini telah disebutkan sebelumnya'

* ,it ok :,-L * f* i.tLt-'[orvt]-r t to

.v,*t r'i r^*',{u * t {t b'

2145.lS2T4l.HaditsIbnuAbbas,dariUmar:NabiC
menthalaq Hafshah, lalu beliau merujuknya kembali'

Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Daud,209s An-Nasa'i'209416""

Majah,ms Al Hakim,2o96 1u1u2oe7 dia meriwayatkan syahid hadits ini,

dari Anas-

. 'tladits: Bahwa beliau berkata kepada Rukanah'

'Keanblilan dia.---'

n% S,rrarTAbuDaud (no. 22831.
zp94 5.o,, AryNasa'i (no. 3560).
2095 Jiaaazlbnu Malrh (no. 2016l.
w 4lltr{11sdnkl2/Pn.
zw 166-

#.Jt
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d €*l'Gb'&'L-*'[orv"]-Y \ t1

"J ,;# i'i oir'1 ,;A? ci oF"?t ,r'fu cv- o,i'f
'L'1'

2146-ls2T5l.Hadits,.Dihmprrlkanmakhluksetiap
dari kalian di dalam perut ibrrrF; eurpat Fluh hari sebagai

setetes air mani, empat putuh hari sebagai segumpat darah,

empat puluh hari sebagai segrrnpal dt$tg, kemudian

ditiupkan roh kePadanYa-'

Hadits ini diriuaptkan oleh Al Bdfiari dan Mnslim (mutb{aq

akili\,zosa dari hnu Mas'ud.

2L47-|5276|.Hadits:BahrmlmanbhHrrshain
ditarrlp tentang seseorang yans meruiuk istrinya, namun dia

fidak menyaksikannya? Maka dia berkah' "Ruiuklah di

selain tahun ini, dan dia menyalrsikanrryn sekarang'"

Hadits ini diritraptkan oleh Abu Dtud,z'!'!' Ibnu Mafifi'2100 Al

Baihaqi,2lol dan redaksi mililqp, dan ihr l€bih l€ngkaP. Ath-

f[3g662102 menambatrlran di dalam riuralEt, "Dan mernohon

ampunlah kePada Allah. "

2148-15277I. Hadits: didatanghan keeada ugnan bin

Affan dengan seorang unnita y,ang telah melahirkan dalam

?M8 stnhih NBukhari (no. 3208, 3332, 6591) dan Shahih trtrslfim 6. ZO43)-

Me SuruzAbuDaud (no- 21861.
zrco S*-r11rnu Majah lno- 2O?l1-
zrot 4"5r-, Al Kubm (l /3731.
2rc'2 Al Mu'jan At Kaba@- 18/18l/rc' 4?0rl'
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usia trandrrrgan enam bulan, orang-orang bermusgawarah

untuk merapm wanita ifu, maka Ibnu Abbas berkata: Allah

telah mernrunkan firman-N37a,'MengandungnSn ampai

men5ppihnya adatah tiga putuh bulan- al fishal adalah dalam

waktu dua tahun, maka paling minimal hamil adalah enam

bulan-

Hadils ini diriwayatkan oleh Malik dalam N Muwathtlia'?Ios

bahwa tdah sampai kepadanya, bahwa Utsman""

Akantetapididalamnyadisebutkanbahwayangmerrdebat
dalam p€rrnasalahan itu adalah Ali bukan hnu Abbas'

Fnq. Ibnu Wahhab meriwalntkannya dengan snad yang

stnhih dari LJtsrnan, dan bahwa Snng mendebat hal itu adalah hnu

Abbas- Derni[rtm pula yang diriwalntkan oleh Isrnail Al Qadhi di dalam

Ahkan, At Q,r'an dari jalur Al A'nraql, sahabat Ibnu Abbas

mengabar*an kepadaku, dia berkata: Aku menikahi seomng wanita, lalu

dia melahirkan di usia kandungan enam bulan dari hari aku

menikahiryB, hlu dibawalah uEnita itu kepada utsrnan, lalu dia pun

hendak nre@ianrnya, maka hnu Abbas b€rkata kepada Utsman,

,,SesrllrgguhrryB apabila dia membantah kalian dengan kitab Allah, maka

kamu alran teftantatrkan. "

Fi2ligl- Al Hakim iuga meriwayatkannya di dalam N
MsdntPltt4 dati hadits Abu Harb bin Abu Al Aswad, dari Abu Al

A$ rad, dad lJrnar. Dan Snng mendebat dalam pernrasalahan itu adalah

Ali bin Ah"rThalib. Wallahu A'lam.

2rB At lyfitwthtln' Imam Malil< (2/8251.
2ro4 Ahr tilah menemukannp di dalam Al Mtstadmk karyanya, akan tetapi

&iu|ayat'ran di dalam Asiunan At Kubm(7/442) dari plur Al !*-, dan ketika

Ibrnr lrtrlqln menyebutkannya di dalam N kdr Al Munir(8/L32'133), dia hanp

"t"qpUlil-, 
et Hat<im saja, tanpa menlnndarkannya kepada Al Musbdmk'
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2149. Al Quhibi dan lainn3Ta menceritakan bahwa

AMul Malik bin Manpan dilahirkan dalam usia kandungan

enam bulan.

Demikian dikatakan oleh Ibnu Qutaibah di dalam N Ma2rip105,

sementara itu Ibnu Dumid di dalam Al WasPh menyebutkan bahwa dia

dilahirkan dalam usia lrandr.urgan tuiuh bulan'

21os yr* t€rtulis di dalam n*Jrt AI lWa'at{, karln lb,ru Qutaibah (hal. 
- 

595) Abdullah

bin foarwan dan br.rkan Abdul ItIatlL Ah 6&k ta[ru apakah ihr adalah kekeliruan

dalam penulisan, kai€na Al Aiali di dalam Ab-T@t (2/105/no. 1141) dan Al

Quthuui di dalam At-Ta{*lg/zt 61, keduanF merryebutkan itu AMul Malik bin

Mur*ur,, dan aku tidak melihat ihr dalam dua sebutan dengan Abdullah bin

Marwan. Wallahu a'lam
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KITAB IIJM.

'Hadits, 'hnngsbp berumph atas sebmh

annpah, lalu dia berpendawt bahwa wg lainn5m lebih baik

dad ittt, mala hendalmga dia mendatangl<an wng baik itu,

lalu menrblrar laffant aftrs anmpahnya tercebut''

Fladits ini diriwaptkan oleh Al Bulftari dan Muslim2105 6ur1

hadits Abdurrahrnan bfui Samrah, dan ini akan dibahas adlani

penrbatrasan : Al AYmn(srmPah)-

.gilu;bl'#.i;yllr ,Lr-.[oYA.] -Y \ o '

2150'15280]. Hadits, "Thalaq adalah hak omng yang mengambil

dengan mahar. (thalaq hak seomng suami)"

Hadits ini diriwayatkan oleh hnu Maja[2102 dari hnu Abbas

dengan redaksi, "sesungguhnln thalaq... "

Di dalamnya terdapat sebuah kisah, serta terdapat pula lbnu

I-ahi'ah, seomng perawi yang dhaff. Hadits ini memiliki jalur lain di

dalam Ath-Thabrani di dalam Al l{abir,2708 di dalamnya terdapat Yahp

Al hlarrrnni

2106 shahih Al Bukhari bo. 66221dan S/ralzh Muslim (no- 1652)
2to7 grorrl6nu Maptr (no. 2081)
2108 n1 uu'irn Al l{abir klp- 11800).
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Hadits ini juga diriwaptkan oleh hnu 66i,210e dan Ad-

Daraquthni2ll0 6uri hadits Ismah bin Malik, dan sanadnya dha'if.

2L5l-I528Ll- Perkataan penulis: Mereka

meriwayatkan bahwa Umar pemah thawaf di malam hari,

lalu dia mendengar seorang wanita berkata di uiung

rumahnya:
"lngatlah, malam ini amat panjang, sementara sampingnya

miring # Dan tidak ada kekasih yang dapat aku bermain bersamanya

penyebab aku tidak bisa tidur. Hingga akhir hadits."

Di dalamnya terdapat redaksi: maka Umar bertanya kepada

sebagian wanita, "Berapa larnakah seprang wanita bersabar dari

suarninya, apakah wanita bersabar selama safu bulan?" mereka

menjawab, "lya" dia berkata, "bersabar dua bulan?" metreka menjawab,

"15n" dia bertanya, "Tiga bulan?" mereka menjawab, "lya, namun

sernakin sedikit kesabarannya." Dia bertanya, "Empat bulan?" mereka

menjawab, "lya, telah hilang kesabarannya." Maka Umar menulis surat

kepada para pemimpin-pemimpin perang, tentang kaum lelaki yang

sudah menghilang (berperang) dari suaminya selama ernpat bulan, agar

dikenrbalikan.

2152-152821. Diriwa5Tatkan bahwa dia bertaqn
mengenai hal itu kepada Hafshah, lalu Hafshah
menjawabnya dengan jawaban tersebut.

Menurutku: aku tidak m€nemukannya secara terperinci seperti

ini,namun: ' : "'
152831. Al Baihaqi meriwayatkan di dalam permulaan Kitab

Sigal,zttt dari riwayat Malik, dari Abdullah ibnu Dinar, dari Ibnu Umar,

ztoe N l<anil karya hnu Adi l6/141dalam biografi Al Fadhl bin Mukhtar Al Bashri.
ztLo 5r*r, 4d-Damquthni (4/381

I
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lalu dia menyebutkannya dengan makna yang sama, dan di dalamnln

terdapat sebuah sya'ir. Umar berkata kepada Hafshah, "Berapa lama

batas kesabamn maksimal seomng isti dari suaminya." Dia menjawab,

"Enam bulan, atau emPat bulan."

Dernikian dia menyebutkannya dengan rasa ragu. Ibnu wahab

juga meriunlntkannln dari Malik, dari Abdullah bin Dinar, lalu dia

meriwa3ntkann5n secam mual, dan dia menegaskan dengan enaln

bulan. hnu Wahab berkata: Pam ahli ilmu mengabarkan kepadaku, di

antamnyra adalah Ibnu Sam'an, dia berkata: Telah sampai kepada kami

bahwa urnar.... I--alu dia menyebutkan haditsnya. Dan dia (Hafshah)

berkata, Setengah tahun, dia mempersiapkan para ufusan dan

menrulangkan mereka kernbali dalam urakfu enaln bulan'

15?f(41. Al Kharaithi meriwaptkannln di dalam Al I'tilal Al

Qrrlub, dari jatur, diantamnya: dari Sa'id bin Jtrbair, di dalamnya mereka

berkata: Bahwa wanita ini adalah ibu Al Haijaj bin Yusuf'

Menr,rnrtku: Itu tidak shahih (benar).

15285]. Dan diriwayatkan oleh Abdurrazzaq2llz 6ri hnu Juraij:

orang png aku per@ya telah mengabarkan kepadaku, bahwa kefika

Umar tengah berthawaf dia mendengar seorang wanita.... [-alu dia

menyebutlran haditsnyra. Maka dia berkata, "Apa yang terjadi

denganmu?" wanita ifu menjawab, "Kamu telah mengirim suamiku pada

settrah peperangan selama €rnPat bulan." Maka Umar bertan5n kepada

HafChah, lalu dia menjawab, "Tiga bulan, dan jika fidak, enrpat bulan."

Maka Umar menulis sumt (menetapkan) bahwa seseorang tidak ditahan

lebih dari ernpat bulan.

152861. Sa',id bin Manshur meriwayatkan dari jalur lain, dari zaid

bin Aslarn, Hafshah berkata, "Empat bulan, atau lima bulan, atau enam

bulan."

zttl n"-5s7217 N Kubn(9/291
2ru y*Lrur3f AMurrazzaq (no. 12593, 125941
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,jci?rr ijt l*33'*$ irh .{*

'u 1u *ilt 'i.';\l bf ,L-l- [orrv]-Ylor

'iiril18i$'fr'€il
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215}FA37l. Hadits: BatMn Aus btui Ash-sharit tsvffinr
istinln, Khauhh binti Tsa'labah da perbedan P€ndaPd rEgptni
naman!,a dan nasabnya-, lalu dia (isttfuta) mcnaagl B6ffft I
untuk mengadulon hal ifu, maka Allah mernmrilsr ftrrn*tp,
,tiannguhrya Allah tdah, mandagar FAAI wrb lrut
manmjut<an gugabn k& lannu tanbng aa nfiqa'' (Qs' Al

Mufrndilah t58l' 1).

Hadits ini diriun3ntkan oleh Al Hal&nzrB dan lhr tlzfintfxr+

dari hadits urril;ah, dari Aisyah, dh (wanita ittr) ber*aa [ld6 sd Alah

rang pendengarannln melipgti s€sta s€suatu; $rgglrh altrr b€rE.$enil

perlotaan Khaulah binti Tsa'labah, namun ry perhan}E tidak

aku dengar, dia mengadu keeada Rasululhh l"- I ah &
menyebutkan keseluruhan haditsnp. Di akhir nedakirlE dsehdmn

Dla berkata, nDan suamin!,a adalah hnu AstrShamil'

2tt3 41 114rs6671s (Z/ 48.11.
ztr4 Jiraaazlbr'r MaFh (no. 2063).
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Asal hadits ini terdapat dalam riwayat Al Bukhari2lrs 6ari t*i

falur) ini, hanla saja dia frdak menyebutkan nama wanita itu.

t52881. Abu Daud2116 meriwalntkannya dari riwayat Abu Yusuf

bin AMullah bin Salam, dari Khuwailah bin Malik bin Tsa'labah, dia

berkata, nsuamiku, Aus bin As-Shamit telah men-zhihar-ku...." Lalu dia

keselurutran haditsnya.

l528gl. Al Haldrn2117 dan Abu Daud21l8 juga meriwalntkanngn

dari riwaSnt Urwah pula, dari jalur (sisil lain, darinya, dari Ais9nh, dia

berkata, oJamilah, isti Ar.rs bin Ash-Shamit, dia adalah seomng lelaki

png merniliki ketergangguan jiua (gila), apabila gangguannya itu kumat,

rnaka dia don mqvzhilmristinSra.n

Dalam riwalnt Abu Daud,2119 66*.*6.211 dari Atha, dari Aus

bin AshShamit, saudaraku Ubadah, lalu dia menyebutkan uiung

haditsnp, dan dia berkata: Hadits ini mutal, sernentam ifu Atha belum

pernah berternu denganq,a (Aus).

Datam Tafsir lbnu Abu Hatim disebutkan: Khaulah binfi Ash-

Shamit, itu adalah kdiru (wahm), adapun yang benar adalah istui putera

Ash-Shamit. Namun tidak satu omng yang merajih-kan bahwa dia

adalah Khaulah binti Tsa'labah.

152901. Ath-Thabrani meriwalatkannya di dalam Al lkbir
2120dan Al Baihaqiztzt 6*i hadits hnu Abbas: bahwa wanita ihr adalah

Khuwailah binfi Khnmilid. Namun di dalam sanadq;a terdapat Abu

Hamzah Ats-Tsurnali, s@rang perawi yarg dha'if,

2rl5 56r1i1i Al Brkhari, k{tab: Tauhid, bab: 'Allah Maha Mendengar lagt Maha

Melihaf
2tL6 &olan AbvDaud (no. 22141di dalatnnlra disebutkan: Khu aihh.
2Lr7 4114*g6rplu$ll
2u8 Slz"a,nAbu Daud (no. 2219)
zLLe Surur AbuDad (no. 2218)
zrm 41 h4u'irn Al lGbir krc.- 11689)
2t2t As-Suw| Al Kubm (l fr821.
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215+152911. Hadits: Bahwa salamah bin shah*rr menjadikan

istriqn bagi diriryn sendiri seperti punggung ibunya (men'zhihal apabila

dia sedang menyetubuhiqn, hingga telah ler;at bulan Fliamdhan, maka

dia mengadukan hal itu k€pada Rasulullah $, lalu beliau bersabda,

' B&6hnlah s@ftng hrdak!'

Kernudian dia mengulalrginp di ternpat yang hin, dengan

reda}si: Dia men-zhihar istuiqra hingga Ramadhan telah berlalu,

kernudian dia menyetubuhinya pada waktu tertenfu, rnaka Nabi $
mernerintatrkannlp unhrk m".tbeba"kan seorang budak.

Redalsi lnng Pertarna, diriwa3ntkan oleh Al 11u1rdrin2122 dan Al

guil*izr2s dari iiilur Muharrunad bin Abdun:ahman ibnu Tsauban dan

Abu salamah bin Abdurrahnran: bahwa salamah bin shakhr Al Ba3ndhi

menjadikan istinya bagi dirinlE seperti punslung ibunSn apabila dia

menggaulinya, hingga berlalu bulan Ramadhan.... Hingga akhir hadits.

Adapun redaksi yang kedu, maka telah diriwayatkan oleh

Alunad,2124 Al Hakim2125 dan para pengarang l.*ab Suna*r25 1o*1i
fui-Nasa'i, dari hadits sulairnan bin Yasar, dari Salamah bin shakhar,

dia berkata, "Aku adalah ses@rang grang terkena (suka menjima')

wanita, lpng mana orang lain fidak terkena itu. Maka ketika masuk

bulan Ramadhan, aku khawatir menggauli isfuiku, maka aku men-zhihar-

2r?2 1y 14*a&u1, (2/20/;1.
zta 6u-g,as7 At Kubm (l /3901.
2t24 Yi-ru4 tmamAhmad (48n. :

2t% 41 74,s6rr1, l2/2O3).
zl?s SwanAbu Daud (no. 2213), SunnAt-Tirmidd (no. 1198), dia berkata, 'Hadib

iri hasn." Dan Sunanhrnr Maptr lno.2064l
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nya hingga habis bulan Ramadhan. Namun ketika dia berkhidmah

kepadaku di suatu malam, tersingkap sesuafu dari dirinya, maka aku

pun langsung meloncat kepadanSa (manjima'n57a)...." lalu dia

menyebutkan hadltsnp.

Abdul Haqzlzz menganggap cacat hadits ini disebabkan adanya

keterputr.rsan sanad, karena tidak berternu dangan Salamah.

Mentrrutku: At-Tirmi&izl8 menceritakan hal itu dari Al Bukhari.

Catahn:

61-1ir-;662r2s menyebutkan bahwa Salarnah bin Shalrtrar

disebut iwa tSalrnanPl3o 6;r, Shalfiar.

Ar-Rafi'i menjadikannya sebagai dalil disahkannya

menglantungkan (blql zhilmr, namun hnu Ar-Rif'ah menganggapnln

kelitu (menglaitisin!,a), karena riwaft png terdapat di dalam Sunan

tidak dapat diiadilGn hujiah dibolehlonnya menggantungkan zlzihar

(taliq az-zhila), akan taapi ihr adalah zhiharsqnentara (terbatas waktu

lmu'aqat!) bulon mu'allaq. Sedangkan redaksi yang disebutkan dari Al

Baihaqi menguatkan bahwa shahilnya apa yang dikatakan oleh fu-

Rafi'i. tmllahu alan.

[orqY]-ttoo
| :t4';rjt *;t n -*V

An Al Ahlbtn Al Wdkt p/?f/5l
2t28 At nat At l{atu M. 175/no- 306)
ztD lbid.
2l3o nahm naskah asli disebutkan: Suhiman, dan yang benar terdapat; dan r

f) JC rr-', iv b, Jb'fi t\y
.'.'ZI t ,t ct'.1

.JO\J L7 WP

u2
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2155-152921. Hadits: Bahwa beliau $ berkata kepada

orang lpng men-zhihar istrinp dan meniimaknla, "Jangan

delrati dia hingga lamu menbayar lraffamt."

Dan diriwayatkan, 'Jauhilah dia hinggu kamu memba5nr

kaffant o

Hadits ini diriwalratkan oleh para pengirang lai16l, 43-5*rr,2131

At-Tirrnidd menganggapn3ra slnhih, dan Al gu16rrr2132 dari hadits Ibnu

Abbas: Bahrra seseorang telah men-zhihar isfuin5ra, lalu dia menyetubuhi

istinlp sebelum mernbagpr laffant, maka Rasulullah $ bersaMa,
oJangan dehfr dia hhge kanu melald<an aF yang diperinbhl{an

Nlah Nanu!"redalrsi ArNasa' i.

Dan dalam riwagnt miNr41a2r33 disebutkan, oJauhilah dia hingga

katnu mqnqtuhi apa 3ang diryfiblan pdarnu."

Dalam riwalnt Abu naud2134 disebutkan, beliau berkata, 'Maka

jaulritah dia hhggp karnu manhgnr kaffamt'Dan pam perawinSn

tsir1ah.

Namun Abu Hatim2135 dan An-Nasa'i menganggapn5n cacat

karena diriwaSptkan seciara mutsl.

Sernentara ifu lbnu 11uon2l36 berkata, nPara perawinya tsiqah,

dan orang yang meriwaptlonnya secam musal tidak berpengaruh

buruk riwalpt tersebut.n

2l3t StnwT Abu Daud (no.22?51, Sumn At-Tirrnidd (no. 1199), Sunan An-Nasa'i
(no- 3457), Swan hnu lttlafrrh (no. 2065). At-Tirmidd berkata, 'Hadits int hasn
dnlrilrglradb.'

Aa' tr1111-6,u1r12/20{;l
zr3s &rranAt'tsNasa'i (no. 31158)
2n4 Srr-, 66., Dafr gp. 22211
213s [al hrnr AbuHatim (l/4%L/rro- 1'307l
2rs5 6l Muhalla (10/55)
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15293| Dalam Musnad Al kzzar diriwayatkan dari jalur lain,

sebagai qrahid bagi riwayat ini, dari jalur Khasif, dari Atha, dari Ibnu

Abtras: Bahwa seseoftmg berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku

telah men-zhihar ishiku, aku melihat betisnya di terangnya rembulan,

maka aku menyefubuhinya sebelum membayar laffant" Maka beliau

bersaMa, %Wrlah kaffamt daniangan ulangi lagi!'

Hadits-hadits png berkaitan dengan bab ini:

152941. Dari Salarnah bin Shalfiar dalam riwapt 61-1it-16ri2137

juga secam ringkas, dan redaksiryn dari Nabi $ dalam pembahasan

orang !,ang m€n-zhihar ishinya, lalu menjimaknya sebelum kaffamt,

bdbu b€rsabda, "Satu kali mantbyar laffamt." At-Tirmidzi berkata,

'Fladits hi tasan glnrib." Sernentara ifu Abu Bakar bin Al fi6[p138

berlebitran, dftr berkata, nTidak ada hadits shahih mengenai pernbahasan

zhihar."

2156-152951. Hadits Umar: Apabila seseorang men-

zhihar empat unnita sekaligus dengan satu kalimat,

kemudian dia menangguhkan mereln, rnaka wajib bugtltr
memhyar satu kali laffant.

Hadits ini diriwaptkan oleh Al Baihaqi2l3s dari riwayat Sa'id bin

Al Mtrsayfb, dari Umar.

152961. Dan dari riuqnt Mujahid, dari hnu Abbas, dan dari

Umar s€cana bersamaan, tentang seseorang wanita yang men-zhihar

ztr gr-r61-n*lizi (no. 1198)
2138 566tr 1Ahwadzi (5/175)
ztce As-Sturu? Al Kubm (7 /383, 384)

t14
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empat isti4n-.-. Dan dalam ri,rapt lbnu Al Musayyab disebutkan, tiga

wanita, dia berkata: Wajib baginp satu kali kaffarat.

Al Baihaqi berkata: Urwah, Al Hasan dan Rabi'ah mengatakan

seperti itu. Sernentara ifu Malik berkata, "Ifu adalah sebuah perintah

bagi kami.'
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oY;At *7K
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KITAB laffarat

'Hadits, "Sesr.urgguhn5Ta setiap amalan tergantung

niat...-"

Hadits ini tdah disebutkan sebelumnya pada pernbahasan:

Wudhu dan dalam pernbatrasan lainn5ta.

' j* dt ,;tie"'t*;ltl'\t;; ,Ll- .[oY lv]-Y \ ov

'* * lnt Ji., u :Jui ia,> \f W A:r'&'t:l; h'

t hr ;f ,q *i *v?"t *Ut iui t ,r ef ,P ,'it,

,gt i;, fi jt'c:$t I 6'; ,QiG i :gt SY -;zfi
.4i,#,i ti+r ,Jw

2L57-152971. Hadits: Diriwaptkan bahua seseoriang

mendatangi Nabi $ bersama seoriang wanib yang tidak jelas

bicararryn atau bizu, dia berkata, "wahai Rasulullah, telah

diwajiblran padalru untuk membebaskan seoftmg hamba

sahap, apatrah cukup bagiku?" maka Nabi t bertanya

padanSn, 'Dinanal<ah Nlah?" lalu rpanita ifu menuniuk ke

atas langit, lreurudian beliau beikata, "Siapalah aku?" lalu

dia menr.tniuldian bahwa beliau Rasulullah, "Bebaskan dia,

Iarena dia *orang mulsttin-"

546
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Hadits ini diriwayatkan oleh Malik di dalam At Muvnththa'2l4o

dari hadits Muawiyah bin Al Hakam. -Dan kebanyakan periwayat yang

meriurayatkan dari Malik berkata: umar bin Al Hakam, dan itu adalah

salah safu kekeliruan Malik yang berkaitan dengan namanya- dia

berkata: Aku mendatang Rasulq[ah, lalu aku berkata, "sesungguhnya

budak wanitaku menggembalakan dombaku, lalu aku mendatanginya

sernentara serigala telah mernakan salah safu domba ifu, maka aku

menampar waiahnya, dan diwaiibkan padaku membebaskan budak,

apakah aku harus mernbebaskannya?" maka Rasulullah $ bersaMa

padanSra,'Dhnanal<ah Allah?' diamenjawab,'Di langit" beliau bertanya,

'siapakah aku?'dia meniarrab, "Kamu adalah ufusan Allah.' Maka

beliau bersabda, oElefulanlah db!"

152981. Alunad2l4r meriunlptkan dari AMurrazzaq, dari

Ma'mar, dari Az-Zuhri, dari lJbailillah, dari sorang lelaki dari kaum

Anshar, bahm dia datang dengAn seorang h.dak wanita Snng berkulit

hlu dia berkata, Wahai Rasulullah, sesungguhnp telah

diuajibkan kepadaku untuk menrbebaskan hamba sahaSn yang beriman,

apabila engkau melihat bahwa ini adalah seoritng png beriman, maka

al{u alran mernbebaslonnn3n.' Maka beliau bertanp kepadanp,

'Arykah lamu basalsi bhtn Ha tuhan sehin Alkh?o dia menjawab,

'Iya" beliau berrtanya, "Apftah lamu bqsaftsi bhw:a aku adalah ufuan

Anah?' dia menjawab, 'lya.n Bdiau bertanln, 'Awkah kamu bqiman

dagan hari kebangkibn sd&l, kenntian?'dia berkata, 'lya.' Dia

berkata, oMaka bebaskanlah dia.'

Riulapt ini menunjukkan bahwa dianjurkan unhrk menguji

orcng-onmg kafir ketika dia masuk Islam dengan mengakui dengan

2t0& Al Muuaththa' lman Malik Qn 7 67 7 71.
2L4t 74**4 Imam Ahmad (3/451Ji52), terjadi kekeliruan di dalamnya: Ubaidillah

sura tashghir menjadi AMulhh, dan ih.r adalah yang tepat di dalam cetakan

yang telah di-bhqiq (25/79/no. 57431, muhaqqiq menunjukkan di dalam catatan

kaki bahwa adanya kekeliruan di sebagian naskah Musnad .
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adanln Hari Kebangkitan, sebgaimana yang dikatakan oleh Asy-
q/afi'i.2142

152991. Abu Daud2l€ meriwayatkannya dari hadits Aun bin

Abdullah, dari [Abdullah]zl44 bin Utbah, dari Abu Hurairah: bahwa

seomng lelaki mendatangl Nabi $ dengan seoftrng budak rannita yang

berkulit hitam, dia berkata, 'Wahai Rasulullah, sesungguhnya diwajibkan

bagik, unfuk membebaskan budak?' maka Rasulullah $ bertanya

kepada budak wanita itu, 'Dimanal<ah Allah?"lalu budak wanita itu pun

menunjuk kepada Nabi $ dan kepada langit aaitu, engkau adalah

Rasulullah- maka bdiau berkata, 'Bebaskanlah dia, karena dia seorang

Snng berirnan."

Fldits ini diriun3ntlon oleh Al Hakim di dalarn Al
MusdralPt4s dad hadits Aun bin Abdulhh bin Utbah, ayahku

mencerihkan kepadalu, dari IGI(€ld{u, lalu dia merryrebutkan hadibnya,

Dan dahm redaksi terdepat banyak perbedaan, sernentam ifu

alur redaksi Abu Daud lebih mendekati png disebutkan oleh pengamng,

hanya saja tidak ada dalam jalurryn disebutkan, "Bahwa dia seorang

lBng bisu.'

153001. Sedangkan dalarn Kitab ,As-Sunnah karya Abu Ahmad

Al Assal dari jalur Usarnah bin Zaid, dari Yahya bin Abdurmhman bin

Hathib, dia berkata: Hathib dutur,g kepada Rasulullah dengan seomng

budak wanitanya, dia berkata, "Wahai Rasulullah, telah diwajibkan

kepadaku untuk mer:nbebaskan seorang budak, apakah cukup bagiku

(mernbebaskan budak wanita) ini?" beliau bertanya, 'Dimanakah Allah?'

2142 Al UtrunlGr!,a hnam Aqr$nft'l 15/2181
2ta3 SwanAbu Daud (no. 3284)
2144 Tutsan ini udak tercantum di dalam naskah yang ada padaku, begitu pula dengan

s€bagian naskah N Badr Al Munin dan disebutkan (ditetapkan) dalam
sebagiannln sebagaimana 1ang ditunjukkan pen-tatrqFnya (5/L651, begitu pula di
dalam SraanAbu Daud.

214s Al Musbdml( (3/2581
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lalu budak ifu menunjuk ke langit, maka beliau bersabda, "Bebaskanlah

dia, karena dia orang Sang beriman.n

1530U. Dan hadits ini diriwayat oleh Ahmad,2746 Abu Daud,2r47

An-Nasali2ls dan hnu Hibbanzl4e 6uti hadits $nrid bin Suwaid, dia

berkata: Aku berkata, 'Wahai Rasulullah, ibuku berwasiat kepadaku

unfuk membebaskan seomng budak baginln, sementara ifu aku merniliki

seotang budak wanita l,ang bkulit hitam." Maka beliau bersabda,

"Panggillah dia....' Hingga akhir tadits.

153021. Dan Ath-Thabrani meriwayatkannya di dalam Al
Ausatlflffi dari jalur Ibnu Abulaila, dari Al Minhal, dan Al Hakam, dari

Sa'id, dari hnu Abbas: bahwa seorang lelaki mendatangi Nabi fl[,
'sesungguhnyi telah diwajibkan kepadaku untr.rk membebaskan seorang

budak, dan aku memriliki seomng hdak uranita 1nng berkulit hitam dan

tidak jelas dalam berbicara....' Irlu dia meryebulkan haditsnya. Hadits

ini iuga diriwa5ntkan oleh Ahmad dari hadits Abu Hurairah dengan

rnatoa hadits lnng sama.

'Perkataan penulis: IGrena fidak ada pembebasan

(budald atas apa yang fidak dimiliki oleh ketumnan Ibnu

Adam.

Hadits ini telah disebutlran sebelumnln, dari riwayat Amr bin

Syu'aib, dari ayatrnya, dari kakelqn.

2146 74*ru4 Imam Ahmad (4/2221
zt47 Swwz Abu Daud (no. 3283)
ztra gnat? ArYNasa'i (no. 3653)
214e 56u1',i1', tbnu Hibban lAl lhsadao.lSgl.
2t5o 41 Mu'jatn Al Auath (no. 5523), di dalamnya tidak disebutkan sifat: 'Berkulit

hitam, dan udak lelas dalam bicaran
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*Perkataaan penulis: Safu mudd Rasulullah sama

dengan l, l/3 , sementara safu s/ra'sama dengan empat
mtdd-

Hadits ini telah disebutkan dalam bab: Zakat fitrah.

'Perkataan penulis: Sahabat kami berhujjah dengan
apa lnng diriwalatkan dalam hadits Al A'rabi (arab badui)
yang meniimak istrin5p pada siang hari di bulan Ramadhan,
bahwa Nabi 0 datang dengan membawa dengan pelepah

lrunna, yang rrana di dalamn3n terrdapat lima belas sha'....
Hingga akhir hadits.

Hadits ini diriunyatkan oleh Abu Daud, dan telah disebutkan di

dalarn pernbatrasan. p,ru*. 2151

153031. Abu D-aud2152 meriwayatkannya dari hadits Aisyah:

Maka beliau datang dengan membawa pelepah (keranjang dari kurma),

di dalamqla terdapat dm puluh sfa '.

t53o4l. Sementam dalam riwayat At-Tirmi&i2ls3 6iri*,u*gu,l
dari jalur Abu Salamah bin Abdinahman: Bahwa Salman bin Shakhar,

Ialu dia merryebutkan kisahnya, dan di dalamnya disebutkan: Dan ifu
keranjang (dari kurma), beliau mengambil darinya lima belas atau enam

belas srla'.

?tst l'/Sg0l
2ts2 Sbr,a, AUtDaud (no. 2395)
2ls &rnanAt-Tirmidzi (no. 1200)
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215&[53051. Hadits Ibnu Abbas: Bahwa Hilal bin
Umagnh rnenudutr istriqla di hadapan Rasulullah C
(berzina) dengan S!,arik bin Sahma, maka Nabi S bersabda,

"Memberi bul<ti atau kamu akan mendapat hukuman di
punggungmu...." Hingga akhir hadits, dan di akhir
redaksiqp disebutlon: Maln Jibril turun dengan membawa
firman Allah SAT, "Dan orang-oftrng Wng menuduh istrinya
(betzina).... " Hingga akhir a!Et.

Al BukhariSlil meriwayatkan dengan redaksi 1,'ri L".ru[2r55

Perkataan penulis: Maka iibril turun, dia berkata: Maka furunlah, "Dan

oftng-oftng lmng matuduh istinja hezina)...." Dia membacanya

hingga sampai pada '1.. termasuk oftngoftng Sang benar." Lalu dia

menyebutkan hadits dengan redaksi yang panjang.

21s4 shahih Al Bukhari (no. 4747).
2155 n64 ada jalur (s€gydasar) bagi pengecualian ini, redaksi yang terdapat dalam

riwapt Al Bukhari hingga akhir terdapat dalam satu alur redaksi.
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Dalam riwapt lainnyazlse disebutkan: Maka Jibrilturun.

t53061. Sementara riwayat Anas diriwayatkan oleh 141111*2157

dari jalur Ibnu Sirin: Bahwa Anas bin Malik berkata, "Sesungguhnya

Hilal bin Urrayyrah menuduh istinya berzina dengan Syarik bin As-

Sahrna. Dia adalah saudara Al Bam bin Malik dari pihak ibunya, dan

dialah orang p€rtarna yang melakukan li'an...." Hingga akhir hadits.

2159-15307l- Perkataan penulis: Dan orang lpng
difuduh berdna ifu pun ditaqp, namun dia mengingkarinya,
sementara itu Rasulullah C tidak menyuruhnya bersumpah.

Hadits ini diriunptkan oleh Al Baihaqizlss dari jalur Mtqatil bin

Halnn dalam Tafsir secara mutal dan mu'dhal rnangenai firrnan Allah

E, 'saunguhn5a omrrylonng trurg menuduh unnib-vwnib 5ang
baibbaik.... "Dia berkata: Maka Nabi $ mengirim surat (utusan) kepada

suami, kekasih dan isbi, dan beliau berkata, 'Arykah Sang dikabkan

oldt anak pmannu? maka dia berkata, "Aku bersumpah d€rni Allah,

sesr.rngguhnya dia fidak melihat apa yang dia katakana, dan

sesugguhnya dia terrnasuk orang-orang pendusta." Kemudian tidak

disebutkan bahwa beliau menpruhnya unfuk bersumpah.

Al Bailuqi berkata: Bamngkali Asy-Syafi'i mengambilnya dari

tafsir ini, 5nng bisa didengar olehnya dengan jelas, dan aku tidak

mendapatkannp diriwaptkan secara maushul.

316G[53081. Perkataan penulis: Umar berkata
kepada seorang pezina yang akan ditegakkan hukuman

2156 14u"i;, mtr riunyat dengan riuafnt sebelumnp.
2ts7 slrulrih Y*lntn(no. 1496).
2t* A"-5.*, Al Kubn (7 / 4OT 4OAl.
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kepadan5;a, lalu dia mengaku bahwa ifu adalah pertama kali
dia diuji dengan hal itu-: Sesungguhnya Allah & Maha

Mulia, Dia tidak membuka aib seseorang di kali pertama.

Ini fidak aku temukan dalarn hak seomng peina, akan tetapi:

153091. Al Baihaqizlse msriwayatkatmya dari jalur Hammad bin

Salarnah, dari Tsabit, dari Anas: Bahwa didatangkan seorang pencuri

kepada Umar, lalu dia berkata, nDemi Allah aku tidak pemah mencuri

sebelumnya." Umar berkata, nKamu telah berdusta, Allah tidak

menyelamatkan seorang hamba pada dosa pertama." Maka dia pun

mernotongnya. saradhadits ini lruat.

2161'-153101. Hadib Sahl bin Sa'd: Bahwa Uwaimir
Al Ajalani, dia berkata, "\[Iahai Rasulullah, bagaimana
pendapat engkau tentang seseoriang !/ang mendapati istrin3p
bermma seorang lelaki, lalu dia membunuhn3n, lalu kalian
membunuhrya, atau !Er{I hanrs dia lakukan?" beliau
bersabda, "Telah ditwtnlan (ditetaplan) kepada kalian dan

kepda istrimu, mal<a Wrgilah, dan bawalah dia. " Sahl

berkata, "Maka keduan5Ta saling melakukan li'an di dalam

masjid, sementara atnr bersama orang-orang di sisi
Rasulullah C."

Hadits ini diriwayatkan oleh Al Bukhari dan Muslim {muttafaq

'alainytao dari haditsngra, dan di akhimya disebutkan: ketika keduanya

telah selesai, Uwaimir berkata, "Aku telah berdusta padanya wahai

Rasulullah apabila aku mizmpertahankannya." Maka dia menthalaqnya

sebelum Rasulullah $ mernerintahkanngn.

2r5e 6"-9r*, Al Kubm (8/2T6\-
2160 56u1ri1, Al Bul.hari (no. 5308) dan Shahih Muslim (no. L4921.
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2162-15311]- Hadits, 'Kedua mata berzina, dan
kedua tangan pun berzina."

Hadits ini diriwaptkan oleh Muslim2151 6uri hadits Ibnu Abbas:

Dari Abu Hurairah secam marfu', beliau bersabda, "Ditetapl<an kepada

setiap kefunrnn bgianntn dari zina, dia akan menernul<an ifu tanpa

musbhil; kdm nmb zinan5n adalah kdua tangan zinanp

adalah kel<qaan (ma nukul). "Hingga akhir hadits.

I53L2l. Ibnu 1166*2162 meriwayatkannSn dari hadits Abu

Hurairah juga derrgan redaksi, 'Kdua mata melakul<an zina, lian pun

melakul<an drla, &n kdw tangan melakul<an zina.o

153131. Dan asalnya di dalam Shahih Al Bukhad 4* 14rt6,r216s

juga diriwayatlran dari hnu Abbas: Aku tidak melihat sestratu yang

menyempai dosa kcil dari apa yang dikatakan oleh Abu Hurairah:

bahwa Rasululhh * bersabda, 'SaunguhnSa Allah manebpl<an

(mqulis) kepada setiap keturunan Adam bryiannga dari zina gng akan

dia tanukan, bnp musbhil; zina kdua mata adalah penglihatan, zina

tisan adalah ualnn, sqnentam nafsu akan bemngan-angan dan

menginginkan (tagiur), dan farj kemaluan) yang akan mernbenarl<an ifu
a b ul<ah mandusblanrya.'

t5314]. Sernentara itu 61',*u62154 dan fifl1-1fi6[6r12155

meriwalatlran dari hadits Masruq, dari AMull;r,72166 dengan makna

hadits !/ang sarna.

2161 565i1, l,trs[m kr'. z4sn.
2162 Shahih lbru Hibban (Al llrsan/no. U191.
2163 56u1ri1, AI Bukhari @. 6fl2l dan Shahih Muslim (no.2657).
2t64 14,--4 lrnam Ahmad (1/4L21.
216s 41 114u'im Al lhbir g:r.. 10303).
ne,6 b/t111.l

i
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2163-t5315l.Hadits:BahwaSeoranglelakidatang
kepada Rasulullah $, lalu berkata, "sesungguhnya istriku

tidak menolak tangan yang hendak menyenfuhnya'" Maka

beliau bersabda, "Thalaqlah dia." Dia berkata, "Aku

mencintainya." Beliau berkata, "Maka pertahankanlah dia-"

AqrSrfi,i2167 meriuayratkannlE dari jalur Abdullah bin ubaid

bin umair, dia berkata, "Seorang lelaki datang...." Lalu dia merryebutkan

haditsnya secara murcal,sementara itu An-Nasa'i2158 meriwayatkannya

dengan sanadyargbersambung dari riwayat Abdullah yang disebut tadi,

dari hnu Abbas, lalu dia menyebutkanya dengan makna yang sama'

.Paraularnaberbedapendapatmerrgenaibersambungsanadn5n

hadits ini dan kemutalanrxp: An-Nasa'i berkata, 'Riwayat yang

musl lebih b€nar." Dan dia .berkata mengenai riwayat yang

diriwaptkan dengan sand yarrybersambung,'sanadnya hdak shahih''

AIGn tetapi 6ir,2t69 dan Abu put 62170 iuga meriwaptlan dari

riwayat lluimah, dari hnu Abbas, dengan makna lnng sama' Dan

sanadqla lehih shahih.

Sernentara itu An-Nawawi menganggaP hadits itu shahih'

namun hnu Al Jat;triplTl menukil dari Ahmad bin Hanbal, bahwa dia

berkata: ndak ada satu pun hadits yarry Mbit.dari Nabi $ dalam bab

ini, dan hadits itu fidak merniliki asal.

hnu Al Jauzi berpegang t€uh dengan pendapat ini hingga dia

menyebutkan hadits,ini di dalam At Maudhubt meski dia

menyebutkanngra dengan sanad yatg shahih'

2167 14,-rg Asl6/afi'lfiral. 289).
2168 Str-r1yr-11asa'i (no. 32D1.
216e Su?azAn-Nasa'i (no. 3{6,4),.
2L7o g**r 66u Daud (no. 2049;
2t7 t 1y 74uu61, u,at 12/ 27 21.
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Hadits ini memiliki jalur 5nng lain:

153161. Ibnu Abu y1u6^2772 berkata: Aku bertanSra kepada

ayahku tentang hadits yang diriunyatkan oleh Ma'qil, dari Abu Az-

Zubair, dari Jabir, dia berkata.2u3 Mulmnimad bin Katsir menceritakan

kepada kami, dari Ma'mar, dari Abdul Karim, Abu Az-Zubair

menceritakan kepadaku, dari maula Bani Hasyim, dia berkata, "Seomng

lelaki datang...." lalu dia menyebutkan keseluruhan haditsnya.

Ats-Tsauri meriwayatkannya, dia menyebut nama lelaki tersebut

Flisyarn maula Bani Hasyim

t53171. Sementara itu Al Khalal, Ath-Thabrani dan Al Baihaqi

meriwayatkannya dengan sisi (ialur) lain, dari Ubaidillah bin Amr, dia

berlrata: Dari Abdul Karim bin Malik, dari Abu AzZuban, dari Jabir, dan

redalsinya: Tidak metqrang tangan yang menyentuhnln.

C,atatan:

Pam ulama berbeda pendapat dalam rnalma sabda beliau, 'ltidak
menolak tangan orang Sang menyentuhnya.' Maka dikatakan bahwa

adalah seorang Snng fajir, yang nnna dia tidak melamng

orang png meminta beltuat fahis dengannya, pendapat ini dikatakan

oleh Abu Ubaid,zrzc Al Khilal, An-Nasa'i,2175 16,',u Al Arabi,2176 N
Kha$abi,zl7? N Ghazali dan An-Nauawi,2l78 6* ini sesuai dengan

penaanUn Ar-Rafi'l dengan hadits ini.

2r7 2 n"1 16^, AbuHatim (l / 433/no. l3}4l.
2rB yrO b€rkata dt iini adalah Abu Hatim Ar-Rad nhinahuttah.
2t74 fulMurddri menukilnya di dalam Mukhtashar As- Sman (3/61
217s Diu di dalam bab: Menilohi uanita pedna (no.32291.
2176 5"6u*irr"r- yans dinukil oleh Al Munddri darinya di datam Mukhtashar A*

Sulan(3/61.
An i4a'afrrn A* Sumn (3/ 5061.
2178 7u1i446 NAsrn Wa Al-Ittglnt(3/307-308).
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Dikatakan pula bahwa rnaknanya adalah pembubadziran, yang

mana dia tidak melarang(mencegah) seseorang yang meminta sesuafu

dari harta suaminya, pendapat ini dikatakan oleh Ahmad,2t7g N
Ashma'I, Muhammad bin Nashir,2l8o dan dia menukilnya dari para

ulama Islam dan lbnu AlJauzi, senrtentam ifu dia pun meningkari orang

lnng mengatakan dengan pendapat pertama.

Sebagian ulama konternporer (mutaakhkhil !"rLu6'218r
malsud sabda beliau S, 'Pethanl<anlah dk (tangguht<antah dia)" adalah

hendaknya dia menahan wanita itu dari berbuat zina dan mubazir, baik

dengan mengawasinln atau dengan menjaga harta tersebut, atau

dengan menrperbanyak berhuburgan intim denganngp.

Al Qadhi Abu Thayib memjih-kan pendapat pertama, karena

kederrnawanan adalah dianjurkan baginln, maka tidak menjadikan wajib

karena sabda beliau, 'finfulah dia,'l<arana perbuatan tabdzir ifu dari

harta uranita tersebut maka diil berhak unfuk membelanjakanqn,

ffrmun apabila harta itu adalah miliknla (stnmi) maka wajib baginya

unfuk menjaga harta tersebut, dan tidak ada sesuafu apa pun yang

dapat ma,rajibkanrya untuk menthalaqnya.

[Dikatakan]'2782 215u17 perkataan beliau 'Dia tidak menolak

bngw tnng menyenfuh' adalah bahwa dia tidak mencegah (melarang)

oftrng lrang mengulurkan tangann5a unfuk menikmati dengan

menyenfuhnya, dan apabila dia menjadilcn kalimat tersebut sebagai

kiasan dari hubungan jimak mdo dia dihitung sebagai penuduh (qa&il,

atau mungkin suaminya paham akan keadaan isfuinya, bahwa dia tidak

2t79 NMurddri menukil darinya di dalam Mul<htasharA*Sunan(3/6).
2180 6rl, Mulqin meriwayatkannya di dahm At Badr Al Munir(8/183).
2181 6rr-11u*u*i menceritakannyra di dahm Tahdzib At,4srna' wa Al-Lughat(3/308).
2r82i*i; dan -r
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menolak ajakan orang lain unfuk berbuat keji dengannya, dan bukan hal

itu (zina) teriadi padanya.

,-A U ,j eL-ji"f {;t vfr ,LY.[or\ r]-r t r t

.'^L tl+::j-'{r r,'d ,l yt'n'.^ei ir&

2164-[53181. Hadits, "Wanita mi,napun Wng
menasbkan *snang kepda stafu laum wng bukan dari

bagiarutya, mala Nlah frdak akan mengangapng, dan Dia

frdak akan memasukkannga ke dalam fltrganyn-"

Hadits ini diriwayatkan oleh Asrr-Syafi'i,2183 Abu Daud,2r84 An-

Nasa'i,2l8s hnu Hibban,2186 dan Al Hakim2187 dati hadits Sa'id Al

Maqbr,ui, dari Abu Hurairah: bahwa dia mendengar Nabi $ bersaMa

kefilo turun ayat li'an.... Lalu dia menyebutkan haditrqn.

' Dan dia menarnbahkan, 'Dan lelald nanaPw 5nng tidak

magafui analm5a, sqnqtbn dia tahu hhwa itu adalah analmg maka

Attah akan menutup diri darirya, lalu manghinalanrya di hadapn

omnlJomgl5ang diciptal<an patama kali hingga akhir-"

Hadits ini dianggap shahih oleh Ad-Daraquthni di dalam Al nal,

nartun dia mengakui bahwa Abdullah bin Y.unus meriwaptkann5n

s@ara menyendiri, dari Sa'id Al Maqburi, dan dia fidak dik€tahui dengan

hadits ini.

2t8ts 74,-'"d Aqr$nfi'l (hal. 258).
zt8a SuEoAbuDaud (no. 22631.
2t8s Srrr,r"A&Nasa-i (no. g4g1).
218 *ntztrh ttrrr.t Hibban (Al lhsan/no. 4108).
ztct Atlufisdmli(2/202-2031, dia berkata, 'Hadits ini shahih sesuai qBmt Muslim"
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Hadits-hadits yang berkaitan dengan bab ini:

t53191. Dari hnu Umar di dalam Musnad N Baznrdi dalamnya

terdapat hmhim bin Yazid AlJauzi, seorang perawi yarry dha'if.

' *Hadits, oLelaki manapun Wng ilak mengakui analm5a"""

Hingga alfiir hadits.

Hadits ini telah disebutkan sebelumn5n.

l532ol. Alxnad2188 meriwayatkannSp dari jalur Mujahid, dari

Ibnu Urnar dengan makna yang sama. Ath-thabrani meriwayatkannya di

dalam At Ausatt?18e du6 Abdullah bin Ahmad, dari ayahnya, dari Waki.

Dan dia berkata, 'Waki meriwa5ntkannya secara menyendiri (bhmtd ar-

riuatran."

Ll ,i;; ,tjL-r-.[orr r]-r t ro

:JG ,;;l Wo -trt ,.|r,'ot r*,: t'bt
2165-[532U. Hadits Abu Hurairah: bahwa seoftrng

lelaki berkata kepada Nabi 0, "Sesungguhnya ishiku

melahirkan seorang anak lnng berkulit hitam." Maka beiau

bersabda, "Apalah lamu memiliki uab--.?" hingga akhir

[haditsl.zrgo

Hadits ini diriwayatkan oleh Al Bukhari dan Muslim lmuttafaq

alaih).ztet'

2188 Musnd lrnamAhmad 12/26I
2t89 At M4jan At Auath (no. 429T dan di dalam Mu'pm Al Kabir iuga (no. 1.3478).

2f90 pr.i p dan:
21e1 55u1g1Al Bukhari (no. 5305) dan Shahih Muslim (no. 1500).

e'&JvY'*:)
''YL'u dJ' Ji

i
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Pelajaran yang dapat diambil:

153221. Abdul Ghani di dalam AL Mubhamat dari
jalr Qitbah binti Haram: Bahwa Madluk menceritakan kepada mereka:

'Bahwa Dhamdham bin Qathadah telah dilahirkan baginya seorang bayi
(berkulit) hitam dari kandungan istringn yang berasal dari Bani Ajal....

Lalu dia menyebutkan haditsnya, di akhir redaksinya disebutkan: Maka
dia mendatangi sesepuh (wanita) Bani Ajal, lalu mereka mengabarkan
bahwa sebenamya ishi (ryra) itu memiliki seomng nenek yang fterkulit)
hitam.

2166-153231. Hadits: Bahwa Nabi g berkata kepada
Hilal bin Uma5lah, "Elercumpahlah demi NIah trang tiada
tuhan *lain Dia bahwa lamu adalah oftrng yang jujw-"

Hadits ini diriua5ratkan oleh Al 11uL621e2 dan Al Baihaqi2193

darinSra, dari hadits hnu Abbas, dia berkata: Ketilo Hilal bin Umayah
menuduh ishinSa telah berbuat zina, rnalo dikatalon padanya,

"Sesungguhn5n Rasulullah $ benar-benar akan mencambukmu.u lalu
dia menyebutkan haditsnya. Dan di dalamnga terdapat: Rasulullah *t
bersaHa padanya, 'Basunphlah dengan rarna Allah gnng tidak ada

fuhan sekin Dia bahwa aku adalah s@mng yang jujur." Beliau
mengatakan itu sebanyak empat kali.... Hingga akhir hadits dengan

redaksi 5nng panjang.

Al Hakim berkata, 'Hadits ini shahih sesuai syarat Al Bukhari,
narnun dia tidak meriwayatkannyra dengan redaksi seperti ini."

153241. Dan dalam riwaSnt Al Bukharizlea driq7uruLr., dari jalur

Nafi bin Ibnu Umar: Bahwa seseoftng dari kaum Anshar menuduh

21e2 Al Musdtati (2/2OZl.
2re3 A?Sunn Al Kubn lZ /g91l.
2te4 Shalhiti NBukhari (no. 5306).
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istrin5n berzina, maka Rasulullah # menyuruh mereka berdua

bersumpah, kernudian bekiau manisahkan antara keduanya.

2167-153251. Hadits: Bahwa beliau C bersaMa

ketika wanita itu mendatanginln dengan membawa anak

dengan sifat yang tidak disukai, "I{alau frdak ada sumpah,

ni*a57a ada kepentingan bsrku dan bginya."

Hadits ini diriwayatkan oleh Ahmadzles dan Abu Daud21e6 du6

hadits Ibnu Abbas seperti ini, sementam itu Al 6uL1',uti2197

meriwa5ntlennp dengan rdaksi, "seandain3n tidak didahului oleh

htabullah....'Dan itu adalah uiung hadits hnu Abbas dalam kisah Hilal.

216&[53261. Hadits, 'Kdta onrg Wng melakulan
fr'an tl&k Mnmpul unhrh *bnmn5P.'

Hadits ini dirirrqntkan oleh M-Daraquthni2les dan Al

Baihaqi2l99 dari hadib Ibnu Urnar, oKdra oftng wng tetah bqbmt
li'an, apbila dipiahkan, mala tidak dapat dikumpull<an

(kattbli) sektmnya.'

153271. Dan dari hadits Sahl bin 5ur6'2200 Maka keduanya

dipisahkan, dan dia berkata, T(edtnnya tidak dapat bersafu unfuk

sdamanya."

2tes 114*rrg Imam Ahmad (no. 5306I
2L96 SuHl AxYNasa' i (no. 2?.561.
2re7 Shalrih Al Br.rldrart bo. 47{ll.
2L% tumn Ad-Darryudni (3 / 27 61.
2te As-Su:rl 7 Al Kubn (7 / 4091.
22oo Pu5rztrl, Al Kubn, karya Al Baihaqi (l /4701.
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Asal hadits ini dari Abu Daud2201 dengan redaksi: Setahun telah

berlalu, yang rnana kedua orang yang berbuat li'an telah berpisah,

kernudian keduanya tidak bersatu.

Hadits lpng berkaitan dengan bab ini:

15328, 5g2gl. Dari Ali dan Umar dan hnu Mas'ud, dalam

Mtshannaf Abdur.razzaqzzoz 6*r lbnu Abu SSnib66. zzo3

2L69-153301. Hadits: Bahwa beliau $ memisahkan

kedua or:rng !/ang berbuat li'an, dan beliau menetapkan

dituduh (dicemooh) dan fidak pula anaknya-

Abu Daud220a r.oi*,u*g.ar-* dengan redalrsi ini, dari hadits

hnu Abbas, di akhir ldsah l-nd. Di dalarn sanadnln terdapat Abbad bin

Manshur.

t53311. Dan dalam ttat At Khikl diriwayatkan dari jalw lbnu

Ishaq, dia menyeautkan Amr bin syr'aib dari aphnya, dari kakeknya,

dengan rnalma hadits lnng sarna.

'Hadits Abu Bahrah: Dalam pengulanganqn tuduhan

At Mughirah.

Ini akan disebutkan dalam pembahasan, Qadzf (tuduhan

beNzina), inst/aalah.

22oL grr*r66rrDaud (no. 22501.
2202 y*6^r-1 AMunazzaq (no. 12433, 124U, 12436L
2203 Mushannaf hnu Abu Syaibah (4/1731.
220a 5r*rr66uDaud (no. 22561.
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2L7O. perkataan penulis: Berdalil dengan perkataan
kami: bahwa orang lpng dituduh berzina tidak dikhabari;
lnng mana Nabi 0 fidak memperingatkan Syarik bin

Sahma, dan fidak mengabarkanqn dengan fuduhan
tersebrrt. Selesai.

Ini bertentanganz2os dengan apa lrang telah dinukil olehnya dari

Aslrsyafi'i lpng mana dia ($prik) ditanya, Ialu mengipgkarinya, dan

beliau tidak menyrruhrya unhrk bersurnpah, akan tetapi hujjah dalam

hal itu adahh hadits Ummn bin Hushain: Bahwa seorang wanita dari

Juhainah mendatangi Nabi $.... I-alu dia menyebutkan kisahnya, di

dalarn hadits tersebut frdak'disehrlftan bahua Miau bertanya kepadanya

dengan siapa dia berlruat. zina, dan 6dak pula beliau mengufus

kepadanya, begihr pula dahrn ldsah Al Gtnmldl5nh.

2171453321- Hadits Abu Hurairah dan Zaid bin
Khdid Al Juhani, keduarrya berkata: Seorang arab badui
datang kepada Rasululhh t ketika beliau sedang duduk, dia

berkata, "Wahai Rasulullah, aku bersumpah kepada Allah,
hendaknya engkau menetapkan hul$m kepadaku kecuali
dengan kitabullah...." Hingga akhir hadits dengan redaksi
yans panjang.

Hadits ini diriuraSntlen oleh Al Bukhari dan Muslim (muttafaq

'alaihi)zzoe secam sempurur. Fladits ini juga diriwayatkan oelh At-

Tirmida,ZoT An-Nasa' i,z20a dr. Ibnu Ma;;5.zzos

2ms1.36FSl
2206 Shahih Al Buldrari $w; @42,68€) dan Shahih Muslim (no. 1697, 1698).
2207 SuEtT At-Tvrndii (rro. lztiIf, dan da b€rleta, tladits irrt hasan shahih."
2208 4-5r*, Al Kuba lorlla Arf.Iasa'i (no. 7190).
220p Surru? I&lrm Mafifi bo. 2ilgl.
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vi ,hr '&,t "'^as,i|) ,i L-*,[orrr]-y \ vy

,'^*iitt p )i e q;'rLbt,'AJi+t* i3 'g'*x_
,r'$'q elu ,hit ifu:i;, u;_ JL:-bL ,tr:rt

o'. t {

':u.:it,H €,Y;t 'JoLi
2172-153331. Hadits Abu Hurairah, 'Tig, (golongan)

Wng tidak akan difiak bicara oleh Allah, dan Dia tidak akan
memandang merel<a, dan bagi mereka azab Wng pedih;
fuifu) *seonang yang bersumpah atas harta seonng muslim
lalu dia mengambil *bagiannya, **onang Wng bercumpah
(dengan sumpah dusta) *telah shalat Ashar, Wng mana
telah diberikan kepdan5n lebih dari apa yang dia
beri,zzto dan *seonang yang menggunakan
lebihn5p air.'

Al Bukhariz2lr nleri*r*g<arrnya dengan hadits ini, hanya saia

dia menjadikan yang setelah Ashar itu adalah yang mengambil

bagiannya (mernotongnya). Sementam 14r.;i6r2212 meriwaSntkan

dengan makna yang sama sebagaimana disebutkan oleh pengarang.

2L73-153341. Perkataan penulis: Para ulama menafsirkan firman
Allah &, 'I{atnu tahan kdua sal$i itu saudah sembahjang (untuk

bercumph"malsudnya adalah shalat ashar.

Abdurrazzaq meriwayatkanryn: Ma'mar mengabarkan kepada

kami, dari Ayyub, dari Ibnu Sirin, dari Ubaidah, dengan hadits yang

sanrl.

22to N Hafizh dalam Fathul Bari berkata (13/2021: ditulis dengan mern-fathah-kan
lwnah dan ha ' dan sebagiannya, dengan merdhammah-kan awalnya dan

. meng'kasrah-kan huruf f/ra', pendapat pertama lehih mjih.
2211 56611, Al BuLhari bo.26T2l.
2212 56u1r;1", Muslim (no. 108).
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Ma'mar berkata: Qatadah berkata dengan redaksi dan makna

lrang sama.

15335]. Abd bin Hamid meriwayatkannya dari sisi lain, dari

Qatadah, dan dia menambahkan, dikatakan "Indahaa ashbirul

aimaan.n2213

+ Wri,t i;u g:"lir 6 G ,Ly. [oryr]-y \ v r

itbLlvt u,;r ^$tJl;,,kiU
2L74-153361. Hadits, "A hart Jum'at terdapat sa,tu

jam ftnaa),2214 yang firarn frdak ada xorang hamba muslim
meminb *suatu lre@a Allah kecuali AIIah al<an

metnbikarutgn-'

Hadits ini rnasyhtr diriwaptkan oleh Al Bukhari dan Muslim

(mutbhq alaikyzrs dari hadits Abu Humimh.

2175-15331- Perkataan penulis: Ka'b Al Ahbar
berkab, "Ihr adalah ulakfu setelah shalat ashar." Namun ifu
disanggah dengan sabda beliau C, "Dia shalat.,.." Dan

shalat setelah shalat Ashar adalah makmh, lalu dia
meniawab bahua seorang hamba datam shalat selama dia
menunggu (tibanya unkh{ shalat.

Ini bertentangan dengan apa lnng tertulis dalam kitab-kitab

hadits; karena pengulangan ini datang diui Abu Hurairah dan Abdullah

2213 Ljh. Tafsir hnu t(atsir (2/1121.
22ra pu6rrl naskah asli tertulis, "Iie'alf
2215 56u1ri1l Al Bukhari (no. 935) dan Shahih Muslim (no. 582).
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bin Salam, dernikian pula 5nng terdapat dalam riwayat Malil<,zzre

p€ngarang kitab Sunan2277 dan Al Hakim.2218 $smafara itu, zhahir

hadits ini menunjuklon adanya perpindahan pernikimn, karena di dalam

hadits disebutkan bahwa Abu Huraimh bertanya kepada IG'b Al Ahbar

terlebih dahulu, lalu dia bertanya kepada AHullah bin Sala'rn setelahn3n,

maka t€riadilah pengutangan di antara kedtranya mengenai hal itu,

solah-olah itu tdah hilang dari naslohnp.

Hadits ltang berkaitan dengan bab ini:

t533S]. Dari Anas yrang diriwalntlon secam mar{u', '&rihh sfu
qEIctu tptgl dihanplan pada lnri Jumbt setelah Ashar hingga

teftannnSa mablnri.' [hadits ini diriwayatkan oleh At-

Tirmftlzil.zzrg,zno Sanadnya dlnll \
2176. Perkataan penulis: U'an di nnsa Rasulullah d} dihadiri

oleh lbnu Abbas, hnu Umar dan Sahlbin Sa'd.

Menurutku: adapun lbnu Abbas telah ditetapkan bahwa dia

mernang menghadiri li'an tersebul. dengan Perkataan penulis: Aku

menyaksikan di terdapat dalam Ash-Shahih,zzzt dar. begitu pula Sahl

bin 9t6.2222 sedangkan hnu l)mar,222e dia telah meriwayatlran

kisahnya, dan secara zhahir dia pun menyaksikan kejadian kisah

tersebut.

2216 Muwatlrtlm Imam Malik (1/108).
2217 swar| Abr.r Daud (no. 1046), SunanAt-Tirmida (no. 497), Sunan An-Nasa'i (no.

14i10) dan Sumn hnu Majatr (no. 1137).
22J8 4114*p4u7l1/2791.
?2te Duii p dan -.
22o Surmn At-Trmi&i (no. 489).
222r Shahiti NBukhari (no. 47471.
2222 56u1y1iAl Bulfiari !no.4745).
223 shahih NBukhari (no. 47481.
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2L77-153391- Perkataan penulis: Diriwalntkan,
"swnpah .*oftrng wanita pezina menjauhl<an rumah-rumah

Wng sunyi.'

Hadits ini diriwaptkan oleh Al hihaqp.zzz4 Dan Al Ismaili juga

di dalam Mud Hadits Yahn5a bin Abu lhbiPzzs
dari jaltr Ali bin Zra\2an, dari Abu Hanifah, dari Nashih Abu AMillah,

dari Yahya, dari Abu Salarnah, dari Abu Huraimh.

Pengamng Mrsnad frrdaus juga meriwayatkannya dari jalur

Muhammad bin Al lalean, dari Abu Hanifah, dengan hadits lnlrg sarn,

di dalam seUmtr hadib.

At:Tirmi&i menyebutlonrrya, dan dia pun m€nganggapnln

cacat dengan

l5340l. Ibnu Thahir dengan sand sgmi, dali

hadit Abu Ad-Darda.

153411. Al Bazzil226 meriuraSntkannya dari hadits

AMurrahrnan bin Auf dengan redalsi, 'Sunph s@mng unnib peina
m azgMangkan (mq*euhl<an) lrub.'

Dia berkata: Kami tidak mengetahui Hislram bin Hasan men-

sanadl<an (merryandarkan) hadits dari Yahya bin Abu Katsir kecuali

hadits ini. Dan kami tdak mengetahui yang meriwayatkannp dari

Hiqnm kecrrali hnu Ulatsah, seomng yang hryinul hadib.

Menunrtku: ada perbedaan di dalamnp terhadap Abu Salarnah

bin AMurrahrnan, dia mengatakan bahwa ini darinlp, dari a1nhqp.

Sernentara rnayoritas mengatakan bahwa dia tdak mendengar darinlp.

22?ta A"-5rr-, AI Kubn (10/351.
22?s ltrtterrdapat di dalan. Msvil Aqrqlhab, lor!,a Al Qadha'l juga (no. 255).
2226 74,-14 Ng5i""T (no. 1034).
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Nashih bin Abdullah berkata: Dari Yahya bin Abu Katsir, darinyn, dari

Abu Humimh

Yang lebih shahih dan itu adalah yang diriwaptkan oleh

Abdurmzzaq dari Ma'mar, dari Yuhya bin Abu Katsir, dalam sebuah

riwayiat, Ialu dia menyebutkannya s@am mualdan mu'dhaL

153421. Abdurmzzaq2zzT fuga meriwayatkannSn dari Ma'mar,

Stnikh dari Bani Tamim mengabarkan kepadaku, dari seorang syaikh,
yrang disebut Abu Suwaid: Aku mendengar Rasulullah $ bersabda,

'SanngghnSa surnph unnib peba mqnandulkan nhim." Ma'mar

berkata: Aku mendengar lainnya menyebutkan di dalamnyir, o... dan

mqlgnngi jumlah, dan mengosongkan rumah-rumah
(pa*ampuzgan).'

ir; *t ;)L tor J2 'ulr :Lt* [ortr]-v r v,r

,:5,|k,i;k ;s'rrf &- fr?r,lt, & r:$a : ;bif.
.r+[

2178-153491. Hadits: Bahwa Nabi S bersabda
kepada kedua orang yang melakukan fi'an, "Perhifungan
kalian ada pada Allah, Nlah mengetahui bahwa salah
*onang dari kalian betdua telah berdusta, apakah ada slah
eorarry dari lalian furtobat.

Hadits ini diriwayatkan oleh Al Bukhari dan Muslim (muttafaq

alaihlQzs dad hadits hnu Umar.

2227 Nvnzd meriurayatkannya (5/79), hnu Abu fuhim dalam Al Ahad ual Mabani
(no- 1214) dan Ibnu Sa'd Q/66) dari jalur Abdurmzzaq dengan hadits yang sama.

2228 Shahih Al Bukhari (no. 4748) dan Shahih Muslim (no. 1493j.
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*Hadits: Saling metatnrkan li'an diatas mimbar.

Ini akan disebutkan.

2l7g-l534dll- Hadits Abu Hurairah, 'Ebrangsiap
bercumpah di atas mimbarh, ini deryan arnph tnng
futdos (dush), meskiptn dqri *bwh sirrah maka waiib

bagrryn nenlra-'

Hadits ini diriwaSntlran oleh Ahmad,w lbnu Maiahzzeo dan Al

Hukirr2231 dengan redaksi, 'THak wrug hfuk l&ki aku pun budak

warrib bqsnryn di aas mimbr ini dqzgan xnph Spng badua
(dusb), walaupw atu [s&wh siwk yans lqrbbrc me-lainlan telah

wiib bg@ naala.o

Catatan:

Tdah trilang kata basah 0ernbab) dalarn perkataan Ar-Rafi'I.

Pengarang Al Muhimmpzes kel6, dengan menulis

lsiunk]zzs4 -dengan syin mu'fiznmh-dan dia b€dnta, 'Syimk an-m1i(bh

sendal)" tidak sebagaimana 5ang db katalGn.

we Mvscrrcd Imam Ahmad (2/518)-
?23o StnruTlftlnu Majnfi (no.23261.
2z3L 41 74*6ru1 14/2971.
2232 Dalarnnaskah ask "Ala svinl{ dan 3png b€nar t€rdaPat dalarn p dan a
2233 9i dalam n--.'terhris Mubhanptdan itu adalah ltefiru, sernentara dalam catatan

kaki "g' tertulis, "N Muhtunnmt ka4p An-I.launwi dan Asnawi juga, dan

pensFrang menyebutkan Muhtunnnt Purllawa$di dalarn lrirhb ini-"
2M Dahmnaskah asli, "5gzra&(hli)'dan yang b6rar di dahm 3 dan s
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Uti ,s* 
"b

.;L
?rt; 1r.* . [or t o]-Y \ ,r .

i:^fr;f; -g

2180-[53451. Hadits Jabir, "Siapa saia Wng
furcumph di atas mimbrku ini dengan *buah ampah

tnng dos (dtsta), mala hendalm5m dia menempati tempat

dufulm57a di dalam nenka-"

Hadits ini diriwayatkan oleh Malik,2235 66,, pu,6,2236 An-

Nasa'i,22sz Ibnu Hibban,2238 hnu Maialp2ts dan Al Hakim,220 dan

redaksi miliknln, hanya saia' dia mengatakan, "FalSnbbwum"'

pengganti "Tabwtn " dan hadits itu menriliki beberapa jalur'

Hadits lpng berkaitan dengan tnb ini:

t53461. Dari Salarnah bin Al Alwa di dalam AthThabrani'2z4l

Il3/L7l. Dan diri Abu Urnarnah bin Tsa'labah di dalam .4/

6rrp2az karya Ad-Daulabi, dan di dahm hnu Maiah2243 dan Al

11u1*n.2:ll

22.$ gi dalan Al Mumththa' (2/7 271.
2% Sunn AblttDaud (no. 32M\
zzzT 6"-5rr-7AlRtbm, karyn An-Nasa'i (no. 6018)-
2238 Shahih lbrm Hibban lAl lhsatdno. t1368).

2z3e d/,E,n[fiIuMaFh (no. 23251.
22410 N Mwdtali (4/29G297).
22aL 41 Mu'fu, Al Kabirlno. 62971.
?242 41 16- Wal,*ma 11 /25 / no. 951.
2243 gr-rr16rn, Mairfi (no.23241.
22M 41 y*til,rp (4/396,t.

l6t'b
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2181-[53481. trerkataan penulis: Diriwayatkan bahwa
beliau * (memerintahkan) melakut<an li'an antara orang Al

Aialan dan istrinln di atas mimbar.

Hadits ini diriwaSntkan oleh AI Baihaqi226 dari hadits AMullah

bin Jaldar, dan di dalam sanadnp terdapat Al Waqidi.

t53491. hnu Wahab meritraSntkanqTa di dalam Muwaththa-n5n

dari Yunus, dari lbnu Syihab, atau hinnSa: Bahwa Rasullah S
meny.rruh sr.rami dan ishiqn (trnfuk melalarlon li'arl, ldu keduanya

setelah Ashar di atas mimbar.

Catatan:

Riwagaat ini udak mernerhkan pentahdlan Ar-Rafi'l bahwa "'ald'

di dahm hadits ters€brd bernrakna ''ird battkan ihr menguatkannp.

i;. t, :Ll- .[oro.]-r r,rr
.-^?)r fi:

2182-t53501. Hadits, 'Di anbn kuburanku dan

mimbarku tetdapat taman dad bfinn-brmn grurga.u

Hadits ini diriwaSntkan oleh Al Bukhari dan Muslim (muttafaq

alailli2246 dari hadits Hafsh bin Ashim, dari Abu Hurairah.

pur-11*.'i2247 meriwaptkannya dari jalur Abu Salamah,

dari4n.

Hadits yang berkaitan dengan bab ini:

2245 As-gpat Al Kubm (4/3981.
z2'16 shatrih Al Bukhari (no. 1196) dan Shahih Muslim (no. 1391).
22q Sun?ArYNrasa'i (no. 695).

l.a -.-a. -. a-

,l *Y \5r?r) LtrP
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, Dari Abu Bakar, [..lmar, Ali, Az-Zubair, Sa'd bin Abu Waqash,

hnu Umar, Abdullah bin Zaid Al Muzani, Abu Sa'id Al Khudri, Jubair

bin Muth'im, Abu Waqid Al-laitsi, Zaid'bin Tsabit, Zaid bin Kharijah,

Anas, Jabir, Sahal bin Sa'd, Aisyah, Mu'adz bin Al Haris Abu Halimah

Al Qari, dan lainryn. Abu Al Qasim bin Mundah menyebutkannya di

dalam Tadzkirahdya.

t535U. Hadits Abdullah bin Zaid; diriwayatkan oleh Al Bukhari

dan Mtlslim,u$ dengan redaksi, 'Apa Snng tadapat anbm rumahku

dan mimbd<u adalah tanmnt dari bman-bman sutga."

t53521. Sedangkan hadits Anas; diriwayatkan oleh Ath-Thabrani

di dalam N Awatlf24e dari jalur Ali bin Al Hakam, dariryp, dengan

redalsi, 'Ap gang tadapt anbm tranarku dan mushallaku adatah

bnnn &ri bnpn-brmn surga.n

2183. Perkataan penulls: Dan apabila dia telah
selesai dari kalimat lrang empat hendakqn seorang hakim
hendakn5Ta berlebih{ebihan dalam menakutinSTa dan
memberikan peringatan kepadarr3n, lalu dia memerintahkan
seoriang lelah unfuk meletakkan tanganryra di atas

(zuami) agar dia dapat mencegah dan menahan
(perkataan kelima), dan hakim pun berkata, "Bertalnpalah

kepada Allah." Sementara ifu perkataanmu, "MalG wajib
bagiku lalmat Allah"; diwajibkan baginya laknat Allah apabila
dia memang berdusta.

Dan dia pun mernerintahkan seorang wanita unfuk meletakkan

tangannya di mulut wanita ifu (istuiq;a), apabila dia telah sampai kepada

kalimat marah, apabila dia enggan kecuali habis waktu, maka dia

2248 565i1, Al Bukhari (no. 11.95) dan Shahih Muslim (no. 1390).
22ae 41114rtim AtAusath (no. 5231).
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mentalkinkannya kalimat yang kelima, mengenai hal ini telah

diriwayatkan dari Nabi $ dalam riwayat Ibnu Abbas.

Ini sebagairrnna y.ang dia katakan.

153531. Abu Daudzso meriwalntkann5n dari riwaSnt Abbad bin

Manshur, dari Ikrirnah, dari Ibnu Abbas, dengan redaksi yang panjang,

dan di dahm tidak terdapat: Bahwa dia tidak memerintahkan seomng

lelaki untuk meletakkan tangannya di mulut suami, dan tidak pula

mernerintahkan u/anita meletak*an tangannya di mulut wanita (sang

isbi).

[B, dia merniliki dari sisi (jalur) lain,2251 dan riwa5nt itu pun

terdapat dalarn riuaft An-Nasa'izsz dari hadits bin Kulaib bih Syihab,

dari lbnu Abbas juga: Bahwa beliau $ mernerintahkan seomng lelaki

k€filo bdiau mernerintatrlon kepada kedm orang lpng salins

mdalnrkan /''az unhrk melalarkannya, dgil meletakkan tangannya di

muhnqB (suami) pda kali kelirna, lalu berkata, "Sesungguhnln itu

waiib adarrya.'

Adapun kepada seorctng wanita (isri); maka aku fidak

men€rnukannln.

'Hadits, "Kdua orang Wng aling melakukan li'an
Mak dapt futatu untuk *lamanga-'

Hadits ini telah disebutkan.

218/t-15354t. Bahwa Nabi & (memerintahkan) untuk

melalnrkan li'an antara Hital bin Umayyah dan istriqn lnng

2N $nan AbuDaud (no. 22il1.
?%t truTAbuDaud (no. 2?jl51.
%2 SunanAr.Nasa'i (no. 3472).
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pada saat ifu dalam keadaan hamil sementara beliau
mengingkari kehamilan tersebut.

I-Iadib ini diriwayatkan oleh Al Bukhari dan Muslim2253 666
hadits Ibnu Abbas, dan tidak disebutkan s@ara gamblang, namun
diambit dari sabda betiau *, "Yu Al[ah, jelastentah (bukbkanlah)."Lalu

\rnnita ifu datang dorgan seorang anak yang mirip dengan apa yang

dituduhkan atas hal itu.

Dan dalam Ash-Shaltiliahrzzs4 dari Sahl bin Sa'd di dalam

sebtrah kisah Lhpaimar Al Aialani, dan wanita itu dalam keadaan hamil.
Akan tefiapi AI Bukhari menjelaskan bahwa itu adalah perkataan Az-
Zuhri.

2158. perkataan penulis: Terrdapat riwapt lrang
menjelaskan bahwa ada47a ancarurl bagi oran l1ang fidak
mengalnri seorang bagran darirya, dan rnengikutdsertakan
(isfriltd seorang anah lang bukan darinSn.

Adapun redaksi yang pertama; mat<a pembahasan mengenai hal
itu telah dlydrutkan sebelumngra, di dalam sebuah hadits, ,Lelaki

,rwmpn tang nwTginglod analm9n... i

S€dandcn redaksi ynng kedua, yaitu istilhaq; aku tidak melihat
hadits mengenai hal itu Snng menjelaslon secara gamblang adanya

ancarrran bagi fiang yang mengikuktsertalon seorang anak yang bukan
dari bagbnnya, n rnun ancaman adalah bagi orang yang diturutsertakan
apabila dia mengetahui batilnya hal itu, di antara riwayatrya adalah:

22sTdahdl;ehdran.
22il Shatrih AI erktrari (no. 5308) dan Shahih Muslim (no. L49Z).
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153551. Riwayat yang diriwayatkan 'oleh Al Bukhari dan

Muslim,2255 dari hadits %'d, Tlamngsiap gang merzgakui seomng a5ah

di dalam Islam selain aiahnia, sqnanbm dia mengebhui bhun dia

bukanlah ayahn5a, mala te.lah dilnmnl<an suga bqr"t ."

153551. Masih diriunyatkan oleh kedtraq;a ,2256 6uri Abu Dzar,

'Tidailah s@rzrng telaki mangakui kepda bukan ayahnSm, sqnentara

153571. Dan riwayat Abu Daud ,22s7 dani Anas, "Barangsiapa

3nng mengaku k"pada selain aSnhnln Vblu% bersandar kepada selain

nnubnya,, rnaka telah u,aiib bagnya laknat Alhh.' ,

15358]. Riwayat lbnu Hibban di dalam &nhilrnya22se dan lbnu

Maialp26o dari hads hnu Abbas, Barangsiapa dinisbatkan kepada

selain ayahnya...." Dengan rnakna hadits yang sama.

Terdapat beberapa hadits fng berkaitan dengan bab ini.

2186-[53591. Hadits Umar: Apabila seorang lelaki

mengakui anakngn meski sekeiap mata, maki Udak teriadi
penafian itu padanSn (dia dianggap telah mengakui anaknya-

peneri)-

Hadits in nnuqutAl Bailraqizzor meriwaptkannya dari riwapt

Mufrrlid, dari A41$pbi, dari qrrrmih, dari Umar. Dan dari ialur

Qabbhah bin Danib: Bahwa db menceritakan dari Urnar: Bahwa dia

zzss 55"111', Al Bul*rari k:r;.- 67661dan StEhih Muslim (no- 63) (114).
2zs6 Shuhil','61 Buldnri (no. 3500 dan Shahih Mus$m (no. 6fX112).
m7 Sumn AbuDaud (no. 51fS).
w gidalam naskah ash dengian hw:d emury dan yang bernr terdapat dalam 3 clan

225e 51n1ri1ihnu Hibban (Al lhsaVno. 417).
2260 Si anlfrlnu Mafrfi (no.2609|.
2261 9L. As-Sunan At Kubm (l /4121
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menetapkan (suafu hukum) tentang seomng lelaki yang mengingkari

anaknya dari seorang wanita (istri), yang rnana kefika anak ifu berada

dalam pertrt istuinya, dia mengakui bahwa itu adalah anakn5a, natnun

k€dka isfuinyra melahirkan anak tersebut, dia pun mengingkarinya, rnaka

Urnar mernerintahkan unfuk mencambuknya dengan ddapan puluh

cambukan, atas kebohongannya, kenrudian dia mengikuktsertakan

anak tersebut.

u# ,rJ 4-^+,'tJG *3 {'\" J-'fi:Ly
. ai.t:jf {.,1 i>+lat gr;

' Hadits: Nabi Muhammad I berkata
kepada Fatimah binfi Hubais!, e: 'Tinggalkanlah shalat
pada hari-hari tlaidlunu.'

Tdah diielaslGn pada bab "Haidh."

' Hadits: bahunsanya Nabi Muhammad N berkata
kepada lbnu Umar g 57ang telah menceraikan istrin5n pada

ma:xr Haidh: 'Hendakryra engkau pergauli ia dalam keadaan
suci lalu engkau cerail<an setelah setiap Haidh satu cerai.'

Telah dijelaskan pada bab "Cetrai." Dan hadits ini diriunyatkan

dari beberapa jalur, sedangkan lafazh teks hadits seperti ini belum
penrah aku jumpai.

Namun menriliki kesamaan makna dengan riwapt lain, yang

mendekati rnal{na tersebut adalah:

I
I
I
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154591- Hadits png diriwaSntkan lrnam Ad-Daraquthi2262 dafiidlur

Ya'ala Mu'alh) bin Manshur dari q^r'aib bin Ruzaiq bahwa Atha Al

Khlmsani menceritakan mereka dari Hasan ia berkata bahwa AMullah bin

Umar menceritakan kami bahwa ia telah'menceraikan istin5a sahr kali

kefika keadaan Haidh, lalu ia ingin menambahkan dengan dua kali cerai

kefika keadaan dud masa Haidh, kenrudian ia sampaikan kepada Nabi

Muhamrnad $ dan Nabi Muhammad $ berkata: ApalGh ini?! Allah telah

mernerintatrkanmu, dan engkau telah menplahi sunnah (ketentuan),

ketentuanrryra "Hendaknya engkau pergauli ia dalam keadaan zuci lalu

engkau ceraikan setelah setiap Haidh satu cerai."

' Hadits: bahwasanS;a Nabi Muhammail $ membaca:

@ Gfu'"irfi$ "HendaHah l<amu cenilran mereka pada

unlfi, merel<a dapat (menghadapi) iddahnSTa (57ang waiar)'"'

(Qs. Ath-Thalaaq [65]: 1).

Telah d$elaskan pula pada bab "Cerai."

-Y\AV

.:!*'C:) $,11 6:..1

2187-t53611 Perkataan penulis: diriwaptlran bahwa

Nabi Mnharnmad e berkata: 'Janganlah anglau menyinmlan

airmuz%S Na bnaman onang lain.'
Fladib ini diriwa5ntkan oleh Imam Nu;nad,zz& Abu Daud,2255

7irrn66,z266 dan lbnu 1a61o*rn67 dari riurqat Dari Ruwaifi'hnu Tsabit Up

%2 Sunan Ad-Daracuthni $n\.ms 641956..
zzca 1ftsnad lmarn Ahmad (4/l0&t0gl
2265 5**Abu Daud (No. 2158).
2266 5gr-'t Tirmidd (No. 1131), la bertata: hadits ini Hasan.

y ,i6 p:, ilLbt * fi ,s? ,li .[oYr\]
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bahwa Nabi $ dengan lafaz/tel<s: 'Tidak halal bagi seseomng yang

beriman kepada Allah dan hmi akhir menyiramkan aim5a pada tanaman

orang lain."

Dalam riwaSat Imam Hakimzzoa dari riwaSnt hnu Abbas rS pada

awalnya: Nabi Muhamrnad $ mernbaca melarang pada hari

perang Khoibarr.rnhrk menjml harh mmpasan d.ng sampai;kt
dibagikan dan be*ata: 'langanlah engkau menyiramkan airmu pada

tanarnan orang hin."

Teks aslin5aa terdapat dalam riwaSat lrnam 1r1u*'1.2269

Hadib ini dibmt dalil oleh ularna rnadzhab Hanbali untuk mdarang

menilahi wanita fumil sebab berbuat zina, sedanglan uhrna mdzhab
Flanafi menjadikan hadits ini dalil trnti.rk melarang menyetubuhinya.

Ulama pengrkut rnadzhab q,afi'i menjawab bahwa hadib ini

.Maku r.rntuk u,anita budak bukan seluruh u/anih.

Kernudian dikomentari bahwa lafazh hadts menggrrnakan kata

urnurn, juga hal ini dipalruat dengan riiwagrat Sa'id bin Al Musay4,rab dari

Itladhroh seoftmg laki-lah dari golongan ,4nshar berkata: Aku menikahi

s@rang wanita peraunn (rnenunrt lalu aku ksetubuh
dengann!,a dan h sudah , ga mdanjutkan hadib) ia berkata:

"Kemudian Nabi Muhammad $ mernisatrkan (mencemikan) kedtnn5a."

Hadits ini dirirrasBtkan gleh lrrnrn Abu Daud.zro

I
I

zL67 Sil,alithlbru Hibban (bab bcrbut baily' No. 4850).tu 1Y1q*6o1r(2, s6dan lga.
?23e S@an ArbNasa'l (No. 4f4l51.
mo StuwTAtntDaud (No. 2131).
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€€Jtt *,P t *v \t * U, q) Jtt, F fu,,V't:
.rri;i:t',y q ,i

2188. (5362)- Perkataan penulis: Subai'ah al-Aslami!,ah

melahirlran setelah zuminp meninggal setengah bulan, maka

Nabi Muharnmad $ berkata kepadarrya: 'Engkau telah halal,

menikahtah dengan oritng lpng engkau kehendaki-"

Hadits Mutbhq 46i1f271, dari riwapt Subai'ah Al Aslamifh dan

Ummu Sahrnah, sedangkan telrs yang tersebut diriwaSatkan oleh Imam

Malik dalam Al Mumthttm'227z dqgan r-rrgkapannlra, begiht pula Irnam

Nasa'1,227s dalam riwapt Shahih Al Bukhari dan Shahih Muslim tidak

dijelaslon batas wakfu setengah bulan, akan tetapi di dalam Shahih

g,uy7^i227a dqelaskan bahwa Subai'ah Al Aslamiyah melahirkan setDlah 40

(enrpat puluh)hati.

Dahm satu riwayat lain "l-alu aku berrnalam sejenak sekira 10

(sepulut{ nvrlilnnzTs

Dalam riwa5at Al B.ilfiari dan Mrslim2276 "6 aku melahirkan

setdah beberapa rnalam" tanpa disebudon runxlattnta.

t53631- Fladits ini diriwaptkan Imam NmilP277 dari riwapt hnu

I\,tas'ud, dan b€rkata: setelahnlA 15 0irna Mas) rnalam. Hal ini sesuai

dengan teks asli.

Dan dahm riwa5nt Irnarn flp[r1656'i2278 "23 (dm puluh tiga) hari.

mt stnhih[Bukhari (No. 5319)dan SiahlrMuslim (No. 1484).
2tt2 11 114u*rillfrla'lnran. Malik (2/589).
Ns &nanNas'I (No. 3516).
m4 stuhih$Bukharr No. 4909).
zns 9611115 6l Bukhari (No. 5318).
m6 SlnhihBri$ari (No. 5320) dan Shahih Muslim (No. 1t185).
m? Y,-n/imam Ahmad $/Mn.ms SwanNasa'I (No. 35O8)
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Namtrn dalam riwayat5nng hin2279 "sekitar 20 (dua puluh) hari.

Seaangkan dalam ritra5Tat Irnam Al Baihaqi2280 "5utr, bulan atau

lebih sedikit."

Dan dalarn riurayat imam Thabrani228l "2 (dm) bulan."

',# tWti?rt ,-tt i ir,Jl ,r-*.[orrt]-rr,rr
.'^{rL':l ryt',Ji;Wy &

2L89- [53641- Hadits Riuayat Mughirah bin Syu'bah:

'seorang perempuan lpng $arnint a hilang, harus menunggu

sehingga ada berita ketetapan meninggal atau cerai dari
grami.o

Diriwalntkan ol€h lrnarn AdDardquthni'zzs2 drrti riwapt Mtrghiroh

bfor q4itarr- dengan tdrs "sarnpai ada berita."

Imam Al nainaqlzzae dengan tdls "SarnPai ada kgdasan," adapun

sanadnyn Dtnif [€rnah), irnam Abu 11uffi284, Baitraqi2z8s, Abdul

tlaqzzx,lbnu alQothanz%7 darrlainrryn mengansrelap hadits ini dhaif'

2I:90. Perkataan penulis: Diriu4ntlon dari Sifi Ai$rah

dan Tlrid bin Tsabit bahura kedrnrryra berlota iit{a istri lnng
dicerai merryangkal darah Hailh ketiga (setelah dicemikan)

rnlra ia telah terbebas dari $ami.

me SuraanNa;pl (No.3516).
w As€lnyu, Al Kubn 17 /32911.%t Al Mu'ian Al l{abtr(J/I.- 24n% No. 7216).
%2 S.nan Damqr.drni |,s/gtZl.w Asgtu t Al&bn(l/4451.nil 61lftrn"Ab,u Hatlm ll/431/ I.lo. 1P).
2286 As$itta l Al Kubn Q/Q45}
22fi Al Ahltan Al Wtailra $EALw l , Al Waln Wa Al nann l3/t26l27l

j
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t53651- Adapun riwapt Sit Aisyah 6u diriwayatkan oleh imam

Malik dalam kitab .4/ Muwaththa'zzg8 dilijah-u. hnu Syihab dari urwah

dari sit Aisyah, di dalamnSn terdapat kisah dan ucapan Aisyah "Al Aqra',

adalah rndsd'rndstt stlci. "

153661- Dari jalur hnu syihab dari Abu Bakar bin Auurmhrnan, ia

berkata: Aku fidak pernah,men€rnui seotang ahli fiqh Snng mengatakan

selain p€ndapat ini.

153671- Hadits ini juga diriunSntkan imam Baihaqizzas dati ial,r
sut/an bin uyainah dati Az-zuhri dari urwah dari siti Aisyah * "Jika isH

5ang telah dicerai mernasuki rnasa ketiga Haidhn5ra, rnaka telah terbebas

dari srnmi.'

153681- SedarEl{an riurapt Tltidb]ff.Tsabit; diriwa5ntkan oleh Imam

Malik dalarn At Muuathfrza 'itrga,22es dan Irnarn Asrslrafi'izz9t 6ri 1u1*'

Nafi' dan Aid bin Aslam dad SulairrEn bin Yasar bahwa omng gnng sipit

matanyn akan hancur di negam S5am kefika isbi yang diceraikannya

mernasrki rnasa Haidh k"tigu, hlu Mu'awiyah menuliskan kepada Zaid bin

Tsabit: "Bahwa iilo isti 5ang telah dicerai memasuki rnasa kdiga

Haidhnya, rnaka telah taffias dari $Jarni dan suami te6ebas darin5ra,

nrasingr4asing fidak dapat meunrisi dan mer,rnriskan safu sarna lain."

t53691- Diriwaptkan oleh Imam HuLirnz2ez dari ialur hnu U5ninah

dari Az-Zuhri dari Sulaiman bin Yasar dengan tdrs png serupa.

2l9L.l5370l- Perkahan penulis: Driwaptkan
Utsman RS dari lbnu Umar g, keduanSTa berkata: iika

2288 41 74u,*11ifia' Imam Mal*, (2/57G5771.
228e As\Sunn At Kubm (7 /475],-
22e0 41 T4rln ththa' lmam Malik (2/577tl
22et 14,-.4fuir-Syafi'i tlal 296).
2292 at*tidak ternukan dalam kitab Al Mustadmk Imam Hakim, akan tetapi hadits ini

diriwayatkan oletr Imam Al Baihaqi dalam ,4s-1umn Al Kubm (7/4151 dan
jeilump.

dari
isEi

581



Talkhtshul Habir.

!,ang dicerai men5Tangkal darah Haidh ketiga (setelah

diceraikan) maka tdak ada lrembali niu'.
Adapr.rr riwapt Utsrnan *,, tdak aku ternukan.

(5371) - Sedanglcn riuralpt Ibnu tjmar .{h; diriwaptkan oleh

irnam ltla/frl?D3 dan Aqrqpfi'p94 6*ilbnu Urnar &, dari Nafi'dari hnu

tJmar rg,: bahwa h ffiatil ilta sryang lalo:laki m€nceraikan isfoinga, lalu

ishin5ra mernasuki rnasa Flaidh kd[a, mala ia td4 !eb* dari isti, dan

istlf telah b€bas daringa, rnaingrnasing Mak dapat meuarisi dan

maparfslon satrr sarna lain".

Dan diriwayatkan ptrla deh irnam Bai[raqi2295 dari ialur tersebr:t,

dan dari Fhr Af+rtrb, dni l{afl, dari lbnnr Urnar: iika isfuinp mqnas.lki

nrasa Flairlh k€figa, nralra tdak ada lrcrrfiah R@'Wkeduant/a.

Pelaiaran yang dapat dianrbiL

153721Fladits tri dtoirralnfilran pula deh lrnarn Bailraq!2e dari

jahrYal4ra bin Ma'h, merrfiedhkan kepada l€rni AbdulzzsT Wahhab At-
Tsaqaff, dari ubaidilhh, dari ltaf,, dni lbnu Urnar, b bed<ata: iilta laki-lak

menceraikan isfuinla dalarn k€adaan l-laidh rnaka tidak dianggap karena ia

Haidh. Fladib hi lrarr5ra dari iah.r Ab-Tsa@ft, sebagainiana

ucapan Yah1a.m

B€d{ata lrnarn Pxikffi: dan tdah diriwalntlon dari iah.r Yahya

bin Ay4nrb, dari lJbailillah, d€ngm tds lgrg s€rupa.

Al Mtnathttp 'Imam Vlaikl2/578l-
Muspd A.y5nft't (tial: 2971.
As-tumn Al Kubn7/4151.
As.9rarrAltubn(7/4181
ubtd/s5n.
,4s-Sumn N Kubn (7/4181tdrs Yatrlp bln Ma'in: "Hadib ini Gharib, Udak ada
yang manceritakanr4p kecrnft ubaidillah Ab-Tsaqeft. "

?ae rbil.

m3
24
2N
2N
22vt
28
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153731- Dari jalur Zaid bin fs6!i1'2300 Jika laki-laki menceraikan

i{rinya dalam keadaan nifas maka tidak dianggap karena ia nifas.

t53741- Dari jalur hnu Abu M-Zirru6,zz01 dari para ahli fiqh

penduduk Madinah.

2192. [53751- Hadits Riwalrat Umar g,: "Seorang

budak lah-lald dapat menceraikan istri dua kali, dan budak
perempuan dapat dicerailon dua kali $rci.'

I-Iadib ini Malquf ftradib yang disardarkan kepada sahabt),

diriuaptkan oleh irnam Bailraq12302 dad ialw Aqrq/afi'i, dengan samd

(ahrr periwa5ratan hadits) Snng bersarnbtng dan Shahih. Dan diriwa5atkan

juga daxi jalur lain23o3.

153761- Driwaptkan rrula oleh irnam Aqrq/afi'i23o4 dari jalur lain,

dari seorang berasal dari Tbfif, bahwa ia mendengar Umar rg berkata:

iika alar mampu rnaka al<an alu iadikan satu kali Haidh dan setengah,

rnaka sorang lald-laki bed<ata pada Umar rg: rnalra jadikanlah satu bulan

dan setengah, lalu Urnar S, tadiam.

' Plrkataan penulis: hadits ini diriunftkan dari Ibnu
Umar g, dengan Mar{u'dan Mauqd.

Tdah dijela*an

, 2193. 153771Hadits Riuayat Unrar rg,: 'Bahrra uranita

!,ang dicerailran suami hendaknf menunggu untuk

?N lbid-
mt bH.
?'wz 4"30-, At Kubn (7 / 42*4201.
t'tos a"Sr-, Al Kubn (l/435Y dart ialur Ali bin Al Madani, dari Yafu;a bin Sa'ld, dari

q,u'bah, dari Muhammad bftr Abdurratunan, dengan teks tni.
zso{ Y,-r"6 Aq$di'i Wt 298t.
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memastikan tiada kehamilan selama 9 (Sembilan) bulan, lalu
dianggap beberapa bulan-"

Hadits ini diriunptkan oleh irnam yu192305 d6p fisygy6fi'i2306

dari Umar 4&, dari jalur Yahya bin Sa'id, dari hnu al-Musa}ryib, ia berkata:

ba&ata Umar.{g: wanita mana saja 5ang diceraikan, lalu Haidh safu atau

dm kali, kernudian tdak l{aidh k€mba[2307, rnaka ia

m€rungu selarna 9 (S€rnbilan) hian.

2194. t53781- Hadits Riunyat Hibban bin Munqidz S:
bahunsanya ia mencerailnn isfoinya safu kali dalam keadaan
sedang men!,usui anak kecil perempuan, lalu rlaidhnta telat,
dan Hibban iatuh salit, rnalo dikatakan kepadarr5;a: iika
engkau meninggal rnalia ia mendapatlon warisan darimu,
kemudian ia merrlrampaikan hal ini Lepada l$olifah Utsrnan q
bersama Zaid,, dan menarryakannya, lalu Uknan * bertata
kepada Ali * dan Zaftl a,, apa pendapat lalian berrdua?

Makak keduan3Ta meniauab: kami berpendapat bahura jilta
isilrinln meninggal ia mendapatkan rryarisan dari isffi, dan jilo
ia meninggal rnal6 istrinya mendapatkan warisan dariqTa;
karena isilrinya bukan termasrk perempuan-perempuan !,ang
fidak haid lagi (menopause), dan bulon termasrk perempuan-
perempuan lnng belum Haidh- Kemudian istrinla Haidh dua
kali, dan Hibban meninggal sebehnn istringTa masrk pada nralia
Haidh fetiga, rnalo Utsman menetapkan isilriqTa boleh
mendapatkan uarisan dari Hibban

m AlMuuafitta' lrnamDtalik (2/fi2t.
z'ms 74,-o4 Aq.r-StpfrT W: 2981.M Pengaran kitab b€rtota: ft,aitu: tidak mendatanginya)). Dari catatan kaki naskah

GX.



Talkhishul Habir

Hadits ini diriua5atkan oleh imam Aslrslrafi'iz308, 6uti jalur Sa'id

bin Salim, dari hnu Juraij, dari Abdillah bin Abu Bakar: bahwasanya

seonmg laki-laki dari golongan Anshar disehrt dengan Hibban bin Munqi&,

telah menceraikan isfoinya dalam k€adaan sehat, dan istrinya sedang dalam

rnasa menyusui anak kecil p€ranPuannln, lalu disebutl<an riwagt

lagl<apng.

Diriwayatkan juga oleh imam Bailraqi23o9 dati iaLr lang sama.

Diriunyatkan pula deh imam Malik dalam kitab Al

Mur,raththa',2310 dari jalur Yahf bin Sa'id, dati Muharnmad bin Yah5a bin

Hibban: bahwasanln ia merniliki seorang kakek bmrama Hibban yang

merniliki dm isti: salah satr,rrrln dari Sglurgan l{asyim dan satu lagi dati

golongan Anshar, lalu ia mencemikan isfoi 37ang b€rasal dari golongan

Anshar Snng sedang menyrusui, ttingga berlangstmg 1 (safu) tahun, lalu ia

meninggal dan sang istui tidak Haidh, be*ata sang ishi: aku bisa

warisan darin5a, dan kedua istinya berdebat merninta

Ubrnan bin AfFdn mernuhrskan perkam ini, rnaka Utsman mernutuskan

tuntr,rk mernberilennya harta unrisan, kernudian isfoi yang berasal dari

golongan Has!/im mencela Utsrnan dan berkata: pasti anak pamanmu Sang

mernber tahu dan menasihatimu. Yaitu: A[ bin Abu Thalib

Diriwalntkan pula oleh ImamAl Bailraqi.xu

,;{iL'rl'^nL i?;,',&'aAbil ,Ly.[oyvr]-y \ ro

U'G
Ir
it ,lv ,"i(,',j a'tt'33i'i u;, '.* tA q7" €tt "i .a:h"',*t it -J a

.?, ct

W dr:: ,qrgcr:r" hr ,i, :Juii )p

?B@ Mt sd asy-Slpfi f $UL 297I
%t@ As-surmn Al Kubm (7 /4191.
ailo tr1'74u,*ththa' irrrlm lialk, 12/57 2l -
nn 4t3r-, N ttubm(7/419I
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2195- [5379F Hadits: "Bahwasanyra Alqamah
mencemikan istrin5Ta safu atau dua kali, lalu ishiqp Haidh safu
kali, kemudian berhenti Haidh selama 17 (tuiuh belas) bulan
hingga meninggal, lalu Alqamah mendatangi Ibnu Mas'ud dan
berkata: Allah {} menghalangimu mendapatkan harta

unrtannSn, dan meunriskan harta tersebut darin57a.'

I-ladits ini diriwaSntkan oleh Irnam Al Baihaqizslz dili ;6lut
Alqarnah dengan salrrd1yarg shahih, akan tetapi ia berkata: 17 (tujuh belas)

hrlan atau 18 (delapan belas)buhn.

' Perkatdan penulis: Madzhab Umar rg, dalam masalah

penarrtian istri selama 19 (Sembilan belas) bulan, kemudian
dianggap dengan 3 (tiga) bulan.

Telah dgelaskan sebelumnla

' Perkahan penulis: diriwaSntkan darin5Ta lraitu dad
Umar rg,: wanih nrana mja 37ang diceraikan, lalu Haidh safu

ahu dua kali, kemr.tdian tidak Haidh kembali, maka hendaknya
ia menunggu selama 9 (Sembilan) bulan, jika ia mengandung
maka harus menung[lu 9 (Sembilan) bulan, iika fidak maka
cukup menunggu 3 (tiga) bulan, kemudian ia halal kembali
menikah.

Telah dijelaslon dari kitab AlMrnnththa'.

'Jy 
';v1frr ?$l G'# qy .[orr.] -y\11

'r{,q $'jt4i ,:o?rLi grJ'6e'-t, ,:oil;.g--7 'J-7J 'Ot-r- w-

2196. [53801- Hadits riuayat Umar 4g tentang. budak
perempuan lrang $dah melahirkan anak maiilranrryn:

23t2 As\1um Al Kubn l? /4191.
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bagaimana kami bisa menjtraln5;a, sedangkan daglng dan

darah kami telah bercampur dengan darah mefeka-

Pendapat Urnar.{& Sang terkenal adalah melamng unh-rk menjtnl

mereka, sedangkan ucapannla ini fidak aku ternukan sama sekali keaJali

dari riwa5at Abdunazzaq,23l3 6ri ialur Urrnr bin Dzar, ia berkata:

t538U- Muhammad bin Ubaidah Ats-Tsaqafi

k@aku: ayah kami mernbeli seomrg budak perempuiur seharga 4.000

(ernpat ribu) y6ng tdah menggrrgurkan anak dati tuemrya, kernudian Urnar

bh Al Khafi$ab q,%ta mendengar b€rita tersebut, tahr ia mendatangir4B,

dan nrengaluinla, sehingga Urnar 4} merrcdaqn dan berkata: Derni Allah
n 8! Jika engkau melalokan hal ifu rnaka pas6 aku alan mensucikanmu dari

hal ini atau 5nng seperti ini, kamudian ia berkata: dan pasfi akan aku pukul

lah-lald itu dengan damh, dan ia berkata: sekarang, dagi.rg dan darah

kalian sudah bercampur dengan damhnSa, dan kalianmenjualnSra untuk

mencari rnakan dari uang , Allah 8l telah mernerangi kaum

Yahudi karena mereka meniul gaji babi yang telah dilarang oleh Allah &,
rnal6 kernbalikanlah budak p€rempuan ini, ia berkatra: rnaka aku

mengernbalikannSa dan aku terirna 3.000 (tiga ribu) dirham dati uarglnr

pernbelianku

2197 - (5382) - Perkataan penulis: dari riwayat imam

Malik, bahwa ia berkata: ini adalah bdak perempuan kami,

istri Muharnmad bin Ailan, ishi Shidq dan suaminsn adalah

seorang lah-lald shidq, ia mengandrng 3 (tiga) kali dalam 12
(dtn belas) tahr.ur.

Hadits ini diriwa5ntkan oleh lmam Ad-Daraquthniz3ls 6ri 1u1*

riwalat Walid bin Muslim, ia berkata: aku berkata kepada Malih bahwa aku

Mnhan nf Abdwazaq (tlo. 132481.
Mrshanmf Abdwraza No. 558.
Sunaz Ad-Daraquthni 13/3221.'

2313
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m€nceritakan dari siti Aistah *, ia berkata: seomng u/anita tdak akan
trarnil lebih dari 2 (dtn) tahr"rr sesuai bayangan pemintal, maka ia berkata:
rnaha suci Allah &, "bpu Snng mengatakan hal ini? Ini adalah budak
p€rempuan kami, isffi Muhammad bin Ajlan isti shidq, dan suaminya
adalah s@rang lah-lah shicq, iar mengandtrng 3 (tsa) l<ali dalam 12 (dua

@s) tahun, setiap harnil dalarn uralftr 4 (enrpa0 tahun. selesai.

15383]- S€dandan hadib riwalat siti Aiq/ah e, ia berkata:

s@rarg u/anita fidak akan harnil lebih dari z (dua) tahun sesuai bayangan
p€rnintal. Hadits diriwaptkan imam Daraquthnizsl6 juga.

2198. 153841- perkataan penulis: At euttabi
meriuragatkan: bahunsarryn Harim bin Hibban dikardung oleh
ihrn3Ta selama 4 (empafl tahtn-

Inilah Sang dis€htl'n deh irnarn hnu er.rtaibah dalam kitab At
114r'ri7ze17 dan m€narnbahlon : oreh karena itu h dinamakan
Harim, Irnarn hnu alJauzi juga rn€n@utr€nnya dalam kitab At-Talqih.

Irnarn hnu Flaznr iqga menydutkan dahm kitab al-Mtfialla:
bahuiasan3a hadib kri dfuiu,aFflcn dengan telrs: bahuasanya ibu Flarim
rn€ngandungrp sdarna 2 (dua) tahun.

i.; ,2r;;it ;t;t ej 'fi'j;L q*.[or,ro]-y 111

.U; U t"lt'; {ry'€rt
21:gg. [53851 Hadits rii,ayat Umar q: bahwasanya ia

berliata tentang isnri yang slnmiqn menghilang, hendakn5p
mentrrrslu selama 4 (empa0 tahun, kemudian diar,ggap (cerai)
setelah itu.

8_16 Swan Ad-Daraquthni (3/3?.l-g}2l.an Al l.{a'adt, karangan tbru afiaibah GlaL S9S}.
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. Hadits ini diriwayatkan imam Malik dalam lJotjrb At Mu,*tlitl;u'2318
dan Imam Asv-Syafi'i23l9 6ri riwalnt Umar &, dari jalur Yahya bin Sa'id.

Dari Sa'id bin AI Mr-rsa1ryib, dati Urnar S: wanita mana saja ynng suaminla

menghihng dan tidak mengetahui dirrnna suaminlra, rnaka hendakn5n fti

rn€mmggu selama 4 (ernpat)tahun, kernudian 4 (ernpafl bulan 10 (sepuluh)

hari.

153861- Dirir,rn5ntkan oleh irmm Abdurmzzaq,z3zo dari phr hnu

Juraij dari Yahn dengan teks ini, dan diriwaptkan oleh Abu Ubaid, dari

Muhamrnad bin Katsir, dari Al Ar.za'|, dari Az-arhti, dari Sa'id, dad Urnar

$ fui LJtsman ag, dengantds hi.

Akan dis€bulkan jahrr lah dari hadib hi. Irnam Al Baihaqiz3zl iqa
menwlatlennf dariialur lah, dari riu,ayd Llmar &.

Imam hnu Abu qpibah2322 bedrata: menceritakan kepada kami

Ghtrndar, mencertakan kepada karni qru'bah, dari Marshur, dari Mujahkl,

dari hnu Abu laila, dari Urrrar 4b, seperti t€&s ini.

153871. SedanglGn riwapt lrnam Dardqulfrniz3zs darijalur fuhim
Al Ahunl, dari Abu LJtsman, ia tlerlrata: seorang perernpuan mendatani

Uraar bin Al Khaththab dan b€rkata: seomrS iin telah menggoda suamin],a,

dan ia mernerintatrkan isfoinya untuk merunsJu selama 4 (empat) tahun,

kenrudian ia mernerintal*an wali dari suami png digoda oleh jin untuk

menceraikan isfoin5ra, dan ia mernerintatrkan isfui untuk menungslu rnasa

Iddah selama 4 (ernpat)bulan 10 (sepuluh)hari.

22Ol;-. Hadits riurapt Umar rg dan Ali rg,, bahura

keduaqp berkata: jika seorang uranita memiliki 2 (drn) masa

?318 41 L4u,*ththa' ln:rim Malik (2/57 51.
23te Ma'rikt As=1umn Wa Al Abar G{o. 4f,lg0l.
2320 Al Muslnnmf Ab&naq(No. 12317).
B2r Sr.maa Daraqr.rthni (7 /4n.
23tz 41y*1rr-4rhrm Abu qraibah l4/%n.aB SunanDaraqutni (3/3lll.
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ruh dari drn orang lald-hld, rnaka kduarrya tdak boleh
men1ffirbuhiry7a.

153881- Adapun ucapan Unrar r{g; diriwa3ntkan oleh Irnam

Itlahk;2324 dan imarn AqARfi'i8zs dari Urnar rS,, dari llhrr lbnu qfihab,

dari Sa'il bh Al Musaryib, dari Suhinran bin Yasar, bahqamrrya Thulaihah

adahh istui Raslrd Ats-Tsaqoft, lalu b mencemaitrannp 3 (figa) leli,
kernrdim Thulaihah menilntr dahm masa lddahqB, mal€ Urnar
rnernulnrhrya dan srnmirqp dengan darah beberapa l<a[ dan mernbahkan

keduan5a, dan b€rlota: uranita mana saja fng menikah dalam rnasa

Iddahrq,a, jika suarni yrang rn€nilchin!,a b€hrrn menyetubuhirya rnalo harus

keduan5a lrernrdian ia rnasuk,rnasa Iddah dari snmi perbrna,

dan suami k€dua hanya s€bagai pdanrar, narnun jilra sLdah

menlphrbuhinla rnaka trans diplntrlran keduanp dan h rna$rk rnasa

Iddah dari slnmi p€rtarna kenrudian rnasuk rnasa Iddah dari nnmi 3nng
lain, hlu ia tdak bol€h nr€nikahinla kernbali

hnu Al Musayryib berkata: Ia bol€h menganrbil rnahamya, s€bab

snminya sdah mdah.rkan l*alatanrUe.

Imarn baihad ber{rata: Irnarn Ats.Tsauri meriu4atkan, dari
Aslr'ats, dari Aq$nbi, dad ltrtasnrq, dari Unrar r$r ia ingin kernbali Ruirk,

maka btui boleh rnengarnbil rnahar, dan kednanlB boleh kernbali ksama,
Ilra safing rn€ngherdah

t53S9l- Sedarglran rcapan Ali: Dirir,vaptkan ol€h lrnarn Aqf
S/af i%ze dad iahrr TaAan dari AIi rg, bahunsarya h mernr.iluskan

tentarg u,anita yang dinikahi pada rnasa lddahnln dengan: mernisahlon

keduanSn, dan isfoi boleh m€ngarnbil rnahar karena srdah menghala[cn

aa At Mumfiiln 'imam Malik (2/536).
Ba Mtstd esf9lnfr t tlal: 301).M Musndasy-9ryftf glal 301).
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kernaluann5a, kernr-tdian ia hanrs nasa lddal?327 dari

suami pertarna lalu masa Iddah dati $ami yang lain.

Hadit ini diriwagratkan pula irnam Daraquthniz3zs dan irnam

Bailraqi2329 dari jnLrr hnu Jurmij, dari 'Atho', dari Ali r$,, dengan telrs ini-

2201. Hadits riura5rat Urnar 6, bahwa ia berkata: iika

seorang uranita melahirkan, dan sramiqTa belum dimakamkan

maka hatal basrnln menikah.

Hadib ini diriwaptkan d€h irnam 14u6.2330 dan imam Aq7-

S5nfi't,83r d-i jrrlur Naff', dari lb,nu Urnar, bahwa ia ditanln tentang

seoftmg wanita yang ditinggel rmti srnmi dalam keadaan harnil, maka hnu

Umar menjawab: iika ia melahirkan, rnaka halal baginya menilrah. I-alu

seorcmg lak-laki Anshar m€rnhihhun!,a bahwa Umar bin Al Khaththab

p€rnah berkata: jika seorang u,anih melahirkan, dan suaminya belum

dirnakamlran rnaka halal bagtnya meniloh.

Fladib ini jwa diriwayatkan oleh irnam et/r*rurruqz33z dati ialur

Ma'rnar, dari A5ryub, dari Nafi', dengan td{s ini.

Imam A$lr.razzqz383 dan lrnam lbnu Abu SSaibahB3a ;ug6

meriwayatkan hadib ini dari frrhg lbnu [.[pinah, dari Az-Zutui, clari Salim:

aku mendengar s€oftmg lal+lah Anshar menceritakan k pudu hnu Urnar

dan Hata: alar mendengar aphmu berkata: jika seorang u,anita

melahirkan, dan s.raminSn $.dah nalnun belum dirrakarnkan

rnaka halal baginlna meniloh.

2s27 vbil/5591.
2328 Tidak aku temukan ddam ldtab &nazDaraquthni.
23?9 4s ut'gtr, Al Kubm (7 /Mll.
zffi Al Mwratlzfia 'imam Malik (2/589-590).
mt Mustd,*g$nfi'i Flal 2991.
82 Al MushannafAMurnzzaq (No. 11719).
Ns At MushanmfAbdurmzzaq (No. 11718). Darl jah.r Ma'mar, dari Az-Zutui, dari

Salim, dari afrahnfn.
2334 411q*1rrr.1hnu Abu Stpibah 13/5541.
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2202- Hadits riurayat Aisyah g, bahwa ia berkata, iika

karni menghadapi untsan kami, mal<a kami trdak pemah

membelakanginya- Harrya isnri-istri Nabi Muhammad $ yang

memandikan Beliau.

Fladib ini diriwaSnd<an Imam Abu Daud2335, Irnam hnu lvla;d[2330

dan Irnam l-rukirr2337, dan mna&r1p dnhk.

2195. t5379F Hadits: 'Bahurasanya Asrna' binti Umais

isilri Abu Bakar d| yalg mernandilran Abu Ba}ar q, dan Abu

Balor S, yang me{rasiatlon hal ifu.

Fladib ini diriwa5atkan oleh irnanr Al Baihaqi2338 dati ialut Al

Waqirii, dari anak lah-'lah saudar lak}lakiku AzZtshi, dari Az-Zuhri, dari

[Jrwah, dati Aisyah Q: bahr,ya Abu Bakar .l* menrunsiatkan knpada

Umais yang akan mernandikannln, hhr ia fidak mampu dan diwakilkan

ke@a AMurnhrrnn.

t5393]- Imam Mafrk iuga meriwaptkan dalam htab At

Mutntlms3g dari plur Abdulhh bfoi Abu Bakar: As.Ina' binti Urnais yang

mernandikan Abu Bakar a.
Irmm Al naiU4zsao ber*ata: Rir,rapt ini mernilih beberapa

Sgvratfut (riuafrat pentrrpng lain) dad |rhrr hnu Abu Mulailoh, dan dari

'Atho', dan dati Sa'd bfoi lb,rahim, sehNh riwapt t€rs€but Hads tl^rsal.

Tdah diidaskan dari bab 'Jenazah'

233s Sooaa,?Abu Daud (No. 3f4D.
z.ss gr-ryrnr Maph (No. lrt6t).
?,3st NMustadrak (3/59-60).
z338 A"5.*, Al Kubn 13/394I
?.33e Al Muwatlidha 'lmam ltlafu,(l/2231-
zzea 4"3q747 Al Kubn l3/3Y7..
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it yr Lf , {v r,|;#*;, 
r{ ;ffir;; ),.*r,

22A+ Perkataan penulis: diriuraptkan dari Umar,
Ut$nan dan lbnu Abbas g,: bahura oraqg unnita yang hilang

snmiqn, hendaknp mentmgguzill selama 4 (empat) tahun,
dan nrala HdahqTa adalah mh unnita !,ang ditinggal
meninggal suami, hlu boleh rnenilnh.

hri Ah g,: uanih tri sedang dqfr, rnaka ia b6sabar.
r Adapun riwaSnt tJma4 tdah diidaskan sebdumnla, dis€rtai

dengan riurapt Lrbrnan.

Irnarn hnu Abu q/aibah2342 tlerlota: mencerihkan kepada lorni
Abdul A'la, dari Ma'rnar, dad Az-Ahri, dari Sa'id bh Al Musa54rib:

Bafn,asantn Urnar bin Al Khath0rab dan Utsrnan bin Affan b€rlota

keduange t€ntang p€r€rnfuan yarg hildrg nrnniry/a: hendalqa ia

menunggu sdarna 4 (ernpafl tahun, dan nrasa lddahnya adahh 1 (ernpafl

buhn 10 (s€puluh) had.

153%1- S€danglon riur4,at Ibnu Atrbas' Abu Ubaid2343 bertata

m€rnkitahukan k€pada lrarrf Yadd bin Flannr, dni lbm.r Abu Arubah, dari

Ja'far bin Abu Wahryiyah, dari Amr bin Harim; dari Jabir bh ail,
ia rnerryplsikan lbnu Atfias dan Ibnu tJmar dfiarlp tentarg

tlanita 1ang hihng suaminla, lalu k€duar'4;a menlaurab: hindaknf la

merun6gu s€ndfoi23f sdarna 4 (ernpafl tahun, dan rnasa lddahnya adalah

Iddah u,anita yarg ditinggal suami.

Hadits ini diriunptkan ir.rga oleh lbnu Abu qiaibah dari jahr
Abdah, dari Sa'd dengan tdrs ini.

8fr hhm Teks ash: (,J.{J, dan png tetap &n "p'dan "a".
u2 Al lttistutulfl&lru Abu Syribah l4/Bn.
zsas p6el1oL"n oleh knam Al Bath.d datam kttab k-Surnn At lfubnQ/a431.
zaac po6r, Teks as[: (t]Ir c4J0, dan yarg tetap dan "po dan 'J".
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t53961- Adapun riu,aSnt dari Ali; diriwayntkan oleh Irnam Aq1

S!,aafi'i23+s d*i j,rlur Al Minhal bin Amr, dari Abbad bin Abdullah, dari Ali

.ih bahwa ia berkata tentarg wanita yang hilang suaminya: wanita itu tdak

boleh menikah

15397]- Dis€butkan dalam kitab lain dengan tambahan

komentar,z345 Ali $ b€*ata tentang unnita Fng hilang suamin!/a: wanita

ihr sedang diuji dan hendakryn bersabar, ia tdak boleh menikah sehingga

gnkin dengan kernatian sttamin!,a.

Imam Al Baitraqizs4T berkata: perlotaan ini strdah popula,r dati Ali

S, dan ia meriwaSatkannya pula dari jahr 1;ang Dhaif lerrlahl riwalnt png

bertentangan, dengan Hadis Mtnqothi'(tapfis salah satu mnadnld.

153981 lrnam Abdr.rrazzaqm bertata: Dari Muhammad bin

tJbaidillah Al Azrami, dad Al Hakiln bn Uaibah: bahwasanSa ;Ali Q
b€rkata tenpng uranita Fng hilarg snminga: trranita itu sedang diuri dan

hendaknSn b€rsabar, sehingga Fkin dengpn kernatian atau cerai smminle.

t53991 Irnam fl5-fs6g623ae kepada karni, dari

I\4arshur, dari Al Flakam, dari Ali ll} bqkata: hendaknyra ia menunggu

sehingga ia nrengetahui dalam keadaan hklup atau meninggal.

154001 la b€d{ata'23so lbnu Juraij kepada lorni, ia

berkata: Tdah datang k€pada lorni berita bahwa Ibnu }rtas'ud seealot

dengan pendapat A[ t.

2205. [5401F Hadits riuraSnt Umar u[: bahunmrn/a

lrcfil<a $rami lrang hilang kembali, maka ia berhah rrrtuh
kembafi kepada isilrin57a.

x6 tr'1,-r6,asf1,afrf ${rrl: 303).
?.36 74u'r16t,As-Sumn m Al AMr (6/721.
M?,As-Sunn Al Kubm (7 /4/151.M et MstwrmfAbdurrazzaq (No. 12330, 2331 dan 23321.
ue Al Muslnnmf Ab&:naq(No. 12320 dan 123211.m Al Muslnnmf Abdrvrrazzrq(No. 12333).
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Hadits ini diriwagntkan oleh irmm AMunazzaq2Ssl drt iul*
AMurmhrnan bin Abu Laila dai Urnan & deniFn teks yang lebih lengkap,

dan dalam riwayat ini terdapat rawi dalam meskipun

perawinya biqah.

Imam AL/rurraazaqz3sz' 6.L1u: Ab-Tsauri, dari Ytrnus bin

Khabbab mengabarkan kepada lorni, dari Mulahkl, tentang suami 5ang

lrilang, ia berkata: aku meleuati ialan di hidt, lalu jin sampai

aku terdam diri selama 4 (ernpa$ tahum, kamudian isbilnr mendatangi

Umar bin Al Khaththab, rnaka Urrnr mernerintatrkann5a u:fuk merutrggu

sdarna 4 (ernpat) tahun dari saat h menyerahkan Mg?, lalu h
menrinta r,rnlinya dan mencemikannln, dan mernerintahkannSn r.urfuk

Mddah selarna 4 (ernpa0 hian dan 10 (seeuhD hari, lalu aku

mendatangiqa setdah ia menikah, maka Lrmar Q, merrberikan kepadal$

pilihan untr.rh kernbali atau mengambil rnahar Srang telah aku

s€ratrkan.

Irnam hnu Abu gniUatrzgss jqga rn€dunlndennlta dati iahrr
Yahln bin Ja'dah, dari Urnar 9,, dengan tels t€rs€fut

l54}2l- lmam ef gailraqiH rneripqn*an dali jaltn Sa'id bin

Qotadah, dari Abu Nadhmh, dari lbnuAbuYa'h: bahwasanla sorang laki-

lah dari bangsa Anshar kehnr r.urtrk shaht Isya b€rsarna kaumnSn lalu

menghilang, kernudian ishintp rn€ndatangi Lrntar * dan menceritakan hal

tersehrt, lalu Unrar S bertanlp k€pada kaurnq4 mereka menirwab: ia

kehnr tnrtuk shalat IstE hlu rnarghilang, rnalo Urnar S
mernerintatrkannln untuk m€runsgu sdarm 4 (ernpat) tahun, kenrudian la

menLrnggunln selama 4 (ernpat)tahun dan mendatangi Umar l1}, Umar rg

b€rhrryE keeada kaumnla, dan mereka menirrarab: h telah menunggu,

maka Urnar l$ mernerintahlonrryra unfuk menikah, dan ia pun

asr Al Mushamaf Abdrunazzrq(No. 12320 dan 123211.
23sz N Mtshannaf Atdrr;rlaryNo. 12320).
tgst 41,.4,u1:ruoo[hnu Abu q,aibah 14/237 dan 238).
t-s$+ 4"3.*, Al Kubn 17 /4461.
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menil.h2355, kernudian datanglah suamin!,a dan mengadukan hal ini

k€pada Urnar rS, b€*atd umar g: salah seomng dari kalian telah

meninggalkan kduarganln png mereka fdak mengetahui keberadaanqn.

I-alu laki-laki itu berkata: Aku pungn pernbelaan, karena aku sedang

k€hnr shalat Iqp &n s€k€dka Jin mengarnbilku dan aku berdiam diri

b€carna mereka sdarm beberapa wakfu, lalu Jin mukmin dating unh.rk

nrernemngi mereka lahr nrengalatrkan mereka, merekapr.rn mstawanku

Jin lofir menar,rnnku, lalu mereka berkata: telrryata kamu

setrang lakihh muslim, dan lorni tdak boleh menauran kamu, rnaka

mereka mernberikan kepadalo pithan unfuh kdiam ksarna mereka atau

kernbali kepada kduargalnr, dan aku rn€rnith kernbali kepada kehrargaku,

maka mereka mengantarlonlnr, pada rnalam hari mereka tidak mengafrrkku

bicara, dan pada siang hati aku mencir.rn bau debu.

tlmar bertarya: Apa 1ang €ngkau2356 makan kefilo bsarna
nqd<zi?

Ia menftxvab: IGcang, rnalonan yang tidak dimulai dengan

Basrmlah dan minurnan yang tilak m€rmbul&an. Ia berkata: rnaka umar

piEEn trntrk mengarnbil rnahar atau kerinbali keeada

istinp.

Sa'il Hata: I\dattnr menceritakan kepadaku, dari Abu Nadhrah:

bat\ra Unrar mernerintahkanrqp rn€run(gu dalarn rnasa Iddah 4 (ernpat)

hlan dan 10 (s€puhh) hari.

' tladits riura5nt Umar Q: bahruasanya ia menetapkan

kepada suami yang menghilang r.rntuk mengambil istriqp
kembali dari $arli kedrn atau menrbarkanqTa.

Fladib ini dalam riwaSat p€rnbahasan sebelumnln.

2355 P"ti p dan -r.
2356 po6nt Teks asll: (€.!tt), dan prg tetap dan ; dan..r.
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154031- Dalam rivra5rat Imam Al Baihaqizssz dari jaltr Daud, dari

AqAB'bi, dari Masnrq ber.kata: seandainp urnar & tdak mernberikan

pilihan kepada suami yang hilang trntuk kernbali kepada istinya atau

mahamlE, pasfi al(l akan berpendapat bahwa suami tersebut

pahng berhak atas isbirya.

22OG Per&ataan penulis: Ilrasa Hdah dihitqlg dari

uEktu cerai ahu meninggattAla srElni, h*an dari u/alttl

datangnyra berita. Namrn dari beberapa riwayat sahabat

menetapkan sebalikqTa.

154041- Hadits ini diriuiayntkan oleh lrnam Al Baihaqi2ssa 6*i;u1*

s!,u,bah, dari Al Hakam, dari Abu shadh, bahuasanva Ali $ berkata:

wanita berlddah dati had datansnln baita lrcntatan $ami.

Imam Al Baihaqizasg berkatat Rfu,a!tst ini sangat ted(enal. B€gitu

pula 1png diriuaptkan oleh irnam AqrqEU dari A[ 4]'

t5405l- Hadib ini diriuaptl(an iwa d€h irmm AslrqJafi'i dad iahx.

Abu shadh, dari Babi'ah btoi l\trail, dni Ah + bqtata: Inutsa Iddah

dihitltrrg dad had mentrggal atau mencerailwr4p srnni'

Imam Al fainaqiza6o b€rliata drE[Iat P€!,Ena lebih poprler dari

duaSnt ini.

N7,As_Sumn Al Kubm Q /Q151.
a* At\9arul Al Kubm (7 /425}
zsEe 4s\Si an Al Kubn (l /4%1.
?N lula?tfat As-&nan Wa Al Abarl6/4l}

I
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Bab Berkab*g

!r pff UjifAr+ y :agL?fL-*.[o r . r] -rv.v
.gT:,P

2207. Iil06F Hadits riunyat Umu Athiyyah: 'Tidak
dihalalkan bagi seorang unnita berkabung atas seorang ma}rat
lebih dari tiga hari, kecuali karena kemalian $rami....'

Hadits Mutk{aq Ahili,2367 dan teks ini mendekati td<s 5ang
tardapat dalam riwayat irmm Muslim dan imam 66u puu62362.

2208. SaMa Nabi Muhammad g di akhir hadits: harr5;a

sedildt dari qusth (sejenis cendana yang digunakan untuk
membuat asap llang wangr) atau aztrfar (sejenis wanrangian).

Dirir,va5atkan pula: hanya sedikit dari qusth (seenis cendana Sang
digunakan untrfi mernbuat affrp lrang wang) dan azhfar (sejenis

weuEngian).

Riwa5at lrang kedua ini terdapat dalam riwayat imam An-
|f6e'12363 dan imam 61 3uL1-i.2ss4

Imam AlMun&iri berkata: riwapt ynng menggunakan kata.l (dan)

untnk meng Athokan (mengarnakan hukum), sedangkan riu4at yang

menggunakan kata 1f (atau) unfuk mernperbolehkan dan menSamakan.

Nt shahth Al Bukhari (No. 5342) dan shahih Muslim. Kitab cemi, Bab: wajib

-_-^ Berkabung dalam Masa lddah...(No. 938) (66).
%2 5r-r66u Daud (No. 2302).M sltnn A*Nasa'i (No. 3534), riwayat ini terdapat juga datam shahih Mr.rslim (No.

938t,6n.
zsal Shahih Al Bukhari 0,[o. 534i1).
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,Gt W ;fir :iii1, il **.[or.v]-vr.r

:J"sr
lt ,:,*2i ,1;!t l, ;^;At lj,y6' 'u ;A,:3 ;;

2209. 15407V tladits riunyat Ummu Salamah: Tilak
dihatallan bagi seonng unnita yang diEqggd wafat $aminya

menggmakan pakaian dari Umgo$trlga, (pakaian) yar{I

dicelup dengAn lump,r rnerah dan perhiasan, tdak dihahllon
pula meuarnai larlru dan mencdak mata-

Fladib ini diriuagatkan d€h irnam Ahnad'235s lrnam Abu

p"r6zs0e dan funam 6tt-1r1u*'izao7 dari Lrrnrnu Salamah.

Imam Al Bailuqi2368 berkata dan diriwayatkan iuga saara Mauquf

dari LJrnrnu Salarnah.

Al(tl lGtalcn: ini adahh fipqpt Ma'mar, dari B.dail, dad Al Flasart

bh Muslton, dari shafryah binu $plhah, dari [Jnnnu salarmh. Irnarn At]F

Thab,rani tdatr meriuaSatlraruqe sesara lt{aushul dalam 1a6,5 4111u611xe

dari du;6lraffryia Ma'rnar. S@ra IWt{u' dati iatr1. Ibrahim bin Tha}nnan,

dari Bdail, Ibrahim adalah ora',g Wg Tifrh dan termasuk P€loili

Straftrih Al Brr|{had dan Stntdh l!ftslftn, maka tdak perlu mernperhatikan

Ibnu Hazrn ymg tdah mendhaiflrarr6pr23T0 karena ularna lEng

menanamUnqn har[E kahsan l6r€na ia terrnasrk }ar.un Murf'ah,

s*agatnara yarg d$daskm oleh irnam A+Daraqufinn' rlalnun

dirryBtakan: batM,a ia tdah kernbafi dari paharn kaunr Muqi'215.zszt

re tr4,p724A1 trnam Ahmad 6n04.
2366 $zu,pAbNr Dand (No. z304;l.
2367 Srnan AFNa.t 0.lo. 3535).M 4s u,anAltubnV/a$1.
%e At Mu,h,n At lhbtpgn$Tll,lo. 838).
nto At Mulmh (l0/2?7l,lth. N Jarh Wa At-Ta'dil karya lbnu Hazm (FlaL 42/11o.

34).
2371 65. TaMdb Al lGnal (2/lo&l1'5l.
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1il081- Hadits riwayat Aiq/ah dan Hafshah @: "Tidak halal ba$

s@rcng wanita 5nng beriman kepada Allah dan hari al.rhirat ba:kabung atas

s@mng ma5at lebih dari fua hari kecuali karana kernatian suami, rnaka ia

hanrs melakukannln selama ernpat bulan sepuluh hari."

Hadits ini diriwa5ratkan oleh irnam y*162372 dari riwayat Aiq/ah

aufi{uf*,ut Q, dan dari ial* lain dari keduarap dengan ragu.2373
iti{!

' fladits riuapt Ummu Atttilrlrah.

Telah dijdaskan. Namun h berkata dalam tnb ini: "dan untrk
pakaian dari bunga$unga," sedangkan riwa5rat yang

terdapat dahm kitab Shahih: "Keclrali 
T** 

yang sangat sederhana."

't ;" Ft' *: {'?tr ;*'^fr,L+ .[" 1.1] -YY \ .

iiw (tkq J''.kirr*,J Jtilt, er'zJ-
a.z,-,-tj Prr4*t :)v ,9'+ | k'; ,iui'e ?f I u,i

r.(Ju,
2210. [5409FHadits: bahumsarrln Nabi Muharnmad S

mendatanggi Ummu Salamah yang sedang berkabung, dan
men[Ngrnakan perasan pohon yang pahit (celald di matanyra,

maka bertanp Nabi: apakah ini unhai Ummu Salamah? Ia.

menjawab: ini adalah celak yang fidak mempunlrai unngi. Nabi
Muhammad S berkata: 'Pakailah pada malam hari, dan

hapuslah pada siang hari".
Fladits ini diriwayatkan oleh imam As!rs!rafi'i2374 dan Imam Malik:

sampai berita ini kepadanya, dan mengingatkannlra.

2372 55u61, Mr.rslim(No. 1490).
xts 116*y%tl.
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Dirir,valndran juga oleh imam Abu Daud2375 datl Imam An-

11usa'i2375 dan ialur hnu Wahb, dari Makhrornah bin Bukair, dari ayahnya,

dari Al Mushifah bin Adh-Dhahhak, dari Ummu Hakim binfi Asid, dad

ibunln, dari pernbantunln, dari Ummu Salarnah, dengan teks tersebut dan

menlrernpwnakann!,a

Dahm riuapt ini ada ldsah, Imam Abdul 11*12377 dan Al

.Mwddri2378 menganggap riwalnt ini mengandung @cat, sebab tidak

keadaan Al Mryttimh, dan perorr'ri setdahnp'

Dan ia juga menganggap mengandung cacat riwalnt png terdapat

dalam Shattih Al Bukhati dan Shahih yrgto'z37e

t54101- Dari riwayat ainab binti urnrnu salamah: aku mendengar

Ummu Salarnah berkata; seomng wanita m€ndatangi Nabi Muharnrnad $
dan bqtata: wahai Rasulullah $, sesunggghnlp anak perernpuanku telah

ditrggal unfat oleh stnminlp, dan ke&n rnatanya sLdah menangis,

apaleh boleh trnhrk dipakaikan cdak? Nabi menlurab: "Tidak boleh." Dua

atau tiga kali.

Pelajaran yang daPat dianrbiL

wanita tersebut adalah Afil€h bfrlfi rtr'airn, saudara Perernpuan

Abdulhh bin Nu'aim Al Adawi, seaangtcn suaminla adalah Al Mwhimh Al

I\rlalrha.uni, disebntkan namarl},a dalam Wblb AI Mnafitln ' hnu Wahb.

?374 14r,r11i1As-Surran w:a AlA8arglo. M791.
2375 5*-, Abu Daud (No. 2302).
2376 5*-', An-Nasa'i (No. 3537).
2s7? At A6lan Al Wwtha(3/2231ia menganggap hadits ini mengardr.rng cacat sebab

tdak diketahui4/a keadaan Ummu Hahm dan perawi setelahnya'
Na Mtknashar Asliumn lg/2OA latn€ngaqlgp hadib ini m€r{rardtrtg cacat sebab

tdak diketahui4r'a keadaan ibu Ummu tlahm'
2s7e Slnhtti At &irhari(11o.5338) dan Shahih Muslim (No' 12188)'
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1g;di^J; ,lf$'ii! -t.'ut
-7'ilr * ew:!616-.rle

2L7+ Ucapan Mushannif: kaentuan saMa Nabi Muharnmad $:
"Tidak Hal fui samns wnnib..." Sampai akhir hadits, adalah

dipeftotehtGrqla sdarna 3 (tiga) hari atau kumng bagi kernatian

sdaitr'srnmirqa

Terdapatriu,alat lain Sarg menerangkan hal ini:

,:& *f (i'Uti "# * i;f q* -[ot\ r]

,rr,, 11 6;i"ti ,* ,# ,{1;virt * ,}t d,JG

t54111- Riwaynt Asma' bint Umais berkata: k€fika Ja'far

meninggal, Nabi Muhammad & b€rkata kepadaku: "Kenakanlah pakaian

berkabr.mgzffi 3 (tiga) hari, setelah itu lakukan apa lrang engkau

kehendaki." Ottweyatkan oleh imam hnu Hibban2381 6* lainnp.

2380 pu1aur, dtan kaki teks ash: "lepaskanlah pakaian Snng engkau kenakan saat

suamirru rnasih hidup". Akan diterangkan pendapat lain tentang hadlb ini pada

caffin kdd bertlqd.
2381 Stnhih brur Hibban (berbmt bail/314). Terdapat dalam riwayatrya kata (oL;)

kesalahan dengart menulis (p+l-l), namun ia jetaskan, akan tetapi dalam "Hadits

Ali bin Al Ja'd" F{o. 27241dan Imam hnu Al Atsir berkata dalam kitab An-

Nihayah (2/387l "Yaitu: kenakanlah pakaian berkabung, fitu pakaian

berkabrrrg. Adapun bentuk Jamahya adalah: ?l-, 6Ul c.J-rr jika ia

mengendGnnlE, dan dikatakan: ini adalah pakaian hitam unhrk menuhrpi

kepalarrp". Dan berkata dalam htab Al Fath (9/487488\ "lmam hnu Hibban

menuliskan hadib secam asing dengan kah: fu.t-{ dengan hunrf "mrlz", dan

menjelaskan hadits tersebut mengandung anjr.nan unhrk menerima perintah Allah
, l, dan 6dak menjelaskan penegasan berlr*ung dalam 3 (usa) hari, bahkan

hilsnah di dalamnya adalah keraguan yang teriadi'qada permulaan perkara itu

lebih berat, oleh karena itu ditegaskan dengan 3 (tigal hari, inilah maksud ucaPan

Beliau, lalu ia mengganti kata-kata, dan menujukan padi satu pendapat, terdapat

pula dalam riwalnt imam Al Baihaqi dan selainnya, maka memerintahkan

ryA JLrfill;;t
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Bab Berdiam Di Rumah Untuk Wanita Dalam Masa Iddah

* ri'*f #Y'461Ll :qr-.[o t r r] -rr I I

Ae; ;tf {-:;a?" ,b *ut JIAU G'il E'ot:,tit
,gi3t eA o:G ,itx- )f e cl'; I q's:'oy,iGi'lgpf
,Gy' 4^3r G \f 47)r ; Cs tit ,-? *Au 

'Uu
-;.rl *,>\:$ov rUu ,{Ll'*g.ir * & q. G G$i ,i-

t;r;r frl
22L1. l54t2l- Hadtts: 'Bahwasanln suami Furai'ah

bint Malik saudara perempum Abu Sa'id al-Iftudri terbr.rnuh,

lalu ia meminta kepada Nabi Muhammad S zupaf ia boleh

kembali kepada keluarganya dan berkata: suami sap tidak
meninggalkan kepemilikannya di rumah kami, maka Nabi
Muhammad $ mengizinlranrrya kembali, ia berkata: maka aku

pergl sampai srafu saat aku berada di dalam kamar atau di
dalam masiid, Nabi memanggilku dan berkata: *Tinggallah

engkau di rurnahmu mmpai tiba ketetapanmu.' Ia berkata:

maka aku ber'Iddah di rumah selama 4 (empat) bulan 10
(sepulut0 tnri.

kepadaku Rasulullah C unh.tk pakaian berkabung selama 3 (tiga)

hari, maka kesalahannya."
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Hadits ini diriun5atkan oleh Imam Malik dalam Mueatho'2382 dan
imam Asy-Syafl'iz383 6rir.,*, dari Sa'd bh Ishaq, dari bibinya / Zanab,
dari Fumi'ah

Hadits ini juga diriuiayatkan Irnarn Ahmad2384, Abu Daud2ss,
Tirmidzi,zeae Nasa'i,2387 hnu Majah,2388 hnu Hibban,2389 Al Haldmz39o

1161 fl6[61,23e1 sehnrhnya dari jailur Sa'd bin Istnq dengan teks

tersebut, dengan tambahan antara safu rir*agat dan riunyrat lain. Sedargkan
rir,raSnt Ibnu Majah seperti lnng tertrJis diatas, dengan terdapat
penambahan di awal riwayat.

Imam Abdul 11*,2392 engansgap riwayat ini mengandr.rrg cacat

mengikuti pendapat imam hnu Hazm,2393 sebab tidak diketahuinya
keadaan 7atu:rrb, dan karena sa'd bin Ishaq lidak dikenal sebagai orang
yang adil.

Imam Ibnu Al Qaththan23% mengkritik pendapat AMul Haq
dengan men5ntakan bahwa Imam An-Nasa'i2395 darl 1grr, 1166r,2395
menganspp Sa'd sebagai orang yarry biph sedangkan Zarrrab dianggap
TWh oleh Irnam'l'imidd.23e7

N2 AlMuwahila 'Irnam nta]tlklL/Sgtl-N 74,--4,asflprtI glal: 2411.B Musnad Irnam Ahmad (6/910l.
2$5 Sunan Abu Daud (No. 230).
2386 5r-, Tlmrtdd (No. 1204).ffi Sunan Nasa't (No. 352&3590).
2388 Sunan tbnu Malatr (No. 2031).
238e Shahih lbnu Hibban @ab Berbrnt BaWNo.429Zl.
23eo Musadrak Al Haldm (2/ZOS\.

??l Al Mu'jan At l{abir(24/439440nb. LOZ4!.
23e2 AtAlStkan At Wustha(3/ZZT).
23e3 41 74u1iu11, (Lo /go2l
a% Bqnn At Wahmi Wa At thanz (S/gg4/ggill.
2395 ltnatn hnu Ma'in dan Ad-Daraquthni jugu menganggapnya biqah, Imam Abu

mengomentarinya I Shalih @aikl. I-jlh. Tahdzib Al l<anal (lo/24g,).
23e6 Behau merryebutkannya dalam kitab Ab-Tshat(4/2TL).
2397 Kab-kata lbnu Al Qaththan: "Begitu puh 6inab aaian orang lang Tsigah, dan

dalart Frrrslmhilan imarn Tirmidzi terhadapnya benar menganggap Zainab dan
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Aku katakan: hnu Fatllxr2398 dan hnu Al Anfn2399 menyebutkan

Zainab dalam l<rtab,4sh-Shahabt

Terdapat riwayat dari Ahab sdatot dariTa'dz

t54131- Dalam Musnad Ahmad,m dad jahrr riwayat Suhiman bin

Muhamrnad bin Ka'b bin Ajmh, dari bibFrya / Z:rtu:mib, dia adahh ishi Abu

$'il, dari Abu Sa'id, tEdib ini terrdapat dalam bab menerangkan

kqrtarnaan Ali bin Abu Thalib.

' Hadits: bahuasanSn Fathirnah binti HubaisrT dicerail<an

oleh snminya, maka ia memerintatrkanrry;a r.rrtuk ber'Iddah di
rurrah hnu Ummu Malfirm.

FIal ini ternrasuk keraguan png terdapat dalarn kitab ini, karena

hsah ini terjadi pada Fathirnah bht Gis, s€bagairnana yang tertera dalam

bab "l-arangan Melarnar atas larnaran Saudara s€trnuslim," dan hadibnya

diriuayatkan dalarn lkrbtb "&mhih MusfrfiL"z0al

,)6/.-et .t orl
lJ-I,{.::-,1 Ll ,;26"J, Lt; .[o t t t]-rr t v

.wa

I

L

f 6rG1 '"+'*#l ,$;. e',-t 'p 4 ,4r' Jh C- :$J* ,St;'

,f;t F ,ilU $t ii ok sr;,i,)rgt;ir,iW- ttl ,)i tt;ft

Sa'd bin l$q fshah maka tdak Uerpengaruh bunrk terhadap l<e7|s@alrru19a

iilo trnln dlriwayatkan oleh satu orang salr. Haqn Allah C png matra

2398 Dahrn catatan lrah naskatr asli: ia dahh Abu BatGr, dia berpemn besar dalam
ldbb Al IsfrbAltartp lbnu Abdul Barr, lt'dup4p di zanran 5OO H.

2399lmam hnu HaJar Mata. S€bagafrnana tertults dahm catatanlah naskah as[: dla
adalah hrahim, dta berperan penthg iuga dalam htab Al Isn"aq hidupnlra di arral
zaman 500 H, lbnu Fathun dan lbrnr Al &rdn b€rasal dari l{aroko.

2'loo Musnad Imam Atunad (3/t 61.Nr SlTahit Mtatn (No. 1t180).
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2212. 154l4ts Hadits Mujahid: bahwasanSp beberapa

sahabat meninggal stphid dalam perang uhud, lalu ishi-istri
mereka berkata: wahai Rasululhh $! IGmi ditinggalkan

sendiri di rumah kami, apaloh boleh kami tinggal di rumah
sardara kami, Nabi Muharnmad 0 mengizinkan mereka

berhincang-bincang dengur,t lpng lain, namun ketlra dating
unlfu istirahat masing-masing dari mereka kembali ke

rumanntn.

Hadib ini diriwa5ratkan oleh irnam Aslrslnf i2402 dati jalur Abdul

Majid, dad2403 Ibnu Jumij, mengabarkan keeadalil Isrna'il bin Kabir, dari

Mufifiid, dergan tel$ t€rs€but.

DiriwaSatkan pula oleh lrnam Ab&narzqz+u dahm kitab

"Mr.shoirnaf", dari jalr.n hnu Jumij, dari Abdullah bin Katsb, dari Mujahid,

:"poti teks ters€but.

Terrdapat dalam satu naskah: "lsrna'il bin Katsir" menurut png
tepat, dan dalam naskah lain: diantam AMurmzzaq dan hnu Jumij

"Muhammad bin Arnr, dari gohngan Yafi'i.

Irnarn Al Bailraqizaos meriwayatkan dari jahrr Akprnah:

isti-istoi dari Flamdan diberitahu berita kernatian $.Emi

mereka, lafu mereka bertarya kepada hnu Mas'ud, (alu imam

menyeb,trtkan s€p€rti kisah di atas).

";:;i 
,# ,.ln L;ib ,r,c Ly .[o r r o]-vr r r

'-Ti P3 *?r, & *tJi;;6 ,l,y;tlti:t ll)\x'*

2@'tth'afat,4s-iurnn wa Al Abar (t{o. 46731.
zqos (nWS62l.
2M At Mtstnnmf Ab&xraryNo. 2077).
2M As\iun, At Kubm (7 /4%|

!
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,#*'rl ,r;, drbi ol $t ,$k €A ,{?i :Sui ,!i'as1

'bsi'P

2213. t5415F Hadts Jabto: biHh dlceraikan 3 (tiga)

loli, rnala ia lreluar dan meurotong lxrrna, lalu seorang laki-
laki melarangn!,a, dan ia mendatangi Nabi Muhammd C dan
menceritalran kimhnya, maka Nabi Muhammad C berlrata:

kehrarlah engkau dan potonghh lnrmrannr, semoga engkau
dapat bemsedekah denganrya atau berhd bailc

Hadib ini diriwa5atkan deh Lniln Abu Daud,2'1615.,r 11i65rr2ao7

dan Al Flakim,2'lo8 tdis astrya tesdapat dahrn kitab Shahih

Muslim.24O9

Bihi Jabh, diseh.tftan d€h knmAbu tt{usa dalarn lffi DailArh-
gldTabh dalarmbntb Al M.M(orarg 3gg &€h.don dengan sanar).

' tladits: bahwasarryn sorarg nanita golongan
Ghomitiyah lr€trtra menaatangt l{abf, Muhamrnad I densan
merlgaku tehh berdna, Nabi Mrfiamnad I nurghutnnrq,a
dengan Raiam setelah t€rthat tErnil

Fladits ini diriuaptkan d€h inm ifiEhnp4lo, fuFhrr Ehratlah,

dan alon d$dasl<an dalarn W l*d.r/ft[rlnrrsrl
' Fladib: h b€drata dahrn ldsah Al Asif: "Peqgihh

urahai tJnais kepada isfoi futm, flta h mergalrtr nElta rafrrnlalr." Mbi
Muhammad et fidak m€rn€dntatrkan unfuk ddatandm.

2tlo6 S**Ahr Dard F{o.2D7l-
2407 Ahr tktak mendapailranrqp dahrn tdtab Sbafirlrlbru tfrbur, dan pengarang tdak

menisbatkan dalam htab ltti;lpf Al ltlahmh 1,3/45?JT$. 34i3l.
24oB Al Mustadrak l?Jzl7l-
24ae shhih lqtshrr(No. f r$3).
2a1o 9rrr1ry1Y*6r, (No. 1695).
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Hadits ini Mutb{q Alaili,z4ll dan telah duelaskan dalam bab Libn.

t
.l z

,ht .[ott1] -Y\v^

I

.otb'!:St

y ,L+-,,{1! Ly '{ru;
'{H

.S 2L78. til161- Hadits: "seorarg laki-laki fidak boleh menyendiri

detrgEn seotang uranita, karena pihak ketiga di antara keduanga adalah
qtraitan."24lz Hadib ini zudah sangat t€rlrcnal.

Hadits ini dirlure/atkan oleh Irnarn Alxnad,2413 Ibnu Hibban2414

dan Al Haldm, dari jafuAmir bh Rabi'ah.

154L7)- Ibnu Hibbanzals meriwaptkannya pula dari jalur Jabir.2ale

til181- Diriurayratkan juga oleh Irnam Ath-Thabmnia4t7 daJan
l,ibtb Al Au,nthdari !ilur Ibnu Urnar.

l54l9l- DiriwaSntkan juga oleh Irnam 61.,,ru624r8 dari jalur Umar.
Dala naskah asli tardapat dalam kitab Shahih Al Bukhari dan Shahih
Muslirnz4l9 dengan teks: "seomng laki-lah tidak boleh menyendiri dengan
seomng perernpuan, kecr.Eli jika diternani orang png rnahrom denannlE"
dan ia imam Al Bukhad dan Muslim tidak menyebutkan akhimya.

zatr 56u15i17 Al Bukhari (No. 6838 dan 6g96) dan shahih Muslim (No. 1697 dan
1698).

2412 9u1*n naskah asli: "Karena syaitan menjadi pihak ketiga," dan ynng tetap dan g

dan --..
2413 Y**6 Irnam Ahmad (g/M6).
2414 Aku tidak menda iutu- trtub shahih hnu Hibban dan Mustadrak Al

Hakim, dan penulis tidak menisbatkan dalam kitab Ithaf aFMuhroh (6/593/yo.
_--_ 6692). Kecuali kepada imam Ahmad saia.
2a1s 56u1ri1lIbnu Hibban (bab Berbuat KebaiLMrlo . 45Z6).
2416 gu6i1t ini terdapat dalam Musnad Umar bin Al Khathtirab, diriwayatkan dari Jabir

_,bin 
Samurah RA, dan dirir,vayatkan pula oleh imam Al Hakim (t,zf fg_tt+) aan ia

m€nganggap hadib ini Shahih.
z!17 Al Mu'jan At Austh(No. 7249).
2a$ L4,*ru4lmam Ahmad (l/18]l.
2a1e 55uh1, Al Bukhari (No. 5233) dan Shahih Muslim (No. 1341).
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22L4. 1542OY Hadib: bahwasarrya Ali db

mernindahkan Ummu Kult$m setelah Umar mati st/ahid

sehma 7 matam.

Fladib ini diriuraSatlCIn d€h Imam AqrSlnfi'i24zo dan Al

Bailnqi2a2l dari jahr Firos, dari Aq1$p'bi, dengan teks tersebut.

DiriwalBtlon prla oleh irnam Ats-Tmuri dalam htab "Jami'" dari

iah.r. Fkas, dengan m€narnbatrkm: lraena ia bsada dalarn ur[4,ah

kdonsaan amir.

l5/lzlY Jwa deh Imam A.lrSlRfi'i2ezz dari plur lah, dari Aqr

$B'bi: Uatnrnsnln A[ $, tdah mernlndatrlonm istui yang ditinggal rnati

syahid $amforya dengan fdak menunggunlB-

i+', ^tt'q at'c6- o 

;r)ikj ru lj * r,

2215- !il2zt-Hadits riurayat lbr,,.r'Urn-: tidak parrtas

bagi seorang uranita tnggal safu rnalam saja iika sdah rnasuk

nrara Hdah crlran atau unfut, lreonli di nrnahnr s€ndiri-

Hadib hi lufauqut dtoiu,ayatton deh Imam 6*6,;66'i2424, dari

iahx' Abdul I\,IaF, dari lbnu .IraI, dari lbnu Syihab, dati Satm; dari

alntnrya dengan tdrs ters€hil

%m Lta'r{at As-Suran tm Al AMr F{o. 46,661.
?A2r 4"^5r-, et ruO- 0 nffil.
z4n lia'ihtAs.Srnan ua Al Alsar flo. t1656).

2423 htll Haiar b€r*ata: sebagatnrana prg terdapat dalam catatan kaki naskah asli:

"tt J', crl".
zaza y*4,@pfr,i El6lr.26T.
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22I:6. Perkataan penulis: Driwaptkan dari Ibnu Abbas'

bahwasanya ia menafsirkan a-:.tull dalam firman Allah &:

'Kecuali mereka mengeriakan perbuatan keii yang terang'

dengan menyebarkan perkataan keii dan fitnah kepada

kerabat mereka. Beglfu pula keterangan tafsir lain-

: 154231. Adapun ritragat hnu Abbas; diriwaptkan oleh irnam Aslr

Sln{i',iz4zs dari jalur Daraqnrdi, dari Muhamrnad bin Arnr, dari Muhamrnad

bin Ibrahim At-Taimi, dari lbnu Abbas, dalam firman Allah &: "Kecuali

mereka perbtntan keii lang terang," ia berkata: ia

p€rkataan keii kepada kerabatrya.

Diriwa5ratkan pula oleh imam AI Baihaqi2a26 66ijalur Amr bin Abi

Arnr, dari llaimah, darinSra, dengan teks seperti ini.

154241- Imam hnu Abu Hatim menyebtrtannya dari ialur Ubai bin

Ka'b, dari 'lkrimah dalam salah satu ucapannya, sedangkan ucapan lrang

lain: dengan besbmt zina, lnifu rivya5nt dari hnu Abbas juga dari riu/alrat

Muiahid2427, d* orang 5ang mengatakan hal itu selain mereka berdm

sejumlah 13 (tiga belas) oiang.

9[J. d ok fi l*Z)r i b*,L-* .[o tv o] -v r I v

.qtpf J" lc.lluf,;v,:;Yri ; * +v
22L7 - (#251- Hadits riwalpt Sa'id bi"; f,Au*WU,

bahunmnSTa ucapan Fathimah binfi Qais mengandung racun,

dan ia lontarkan fitnah kepada kerabatqn.

24?s 1qu'ri1u1 As'.iurlan ura Al Aaar (11o. M561.
2426 4"9*-, il ftubnl7/432;
24n l.;rh. H-Dnr Al Manbur (6/ 3521.
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Hadits ini diriwagntkan oleh irnam AI Baihaqi2azs d*ijalur Amr bin

Maimun, darin5a, dalam salah sahr kisah, dan telah dijelaskan sebelumn5a.

2a2eRi*.*1 ini dari jalur Sa'id sesuai dengan tafsir Ibnu Abbas

5ang tdah dfelaskan.

Sedanglon kat6 Ql./111. Dengan dibaca Fathah huruf Dzal, yattu:

kenramhan.

Bab Meminh Penrbebasan Dari Tuduhan

* Hadits: bahwasarryra ia bert.ah dalam SabaSTa Authas:

'wanita hamil fidak boleh dipergauli sampai melahirkan, dan
unnita fidak hamil sampai ia Haidh".

T€lah dijelaslon k€mbali2'130 dalam bab yang disebutkan, dan

dalam ktab Flaidh.

* tladits: 'Jangan engkau at*an airmu lre ladang

saudaramu.'

Tdah dahrn lrdfrbAl&d.

242a As$bran Al Kubm 17/4331, dari Fhrr Amr bin Malmun, dari a3ptr4n,
lotaltan bagl SaId bin Al Mtrsq6rib.

24D Dahtnnaskatr as[: (dfl,/trcapan Mustrannif. dan png tetap dan p dan -r.2M (nwxeL
i

L
6ll



- -\
I
(

G.'+: 't'G, oJ G '* "ol

Jui ,lc,r1 i h: ok, ,a;;

Talkhishul Habir

,Ly.[otvr]-rvt,r
gS,r $ G *t iG vlri a"i

,#ett ed,'"Jl fr it ,UV ok €-flr +' J;'G.,!iL

,.k Nr Jh Jui ,*.ats ,* U) ,,ll ;rfr'i.ti ,gf tL :"? JG:

.';it ,fW ,frA"frlt .r;,;"i.'.,:"U d]i 'r1 {&, *Vbt
2218. 15426V Hadits: bahwasarrya Sa'd bin Abu

Waqgash dan Abd bin Zam'ah berselisih pad. tahun

pembebasan kota Makkah tentang anak lald-lah ibu Zam'ah,

sedangkan Zam'ah sudah meninggal, maka berkata Sa'd:

urahai Nabi Muhammad C! Sesqngguhnya saudara lald-lahku

telah mengaman-atlran kepadaku, dan ia menyebutkan bahwa

ia telah menyiksarr5p pada nuxxr Jahililph, dan berkata Sa'd:

dia adalah saudara laki-lahlnr dan anak ibu a5lahku llang
dilahirkan di atas kudanp, maka berkata Nabi Muhammad $:
'Dia milikmu unhai Abd bin Zalnriah, anak adalah milik

lndanyn, dan bagi penzina hukuman raiam'.

Hadib hi Mutbfu Akilf4sl dari riuayat Airyah.

Dalam bab Spng lain:

154271- Dari Abu Humimh dengan teks: "Anak adalah milik

.lndanln, dan bagi pa'wtahukurnan rajam."

Fladits nr Mutbhq 41ui1fasz 1sga.

r!1:

2a3t gloliilr 6l Bukhari (No. 2053) dan Shahih Mr.rslim (No. 1457).
2a3z 51r1ri1i 61Bul&ari (No. 6818) dan Shahih Muslim (No. 1458).

1
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22L9. 15428F Hadits riua5Tat lbnu Umar: dalam

badanl$ texdapat budak p€rempuan dari tawanan Jalulia',

rnalia ahr.melihatqTa, dan bhernya seperti beiana dad perak,

malra aku trdak menahannya urtuk aku nikahi, maka aku

menciurnnga di hadapan otang hin, dan tdak ada seorangpun

lrang merrgherrtikanku.

Irna hnu Al Munddr berkata dalam lroblb Al Ausafh menceritakan

k€pada .lorni Ali bin Abdul Aziz, mencerihkan kepada kami Haijaj,

menceritakan kepada kami Flammad, mernberitahu kepada kami Ali bin

Aid, dari Ayyub bin Abdulhh A},l-akhmi, dari hnp Urnar ia berkata: dalam

badanl$ terdapat budak per€rnpnn dari tawanan Jalula' . . dan ia

mdanjud<an hadibn5a.

Pe*ataan pendis2rltrl: Apakah aku mencari selama 20 (dta puhfi)

tahun perorili 1nng meriuiapd<an riwagnt ini, dan aku tidak dapat

men€rnukannlra kecuali setelah tfu .

Alar katalon: hadit ini telah diriwa5ratkan oleh Imam hnu Abu

Sliaibah dalam kitab Mslmmff dari jahr Aid bin AI Hubab, dari

Hamrnad bin Salarnah.

Diriuaptlon pula oleh Imarn Al Klramittr dahm lffib ffrH Aht

Arfu| dari jalur Huqpton, dad A[ bfoi 7art, dengan teks seperti tersebut.

.[otvl]-trr.

i"t):76,31:;*t) ,zbL;

z& Al &dr Al Muna@/252): dengan trgkapan "ta mencanhrmkan sanadrm dahm
ktab Al Ausath, dari situ alru meqgutp sdah aku udak mendapatkan selarna 20
(du puluh)tatrun, dari p€rlpfrnan ldtab inl, rnaka aku mengambil faidah dadnya

dan segala pujt bad Allah l.
2M At lnshanrnfhnu Abu sribah l4/?2O dan 230).

63b 3rii r! ,rj,it'-{*,} raq,t-

6t3
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2220- I542gl- Hadits riualpt lbnu Umar: Iddah ibu

anak lald-lah jika trnnnSn meninggal adalah iika habis satu

Haidh, dan meminh pembehsannya sebab mfu kali qrci-

Hadits ':rlrt MaLqul diriuaptkan oleh irnam Malik dalam kitab /4/

M*nthttn '2a35 66 iah.r Nafi', dari hnu Urnar, ia bed<ata: Iddah ibu

anak laki-lakiiilo tuanrUa meninggal adalahiika habis satu Haidh.

Diriwaptkan pula oleh irnam Al Baihaqi2as5 dari jahrr hnu

Nurnairah dan Abu Salanr6h, dati ubaidillah bin Umar, dari Nafi', dengan

td<s s€perti tersebut, Abu Sahrnah menambahkan: begifu pula jika ia

dib€baslon atau dihibahkan

222L.15430F Hadits riuragTat Umar: Tidaldah ibu anak

trnnnya mendatangiku dengan mengalu tuannya telah

merryrakitinya, ltecrnli alru berikan. kepda anaknya, matra

lepaskantah merelo atau genggamlah.

Fladits ini diriun5adran deh Imarn fuy$y6fi'i2437 dari jalur lvlalik,

dari hnu Syihab, dari Salim, dari alnhnlp: bahunsanya Urnar berkata:

bagpirnana dengan lal+'lah Frg tn€r$/efuubuhi budak paernpuan Snng ia

lahir darin5ra, kernudian mereka m€ngusim!,a. Irh ia menyebutkan hniuhn

riwalat.

t5431] Dari jalur Nafi', dari Stnfilrah binti Abu lJbaid, dari Urnar

dalam pengutusan budak p€rempuan lrang disetr$uhi anakn5n, dengan

tdrs riwayat Salim, dan teks ini: bagirnana dengan laki-laki 1nng

menyefoirbuhi budak per€rnpuan yarg ia lahir darinp, kernudian mereka

merninta mereka keltnr, fidaldah ibu anak tuanrS,a mendatangiku dengan

mengaku hnnnya telah menyahtinSa, keflah aku berilon kepada anaknya,

rnaka merekaataugenggamlah.

N Al Mutnhtha' lmam Mallk (2/5EA
2M ,4s-1umn Al KubnV/4{ll.
20137 Mus,radlrnam Aq1$pfi'l ftlaL 223ldan Al urun(7/2291-

j



Talkhishul Habir

2222. Perftataan penulis: Teks dan Madzhab:
bahurasanya anak lah-lah fidak bisa memeliharanya ,ilta
mernfikannya, karena Umar, Zaid bin ?sabit dan Ibnu Abbas
menafikan arEk-anak lalri+lri hdak perem,puannlra; .

Fladits ini dis&ikan d€h Imarn A{,.qEIi'i2'138 dari jiilur mereka

hnpa &nd dahrn hhb .4/ t htrq begitu pula irnam Al Bailraqizase

darinla, rrElla difihat dalam anmdarrdrrp.zw
Alar lratalan:

143321 Irnarn Abdurraa meriua5atkann5,a; Adapun riwayaat
grn*2447, dari jatur Ibnu L[Binah dari hnu Abu Najih, dari seorarg laki-
lah dari golongan lt{adirnh: Umar mengelurkan s@rzmg

bLdak per€rnpNran hlu hamil, dan tral ihr menlrdi beban baginSa, raru

berkata: raa Alhh! Jargan engkau men}aarnakan keadaan kehnrga 'lrnran

@ oang llarg bukan ternrasrlr , ia b€rkata: lalu mdahirkan
s@rang anak hh-lahi hitarn dan ia menanpkan k"pudu budak ihr, iapun
be*ata: anak ini dari seorang penggernbala r.mta, maka ia mernberi tobar
gernbira.

154331 S€danglon riuralat ZaidPAz; dari jalur Ats-Tsauri dari hnu
Dzalsmn,2'143 dari Ktnrijah bin 7aid, la berkata: Aid bin Tsrrbt2w

seormg budak p€rernpuan dalam keadaan baik, ketika ia
mdahirlon ia menafikan anak taki-hkiryn, talu mernukul budakn5ra 100
(sratus) kali, kernudian h mernbebaskan anak lakllaltryra.

NB AtUtwttgln-D.
?Ase As$u:at Al ftubn (l /4131.
z4'[o 66rr, naslah asti: (orr..1) /uapnMushannif. dan ynng tetap dan p dan:.Nr At Mushannaf(No. 12586).u2 At Mtslwnaf Att'runarzrtflo. 12531 darn l?532l.
2'l4l! hnu Hajar berkata, Sebagaimana dalam catatan kaki teks asli: "la adalah Abu Az-

Zinad, namanla adalah Abdulhh."ru @wse+|.

L-
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Mernberi khabar keeada kami hnu Ulninah, dari Abi Az-7Jltad.,

dari Khariiah, sep€rti t€ls t€rs€but

t54341 Mapun riula!,at hnu Abbas 2w lrli-Fhrr Mutnmmad bin

Amr, dari Amr bin Dinar: bahwasarqp hnu Abbas mendapatkan budak

p€rernpuan, dan ia meriwaSAtkan lalu mdahirkan, maka ia menafikan anak

lalO-lakirUn.

Dari jiilur Ats-Tsar.ui,2't'16 dari Abdul IGrirn Ahlazari, dari a/ad' ia

bed<ata: Aku sedang bsarna hnuAbbas.. dan h melanidkan ldsah bahu,a

Ibnu Abbad menaftkan anak bltihld hdak perernpnn ihrt.

' rladits riu4pat Aisyah: 'Dilrararnkan sbab per$$an
oEngorang yang diharamkan sbab lretunrnn'.

Fladits ini Muthfaq A&dJrr,2ryl7 dan telah drdaslon dalam bab

5nrg dihanmlon dtotikahi.

2223. [4335F ]Iadits: 'Pers.tsuan adahh !,arg dapat

menurnbuhkan dagns dan meuranlangkan tulang-"

Hadib ini dirir,rayatkan d€h Lnarn Abu Daud,t'o$ 6itsh,r Abu

It{usa Al Hilali, dati atattrrya, dili lbru [{6'ud, dengan te&s: "Ti&k

rc Al fifilgfrumfAtdrxnqNo. f2534).
M Al MwlwnafAdwmq0{o. 12535}.
2447 Slnhttr Al Bukhart 0,fo. 2545) dan S[ra]rih Mnslm (No. ltt4t)-

.ihr}?Ht galr}iF- ns| 4*

l
l,i
l

I

&1,i"9"
I{TAB PERSUSUA}.I
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menjadi persustranzrt49 kecua[2450 . . . . ." dan di dalamnSra ada ]risahn5n

dengan Abu Musa2451 dalam p€r$rsrnn orang deurasa, dan Abu ys*2'152

qr* aynhn5a; Ab.u Hatim24ss berkata, keduanp fidak dik€talui

.eadaanntE.

Akan tetapi irnarn Al Bailraqizcs+ meriuragatlrannla dari iah.r hfoi,

dari riuialnt Abu Hushoin, dari Abu 'Athi5nh, ia bed<ata: datang s€orang

lah-lah kepada Abu Musa ..... dan ia menyebrnkan hadits dengan lprg
s€rnakna.

2224 til361 Hadits: fidak meniadi persusuan

kecuali dalam usia 2 (dtn) tahun'.
Fladib ini diriuayatkan d€h irnam Ad-Damquthnizass dari ialur

funr hn Dinar, dari hnu Abbas dan h berkata: riwayat ini secam Maiu'
hanya dari al-Haitsam bin Jarnil, dari hnu Upinhh, dan ia adalah orang

yarq Tsiqah'yga Hafrzh.

Imam hnu Adi2s5' Al Haitsam sLdah dikenal, dan tidak ada hgr

yang meriwaSratkan hadits ini dengan Marfu', dan ia ormg yrang suka

ffia dengan riwapt lain.wT

24'!8 Srnan Abu Daud (No. 2060).
2{49 dahnr p dan r: t t rr0.
aSo 66pdan.r
ffil Yaitu' Al Aty'art Abdutlah btrr Qab RA.
2lsll y161. A Hila[AFRil,t.
z{ss 4lJa,h w al-Ta dllg/418't.
2.64 Asailrznan Al Kubn 17 /4161.
2t155 Srnrn Ad-Daraqutturt 14/1741.
24s6 Al lGmil hnu Adi (7/103), dengan urgkapan:

perawi-perawi Tsiqah dan dengan setatnryra,"

bcrbohong.
2'157 bnu HaJar berkata sebagaimana dalam catatan kaki rnskah asli: "hadits ini dikaal

dari jahr al-Hatbam, dan selain aFHaitsam fldak ada lBng meriwayatkannln
secara lt{arfr.r'.

udan ia suka berbeda dengan
s€rnoga ia tdak dianggap
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Diriwa5atkan oleh Sa'id bin Al Manshur,268 dari hnu U5ninah,

dengan Mauquf,

Irnarn Al Baitraqizesg berlata, ynng l€bih tepat riwa5nt m Mauguf.

I54g7l- Diriura5aatkan deh Imam Al Baihaqi246o dari jalur Urnar

dan hnu Mas'urd: pernbatasannln dengan 2 (dua) tahun, ia berkata: dan

kami meriuayatlonrga dari Sa'id bfoi Al Mr.rsayyib, dati Urwah dan Aslr
qEbi.

154381- Dengan hadits riwapt Fathimah bint Al Munddr, dari

Ummu Salarnah: "Tidak menidi tErarn sebab per$Euan kcrnli yang

$.dah dapat mernbelah usus, dan hal tersebut teriadi sebelum penlnpihan."

2225. I5439F rladits riuralpt Aigph: lrang ditirunlon
datam Al Qlrr'an; 10 (sepuluh) su!ilEn menjadikan haram
dinikahi, kemtdian dihapus dengan 5 flima), lremtrdian Nabi
Muharnmad $ wafat, dan hal ifu yang termazuk bacaan dalam

Al Qur'an
Hadits ini diriwaSatkan oleh irnam y*1irrr2'161 dari jalumya.

2226. Perkataan penulis: Hal ifu termasuk hukumnln,

fifu, bahwa ucapan Aisyah 'Dan hal itu yang termasuk
bacaan dalam Al Qur'an' bahura bacaannya tetap, bukan
seperti ifu rnatrsrtnya, akan tetapi maknan5Ta . adalah
hulnrmnya. .

2as8 piri*u*1arr oleh Imam Al Balhaqi ddarn As-Sunan At Kubm (7/4621 dari.

Jalumf.
24se hil.
2460 lbil.
2a6l shulril', Muslim (No. 1452).
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Selainnya menjaurab: bahwa 5Bng dirnak$d dengan ucapan Aisyah

: (d9: mendekati kernatian, [atau belum sampai kepadanla orar{l }Eng

menenrskan tncaannya;za52.

2227. 15440.5M1F Hadib: "fidak menjadikan

dua tetes, dan fidak pula safu dan dua s,usuan".

Hadits ini diriwagratlon oleh imam y*16,2t153

pu*'i2'64 dari riwayat Aiq,rah, dan Ummu Fadl binti

dalam riura5ntqn terdapat kisah.

15M21 Diriwayatkan pula oleh Imarn Alxnad,z45s An-Nasa'1,2465

hnu Hibban267 dan Twrida268 dari rirraSnt Abdullah bin Az-Zubair, ia

berkata, !,ang lebih Shahih menunrt ahli Hadits riwaSrat Az-Zubair, dari

Aist/ah: Yaitu sebagaimana gang diriu,a!,atkan Imam Muslim.

Irnarn hnu Jarir mengangppn!,a cacat sebab

Idhthba| karena hadits ini diriua5atlon dari hnu Az-7)tbair, dari aSnhnya.

Dariryn: a*ifriqnt.
Darinla pula: dari Nabi Muhamrnad S, tanpa perantam.

hnu Hibban269 mengumpulkan antamnla, dengan kernungkinan

adanla hnu Az-Zubair mendengamln dari sdr.rnrh perawi. Namun upala
hnu Flibban jauh dari metode alrli hadit.

154431- Dirivva5atkan pula oleh Imam fui-Nasa'i2a70 6u,i ialur Abu
fk&atu

2{52 1r1*r, prg terdapat dtantara dua pagar fldak terdapat dalam naskah asli, dan
ditetapkan datam " p" dan "-r'.
Shahih Muslim (No. 1450).
Sunan An-Nasa'i (No. 5ut5l dan 545'1).
Musnad imam Ahmad (6/96 danz4n.
SunanArNasa'i (No. 52156 dan 5457).
Shahih hnu Hibban (bab Berbut Baik/Irlo. 42261.
Sunan At-Tirmidzi (No. 1150).
Slahih Iftrnu Hibban (bab Berbrnt Bailr/lfo. 41421.
.ftman ArNasa' i (No. 5t151).

hamm safu dan

dan imam An-

al-Harib, dan di

2463

2@
246,5

2&
267
2@
24qe

2470
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Ibnu Abdul BilrzcIL bed<ata: fidah Shahih s@ara Marfu'.

2228. 154441- Hadits ritrnyat AigTah: bahunsarrya

Afhh saudara lald-lah Abu Al Qais mendatangi untuk meminta
izin kepadanfia, dan dia adalah pannrurya dari persusuan

setehh difurunlrannya ayat tenbqg Hiiab . . . sampai alftir
Hadib.

Fladits ni Mutbfaq Alaiti2472

2229- Perkataan penulis: Adapun susu lnlda pejanhn
adalah haram menunrt pendapat mayoritas ulama, dan dari
sebagian sahabat terrdapat perUaaan, inilah lpng disebutkan
oleh Abu Abdurrahman bin binfi As!rs!,afi'i.

G-,g yang Mutilanfazs lgurry, disarnarkan) ini adalah hnu Az-

7,66n2u4.

(5445) - Hadits ini diriunlntkan oleh irnam fuysyali'iz47s 6uri

!ilnr al-Damwardi, dengan sanadnyn kepada T:lirtrrb binti Abu Salarnah, ia

berkata: Zubatr mendatangiku png sedang menyisir, aku melihatrya

seperti ayahku dan anaknya adalah saudam; karena fuma'binti Abu Bakar

telah men5/usuiku", ia berkata: maka setelah merdeka, ia mengutus

Abdullah bin Az-Zubair unhrk melamar anak perernpuanku ,/
Urnmu Kultsum, atas Hamzah bin Az-Zubair, dan ia terrnasuk golongan

I{alabiyah, maka aku berkata: apakah anakku halal untukn3n? Ia berkata: ia

bukan saudammu, adaptm alan tedahir dari Asrna' rnala merele

247 1 4p7rn1y.4 (8/ 266-27n.
24?2 Shattili Al Butfiari$1o.5103)dan Shahih Mustm(No. 12145).
2a7s yuitrr'6u1um ucapannla: (dan dari s€bagian sahaba$.
2{14 Aku katalan: Sahabat dan ibribu orang-orang yang merninta fatun dalam

masalah ini png bersamanyan lalu mereka berfatura dengan persehrjuan ibnu Az-
Zilbalr, sebagaimana dfelaslon di al&ir ktsah int. Hanya Alah 1nng maha
mengehhui.

z47s Mtsnad Asy-Swfi't Flar} 230).
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saudamku, dan orang Fng h.rkan anak Zubair sdain dari Asma' h*an

saudammu, ia bed<ata: rnalo alnr mengrrtus dan bertanSp, diantara pam

sahabat dan isbi-isti Nabi Muhanrnad S, rnalo mereka berkatat

sesllrgguhnl,a p€rsuslan dad ,ahtr. laktslah 6dak mengharamkan

penrilatnn,2t+7 6 rnakaaku menilalrkan anak perenrprmnku dengarurga.

'* ,b "e ;.rlf t:€$LJt ,s;t ,l:ito r r 1l -Y Y r..

,X,' 6J ,ir; ,s?$t ,()b Lir,-l L;$l )€r) f ,ht,

7t tVt4t,\r:Lritt,i j6 e'irrat

2230. t546l.- Ucapan Mustrannif: dan Imam AEr
Slrafi'i meriuralaatkan: bahwasarrya Ibnu Abbas ditan5Ta tentang

seonng lak+Id lpng memitki drn istri; satah satturyn

menygsui seorang anak l€cil dan lfang safurry7a lagi mengtusti

budak pennpuan, apakah anak lah-latd itu boleh menikahi

budak perempuan? Maka ia berkata: tidak, keduanlp berasal

dari safu benih, rnaka lredaun5n adalah saudara sebapak-

Hadit ini diriwaSatkan oleh imam AsrSyafi'iz477. sebagaimana ia

berkata. Dari Malik, dari hnu syihab, dari funr bin Asv-svarid, dari hnu

Abbas.

Diriwa5ratkan pula oleh irnam Tirrnidd dlaam kitab e/ S2,ni2o8

dari j,rLr ini pula.

2416 66 g dan "Musad,$!t-SlFfi, dan dalam naskah asli: (Ll rLr), dan dalam p

(rt-t).
24n Musd ery-sla,frttlal: 306307).
2478 SunanTrrnida No. 1149).
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'.& d ,iC '^fr '*:t * \t ,* 4t ,f ,s 2r,,1'; '_Y Y r \

,t ,f 'c;r>Pl, ,*L 4 e'-bsi 'i:i'u ,! +' '{; lrt
.i;:

223L. Ucaparr Mushanrrif: dirituaSratkarr dari Nabi

Muhammad C Uuft 
^ru*"yu 

Ia berkata: 'aku adalah tlan

sekalian anak Adam (manusia), meskipun aku berasal dari

bangsa Q,uraisy, dan aku tunrbuh besar di bangsa Bani sa'd,

dan aku disusui di bangsa Bani Zuhroh''

Diriwaptkan:..Akuadalahtrangrrrgpalingfasihdaribarrgsa
Arab,,meshpun aku berasal dad bangsa Qumisy...." sampai akhir Fladits.

Seakan-akan telrs Frrg P€rtarna tetr,rkar, karerra Ia furrrbrrh besar di

Bani arhroh, dan disrnri di Bani Sa'd:

15(pl71-IrnamAttFThabranimeriwalntkandalarnkitabH
t{ubii?ale dari riwa5nt Abu Sa'id Al Khudhri dengan Marfu': "Aku adalah

Nabi, dan tidak dapat diungkiri al(tl adalah keturunan Abdul Muthallib, aku

adalah omng Arab },ang pafing Amb, aku dilahirkan Bangsa Ql[ais1l,

tgrnbuh besar di Bani Sa'd bin bakar, rnalG aku punlE dialelmSn'"

Namun dalam snadniada Mubasyir bin ubaid; dan ia orang lEng

Matuk {orang yang sering befrohong)'

lwSl- hnu Abu DtrrlB merir,ua5ntlon dalam kitab A/ Matlnr,

Abu ubaid meriwa5ratkan dalam htab ,4/ Glarib dan fu-Rarnahumuzi

meriwa5ratkan dalam l6b At fun9t,2480 dari !ah,. Musa bin Mutnrnrnad

bin lbrahim At-Taimi, dari ayahr[Ia, dari kakekn5n, ia berkata: Mereka

bsarna Nabi Muharnrnad & Pad" musim huian, maka Nabi Mutnnlrnad

s bqtata: "tidakkah lGlian mdihat bururg darg?" lalu ia melaniulkan

hadit ini. Sampai ia berkata: maka be*ata seorang lald-lak kepada Nabi

247e Al Mu'ian Al Kabtrtlo. 5/fi14.
2@ Al Anbal Ar-Ramahumud(No. 126)'
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Muharnmad $: r,rnhai Rasuhnhh! IGrni fidak melihat orang yang lebih

Arab dan FasihdanEngkau? Ittaka Ia berlrata: "Kebenaran padaku, dan Al

arran harryE ditunmkan dengan tisan Arab yarg jetras.'

€..Y *..p\fs'8,4d n *L 4)-.[ottr]-rrrr,l :9,
O .aib ,t& ,irt ,i^;l ,*)ti ,ului ,iflt'.Ai ,1i ;1. vll

=61 
ej )r jt,fifr ,6*l r, ,d*:)l sf;'$'o ,r:*,1

h, *At al4;,a+tb'*$l uc;r?Y $ui;irt;j
,Vjn ,E ?t{t'6 :Jut ,u; p 'ifi ,-x{1u. p:, It

t.oL -l o. o .',2...o-* Wfi c.,.fij
2232.154,491- Hadits riuayat Uqbah bin Al Flarits:

bahurasarrya ia menilohi anak perempuan Abu lhab bin Adz,
ntalo mendatangin!,a seonng unnita dan berkata: Alnr telah
merrynrsui Uqbatr dan u/anita !,ang ia nilahi, maka Uqbah
berkata kepadanya: alar trak pernah tahu bahwa engkau
pernah men3psriku, dan engkau belum pemah
menrberitahuku, maka ia mendatangi keluarga Abu lhab dan
menanyakan l@pda mereka, malra mereka 'berkata: karni
tdak pernah mengetahui batura ia menyusri sahabat
perempuanmu, lalu ia nrengtnmpiri Nabi Muhammad C di
kota lrladinah dan bertanlra ter$ang hal ini, mdo Nabi
Muhammad C berliata; 'Bagainrana, iika sdah dil6talon".
lvlaka ia mencerailarurya dan menilohkannSTa dengan lald-lah
hin.

(,,,,,, i:,,':, ,',r, 62g,
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Fladib ini diriwa5aatkan oleh imam Al Bukhari dalarn kitab

persat<sian dad ldtab ShahihAl Bukhari?€l, dengan tels ini-

Imam Al Brkhari meritrafd<annf Pula dni Fh-r hir,zcaz, dar.

m€narnakan isfti t&bah dengan lJrnmu Yahya.zaas

hnu Makulaztl84 berltata: nUnrarua adalah Ghaniyah, dengan

hrmrf "Gho"'. Dan o*ng ,.ng m€q/€butkan hadib ini, menduganlB

mafqebiltr.

iisri+ts"
KITAB NAFIG}I

ot4, ,i t';: -4,L 'C; '"b Ll ,L-y .[o t o .] -r r rr
6 i,f ir Ji-, u,alu' P3 *rht * *t Si4 d|2;L
i*f i \ q#rrt #J- c frt} # r,u*|Y; ot,.-,

a.t;-6,e* 'i6 f idu; G,*'f,;,&r ;tb 4
.g;,Jurit_{r,

2233- 15450F Hadits: BahurasanSTa Hind bint Utbah

isilri Abu Suftpn mendatangi Nabi Muhammad C dan tlerkata:

uEhai Nabi Muharnmad C! Abu Suf],an adalah orang [peht; ia

2481 Shahih Al Bukhari (No. 26110).
2482 uh. shahih Al Bukhart (No. 2053, 2559,2660 dan 5104).
2483 shahih Al Brktrari (No. 2559).
2M At loml hnu Makula (6/tt9l.
2485 Yau' ia hanya perawi lrnam Al Bukhari saja-

QI
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tidak;z+ae memberiku nafkah !,ang cukup untuldm dan anaklm,
kecuali aku mengambilnSp dengan diamdiam tanpa
sepengetahuarurSp, maka apalnh aku berdosa [dengan
perlnntantrsflzcaz Maka Nabi Muharnmad C trerlota:
"Arnbilhh secukupnlra untrlsru dan arnkmu."

Fladib ini Muttahq Ahih2488 dari riuapt Aisyahz48e. Dan mernihki

beberapa teks dahm Shatrih Al B.rkhari dan Shahih Muslim.

15451]- Dirfi^,a!,aflGn puh oleh lrnarn AfltThabmniz4eo dari

riuapt Uru,ah bh Az-Zubair, dari Flindun.

,*'* ,b .;.,.t;r'?itu r)b'^fr :le-l-.[otor] -rrrt
.:*;,-kt 61wr:3s, *^+ 6ye:1t t1l ,j- ,g'i)t * *!lr

22U. 1il:52ts Fladits: Batnrrasan5Ta Nabi Muhammad
I ditanya tentang hak isnri dari snmin1ra? Maka Ia merrjaurab:

"Hendakqla engkau menrberin5Ta rnalon lrctrl<a engkau
rnakan, dan engkau menrberinya patoian iika engkau memakai
pakaian."

Hadib ini diriwalatkan oleh lrnam Abu Daud,2a91 fi1a[rf6s6'ivte2,

Ibnu Mafrrh2493 dan 61 6u5rrr2a9a dad jahrn M'r.rawiSnh bin Haidah, dan ia

nsnmbahlon di al&LrIE "...Dan,argan €ngalo perolok dan hardk
lGdd&bnnnrdu"

D[rryts dart narloh ail, dan alu mendaadonrr5p darl p dan.r
Dlttapus darl n sltah asll, dan aku mendapalkanrrya dari p dan r.
Shatrlh Al tuhtrari (No. 536tl) dan Shahlh Mrslim (No. 1714).
tlbtd/ffi\.
Al Mu'Jan Al lhtuQWz1nzlTlo. L7n.
Sunan Abu Daud (No. 2142).
,4s-Sunn Al Ktbra, ArNasa'l (No. 9171).
Sunan lbru MaJah (No. 1850). '
Al Mustadrak lrnam Al Haldm (2/L87-18f3,1.

N
2Nt
2M
zA,#t

?A/!,,,

2491

u92
?493

2494
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Irnam Al Bukhari merirriaSntkan tambatEn ini dengan Mu'allaq, dan

Imam Ad-Daraquthni menshatrihkann5ra dalam u1-'17^p495'

. Hadits: bahunsanSn Ia berkah kepada Fathimah binti

Qois, 
.fidak ada keuafiban atasrrla menafkatrkanmu" dan ia

merara leniah.

I-Iadits ini diriwalatkan oleh Irnam Muslim dari riuapt-r5ra, dat

tdahdiidaslGn.

. Hadits: 'Ingathh! wanita hamil fidak boleh disetubuhi

samp{ melahirtan.'
Fladit ini telah diidaskan dalam bab M€rninta Penrbebasan.

orjr )L:, & '^fi :.=,S i',t q*.[o tor] -YY\"o

w*f oyJpi ir'bt * ,fltd;n- ,L'!'i ,s:,\1i ,+W'rl
.)6t'uL'i Jbl

2235. I5453F Hadib ritrayat Ubav bin Ka'b:

bahwasarrSp ia mengaiarlran lrepada seorang latd-tald

membaca al-Qur an atau sebagian dad isi Al Qur'an, lalu ia

memberikannSn sebuah busrr, malra Nabi Muhammad I
bertGta kepadanF: 'Jilra engkau menganrbilngra, maka

engkau telah menganrbl selouah h$ur dari neraka'"

Al Qadtri Al Husain b€lhsah dengan hadit ini, bahrffa iika ia

mernberikan nalkah atas dugaan beban, rnaka teriadi p€lMaan bahua ia

bol€h meng€rnbalikanq/a

24es'n4 66-Daraquthni V /90/No- 12331.

1

l

{
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Hadits ini; diriun5atkan pula oleh imam hnu Malalpae6 dan fu-
RtrlBnizcsz dahm ltblb Musnad,2498 dan juga Imam Al Baihaqi24el,

dari riwaSnt AMun:ahman bin Salam, dari Athiyah Al Kala'i,

dari Ubay bin Ka'b.

Irnarn Al Baihaqi dan Ibnu AMul Barlsoo berkata: hadib ini

Munpthi'(fdak bersambung sanadnp). Yaitu diantara Athilah dan Ubay.

Imam NMizzi berkata: hadig ini dirirlaptkan dengan Mursal dari

Ubay. Seakan-akan ia mengilarti lrnam Al Baihaqi, karena jika tidak, pasti

b€rtata Abu Mishar: sesung6luhn!,a 'Atl$ah dilahirlon pada masa Nabi
Mutnmmad C2501, mato bagafonana bisa dia tidak berternu ayahnya?!

Irnam lbnu Al @thttranesoz dan hnu Al Javd2503 m€nganggap

hadib ini cacat, sebab tdak diketahuiryn keadaan

Abdurrahrnan, tapi hadits ini mernpuryni beberapa jaltr dari lJbay, Irnam

hnu Al Qathtlnn berkata: fidak bisa ditaapkan sesnatu dariryn, dan di
dahrn ucapannya ada kelcurangan

2re6 Suur lbru DhFh 0'Io. 2f50.lgn lbrllu Haprr berlota: 3€bagatrnana dahm catatan toh nasloh as[: 'dh adahh
Muhammad bln Hanrn ssnasia dengan lrnarn An-I{asa'i"

24e8 Inilah yang dipfih pada AdhDhip'-(No. l2S3).
?Aeg As\rtt rlrl Al Kubn (6/12$l.
zsoo 11p7n 1y4 (21/lt4I
zsol ungkapannyra sebagaimana dalan Tahddb At lkmat (z}/lssl: "Kelahiran

Athilrah bin Qais pada masa Nabi Muhammad C" pada tahun ke7, dan ia ikut
p€rang pada masa k*rolifah Mu'awi1nh, dan wafat pada tahun 110 H."
Akan tetapi dalam kitab At-Tarikh Al lhbirl<arya lmam Al Bukhari (l/9l,be_rkata
Abdul Al A'la bin Mishar: meneeritakan kepadaku Sa'd bin Athiyah: bahurasanfia
ayahnya Ao,lyah unfat pada tatrun 121 H, pada usia 104 talrun". Mcnurut
pendapat inl, mal€ kelahinnnn a{alah tahun 17 H. yaitu setelah waafatrr
Nabi Muhammad Q setetah 7 hhun.- Dan pendapat ini rebih tepal dan 3nng
telah disepakau menunrt kebanpkan aht s€rarah, dan juga yang dipegang oleh

".^- !*ln hrru Haiar dalam htab At-Tqrib, tanpa menielaston perueaaannr.-
^' Batnn Al Wahn Wa Al thanl3/S3t-5321.
zsoe 41 n l 4l Mubmhgph lt/u/rto. gll-
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Imam Al lr{izd m€n@.dkan dalam kitab ,4/ Ailralzso4 beberapa

fiilur, diantamnlB riuralat Fng d6arnpaikan oleh Ubay, yaitu Ath-Thufail

hn Amr.

Riun5Tat lnng berlofitan dengan bab ini:

154541- Dari riwagnt ubadah btoi Shamit, diriwaSatkan oleh inrant

Ahrnad,&s Abm Daud2506 dan Ibnu Malah,zsoz dari Fl,r Mu'himh bin

?j$!*j., dari ubadah bin Nusai, dati Al Aswad bin Tsa'labah, darinSa ia

berftata: aku mengaprkan kepada oranfromng atrli Ash-shuffah cara

menulis dan mernbaca AlQur'an, lalu salah seomng dati mereka

mernberiku sebuah busr....sampai akhfo Hadib.

lMapun Mughimh adatah omng !,ang dipFrselisihkan, imam Attmad

ma.{lanEgap hadibn5ra y*1t.zsoe Akan tetapi irnam Al Hakm

menentang imam Ahrnad dan menganggap Shahih hadits Mughiroh dalarn

kitab /4/ Musdmk2soe namur menuduhn5ra tdak shahih dahm ialur

662510, dan berkata: bahwasan5a ia menceritakan dari 6adah bin Nusai

dengan hadit palsu.

Mapun Al As1,ad bin Tsa'labah; irnarn Ibnu al-Madini5ll dalarn

ucapannla tenhrg hadits ini: sanad hadib ini sudah dikatal kcuaft al-

Asrad; karena ia trdak dinnggap Flafizh, k@uali hadits ini.

B€gitu pula h berkata! Disampirg ia merniliki hadit lain dari

riuapturSa dari ialur ubadah bfor shomit juga, diriwayatkan oleh Abnr Aqr

tlsoa 7,175s, At AsWf F/g$36ZNo. 69).
zs05 Pr-dlrnam Atrmad (5/315).
2506 5r-, Abu Daud (No. 11316).

2507 suran hrnr MaJah (No. 21570.
z-$w a1 n4 wa Ma'rtht Ar-W l4/D/T'lo. 4o1,zl -
2w MusdrakAl Hakim (2/41421.
zslo 5u'r61a"564ka4n Imam Al Hddm (HaL 1t!l-1t[5,2l'{o'1t16)'
2511 Ulr. As-Sunan At Kubnkulp imam Al Baihacl (6/t251.
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Syeiltr dalam kitab Tsawab Al Ahal,2512 dan hadits ketiga diriwa5ntkan

imam Al 11uL62513 dalam bab wanita{ nnita Haidh suci, dan hadits

keernpat diriuayratkan imam N %zzar?SL4 dalam bab Fittah-fittah,

keduanyra dari riwayat Mu'a& bf,n Jabal.

Ubadah fidak sendiri dalam riuralnt ini, akan tetapr'Junadah bin

Abu Uma54,rah mengikutinya; diriwaSptkan oleh imam Abu Daud25l5, Al

11uL6r2s16 dan Al Baihaqi,zsu akan tetapi imam Al Bailuqizsl8 6"t1-tro'

Ubadah adalah peNawi gnng diperselisihkan; lalu dikatakan: darinyadari Al,
gslua bin Tsa'labah

Dan dikatakan: darinya, dari Junadah. . ^ 
.. r: \

1il551- Imam Ad-Darimizslg juga meriwayatkannya dengan sanad

berspratkan keshahihan lrrnrn Muslim, dari riwa5rat Abu Ad-Darda', akan

tetapi gunsrSn / AMurmhrnan bin Yafua bin Isma'il tidak diriu/alntkan

oleh Irnam Muslim, Imam Abu Hatim berkata tentang Ubadarh: (tirtak

rnasalah dengan Ubadary.zszo knarn p"Lirr2521 berkata' hadib Abu Ad-

Darrda' dalam hal ini udak merniliki surnber.

25t21rn*n Al Mizzi menisbatkan kepadanya dalam kitab Tahdz'b Al Kanal (3/22L1,

dan juga memaparkan sanadnp.
2sL3 Al Musbd,aklrnarn Al Haldm0/175).
%La 74,*r4Al Bazzar (No. 2631).
?sts Sr*r{gyDaud (No. l7g4l.
?st6 4174*54,u1rlmam Al Hahm (3/31fi1.
2517 4"3ur7at? Al Kubm (6/L251.
25L8 4"=517217 N Kubra (6/1251.
2519 1.r, Al Baihaqi meriwalntkan dari jalumya dalam kitab As-Sunan Al Kubm

(6/126]'.
2520 DilEpus dari naskah asli, dan aku mendapatkannya dari p dan r
?szl pu6ucatatan kaki naskah asli dari Al Hafizh hnu Hajar ia ungkapkan: "NamanSra

adalah Abdurrahman bin hrahtm, ia termasuk guru imam Al Bukhari," dan

ucapann!/a ini dituliskan kernbali dalam kitab As-Sunan N Kubn karya imam Al
Baihaqi (6/L261.
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Strami yang tidak mampu menafkahi istrinSn

g'b, J:" 'tt ,i;:; ,r: u* .[otor] -YYrl
t i$.'oi ryj)'t d"e iilitl'u;'t ,h';, G Jn *t

2236-154561. Fladits Abu Hurairah rt|,: oElahwa

Rasrluilah A futsMa tentang *orang suani yang frdak

mampu menafl<ahi isfrinya: 'Dipiahlmn antara kdtan5m.'

Diriua1ntlon juga:

(W.'o:; u!),t>itA*f;
'hnngsiap Wrg kaulitan memllahi istrin5n maka

dipi&hlan antam kdwnrya. %2

Kernudian Said bin Musa!4,ab ditanya lentang hal itu? Maka dia

berkata: *Dipisahkan antam kduanya, " kemudian dikatakan

kepadanya: Apakah ini sunnah? Dia menjawab,lya,2523 sunnah.

Hadits Abu Hurairah tadi diriwayatkan oleh Ad-Daraqutlu1zsza

dan Al Baihaqi,2525 dari riwayat Ashim, dari Abu Shalih, dari Abu

Hurairah ig, kemudian Abu Hatim mernberikan alasannya.2s26

154571. Sedangkan Perkataan Said bin Musayyib q
telah diriwaglatkan oleh Imam SSnfi'i,zsz7 dari Sufinn, dari

2s22 p6r',4.r'r dari aslinya, kemtrdian ditetapkanlah dari huruf p dan r.
zsnp1g571.
2524 5**, 4d.Daragu thni (3 / 2971.
2525 4"3rn, Al Kubm(7/4701.
2s26 nal lbnu Abu Hatim Darul (L/430 No. 1293).
2s27 74,--4 Ast\$Jnfi T hal. 2661.
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Abu Az-ZirEld, dia berkata: Aku telah mengatakannln

kepada said bin lttusaypb lremudian dia menyebtrtkannln-

Imam Syafi'i bedata: png dirnaksud dari pe*ataan sai<t

"suntuh"adalah Sunnah Rasulullah *'
Diriunptkan juga oleh Abdurrazaq,2'28 6*i Ats-Tsauri, dari

yahr bin said, dari said bin MusaS4pb 4$, dalam perkataannyasD dta

tidak mengatakan hal itu adalah Sunnah'

sedangkan lafazh riwayat lain yang bersangkutan hal tersebut,

rnaka aku belum Pernah melihamYta'

Aku berkata (penulis): Riunft Pertama menrpunyai dasan' di

antaran5a lbnu AlQaththan'dan lbnu Al Mu,afiq, yaitu: bahua Ad-

Daraquthni meriwayatkannya dari syaiban, dari Himad, dari Ashim, dari

Abu Shalih, dari Abu Hurairah 4$, bahwa Nabi Muhammad db telah

bersabda:

*;l ui,pf iq->'tj.,S 4 if;t
,Samng Isti be'rt<ata kepda suamirya: nafl<ahilah aku, abu

cqailranlah aku...."

t5458]. Diriwayatkan dari Hammad, dari Yahya bin Said, dari

hnu Musa5ryab rs bahwa dia bcrkata tentang seorang suami Snng tidak

rrEmpu menafkahi istinya, dia berkataz 'Apabila dia (suami) tidak

ntmpu ,rnla dipisahlan antam kduan5a, " kemudian dia

meriwayatkan juga dari jalur Ishaq bin Manshur, dari Hammad, dari

Yahln, dad Said ri$, sePerti itu.

Dengan ihr pula dia meriwa3ntkan kepada Himad, dari Ashim,

dari Abu Shalih, dari Abu Hurairah r$, seperti itu'

2328 tr4**1 4bdurmaq (No. 123561.
2sze 6l Hafizh hnu Hair berkata: atau dari perkataannya, dihilangkan kata "Dari

(min)" dart unrtan aslinYa.
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^, lbnu Al Qaththan berkata, Ad-Daraquthni mengira ketika dia

meriwayatkannya dari ldtab Hammad bin Salmah bahwa haditsnya

se,R<ti itu, maka itu kernbali kepada Lalazh Said bin Musayyab r&, akan

tetapi tidak dernikian, melainkan kernbali kepada Hadits Abu Hurairah

4b.

Kemudian Ibnu Al Muwafiq mengikutinya, bahwa Ad-

Damquthni tidak keliru dalam hal ifu, tujuannya adalah mengembalikan

dhamir (kata ganti) itu kepada yang tidak dekat (Ghairul Aqra6), karena

dalam konteks riwayatrya terdapat bukti yang menunjukkan

pengernbaliannya itu kepada yang paling jauh (Abbd), selesai.

" " Imarn i\l BaihaqPs3o dan hnu Al Surrial1l telah menyetujui

dalam'hal'apa yang ditakuti oleh Ibnu Al Qaththan, maka'keduanya

menisbatkan lafazh Ibnu Musaypb itu kepada Abu Hurairah t$ Smm
iarfu' (diangkat), ifu adalah kesalahan yang jelas, karena sesungguhnya

Al Baihaqi telah meriwayatkan perkataan Ibnu Musa14;ab kemudian

menyebutkan riwayat Abu Humirah r& dan berkata: seperti ifu, dia juga

(Al Baihaqi) menyampaikan dalam l$ab Al KhilafiSgapssz dan berkata:

diriwayatkan dari Abu Huraimh tg Smm marfu', tentang seorang

strami yang fidak nxtmpu menafkahi istrinya: . "Dipiahkan anbn
..'idemikian dia telah berkata! Karena dia berpegang tqfuh

kepada apa yang dipahaminya dari konteks Ad-Daraquthni.

:Ly.[otor]-rrrr
2236.154591- Hadits Nabi $: "Satu Makanan

mencukupi untuk dua onng"(HR. Muslim,2533 fi1-firrnidzrz534 dan Ibnu

2530 Srrr, 41 Kubn (7 /471.
2531 4v-74rrin fi Ahadib Al Khikf (2/3061.
2s32 14u11i6t1ior Al KhilaIilryt (4 / 3L21.
2523 561171; 74*1i,n(No. 2059).

,.,;,i}l ,#;7tr[t irll
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Maiah,2sss dari Jabir 5nng disernpumakan darinya, hadits ini merniliki

banlnk jalur riunSlat).

Keutamaan rnakanan dari usaha sendiri

c

U ,y'Sr Sft 6'4t ,Ll*.[otr.]-trrvi,r

)d;t,ytiK ,*'ut:ilt,*
2237.1il601- Hadits Nabi Q: 'Sesungguhn5m

*bik-bilm57a malanan Wng dimabn seonang suami

adalah dari uahanym, analmga dan uahanSm, mal<a

nalranlah lalian dari harb-harb metel<a."
Diriwayatkan oleh Ahrnadss, Ashab 6.-5.r*2537, Ibnu

Hibban2538 dan Al 11uL625s9 dari hadits Aiqnh e, sedangkan lafazh

Ibnu Majah selain saMa beliau: 'Maka makanlah kalian dari harta-harta

mqel<a"Dalam riwayat Abu Daud dan lainnyn:

'#'u €'t')'tl LYt':6-k ;
"sebikhilm5a makanan tnng kalian makan adalah dari usaha

lalian, dan sauryguhn5a anakanak l<alian iuga dari usha l<alian"

Dalam Riwayat Abu Daud 3png lainm dan Al Hakim2541

disebr.d n:

aA 9ilDn At-Trnild (tlo. 1820).
a$ Su,at hrxt Makh (t{o. 3?.il1.
6% MNd Inum Ahn d 16/31, 32, ln, L53il.
2537 &tnn Abu hd (11o. 3528), Suun Tlmldd Flo. 1358), Sumn ,4*Naa'l Flo-

44491, $rnn lbnu Maph(No. 2290). Irnam Ttrntldd trerkata: Hadis Hasan. '

253n stnliih lbnu Htbbn(Alftsan, No. 4260,42611.
z-5o lt*ad* Al Haldn (2/{f;1, dia berkata: Shahih dengan ryarat Bukhari dan

Mus[m, akan tetapt keduanln Udak merluafa0onrla.
2ru Suryl AOu Dad (tlo. 35291.
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'd;f uUK,#'u,Y'sr-r:
"Anak seomng Bapak dari usahanya, maka makanlah l<alian

dari harta-harta merel<a" ,

' Dalam riwayat Al Hakim2gz seperti konteks Al-Mushannif

kecuali sabda beliau: "...mal<a makanlah kalian dari harta-harta merel<a,"

Abu Hatim dan Abu Zur'ah telah membenarkannya dari riwayat yang

disebutkan oleh Abu Hatim dalam fu1u,$ 
tlll flul.'a5tfit

Ibnu Al Qaththanzsaa membenarkannya bahwa riwayat itu dari

Imarah, dari bibinya dan terkadang dari pamannln, al<an tetapi

kedunSn tidak mengetahui.

Al Hakim telah mengakui pada pernbahasan lain dalam kitab

,zffi setelah dia meriwaptkannya dari ialur Himad bin

Abu Sulaiman, dari hrahim, dari Al-Aswad, dari Aislah * dengan

lafazh:

qIp"ir 
'tp5'erfi

"Harta-harta mqeka adalah milik l<alian iika kalian

manbufuhkannga"

Bahwa Imam Al Bukhari dan Muslim meriwayatkannya dengan

lafazh lnng pertama, kernudian dia (Hammad) telah keliru dalam. hal itu

satu kekeliruan yang tidak bisa dipecahkan karena sebelumnp {ia telah

mengoreksinya. Abu Daud berkataffit dalam hal penambahan ini

Mt ftfistdnk n) auun tztxl.
23t42 pi4..
M hl lbnu Abu Hatim (l/ 456ft1o. l3%1.
M Falan Al Wahm w Al lham(4/5451- .

%6. 41 14*6,u1r. (2/28/;1.
2w Su t2 Abu Dat d l3/2894,[o. 35291.
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(..jit@ katian mentbutuhl<anng) bahwasanya itu dipungkiri, dia

menyampaikannya dari lbnu Al Mubamk, dari Sufyan dan berkata:

Himad telah berkata kepadaku dan dia telah keliru dalam perkataannya.

Dalam pembahasan lain:

1546U. DiriuaSntkan dari Amru bin Syuaib, dari

ASphnya, dari Kakeknpt

"Elahum seorang badui telah dabng kepda Nabi Muhammad

* drn bq{ata: saunggahng aku mqiliki hatb dan anak, dan oftng

hraku hqdak mengarnbil harbku, maka beliau bersabda "I{amu dan

Harbnu milik Alahmu, saungguhnga (nnl<anan) anak-anak kalian dan

sebikbaitmSa L6aha kalian, ,mlg nnftanlah kalian dari usaha anak'

arTak katbn'${R. Alunad2547, Abu Daudffi, Ibnu Huzairnah dan hnu

N.Jan;1irzs4sP5;sol.

Aie )a3il?s ;e ;r ,L-l-.[ot1Y] -YYr^

ry e'rt$f irrt,)6-) L.r J;t6-:Jui *t P
2238.154621- Hadits: 'Bahwa seorang lakiJald telah

datang kepada Nabi Muhammad O dan berkata: Wahai

Raillullah, Ak, memiliki Dinar, maka beliau bersbda:
'Nafkahkanlah dinar itu untuk diimu...." (HR- Slnfi'i2ssr,

M7 MusAd Imam Alinad (2/2041.
2w 5tuw7 Abu Datd (tlo. 3530).
4e AlMunqa(No.995).
tw 1g1gg1.
%sr 74*6 Innm Afud (z/?sl, 47 ll-
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An-Nasaa'12552, Abu p.,r42553, Ibnu Hibban2554 dan Al
gu16-2555, dari Hadits Abu Hurairah {b).

Ibnu Hazm [srlota2555: Yahya Al Qaththan dan Sufuan Ats-

Tsauri berselisih pendapat, kemudian Yahf mendahulukan istui

dari@a anak, sdangkan Sutpn mendahulukan anak daripada ishi,

rnaka yang benar adalah fidak boleh didahulukan salah satuqla dari satu

yang lain, akan tetapi keduanya satna, karena sesungguhqn benart

"Elahqn ltlabi Miwrumd I apbila bqbicam (tqtuts sunni)

ryl- belku mqtbiamlan tiga orang (swmi, isbi dan anak)."

Maka mr.rngkin saja penganbalian kata suami itu terkadang

mendahulukan anaknlp dan te*adang mendahulukan istuin1n, rnaka

keduanp menjadi sama.

Aku katakan:

154631. Disebutkan ddarn Shahih 74*1ffis7 dari riwayat

Jabir, tentang pendahuhnn seorang iski atas anak tanpa ada keraguan,

mungftin saja hal ini bisa diperkmt dengan salah satu dari dua riua1nt

dibaurah ini.

N2 Supn A*Naaa?(No. 2535).
2s53 Sipan Abu htd Flo. f 691).
2',* sl lzth lbnu lllb bn W,rllrr, No. 3X137, 4233, 42351.
ts56 14,6o1, Al HaHn, (LO/1051.
zw slatuh Al B.tkhatt0{o.91, 95).
ffiz &tahth Mdtn(No. 997).

.,611'{*'&,1 ots p: y' h" ;t TrLf

5t6
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*?', *,4t 6tl"rlf ,Lt-.[otrt] -rrrr
'r:,;,Jtr .cif ri,i r';, i,iG.$l ,SGI'J i:Ju" *t

.:!6 :Jtl \'J i :JG .efl,i6 t
2239.1il641- Hadits Nabi f: oBahwa *onng laki'

Iaki tetah datang kepda Nabi Muhammad * dan berlrab:

Siapa tmng ln t s alru taati? fuliau betsbda: Ibumu, db
bedata: kefirdian siap? Beliau meniawab: Ibumu, dia

berlab: kquilian siapa? lBeliau meniawab: Ibumu, dia

berlab: kemtilian siapa?Pffi Beliau meniawab: Ayahmu"
(Muttafaq Alaihzsse, dd hadits Abu Hurairah q seperti itu).

154551. Diriuaptkan dengan hfazh 5nng disebutkan disini:

Abu Daud,2550 'nnnidzp561 611 Al Hakim2s62, dari hadits Bahz bin

Haldrn, dari araahnfra, dari lokekn5ra, lnifu Mu'awiph bin Haidah.

1545661. Diriua5ratkan oleh Abu Daud2ff3, dari jalur Kalib bin

Manh'ah, dari lokeknln, seperti itu.

1W71. Diriwaptkan dari Al Miqdam bin Ma'di Karb,. dia

berkata: aku tdah mendengar Rasulullah $ bersabda'

* ;\a. C **'&|p,.J9:A\'€.4| irr 3t

*;\6

2sss p;ur,1ar" kedtn kalinnt tersebut tidak disebutkan dalam naskah aslinya, tetapi
telah ditetapkan bahua ih.r sttattih.

zse gnlril, BtNTari(No. 5971), Shalnh Musht (No. 25t18).
2m SuwTAbu DadNo.sf3q.
Mt &rnn TImild(tlo.1898) dan dia mengtEsanlonr$ra.
M2 Musdmk Al Hal*r, (5/1fi1.
2*3 Suwz Abu Dat d (11o. 5140).
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,,saunggahnla Allah mewasiathn kalian unfuk menaati ibu-

ibu lalian, kqnudian aSahagh l<alian, kemudian k.luarsa) yang lebih

delat dan yang l&ih dekat"0{R. Al Baihaqi2ffi, saradn3n hasanl.

6b'r.bJ' J..

E; i Jt,Ji !{:

-h ,f ,A, '""#.ffi' * Ylt 'ik ,ti -r Y t '

2240. Perkataan penulirs: 'Nafbh sT ang a'nk
kda orang firutyp .teJah ditulthn dalam certb lrmat

lldrrdu dan bilurya.'

Telah disebtrtlon Pada Pada sebehrrntn tentang

urnat Hindu, sedangl6n 3nr{g fhtak kdfotr adalah seakan-akan ihl

menr.rnjukkan kepada hadits Abu Hurairah s llang sebelumnya, karena

di dalamnp terdapat sabda bdiau:

"Analsnu bnia, kryda siap l<anu maningalkanku?

)st o ::t',;;l J'6 fr :#L);. o t1^

t# 6 zni rk!:,1.;)b; ol Cft,t ;S-.lf r:1,€pr,r tiy

.154681. Hadits Umar bin Khaththab {l: 'Bahwa dia

tetah menulislran kepda Pra Wninpn sllflr, tenbng Pn
snmi tmng Jauh meninggailran is*i-ifrnym, haruslrah

2s64 Asguaan Al Kubn (4/ll9l.
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merela harus memberilan nafkah atau mencerail<annya dan
mengirimlran naflah Wng mereka simpn."

Diriwayatkan oleh Irnam Syaf i,25es dari Muslim bin Khdid,

dari Ubaidillah bin Umar, dari Nafi', dari lbnu Umar r$, seperti itu.

hnu Mundzir juga meriwayatkan dari jalur AMurrazaq, dari

Ubaidillah bin Umar seperti itu dan menyempumakan konteks

haditsnya, yaitu di dalam Musnaf Abdutmafffi6, Abu Hatim juga

menyebutkannya dalam "41'11u1'2567, dari Hammad bin Salmah, dari

Ubaidillah, seperti itu, dia berkata: seperti ihdah kami mengambilnya.

Ibnu Hazm f,"t1662568: telah dibenarkim oleh Umar &
tentang pengkabulan pemintaan ishi ddam hal nafkah apabila seomng

suami merasa kesulitan mernenuhiqp.

,l:j.[.trq] -yyt\,jv d'j';; .l;l'i U:Lt

.Vfr<rt64r6$'

224L.154691. Perkataannya: oElahwa Zaid bin Aslam
metnfsirlan firman NIah .*: '...gang demiHan itu adalah

lebih dekat kepada frdak futbuat aniaya" (Qs. An-Niaa:S),
makdunya: janganlah O0lalian mempetban5pk aniaya. "

Tafsir itu sebagaimana yang dia katakan, juga diriwayatkan

oleh Ad-Daraquthnis6e dan Al BailraqizsTo, dari Jalur Said bin Abu

Hilal, dari Zaid bin Aslam l{}, firrrnn Allafi $: "...yang demikian itu

?'566 14*,-4 nnn Swfr T fili\m. 26n.
M Mrnmd Abdurnaq (No. 123451.
M7 lhl lbnu Abu Hatim(l/406/t1o.l2l7l.
zsse 474,r1i6(tg/941.
?se 5u,ru7 Ad-Daraquthni (3/3 15).
2570 As\Surran Al Kubm 17 /4661.
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adatah lebih dekat kepada fr:dak berbuat aniaSla", dia (Zaid) berkata: yang

dernikian itu lebih dekat unfuk tidak memperban5ak omng yang kalian

aniap.

Bab Hak Pengasulran Anak

:Ud ilar Ll :s-|il. &r * q*.[otv.]-rr tt
. t. 

/ t '

,d ,5;s7,t ,;w d ;ii ,ia, { i4 ui uy.t A ,l' Jh ti

'j; ,)'&l #f ,ii ,,t oi oil,r1, ,&;tilr, ,i,-
'r#

2242.15470I- Hadits Abdullah bin Amru q,:'Elahwa

&onang perempuan telah datang kepada Rasulullah 0 dan

berl<ata: Wahai Rasulullah, sesungguhnya anakku ini adalah
perutku Wng menjadi tempt bagtng, air susuku meniadi

air minum baginya, landunganku meniadi udara bagin5n,

kemudian aymhiym telah mencerailanku dan hendak
memishl<anku dengarutyn, nnka beliau bersbda: olamu

Iebih brlnk (untuh slana belun menilah
Iasi (dengan lelaW bin)' GB. Alunad2szl, Abu r.u62572, Al
Baihaqi2sz3, Al 11u1562s74, dari hadits Amri bin Syuaib, dari

a1nhryn, dari kakekqd.

?s7L 74,*o4 ham Aln d l2/182r-
?s?2 S** abu Daud 0lo. Zn6l.
?s73 n"$t-, Al Kubn (8/4, 51.
2574 41114*64121i(2/2071dan dia berkata: ini hadib shahih.

I
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Catatan:

Pada naskah aslinlp dis€bud<alr:zs7s lbnu Urnar, dengan

dhamrnah pada hgruf ain'nya, hal itu keliru, akan tetapi yang benar

adalah lbnu Amru bin Ash.

6b'k *'t tlh, J-'6 ,L-l- [otvt]-rr tr
;r,i,t * *},;ui ,itir Jiu;,,f;ijr,;ft,Nt yj"i

.*il' Jt JG gyt tl.;rlt,Pt
2243- l5471.l- Hadits Nabi $: 'Elahwa Nabi

Muhammad $ tengah memberilan pilihan kepada seonang

anak diantan a57ahn5p wng muslim dengan iburyra wng
*rrryrik, kemudian ia memilih ibunSa, maka beliau berabda:
"Ya Allah, bertkantah hida5nh kepadan5m' kemudian anak

itu memilih a57ahn57a.

Driwaya&an oleh Ahmad,2576 Atr-N asa' 1,2527 65, puu4,2578

hnu MajahzsTe, Al Haldm2580 dan Ad-Daraquthni2s81 6uti hadits Rofi'

bin sanan, di dalam sanadnya terdapat banyak perbedaan pendapat dan

lafazh haditsnya, Ibnu Al Qaththan menrbenarkan2ssz riwayat AMul

Hamid bin Ja'far. hnu Mundzir 6*L62s8i!: para perawi fidak

menetapkannyra dan di dalam sanadnp terdapat kecacatan.

2575 Mal$udnya di dahm kitab lrnam Roft'l yang asli, sebagaimana dt ddarn ind€ls
yang asli.

?576 74*,rg hiam Afumd (5/46, M7l.
?577 SuEn Arv-lfasaa 7(No. 4395).
2s?8 swTan Abu Dat-d t{o. 22M1.
%7e Sumn lbnu Mafiah t{o. 23521.
M Mtsadnk Al Haldm (2/2$1.
zst 5**, 4d-Danquthni 14/ 431.
2s2' Rayan Al Wahnt m Al lbhnz(3/514.5151.
5s Otkisatrt<an oleh Al Mrnpafrq hnu Quddamatr dalam kitab Al Mughni(\7/4131.
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Catatan:

Disebutkan dalam riwayat Ad-Daraquthni: bahwa yang diberi
pilihan itu adalah seoftmg anak perernpuan,2s84 namanya Umairah.

hnu Al Jauzi berkat#S85. ri1,p6y3151ang meriwayatkan bahwa ifu adalah

seoftrng anak lelaki l&rh shahih.

Ibnu Al Qaththan berkatazffi: Jikalau benar riwaSat gnng

menyebutkan bahwa itu anak perernpuan, niscaya ifu akan menjadikan

ada dua cqita,2587 karena ada perbedaan dari dua jalur ceritanSn

(makhml661zsaa.

Alasan akhir yang diungkapkan oleh Imam Al-lsthikhry bahwa

dia menetapkan hak asuh anak 1u2589 bagi ibunya, kernudian dia

menentangnya dengan beberapa jawaban: alasan pertama adalah

pendapat [mam Haramain, bahwa kisah ini adalah tentang anak 5nng
bdum deunsa.

Alasan kedua adalah pengakuan terhiis, SyeiLh Abu Ishaq

menlnrnpaikan dan mengakui adanya Ijma' (kesepakatan) bahwa anak

itu fidak boleh diserahkan kepada orang kafir.

Al Qadhi Majalli berkata: sernqtra saja dalil tertulis itu terdapat
dalam firrnan Allah &: "...dan Allah sel<ali-lali tidak akan mernbai jalan

kepda omngonng l<aftr mfuk memusnahkan omngoftng tang
bqhtnn"

Alasan ketiga adalah penentangan hadits bahwa hal ltu dhatf.

Mlatssgl.
2s85 Dahm ntatb NJamtl sarna seperti &lariAthdrAtMuna$Bzll.
E6 hlnn At Wahnt Wa At tbhan (3/5151.
2587 Dalam bab p disebutkan dua hukum (Qadhinnh), yang telah ditetapkan pada

naskah png latnnp adalah lafazh Ibnu Al Qaththan.
2588 hnu Hajar png mengatakannya, sebagaimana dalam indq aslinln: ffhariqain).
2s89 Pri p dan:

6{2



,iri'&r;ti'bt * 8 rs:)

Talkhishul Habir

22M- SaMa beliau: "seandain5n ibu anak itu
menilah last @ensan tetaki tain), mal<a hilanglah hak

ashnw-
Hal itu sebagaimarn yang disebutkan dalam perkataan

sebelumnSn, Maksudnya adalah dalam hadits yang pertama, karena di

dalamnya terdapat saua beliau, "l<amu lebk berhak (untuk

mangasuhnja) sdana befirm mqikal @ (dqsan lelaki lain)"

,t:j -l'rvYl .YYto

.a3F l6 6lt Pf itlr

2245- 15472L Hadits !/ang diriwayatkan bahwa

Rasulullah C bersabda: 'seorang ibu lebih berhak

(mengash) analmya selama dia belum menilah lagr" (HR'

Ad-Daraquthnizsgo, dari hadits Amru bin Syuaib, dari

alnhnya, dari kakeknya, dalam sanadnya terdapat Al-

Mutsanna bin As-Shabah, dia dhai0

l547gl. Abdurmzaq meriwayatkansgl dari Ats-Tsauri, dari

Ashirn, dari lkrimah, dia berkata: Aku menyerahkan istri Umar kepada

Abu Balor 4$, karena umar telah menceraikannya, kernudian Abu

Bakar berkata: Dia (perernpuan) adalah lEng pding lernbut, paling

l€rnah, paling menlByangi, pating perhatian dan paling mengasihi, maka

dia l€bih berhak terhadap anakqp selama belum menikah lagi (dengan

lah-lah lain).

m smanu_oaryuaapl304).
Bst MNd abdwaaq 01o. 12600).
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ti)s ,irL G. b t:iL3 ,1? "ot .[o tvt]-vv tr
,t#s 1,?Ur|* Jtit r:r4iJ-;i ol.dJ;:;; *r{6 e
,11 - oki ,;l -,'i: JG: *i;rrht & yt );r -
e 1;.'-ivAt |;; Jri1..i:F, )r)';. eI - ifrtri>,Llt

.if iiu.ir ,*r;r,b, J*itn,6v e*ilk'4
2246-154741. Perkataannf : 'Bahwa AIi, Ja'far dan

Zaid bin Haritsh g tengah betselisih tentang hak asuh

pubi Ham"ah setelah dia mati syahid, kemudian AIi berl<ata:
puti pamanku, dan betsmaku putri Rasulullah (Fatimah),

Zaid furl<ata: putri audaraku .(l<arena Rasulullah adalah

sudara diantara hid dan Hamah), Ja'far bedata: hak
asr.,h itu milil*u, dia adalah prtui pamanku dan fursmalru
biW dari ibunyn, mala Rasulullah * bersbda: Htalah hibi
dari ibu) itu adalah ibu'

Dalam riwayat lain, i0r lrya 
lial "khalah (bibi dan ibu) itu

ana kdudul<anng seputi ibu" (11R. Bukhari dalam shahihnyase2,

dari hadits Al-Barra' dengan lafazh yang lain).

154751. Diriuayatkan juga oleh Abu daud25s3, Al Hakims%
dan Al Bailraqi,ses dari hadits Ali * dcngan lafauh:

if iiair rf1

'baungginSa Ktntatt (OiOi auti iOu) itu adalah ibu"

%ez shahih Bukhad glo. 26991.
2se3 5r*r' 4bu Datil g1o. 22751.
25ea 14*64^1* Al Hakin (3/2ll).
2ses As\ruran Al l{ubn 18/61.

1
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Talkhishul Habir-

nak, ini lbunu dan ini Ayalanu, mala ikufrlah alah safunia sauai

Diriwayatkan dengan lafazh pertama oleh Imam Ahmad,Es

Abu Daud,zsee hnu Maja626oo dan Tirmi&i,2501 d66 hadits Hilal bin

Abu Maimunah, dari ayahn5raz@2, dan Abu Hurairah r{$, dia berkata:

hadits hasn.

hnu Hibban juga meriwaptkan dalam kitab shahihnyaz5os

dengan lafazh yang kedua, dia juga 504 betsama An-

Nasaa'12605 seperti itu dengan lebih pendek lafazhnya dan lebih Panjang.

Ibnu Hibban dan yang lainnln juga meriwayatkan dengan ceritanya.

Abu Bakar bin Abu Syaibahzsoo meriwayatkannya dari Waki',

dad Ali bin Al Mubamk, dari Yahya bin Abu Katsir, dari Abu Maimunah,

dari Abu Humirah &, dia berkata:

tsw 71*,rg lrrnm Ahd (2/2M1.
%ee &o?an Abu Daud (t{o. 227n.
%oo Swan hnu lhtah(11o.23511.
26ot 5ro-, TfumldziF*o. L3571.
m2 SeperU inilah hnu Al-Mulqln meqlebutkanrrya dalam kltab Al Badr Al Mnlr

l8/9271dengan perkataarurya: (dari afhnya), yarig benar adalah (dari Hild bin

Abu Maimunah, dari Abu Maimunah), nama Abu Maimunah adalah Salim, dia

bukanlah aph dari Hilal yang disebu*an dalam sanad tersebut, akan tetapi nama

afiahnf adalah Ali bin Usamatr, sebagairnana yang ditegaskan oleh Imam

trmidd danlairmSra.
260ll Hadit tni tdatr dihilangl{an dari cetakan Slnhk lbnu Hlbban, yaitu dalam htab

Iefa.nnd Adr-Zmm'an (No. 12OO), penellu ldElb Mawartd telah menegaskannya,

trnam hnu Hapr juga meryebutkannya dalam kttab lilraf Al Mahimh lJvz
16/l/t{o.34%1.rul,ltszol. 

.:

ffi Su'glr:- AftltasaaT(No. 3496).
ffi Mtmtaf bnu Abu Stntbh 14/1621.

il7
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fxi.,t ,lvr i-u {'\t & lt );t }Y';l) yig
v

"Telah datang s@rang Perempuan kepda Rasulullah *
kemudian beliau basaffia: &ting bdbryilah kalian bqdw (suaml'isti)

dalam hak asuh (anak)" [bnuAlQaththan menshahihkannyazmT).

.i-:l'; 6"'b'#Ll rLl- [o t,r' ]- r r t,r

2245.154801- Perkataannlpz "Bahwa llmar 6 telah

memberilan pilihan kepda *onang anak diantan kdua
onng fuang.

Diriwayatkan oleh Imam SSnf i dalam At Qaul Al Qadim, di

antam jalur riwayatrya adalah Al Baihaqi,2608 diu berkata: Ibnu U5ninah

menyampait<an kepada kami, dari Yazid bin Yazid bin Jabir, dari ismail

bin AMr.illah bin Abu Al Muhaiir, dari Abdunahman bin Ghanim, bahwa

Unrar bin Khattab & telah mernberikan pilihan kepada seomng anak

antara aSnhnya dan ibun5n.

'#W G? z|,st!l* --7 '[ot'r'] -rrtr
.gt:.i il ry 6,.-'i; 6t,ft,]t

2249.1il801- Hadits Imarah Al Jarsi: "Ali * telah

mutbrilran pilihan kepdaku anbra ibulru dan pamanlnt

darykan aln, baru banur firrirh atau delapn tahun"

Nt Rayan At Wat rn Wa N lbhan F/n7-nq.
ffi As$uranAlKubnlS/4}.

6'08
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Diriwayatkan oleh Imam Syafi'i dalam lfitab Al g-rrr260e fluri

Ibnu Upinah,'dari Yunus bin AMullah Al Jarsi, dari Irnarah AI Jarsi, dia

berkata:

d6r; l- t:t1, &

'jtii,S ibl d.ltio';,?, jt;.V,#

'Ali bin Abu Thalib p telah mqnbqilan pililnn kepdaku

antam ibultu dan pmanku, kqtud*n ffiA kepda adikku 5nng lebih

kecil umumta dariku: dan anak ini iika telah menapai (unw) seperti ini

nisap alil telah memberil<am5a pilihan'

Irnarn SSpf i juga meriwalntkannya dari hrahim bin

Muharnrnad bin Abu Yahln, dari Yunus, kernudian menambahkan di

dalamnSn: sedangkan aku adalah anak berumur fujuh atau delapan

tahun.

hnu Abu Hatim menyebulkanngnz6lo 6ri aphnya: bahwa

Abu Daud261l meriwayatkannya dari Syr'bah, dari Yunus Al Jurmi, dari

Ali bin Rabi'ah, itu adalah salah, 37ang benar adalah Imarah.

'..;tu g):J$. ,i;:; G: L-* .[ot,rr]-vror

.'rr#- | t3 j.St'u'Jk- | : r* |$"rt$,
2250-1il821. Hadits Abu Hurairah q,: 'Hak Bagi

bdak tnng dimiliki adalah malanann5a dan palaiann5n

26oe trnamq/aft'I, At UmmlS/9A. '
?sto no16* 4bu Hatim ll/599/No. 1196).
26u Maksudrya adalah Atr-Tha!,alsi. Dia mengatakannln dalam indeks aslinla.

L

r{I]
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dengan baik, juga tidak dibebani pekeriaan wng dia tidak

mampu menanggungnga-"
(HR. Asy-Syaf i2612 dan yrtli-2513 dari sisi ini, dalam

sanadnya terdapat Muhammad bin ljlan).

'.;S?tt *t ', iE* J;t"trLY [otrr]-YYo\
,, '^r;:i:, ,:j?t- L ",7t^:,n ,e$'d.1 i+f ok';, ;&-i1

2251-154831- Hadits Nabi Muhammad $: 'Saudara-

sudara kalian adalah budak-budak lalian, Allah t
menjadil<an merela ada dibwah tanggtng iawab lalian,

mal<a barangsiapa audann5Ta ada dibawah tanggung

jawabnSm, hendaHah dia membertn5Ta mal<an dari 5mng dia

makan dan memberinSm pat<aian dari yang dia palai'
(Muttafaq Alaih2614, dari hadits Al Ma'rur bin Suwaid, dari

Abu Dz.ar * seperti ihr dan dalam riwayatryn terdapat

cerita.

,y6.'i:c i*f,J tit,Ly .[o t,rt]-r r or

ytb'u lk1t:6 rls ,,EJ JtL[ i:44i ,'it*', i? itr i:t
l548/lt. Hadits Nabi Muhammad $: 'Uikalau salah

seoftng'dari l<atian dibltakan makanan oleh pernbanturyn dan dia

telah mencukupinSa dangan ketelahannSn dan pekeriaann5n, maka

hadatrtah dia menynin5a duduk (istirahat) kqnudi,an makan

26l2Pu1a6musnadnFftlm.3o5). '
26Ls shahili Muslim (tlo. 1653).
26t4 shatTih Buklwr01o.2545) dan shahk Mttslim(No. 1651).

I .?,
.,J*L-

l
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betsaman5n, mal<a jika tidak hendalrtah dia mencicipl<ann5n safu suap

dari makanannSa"

Dalam riwayat lain disebutkan:

t.-.1 tt .z
(4rbJa 4r)L*

'Apbila salah seorang dari kalian tdah dicukupi oleh

dangan makarntnt/a, kelehanrya dan asap (rokoknW),

maka hqdaHah dia menyrutng dduk jil<alau dia

(pmbanhqn) menolak, maka hat&klah db (tmnrya) mmtbaikanrya
efu suapn"(Muttafaq Alaih2615, dari hdits Abu Hurairah rS,)..

Imam Syafi'i26ro dan Al Baihaqi%l7 meriwaptkannln
dengan lafazh yang kedua, sanadhaditsqn shahih.

225L. t54851. PerkataannSla: telah disebutkan dari
Ra$lullah ! bahwa beliau bersabda:

"Samng Puanpuan tetah didksa l<arqa kucing, dia (kuchtg

tqs&ut) dikutrrg ampi dia nnti...." (Mutbfaq Alaih,z6rc hadib ini
merniliki banltak jalur riwayat dari Hadits Abu Hurairah.S).

154t,6]. Diriuayatkan juga oleh Imam y*16251e, dari
Hadib Jabir q.

Pada pembatrasan lain:

%rs $ahk Buktani(No. 2557) dan tudtn (llo. 1663).
%t6 |ftmnd lrrnn Stpft'I(hlm. 305).
26t7 4"3or-, Al Kubn l8/Sl.
2618 5191ri1i g,r1r15r7 (No. 3318) en Mtlsbrr0irc'.2242l.
6re Strihth luttsht(Irlo. 904).

16zor i*| ,-{tit
'-,r,;ld Lfi;i oe

t.. te ,o l!1 tzz tt
car,r a-Iaoli cd[>.:-2



Talkhishul Habir

15487,54881. Diriwayatkan dari uqbah bin Amir dan Abdullah

bin Amru .g, keduanya diriwayatkan oleh hnu Hibban dalam

shahihny6.2520

'y,j)t ;!SJ v 'i6 
fi .o*L q* .[o t,tr] -r r o v

V\'# gbsr 
"$ 

* ils;tj,b# ;Jat
2252. t54891- Hadits Usman rS bahwa dia berkata:

'Janganlah talian membebani *orang anak kecil derryan

pekerjaan Wng akhim5Ta dia merrcuri, iangan pula *orang
budak dengan wng frdak bisa dilaldann5Ta wng alchim5Ta

dia bekerja dengan (meniual) kemaluann5a-'

Driwayatkan oleh Malik dalam lilfrab N-Mu,*s1iu2621 64'

Imam Syaf i262z darinya, dari Abu Suhail, dari ayahnya, bahwa dia telah

mendengar hadits ini dari Ustnan:S.

Al Baihaqi 6o1^1ur2623 sebagian pemwi mengangkat derajat

hadits ini, tetapi ini Udak dibenarkan untuk diangkat (fuan nnrfu).

l5490l. Kemudian Al Baihaqi meriwayatkannlnz'z+ 6*i iu1*
Muslim bin Khalid, dari Al-Ala', dari aphnya, dari Abu Humimh $,
Seam rnarfu', sedangkan riuayat Mgslim dhaif menurut sebagian

perawi.

%m slphth lbnu Hibban w ltmn/110. 2838, 5622 dan 748191, dari hadib Abdullah

bin Amru l*. Aku tdak hanyd mernperhatikannp dari Hadib qbah bin Amir

r[, Al-Mnshannif iuga udak menyebutlonqn ddam kitab lilrafAlMahhh'
262t Al Muwaththa. (2/9811.
%u lman qnfi'I, Al Umm (hhn. 5/1031.
2623 AsaiuTan N Kubm (8/81.
%21bH.
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pt Ll ,Ly .[otqt]-vvor

W oi,Jwt i' ,:r kf ;ut'ui:;y
2253.[54911- Hadits: 'Bahwa Nabi Muhammad $

tetah dibnya: Doa apalah yang pahs besar menurut

Ntah? Maka beliau meniawab: meniadilan sekutu bagi Allah

dangl<an Dia tpng telah menciplalcanmu' (HR- Aslr
Syafi'i,262s dari hadits Ibnu Mas'ud 45, haditsn5Ta Muttafaq

Naihl.zeze

if d.-, f it ,F J;-t :ot::i, qi [o t r v]-r v o t
I . c< '.a 1r.1. ..t. o | .,.. )? -. ..r.-t .,o. ,o.'a . , 

t '.(y -,*4 ,t*, JrJ Qlla-il:u;.6:: ,|q,'rJJ. k 
'p:Jd 

dLV
2254. 154921.

,.
Hadits Usman tl: "Tidak dihalallan

membunuh *orang muslim kecuali l<arena tiga perkara,

l<afir *telah dia beriman (murtad), benina stelah dia

furtsfr, mefibunth **onng tanp alasn' (HR.

Spfi'i2ez7, Ahnrad2628, firrnidd2629, Ibnu Maiafu26s0 dan Al
11u16rn2631, dari Hadits Abu Umamah bin Sahl, dari Utsman
rD)-

Pada pembahasan lain:

15493]. Diriwaptkan dari hnu Mas'ud 41, Muttafaq Alailf6s2.

625 I'*rn As!rs!,afl'I, Al tlnn 16/31.
%% Shalitlt Al Buklnrr (t{o. 6811) dn M.slin 0{o. 85).
%n brrrnsyaft'I, Al Unntrkn.6/31.
%n Musad Irum et naa $/61).
%D Sbry7 Tirmild (t{o. 2158).
ffi grnn hpu ldaiah(11o.2531i).
Nt Mwdmlc Al Haldn l4/35O1.
xu' 91o1r11r 3,r71*i(No. 6878) dan Musknt'lo. 1678).

hr Jb
o

4lJ

P:)

t{.{l



Talkhishul Habir

l54g4l. Diriwa5ntkan dari Aisyah &, (HR' Muslim,2633 Abu

Puu62634 dan lainnya).

),i:'u !,'r::'Pl rr'i P,Ly. [o t q o]-Y Y o o

14r1j tlitst

2255- I5495F Hadis Nabi $: "Membunuh seorang

-r10nin26s5 tebih bsar (dosnw) menurut Nlah daripada

melen5Tapl<an dunia be*rta isin5,a' (HR- An-Nasaa' il'2636

sedangkan dalam riwalnt lain dari hadits Bumidah dengan

lafazh:

gntsr Sty,, l' '+ Pl uFt,F
'Mentbrnuh s@nr|g mulonin lebih baar (dannla) mqturut

Allah daripda melangplan dwlia"

lb4g6l. Ibnu l"lajah2637 meriwaFtkan dari Hadits Al-Barra'

dengan lafazh:

,f .b. uY ,F'u lt+i;f q'":ti61

"NiscaSn melan5apl<an dunk lebih ringan dimata Allah

daripda mernbunuh samng mukmin bnp alaan"

%s slnhih Mwlim (No. 1676).
2e supn Abu Daud(tlo. 11353).

re lo/sttl.
2& Sumn An-Nasa1(No. 3990).
zffi Sumn tbnu Mahh F{o. 26191.

6!0

_-!
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l54g7l. An-Nasaa'i263s -sriwayatkarl dari Hadits Abdullah bin

Amru rg, seperti itu, akan tetapi dia berkata, ...P Fj,P b
"Diantam membunuh s@mrlg lelaki muslim Wifu.... " (HR.

ar-6ri2639 dan dia berkata: diriurayatkan secam Marfu'dan Mauqufi.

oal .[otlr]-yyo1
.!t*r'n;l #;;.t is:, $rfu'a ,-,iit t,

"hnngsiap Snng telah mqttbnfu pembunuhan 
";;muslim walaupun dengan afu bris kalimat nnka nanti dia bqtemu

Allah dan tqtuliskan diantam kdw mabn5a: hidup karqta Rahnat
Allah.'([-IR. hnu Majah,264o 6*i hadits Az-Zuhrt, dari Said bin Al-
Musa56ab, dari Abu Hurairah.g).

Al Baihaqi juga meriwayatkanngn,2al dalam sanadnya

terdapat Yazid bin Ziyad, dia dhaif,

Telah diriun5atkan dari Az-Zuhri s@ara Mu'dhol $errnasalah),
kernudian Al Baihaqi meriwaSntkaruryr626a2 dari jalur Faraj bin Fadhalah,

dari Adh-Dhahhak, dari Az-zuhri dan dia mengangkat derajat hadits itu.
Faraj dhaif, hnu Al Jauzi merqnmpaikan dan menyebutkann5n dalam
lrakrb Al-MaudhubPffi.

sedangkan Abu Hatim mengikutinya dalam hal itu dan berkata
dalam kitabnya Al IlaP644. sestrngguhn3a hadits itu bathil dan Maudhu'.

w &nan An-Nasaa'i (No. 3987).
2699 Sbwr Tbrnidd Flo. 13951.M Sunan tbnu lutakh (t{o. 26201.
rur As-Sumn At Kubn 18/221.M2 tbid.

!ffi tUnu Al Jauzi, At Maudhubt(VlOg, 104).@ Aku tidak menemukan perkataan ini dalam lnklb At-lH ka4p Abu Hatim, dan
hnu Al Mulqin tidak menyebutkan riwapt darinSra dalam kitabnya At hdr At

a. | .

Lt :c4*>,ye
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t'4ggl. Abu Nu'aim telah meriwayatkannya dalam kitab .4/

Hilrah,zons dari jalur Hakifn bin Nafi' dari Khalaf bin Hausyab, dari Al

Hakarn bin Utaibah, dari Said bin Al Musa5ryab: aku mendengar Umar

Ag telah menyebutkannlE. Abu Nuaim berkata: hanya Hakim yang

meriwaSntkannya dari Khalaf.

l550ol. Ath-Thabrani meriwayatkannyaz646, dari hadits hnu

Abbas & seperti ifu. hnu N Ja:2rru7 telah menyebtrtkannya dari

riwapt lain, diantaranYa Pitu:

l5501l. Driwaptkan dari Abu Said Al Khudhri r$ dengan

lafazh:

:t *3b,1 # c;. qk *qr ?;,}jpt i4
"Orang 5ang mernbunuh alan dabng pada hai kiamat dangan

tqtuliskan d*anam kdua makn5n: hidup l<araa RahmatNlah."

Dia mernberikan menjatuhkan derajat terhadap Hadits ini

dengan alGarr Athi5ryah dan Muhammad bin utsman bin Abu slraibah,

Muhammad bin Utsrnan tidak merniliki hak untuk menghukumi hadits-

haditsnya dengan maudhu" sedangkan AthiSryah dhaif, akan tetapi

haditsnya dihasanlen oleh Tirmi&i jika ada yang mengikutinya [tabi).

Munir (8/350), akan tetapi hnu Hibban meriwayatkannya dari Abu Hatim,

perkataannp: ini adalah hadits maudhu'lar|g tidak mempuryai asal darl hadib

biqah, int adalah perkataan yang disampaikan oleh hnu Al Jauzi dalam kitab ,4i
Maudhubt, dia telah menghukumi hadits tersebut maudhu', Walbhu A'kn.

2€,$ HWAtAutwFn4l.
zffi At Mu'im Al lhbtrglo. 1110a.
M7 Al lutardhu'at 13/1041.



Penegasan

Al l{hithabi berkata2648: Ibnu

kalimat seperti dia hendak mengatakan:

(bunuhlah).

T#rishul Habir

Uyainah berlr&: safu

119t) dari perlotaannYa:

baris

J,it

;<:r 'r1$, y'rSt q;" 'ett -YYo 1
'7qt 

,i6y" ,u1,Jt'* ibt i;">st G,-*€A)r +;r;ft.
. ,iri'

Perkataannya: pendapat lpng pding benar adalah

fidak ada kewajiban mengucaplran kalimat lr&. terhadap

hadits-hadits shahih dalam hal menganiurftan kesabaran

atas Agama.

Hal ini atran disebutkan pada pernbatrasan UerftirlE.

i,/'t i$t 4€StLl,Ly.[oo . r]-rrov

2257.155021- Hadits Nabi $: 'Bahwa Ar-Rubav5i

binfr An-Nadhr, bibi dari Anas bin Malik #, telah

menghancurlran pagan tebnggan5n, kentlian Nabi
Mulnmmad fi memerintahlan hulrum qishash.-..'

Dia mengulang hadits ini pada pembahasan lain dari bab ini,

hadits ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari2il9 dengan hfazh ini, dari

hadfib Anas 4*.

z6{8 6l Khithabi, clndb Al Hdib(1/305).
ue gmhth Etklwi(No. 2703).

;.te
.lt

ltC -i4g

I
tL-
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' Imam Muslim iuga meriwayatkanrrynz5so 6u,i Anas '$:

t :.kLti,tlLi1'6; { rG il $;t'.}l'ol
"fuhqm audam Ar-Ruhyyi, tnifu (lmmu Haribah telah

metut<ai ses@ftng kqrnilian mqeka batengl<ar...." maka dia

menyebutkann5n.

Sebagian perawi membenarkan riwayat Imam Bukhari. Al

Baihaqi berkata: yang.lebih jelas 5nitu bahwa kedtranya merupakan dua

hukum. Demftian pula Irnam Ar-Raft'l berkata dalam l<ttab Al Amali.

u:iV g 6t) yr;r *i ,L* .[oo.r]-rrorr

,!|'
2258.155031- Hadits Nabi )z'Pembunuhan dengan

cambuk dan tongkat tetdapat *rafus ekor unta di

datamn5p' (HR. Abu Daud26sl, An-Nasaa'12652 dan Ibnu

Maiah265s, dari hadits Abdullah bin Amru dalam satu

hadits).

hnu Hibban menshahitrkannya%il, Ibnu Al-Qaththan

lsrkataz5ss: hadits itu shahih dan fidak menimbulkan pertedaan

pendapat.

2259.155041- Hadits Nabi !: 'Ebhwa *onang

Yahudi tetah menghimpitlan ke@a tetangganym diantan

26n slnhth Mudim (No. 1675).
2f6t 5r-, 4bu Daud $1o. 4588).
2632 Suru? At?-Nasaa'l(No. 4789, 4790I
z6ss siwaarT lbnu Ma*zh 0lo. Z6Zn-
zes+ St t iti lbnu Hibban(Al llsn/t{o- 601f).
zffi htan Al Walrm w Al lblnn (5/41.0l-

I
1

l
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dua bafu kemudian dia membunuhnya, maka Rasulullah Saw
memerintahkan menghimpitlan kepalan5a (ynhudi) diantara
dua batu" (Irltam Rafi'I mengulangi hadits ini pada akhir
pembahasan, hadits inr Muftafaq AlaihP656, dari hadits Anas
{}).

2260-155051. Hadits Nabi *z 't*idt 'ktt ,:Jr.6ir'Sil-

'Dibtnuhlah' *onang pernbwuh dan disbarl<anlah onang

wng sbar' Gm. Ad-Daraquthni2657 dan Al Baihaqi2658,

dari hadits Ats-Tsauri, dari Ismail bin Umayyah, dari Nafi',
dari lbnu Umar 6).

Ma'mar dan yang lainnya meriwalntkannya dari Ismail secarcr

Mursal, Ad-Daraquthni berkata: /r:raldalam hadits ini lebih banyak.

Al Baihaqi 6o1*625se: hadits ir'tt Maushul bukan Mahfuzh,

hnu Al Qaththan telah menshahihkannya.2560

155061. Hadits Nabi !: 'Dahulu *onang lelald
*belum kalian, dikubur dalan, tarnh kemtdian dia dijadilran
di dalamnga, kemtdian dibawlran pah, kepadanSm dan
dibnaplran diabs keWhnp....'(HR. Bukhari266l dan Abu
Davdl2662, dari hadits Khabab bin Al Art, lafazhqTa dari Abu
rhd).

w Stnhth &itptt(t{o. 6g16) dan lfirfrz (No - l6flzt.rcl Sluw: Aehquthtti (S/t0l.
e 4s\5 a,, Al ttubm l8/50-Sll.w)6.
m AWt U Watm m Al lbhan 15/4161.ffir $ahih Butrtatt(No. 6915).
Mtt Sitw, Abu hud(Nlo.26491.
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2261.155071- Hadits Nabi $: l, "u:n lii $ tll

oBenar, tidaHah dibunuh eorang mukmin karena
membunuh seorang kafir- (HR. Bukhari2663, Abu Davd?664

dan An-N.*u'12665 dari hadits Ali q dalam satu hadits,

lafazh hadits Bukhari: 'mttslim" sebagai pengganti dari
'mulmrin).

155081. DiriwaSlatkan iuga oleh Alunad2666 dan Ashhab As-

5*'r*2567 (para penulis kitab sunan) kecuali An-Nasa'i, dari hadits

Amru bin Syuaib, dari aphryn dari lokeknp.

t55091. Diriwayntkan juga oleh Ibnu Majah2568, dari hadits hnu
Abbas $,.

15510]. Diriuralatkan iuga oleh hnu Hibban265e, dali hadits

hnu Umar rg.

t55111. Imam Slrafi'i meriwa5ntkannynz6To 6*i riwapt Atha',

Thawus, Mujahid dan Al Hasan s@ara Mursl: bahwa Rasulullah *l
bersaMa pada hari Fathul l"Iakkah:

' "TidaMah dibmuh s@targ mulanin larana menbunuh

samng lafir"

2€,$ galhili Ruildw,i(No. 5915).
2e Sitwl Abu Daud g1o. 4530).
26s Sumn,4n-Naaa'r(No. 4734, 4735).
z€fi Mrsad Innm Ahd (2/178, 192, 194, 2ll, 215I
2€fi7 SurntT Abu Daud(11o.27511, Sunn-Itmrr-dz'(lio. L4L3l, Surun lbnu lukjah$1o.

26591.
2'668 5ro*, tbnu Mfiah (t{o. 26fi[ffi Slnhih lbnu HibhnW tl16antTlo.59fi6).
xzo lvfistd t nn &Ffr 'tc[m. 344).

i$ui',tr-Y'
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155L2, 55131. DiriwaSntkan juga oleh Al BaihaqizsTl, dat',

hadits Imran bin Hushain dan Aisyah 6. Hadits Aisyah 6 diriwayatkan

oleh Abu 9uu6P672 dan Fu1-Nasa'1,2573 sedangkan hadits Imran

diriwayatkan oleh Al 9*r*.2674

155141. Diriwayatkan juga oleh AMurrazaqz67s, dari Ma'mar,

dari Az-Zuhri, dari Salim, dari alnhn5n:

it eit?f-. . ii4t:rl pl, ot3L
a)... .. 1. .?t.

cJr.tJl ,Pl ,l lbt
trZ

J:, ,1$-1Ll

aittt gt YLj ,y.

"Ehhwa s@ftng muslim telah mqtbunuh bfrr dan Ahti
dzimmah, mal<a dkdukan kepda Ut*nn g, kernudian Utsman tidak

metnbunuhnla dan mernbebanlan manb5nr diiat kepa&n5a"
' 

Ibnu Hazm 5q1a46,2676: hadits ini hampir shahih, tetapi tidak

shahih menurut salah seorang sahabat r{S, karana terdapat di dalamnya

sesuafu selain hal ini, kectnli apa yang telah kami riwayatkan, yaitu:

155151. Diriwayatkan dari Umar g, bahwa dia menuliskan

seperti hal.ifu trnh.rk dia pimpin, kernudian dia menemukan sebuah kitab

dan berkata:

"i ript';.J:t ri rtlri i"
"Jangan bwuh dia, alen tetapi beskanlah 6^a677

?s?t trs..5rrlru, Al Kubn l8/Z*3O1.
%72 gr,-, Abu hud F{o. 4353).
2673 sunt? An-N*a ,(No. 47t13).
267 4 14,-ru4 Al-Bazar lqkasannp No. 12143).
%75 Munaf AMunaq\lo t8/;92l.
%76 4174u1iunu0o/3F;91.
%77 Pu6uriwayat l dan g, .jPr
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155161. Hadits Ibnu Abbas r$: # 7 Jtrt" $ "TidaHah

dibunuh seorang 5ang madeka l<arena seoftng budak" (tlR. Ad-

Damquthni26Ts dan Al Baihaqi2579, dari hadits hnu Abbas r$, dalam

sanadnla terdapat Juwaibir dan lainnlra yang Matuk'

155171. Diriwayatkan2sso iuga dari Ali 46, dia berkata: 1!; o''
' *i"';'Jtlt-fi "Di anbm sunnah adatah tidak dibunuhnya s@nng Snng

merdel<a karena s@ft,ng buda?' (dalam sa4adn5n terdapat Jabir Al

Ju'fi).

15518]. Diriwayatkan dari Arnru bin syuaib, dari ayahnya, dari

kakeknya: bahwa Abu Bakar dan Umar $, tidak membunuh seorang

yang merdeka karena mernbunuh seorang budak2681. Driwayatkan iuga

oleh Almad2582.

t5519]. Driwaptkan oleh Ad-Daraquthnizffi dari sisi ini

secam Marfu' durgan lafazh:

*:, iv ?', *,4, i:'J;,(r3i i"?,F tE;l Ll

y..i'lfi l't {d$t'U W U') ,:^L it'll:)

"saungguhn5n s@rzng letaki telah membunuh budaknya

dangan sengaja kqnudian Nabi Muhammad fi mencanbulqn dan

2678 sutan fld-Daraquthnl (No. 3,2133).
267e Asa9xn 7 Al Kubm 18/351.
zsso S.*, 4d-Daraquthni l3/133-]^ill dan Agsman Al Kubm {8/34,l'
Mt lbil.
2(n2 At* tidak menemukanqa dalam Mttsnad hmm Ahmad, p€ngaralrg iuga tidak

mengernbalikafrnya paaa ntaunya ltdhaf At Mahinh ll2/292/llo. 15610)

kecrtali hanya kepada Ad-Daraquthni.
zffi Surun A&Datquthnt (3/ l44.l -
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mengasingkannSn safu bhun, menghapuskan bagiannya dari umat

muslim dan h:dak menghukum panc.ng terhadapn5n. "

Dalam terdapat Ismail bin Agryas, akan tetapi dia

meriwayatkannya dari Al Auza'i, sedangkan riwayat,ya dari penduduk

qnm lebih (kuat)26e, diantaran5n terdapat Muhammad bin Abdul Aziz

Aqrsyami yang dikatakan oleh Abu Hatir#685' 66uL terpuji menunrt

mereka dan memiliki banyak hadib gharib.

t55201. Diriwayatkan oleh Ibnu 66i2586, dari hadits Umar

Sqam mar{u', dalam sanadqn terdapat Umar bin Isa Al fulami, dia

Munkirul lndib.

.rtju qilt,Fl 'L-9 .[oov r]-rrrv
2262-155211. Hadits Nabi Q: 'TidaHah dibunuh

seorang orang fua larena analmya'(HR- Tirmidzrze87, dart
Umar {* dan dalam sairadn5n terdapat Al Hajjaj bin

Artha'ah).

Hadits ini menriliki riwapt lain menurut Imam Ahrnad2588, Ad-

Daraquthni25se, dan Al Baihaqi2690 ,iu1uy61 yang paling shahihnya,

terdapat cerita juga di dalamryn. Al Baihaqi juga menshahihkan

sanadnSn, karena para perawiqTa &ah.

2581 Porl hr.urrf mlm dan ha'.M 41,t h w;a At-Ta'dil(8/81dan kalimatrSn: dia me.memiliki ban3ak hadib gharib,
juga fldak terpuji menurut mereka, dia lebih cenderung dhaif yang semestinya
s€perti ifu.

ffi hnu Adl, Al lhmil 15/581.
2687 Suaan At-Titmldzi (tlo. 1400).M Muspad Imam Ahnnd (1/16).
2@ Sunan Ad-Darasutt ni (3/1lll.
M As-1urmn At Kubn (8/381.
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155221. Imam Tirmidzi juga meriwayatkan25el dari hadits

Samqah dan sanadnya dhaif, terdapat perselisihan dan perbedaan

pendapat di dalamnya tentang riwayat Amru bin Syraib, dari ayahnya,

dari kakeknp.

Dkatakan: dari funru, dikatalon juga: dari Saraqoh, dikatakan

juga: tanpa ada perantam, ifu menumt Imam NrnadP692 dan di dalam

sanadqn terdapat hnu Luhai'ah.

155221. Diriwayatkan juga oleh Imam 11-i61ri26e3 dan lbnu

Maja[,269+ dari hadits Ibnu Abbas, dalam sanadnya terdapat Ismail bin

Muslim Al Makki, dia dhaif, akan tetapi Al-Hasan bin Ubaidillah Al

Anbari menjadi tabi'nya dari riwayat Amru bin Dinar, Al Baihaqi yang

mengatakannya259s.

Abdul Haq berkata.2695 5elr* hadits ini mempuqpi bunyak

IIal(cela), tidak ada sesuahr apapun yang shahih daringn.

Imam Asy-Syafi'i lsrkal6'26e7. Aku telah menghafalkan dari

beberapa ulama yang telah aku temui: frdaHah dibunuh seoftng omng

fua l<arena analm5n, demikian pula aku mengatakaniya.

Al Baihaqi 6oLu6'2598 Jalur riwayat hadits ini terputr.rs

lMunqathi), Imam Syafi'i telah menegaskan bahwa beberapa ulama

telah mengatakan hadits tersebut.

26et ShxE T Timldd (t{o. f399).
26e2 1q,-r4 hnm Ahnad(1/221.
2693 SbwT Tirmidzi 01o. 12101), dia trerkata: karni Udak mengetahui sanad ini nafu'

kecuali dari hadits Ismail bin Muslim, sebagian ulama telah mengomentari tentarg
Isrnail dari sisi hafalanqp

26e4 3,r-r lbnu Majah(No. 2661).
%es 4"5r-, Al Kubn (8/391.
26% Al Ahltatn Al Wustha (4/7O1.
26e7 lnansyafi'I, Al Unm(6/361 dan As-furw, Al lfubn18/381.
z-6% 19i4.

664

I
I



Talkhishul Habir

jtir,
2263-155241. Perkataannya: Diriwayatkan dari Amri

bin Hazrn:

'Bahwa Nabi Muhammad C telah menulisl<an dalam

Htabn5n kepada penduduk Yaman: bahwasan5n seofrrng

lald-lald dibunuh larena *onang perempuan"

Ini adalah bagian akhir dari kitab Nabi Muhammad #, itu

sangat Masyhur, Imam yu1i12699 dan Syafi'i2700 lsl6h meriwayatkan

darinya, dari Abdullah bin Abu Bakar bin Muhammad bin Amri bin

Hazm, dari aSnhnya: bahwa dalam htab Snng telah.dituliskan Rasulullah

S ,nfuk Amri bin Hazm dalam Al Uqs1,zzo1 Nu'aim bin Hamad yang

menyampaikannyazTo2, dari hnu Al-Mubarak, dari Ma'mar, dari

Abdullah bin Abu Bakar bin Hazrn, dari ayahnya, dari kak"knSra.

Kakeknya adalah Muhammad bin Amri bin Hazm, dilahirkan pada

zarrran Nabi Muhammad $, akan tetapi dia tidak mendengarkan

haditsqn dari beliau.

Demikian pula diriwayatkan oleh Abdurrazaq,2Toa dari Ma'mar,
juga dari jalur riwa5at Ad-Daraquthniz7oa.

Al Musnththa' Imam Malik (2/8r';91.
luk'rifah,4s-Sunan w:a Al Abar S1o. 497 9).
hnu Hajar berkata sebagaimana dalam indeks aslinSn: "Jamak dan Al Aql yarn)
Dyat (denda) atau dalam hukum-hukum diyat, bahwa seorang laki-laki dibunuh
karena seorang perempuan, dan terdapat hukum lain di dalamnya".
HR. Ad-Darimi, dari jalur riwayatnla untuk menentang Basyar Al-Murisy (2/675).
Musnaf AMurnaq (No. 6793).
Surnn Ad-Darquthni (1 / 7221.

269D

2700

270t

2702

2703

nu
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Diriwayatkan pula oleh Abu Daud2705 6* An-Nasaa'lz7o6, dan

jalur riwayat Ibnu Wahab, dari Yunus, dai1 Az-Zutri secara Mursal. Abu

Daud juga meriwayatkannln dalam kitab Al-MamsiP7o7 da'i Ibnu

syihab, dia berkata: aku telah menrbaca kitab Rasulullah $ untuk Amri

bin Hazm ketika beliau mengutgsnga ke Najmn, sedangkan kitabnya

berada ditangan Abu Bakar bin Hazrn.

Diriwayatkan oleh fu'FNasa'1,2708 hnu Hibban,2709 Al

Haldmz7lo dan Al Baihaqi2711 secara Maushul dan lMuthawwilFTlZ atau

lebih panjang, dari hadits Al Hakam bin Musa, dari Yahya bin Hamzah,

dari Sulaiman bin Daud, Az-hhnberkata kepadaku, dari Abu Bakar bin

Muhammad bin Amri bin Hazm, dari ayahryn, dari kakeknya, Imam Ad-

Darimi mernisahkannya dalam musnadn5raz7l3 6u'ri Al Hakam secara

terputus (Muqotho).

Para Ahli Hadits telah berselisih pendapat dalam halshahihnya

hadits ini, kemudian Abu Daud berkata dalam kitabnya Al'Marasilz7l4'

hadits ini telah ditelifi sanadnya dan tidak shahih, ynng di dalam

sanadnp terdapat Sulairnan bin Daud telah keliru, melainkan itu adalah

Sulairrnn bin fuqom.

Dalam pembahasan lain Abu Daud iuga 1oo1*1u'27r5 aku tidak

mengatakannya hadits, karena Al Hakam bin Musa telah keliru dalam

perkataannya: Sulairnan bin Daud, sedangkan Muhammad bin AlWalid

2705 nuhm lntab Al-Marasil(No. 257).
2706 SuH? An.NasaaT(No. t1855).
no? Op. cit
2708 grnan Ar?-Nasa /(No. 11853).

27oe Slol;ih lbnu Hibban(al nmn/No. 5559).
27to 74*6-1, Al Hatdn (l/39*39n.
27Lr a"3*-, N Kubn (8/281.
27Lz hrihrrrtrf mim dan ha'.
27t3 M*od Ad_hdni (2/2491-
nu 1yn.213.
2715 S"hi', dalarn kitab Al-Iulandl, s*agairEna dalam kitab Al Bdr Al Mmit

F/wzl'

l
i

i
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Ad-DimasSqi telah berkata kepadaku bahwa dia telah membaca asalnya

Yahya bin Hamzah adalah Sulaiman bin Arqam.

Seperti ini pula Abu Zur'ah Ad-Dmsyiqi mengatakannyalTl6

sesungguhnya ifu benar, riwayakrya diikuti oleh Shalih bin Muhammad

Zrx'ahdan Abu Hasan Al-Harawi serh lnng lainryn.

Zur'ah $srlota'2717 Duhaim b€rkata kepada kami, dia berkatat

aku telah membaca pada kitab Yahln bin Hamzah tentang hadits Amri

bin Hazrn temyata itu diriwayatkan dari Sulaiman bin fuqam. Shalih

berkata: Cerita ini telah ditulis dariku oleh Muslim bin Al Hajjaj.

Aku berkata (penulis): ini dikuatkanz7l8 dengan yang

diriwayatkan oleh An-Nas*'12779, dari Al-Hditsam bin Marwan, dari

Muhammad bin Bakkar, dari Yahya bin Hamzah, dari Sulaiman bin

Arqom, dari Az-Zuhri...., dia berkata: dengan riurapt ini maka menjadi

benar.

Ibnu Hazm 1o"t1tu1u'2720 L-ernbamn Amri bin Hazm Munqothi'

(terputus) dan tidak bisa dijadikan dalil, sedangkan Sulaiman bin Daud

telah disepakafi bahwa dia Matuk.

AMul Haq berkata,2721 5r;u1*t, bin Daud png meriwaptkan

lernbaran ini dari Azz)hri adalah dhaifhn dikatakant sesr.mgguhnya itu

adalah Sulaiman bin Arqam.

Diikut olc*rnz2 hnu Adi,za kernudian dia berkata: ini salah,

akan tetapi dia adalah Sulairnan bin Daud, Al Hakam bin Musa telah

mengntkannp, selesai.

2716 tih. ttttan Al rffid e/z0ll.utt hil.
2718 16r'r, Hafrr berkata sebagaimana ddam irddrs aslirrya: atau menegaskan bahwa

dia telah meriwayatkan hadib dan trerkata: dari Sulaiman bin Arqam.
nD SuntT An-Nasaa 7(No. 4831).
27 m 41 74u1ru11, (6/ l3l.
272t Al Alrlann Al Wtstha (4/581.
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Abu Zur'ah berkata: Dia menyampaikannya kepada Imam
Ahmad dan berkata: Sulaiman bin Daud ifu bukan siapa-siapa.2724

Ibnu Hibban berkata.2725 56dman bin Daud AI yamami

Dhait sedangkan Sulaiman bin Daud Al Khaulani Tsiqah, keduanya

meriwayatkan dari Az-Zuhri, sedangkan yang meriwa5atkan hadits

tentang shadaqah adalah Al Khaulani, maka barangsiapa yang telah
mendhaifkannya sesungguhnya dia mengira bahwa perawinSn ifu adalah

Al Yamami.

Aku katakan: Seandainp Al Hakam bin Musa sebelumnya

tidak keliru dalam perkataanngn: sulaiman bin Daud, melainkan itu
adalah Sulaiman bin Argm, niscaya perkataan lbnu Hibban memiliki
catatan.

Hal itu dishahihkan2T26 o14, AI Hakim dan hnu Hibban
sebagaimana disebutkan sebelumnya, juga oleh Al Bplrttaqi,z727 dia
meriwayatkannya dari Ahmad bin Hanbal bahwa dia berkata: aku
berharap hadits ih:, shahih. Al Baihaqi berkata: sulaiman bin Daud Al-

2722 9u1*n penielasan Al Mushannif disini terdapat campur tangan, karena telah
keliru dalam pengembalian Adh4hatnir ALManshub pada fi'il (4i.r) kepada
AMul Haq Al Isybili padahal dia lebih terakhir hidupnya daripada hnu Addy
sendiri, sesungguhnya perkataan hnu Addy dalam kitabnya Al-l{amil mentrrll<art
penjelasann5n terhadap perkataan Imam Ahmad. Konteks dalam kitab At hdr At

_^- Munir(8/383) yang benar adalah tanpa campur tangan.n% Anhmit(g/ztsl.

"'n ?q1^ inilah ringkasan Al Haftztr terhadap ungkapan Imam Ahmad dan terdapat
kesalahan dalam penamaan sulaiman, ungkapannya tersebut sebagaimana dalam
lljlarb Al lGmll(3/275l dia menentang terhadap Abu Abdillah Ahmad bin Hanbal
dalam hat hadits Yahya bin Hamzah yang sangat panjang dengan digrat (denda).
Kemudian dia berkata: lelaki ini berasal dari penduduk pulzu, dikatakan
kepadanya: sulaiman bin Daud bukanlah siapa.-siapa. yang paling benar adalah
halitu disebutkan oleh hnu Al Mulqin dalam kitab Al BadrN Munir(g/sg3).2-!! Ionu Hibban, Ats-Tsiqat(6/387) dan At thsan(L4/SLS).

2726 yu6r6rr* adalah Hadits, sebagaimana dalamindeks aslinya.
2727 4"-5**, Al Kubm (4/891.

.j
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Khaulany ini telah dipuji oleh Atu zrr'ah, Abu Hatim, Utsman bin said

dan Jamaah dari para hufazh.

, Al Hakm to"r1*1u'2728 Abu Ahmad Al Husain bin Ali &
menceritakan kepadaku,z7zg dari hnu Abu Hatim, dari ayahnya,

bahwasanya dia telah ditanya tentang hadits Amr bin Haznr kemudian

dia berkata: Sulaiman bin Daud menunrt kami mempakan orang png

tidak bermasalah.

Hadits tersebut telah dishahihkan oleh para ulama dengan kitab

yang telah disebutkan, bukan dari sisi sanadn5n, akan tetapi dari sisi

kernasyhurannya, kemudian Imam Spfi'i berkata dalam risalahnya:z73o

Mereka belum menerima hadits ini sampai telah ditetapkan menurut

mereka bahwasanya itu adalah kitab F{asulullah $.
Ibng AMul Barr Sqfla6a'2731 kitab ini sangat masyhur

dikalangan para ahli sejamh, Ma'ruf apa yang ada di dalamqTa menurut

Ahlul Ilmi dengan pengetahuan yang melebihi kemasyhuranq;'a daripada

sanadnya, karena hadits ifu menjadi mutawatir ketika disampaikan,

karena manusia menerimanlra dengan baik dan penuh perrgetahuan.

hnu Abdul Barr berkata: Yang menjadi dalil atas

kemasyhumnnya adalah png diriwayatkan oleh Ibnu Wahab, dari Malik,

dari Laits bin Sa'ad, dari Yahya bin Said, dari Said bin Al Musa547ab, dia

berkata: ditenrukan kitab pada keluarga Hazm lpng mereka

menyebutr5a merupakan kitab Rasrhrllah $.
Al Uqaili tool*5'2732 Kitab ini adalah hadits png telah

ditetapkan dan terjaga, kecuali sesungguhnya menurut pendapat kami

n% Mwdnk Al Haldrrl ll/3951.
nDlo/stq.
nn Ar-Rtshh (No. 4224231.
2731 6r,u Abdul Barr, At-Tanlr*lll8l33&339).
ne AdlrDhu'akt2/1281.
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bahwasanya itu adalah kitab yang tidak pemah di dengar dari perawi

diatas Imam Az-Z;lhri. '!

Ya'kub bin Sufpn $st'lota'2733 Aku tidak mengetahui kitab

yang paling shahih dari semua kitab yang telah disampaikan kecuali

kitab Amri bin Hazrn ini, karena sesungguhnya para sahabat Nabi $
dan'para Tabi'in merujuk kepada kitab itu dan mereka mengeluarkan

pendapat-pendapatrya. Al Hakim leql*1a27u: Umar bin Abdul Aziz

dan imam pada masan5ra (Az-Zuhri) telah bersaksi unfuk kitab ini dan

mengakuin5n shahih..., kernudian kitab, tersebut berserta sanadnya

dikembalikan kepada kdrnnya.

Hadits Nabi f, flt 'u';{" *l F u! 'Pada setiap iari

terletak sepuluh ekor unb"t* uau,uf, baglan akhir dari kitab yang

sebelumngra).

t55251. Abu Daud telah meriwayatkannyazTss, dari hadits Abu

Mr.sa rg, juga dari hadits hnu Abbas 4fu.

155261. Driwayatkan juga oleh Abu Daud,2735 fi1-|faca'12737

dan Ibnu Maja[,27a4 dari riwayat Amru bin Syuaib, dari aSnhngn, dari

kakeknp.

Hadits Nabi C, at4ht,*6fii $;: ,uiqt r2i;6 pLi rig

"Apbila kalian manbuzuh maka pqlalrukanlah dangan fuik Sang

nB Al Ma'aftah Wa At-Taril<h(2/2161.nu AlMtsadnk(lngn.f,# Sumn Abu Daud (t{o. 45W5611.
2736 16i4. (No. 4s624564).
2737 Suaan An-Nasaa?(No. ul85$4857).
2738 ak, fidak menemukan pada kitab sunannya, Imam Al Mizzi juga tidak

menyebu&anryra dahm kitab Al Athnf (6/3091, akan tetapi dia
mengernbalikannya k€pada Abu Daud dan An-Nasaa'i.
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dibunuh, dan apbila katian menyembelih (hewan) maka perlakukanlah

dengan bik sqtbelihan itu" EiF.- yutg-2739, Ahmad2740' Abu

puu62741, An-Nasaa'12742 dan hnu MajahzZ'l3, dari hadits Syadad bin

Aus, akan dijelaskan nanti pada pembahasan hewan kurban).

Hadits Nabi *, '&t *o h' d* y'i*t ti ti'q2uj' it

...€# ,? €5, :J'6 ,u#i A Ni$ ',ltihi 4'i z1g;,ut"hhwa seo*ns

perqnpuan AlGhaamidi telah dabng kepada Rasulullah $ dan berkab:

aku tetah berzina maka sucikanlah aku, danti Allah, sesungguhnya aku

hamil, beliau bercabda: pagilah ampi engkau melahirkan '.." 
(HR.

Muslimz7rt4, dari hadits Bumidah, akan diulangi pernbahasannya pada

bab N Hudud.

a ,. t,.t-6 z t.6 t a .

d) cotJr> Of U .[oorv] -YY1t
aa

.i6?

2264. 155271- Hadits Nabi C, o?'i:t ,:06? O? i
f&*t 'Barangsiapa wng telah membal<ar, mal<a kami

J.

:&_P

memhkamtn, dan batangsiaPa Wng
menenggelamkan, mal<a kami menenggelamkannp"

Baihaqi datam O1 tr4u'ri1"1rz7a51-

telah
(HR.

273e shatili Muslitn (No. 1955).
27 4'o Munzd Lmn Ahnad (4/123, 1251.
nat sr-, 4bu hud Flo- 28151.
n42 Sww An-Nasaa'l (No. 4CI5, Mll4l4L
2743 5.-, 16n Maiah F{o. 3170).
nM stuhih Muslim(t{o. 1695,23!..
nE Ma'rifah As-Stnan on Al Abar (12/471, hh. As=1unan Al Kubm (8/zl3) dan

Mukhtashar Al KhnafrWt l4/34ol.
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Dari hadits'lmran bin Naufal bin Yazid bin Al-Barra', dari

ayahnya, dari kakeknya, dia berkata: dalam sanadnya terdapat sebagian

perawi gang Jahl (bodoh), akan tetapi itu telah dikatakan oleh Ziyad

dalam khutbahnya.

l
l

l
i

i

"' Hadts: *:q ,.it'rfj t-lfi\sl "mh,* seoftng Yahudi telah

manghimpit kepda tetansgpntp" (telah disebutkan sebelumnp)

;Lsu.'yt;iy'LJ- . [o o r,r] -v v r o

2265. 155281- Hadits: 'Tidak ada hukuman panang
kecuali dengan pedang." (HR. Ibnu MajalP746, dari hadits

An-Nu'man bin Baryir).

Qjriwayatkan juga oleh Al Bazzar, 61l-11lu1ra*i2747, Ath-

Thabrani dan Ad-Daraquthni2T'18, Al Baihaqizz49, lafazh hadits mereka

berbeda-berla dan sanadn5n dhaif.

155291. Diriwayatkan oleh hnu Majahz750, N hzzaP751, Al

Brlitaqiz7'z, dari hadits Abu Balrrah, N-hzzar [srloh2753: hanSn Al-

Hur bin Malik yang , sedangkan yang lain

meriwayatkannya secaxa MuaaL

Abu Hatim ber,kabn5A: ini adalah hadits Mwkir.

t 1t6 S w, frmt ltbldt (11o. 26671.
n47 Sath lrh'anl tm Al-Abar(3/l%l.
fl & Sumn A&Daraquthni 13 / LCfl\.
274e As\suru? Al Kubn (8/621. .

275a 5r*, tbnu Mafih(No. 2668).
27sL 74,-6 Al hzar(No. 3663).
n52 4t^Sr-, Al Kubm (8/631-
n8 MtstdilBaar(9/ll6l.
nsA bl lbnu Abu llafrm(t/451/t1o.138fi1.
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Menurut Ibnu AlQaththan2zss. bahwa Al Wu1fu bin Shalih

adalah pengikut (tabi') AI-Hur bin Malik, itu menurut Ad-

DaraquthniZZl6, NBaihaqi memberikan alasann1p2757 det'lgan Mubarak

bin Fadhalah, gmg meriwayatkann5n dari Al-Hasan, dari Abu Bakrah.

Nhzzar$srkata.27s8 Aku mengimnya salah, *r*u2759 yang

lain meriwayatkannya dari Al Hasan secaftl Mutsal'

Dernikian pula hnu Abu sSpibah meriwayatkannyazT6o 6*i

Asy'at dan lainnp, dari Al Hasan secara Muaal'

Pada Pembahamn lain:

t5530l.DariAbuHuraimhS,diriuayatkanolehAd-
Daraquthni dan Al Baitaqiz76l, dalam sanadryn terdapat Sulaiman bin

Arqom, dia Matuk.

1553U. Dari Ali $, diriwaptkan oleh Ad-Damquthni'2762

dalam sarndnyra terdapat Ma'la bin Hilal, dh l{dab(pendusta).

15532]. Dari Ibnu lvlas'ud *, diritryayatkan oleh Ath-

Thabrani2763 dan Al Baihaqi,2764 *rra6,'* sangat Dhait

Abdul Haq berkata.ZT6s Jah[ ssnua riwalnt haditsn5n dhaif,

dernikianlah Fng dikatakan oleh Ibnu NJanfl6'

ns Ayn at mhn m Al lblun (S/l%L
n% surnn Aeurytfrnt (3/105).
nsl Mukhashar Al lfithfrwt l4/YLgl -
n8 Musd Al harl9/ll6l.
nwp/STSl.
n@ Musmf Ibru Aht $?tbh lP/3541.
nil 4"5r-rAlKubnlS/B1.
2? 62 S,r-, 4d-Darqutlnt (3/87 {6i1.
n@ Al Mu'frzn At ltablr Flo. 10044).
274 Qry.cifr..
n6s At Ahlann Al Wisdza 14/751.
27es apTuloirengl.
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Al Baihaqi $ql<a,a.2762 Udak ditetapkan bahwa hadits itu
memiliki sanad.

e ,* + t* ,i*;'of ,L-;-.[oorr] -YYlr
tK ;if 7 ,iut ,q)W * G.r"i |^# ,y; ,V;

.*;*l'&;G"x
2266-155331. Hadits: 'Elahwa dua onang taldJaki

telah bewksi dihadapan Ni 6 atas seorang laki-laki lain
Irarena mencud, maka Ali * memotong tangannga,

kemudian kedwryn menarik kenbli keaksiannya, maka
Ni * berl<ab: Seandain5Ta aku bhu bhwa l<alian betdua

xngaja melalrukannga, nixaga alu potong tangan lralian
bedua." Asy-Ssnh'i,276a di antara jalur riwayatrSn adalah Al
Baitraqi:2759 Sut/an meqrampaikan kepada kami, dari Muthanif, dari

Aqrq/a'bi, dengan hadits ini. SanadnSTa shahih, Irnam Bukhari telah

mengomentarinyauTo dengan kuat dan berkata: "Mutharrif berkata.... "

Ath-Thabari juga meriwayatkanngn, dari Bundar, dari Ghundar,

dari qru'bah, dari Mutharrif seperti ifu.

nfl As.Surnn Al Kubn (8/631.n6 hil. (g/4t1.
n@ rtl,d.
Tlo lfrab Ad-D&nt, : apabita suatn kaum terkena perkara dari seseorang,

apaloh dia dthuhm atau dipotong dari mereka semua?
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,:# # G?1 p tl"tLl ,Lt-.[oort]-vrrv

2267.155341. Hadits: nEbhwa *orz,ng law'laki telah

membunth *onang taim5p Fdu mi6n Umar $, mal<a wali-

walinya meminta hukuman Fnarng, kemudian saudara

perempuan dari 5nng dibwuh berl<ata, wng tidak lain

adatah istri 5Sang membunuh: aku tekh memaafkannSn dari
hakku, maka lJmar * berl<ata: bebaslah laldJaH

(penbunuh) ft. (FIR. Abdurrazaq,zTTt dari Ma'mar, dari Al
A'masy, dari Zaid bin Wahab, seperti ifu-

Al Baihaqi juga meri*ayatkann1n2772, 6u,i Hadits Zaid bin

wahab, dia menambatrkan: Kemudian Umar mernerintahkan kepada

mereka sernua untuk membayar diyat (denda), dia meriwayatkannya dari

sisi lain seperti itu.

,€f il,t,Jt ew. G ,k'tft # |t4L i; .1"ofo]-YY1A

,r1 ';L ,;- '+t'ol fs, ,ivl*r, e1*;,F 4rqt -^)c

U'.t&l z',-*Wt Ju; ,A;y'l 'u j;f abl 4 r*s?'u a*

' 2268.155351- Perkataannp: 'Umar q telah berianii

dan berurasiat dalam keadaan ifu, Wifu keadaan selatat,

kemudian dilakukankh ianiirym dan wasiat-wasiahtg, dia

nn Musraf AMurnaq (10/131.
2772 4"3r*, Al Kubn (8/591.

,wi,;f
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menyebutl<an bahwa *orzrng dokter tetah meminwnl<an

susu kepada lJmar 6, kemudian dia sembuh dart sakitnya,

I<arena ttsusnp terkena usus buntu, kemidian dokter itu

berl<ata: Berjanjilah wahai Amirul Mukiminin Al Bukhari

meriurayatkannyrazTT3 dari Amr bin Maimun dalam kisah

penibunuhan Umar se@ra Paniang.': 
15536l. Al Hakim juga meriwayatkannyazTT4, Lo"u6ian Al

p6il1prqi2775 dari Jalur Ja'far bin Sulairnan, dari Tsabit, dari Abu Rafi',

dia berkata: "Abu Lu'luah berkata, anak laki-laki dari Mughirah

bin Syu'bah...." kernudian dia menyebutkan kisah tersebut secam

panjang.

,y ttt:y6 t:a{ i#Jtr,(W ,L>.[oorv]-yyr1
'&.Jl;, rk-'of u.:6:'irU'of; di *;ifi, ,y:;t

.#)

2269-155371. Hadits Atha' dan Al Hasan, bahwa

keduanya berkah: Apabila *orang lakiJald telah membunuh

*orang perempu€rn, mala wali perempuan ifu dibert pilihan

antara mengambil dendan5Ta atau membunuhnya dan

mendapatkan *tengah dari dendanya, sedanglan apabila

*orang perempu.rn membunuh seora ng laki-laki, mal<a wali

IakiJaH itu diberi pilihan antara mengambil semua dendan5n

dari harta Wrenpuan itu atau membunuhnya dan

mengambil wtengah dari dendan5Ta.'

2773 g74yi gug*1 (No. 3700).
2774 Al Musbdrali 13/911.
n?s 4s1firPn Al Kubn 18/481.

I

i

I
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Dia berkata: diriwayatkan seperti itu dari Ali 4& dalam riwagnt

lain, tetapi aku tidak menemukannyn'2776

,fi{, \1'# # fi ,:# L* . [o or,r]-Y Y v .

.*'fi^ i*',lll ;l; rk -) :Jtl s,l-* ;P
227O-15538t-HaditsUmarq:'Bahwasanlndia

berperang bersama lima abu tuiuh orang dengan safu orang

kemudian mereka membgnuhnSTa secara berlebihan, maka

umar Q, berkab: seandainlTa itu dipenuhi oleh penduduk

shana'a (Yamarr) nisca3ra aku membunuh mereka semua-'

(HR.Malik277\-

Dari Yahya bin said, dari said bin Mr.rsaySnb dengan lafazh ini.

Diriwayatkan juga oleh Imam 6rL1-i2778 dari sisi yang lain.

t55391. Diriwayatkan juga oleh Al Baihaqi,z77e !6vl hadits Jarir

bin Hazim, dari Al Mughirah bin Hakim Ash-shan'ani, dari ayahnya

secara panjang, Imam Bukhari trerlrata: hnu Basyar berkata kepadaku:

Yahya berkata kepada kami dari Ubaidillah, dari Nafi', dari hnu

2776 Riw-r.t Ali * FnS diriwaptkan olelr hnu Abu Spibah dalam mushannafn]n

(5/4i)l, penrbahasan bann$iaPa Spng bcrkata: fldak dibunutr sampai dia

memberikan setengah dari dendanlB, dari Al Mwhirah dari Ary''sya'bi, dia

berkata: dilaporkan kepada Ali S bahwa seorang laki{aki telah membunuh

seorarg perernpuan, kemudian Ali 0, bet|(ata kepada wali-wali perempuan itu:

iilralau tralian menghendaki rnaka berilonlah setengah dendanya dan bnrnrhlah

dta.
Sedungka. riwayat Atha' telah diriwaptkan darinp bertentangan dengan yang

disebulon oleh imam Ar-Rafi'1, hnu Abu Syaibah meriwayatkannya (5,2410) dari

hnu Jura$, dari Atho" dia berkata: dia dibunuh dan tidak ada keuatamaan

diantan keduaryn.
trn Al Muwailztha' (2/8771.
n78 shulrili 41 Bul<harr 01o. 68%).
n7e At&r,*, Al Kubn 18/411.
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Umar rig: bahwa seorang anak laki-laki telah dibunuh secara

berlebihan, kemudian umar ag berkata: seandainya penduduk shana'a
(Yarnan) ikut serta di dalamqa niscaya aku membunuh mereka
semuanlE.

! i{ lt6;;\ €j *, ,f i* ,ti .[oot.]-vrvr
-;it:t'uW'

2271- 155401. Perkataann!,ra: cerita dari gpikh Abu
Ishaq:

'Bahwaanga dia frdak mengambil qishash dart
pilrulan."

Itu adalah perkataan Imam Ah {t. Akan tetapi Aku tidak
menernukann5n, riwayat yang shahih dari Ali dS bertentangan dengan

ifu, yaifu:

155411. Imam Bul$ari ba;kabze: Abu Bakar dan Ali $ telah

mernimpin atas pukulan. Alar telah menjelaskannp dalam l*hb raghtiq
At-Ta'liq.zzat

$ ,fV \f '"; 'u '-i ; ,l'.' .[o o t r]-r rvr
*s\it ,ti -4:

. 2272- 155421. Perkataann5p: diriwayatkan dari
Umar dan Ali q, bahwa keduan5ra berkata: "Barangsiapa

2780 t{ia6 Ad-Dlpt pembahasan apabila suafu kaum terkena masalah karena
seseoratlg, apakah dia yang dihukum atau dipufuskan dari merelo semua? (No.
6896).

ne| 72n1i1g 4t-Ta liq(S/250 dan setenrsnp).

i
I
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!/ang mati karena hukuman atau qishash, maka tidak ada

denda bagrnF, hukumannSa adalah dibunuh" (HR' Al

Baihaqfl.zzazl

Itu dari riwalpt hadits Ubaid bin Urnair, dari Umar dan Ali 16,

bahwa kednarqp berkata: 'i t;-2 rl fbi' ,t'ofi- g$ "a*'g yang mati

datam hukunan qislnsh frdak ada Ma bgin5a"

Ibnu Mundzir berkata: kami jWa telah meriwayatkanryn dari

Abu Bakar r$.

t55431. DalarnzTsil l/otab Ash-StnhitnhfT* diriwayratkan dari

Ali rS, dia berkata , '*b,ll q{ d Lr 6 ,i2;l) $' r'1 dt'Fi.n'C? u'

15;j c$i'rty ,Pt "Aku frctak Frun hgin mqrbertahrl<an hukuman

kepda s6@rzng katilian db nnti &n aku manyalinia kecuali

peminum khannr (minmmn kaas), karan sauggwhng walaupun dia

mati tebp ada dandarya"

rit q )p y1i'* * ,l:j.YYYr
Lb,r(4t *',i;zs,Jt

22li3.Perlabarrrrq: diriuaSTatkan dari Umar dan

Ibnu Mas'ud * dalam hal apabila sebagian orang lnng

berhak memutuskan telah memaafkann5Ta (pembunuh) dari

hukumarr Qishash, malia hqatha?78s (hilanglah

hulnrmanrryd.
Ritrnyat Umar + baru salr disebntkan sebelumngn'

nu As-1umnAllfubnl8/$|
na WStOl.
nA Shahih Butrlwi(No. 6778) dan $ralflr lvftfirrllTcm.
2785 6gr* adalah &quthuh, itu dit€ta*an darr ttunt' mim dan ha''

VL
I , e t
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lss44l.Sedangkan riwayat hnu Mas'ud & telah diriwayatkan

oleh Al Baihaqi2785 dari jalur riwayat Ibrahim, dari Umar dan lbnu

Mas'ud r{9, dalam sanadnln terdapat png terpufus.

155451. Hadits Nabi Q, ipt {iJl d "Dalam panbunuhan

gng disengaja terdapt hukuman pnatng" (HR. Imam Slraf i2787, Abu

Daud2788, An-Nasaa'12?s danhnu Majah279o 6ri hadits hnu Abbas rg

dalam hadits png panjang).

Terdapat perselisihan pendapat dalgm hal Al-Washl

(sampainya hadits) dan Al-Iml dan hadits tersebut, Imam Ad-

Daraquthni menshahihkan Ahlml (pqgtunanhadits itu) dalam kitabqn

41n 127e1

Sedangkan Ath-Thabrani meriwayatkannSra dari jalur riwayat

AMullah bin Abu Balor bin Muhammad bin Amri bin Hazm,

dari aphnya, dari kakek Un s@ara Marfu': i;; Wt, ,""1 3;ir

"Pembunuhan karena disangaia dihukum Pancung dan Wng
tidak disengaja memba5nr dqda" (dalam sanadnya terdapat perawi

dharfl.

* uft'of ,'r'Sit i? nj u* [oovt]-rrvt
*, ,!*'u ,W, t;r'&',ety U iif :#iC *'t ;r'bt

.qa *t
227+ 155741. Hadits Abu Syuraih Al Ka'bi $:

bahwa Nabi Muhammad C bersabda kepada mereka:

n86 fie^Jutatl Al Kubn 18/601.nn Musnad hatn g,aft,l(hlm. 34S) danAl tJmm(7/3301dari Thawus sqam Munal.
n8 &trmn Abu Daud 01o. 459f).
ns Sumn An-Nasaa'i(No. 4789, 47901.
neo SiawT lbnu lutaial, W. 2635I
net hl A&Darquilrni 0 frc$36lNo. 2108).

i
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.I{alian wahai keluarga Khuza'ah telah membunuh orang ini

dari keluarga Khuzail, demi Allah, aIru meniadi nksinia"
(HR. .nr*iarizTsz dan dia menshahihkann5Ta, asfin1n adalah

Muttafaq AkflP7e3l
Hadits Umar S dan Abdullah bin Mas'ud 0' bahwa

keduanya telah berkata: e4t'ol '-rdbin 
'&;:i';n' w ti1'

' irjpiir ',?i t 'oy: ,lsrix- 'Apbila s@an omrg 5ang bqhak

mqnutwl<an tetah mqmalt<an dafi hulunnn dnsh' mala

sauguhn5a hukumn qishash ifu Mang vnlaupun s&gian lainnya

Mun maidhaing"G{R. Al Baihaqiz7e4, ini telah disebtrtkan pada akhir

p€rnbahasan bab Snng sebelumnya)'

Hadits 1Bng diriwaptkan dari Abu gala bin Amr bin Hazm dari

a5nhn1n, dari lokeknrra bahr,va nabi $ pernah menulis sepua.rk surat kepada

penduduk Yaman png berisi tentang fanidh(iknu waris), sr-ruah.sunnah dan

hukum d\nt. Di dalam surat tersebut diidaston bahwa dpt jiwa seorang

muslim adalah 100 eltor unta.

lrtasalah ini telah dibahas pada "Bab se$rahr l,ang duaiibkan dalam

qlshash"

-f ,i:3 w'wY,bfst'6ir,l:j .[oo t'r] -rYVo'li 
niu@te GePr;r'b, *AtLi '1ji;

'd. ttik ,l'^:-,1i

,jv .:a* o|k:
llo I r. .

.O2z-t 1t*t-,

nes gr1ri1; 41 &tkhad (l1o- 104) dan shalrk lrt&nggo' 1354)'
ne4 fie$ap1v Al I{ubn(8/5GSn-

cupt|il

io,(,j;I-,yt,6;'; )P /.1 r,r';)
,L ofi4t ,g-l a.oi);t
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2275.155481- Perkataan penulis: Para perawi
berhuijah dengan hadits lpng diriwayatkan dari Ibn Mas'ud:
bahwa Nabi C menetapkan hukuman diyat bagr
pembunuhan karena tersalah (qutl N l{hatha',tidak
sengajaladalah memba3rar 100 ekor unta lrang dibagi
menjadi lima kategori; 2O ekor bint malchadi (unta betina
lpng bemmur 1 tahun memasuki tahun kedua), 2O ekor
bint labun'(unta betina ]rdng berumur 2 tahun memasuki
tahun ke-tiga), 2O ekor ibn labun (unta jantan lnng berumur
2 tahun memasuki tahun ke-tiga), 20 ekor hiqqah (unta
betina lnng berumur 3 tahun memasuhi tahun ke-empat)dan
2O ekor jadza'ah (unta lpng berumur 4 tahun memasuki
tahun ke-lima).

Diriwatkan dari hn Mas'ud (marfu),zzgs dan diriuraptkan juga

dari Sulaiman bin Yasar sepertiredaksi di atas, Imam Ahrnad bin
Hanbal,2Tr pengarang kitab-kitab sunan,2797 Al hzzar,z798 Ad-
Daraquthni,fle d* Al Baihaqim seluruhnya riua1lat dari Ibn lvl,As'ud

secara marfu' (Hadits png disandarkan kepada Rasulullah Sr), akan

tetapi dalam riwayatrya menggunakan redaksi "bani labun" bukan "ibn
labun". Imam Al-Dar al-Quthni menjabarkan pembahasan tentang hadits

ini dalam kitab 'ial-sunan"-ny628o1, beliau juga meriwatkan hadits ini dari
jalur Abi ubaidah dari a5ahnSra secam mauquf Siadits gnng disandarkan

kepada sahabat) dengan redaksi " Tslrruna bni labud' menuruhrya sanad

t795 pu6n naskah ashlnya: Marfu',yrang benar adalah dari riurapt lr JrJ.
27e6 Musnad Al Imam Ahrnad (l/45}t
2797 g.,r-, Abu Daud (No. 21545), Sunan Ar,Nasa'l (no.: 4f,l}Zl, Sunan At-Tirmidzi

(no.: 138i!!), sunan hn MaJah (no.: 2631)
2798 Musnad NBarzar (no.:19221
27ee 5r-r Ad-Daraquthnr 13/172-17 6l
2w As.Stulrt, Al Kubn (7 /t*l$lNt Suut Aetuqnhnt 13/172-77 6l

i

i
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hadits ini hasan. Hadits dengan reaksi "bani Makhadh" dengan

beberapa jalur periwayatan dianggap lemah. Periwayatan dari jalur

Ibrahi An-Nakha'i dari ibn Mas'ud memperkuat ke-mauqufan hadits

yang diriwayatkan oleh Abu Ubaidah-

Imam Al Baihaqi mengomentari pendapat Ad-Daraquthni28oz'

beliau mengatakan bahwa Ad-Daraquthni salah dalam menilai hadits

ini,kasarhya beliau berbohong. Imam Al Baihaqi berkata: "Aku sudah

melihafur5n dalam lfitab Jami' Su$an Ats-Tsuri dari Manshur dari

Ibmhim dari Abdullah dari AMunahman bin Mahdi dari Yazid bin

Harun dari Sulaiman At-Taimi dari Abu Mijlaz dari Abu ubaidah dari

Abdullah, seluruhnya menggunakan redaksi "Bani Makhadh."

Aku katakan: Masing-masing saling mernbantah. aku sudah

melihat riwaSnt ini dalam "Kitab hn Huzaimah" dan dia adalah seorang

imam (pimpinan) dari riwayat Waki' dari Sufuan, dengan redaksi "Bani

Labun" sebagaimana yang dijelaskan oleh Ad-Daraquthni. Hal ini

membuktikan2so3 6u1l*u Ad-Daraquthni tidak merubah periwayatan

Hadits, mungkin saja kesalahan teriadi pada generasi sebelumn5n.z&

2276-155491. Hadits: Sesungguhnya ada 3 orang

yang paling sombong di sisi Allah: pertama orang lpng
membunuh di tanah haram, kedua orang yang membunuh

buton karena qishash, ketiga oriang yang membunuh karena

balas dendam masa iahilitph.

2802 Dahm }irab Al l{hilafiwr, lihat dalam }sorb Mukhbshar-nya(4/3621
m WSttl.
zaoa pu6r, catatan pinggir naskah asli: sudah teriadi seiak dahulu,

tly [o o t l] -v rvr
aa/at

il r*Y" F,Y"'r,{Ft G
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Ahmad bin Hanbal,2805 Ibnu Hibban2so6 dP'i iulu'
periwayatan hadits AMullah Ibn Amr-

t55501 Hadits tersebut iuga diriuayatkan oleh Ad-

Damquthni,z8oT Ath-Thabrani,ms Al Hakimzm dari riwapt hadits

Abu Syuraih.

:''; 
t55511 Hadits tersebut iuga diriwaSntkan oteh Al Hakim,Blo dan

At Baihaqi,2811 d36 riwayat hadits Aisyah dengan rnakna l.ng sama

pada hadits di atas.

t55521 Hadirc tersebut juga diriwaptkan oleh Al 3,rL1ruti2812

dalam kitab shahit>rNla png diriuaptkan oleh Ibnu Abbas secara

marfir' dengan redaksi: d #t,il'd lt if ,i6ri ir ,A,$t',fi
Ut',9.-#.',* ik yi, f |$L,ft ,{},qtr '.S 

l:t!!' "Ada tiga kelompok

manusia yang paling dimurkai Allah: pertama orang yang murtad di

tanah haram, kedua orang yang menghidupkan tradisi-tradisi jahiliyah

dalam Islam, ketiga orang yang berambisi menuntut darah seseorang

dengan tanpa hak dengan fujuan unfuk mchumpahkan darah'u

tHadits riwayat AMullah bin Amr: "Ketahuilah sesungguhnya

diwt (denda) pembunuhan keliru (salah sasaran), yaitu pernbunuhan

dengan menggunakan pecut atau kerikil, adalah digt mughala"hah

(diyat berat), yaitu 100 ekor unta, 40 ekor di antararyn yang sedang

hamil."

28os Musnad Al lrnarn Ahmad l2/1871dengan redalsi (rrt:tt !tJ'l) dan (Jrl)
2806 Shahih hn Hibban la4l lha n/rc:: 5996).
2807 5r*, Ad-Daraquthni 13/961
2N 41 74u'fun Al l{abt (22 / 191-192/rc. :5ool
zw Al Musadnk (4/3491, (sruy gr.e)
arc 4114r"54-1, 14/3F;91.
28tt a"€u,:rltl Al Kubn (8/261.
%t2 Shalnh N Bukhari (no. 6882).

I

i
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Abu Daud2a13 dan An-Nasa'1,2814 6asnlah ini sudah dibahas

pada "Bab Ma Yajibu fihi Al Qishash."

(r-YL,p ; : s-bdl. il,* :L-rw. [o o or]-v rvv
',r-ili ,Nt ry'*i6ii oy, ,,rs 6f;fi:t; ,Je*it ,q)l it *

.nivrf q) p. e &'6"?s,b:L 1*u t}+
2277-155531 Hadits: Abdullah bin Amr: 'Barangsiapa

yang membunuh secara sengaia, maka diserahkan kepada

wali yang terbunuh. Apabila mereka mau, mereka boleh

membunuhnya (qishah), atau mereka boleh mengambil

diyiatnya, lpitu dengan memba3nr 30 ekor unta hiqqah (unta

betina yang sudah berusia 3 tahun dan memasuki tahr.rn ke-

4), 30 ekor unta iaza'ah (unta betina yang sudah berusia 4

tahun dan memesuki tahun ke-S)dan 40 ekor unta khalifah
(unta yang sedang hamil yang kehamilannya sudah

memasuki usia pertengahan kehamilan)-

Hadits ini diriwayatkan oleh At-Ti1ridzi,2815 dan Ibnu

Maia[28r6 dari riwayat Amr bin Syu'aib dari ayahnSn dari

kakekqn

Catatani

Dalam kitab aslirynalT tqlqa nanra hnu Umar Srang benar

adalah hn Amr, AMullah ibn Amr bin Al Ash.

2813 g*-., Abu Daud (no.: 21547)

2814 5rlr-, An-Nasa'i (no.: 4789)
28rs 5ur-l At-Tirmidzi (ho.: 1387), stat$ hadis(,rt, s,.-)
2816 5** hnu Majah (hadis no.: 2626)



T'!r-- 
-ll

,nfnO[, Habir

u:#,6it rfu fittlf :q*.[ooot]-rrvr

*a\t .b nt J;, ;e ,:,-*ta Y$\ )-t*t u?fit (ilr-1

.u*a pf-"su.,'&':

2278-lsS54lAdaduaistridariseorangsuamisaling
bertengkar, salah satunya memukul yang lain dengan

merrgg[.rnakan tiang tenda hingga mati' Rasulullah S
Memufuskanbagikerabatsipembtmuhuntukmembalar
diyat.

Muttaf-aq ataih lawayat Al Bukhari dan Muslim)2818 d€ngatl

redaksiyangpaniangdaririr,rnsptAbuHurairahdanMughirahbin
SYr'!3[-281r

{lt elt'tf ,>z$rt i.e;$ 4y.[oooo]-rrvr
.u1l;f Wj; e'^t* ori?rf W ,,!lt n'iV '"At

2279-Is5s5l.RiwayatdariUbadahbinAsh-Shamit
"Ketahuilah bahwa ditTat N llzhma (denda l,ang besar)

adalah dengan membalnr 100 ekoi unta, diantara 40 ekor

unta lrang sedang hamil-"

Diriwayatkan oleh Imam Ad-Damquthnizszo dan Al Baihaqi,2821

dalam rangkaian sanadnya ada yang terputus (inqitha). Dalam riwa5nt

ini dalam cerita Umar yang membayarkan diyat dengan harganya.

zsu Yang dimatsud adalah l'[tlb SSarh N Wajizl<aryalmam fu-Rafi'i'
26te Shrlk n Bukharikto.:67401- Shahih Muslim (no' hadib: 1581)'
28191*rn Muslim dalam kitab Shahihnf (no':1582)
28zo Su,,an Ad-Darryuthni (V10+105).
aA As\5unl Al Kubn (8/7T1.
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*Hadits:(Di5nt membunuh jiwa adalah 100 ekor unta).

Hadits ini sudah dibahas sebelumnya.

rf| *rjt tk',\l,yu ,ti.1if :16 ,tL;i JtS; e* . [o o o r]-r v,r .
a- ,

'nV .-.r;r'?" ,* !, );r * 'b ;;t'i, i-: ol j
J-J,,

zlCri. -i. ;, ). r ) t c.
l.e a$l 6Lp dll d_fl * :, i-:Ll JL

-f): |il'# (itj,rra2 i\'# Vi'#tb
2280-155561 Riwalnt dari Makhul dan Atha'

keduanya berkata: 'Kami mendapati orang-orang yang
menyatakan bahwa pada ma:;a Rasulullah $ Pembalnran

d[nt bagi orang muslim lnng merdeka adalah 100 ekor
unta, kemudian Umar bin Khaththab menghargakanngn
dengan 1000 (seribu) dinar dan 12.000 (dua belas ribu)

dirham.

Asysyafi'i28zz f,ari Mr.rslim dari Ubaidillah bin Umar dari ASryurb

ibn Musa dari hnu Syihab Az-hhrt.

Dan riwayat dari Makhul dari Atha' dengan redaksi di atas

mereka berkata.

Hadits ini diriuayatkan juga oleh imam Al Baihaqi.zszs

t55571 Dirivrayatkan2s24 juga dari jalur Aqrsyafi'i dari Muslim

dari hn Juraij aku bertan5;a kepada Atha':"Apakah diayat dibayarkan

benpa binatang temak atau berupa emas?" Atha' mejawab: "Awalnya

dilnt dibaprkan dengan unta (ibil) sampai Umar bin Khathththab

menghargakanhenyamakan 100 unta(ibil, pada pernbagian jenis

an MusndAslrsyafi'i 6. U7l
z-w a"5*-, Al Kubn@n#g1l
a2a 4sSro-rAlKubn@n7l
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**G-.rruring) dengan 120 ba'ir (unta yang sudah gigi taringnya)

seluruhnya.z8zs Bagi penduduk kampung' jika mau' boleh

memberikannya seratus semfu?826, dan dia tidak memberikan *'u:

Seperti itulah hukum diyat pada awalnya'

[5558]Dalam kitab '4l Matasil'2827 karyu Imam Abu Daud dari

jalur periwayatan hnu Ishaq dari Atha' bahwa Rasulullah *

Merrrutuskanhukumdi5ntbagipernilikuntadenganmerrrbayarl00
ekor unta, bagi pernilik sapi membayar 200 ekor sapi' bagi pamilik

kambing membayar 2000 ekor kambing' bagi pemilik pakaian

mernbaYar 200 Pakaian'

tsss9]KemudianlmamAbuDaudmenuhrrkanhaditsinidari
jalrrryanglain,yaitudarilbnlshaqdariAtha'dariJabirsecaramarfu'
(disandarkan sampai kepada ni"ltuttutt *Y8%

fl ,Ly -YY^\

fb.,,:l'F A'rl ,Q)

Hadits: bahwa Rasulullah

diyat 1000 dinar atau

dari Ibn Abbas bahwa ada

2825 fi1tr*a kurung buka dan l{urung tuhrp ffiada yang hilang dari kitab aslinf fitu

lL. {-at ,1. ,p P,t *Vb, ,}*

228L.
pembayaran
Diriwayatkan

C memutuskan

12.000 dirham-

seorang lald-laki

y'arrgadadalamrdan--s€dar'glGndalamsdileta}rkantandaprrgbenaqn.
t326 pu1*nlkitab aslinya ada tambafian lgfunat (&l = berikanlah)' dipastikan terdapat

dalamrdan-..Dalam_.fldakadakata(urrroeratrrs)yarrgkedua.Harryaada

sah.r kata lurr=erahrs)'
2sz7 gulu^kitab "Sunan" kaqn Imam Abu Daud' Al Mizzi yang menisbahkan kitab

*Al Marasil, tepada auu 6aud, beliau mengatakannya dalam kitab "Athmf -nya

8a Sunan Abu Daud (no': 45214)'

l
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yang membunuh pada masa Rasulullah sau4829. kemudian
beliau menetapkan pembayaran di5pt sebesar 12.00.
dirham.

Adapun hukum membayar diyat sebenar 1000 dinar terdapat

dalam hadits riwayat Amr bin Hazm Ath-Thawil, sedangkan hukum

membayar diyat sebesar 12.000 terdapat dalam riwayat:2830

[5560]Hadits yang diriwayatkan oleh Ibn Umar, Para pengamng

kitab 4-5*rlast dari hadits riwayat lkrimah. Ada perbdaan

pendapat dalam riwayat pada Amr ibn Dinar. Menurut Muhammad bin

Muslim Ath-Tha'ifi: dari Amr bin Dinar dari lkrimah.

Menurut Ibnu Uyainah: dari Amr bin Dinar diriwatkan secar

mutaL

Menunrt hnu Abu Hatim8z dari ayahryn: Pendapat 3nng

mengatakan musal lebih kuat.

Pendapat ini didukung oleh Abd Al Haq.28ss Imam Ad-

Daraquthnie meriwayatlon juga dari Muharnmad ibn Maimun dari

hn Uyainah, secara maushul.

Menurut Muhammad bin Maimun: hn USninah pemah satu kali

mengatakan kepada kami dalam hadits tersebut narna "ibn Abbas",

akan tetapi 3Bng sering beiau mengatakan "6ri 11oirruL.2835

AM Ar-Razzaq dalam kitab "Mushannaf"2836-rr* meriwayatkan

dari hn U!,ainan dari Amr dari lkrimah s@ara mutsl.

nn wsla\
2830 Pr'1 p terdapat lota trl
2txil 5*-, Abu Daud (no.; 4816), Sunan At-Tirmidzi (no.; 1388), Sunan An-Nasa'i

(no.: 21804) dan sunan hn Malah (no. ?5321
n8zrfllhn Abu Hatim (1,/r162463/no.: l39rl
?Bs Al Ahl@n At Wustha (4/571
28:14 5*-', Ad-Daraquthni (3/130)
as Maksudn5ra hadis ini Mutatdandia tidak menyebutkan nama hn Abbas.

t
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Menurut hn'HazmffiT.seperti itulah yang diriwayatkan oleh

teman'teman (ashhab) Ibn Uyahah yang terkenal'

2282.1556U- Hadits Amr Ibn Syu'aib dari ayahnya

dari kakeknya, bahwa Nabi $ menetapkan harga unta (untu

disnt) bagi penduduk kampung' Apabila mereka kaya maka

hargan5p ditinsgikan, tetapi apabila mereka susah hargaqp

dikurangi.

Imam Asyslrafi'i28$ meriwalBtkan dari Muslim dari Ibn Juraij

dari Amr ibn syr'aib. Haditi ini juga diriwatkan oleh imam Abu

puu62839 dan Imam p\rll\lasa'i284o dari Muhammad bin Rasyid dari Amr

ibn su'aib lebih lengkap dibandirgkan riwayat imam Asy-$/afi'i'

diriwayatkan juga dari Muharnrnad ibn Basyid dari sulaiman ibn Musa

dari Amr ibn Su'aib dari aSnhnya dari lokek-nya dengan periwayatan

hadits yang paniang.

2283-155621 Hadits dari Amr ibn Hazrn: bahwa Nabi

c bersabda: 
.Diyat perempuan setengah dari d[nt laki-laki"

Keselunrhanriwa5Tatinitdakterdapatdalamhadits
Amr ibn Hazm al-Thawil, tehpi hadits ini diriwayatkan oleh

imam Al Baihaqi2sar dari hadits Mu',azd ibn Jabal, Al

Baihaqi-mengatakan bahura sanad hadits ini tidak ada yang

sekuat sanad Mua& ibn Jabal'

z8s6 y*1-rr1 Abdtrrrazzaq $tr.'z l?2731
nst 41 1,tulnlla (10/393)
2s38 y*rr6 A4rqrafi'i (h.34q
ae Sunan Abi Daud (no.: 4554)
28O Surran An-Nasa'i (no.: t1801)

Mt $nanAlKubm(8t95)
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Diriwayatkan juga dari Umar, Utsman, Ali dan al-Abadilah
(sahabat yang bernama Abdullah: AMullah ibn Mas'ud, Abdullah ibn

Umar, AMullah ibn Abbas.

Adapun atsar (perkataan) Umar ; sudah tercanfum dalam atsar
(perkataan) Atha'dan Makhul dan nanti akan disertakan dengan riunyat
Ati.

Adapun atsar(perkataan) Ali; aku belum melihatrya.

t5563]. Adapun afsar(perkataan) Ali; diriwayatkan oleh Irnam Al
Baihaqi2saz dari jalur Ibrahim d-Nakha'i, di dalamnya ada sanad yang

terputus (inqithal, akan tetapi hn Abu S5nib66zaas meriwayatkan dari
jatur ArySya'bi dari Ali, hn Abu SSraibahzru jugu meriwayatkan dari
jalur png lain, lraitu dari jalur lbrahim dari Umar dari Ali.

E5O+1 Adapun ibn Mas'ud diriwaptkan olek irnam Al
Baihaqire dari jalur pwriwayatan al-Hakam dari AsySya'bi dari Zaid

ibn Tsabit berkata: "pada kasus hi<a (al-jamhaL)yang terdapat pada laki-
laki dan perempuan diyatryn sama hingga L/3 (sepemga), lebih dari itu

. d[ntrp 1,/2 (setensah).

Abdullah ibn Mas'ud berpendapat : kecuali gigi dan luka 5nng
sampai terlihat tulangnya (al-fudhlhahl d[pkrya sarna, lebih dari itu
d[ntrfaa setengah.

Ali berpendapat: selunrh diyatrln sarna, Vaifu t/2 (setengah),

pendapat ini menurut AsySya'bi sangat mengherankan.

Adapun pendapat Abdultah bin Umar dan Abdullah bin Mas'ud

aku bdum menernukan pendapat keduryn

a/12 Siz T Al Kubn (8/98)
naa Y*6rr"1 ibn Abu Stnihh (9/29CDZ)w Mwtanmf ibn Abu qnibh (9/aoo1
Ms SiawtAlKubm(8/96)

I
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Catatan:

Yang dimaksud dengan alsqrJr adalah seluruh tiga orang tersebut

(AMullah Ibn Mas'ud, AMullah lbn Umar dan Abdullah Ibn Abbas)

bukan berarti orang-orang yang terkenal dengan julukan (laqaQ "ibn"

dan tidak memasukkan nalna-nalna tiga orang tersebut' Tidak ada

gunanya memperdebatkan masalahterhadap orang yang membantah

pendapat ini.

Terdapat dalam kitab Al Mubhamat kaqn Imam An-

Nawawi.2% "lmam Al Jauhari k€fika mernbahas tentang nerna J-?

beliau menyebutkan tentang alrl+tr dan mernasukkan nalna Ibn Mas'ud

dan membuang nanra lbn Umar. Tidak seperti yang dikerrrukalian oleh

Imam An-Nawawi, dalam ldtab Ash-.1hihhah dibuang narna hn Az-

Zubair dan hanya disebutkan tiga orang, tidak disebutkan nama hn
y*',16.2&t7

Terdapat dalam lstab $nrh Al l{afitnh kuryu lbn Malik, e-Jrtalt

ada lima oftrng, termasuk hn Mas'ud walaupun Snng disebutkan hanya

empat oftmg. Imam al-zarnakhryari dalam kitabnya Al lhslpaf

2w Tahdb Al Asna' Wa Al-Luglntll/2681
zwt Terdawtdalam naskah WaU et-fa*Asn N Habirl4/49, cetakan Qurthubah) ada

tambahan di sini, tdak seluruh teks yang salah diielaskan di sini, hanya tentang

perkataan Snng terdapat dalam kitab "Al-shihhah" pada pembahasan materi
;r_+" mernasukkan nama hn Mas'ud dan membuang nama hn al-Zubair,

,"-dh mereka s€luruhnya ada enrpat. Akan tetapi di akhir htab ketika

membahas materi " . l ^" beliau menyebutkan nama: hrm Abbas, hn umar dan

hnu Az-Zubair haqn menyebutkan tga nama lnt.

Ini adalah sanggahan terhadap sanggahan hn Al Mulaqgin dan kritik yang

ditujukan feeadi imam al-Nawawi. Pendapat yang paling hnt adalah bahwa

tamtatran redaksi ini adalah penjelasan bagi sebagian qurra' (pembaca,

pemerhati) pada sebagian naskah kitab, kemudian redaksi tambahan ini

iit*"rt t ut 
-ke 

dalam te}s matan kihb, padahal bukan bagian dari t€ks rnatan

ktab. Hanryra Alah yang Maha Mengebhui.
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merrnsukkan narra hn Mas'ud dalam ketompok rJrtlt dan set€rusnln. _

Hur,ya Allah yang Maha Mengetahui.

j,;t -sf,Jt .[ooro] -f rrrt

i."tr

2284.155651. BaSTaran DiSnt kaum perempuan seperti
d[nt kaum laki-laki sampai sepertiganya.

An-Nasa'i2rc dari hadits Amr bin Syu,aib, dari ayahnya, dari
kakeknya dari riwayat Ismai'l bin A5a,rasy, dari hn Juraij. Imam Syafi'i
berkata: "lmam Malik mengatakan bahwa ifu adalah sunnah dan aku
mengikutinya, tetapi2849 menurutku ada sesuafu dengan pendapat ini,
kernudian aku ketahui bahua lnng dimakud sunnah oleh imam Malik
adalah sunnah (badisil penduduk Madikan oul'n sunnah Nabi $),
maka aku manarik kernbali pendapatku (tidak mengikuti Imam Malik)".

2285-155661 Hadits Lrbadah ibn Shamit: Diyat orang
Yahudi dan Nashrani adalah empat ribu.

Aku tidak mendapati riwapt ini dari hadits ubadahzso, kecuali

5rang disebutkan oleh Abu Istnq al-lsfiraini dalam karyan5n ,,Kitab 
Abad

alJadal" beliau menptakan bahwa hadits ini diriwayatkan oleh Musa
bin Uqbah dari Ishab bin YahSn bin Ubadah.

28{8 5-l fui-Nasa'i (no.: 21805)
ue G/5791& hn Al Mulaqqin menlntakan dahm kitab "Al-Badr al-Munir" (g/14}l: "Aku tidak

mengehhui 
_ada 

orang yang mental,fuii hadis ini setelah melalui pembahasan
yang sangat ketat"
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t55671 Imam AsySyaf i2sl meriwayatkan hadits ini dari Fudhail

bin 'lyadh, dari Manshur bin Al Mu'tabir, dari Tsabit Al Haddad, dari Ibn

al-Musa5ryib: bahwa umar ibn Khaththab menetapkan untuk di5nt

orang yahudi dan Nashrani 4000 (empat ribu) dan diyat orang Majusi

800.000 (delaPan ratus) dirham.

155681. Irnam Al Baihaqizs2 meriwalntkan dari jalur AqrSyafi'i,

dari Suf16n, dari Shadaqah bin Yasar berkata: "Kami mengutus

seseomng untuk bertan5n kepada sa'id bh Al Musayyib tentang diyat

dfilat mu'ahhad (orang kafir yang terikat perianjian perdamaian dengan

omng mpslim). sa'id bin Musa3ryib menjawab:"'Pada kasus ini utsrnan

menetapkan 4000 (enrPat ribu).

t55691. AMurrazaq meriwa3atkan hadits ini dari kitabn5n

,,Mushannaf"2853 d66 Rabah bin ubaidillah, dari Humaid, dari Anas:

bahwa ada seorang Yahudi yang dibunuh secara zhalim, kemudian

utsman menetapkan hukuman dipq,a 12.000 (dua belas ribu) dirham.

Rabah bin ubaidillah adalah P€rawi Snng lernah (dha'ifl'

l557ol. Al-Thahawi dan Al 11uLirr2854 meriwayatkan dari hadits

Ja'far bin AMillah bin al-Hakam: bahwa Rifa'ah bin al-samuel al-yahudi

dibunuh di Syam. Umar menetatpkan pembayamn diyatr5n 1000

(seribu) dinar.

28s1 Dahm llh'r{atu As-1uw, rm Al A*j,rlno.: 49291dan terdapat dalarn htab /U

Utnm YalF irnarn AqrQnf i (6/105)
2fi2 Sinan Al Kubn l8/l00l.28 Abdurrazzaq (no.; 1&195)
28et 16r, Al Mulaqqin dalam htab "Al-hdr al-Mtnif (8/4l;5l merrynadarkan riway'at

ini hanya k€pada al-Thahawi (udak kepada imam Al Hakim), kenrudian beliau

berkata:"sanad hadis ini mernenuhi standar persyaratan imam Mr:slim, kecuali

ibn Murqizd, dia tsigah (lnnt daln ingablya) imam Al Hakim meriwaptkan

hadisny'a auun, tiaurrya "at-Mwbdfttt dan hn Hibban iuga meriwayatkannla

dalam kitab "Shahih"rqp. Kerryntaan ini menjelaskan bahwa perawi hadis ini

adalah ternasuk perawi-pemwi hadis irnam Al Hakim dan hn Hibban, bukan

hadis yang diriwqptkan oletr imam Al Hahm dan ibn Hibban'
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t)|i{- & o6t'JSl'oi'o'rf,L-y. [o ov t ]-r r,rr
.ert1t tfi-: ,e:ti,at ry!, ila ,pt i;, $J,;.) Lf; l,r vr q y bf

2286-155711 Hadits: (Aku diperintahkan memerangi
manusia sampai mereka bersalsi bahwa tidaka ada Tuhan

selain Allah dan bahwa Muhammad adalah Rasulullah dan
mereka mendirikan shalat dan menunaikan zakat)

Muttafaq'alailf$6 dari hn Umar dengan beberapa redaksi yang

berbeda.

155721Riwayat Imam 61 3rL1-izaso dari Anas :(Siapa omng

yang bersal$i bahwa fidaka ada Tuhan selain Allah dan bahwa

Muhamrnad Rasulullah, dia menghadap ke arah kiblat kita, memakan

binatang semblihan kita, shalat seperti shalat kita, rnaka hamm bagi kita

damhn5ra dan hartanya, baginya mernpunyai hak dan kou,rajiban seperti

hak dan kevrnjiban kaum muslimin).

* Hadits Amr bin Hazm dalam kitab ( pada luka yang sampai

telihat tulang diptnya 5 flima) ekor unta)

Masalah ini telah dijelaskan pada awal bab ini.

*Hadits riwayat Umar sama seperti di atas. Diriwayatkan oleh Al

BazzN,2857 nanti akan dijelaskan.

t55731. Riwayat dari Amr bin Syr'aib, dari ayahnya, dari dari

kakeknfra terdapat dalam kitab sunan yrang ernpateS.

Abdrurazzaqzs59 juga meriwalntkan hadits ini dari Ibn Juraij,

dari Amr bin Sgr'aib diriwatkan s@ara musL

285s Stnhih Al Bulfiart (no.: 25) dan Shahih Muslim kp.:221.
zas6 5651, Al Bul*rari (no.: 391393).
2857 Mnsrnd NBa:zzrr (no.: 261).ffi Sunan Abu Dard (no.: r[566), Srman An-I{am'i (no.: 48521, Sunan At-Tirmidzi

ftro.: 1390), Sunan hn Maifi tp. 2555).
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*Hadits Amr bin Hazm: (Pada luka yang mengakibatkan pecah

hrlang atau bergeserAerpindah tulang (al-munaqqilahl diyakrya adalah

15 flima belas) ekor unta). Masalah ini sudah dibahas sebelumnya.

2287-155741 Hadits Zaid bin Tsabit, bahwa Nabi $
merrajibkan membaSrar di5pt t0 (sepuluh) ekor unta pada

bergeserrryn tulang, tapi tulag tidak pecah (aI-

Hastimahl.2Sao Hadits ini diriwayatkan secara mauquf, ada

lpng mengatakan marfu'.

Imam Ad-Daraquthniel meriwalntkan secara mattquf, beglfu

juga AMurrazzuP%z dan Al Baihaqi.z86s

*Hadits Arnr bin Hazrn: (Pada luka yang dapat sampai ke otak

seukuran lubang lEng dapat dirnasuki jarum jahit atau lebih (al

ma mumahl diyakrya adalah 1/3 (sepertiga) diyat...). Masalah ini sudah

dibahas sebelumnln.

2288-155751- Hadits ritralpt Umar seperti hadits di

atas.

Imam Al Baihaqi meriwaSntkan hadits ini dengan

sanad lnng lemah (dha'if)28e+

15576]. Tetapi dalam kitab Suan Abi pu,r62855 hadits ini

diriwayatkan dari Amr bin Syu'aib dari a5rahnya dari kakeknya.

&9 Mushannaf Abdurrazzaq (no.: 17312)
2m Ap"bilu hrlang belgeser dan sampai sesr.nlu dari tulang (tulangrun

pecah) atau keluar dari luka, rnaka discbut N Mnqqiihh.
el Sunan Ad-Daraquthni (3/301)
e2 Mustrannaf Abdurrazzaq (no.: 17348)
Ms Sa@TAlKubmlS/9?\
Ma 5r-r 41Kubnl8/821
286s 5.-'t Abu Daud (no., 4564)
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Ibnu Al y*',6rir2866 mengatakan bahwa para ahli ilmu satu

pendapat dalam kasus ini, kecuali Makhul, beliau membedakan antara

melukai dengan sengaja dan tidak sengaja (kesalahan). Melukai karena

kesalahan (Udak sengaja) diSliatr,rl76 1,/3 (sepertisa), sedangkan melukai

dengan sengaja diyatrya 2/3l&n pertiga).

2289-155771. Hadits diriunllatlran oleh Makhul:
bahwa Nabi ! menetapkan dift pada luka 37ang sampai

terlihat hrlang (AI mudhihahladalah 5 (hma) ekor unta dan

beliau tdak mewajibkan membalrar dilpt atau apaprln pada

luka gang hTrang dari itu.

Hadits ini diriwaptkan oleh hn Abu $nibah2t'67 dan Imam Al

Baitnqi2858 dari jalur periwayatan hn Ishaq, tapi periwayatan lbn Abu

S!/aibah lebih sempuma.

t55781. Ab&nazzaq2869 medtil/ayatkarl hadits dari gurunya dari

Al Hasan: bahwa Rasulullah & fidak meunjibkan membayar diyat

apapun pada luka yang kumng dari luka Al mudhihah, yaitu luka yang

sampai kelihatan tulangnya.

1557gl.lmam Al Baihaqi meriwayatkan hadits ini dad hn Syihab

dan Rabi'ah dan Abi Znad dan Ishaq bin Abi Thalhah ser:ira

mufil\g7o.

" Hadits Amr bin Flazrn: (Pada luka seukuran lubang yang dapat

dirnasuki janrm iahit atau lebih dari itu Spng sampai ke dalam rongga

lal-jaiklt diaSntryn adalah 1/3 (sepertiga).

2ffi AlFi?a' (h' 117' rc' 6761
2867 Mushamaf hn Abu Syaibah (9/l4ll)' M As-iumn Al Kubn(4/82)
e9 Mustrannaf AMurrazzaq (no. 17320).
z,7o6i5S0l
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Masalah ini telah dibahas sebelumnya.

.t-.':r Lfr -F.GJI 
G, * q* . [o o,r . ]-v v q,\

2290-155801. Hadits (Jmar: (Pada luka seukuran

lubang lnng dapat dimasnrki jamm jahit atau lebih dari itu

lnng sampai ke dalam rongga (al-iaifahl diptqn adalah

l/3l*pertisa).
Irnam N hza#71 meriwa5atkan hadits ini dari Abi Bakr bin

Abdillah bin Umar, dari aynhn5n, dari Umar, ia mernartu'kan hadits ini,

menpndar{<annya kepada Rasulullah $ ( pada hidung yang potong

sampai habis ada diyatrgra, pada rnata diyntnya 50 flima puluh) ekor

unta, pada tangan dilnfuqn 50 flirna puluh) ekor unta, pada kaki

diyatrya 50 flirna puluh) ekor unta, pada luka seukuran lubang yang

dapat dirnasuki jarum jahit atau lebih dari itu yang sampai ke dalam

rongga (Al jaifahl diayatqn adalah 1/3(sepertrga), pada luka yang

mengakibatkan pecah tulang atau bergqer/berpindah tulang (Al

Mumqqilait diyatrqn'adalah 15 flirna belas) ekor unta, pada luka Snng

sampai terfihat tulang (Al MilhiblWlah 5 [ima) ekor unta, pada gigi

di1ntui1n 5 flirna) ekor unta, pada tiaptiap jari diyatryn masing-masing

l0 (sepuluh)ekor unta.

Dalam snad hadits ini ada yang lernah (dha'ifi dari sisi

Muharnrnad bin AMurahman bin Abu Laila. Imam Al Baihaqi2872

meriwayatkan hadits ini dari ialur 5nng lain, tapi sanadnya lebih lernah

(adh'afllagi, dan terdapat redalrsi tarnbatnn: (pada luka seukuran lubang

png dapat dimasuh jarum iahit atau lebih dari itu Snng sampai ke

dalam rongga (al-jaihfildiaftrfra adalah 1,/3 (sepertiga) dipt liwa, dan

ryl Musnad NBnzzer (no.: 261).
an2 ,4s-Sumn Al Kubn(8/t351.

,
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pada luka yang dapat sampai ke otak seukuran lubang yang dapat

dimasuki jarum jahit atau lebih (.4/ ma'mumahl diyatnya adalah 1/3
(sepertiga) di5nt jiwa).

'u rt.J-:* 9iilr ; ,ti y.)* 4y [oo,rt]-vvIt

4r; &r'fi k ,i,yUi ,{'}.[oonr]-rrrr

w3 Smhih lbn llibbn tdl npn/rc.:6559).
2r'4 &aan M-Oaraqu$rni (3/2OEl.
Ns As.rrrut Al Kubn 18/651.

"!Pr
2291-155811. Hadits Amr bin Hazm: (pada telinga

di5TatngTa adalah 50 0ima puluh) ekor unta.

Hadits ini tdak terdapat dalam hadits yang panjang yang telah

dishahihkan oleh hn Hibban2873, rnasalah ini telah dierbincangkan

sebelumnSn. Pengarang kitab telah mernberitahukan masalah ini

mengikuti imam Al Haramain pada saat dia mengatakan: "Telah

meriwaptakan oleh sebagian diantara mereka dari Al Qadhi Al Husain
dari Nabi & seperti ifu beliau bersaMa...." Hal ini adalah tidakan yang

gegabatr,/sernbarangan dalam Hadits. Menurut kami

hadits ini tdak benar terdapat dalam kitab-kitab Hadits.

Ada sedikit titik terang bahun Imam Ad-Daraquthnizg74 f,er;1

imam Al Baihaqi2875 -oi*u*fl<aI, hadits ini dari teks Amr bin Hazm

dari jalur Yunus dari hn Syihab , status mursl hadits ini lebih kuat

dibandinglon satatus matshulnya, rnasalah ini sudah dibahas.

t-tt
t

t
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2292-155821. Perkataannya: diriwayatkan dari Abi

Bakr bahwa beliau menetapkan pada luka seukuran lubang

lpng dapat dimasuki jarum jahit atau lebih dari itu yang

sampai ke dalam rongga (al-iaifahl dengan 2/3 diyat-

Hadits ini diriwayatkan oleh Abdurrazzaq2sT6 dari Ibn Juraij, dari

Daud ibn Abu Ashim, aku mendengar sa'id bin Al Musayyib berkata:

Abu Bakar menetapkan hukuman diyat pada luka seukuran lubang yang

dapat dimasuki jarum jahit atau lebih dari itu yang sampai ke dalam

rongga lul-Wulltdengan 2/3 dryat, apabila luka diternbus sampai ke

dalam rongga dari dr.ra bibir.

A6o,.zaq%l7 dan Ibn Abu SyaibahzaZs jrrgu meriwa5ratkan

hadits ini dari jatur Amr bin Syr'aib, dari sa'id, dari Abi Bakar sama

seperti hadits di atas.

Imam Ath-Thabrani juga meriwayatkan hadits ini dalam

"musnaid Asy^Stnmitnn" dari ialur Muhammad ibn A6urrahman bin

Tsauban, dari agnhnya dan Malttrul, keduanSn meriwayntftan dari Amr

bin Syg'aib dari aSnhnya dari kakekknp, Auullah bin Amr: bahwa Abu

Elakar..."

* Hadits Urnar dan Ali, akan dibahas nanti.

* Hadits Amr bin Hazrn: (dan pada mata diyatryn 50 fiima

puluh) ekor unta).

Hadits ini sudah dibahas sebelumngn, redaksi ini adalah riwayat

imam Malik dan Abu Daud.

* Hadits Amr bin Hazrn:(pada dua mata ada diyatrya).

NG Muslnnrnf Abdmary kp.: 17 6291
z.gn Y*1*rn1 Abdmaac klr..: 17 6231
Ns Muslwzrmfhn Abu Enibatt l9/2lll

I

I
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Hadits ini sudah dibahas sebelumnya. Al-Bazzar2lls

meriwayatkan hadits ini dari umar ibn Khaththab dan Abdurrazzaqz$o

juga meriwayatkan hadits ini dari Ibn Juraij, dari Amr bin Syu'aib pada

hadits mursal.

* Hadits Amr bin Hazrn,(pada hidung apabila terpotong sampai

habis terdapat diyakrya). Hadits ini sudah dibahas sebelumnya.

*; tl ri cd ,(1-. J aJ
'* o5!.9-1t1,it * U; ,y: ,'i.; .Ai;',5"- t rii. [o o,rr]- Y Y 1 r

,JLG l,r .VUt iq ,t* ,JG fi ,,uv ,y ,t:) (,''*'uist i ,Y ,5:) U.l, ,rr'tir

.*lt n:it2liru &,it,iil' ,)i :*i.: *.)
2293-155831. Perkataan penulis: dimungkinkan pada

hadits ini berlaku pada uiung hidung (al-mannl, bukan hanya

pada seluruh hidung. Berdasarkan riwayat dari Thawus dia
berkata: 'Aku punya surat Rasulullah e yang di dalamnya

tertulis 'pada hidung yang diputus ujungnya lal-marinl
di57atn57a 100 (seratus ekor unta)'.'

AMurrazzaq meriwalntkan hadits ini dalam kitab

"Mushanrafz88l-nya dari Ibn Juraij, dari hn Thawus, dari ayahnya.

155851. Imam Aslrslnfi'i menyebutkan hadits ini secara

mu'allaq.Zfiz Imam Al Baihaqizffi j,rgu meriwa3ntkan hadits ini dari

jalur Ilairnah bin Khalid dari seomng lah-lald dari keltnrga Umar, seperti

hadits di atas.

2879 Musnad NBaz:zrr (no.: 261)
28so Mu"hannaf Abdurrazzaq (no.: 17418)
Br Musharuraf AMurrazzaq (no.: 1648t).
2s,2 41 g*rkarln AErslrafi'i (6/1fq.
w As*1umn Al ltubn 18/88L

-t

!
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irrir J;ti t5t
I #fi' G a:7-:,1:j .[oona]-rr I t

.,4t{ tllt
2294-155851 Diriwarctkan: (diyat pada hidung yang

dipotong ujungnya W Marinl adalah d[nt sempurna].

Imam Al Baihaqie meriwaptkan hadits ini dari Abi Bakr bin

Muhammad bin Amr bin Hazm, ia berkata: "Dalam surat Amr bin Hazm

kefika Rasulullah $ mengutusnSn ke Negara Najran: 'Diyat pada hidung

png dipotong ujungnya (alnnr*lladalah dilnt sempuma.

* Hadits Amr bin Hazrn: (pada dua bibir ada diSnhrya). Hadits ini

sudah dibahas sebelumn5p

" Hadits Amr bin Hazrn: (pada lidah ada diyatuiya). Hadits ini
juga sudah dibahas sebelumnya

,b ru, *vXtt e 4tif ,L-;-.[oo,rr] -yYlo

2295-155861. Hadits:

dimalrsud dengan N bmal,
adalah al-ltsn (lidah).

Al Hakim dalam kitabqTa Al MtnbdnlPs meriwaptkan hadits

ini dari jalur Abu ja'far bin Ali bin Al Husain dari ayahnla berkata; "Al
Abbas datang menghadap Rasulullah $ dengan mengenakan dua hetai

pakaian bem,rama putih lrang mernukau pandangan. Pada saat

Rasulullah $ melihat Abbas beliau tersenyum. Abbas bertanya: 'Ya

Rasulullah apa yang engkau tertawakan? Mudah-mudahan Allah

M As,.iulan Al Kubn (8/ttl.
M Al Mtsadnk (3/380).

.irir i :Juii ,Sr:;jt;
Nabi I ditaqn upu ;
beliau menjawab, maksudnla
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mentertawakan gigi engkau.' Rasulullah $ menjawab: 'Aku kagum

pada jamal parrum Nabi $'. Al Abbas bertanya: 'Apa ifu jamal?'.

Rasulullah * menjawab: al-lisan (lidah)'. Hadits ini mursL lbn

ThahiP886 mengatakan bahr,rn sanad hadits ni majhul(bdak dikenal). Al
Askari meriwayatkan hadits ini dalam kitabqn "Amsal' dari hadits

keluarga rumah Al Abbas, dari Al Abbas. Dalam sanad hadits ini ada

nanxr Muhamrrnd bin Zakarip' Al Ghalabi dinilai sangat lernah. Dia
juga meriwayatkan dari jalur l[n 61sy.5zaa7 dari ayahnya, status

Haditsqla mu'dhal.

155871. Al Khathib dan lbn Thahir meriwayatkan hadits ini dari

hadits hnu Al Munkadir, dari Jabir, dergan redaksi: (Jarrat Ar-Rijal
Fashahatu Linnilr Kegagahan hki-laki terdapat pada kefashihan

lidahnya)m. Pada sanadqn terdapat Atrnad bin AMunahman bin Al
Jarud Ar-Raqqi, seorang pendtrsta lkad"daq.

Irnam Al Askari juga meriu4nilran hadits ini dalam kitab .4/-

Anbal dafi jalur 5nng lain dengan redalsi (Irun jannla...), pada sanad

hadits ini ada perawi Abdulhh bfoi lbrahton alGhifari, perawi yang lernah

ldn'ilt.

I Hadits Amr bin Hazm: (pada grgr di$ak4p 5 flirna) ekor unta).

Hadits ini zudah dbahas scb€hnrnlra pada riuraSat irnam Abi
Daud.

.i Hadits AMullah bin Amr bin Al Ash: @ada setiap gig diltatryra 5

flirna) eko,r trnta).

ffi Pada talfui, hadis-hadis Aq;Sythab, Srang terdapat dalam kitab z4l
B*AIMnb(8/4tl6ll.& hnu Haftr berkomentar pada catatan piqggir kitab aslinya: @ia bemama
ubaidillah bin Muhammad ber Hafrh dilt lrchErga Aist/ah binU Thalhah bin
Ubaidilhh /qshshahabi)

2888 66. tufran At febt lt/tt6l-
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Hadits ini diriwayatkan oleh imam Asy-Syafi'i, imam Abu Daud

dan lainnya. Hadits ini sudah dibahas sebelumnya pada hadits Amr bin

Syu'aib dari ayahnya dari kakeknya.

j:" lnt Jt-r rF,*,{6 i.t *ro.[oou] -YY11

.it? ,y'Sr, )lte2l *, yv?ut

2296-155851. Hadits Ibnu Abbas: Rasulullah C
Menetapkan jari-iari kaki dan iari-iari tangan diSlatnya sama.

Beliau bersabda: (Seturuh gigi dilptnya sama, gigi depan dan
grgi graham diyatn5;a sama, jari yang ini dan jari yang ini
d[Tatnya sama).

Imam Abu Daud2889 dan imam al'Bazzar meriwayatkan hadits

ini dengan semptrnya. Ibn Majah2890 dan Ibn Hibban2891 ,ngt-inglo5

periwayatan hadits ini. Hadits ini terdapat dalam kltab " Shahih Al
Bukharl'2892 y*rg diringkas periwayatannya dengan redaksi: (Hadzih wa

lndzih sawaL iari ini dan jari ini diyatrya sama), yang dimaksud adalah

jari kelingking dan ibu jari d[ntrya sma.

155891. Imam Abu Daud,28e3 1-u- An-Nasa'i,2894 6url Imam

hn Majah2895 meriwayatkan dari hadits Amr bin Syu'aib, dari agahnya,

dari kakeknya dengan redalrsi: (Setiap jari dan setiap gigi diyatrya sama.

Setiap lari diptrya 10 (sepulutr) ekor unta, setiap gigi diyatuiya 5 0ima)

ekor unta.

2889 5r-, Abu Daud (no.: 45584561)
28eo 5-r lbn Maptr bo.:26521
zsel Shahih lbn Hibban (Al-lhsan/no.:6072, @l4l
28e2 stnhth Al Bulfiari (rro.: 6895)
2893 S.rnan Abu Daud (no.: 6564)
2891Sunan ArNasa'i (no.: rl&51)
as Sunan lbn MaJatr (no.: 2653)
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t55901. Imam Abu Daud,2896 1rnut, An-Nasa'1,2897 dan Imam

Ibnu Majah28e8 meriwayatkan da{ hadits Abi Musa: (Sesungguhnya

diyat setiap jari-jari sama, yaitu masing-masing 10 [sepuluh] ekor unta).

155911. Ibnu Hibbanzsee juga meriwayatkan hadits ini yang

terdapat dalam surat kitab Amr bin Hazm.

a Hadits Mu'adz: (pada dua tangan dan dua kaki ada diyatrya,

pada salah safu di antam dua tangan atau dtra kaki diyafurya

setengahnya)

Aku tidak mendapati hadits ini ddi hadits Mu'azd. Hadits ini dari

hadits Amr bin Hazm dan Amr bin Syr.r'aib dari agnhn5a dari

kakeknya.

.:. Hadits Amr bin Hazm: (Pada dm tangan diSnhrya 100 (seratus)

ekor unta, pada safu tangan 50 fiima puluh) ekor unta, pada

setiap jari tangan ataupun kaki masing-rnasing 10 (sepuluh) ekor

unta.

Pada redaksi 3nng Meda: (tiaptiap jari dari apa yang ada di

sana 10 lsepuluhl ekor unta). Hadits ini sudah dibahas sebelumn5n.

5032-[5592].Perkataanryn: (Unnr menetapkan satu ekor unta

trnhrk dipt dikarenakan mernecahkan fulang di atas dada).

Hadits ini diriwaptkan oleh irnam Malik dalam kitabnSn "Al-

Mumththa"2900 6ri zaid bin Aslam, dari Muslim bin Jundub, dari

Aslam maula' Umar: bahwa Umar menetapkan diyat gigi graham safu

ekor unta, diyat fulang dia atas dada safu ekor unta, diyat safu fulang

nrsuk safu ekor unta.

2tD6Suren Abn Daud (no.: 4555, 4554.
zefl Suran An-Nca'i (no.: 4844, 4845).
289{1 5"r-1 hnu Majah (no.:26541.
zaeo 566h hnu Hibban Gl hsdrc.: 5013).N Al Muuail,ttw' Nlmam Malik (2/t36tl.
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Imam AsySyaf i2901 *oir,p6y6fl61 hadits ini dari Imam Malik,

Imam Syaf i $qfls1v,29o2: Aku tidafr tahu adanya perbedaan pendapat

dikalangan sahabat berdasarkan riwalnt imam Malik.

.L jiit n'o;J,;t

'* F) ;a ht J-'8, Ly.[ooqr]-vvrv

2297-155931. Hadits bahwa Nabi C memotong

tangan pencuri dari pergelangan tangan(ril)-

Ad-Damquthni2s3 meriwayatkan hadits ini dari dari hadits Amr

bin syu'aib dari ayahnya dari kakeknya dengan redaksi: "Nabi $
menrerintahkan memotong tangan pencuri dari pergelangan(mifshal".

155941. Imam Al Baihaqizm meriwayatkan seperti hadits di atas

dari hadits Jabir dan lainnya, juga dari hadits Abdullah bin umar, dalam

sanadnSn ada Auurrahman bin Salamah, perawi tidak dikenallmaihult-

a Hadits Amr bin Hazm: (pada zakar lkernaluan lakilakil ada

diyatrya, pada dua pantat ada diyatrya) ada riwayat: (dan pada

dua buah telur kernaluan laki-laki...)

Hadits tdah dibahas sebelumnSn pada hadits yang panjang

dalam (hb Ma Yaiibu fiftryn5 Al @shash= Bab Apa gnng r,rniib dalam

qishash).

2eor y**6 Ast6di'i (r-p.2251dan dalam kitab Al Umm(7/2341.
2902 nahm At Umm (1/2U1. Ada pemyataan Imam Syafi'i: (Aku mengatakan ini

dts€rbakan dengan pendapat Umar, sepengetahuanku tdak ada seorangpun dari

sahabat Nabi SAW y'ang bertentangan dengan pendapat ini, dan aku udak

berpegang pada pendapatku yang aku s€ndiri menentangnya)
2eos Sunan Ad-Daraquthni l3/2O4I
zto+ a"3*-, Al Kubn l8/27$-n U.
Nwsazl.

706



' Talkhishul Habir

155951. Dalam htab Mamsil Abu Dau*eo5 6uti hadits Az-Zuhi:
't 

ttlt f a, e Pt *h' .rp !, ,S[t,r,ri n*rfUlah S menetapkan

pada zakar (kemaluan laki-laki) ada diyatrSn.

Hadits di atas diriwa5ntkan dari Makhul, secara mursal dan ada

tambahan kalimat: "Dan pada dua pantat ada diyatrya".

,, Hadits Arrn bin Ham: bahwa l{abi & bersaMat (pada dua kaki

ada diptrln, dan pada satu kaki diyatrya setengahnya.--).

Hadits ini sudah dibahas sebelurrrrp.

.t-l:t Jat G ti;* . [o o q r]-v v l,r

2298-155961. Hadits: 'Pada akal ada diyatnya---'

Redaksi bukan hadits riwalnt Amr bin Hazm, akan tetapi imam

Al Baihaqiz9gT n q\Nayatkann5n dari hadits Mu'azd dan sanadnya

lemah (dha'il, dia berkata: kami dari Umar dan 7-aid

bin Tsabit dengan hadits lnng sarna.

2299-155971. Hadits Mu'azd:

.[ooqv]-rvrr

(pada penglihatan ada

.ta,
a

23r ;J' ' lP. ,')GJ,L*

2eo6 Matasil Abu Daud (no. 265) dari hadis Az-afiri, dan pada (no. 261) dari hadis

Makhul. Dalam redaksiqp menggunakan l<ata (eitl0 mengantikan lGta ({lallt)

2eo7 ls-9a747 Al Kubm lL/t351.
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6L,12908 tidak menemukan hadits ini, lpng aku
temukan hadits lnng berbunSni: (pada pendengaran ada

di5pt), yang didapati pada hadits Amr bin Hazm.

15593]. Imam Al Baihaqizry meriwayatkan hadits ini dari jalur

Qatadah dari hn MusaSryib dad Ali.2e10.

.t-"lr'pr d:r? i i; q*.[ooql]-yr. .

2300-t559gf. H"dit" Amr bin Hazrn: (pada penciuman ada

diyakrya...)

Aku2911 tidak menernukan hadits ini dalam naskah, 5nng akau

ternukan redaksinya: (dan pada hidtng apabila terpotong sampai habis

diyatnya 100 lseratusl ekor unta). Pada safu riwalnt redksinya: (pada

hidung apabila bagian uiungqra terpotong diphrya sernpurrn)

Imam Al Baihaqiz9lz *eli*,u*fl-. hadits ini dari jalur Amr bin

Syu'aib, dari ayahnya dari lrakekknyra dengan redaksi: (fi alanfi ida
judib atdiyah at-hmilah...). Hadits ini sudah dibahas sebelumn5n.

.:. Hadits: (pada tulang shuhi (msuk) ada diyatrya...)

2e08 Ibnu Mulaqqin mengatalanrryra dalan. "al-hdr al-Munif (8/4621, (setelah
dibahas Aku tidak tahu ada orarg yarg mentaliluij hadis ini)

N As-Sunan Al Kubm (8/t361
29lo Terdapat dalam naskah asli 1 dan p ada tambahan redaksi: Qnda dua bngan

d$nbrya 100 el<or unb, pda atu fugan 50 ekor unta, pda setiap firi taryan
dan.pri laki dgahg rwfitg,ttas@ 1O ekor wb. Pada rdkasi gng lain :
setiap fizri garg ada di ann 10 dror api, sudah dihhas pda fua bb gn7
disebutl<ad kemudian di jadil{an masing-rnasing dua teks, ini Udak terdapat pada

2911 6n Mulaqqin yang mengatakan ini dalam l,itab N hdr Al Munir (8/46212 lni
hadis gharib, setelah dibahas aku Udak tahu ada orang !,ang mentakhrij hadis ini
dari jah-r ini atau Fh.n lainnf"

nP Asaitr 7 At Kubn 18/881
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Hadits ini sudah dibahas sebelumya, hadits ini terdapatzel3 pada

lntab "Mamsil Abu Daud'2914 6*i hadits Yazid bin al-Hadi, nanti akan

dijelaskan lebih lanjut pada hadits zaid bin Aslam dan yang lainnya.

230L-t56001. Hadits: (p.d. sumur tidak ada

diftnya/batasanntn, jubai

Hadits ini diriwaptkan oleh Bukhari dan Muslim

lmdbfq 'alaihlzsts dari hadits Abu Hurairah-

* Hadits Urrnr tentang perernpuan 1nng harnil. Akan dibahas

nanti

* Hadits Urrnr: Bahwasan5n Urnar melanldi talang air al-

Abbas bin Abd al-Muththalib dan terkena beberapa tetesan air

dari talang tersebut, kernudian Urrnr mernerintahkan untuk mencopot

talang tersebut...)

Hadits ini sudah dibahas dahnr kitalb Ash-shulh dari hadits Ibnu

Abbas.

1560f1. Hadits ini juga diritua5aaflran oleh Irnam Abu Daud dalam

htab a/ Marasifnr5 dari hadits Abu Flanm Al Madani; berkata: di

rurnah Al Abbas ada talang air.

Imam Al Hakimz9u ,nsriwayatkan hadib ini pada "Tarjamah

(biograft) Al AbbaS'dari jalur Abdun:ahrnan bin Zaid bin Aslam dengan

sanadnya bahwa Umar masuk ke dalam masjid tiba-tiba ada talang air....

2913 pu6ro naslah asli dengan hunf G.), ird dapat dipastikan dari p dan -r
zeta yur61 4bu hud lr."-: 2631
zers 55u1rL Al Bul6ari (no.: 1399), shahih Muslim (no:1710)-
zet6 74,,61 4bi hud 6,,o.: 4091
2er7 41 74*64ru1, (3/331)
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Imam Al Bukhari dan Imam Muslim hdakbuhuiiah (bemrgumen)

dengan riwayat AMurrahman bin Zaid, tapi aku menernukan adanya

hadits pendukung (qphtdt dari penduduk Slnm.

4: t):;' ;1\ L6 Lt G :1,,Lro [o r . r]- I r . v
';f ,V\ W o',?,t'o6r V;:u .W *1:r gi,*ln.
,:# itu; ai e;'iyttt,,!,,t;l' aLt,{.ii *t4
,le;itgW).ii.ltrr)rrr'Jt,g;xt,{,,,,,,,,,,,,,,,,-at'el,)"fu.,i6

.i^$ ;it *3 yv i" * U, JL ej
2302-156021. Hadits: Diriwayatkan bahwa orang-

oftmg 4.ri2918 Yaman membuat lubang perangkap mac.rn,

supaya macan dapat masuk dan terperangkap di dalamnya-

Di sekeliling lubang tersebut ban3;ak orang yang berdesakan

yang menyebabkan salah seorang di antara mereka ada

yang terjenrmus ke dalam lubang perangkap tersebut. Orang

lnng terjerumus ke dalam lubang bergelantr.rngan dan

menarik orang yang kedua, orang yang kedua menarik

orang lnng ke-tiga, orang yang ke-tiga menarik orang lnng
ke-empat. Mereka mengadukan masalah ini kepada Ali,
beliau menetapkan; bagr orang lrang pertama diyat:lrya l/4
(seperempat), orang yang kedua diyatqn 1,/3 (sepertiga),

oriang lpng ke-tiga dtntqn l/2 (*tengah) dan orang yang

ke-empat diftnrc penuh. Kasus ini diajukan iuga kepada
Nabi $, beliau menetapkan keputtrsan Ali.

2918 nuhrr, naskah t t.Jt) orang-orar{l di Yanran.
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Hadits ini diriwayatkan oleh imam Ahmad2919 , al-Bazzarzgzo

dan Al Baihaqiz92l dari hadits Hanasy bin al-Mu'tamir dari Ali. Al-

Bazzar berkata: kami hanya tahu bahwa hadits ini diriwayatkan dari Ali

dan kami tidak tahu ada jalur periwayatan hadits selain jalur ini. Hanasy

bin al-Mu'tamir adalah perawi yang lernah ldhali.

'4j ,,etar #i o #-rtLl ,,>-;* [or.r] -vr.r
t-'bi ',fj,qlai yv; );;.:,sj!-s jiL.,s?lt r1ir.r-1

..4.

,'*ui, *G ,)'t-t; *:t;r'X" ,)* br J;, ;"" ,C,i-

.{lrt)*r?#,G,
2303-[56031. Hadits: Ada dua orang perempuan dari

bani Huzail 3png saling bertengkar, salah seorerng melempar
bafu (riwayat yang lain dengan tiang kemah) ke arah yang
lain yang menyebabkan kematian dan gugumSTa kandungan.
Rasulullah $ menetapkan diagpt kepada keluarga/kerabat

lpng pembunuh, sedangkan diyat ianin (Snng gugur) adalah
memerdelokan seorang budak lah-laki atau perempuan.

Hadits ini diriwa5ntkan oleh Imam Al Bukhari dan Imam Murslim

(mutbkq alaili\2szz'dari hadits Al Mughirah bin Syu'bah dan Abu

Hurairah.

zeLe 74,-ru4 At Inam Ahnadl7n7,t28,l52l
Dn Musmd Al har lno.; 7321
2e2t A"fi.r,*, Al Kubn (8/1171
2e22 56r1ri1i Al Bukhari(no.: 6904)dari hadis Abi Hurairah dan (no.: 6905) dari hadis

Al Mughirah bin Syu'bah. shahih Muslim (no.:1681) dari hadis Abu Hurairah dan
(no; 16821dari hadis Al Mughirah bin Syr'bah.
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.J;iL u .$;r'of ,r;1 ,sj ,*r"-.[or.t] -rr.t

,-r"'pit, ,Wt4:t:-,y *i;VXtt J:. At'$t- ,o t

.-;"lt

230+156041. Hadib Abu Hurairah: Ada dua orang
perempu.rn dari bani Huzail lrang saling bertengkar, salah
seorang melempar bafu (riwa57at yang lain dengan tiang
kemah) ke arah yang lain yang menyebabkan kematian dan
gugumya kandungan. Rasulullah C menetapkan diyat
kepada keluarga,&erabat lpng pembunuh, sedangkan dipt
janin (rcng gugur) adalah memerrdekalnn seoriang budak
lah-tatd atau perempuan.

Pada riwapt ini ada tambahan rdaksi :'masing-rnasing

perernpuan yang bertengkar mernpunyai suami. Suami dan anaknya

terbebas dari funfutan d[lat. Kenrudian wafat perernpuan yang
mernbunuh. Rasulullah $.2923 Menetapkan harta warisannya unfuk

, sedangkan kamjiban bafr diyat dibebankan kepada

aslnbh (keluarga dari pihak ayah).

Hadits ini diriurayatkan oleh Imam fuy-Syafi'i2ez4, N Bulfiari
dan Imam Mnslim (Asy"Stpilclanf n% dan lainnp dari hadib Abu
Hurairah <{t. tanpa ada redaksi tambahan.

Imam Abu Daud juga meriwayatkan hadits ini dengan redaksi:

"Kernudian p€rernpuan yang diMankan hukuman mernerdekakan

DBb/segl
2e24 y**4AsySyafi'i h. 2O2l dalan At Unm (6/103't
2e25 Shatiih Al Bukhari (no.: 5904) dari hadis Abi Huraimh dan (no.: 690b) dari hadis

al-Mughirah bin Syr'bah. slnhih M$lin (no.:1681)dari hadis Abi Hurairah dan
(no.: 1682) dari hadis al-Mughirah bin Syr'bah.

'c-it1 i ,:o;t,Li:ltfi ,L3::Q l+t:r'Ft;:'>rjj ,rjti
l
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budak wafut, Rasulullah $ Menetapkan harta warisannya unfuk anak-

anaknya, sedangkan ko,r.rajiban bayar diyat dibebankan kepada ashabah

(keluarga dari pihak ayah).

[5605].lmam Abu Daud2e26 dan imam Ibn Majahzez7 juga

meriunSratkan hadits ini dari hadits Jabir, dalam periwayatan masing-

rrnsing terdapat tambahan redaksi: "masing-masing perernpuan yang

mempunyai suami dan anak..."

Dalam sanadnya ada nama Maialid, Imanr An-Nawawi dalam

kitab ArRar47u1rz928 menshahihkan redalsi hadit ini, sekalipun dalam

sanadnp ada nama Malalid, karer.ra Mufiilid dianggap lernah ldha'ifi,
tidak dapat dgadikan hujjah kalau dla meriwafntkan sendiri.

t56o6l. hn Abu Syaibahzezs meriwayatkan hadits ini dari jalur
ubaid bin Nadhlah, dari Al Mughimh, berkata: Rasulullah *
menetapkan unfuk kasus penrbunuhan dengan dilrat, dan

memerdekakan budak unfuk kasus pada kandungan.

2305. Pada masa Rasulullah C d* masa Abu Bakar belum

terb€nfuk dauan4embaga pengadilan. Umar-lah yang mernbenfuk

deunn4ernbaga pengadilan ketika umat Islam sudah semakin banyak.

Menurut Ibnu Abdil Barr, pam ahli ilmu sepakat bahwa Umar
adalah omng png pertama kali membenfuk deunnlembaga.

15607l Dalam karya Ibn Abu Syaib6lrzsso dari jalur Asy-Sya'bi
dan An-Nakhai'i,keduanya mengatakan bahwa Umar adalah orang yang

iertarna kali menetapl<an Al Atha'(pernberianzbatuan untuk diyat).

n% Sunan Abu Daud (no.:21575)
Dusr.rnan Ibn ttaftfi $to.:26/fll
n:28 Raudlnh Adr-Ttntibin (9 /3491
DD Mtstnnmfhn Abu Syaibah (9/255).
zefi tfr ,sharuEtt lbnu Qpibah (14/57-851.
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t56081 Dari iahr Abu Nadhmh dari Jabir bahwa Umar adalah

orang yang pertama kali menetapkan hokum fam'idh (warisan),

menrbenfuk dewan zlernbaga dan yang mernperkenalkan systenr al-'Urfa'
(orang yang mengurusi safu bagian tertenfu dan kelompok masyarakat

tertentu).

*\t * At ,J )L:)'ol ,lqt-.[or.l]-yr. o

,d iL *l 'i1 :Jui.dt :iu yJ;. i :Jui ,13.r A, p,
'*do't

2305-[56091. Hadits; bahura ada seorang lald{ak
beserta anaknya datang lrepada Rasulullah a, beliau
bertaryn: 'Siapa ini?' lah-hld tersebtrt meniawab:
"Putraku.' Beliau bersabda: "Dia tidak bertanggung jawab
terhadap hukum pidana !/ang engkau lakukan dan engkau
juga tidak bertanggung iauab terhadap hukum pidana lpng
dia lakukan".

Hadits ini diriwayratkan oleh Imam Alunad2931, Abu Daud,29tz

An-Nasa'iP33 dan Al FlakimDil dari riuraSrat Abu Ramtsah.

[5610]lrnam Ahmadzess, Abu Daud29s, At-Tirmiddze37, ibn

Maja[2934 juga meriwa5atkan hadits ini dari hadits Amr bin al-Ahwash,.

2e3L 74*,rr4Al Imam Aknad lC/227-2U3,4/1631.
2e32 5r-r 66Daud (no. 4Fi951.
2933 SL/za, ArlNasa'i (no. rt83?-
M Al Musdnk (2/4251.
D$ Musnad Al Imarn Ahmad (3/+591
2936 Aku tidak menemulonnF dahm sman Abu Daud. hnu Al Mulaqqin dalam

kitabnyn Al Badr(8/473) jWa nr€nisbahkan riwayat ini kepada Imam Abu Daud.
2e37 SrpllAfTirmidzi (no.: 2159)
Ds Surnn lbnu Mafifi lno.:26691
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bahwa dia ikut haiii al-wada'bersama Rasulullah $, belaiu bersabda'

"pelaku pidana hanya bertanggung jawab pada dirinya sendiri, pelaku

pidana tidak dapat membebankan tanggung jawab kepada anaknya"

t56111. Imam'Ahmad2e3e dan Ibn Maia62eco |uga meriwayatkan

seperti hadits Abi Ramtsah ari jalur riwayat Al Khaqiktrasy Al 'Anbari'

15612l. Irnam 6L-u62941 dan imam fi1-J16*'i2e42

meriwayatkan hadits yang sama artinya dengan hadits di atas dari

riwayat Tsa'labah bin Zahdam.

t56131. Imam An-Nasa'i2er13, hn Mai*1na+ dan hn Hibbanp6

juga meriwayatkan hadits di atas dari riwaSnt Thariq Al Maharabi.

15614]. Ibn Majah2e6 meriwayatkan hadits di atas dari riwayat

Usarnah bin SYarik.

a Hadits Aisyah: "Pada masa Rasulullah lE pencuri pada sesuatu

5nng rerneh,/1<ecil tidak ditehpkan potong tangan'

Hadits ini telah dibahas pada terna "al-Luqathah/barang

tetrnuan"

* Hadits: bahwa Nabi * menetapkan diSnt meniadi tanggung

jawab kerabat (al'Aqikn terpidana'

Hadits ini adalah rlnglGsan dari hadits Al Mughirah dan Abi

Htraimh, masalah ini sudah dibahas sebelumn5n'

ze* tr4r-rr4Al Lnarn Ahrnad l5/8l,l
29ao S,r-r1g* l,laFh (no.: 257U
Nr MtsmdAl Irnam Ahrnad l4/ffi51
2942 Srrna, AtlNasa' i (no.: 4833,4834)
2913 sunanAFNasa'i (no.: 21839)

2%4 5*-r161rMajah (no.: 2670)
ze46 5L1i1, 11onu Hibban (al-lhsarr,rno.: 5552)
2946 Sun,anlbrlMalfi (no.: 2672)

i
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2306. Hadits: 'Kerabat (AI Aqilahl fidak dibebani
pembalnran dift pembunuhan l;ang disengaja lamdanl atau
diakui oleh pelakurryra."

Imam Al Hamrnain menyebutkan dalam lstab "An-Nihatali'

bahwa para ulama fikih meriwayatkan..., beliau menyebutkan hadits di

atas dengan redaksi: "Kerabat (al-Aqilah) tidak dibebani pembayaran

diyat pembunuhan budak (AMarllatau diakui oleh pelakunya". Imam al-

Haramain berkatar "Ktrat dugaanku bahwa yang benar adalah hadits

png dikemukakan oleh ulann-ulama hadits 5rang berbunyi: "Kerabat (a/-

Aqilahl tidak dibebani pernbalpmn diyat pernbunuhan yang disengaja

('amdarlt atau diakui oleh pelalnrngra". Imam al-Rafi'i di al'*rir kitabnya

mengatakan bahwa hadib ini nrasih diperbincangkan oleh para ulama

tentang kepastiann5a @ufufili. hn al-Strabbagh mengatakan hadits ini

6dak pasti kebersambungannlp ke,pada Rasulullah S (muththasil,

hadits ini haryn sampai status rnauquf(disandarkan kepadi sahabat).

Keseluruhan pandangan pam ulama terangkum dalam beberapa

periwa3ntan dibawah ini:

t56151. Imam Ad-Daraquthni2e4T dan Imam Ath-Thabrani

meriwayatkan hadits ini dalam Msd,asySpniyn dari hadits Ubadah

bin Ash-Shamit bahwa Rasulullah & bersaMa' "Jangan kalian

bebankan"apapun kepada kerabat dalam peltayaran diyat berdasarkan

pengakuan." Sanadnp hadits ini lernah knht), terdapat natna

Muhammad bin Sa'id al-Mashlub, s@rang pendusta (l<adzadaA dan

narna al-Harits bin Nabhan, Hadilsnya diinkari (munkar al-haditCt.

t56161. lmam Ad-Daraqtrthnim dan imam Al Hakimze4e

meriwaSratkan hadits ini dari hadits Umar s@ara mauquf (tladrts yarry

2e47 Mus,md Ad-Daraquthni 13 / l7n.
zscd Yu.*6 Ad-Daraquthni @nTq-
zeae 4"3**, Al Kubm l8/]04l.

716



TalkhtshulHabtr

disandarkan kepada sahabat): "Kesengajaan, budak, perdamaianzg$

dan pengakuan, tidak dibebankan pembayaran dit5nfurya kepada

keluarga". Hadits ir.tr munqathi'(sanadnya terpufus). Pada sanad hadits

ini ada perawi AM Al Malik bin Al Husain, perawi yang lemah (dha'il.

Menurut Imam Al Baihaqi yang tepat (N mahfuzhl hadits ini

diriwayatkan dari perkataan Amir Asy-$n'bi.

l56L7l.lmam Al Baihaqizesr juga meriwayatkan hadits ini dari

hn Abbas dengan redaksi: "Kerabat (al-Aqilahl tdak dibebani

pernbayaran dipt pembunuhan yang disengaja ('andarl, perdamaian,

yang diakui oleh pelakunya dan hukum pidana yang dilakukan oleh

budak."

156181. Dalam kitab ,4/ Muvtnththazesz dirl*u*g,'t dari lbnu

Abtns: "Sudah menjadi strnnaVhadisi bahwa kerabat tidak dibebani

apapun dari hul$rn di5nt tersebut.

t56191. Irnam Al Baihaqi2953;uga meriwaSatkan hadits seperti di

atas dari hnu Az-Zinad, dari ahli fikih, dari penduduk Madinah'

.3. SaMaryn: "Kerabat diberikan penangguhan pernbalnran dilnt

sampai 3 (tiga) tahun". Hadits ini nanti akan dibahas.

€. Hadits: bahwa Rasulullah $ menetapkan kepada kerabat untuk

mernbayar digrat pernerdekaan budak. Hadits ini sudah dibahas

sebelumn3n dari hadits Al Mughirah.

t2317l.lmam AqrSdi'i barkata dalam ktab "al-

Mul<hbshal'2954, "61q tidak mengetahui ada perbedaan pendapat di

kalangan para ulama tentang -ketaapan Rasulullah # untuk

mernberikan an kepada kerabat dalam pernba5ramn di5at."

nao 6,rS8/;lNL As.Sumn Al Kubn 18/1041.
2e52 41 74q*hd7a, Nlmam Malik (2/t3651
Ms As=Sunan Al Kubn (8/105)
2es4 I ihaflahr Mul<hhshar N Muani h. 248.].
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Imam Ar-Bafi'i berkata: ..Sahabat-sahabat kami

mernpelmasalahkan tentang keberadaan'/sumber informasi di atas' Di

antara mereka ada !/ang menyatakan bahwa informasi tersebut

bersumber dari Ali. Ada yang menyatakan bahwa yang menetapkan

diyat dibayarkan oleh kerabat adalah Rasulullah s, tapi tentang

penangguhan pernbayarannya bukan bersumber dari Rasulullah $ tapi

berdasarkan ijma' Q<€Ijepakatan) pam sahabat, berdasarkan riwayat:

t5621l. Imam Al Baihaqi2ess *"'i*uru6*', hadits seperti itu

dari umar, Ali dan hn Abbas bahwa mereka menangguhkan

pembayaran diyat sampai 3 (tiga)tahun.

Adapun dalam dalil dalam Hadits:

l562ll.lmam Al Baihaqi2e56 *",i*uru6(a'1 dari jalur fuy-Syafi'i

bekata: "Kami ketahui mayoritas ahli ilmu berpendapat bahwa

Rasulullah $ menetapkan hukurnan iinayatlpidana) pernbunuhan orang

muslim yang merdeka terhadap orang yang merdeka karena kesalahan

It<hata) adalah memba5ar 100 (seratus) ekor unta yang dibebankan

kepada kerabat pelaku. Mayoritas ahli ilmu juga berpendapat untuk

menangguhkan pernbayamn d[nt tersebut samPai 3 (tiga) tahun; setiap

tahun dibayarkan L/3 (sepd tiga)nya berdasarkan tahuntahun yang

telah ditenhrkan.

Menunrt Ibnu Al MundziriDsT, apa yang dikatakan oleh imam

AsfSyafi'i tidak dasamya, baik dalam al-Qur'an mauPun dalam Hadits.

Imam Ahmad bin Hanbal pemah ditanya tentang masalah ini

beliau menjawa: "Aku Udak tahu apa-apa". Kemudian beliau

D$ ,As-Surmn N KubnlS/1071
zett6 4"3r*, N Kubm 18/1091
2es7 pgmyataan ini dikuuf oleh Ibn al-Rif'ah dalam kitabnyra "N Mathlab Al Ali fi q@rh

nt wasiuz ]i N Ghaat sebagaimana png disebutkan oleh ibn Al Mulaqqin

'dalam ktab Al hdrAl Mnir(8/4781
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dib€ritahukan bahwa Abu AMillahzes8 msrivr6yatkatl hadits tersebut dari

Rasulullah $ Imam Ahmad bin Hanbal menjawab: "Mungkin imam al-

Madini mendengar hadits ifu", hal ini karena dia berbaik sangka(husnu

al-zhan)rya. Yang dimaksud adalah hrahim bin Abi Yahya.

Ibnu Ar-Rif'ah mengakhiri pernbahasannSp dengan menyatakan

bahwa orang 5rang tahu menjadi huiiuh bagi omng yang tidak tahu.

156221. Imam Al Baihaqizese meriwa3ntkan dari jalur lbn

Lahi'ah, dari Yahya bin Sa'id, dai Sa'id bh Al Musayryib berkata:

"termasuk sunnah adalah mengangsur pernbafran diSat sampai 3 (tiga

tiahun)."

Adapun kesepakatan ulama Ujnnl, sebagairnana yang dapat hta

simpulkan dari pernyataan irnam Aslrsyafi'i. Imam At-Tirmidziz960 juga

mengutiP%l pern5ntaan ini dalam lritab "Jami"-tyu, begitu pula imam

hn Al Mw.flifii2e62.

Adapun riwayat dari Urrnr pada masalah ini adalah:

156231. Ibn Abu S!Eibah,z%3 Abdurrazzaqzee dan Imam Al

Baihaqiz%s meriwayatkan hadits di atas dari jalur Asy-Sya'bi, dari Umar

hadits rni munqathi'(pada mngkaian sanadnSa ada yang terputus).

15624L Abdunazzaq2w berkata dari hn Jumij, aku

diberitahukan dari Abi Wa'il bahwa Umar ibn Iftatirthab menjadikan

2e58 Yang dimaksud Aba Abdillah adala al-lrnam Aqi.,$nli'i.
Ne As.1urun Al Kubm (8/1f 0)
2e6o 5*-l At-Tirmidd, Kjbb Ad-Dllp4 Bab: Ma Ja'a fi Ad-Dtpt Kam Hiya min Al

hil?" dibawah no.: 1385)
2961 Yang dimalsud mengutip iima' uhrna, sebagaimarn 5nng terdapat dalam catatan

pinggir kitab aslinya.
296:2 Al frna', karya hn Munzir (h. 160/no.: 705)
2e63 y*5rrra1 lbn Abu Slraibah l9/2e-2851
2m Mushanmf Abdurrazzaq (no.: 17858)
ffi As.Sunan Al Kubn (8/10+110)
zees 74*1*r*fAbdurrazzaq (no.: 17&58)
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diyat sempuma selama tiga tahun, di5nt setengah selama dua tahun dan

5nng kurang dari setengah selama safu tahun'

Adapun riwayatsriwayat pada masalah tersebut dari ialur Ali

adalah:

15625l.lmam Al Baihaqizsez juga meriwayatkan hadits ini dari

riwayat Yazid bin Abi Hubaib dali Ali, hadits im munqathi' (pada

mngkaian sanadnya ada yang terputus). Pada hadits ini ada nama hn

lahi'ah.

Adapun riwalnbriwa5lat pada masalah tersebut dari ialur lbn

Abbas, aku tidak mernbahasnYa'

.3. Hadits: "Kerabat (at-Aqitatlt tidak dibebani penrbaynran diyat

penrbunuhan png disengaja ('amdarlt, budak dan Snng diakui

oleh pelakuryra".

Hadits sudah dibahas sebelumnYa'

156261. Abu ubaid meriwalntkan dalam l<italb " al4haria'2e68

dari Muhammad bin al-Hasan, AMun-ahman bin Abi al-Zinad

meriwayatkan kepadaku dari aphnS,a dari ubaidillah, yaitu lbn Abdillah

bin 'Utbah dari Ibn Abbas berkata: "Kerabat (al-Aqilahl tidak dibebani

pernbayaran diyat pernbunuhan 5rang disengaj a (' a mdanl, perdamaiafr,

yang diakui oleh pelalnrnyra dan tndakan pidana Fng dilahkan ol€h

budak".

,.. Hadits: bahwa Rasululhh 0 menetapkan dilnt terhadap

kerabat Pelaku Undak Pklana2969'

Hadits ini baru saia dibahas.

M7 As^1umn Al Kubn l8/ll0l
zteg 61*i6 41 Hadits (4/M5-4451

p"J; -t"t"" O"Snn kitab asl[rqn tertulis: "Naskah telah disampaikan dan

dibacakan kePada PengarangnP"
noe 1g858l.
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* Hadits Abu Hurairah: bahwa ada dua orang perernpuan dari

Bani Huzail, salah seorang diantara keduanya melempar ke arah

png lain....

Hadits riwayat Imam Al Bukhari dan Muslim lmuttafaq alaih)

Hadits ini sudah dibahas sebelumngn

A Driwayatkan: [satah seorang diantam keduanya] 2970 manukul

yang lain dengan sebuh bafu sehingga meninggal dunia dan

juga kandungannya....

Hadits riwayat Imam Al Brktrari dan Mustim lmutbfaq ataitl

Hadits ini sudah dibahas sebelumnya.

a DiriwaSntkan: ditetapkan diyat ianin (Fng kegugumn) dengan

mernerdelolon budak laki-laki atau p€rempuan. Dantam

mereka ada yang bertanla: "bagaimana kami harus membapr

dift terhadap mantrsia yang bekn dapat rnalon.

Hadits riwalnt lrnam Al Bul&ari dan Muslim (mutbfaq alaihlzezt

dari hadits Abu Hurairah dan Al Mughirah bin Syr'bah.

Dalam bab ini:

F62n.lrnam 611t-1Xu6-6422 meriwayatlon hadits ini dari Abi

Malih, bari ayahnp. Dalam riuayat ini belbu menyebutkan nama dtn

orang 1n rg t*nterrgk- tersebut.Pg

zv'o Ebhrn nasltatr astinf tldak terrdapat apa lpng terdapat antara lnrung buka dan

lonurg fuhrp, yithr drrlanr p dan --r
mt Sbhth Al Buldwi(no.: 69Ol) dari hads Abi Huralrah dan (no.: 6905),darl hadts

al-Mushirah bin Sytr'bah. shahk M$lin (no.:1681) dari hadis Abi Huraimh dan
(no.: 1682) dari hadis al-Mughrah bin Syu'bah.

m2 Al Mu'rtm Al ltababo.:513, 514, 515)
2973 65. pada AI Mu'Irm al-Kabtr (no.: 514), alnr fidak menemukan nama kedua

p€r€mpuan tersebut dalam Al-.Mu'iam al-Kahr yang ada haqp nisbah kedua
p€rerntrEn terscbut, AtttThabrani harqp rn€ngptalon: lsalah afuqa dahh
tnaSnn dan yatg atu fut dahh 'm@n...)
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* Hadits, bahwa Nabi $ menetapkan pada dipt janin dengan

mernerdekakan budak.

Hadits ini sudah dibahas sebelumnSn.

* Hadits: diyat memerdekakan budak meniadi tanggung jnunb

kerabat.

Hadits ini juga zudah dibahas sebdumqTa-

* Hadits ibn Mas'ud: mernbagi lirna pada perrbayaran di1at.

Hadits in natqul (disandarlon'kepada sahabat) dan sudah

dibahas pada awal bab.

* Fladits Sulairnan bin Yasar: mereka berpendapat bahwa dirt
penrbubuhan karena kesahhan (lclrrtlnladralah 100 (seratrrs)

ekor unta.

Fladits iniiuga $dah dibahas s*armq,a

2307-FS28l. Diriuayatlon dari urnar bahwa tidak ditarnbahlGn

beban tanggtrng jauab pernbayaran diSrat, kernli lralau dilalnrkan pada

uraldu atau ternpat yang dihararnkan lnahran$nil.

Irnanr Al Bailraqizra meriwqntkan dari hadits Muphid, dari

Unrar bahrrn bgliau menetapkan bagi orang yang mernbunuh di tanah

Haram atau pada bulan$uhn tlararn atau din dahm k€adaan ihrarn

diftqn adalah satu diyat s€rnpurna ditarnbah 1/3 diyat. Hdils hi
m.rryhi'(pa&. rangloian sanadnya ada FnS terputus) dan ada perawi

yang l€nrah (dlnlt yaitu l-aits bin Abu Sdairn.

Imam Al Bailraqizrs berkatar llsirnah meriwaptkan dari Urnar

llar{I menuniukkan penanrbahan b€ban di}rat pernbunuhan }rang

dilalnrkan pada hiarrbulan hararn.

Nt4 lth'tffatu,4l.rSxnlpin uD Al Abr (6/1981
2e75 16'4;7, As-surat w AlAbr$p.: 48TTl
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hnu Al Mundziri berkata: kami meriwayatkan dari Umar ibn

Khaththab bahwasanya siapa orang yang membunuh di tanah haram

atau dalam keadaan ihram atau atau pada bulan-bulan haram, maka

kamjiban diyatUn adalah satu diyat p€nuh ditambah 1/3 dift.

12308]. Para sahabat berpegang dengan riuayat dari Urnar,

LJbrnan dan lbn Abbas pada rnasalah tambahan dalam pembapran

@.
Riunft Urnar telah dibahas sebelumnya

tlfiz9l. Adapun riwapt Ubman, diriua1ntltan oteh Irnam Aq1

$nf izgTe dan irnarn Al BaitraqizrT dari hadits hn Abu Naiih, dari

Eptnrya bahwa ada s@targ lah-hh lang menrperkosa seorang

per€mpuan di kota Mekl€h lrcrnudhn dia mernbtrnuhngra. Ubrnan

menetpkan diftrfra 8.000 (ddapan ribu) dirham dan dibmbah 2/3
gdrn pg$ga) d[pt. Redalci hadits ini bersumber dari imam AslFq/af i.

t563Ol. Adapun riurayat lbn Abbas diriuaptlon ol€h fnarn Al
Bailuqizra dan hn laonzete dari iahr l{aft' bftr .fubaf darl lbo ip}gt
berftata: ditambaht€n er}nt pcrnhnnrlrar paaU Unn6-ffift

&rfiahlon dcrryr 1/3 &cpcrUgd 4il.
Aku katakan ini adahh periunyatan irrnarn Baihaqi yurg hlu.

m6 NUnwr torya trnam /qslFsyafi'il6/l0f,ll
Dn 4" ro-, N l{ubn l8/7G|7ll
2st8 Assirrat At tfirbn Fnlls|e AtMtbab$o&g6am

dengan 4.fin (ernpat ribu). Dan d e.,fi,,ilEr"'h'd#.*
ditarnbahkan d€ngan 4.mO Frrpd 49;,,, ,, risd:i: .,,O #,m..rr,?:iii'-ir!|f-1.,:.;:IilH:l{$.!S*:ffi l$ l-1,.:.*.il

l?.W. Dirhralnilrm dai lbn 4E ,-. 11*_-- ** -E

dibrnbahkarqn hulnnnan qet aaa b&aea JS;'f,Lfil'U& "e*
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156311. Akan tetapi hn Hazm2e80 -oi*urug,l dari lbn Abbas

dari sisi ini bahwa ada seomng laki-laki mernbunuh di tanah haram pada

bulan haram, hn Abbas mengatakan: diptlya 12.000 (dua belas ribu),

sedangkan terjadinln di tanah hamm dan pada bulan haram

ditambahkan 4.000 (empat) ribu. Hal ini jelas menunjukkan tidak ada

sebab Snng berbilang.

2gt}. Terkenal riwayat dari Umar, Utsman, Ali dan para

Abadillah (lbn Mas'ud, ibn Umar, Ibn Abbas), bahwa dlnt perempuan

adalah % (setergah) dari dipt laki-laki. Tidak ada perselisihan pendapat

pada masalah ini sehingga meniadi kesepatan liim!

1265gl. Adaptrn riwa5nt dari lbn Umar, Sa'id bin Manshur2981

meriwayatkannga dari Husyaim berkata: Mughirah menceritakan

dari Ibmhim berkatat tentang aPa !,ang didatangkan oleh

unpah al-Bariqi kepada s!,unih dari sisi umar bahwa diyat jari-iari

adalah sama, kelingking ataupnn ibu iari. Lgka pada grgi dan luka grang

sampai telihat tulang baik laki-laki maupun perernpuan diyatrr satnar

sedangkan selain itu rnaka diSat perernptran setengah diyat hki-laki.

155331. Irnarn Al Baihaqizes2 meriwaFtkan dari hadits Sutnn

dari Jabir dari Ary$a'bi dari Syuraih: Unrar menulis surat kepadaku..,

redaksi s€p€rti hadits s&h.urm17a.

Adapun riwagnt dari Utsnran atru tdak mendapatinya.

t56341. Adaptrn riwaSnt Ali, Sa'!d bin lttanshufess be*ata:

Hnsyaim mernberitahukan kepada kami dari T,akurya dan lainnyra dari

zen 974u166(t0n9n
2981 Lnam Al Baihaqi meruBndarkan ritrapt ini kepada

disebutlran drrlalrn As-1uu, N Kubnl9/971
zeaz 4"5r-, Al Kubn (8/96197.
298:i Imam Al Baih4l menpnaa*an riun!/at ini kepada

disebutkan dahm As.funnn Al Kubn 18/9*961

Sa'id bin lvlarshur

Sa'id bin lvtarshur
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Aqr$n'bi bahwa Ali pemah berkata: di!,at luka2984 pada perempuan

adalah % (setengah) dari diyrat laki-hk pada kurangnya atau lebihnya.

15635]. Imam A.!r$nfi'i298s meriunyatkan dari Muhammad bin
Al Hasan dari Abu Hanifah dari Hamrnad dari Ibrahim dari Ali berkata:
"D!Et p€rernpuan % (setengah) dari diyat laki-laki pada diyat jiwa
ataupun y'ang lebih rendah dari itu".

Effiet. Imam Al Baghawi meriwayatkan dalam kitab "Al
JaaiSafnu dari Ali bin Al Ja'ad dari qlr'bah dari ar-Hakam dari Asy
q/a'bi dari aid bin Tsabit barkata: "Digrat lulo laki-laki dan perempuan
sama sampai 1,/3 (sepertiga), lebih dari itu maka diyakrya vz (seta-ryahl.

Ibn Mas'ud berkata: kecua[ gigi dan luka yang sampai terlihat
tul*g,ln disntta sanEr, lebih dari itu diyatrp 7z (setengah).

Ali berkata: "diyat perernpuan rh (setqsah) pada seluruh diyat.
A$h*/ili'sargat heran terhadap pendapat Ali ini.

Adapun riwayat ibn Mas'ud sildah dibahas berbarengan dqtgm
riwapt Ali. Imam Al Baihad iuga lErB nreriwE[Eem tl?dg#ryEi

Adapun riurapt lbn Umil aku mif;crrifi
pula riuayat lbn Abbas' 

i,+tr do.rle.J ::r:,ti

231t. Fladits Urnar, t bilEi drt
2/30 (&n p€rtiga puluh) dl5etrle orarg nnstm,
pendapat pada nrasalah ini sehingga nrenjrdi resepalatan 

"r.r*Wrl*lt
t56371. Adapun riu,alpt tlrnar, imam Al Baihaqi2eEs

rneriuaratlonnya dari dua iatrr.r dari unar.Pada idrrr yang kedrn: dan
qang lt{arusi dl3ntSn 4.000 (ernpat rihr}.

z98e!&tffil.
2985 16'r,6ug, As-Surrn m Al tM lrr..z 4gill
2e86 Fladts Ali bin Al Ja'ad gp.:2241
zwr 4"Sr*rAlftubnl\/%l
ztw 4".Sr.o:ru, Al ttubn l8/lOGlOl)
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Imam Ad-Damquthninsg jrgu meriwayatkan hadits ini.

156381. Adapun riwa5rat Utsrnan: hn Hazm meriwayatkan dalam

l<ttab "Al-Ishal' dari jalur hn lahi'ah dari Yazid bin Abi Hubaib dari Abu

Al Khair dari Uqbah bin Amir bahua Rasulullah $ Bersabda: "Diyat

orang Majusi 800 (delapan ratus) dirham." Uqbah bin Amir berkata:

"Pada masa penrerintahan Utsman ada seorang laki-laki yang

mernbunuh seekor aniing berbunr, fidak diketemukan anjing png
serupa unfuk menggantikannSn, kerrudian dihargakan aniing tersebut

800 (delapan mtus) dirharn. Utsman menetapkan harga tersebut, maka

diyat orang Majusi sama dengan diyat seekor anjing.

Hadits yang nnrtu(disandarlon kepada Nabi S) dari 'Utnan

diriwayat oleh Ath-Thahawi, hnu 66iz9so dan AI Baihaqizegr, sanadnya

lernah (dhafi dikarenakan hn [ahi'ah.

156391. Adapun riunSTat Ibn l'{as'ud, Irrwn .Al Baihaqizeez

meriwayatkannya dari jalur lbn lahi'ah dari Yazid bin Abi Hubaib dari

Ibn Syihab bahwa Ali dan Ibn lvlas'ud keduanya pemah berkata: diyat

orang Maiusi 800 (delapan ratus) dirham.

156401. Imam Al Baitraqizses berkata: Abu Shalih, sekretarisnya

Al laits, meriwayatkan dari ibn lahi'ah dari Yazid dari Abu Al Khair

dari Uqbah bin Amir s@ara rzarfu'(disandarkan kepada Rasulullah $),
Abu Shahih sendiri dalarn meriwaSatkan hadits ini, hadits png pertama

lebih mirip

2312. 156411. Diritm5ratkan dari Abu Bakar apabila tikaman

ternbus dari perut dan keluar dari punggung maka diyatrfra 2/3 (dua

pertiga)diyat.

2e8e Suratl AeDaraquturt 93/130-131)
Beo Al Kanilkarp tbn M(AMIDr As.grnn Al Kubn (8/1r0tl
?992 As\1urrul At Kubn (8/l0tl
N3 As*1unn Al Kubm6lf01)

i
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Sa'id bin yunrlrrr2e9a dari Husaim dari Hajjaj dari 'Aamr bin

Su'aib dari Sa'id Al Musayyib bahwa Abu Bakar menetapkan diyat

rongga 2/3 (dua petiga)diyat.

Imam Al Baihaqi29es -oi*urutkan dari jalur lang lain dai
Umar bin Syu'aib seperti hadits di atas, stahrs hadits ini

munqathilterpufus rangkaian sanadnya),karena Sa'id fidak p€rnah

berternu dengan Abu Bakar

23L3- 156421. Hadits Umar dan Ali keduanya mengatakan

bahura pada dua telinga ada diyatui1n.

Meriwayatkan hadits ini oleh irnu- Al Baihaqite% 6*i Umar

dan Ali, akan tetapi jalur dari Umar terputus (inqithal.

231+156431. Hadits Umar; bahwa beliau menetapkan pada

fulang di atas dada diyatrya satu ekor unta, pada tulang rusuk diyatrya

satu ekor unta.

Imam Asy-S5nfi'i2e97 meriwayatkan hadits ini dari Malik dari

?aid bin Aslam dari Muslim bin Jundub dari Aslam dari Umar. Beliau

menambahkan pada gigi gmham di5ntrya safu ekor unta

Imam Asy-Syaf i2998 6oL1u: "Adapaun Wda}sl.s trl*g di atas

dada dan tularrg rusuk aku badasartan pendapat

Umar, karena sepengetahrranku tidak ada seorang sahabatpun yang

berbede pendapat pada nrasalah ini. Adapun gigi gmharn diyatrya lima

ekor unta, berdasarkan riwaSnt yang datang dari Rasulullah S,
kernudian menta'wilkan pendapat Umar. "

2994 Sanadnya dari ]alumya ,4s.9unan Al Kubn (8/851
zees arg** At Kubm (8/8Sl
te6 4"-5r-, Al Kubn 18/851Nt 14,*o4 Asy-finfi't b. 225!-M Al UtrunlGrlla Imam Aqr,$nfi'i (t/?-351
29e9 P6r1 riu,art 3 dan --.



apabila

bicara.

Talkhishul Habir

* Hadits Umar dan Zaid bin Tsabit: pada menghilangkan akal ada

diyatnYa.

Imam Al Baihaqi meriwayatkan hadits ini dari umar dan Zaid bin

Tsabit. Hadits ini telah dibahas sebelumnln

237*|56M|. Hadits zaid bin Aslam: sunnah yang berlaku pada

lidah ada diyatrYa'

Pada teksn5n berbunyi: Adanln kewajiban membayat diyat

meakukan Undakan pidana pada lisah sehingga tidak dapat

Imam Al Baitraqisooo meriwaptkan hadits ini dari Zaid bin

Aslam dengan redaksi: sunnah png berlaku pada seluruh grgi...pada

lidah ada diyahya, pada suam apabila hilang ada dilptr5n'

2gtGl5645l. Hadits Abu Bakar, Umar dan Ali: Apabila

seseorang melakukan findakan pidana terhadap orang lain pada tulang

rusuknya, hingga hilang fungsi selunrhnya, maka wajib baginya

mernbayar diyat.

Adapun Abu Bakar pada riwapt ini bulGnlah Abu Bakar al-

shiddiq (sahabat Nabi c), akan tetapi Abu Bakar bin Muhammad bin

Amr bin Hazm, nanti akan diielaskan'

156461. Adapun umar, hn Abu qraibah3001 meriwayatkan dari

Abi Khalid, dari 'Auf: "Aku mendengar ada seorang glrru (syeikh pda

jarnan alJarnajfutfnz, yaifu Abu Al Mahlab, pamannya Abu Qilabah

berkata: 'pada jaman urnar bin Khaththab ada seomng laki-lak

3M As.Sumn Al Kubn 18/891
3001 Mushannaf hn Abu S!,aibah 19/1671
3oo2 pulum g tertulis (ls,r,) iti salatr dan pada "-'" tertulis (cL-alD ini dapat dit€rima'

karern tin:r,ih at-Janafrn adalah fitrah hnu Al Asrr'ats pada iaman al-Haifi{'

Terdapat aaram 
-r<itau 

Mshanmf ibn Abu qaibah (sebelum fftrah Ibnu Al

Asy'ats)

7A



tffl/clatr{rilr
mdernpar batu ke arah lak-lah hin sehingga mengenai kepala4p,

m,engakilbatlon hilang pendengaranqa (bbu), alclnta Gih), lisarrrp
(gagu) dan zakamya (fidak rnampu menggauli istinya lagi). Unrr
menetapkan penrbagraran dtntrfra 4 (ernpat) kali dilnt, padahal orang

tersebut masih hidup.

t5(/l71. Riwa5at Ali: hn Al Mun&ir menyebutkan dalam "kitab

Al Kabir" dari Ali berkata: "Pada tulang nrsuk (shulbi) ada diyrakrya

apabila dia tidak rxampu berjirna'"

Imam Al Baihaqi3003 rnsgiwayatkan dari jalur Az-Athri dari Abi

Balor bin Muharnmad bin Amr bin Hazrn dari ayahryn dari kakekqn
bahnra Rasulullah C Bersatrda: "Pada tulang nrsuk (shulbi) ada

dilaatrp."

2317-l#81. Hadits aid bin Aslam: "pada sentuhan dengan

tdapak targm bl-trdhal ada d5ntup"

Aku fidak menernukan hadits ini dari Zaid bin Aslam atauptm

dari hinnSn.

15649]. Ibn Abu qnibah3004 rneriurayatkan dari Urrnr, bahwa

bdhu menghuLurnkan unhrk sentuhan dengan telapak tangan (a/-

ifdlnldiyablrya 1/3 (sepertga), begihrpula dari Aban bin Utsrnan dan

Unrar bin Abdul Adz.

15650I. hn Abtr qnibah3oos meriwaSBtkan dari Waki' dari

gurunlra (syekh) dari Qatadah hn Tard tentang seorang smmi yang

rnelul€i isfuin1n, ia berkrata: "apabila salah safunp m€nahan yang lain,

rnalo diphqp 1/3 (sepertisa), apabila trdak ada yang menahan yk"
di5nt penuh

tma a"5*-, Al KubnlS/95\
sm4 y*6,rr1 hn Abu S!/aibah (9/4ll4l2l
w 74*1*r*1:hn Abu Slaibah 19/4121
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. 'Ak" katalian, inisesuai dengan hukum asal'

2g:18- Hadits umar dan Ali: sesunggunya meltrkai seorang

budak tergantung darl harganp sebagimana melukai omng yang

merdeka tergantung dari diSntrya'

t565u.RiwayatdariUrnardanAli:imamAlBaihaqi3005
meriwayatkan dari kedtnnya tentang orang merdeka 5nng mernbunuh

budak tergantung trarga budakn5n'

,ls6s2J.AMurrazzaqsoolmeriwayatkandarihnJuraiidariAMul

Aziz un umar bin AMul Azizz lJrntar meniadikan diyat budak tergantung

harganya, sebagairnana orang merdeka tergantung di5nrr5n. Pada hadits

ini ana sanad 57ang terputus, kecuali yang dimakud adalah umar bin Au

al-Aitz.

t56531. hn Abu Syaibah3oos meriwayatkan dari Hafsh dari

Hajjaj dari Hr.rshain Al Haritsi dari Al Harits dart Ali berlota: "Budak

5nng melakukan findakan pidana menjadi tanggungiawabnln sendiri.

Tunnya dapat mernilih, menebusnya atau menyerahkannya'"

2g7g.t5554].HaditsdariAbuSa,idAll(hudri:..Sesunggunya

melukai seoreng budak tergantung dari harganya sebaginrana melukai

omng llang merdeka terganfung dari digatrya'"

Imam A4rSyafi,is@ meriwayatkan hadits ini dengan sanad

yang shahih dari Az-zuhri. Pada satu riwayat imam Az.Zthn berkata:

beberapa orang selain diriqn berpendapat: dihargakan barang

dagangan.

232U156551. Hadits umar; bahwa Umar mengutus seseorang

untuk menernui seorang per€rnPuan lrang dilaporkan berkelal$art

M As,.SuulAlKubralS/3T
N7 MtshanmfAbdur Razaq (no.: 18190)
sw 114*1;rrothn Abu S!,aibah 19/2331
sooe 613rru6 AqrQnfi'i h.3421
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buruk, dengan sebab itu peremptnn kegugumn. Umar bertanSn kepada

para sahabat:. "Bagaimana pendapat kalian?". Abdurrahman bin 'Auf

menjawab: "Engkau hanya ingin mendidiknya, engfau tidak

awab apa-apa." Umar bertanya kepada Ali: "Bagaimana

pendapat engkau Ali?". AIi menjawab: "Apabila dia tidak ber{fihad

berafi dia menipu engkau, apabih dia b€rijthad dia melakukan

kesalahan. Menurut pendapatku, engkau harus bayar diyat." Umar

bed<ata: "Aku serahkan diyat ifu kepda engkau s'upq/a engkau bagikan

kepada kaum engkau."

Imam Al Baihaqislo meriuaptkan dari hadits Salam dari al-

Hasan Al Bashri berkata: "'LJmar mengutus seseotang kepada seorang

perernpuan yang pemah dia jumpainfn, dia Udak mengakuinya. Ufusan,

itu berkata kepada si peremprm: 'Jawablah pertanyaan Umar!',

perernpuan itu menjawab: 'hati-hati! Ada urusan apa dengan Umar?1..

Pada saat di ialan p€r€rnpuan tersebut pendarahan dan masuk ke dalam

rurnah akhimya Serrpat terdengar teriakan Oayr) dua kali

kernudian wafat. Unrar mengajak muqpunmh beberapa oftmg sahabat.

Sebagian sahabat ada 5nng b€rp€ndapat bahwa Umar tidak bertanggung

iaurab apapun terhadap peristiua ifu, dia han3n rnau

meng;ajarkan/mendidik perernpuan tersebut. Umar be*an5n kepada

Ali:'Bagaimana pendapat engkau u,ahai Ali?'. Ali menjawab: 'Apabih

mereka menjawab berdasarkan pendapat mereka sendiri, maka mereka

salah. Apabila mereka menjawab berdasarkan kdnginan engkau mer,arti

mereka tidak menasehati engkau. Menurut pendapatku, engkau tnrus

mernba5nr diyat, karena engaku mgngagetkan perernpuan itu, dengan

sebab engkau perernpuan ifu " Kerrudian Umar

mernerintatrkan Ali unfuk melalsanakan pernba5nran diyat kepada

kaum A$aist/.

3oto 4"5**, At Kubm l8/32A
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Hadits ini sanadnga terptrhs antara Al Hasan dan Umar-

Abdtrrrazz430ll merftrayatkan hadits ini dari Ma'rnar dari

Mathar Al Wa& dari Al Hasan dia berkata: Umar menunhrt s@rang

perempuan atas suatu p€rlom...(s@6,hadits di atas).

Imam Asy"Syaf i3ol2 menceritakan informasi yang sampai

kepada Umar secara ringkas.

232L-156551. Diriwayatkan bahwa ada seorang !,ang

dapat melihat menuntun seomng lang buta- Orang lnng
dapat melihat tercebur ke dalam sumur dan si buta iuga ikut

tercebur ke dalam sumur mentmpa di atas orang yang dapat

melihat aktrim5n orang lnqg dapat melihat tersebut

u,al[at3Ol3 Unrar menetapkan bayar difrat Pada si buta atas

terhrnuhnya orang png mdthat hdt. Dtcerttalon bahura d h$a

melantnnkan srliak(unasymd di musim haii yang berbunyi:

Wahai mantrsia ahr mdihat ada kernunkaran*

Apaloh orang buta tnnrs mernbayar diyat orang sehat png

melihat?

IfudtranSra teriahrh ksarna€arna dan nrasing-masing terluka

Irnam M-Daraquthnis0tc dan irnam Al Bailraqi:)ors

meriuayatkan dari hadits Mqsa bfui Ali bin Rabah dari ayahnSaa bahwa si

buta melanhrnkan nas!,id pada mrsinr-musim haiji, seperi hadits di atas.

Pada sanad ini ada yang terputus lhrqiilMl- ,

fiLt M.$tzltazrfAMurrazzaq (no.: 18010)
:n12 Al Umm karya tmam ary.gBft'tl6/8n
3013 [d,/S881
3ol4 5unan Ad-Daraquthni @ngm
aots a"5r*, Al Kubn (8/ll2l
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Lszz-tsosll. DewanAembaga t&k saling

bertanggung jawab safu dengan lainn5p kecuafi apabila ifu
adalah kerabatnya. Berbeda dengan pendapat Ahl Hanifah.
Beliau berdalil dengan keputusan Umar. Para sahabat Nabi

C berdalil bahwa Nabi $ menetapkan dlnt kepda kerabat,

pada m.rsa nabi $ belum ada dewan/embaga begitu pula

pada m.rsa Abu Bakar. Derpan ini dibenfuk oleh Umar pada

saat manusia semakin ban3pk dan dia berargrnan kepada

kepastian beberapa nama dan harta. Ediau fidah
meninggalkan apa lpng telah ditehpkan pada m.xia
Rasulullah A dengan apa yaql terffi setelahnya.

Dimungkinkan bahwa ketetapan Umar ke@a kerabat
kelmrga deuran.

Adapun keputr.rsan Umar diriwayntkan oleh Imam
Astrstrafi'i3016.

156581. Imam Al Baihaqisou ,ngriuayatkan dari hadits Jabir:

Orang yang pertama loli mernbenhrk deurart/arfuaga dan yang

mernperkenalkan system al-'Urfa'(orang yang mengr.nrd satu bagian

tertenfu dan kelompok maqBrakat tertentu) adalah Urnar-

15659]. Imam Al Hahm3o18 meriwalatkan dari hadits hn Ishaq

berkata: Urnar bin Utsrnan bin Muharnrnad bin al-Aldroas bin S!/ariq

berkafra: "Aku ambil sumt (kitab) ini dari keluarga Urrm bersamaan

dengan surat (kitab) tentang shadaqah png beliau tulisl<an kepada para

pegauniqn:'Bismillahirrahmanirmhim, ini sumt Muharrmd Rasulullah

di antara kaum muslimin dan mukminin, dari Qumisy fui Anshar dan

3016 61Umm (6,2116)
nv As\1uru1Al Kubml<aryaAl Baihaqi (6/3601
3018 1*r, Al Baihaqi hadis ini dari lrlur irnam Al Hakim dalarn

htabryra ,4s-Sumn Al Kubn (8/706), tapi aku tidah menerniran riunyat ini
dalam htab al*tusbdmk imamAl Hahm.
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orangyalrgmengikutimereka.Jalinlahhubunganeratdenganmereka

dan berjihadlah bersama mereka karena mereka adalah umat yang satu'

Orang Muhajirin dari Quraisy atas tempat tempat tinggal mereka dan

mereka saling membayarkan diSat di antara mereka. orang Anshar

tempat tinggal mereka dan mereka saling membayarkan diyat di antara

mereka...

156601. Dalam shahih L4*lirrrsole dari hadits Abi al-Zubair

bahwa dia mendengar Jabir berkata: "Flasulullah & mau;ajibkan atas

tiap perut diyatrYa".

2g23-1566L1. Hadits Umar bahwa Umar menetapkan

pernbayaran diyat kepada A\ maula shaftyyah binti Abd al-Muththalib,

Umar menetapkan harta warisannya trntuk anaknya al-Zubair dan beliau

tidak menrbebankan pemba5nran diyat kepada'al-Zubair tapi kepada Ali,

karena Ali adalah anak dari saudara lah-laki Shafi!'yah binfi Abd al-

Muththalib.

Imam Al Baihaqi3020 *.r1a76y61t161 dari hadits Sufuan dari

Hammad dari Ibrahim bahwa Ali dan al-Zubair mengadukan tentang

maula Shafiyyah kepada umar. Kemudian Umar menetapkan yang

berhak mendapatkan harta warisan adalah al-Zubair dan yang wajib

bayar diyat adalah Ali." Hadits rni munqathi'(ada sanad yang terputr:s).

2324- Al Ghazali meniadikan Ali anak laki-laki dari paman

Shafig,rah binti Abd al-Muththalib'

Pendapat ini yang paling popular dan paling jelas untuk

diiadikan argumen.

3o1e Shahih Muslim (no.: 1507)
3o2o 4"5r*, Al Kubn (8/1071
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2325-156621. Hadits Umar bahua beliau berkata,
Ilyat perempuan dibarcrkan dalam dua tahun. Pertama
diambil pada akhir tahun sebanSnk 1/3 (sepertiga) dift dan
sisarryTa diambil pada akhir tahun ke drn-

AI Baihaqiszl meriwalptkan hadb ini dari jahr Aqrsln'bi dad

Urnar. Hadits inr munqathi'(ada sanad 1Bng terpnhrs).

2337-15663]. Hadits ibn Abbas berkata: Seomng tuan tidak
menanggung diyat budaknya sedikitpun.

Al Bailraqisozz meriwayatkan hadib ffi dari hadits Mujahid.

Beliau menambahkan: sekalipun 5nng dilulni lebih besar dari harga

budak, tdak ditambahkan diyntrln.
2338-156641. Hadits Urnar bahwa dihargakan diyat

mernerdekakan budak dengan 5 fiirna) dror unta.

15565]. Dari Zaid bin Tsabit seperti hadits di atas.

Pada satu riwa5nt dari aid bin Tsabit ada redalrsi: "Hal ifu kefika tidak
ada budak yang akan dimerdekakan". Dra hadib ini fidak aku temukan

156661. Bahlon imam AI Baihaqi3oa mariuagratkan dari Umar
bahwa dihargakan diyat memerdekalon budak dengan 50 glima puluh)

dinar. Al<an tetapi anatara riwagnt ini dengan riwapt png disebutan
oleh pengarang tidak saling menegasikan (mengalahkan) safu sama
Iainq;a dalam siSi rnalmara;a.

{2t Ashshzru At Kubn (8/10}110}
fi22 4"5rorrr, Al Kubn (8/l}5l
nB As-Sumnt Al Kubn (8/116l
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.,tiir '-Y,J?'{,.N
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2g39-156671. Hadits Watsilah bin Al Asqa':,'Kami datang

kepada Rasulullah iJb mengadukan tentang mhabat kami yang

dipasHlGn rnasuk neraka dengan sebab membunuh. Rasulullah tt
bersabda: 'Merdekakanlah oleh kalian satu orang budak, Allah alon

mernerdekakannya dari api neraka setiap anggota badan dudak png

dim€rd€kakan.

Imam Alunad,3o2s Abu Daud,302e Ar'Nasa'i,sz hn

Hibban3oz8 dan Imam Al Hakim3on meriwalptkan dari Hadibnyn.

Redaksi mereka *y;-,1lsai4 tidak ada kalimatt $ltr.lttlt

234GI55681. Diriuayatkan bahwa Rasulullah $ bersaMa: "Bagi

pernbunuhan adalohratryn. "

Abu Nu'aim meriwa3ntkan hadits ini dalam lratab At Ma'Iifalfw
dari hadib Huzaimah bin Tsabit, dalam riwapt tersebut ada nama

Inhi'ah, tetapi dari hadits hnu Wahb, statusnya 1ru*rr.3031

s lolssgl.
3oE Musnad Al lmarn Atrsnad (3/4911
sxl59lp6AbuDad $p;29il1
:rt7 5-t Al /f.rbnlw].ntnam ArtNasa'l (no.: 4890481921
:naE g6gi lbn tilbban tAl nwt/tr,.:t1307)
*a alMsb&ak luztz,
wn I,h ?ilbli r'.6/x'[dnbh bF..z 2%91
3{)3r knam hn Flatar Al Asqalhnt $gtl(ata: Setagaimana Snrg tercantunr pada catatan

pfrrggh naskah asliqn: "Apablh salatr satu dari Al Abadtlah nbdullah bin Wahab,

Abdrilah bin Al Mubaral<, Ab&rlhh bh Yadd Al Muqr0 darl lbn Lahi'att rnalo

i

l
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156691. Imam Ath-Thabrani meriwayatkan dalam "41 11u6i1'3o32

dari Al Hasan bin Ali secam mauguf $ladits yang disandarkan kepada

sahabat).

' 
Riwayat sebenamln:

156701. Hadits Ubadah bin Shamit dalam kitab Shahih

Musffifi, "Barangsiapa di antara kalian lrang yang menlanggar had

(huhrm), kenrudian ditetapkan hukurnanqn, rnakA hukuman ifu menjadi

lahnt (pqg}ripus) kesalatrannln. "

Dalam Slnhih Al BullnflY hadits ini diriwayatkan dengan

redalsi "oJUtJC" sedangkan redaksi imam Muslim "3116561"

a Hadits Umar bahwa dia berteriak k€eada seorang perernpuan

5nng mengakibatkan keguguran, maka Umar memerdekakan

seorang budak untuk loffaratrya

Hadits ini diriwaptkan oleh irnam Al Baihaqi3035 dengan sanad

yrang lernah (dln'it. Hadits ini sudah dibahas sebelumnya.

hadisq,a tidah apaapa (h h'sa blh. llarq:a lbrnr Latrlrah sehmh bukunp
tqbakar, sedanglcn al-Abadihh (Abdullah bh Wahab, Abdullah bin al-Mubarak,
AHulhh bin Yadd al-Muqri) telah mendengar hadis dari hn Lahi'ah lama
seblum kibb-htabnp terbakar.

wz at tn'hm Al lGbirkp.:26%\
soss $Ehih Musltm (no.: 1709)
3034 Shahih At B*hari (no.: 18)
?fr# As,Stwl Al KubtdS/llfll


