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".v/.//
KITAB TUNTUNAN DARAH DAN PERDAIvIAI,AN

(GENCATAN SENJATA)

, i' :.^bLl ,a:L ,tJ i F L-* -[orvt].rrt r

* p ctl+tA.v:ra,:# Jtc? l#'i.22:;J311&.a

.{;r,;it ....iait c .tjG,i$)ti il;$'rh$jw,.Lr
2341. l567tl.Hadits Sahl bin Abu Hatsmah &, 

"**"AMullah bin Sahl dan Muhayyishah bin Mas'ud pergr ke
Khaibar, kemudian keduanya berpisah karena keperluannya
masing-masing, kemudian Abdullah terbunuh dan
Muhayyishah berkata kepada orang-orang Yahudi, "Kalian
telah membunuhnya," Mereka menjawab, "Kami tidak
membunuhnya....'

Hadits ini diriwayatkan oleh Al Bukhari dan Muslim (muttafaq

a[ail5\r.

Dari hadits Sah[ Abdullah bin Sahl dan Muha5ryishah bin Mas'ud

telah pergi bersama ke l(haibar, pada waktu itu Khaibar dalam keadaan

damai, kemudian keduanya berpisah, maka MuhaSyishah datang kepada

Abdullah bin Sahl dan dia mernbersihkan darahnln karena Abdullah

telah terbunuh, lalu dia Muhayyishah) mengubr.rkannSa, kernudian dia

I Shahih At Bukhat (no. 27021 dan Shahih MuslJm(no. 1569).
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pergi ke Madinah.... Hadits ini secara paniang disebutkan dalam
pembahasan tentang sumpah.

Diriwayatkan;uga2 dari hadits Sahl bin Abu Hatsmah dan Rafi'
bin Khadij.

Juga dalam salah safu riwayat Muslim3, dari Sahl, dari seorang
laki-laki yang merupakan pimpinan kaumnya, sama seperti hadits di
atas,

Sementam itu, hadits ini memiliki banyak redaksi hadits pada
' riwa5rat AlBukhari dan Mr.rstirna.

Imam Al Baihaqi menyebutkans: Bahwa Al Bukhari dan
Muslim meriwayatkannya dari riwapt Al Laits dan Hamad bin Zaid serta
Bisyr bin Al Mutafhadhal, semuanya dari yahya bin Said dan semua
sepakat dalam hal permulaan terhadap kaum Anshor.

Abu Daud juga meriwayatkannya6 dari riwayat Ibnu Uyaynah,
dari Yahya dengan redaksi:

.i)k_'f 'A o;HA-'ws Ifr'rE":;if
"Akankah katian alan melepaskan kaun yahudi dergan lima

puluh kali sumpah dangan mqel<a bahvn mereka tidak
membunuhn5n?" Kemudian dia memulai menyebutkan kaum yahudi.

Abu Daud berkata: sesungguhnya itu adalah kekeliruan dari
Ibnu A5ryinah

z Shahitt At Bukhart(no.6142,5143) dan Shahih Mustim(no. 16691.
s Shahih Muslim(no.1669) (6).
c un. snahih At But<han bo. 3173, 6g9g, zlgzl.
s As.gunan Al Kubp (1O/1831.
o Sunan Abu Daud(no.45201.

3



Talkhishul Hahir

Diriwayatkan oleh Al BaihaqiT dari jalur riwayatnya dan dia

berkata: Sesungguhnya Muslim telah meriwayatkannya namun dia tidak

menyebutkan matan haditsnya. Wuhaib bin Khalid telah

meriwayatkannya sesuai riwayat lbnu Uyainah, yang diriwayatkan oleh

Abu Ya'la.

Pelajaran yang dapat diambiL

Setelah itu Imam fu-Raf i menjadikannya sebagai dalil

diwajibkannya hukum qishash terhadap hal tersebut, itu adalah

perkataannya yang terdahulu lal qaul al qadim), Yaitu dengan

perkataannya pada salah satu riwa5rat lain:

.#r'&t{1"5 |& ,h, ,p'& or:-\r |M
'Lima puluh oftng dari kalian bercumph atas seseorang dari

mereka, ketnudian dibayarkan kepada kalian iaminan kebebasann5m"

dan ini adalah hadits yang diriwayatkan oleh Al Bukhari dan Muslim

(muttafaq blakl.

Dia juga menjadikannya sebagai dalil dilarangn5ra qishash,,itu

adalah perkataannya yang baru (At Qaul Al Jadid), yaitu'dengan

perkataannya pada riwayat Muslim8:

.7?r.''[ritA ol ty, ,i?a '[rri] ol $l

7

8

9

As 
^9 

unan Al Ku bn (8 / LL9l.
Shahih Muslim (no. 1569)(6).
Aslinya: 11l, dengan huruf /a'dan yang benar yaitu dari naskah h) dan (o)'serta

Shahih Muslim.
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"Antara mereka harus mqalnn sahabat kalian atau mereka

mengizinkan unfuk berpaang "

ht * 'fi ,s;, ,li-l,lvY].yrrY
.{t;;at.p !t'Si ; * i$t r,,}',1 u * -4t

2342. t65721. Perkataan penulis: Diriwalntkan
bahwa Nabi Muhammad C bersaMa, 'Kejelasan hukti) bagi

or€rng Wng telah mengakui dan sumpah bagi orang yang
mengingl<ari kecmli dalam ptdanaian.'

Hadits ini diriwayatkan oleh Ad-Danrquthnitt, AlBaihaqil2 dan

Ibnu AMul Bar13, dari hadits Mtslim bin Khalid, dari hnu Juraij, dari

Amr bin Syuaib, dari agnhnya, dari kakeknya, [dengan hadits di atas114.

Abu umar berkata: Sanadnya lernah fia@n), Abdurtazaq telah

meriwayatkannyals dari Ibnu JumU, dari Amr, secara mursal. Sementara

itu Abdurrazaq lebih kuat hafalanngra dan lebih tsiqah daripada Muslim

bin Khalid.

t56731. Diriuagratkan juga oleh hnu Adi16 dan Ad-

Daruquthni17, dari hadits Utsman bin Muhammad, dari Muslim, dari

Ibnu Jumij, dari Atha, dari Abu Hurairah 4&,, dan riwayat itu sangat

dhalf sel<ali.

r0 Aslinya, rrl5!, dengan huruf fa' dan yang benar gnitu dari naskah (3) dan (o) serta

Shahlh Mudim.rt Sumn Ad-Datuquilni (4/3181.
12,4sturun Al ltubn 18/1231.ts At-Tamhld, karya hnu Abdul Barr (23/204;2051.
14 Dari huruf (p) dan (.).

15 Ad-Daruquthni meriwayatkannya darinya dalam Sunarrnya (3/Ll7), hnu Al Mulqin
juga meriwayatkan darinya dalam Al Mr Al Mmlr(8/5l41.

L6 All{amil(6nlq.
17 Sumn Ad-Darquthni (4/2L7-2181.
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Al Bukhari berkatals 1e: Ibnu Juraij tidak mendengar dari Amr
bin Syuai . Maka ini adalah alasan yang lainnya.

ur'^l u:;:- ;, 1xi 
-; 

.E r) i ,t;_Yrrr
o; iisir ltr. fii *r*L'o, '^;j W x ,irt* t:-ia ;7tj
C: ,r*)t €. €:) t4 ,iAh.63 ryt;; f ,y,Utt'Sg:t |t;i'ol,

.ugr ,lltl;$p C6tLr; ,ttr;i " 
*V * j*i

2343- Perkataan penulis: Apabila terdapat
pembunuhan diantara dua desa dan fidak diketahui sebab
permusuhan diantaranSn dan diantara salah safu dari
keduanya, maka kedekatan dari salah satu keduanya itu
tidak boleh dijadikan sebab permusuhan, karena adat atau
kebiasaan itu tetap berlaku dengan dijauhkannya korban
yang dibunuh dan pembunuhnya dari yang lainnya demi
menjaga keharmonisan, sedangkan apa yang diriwayatkan
dalam khabar dan atsar bertentangan dengan yang telah
kami sebutkan, karena Asy-Syafi'i rahimahullah fidak
menetapkan sanadnya. Selesai.

Seakan-akan hal itu menunjukkan kepada:

156741. Hadits Abu Israil, dari Athiryah, dari Abu Said, dia
berkata:

18 la/s901.
1e Yang dikisahkan darinya oleh Al Baihaqi dalam As-Sunan At Kubm(4/l1gl.
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;b ,#i-i'; )*j *t *v l" ,* itt J;' 'e)
.t i:;.vrriiUir*r#

z\c1r.
lL $t ,*;nt J;-J;)

"Rasulallah Sr telah menernukan korban pernbunuhan diantara

dua desa, kernudian Rasulallah $ mernerintahkan, maka dipimhkanlah

antara keduan5ra."

Hadits ini diriuaSatkan oleh Ahrnad2o dan Al Baihaqizl.

I(ernudian dia menambatrkan:

,;-. #it *f Aa?l'r*:; ,'*:.tl ,rr'fr A €tf-lrf
j€'4d6

"Hendaknln dikernbalikan kepada salah satu yang paling dekat

dari keduanya, kernudian ditemukan 5nng lebih dekat kepada salah satu

dari dua yang hidup sQauh satu jengkal, maka diberikanlah dgabnya

kepada mereka."

Al Baihaqi berkata: Hanya Abu Israil yang meriwayatkannya

dari Athiyyah dan keduanya tidak bisa dijadikan hujjah. Al Uqaili

berkata22t Hadits ini tidak menriliki dasar.

t56751. Sedangkan atar, mal<a Asy-Syafi'i meriwayatkanz3

dari Sufyan, dari Manshur, dari Asy;Sya'bi, bahwa Umar rg, telah

menuliskan tentang seseomng yang dibunuh yang ditemukan diantara

20 Musnad Ahmad 13/39, 891.
2r As.Sunan Al Kubn13/1261.
22 Adh-Dhuafaai karya Al Uqaili (L/761.
23 Ma'rifah As-Sunan m Al Abarl6/2il1.
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desa Khaiwan dan wa'diah: "Hendaknya dikembalikan kepada kedua
desa24...." Hingga akhir hadits

Asy-Syafi'i berkata: Itu tidak tsabit, akan tetapi Asy-sya'bi
meriwayatkannya dari Al Harits Al A,war.

Al Baihaqi berkata2Sr Diriwayatkan dari Mujalid, dari Asy-sya,bi,
dari Masruq, dari Umar rS dan dia berkata....

155761. Diriwayatkan dari Mutharrif, dari Abu Ishaq, dari Ar
Harits bin Al Azma, dari Umar rg, akan tetapi Abu Ishaq tidak
mendengamya dari Al Harits, kemudian Ali bin Al Madini telah
meriwayatkan dari Abu Zaid, dari Syu'bah: Aku mendengar Abu Ishaq
menyampaikan hadits Al Harits bin Al Azma. Maksudnya adalah hadits
ini, dia berkata: Kemudian aku berkata, ,'wahai Abu Ishaq, siapakah
yang menyampaikan kepadamu?" dia menjawab, "Mujalid berkata
kepadaku, dari Asy-sya'bi, dari AI Harits bin AI Azma seperti itu.',

Maka riwayat Abu Ishaq tersebut kembali kepada hadits
Mujalid, akan tetapi Mujalid tidak bisa dijadikan hujjah.

24 Dalam naskah (;) tertulis, Dua kelompok (At Fariqain).
2s As^1unan Al Kubra (8/l2ill.
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Bab Sihir

ok &'* *3;aX', * dtlf ,i*-yrrr
.'^)fr- lt ,idt J;,ai'fi * J";

2344. 156771. Hadits: Bahwa Nabi Muhammad C
terkena sihir sampai-sampai dikhayatkan kepada beliau
bahwa beliau melakukan sesuafu tetapi beliau tidak
melakukannSra.'

Hadits ini diriurayatkan oleh Al Bukhari dan Muslim (mutkfaq

'alaili%, dari hadib l\istrah 4l,.

.43t ,gr;lr*.Jlr l; U; G, ,ii-[o.rv,r]. yr"r o

2345. t56781. Perkataan penulis: Pada waktu itu
furunlah surah Al Muawuidzafain (surah Al Falaq dan An-
Naqs). Selesai.

Ini disebutkan oleh Imam Ats-Tsa'labi dalam tafsirnya2T dari
hadits Ibnu Abbas rg sebagai ulasan.

15679| Juga dari hadits Aisyah S sebagai ulasan.

Jalur riwayat Aisyah 4: shahih, Sufuan bin Uyainah

meriwayatkan dalam tafsimyaz8, riwayat Abu Ubaidillah, darinya, dari
Hisyam bin Urwah, dari ayahnla, dari Aisyah *, kemudian dia

menyebutkan haditsnya, di dalamnya terdapat: [Maka turunlah1ze.

z6 Snahth el Bukhari(no.3175)dan Shahth Musltmkp.2L891.
27 Tafsir Al Qur'an (6/3071.
28 Yaitu yang dia sendiri sebagai perawinla, sebagaimana dalam anotasi naskah

aslinya.
29 Dalam aslinya: eJy tanpa huruf taqsementara dalam naskah (.) tertulis: cJ;;y.
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{@ #i{ni;;:sy
lhtakanlah, "Aku berlindung kepada Tuhan 5nng menguasai

waktu subuh."(Qs. Al Falaq t11311 1)

' Catatan:

As-Suhaili menyebutkan30: Bahwa ikatan pengaruh sihir itu
terdapat sebelas ikatan atau pengaruh, kemudian dinisbatkan jumlah
ayat dari surah Al Falaq dan sumh An-Naas sebanyak sebelas ayat,
maka setiap ikatan atau pengaruh sihir ifu hilang dengan setiap ayat.

Aku berkata:

156801. Al Baihaqi meriwayatkan dalam Ad-Data'PI tentang
makna hadits tersebut dengan sanad yang dha'if, dalam kisah yang di
dalamnya disebutkan: bahwa Nabi Muhammad $.... Dan pada akhir
haditsnya disebutkan:

p, i;; {if, ,i:'}L ?;; ,s:--;1 * r.tl t:L: 6
ilr u?;r '^,1lj as W ,u,t1)r1

a.

"Bahwa mereka menernukan bilangan ganjil di dalamnya
sebanyak sebelas ikatan (pengaruh), dan diturunkanlah surah Al Falaq
dan surah An-Naas, maka dUadikanlah setiap kali beliau membaca safu
ayat terlepaslah ikatan tersebut. "

t5681]. Menurut riwaSnt hnu Sa'ad32 dengan sanad munqathi,:

30 Ar-Raudh Al Anf (2/37 31.
3r Dalail An-Nubuwvlah (Z /g}-94ll.
32 AtlrThabaqa t 12/ 7991.
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,*Ut'ol ,u,ti i.t *
.i:tiL ;:;* rs:-,*l ti4 uu" Gj

"Dari hnu Abbas {* bahwa Nabi Muhammad * telah
mengufus AIi dan Ammar rg, kenrudian keduanya menernukan serbuk

kurma yang di dalamnya terdapat sebelas ikatan." latu dia menyebutkan

dengan makna hadits gnng sama$.

2346- 156821. Perkataan penulis: Diriwayatkan
bahwa Nabi Muhammad & bersaMa, 'Bukan termasuk
golongan lami yang menyihir atau disihirkan baginya, atau
orang Wng meramal maupun Wng dirarnalkan baginya'

Hadits ini diriwayatkan oleh Ath-Thabrani34, dari hadits AI
Hasan, dari Imran bin Hushain rg.

t56831. Diriwayatkan oteh Abu Nu'aim35 dari hadits Ali bin
Abu Thalib .{9.

t5684]. Juga diriwayatkan oleh Ath-Thabrani dalam At
Ausatlfs, dari hadits hnu Abbas rg,.

Pada riwayat pertiama terdapat Ishaq bin Rabi yang telah di-
dha'ifkan oleh Al Fallas, sementara ifu yang meriwayatkan darinya juga

dha'if.

33 Diantara dua tanda kunrng siku tersebut hilang dari naskah aslinya, dan itu terdapat
pada naskah <flr (t-.1)dan pada naskah (,).

4 Al MuTam Al Kabir(18/162/no.3SS).
3s Ma'rifah Ash'shahabah (4/Lg+lg1l,juga dalam At Mu'jam Ar Ausath (no. 4844).
36 Al MuTam Al Ausath (no. 46921.

e *i:.aht

,

ht * fi ,t:),i:,.-[or,rt].rrtr
.'i'&?'rf'#s li d;J'rf'fr u t, A

11
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Pada hadits Ali d&, terdapat Mukhtar bin Ghassan, seorang

perawi yang majhul Abdul A'la bin Amir dha,if, dan Isa bin Muslim
la5ryin flemah).

Sedangkan pada hadits Ibnu Abbas rg terdapat Zam'ah bin

Shalih, dari Salamah bin Wahram, keduanya dhaIf.

Hadits lain seputar bab ini:

15685]. Abu Hurairah &, meriwayatkan dan dia

mengangkatrya:

,:!?l s}* fi,'fr t*qa'c3'ii:*'*;
*k;,,1w;i

*Barangsiapa mengikat safu il<aAn kemudian dia
menghembuskan ke dalarnn5a maka dia telah berbuat sihir, banngsiapa
yang berbuat sihir maka dia telah mus5rik, dan barangsiapa yang
berhubungan dengan sesuafu maka dia diunkilkan kepadanya."

Hadits ini diriwayatkan oleh An-Nasaa'i37 dan Ibnu Adi38,
dalam biografi Abbadse bin Maisarah, dari Al Hasan, dari Ali &.

iu.+r W:fi *,s;;:.i,;."1 Ll,Ly- [o r 
^1J 

. y r r v

.,ary\t,a q*;4|n qa Wt;, ,,i\.

37 Sunan An-NasaaT (no. 40791.
38 el Kamil(4/3421.
3e lo/sgtl.

12
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2347. t56S6l. Hadits, "Bahwa seorang pembantu

milik Aisyah g telah menyihimya demi mempercepat unfuk

memerdekakannya, kemudian Airyah menjualnya kepada

orang yang berbuat iahat terhadap miliknya (budaknya) dari

bangsa Arab."
Hadits ini diriwayatkan oleh Malik4o, fuy-Syafi'ia1, Al Hakim42

dan Al Baihaqi43, dari riwayat Amrah, darinya. Sementara ifu sanadnya

haditsnya shahih.

40 Aku tidak menemukannya pada riwayat Aisyah RA, akan tetapi di dalamnya

disebutkan (2/87L) dari Hafshah RA dan dia memerintahkan untuk membunuhnya,

Ibnu Al Mulqin tidak menyandarkan hadits ini kepada Imam Malik dalam Al Badr
N Munir(8/520), kemudian dia menukildari lbnu Shalah bahwa dia berkata: Telah

disebutkan bahwa Aisyah RA membunuhnya dan itu tdak benar, akan tetapi yang

benar adalah dia menjualnya, dia berkata: Hafshah RA juga berbuat demikian
(menjualnya) sebagaimana disebutkan dalrim Ahkam Al Qur'an karya Ismail.

4L Musnad Asy-Syaf i$:nl.2261.
42 Al Mustadmk (4/219-2201.
B As-1unan N Kubm(10/313).
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;Eiir ,X*,tL)iitr./ ./ / / / /
KITAB KEPEMIMPINAN DAN MEMERANGI

ORANG YANG ZFI,ALIM

Kita telah mernbahas sebelumnln tentang hadits-hadits matu,,
setelah itu selesai kernudian kita melanjutkannya dengan hadits-hadits
nzauquf.

Sjl; ,i[q #.& :b;\tll ,L-t- -[or,rv],yrr^
J;.,'# 6li,hr { ...tf,:it -dyt.* 

4aSt og} , jr hr

2348. tS68Zl. Hadits, Bahwa terjadi peperangan
antara kaum Anshar, kemudian Allah $ menurunkan ayat:
oDan kalau ada dua golongan dari merela yang beriman itu
berperang..-. "(QS. Al Hujuraat l49l:91, kemudian Rasulallah
$ membacakann5Ta kepada mereka maka mereka mundur-"

Hadits ini diriwayatkan oleh Al Bukhari dan Mr.rslim.g

Dari Hadits Anas bin Matik .& dan terdapat kisah di dalamnya, redaksi
haditsnya laitu:

.t{iii *i;vht j,-. 
^,

44 Shahih ,at Bukhari(no. 26971 dan Shahih Muslim (no. LZ99).
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.$ri *t]3U;u ,Ui i. ir ,-" '.*l'; lnt Jyr l ,k
't-''"t,i' ip li iG ;A *,.*;r|irl'u'tj A',5 r,,|rq
,4 Q: i ,+-l ir Jyr'rq ltr ,'y,r jui ;tr; fi 6.tit
U; ,6 Cn l(;lt, * t, t;:rt:bi ,;'g t44 lSJ.'.-?i

. { q+t lfrW tult'* E6* ob}'hr $3'1";.
Dikatakan: Wahai Rasulallah, seandainya aku mendatangi

Abdullah bin Ubai, kemudian dia pergi kepadanya dan menunggangl

kudanya, kernudian beberapa omng dari sahabatnya ikut menunggangi

kuda dibelakangnya, kemudian ketika dia mendatanginya maka Abdullah
bin Ubai berkata kepadanSn, nMenyingkirlah, bau busuk keledaimu ifu
telah menyakitiku," maka lelaki itu menjawab, "Demi Allah,
sesungguhnya keledai Rasulallah lebih wangi dari dirimu," maka setiap

kaum dari keduanya marah kemudian mereka saling memukuli dengan
pelapah dan sandal, lalu kami dapati ayat ini diturunkan ayat terhadap
mereka, *Dan jika ada dua golongan dari orang-orang mulonin
berpenng maka damail<anJah anbra kduanya. " (Qs. Al Hujuraat [49]:
e).

it Jyt rL-tl. :yailt i.it$ 4* -[or^^].yrr 1

.,ul ;\r L)G G yilt: gl;it,* rq # \t &
2349. t56881. Hadits Ubadah bin Shamith {S, 'I{ami

telah berbaiat kepada Rasulallah fi untuk patuh dan taat
dalam keadaan senang dan susah, kami juga tidak akan
meninggallan perl<ara dari Ahlinya. "

16
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Hadits ini diriwayatkan oleh Al Bukhari dan Muslim (muttafaq

'alaih)6, dengan lafazh ini dan lebih sernpuma.

G ,p '.,i bu.tt'o)tt; ,** -[orl1].YYo.

2350. [5589]. Hadits Rasulallah *, 'Barangsiapa

yang memisahl<an diri dari iamaah seiauh afu iengl<al, mal<a

dia telah melepaslan ikatan Agama ldam dart lehemya-"
Hadits ini diriwayatkan oleh Ahmad6, Abu Daud47 dan Al

Hakim,€ dari hadits Abu Dzar ap dengan redaksi: tirp, semerttara itu

Abu Daud tidak mengatakan: n'f iii, ru Hakim berkata diurn

riwayabrya, usebatas seiengkal," (. . . h fil .

t56901. Al Hakimso iugu meriwayatkannya dari hadits Ibnu

Umar rg, dengan redaksi:

u Pa)t *.1 '* G ,-#:t3 Pr:-Jt f e? i
'-C; A;LV ,pG ivt #'"-Yt -6'i3 ,\ti & ,yP

45 Shahih At Bul<hari (no.7099,7200l,dpin Shahih Muslim (no. 1709).
6 MusnadAhmad(5/t80l.
a7 Sunan Abu Daud(no. 47581.
8 AlMusadmk(L/L771.
49 Redaksinya yaitu: 4!rr 

'ztWJO:16';.|1, 
"Siapa saja gng memiahl<an dii dari,iamaah

seiengkal...."
so Al Mustadnk(L/Ll7l.

+*'ulX-')l *:*

t6,
.-AJ9b;
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"Barangsiapa yang telah keluar dari jamaah sebatas safu
jengkal, maka dia telah melepaskan ikatan Islam dari lehemya sampai

dia mengembalikannya, dan bamngsiapa yang meninggal dunia dan

tidak ada seorang Imam jamaah bersaman3n, maka meninggalnya ifu
adalah meninggal dalam kadaan jahilijnh."

t56911. Hadits ini diriwayatkan oleh Ahmadsl, Tirmidzis2, Ibnu

Huzaimahs3 dan Ibnu Hibban dalam Shahihrryas4, dari hadits Al Harits

Al Asy'ari rft.

15692| Al Hakimss juga meriwayatkannya dari hadits

Muawiyah rS,.

t56931. N BazzaF5 j,rgu meriwayatkannya dari hadits Ibnu

Atrbas 6.
15694, 56951. Hadits Rasulallarh $:

.rr'et>tu, qL,p;
"Barangskpa yang membawa pedang kepada kami

(mememngi), maka tidak termasuk kami."

Hadits ini diriwayatkan oleh Al Bukhari dan Muslim, dari

Hadits Abu Musa Al Asy'aris7 dan hnu Umar i958.

[5696, 56971. Ivfuslim juga meriwayatkannya dari hadits Abu
Hurairah,{&,59 dan Salamah bin Al Akr,ra'i&@.

5r Musnad Alntad (4/130, 202r.
52 Sunan Tirmidzi (no. 28631.
ss Shahih lbnu Huzaimah (no. 482,930), ffdak disebutkan di dalamnp tempat qahid

nya.
54 Shahih lbnu HibbanlAt thsarz/ro.62331.
ss Al Musbdrak(L/Ll8l, dia berkata, "Hadits int shahih!'
s6 Mukhashar Musnad Al Bazar(no. 1253).
s7 Shahih Al Bulchari (no. 7071) dan Shahih Muslim (no. 1009).
58 Shahih Al Bul<hari (no.6874) dan Shahih Mustim (no. 98).
5e Shahih Muslim(no. LOll.
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:4g -[orlr].vror
.^l*e :^;i ,r,lr:;,st

235'1,- t569SI. Hadits Rasulallah *, *Barangsiapa

yang telah keluar dart ketaatan dan memisahkan jamaah
(kelompok), mal<a meninggalnya ifu adalah meninggal
dengan kejahiliyahan.'

Hadits ini diriwayatkan oleh Muslim51, dari hadits Abu
Hurairah is, seperti hadits di atas dan lebih sempuma dari ifu.

t56991. Haditsnya juga diriwayatkan oleh Ar Bukhari' dan
Muslim52, dari hadits hnu Abbas rg, dengan redaksi:

O.

a-r'

,'i-tr; t* W eyi'u 6, ,sl, ,r
.",{ge 4 -C'yt,L# (B a?t;Jt br6

"Ekrangsiapa dianbm karian yang merihat sesuafu dari
pernimpinn5n kemudian dia membencin5a, maka hendalaya dia
bersabar, karena fidak ada seorangpun yang berpisah dari
jarnaah sejauh safu jengkal kemudian dia meninggal dunia, melainkan
dia meninggal dalam keadaan iahilijnh.,,

Hadits ini diriwayatkan oreh Mustim63, dari hnu umar rg, dan
di dalamn5n terdapat kisah.

*i,y &3t :Ly-[ov. .]. yro y

J; tr.:
4rt

a

60 Shahih Muslim (no. 991.
6t Shahih Mustim(no. 18218).

2: S!4+ 1 Butrhari (no. 7}ss, ZOs4l dan Shahih Muslim(no. 1849).os Shahih Muslim(no. L85Ll.
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2352. 157001. Hadits Rasulallah $, 'Para Pemimpin

itu dari Qwaistt."
Hadits ini diriwayatkan oleh fur-Nasaa'i64, dari Anas bin Malik

*.
Diriwayatfuan juga oleh Ath-Thabrani dalam Ad-Dua65 dan Al

p6zza46 serta Al Baihaqi5T dari beberapa jalur riwaSnt, dari Anas bin

Malik q
Aku katakan: aku telah mengumpulkan jalur-ialur riwayatnya

dalam Juz Mufraddari sekitar empat puluh orang sahabat Rasul.

l57o1l. Diriwayatkan juga oleh Al Hakim68, Ath-Thabrani6e

dan Al BaihaqiTo dari hadits Ali bin Abi Thalib r$, mereka berselisih

pendapat dalam hd, matquf atau matfu:nya hadits tersebut, sementara

Ad-Daruquthni memjiF{<zr;triwagrat yang mauqufdalam AI nafl.

157021. Abu Bakar bin Abu Ashim juga meriwayatkannyaT2,

dari Abu Bakar bin Abu syaibah, dari hadits Abu Barzah Al fulami dan

sanadnya hasan.

Hadits lain snng berkaitan dengan bab ini:

157031. Diriwayatkan dari Abu Hurairah &, yang diriwayatkan

oleh Al Bukhari dan Muslim (mutbfaq 'alainys dengan redaksi:

il As.Sunan Al Kubn (no. 59421.
6s Ad-Dua, karya Ath-Thabrani (no. 3121, 31221.
66 tatyf nesfar(no. 1578).
67 As.Sunan Al Kubn (8/L43-LM\.
68 AlMusadnk@n5-761.
6e Al Mu iam Ash-Shaghlr(no. 425).
70 As-Sunan Al Kubn 13/127L
7 I //a/ Ad-Daruquthni (3/ l9&L99 /no. 3591.
72 Dalam As-Sunnahkarangannya (no. 1020).
73 Shahih Al Bukhari(no. 3495) dan Shahih Muslim(no. L8l8l.
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. or'-1 $.7 I ,4t,o\ACi.rut
'Manusia adalah pengikut l<aum Quraisy"

157041. Diriwayatkan juga dari Jabir rlg kepada MuslimT4

dengan redaksi dan makna hadits yang sama.

t57051. Diriwayatkan juga dari Ibnu Umar &,, yang

diriwayatkan oleh Al Bukhari dan Muslim (muttafaq blaih/s dengan

redaksi:

,pC;t'& C. tt, ,h,i d y\t g; it; y

"Masalah ini masih tetap ada dalam kaum Qumisy selama

masih tersisa dua orang dari merel<a"

t57061. Diriwayatkan juga dari Muawiyah @ dengan lafazh:

,rtrt C )\t r.6 11

"Sesunggwhnjn masalah ini ada dalam kaum Qunisy. "Hadits ini

diriwayatkan oleh Al Bukhari.T6

15707} Diriwayatkan juga dari Amr bin Ash dengan redaksi:

-'rt-l.ypr d JL?t, _At Gurlti,t'1U1t,.
"Kaum Qumisy adalah pemimpin manusia dalam hal kebaikan

dan keburukan sampai datangnya hai kiamat."

Hadits ini diriwayatkan oleh At-Tirmidzi/7,78 6un An-Nasa'i.7e

74 Shahih Muslim(no. 1819).
75 Shahih Al Bul<hai (no.71zl0) dan Shahih Muslim (no. 1820).
7e Shahih H Buldzai (no. 7 L391.
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j,;att 
"b f: I t*r?t ,ut ,t:.;-l"v . 

^1. 
YYo\"

.i#; i *i ,at;J;lr1,

2353. 157081. Perkataan penulis: Abu Bakar d*

telah berhujjah dengan ini terhadap kaum Anshar pada hari
Saqifah (gudang), kemudian mereka meninggalkan apa yang

mereka kelirukan.
Hadits ini diriwayatkan oleh Al Bukhariso dari Umar rg dalam

hadits yang panjang, di dalamn5ra disebutkan kisah tentan1 &qifah

lGudanS) Bani Sa'idah dan baiat Abu Bakar rg,, Umar rg berkata

tentang Abu Bakar r} d dalannrln:

'd, ttl. )(lt ti, ',+.rJt

"hngsa Amb frdak al<an mangetahui masalah ini kecuali suku

ini dari l<aum Qusnisy, mqda merupal<an banga Amb 5nng paling

tengah nasab dan rumahn5a,"

Juga terdapat perkataan kaum Anshar di di dalamnya

.bl'&.tbl ,:,

"Dari lami terdapt pemimpin dan dari kalian terdapat

pemimpin"

tt la/sgzl.
7 8 Sunan.Tirmidzl (no. 22271.
7e Imam Al Mizzi tidak menisbatkarurya kepada An-Nasa'i dalam N Athraf, tidak pula

lbnu Al MuQin kitabnyra AlHrNMu*18/5361.
80 shahih Al Bukhari(no.6830).

ir t . oa o lto-* ,js
't:rA7|t.Lil.t1l

22



Talkhishul Habir

t57091. AI Bukhari juga meriwayatkannyasl dari hadits Aisyah

# yang lebih pendek dari riwayat pertama.

t57101. Imam Ahrnad juga meriwayatkanngas2, dari hadits

Humaid bin Abdurrahman, dari Abu Bakar rg dengan redaksi ini.

Al Hafizh Shalahuddin Al Ala'i menganggap gharib hadits ini,

kemudian dia mengingkari Imam fu-Raf i dalam penyebutannya dengan

redaksi ini, maksudnya adalah redaksi hadits, "Para pemimpin adalah

dari Quraisy" dan dia berkata: aku tidak menemukannya seperti ini

dalam kitab-kitab hadits dan sejarah.

Seakan-akan ifu mgngabaikan apa yang ada dalam [Sunan An-

ilur*'11a' yang telah lomi sebutkan,' Al Baihaqi juga

meriwayatkannga&, al..an tetapi redaksinya yaitu:

.t;t;Lt)?rt tr"uf 
" 
,i:j G ;\t trl"o[)

'Sesungguhnya pukam ini masih ada pada kaum Qunrsy
selama mereka taat kepada Allah & dan isfiqomah"

b, * tf; ,|-y*
*17i, l' th'# ,y oD ,"H\:_:) E"ty lGj ,air;

*Hadits: Bahwa Nabi Muhammad S memerintahkan

kepada Zaid bin Haritsah pada perang Mu'tah dan bersabda,

;'i-:) fy g:? G;l *:t AL

8t shahih Al Buldnri (no. 3667 -367 0).
82 Aku tidak menemukannyir dari ialur riwayat ini.
83 Pada yang aslinya: lMusnad Ahmad, yang ditetapkan dari huruf (r) dan (.)
& As=9unan Al Kubn(8/1431.
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"Seandainya Zaid terbunuh maka Ja'far, dan seandainya
Ja'far terbunuh maka Abdullah big Rawahah."

Hadits ini diriwayatkan oleh Al Bukhari8s.

Dari hadits Abdullah bin Umar 4&,, juga telah disebutkan

pembahasannya pada bab a/ wakalah.

Hadits lain yang berkaitan dengan bab ini: dari Anas

bin Malik rg.

'# ),1 ott a#?: rr)*,,t :di+-["v\ \].YYot

.;tp\t*LJt',"b
2354-l57LLl. Hadits Rasulalhh e,'Dengarkanlah

dan taatilah meskipun l<alian diperintah (dipimpin) seoftrng
budak dari Habas5mh yang buntung ujung-ujungnya (Hidung,

kuping dan lainnya).'
Hadits ini diriwayatkan olgh Muslim86, dari hadits U4mu

Hushain dengan redaksi ini dan lebih sempuma darinya.

e ,# ,j/tf ,\i eJ *y'u3-["v\ Y].Y\"oo

.r'.t;*, f i, e*?t'dJf'of'fL, *vbtl_ ,'.J

2355-157121. Dari hadits Abu Dzar ,{S87, "sahabatku
(Nabi Muhammad S) telah berwasiat kepadaku agar aku

es Shahih Al Bukhari (no. 426L1.
86 Shahih Muslim(no. L2980).
a7 Shahih Muslim(no. 1837).
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mendengarkan dan taat walaupun kepada seorang budak
buntung ujung-ujungnya (Hidung, kuping dan lainnya) '88

'iyi ,yc1 gb u i:i- Li ; :L* -[ovr r].rror
,i'aLL t: igt ?; gtr

2356-157131. Hadits Rasulallah C, "Barangsiapa

yang melepslan tangannya dart ketaatan kepada
pemimpinnya, mala dia akan dating pada
hari Hamat dan tidak ada hujjah (alasn) baginym-"

Hadits ini diriurayatkan oletr Muslim&, dari hadits lbnu Urnar 4|,.

,* dU irj l\ * a; ;,L,^--[.y\ r].yr"ov

.*tL'a iu rii il ,l' itL'u ,itr 6 {3$ ,fu llx n
2357-157t41. Hadits Rasulallah *,'Barangsiapa

yang dipimpin oleh seorang pemimpin kemudian dia
melihatnya melakukan sesuafu dai kemaksiatan terhadap
AIIah S, maka hendakn5m dia membenci atas apa yang di
Iakukan dai kemaksiatan terhadap AIIah, dan janganlah dia
melepaskan tangannym dari taat kepadanya-"

Hadits ini diriwa5ntkan oleh Muslimgo, dari hadits Auf bin Malik
dengan redaksi ini dan lebih sernpuma dariqn.

157151. Dalam riwayat Al Bukhari dan Muslim (muttafaq

'alailtrst, dari hadits hnu Abbas rg dengan redalsi:

88 Pada anotasi naskah asli tertulis: Dbawa kepada selain pemimpinyang besar, Imam
Al iraqi menyebutkannya dalam Mukhtashar Ar-Raudhah.

8 Stahih Musltm(no. 1851).
$ Shahth Muslim(no. 1855).
el Shahih Al Bukhari (no.7053) dan Shahih Muslim (no. 1849) (56).

25



Talkhishul Habir

gf#.*1r 'u t?'ot 'fy ,'*i1 €3 ,of'n ;f ;
.-,$2e '^a oV ,tp

'Ehmngsiap tnng mqnfurlci sauafu dari panimpinrya maka

hendaknya dia bersabar, larena bamngsiapa 5nng keluar

dari pemimpin sejauh afu jengkal, maka dia meninggal dunia dalam

kadaan jahilijah.'

?\t ,S$ c;fii)f. ,Ly-[,v\ 1].yyoAAi rit

t
f"-*&t *ht Jt"

.. ,..ug
telah2358-[57161. Hadits Rasulallah C, 'Apbila

dibaiat unfuk dua orang pemimpin mal<a bunuhlah tmng
teralrhir dai keduanya. "

Hadits ini diriwayatkan oleh Muslime2, d*iAbu Said.g.

tfi
tul -[ov\ 1-ov\v].YYol

.vQt'6t'i(1" ,rb. Ju
235g-157l7-57[gl. Hadits bahwa Rasulailah S

berkata kepada Arlmar, 'Dia (Ammar) akan dibunuh oleh
golongan yang zhalim" Ini adalah khabar yang sangat masyhur

(terkenal).

Diriwayatkan oleh Muslime3, dari hadits Abu Qatadah dan Abu
Said Al Khudri serta Ummu Salmah q, hadits Abu Said rS, aslinya

diriwayatkan oleh Al Bukhari94, akan tetapi dia tidak menyebutkan

e2 Shahih Muslim(no. 1853).
e3 Shahih Muslim (no. 29L5, 2916ll
t4 shahih At Bukhari(no. 447ll
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malsud biografi perawinya, sebagaimana yang'ditegaskan juga oleh Al

Humaidi, maka telah keliru orang yang mengaku bahwa Al Buk*rari

menyebutkannya, Imam Al Ismaili dan Al Barqani iuga telah

meriwayatkan dari jalur lain yang diriwaSntkan dari Al Bukhari kemudian

keduanya menyebutkannSra.

l572}l. At Tirmidzi juga meriwayatkannyags dari hadits

Huzaimah bin Tsabit.

1572L-57311. Diriwayatkan juga oleh Ath-Thabrani dari hadits

Umar95, Utsman97, Ammar98, Hudzaifah9g, Abu AyrysSlOo,

[Zinadltot.ro2, Amr bin Hazm103, Muawiya6104, 656,r1lah bin Amr105,

Abu F{afi106 dan budak perernpuan Ammar bin Yasirlo7 dan yang

lainnya.

Ibnu Abdul Barr berkatalos' 3rlruL riwayat mutaorratir yang

menyebutkannya, itu merupakan hadits yang paling shahih.

Ibnu Dihyah 6oLu610e' ndak ada keraguan dalam ke-shahib

annya, seandainya bdak shahih niscaya Muawiyah menentangnya dan

mengingkarinya.

es Sumn Tlrmidd (no. 3800).
s Aku tidak menemukannya.
e7 N Mu 7am,*h-Shaghir (L/187).
ea Al Mu1am Al Ausath (no. 752L1.
99 Aku tidak menemukannya.
roo 4114r'iu- Al Kabir(no.4030).
101 Ashnya (Zyad), dengan huruf .p'dan yang benar dari naskah (1).

to2 4174u'p,, Al Kabir(no.2691.
103 61u tidak menemukannya.
Lu Al Mukm N lGbtr(Jld. L9/33L,396/no.759,9321.
Los 4174rk* Al Kabtr(Jld. L9/33L/no.7591.
tct6 Al Mu km Al Kabir (no. 9541.
107 Aku tidak menemukannln.
to8 411"6'u6(3/23L1.
loe Dahm At-Tanwirsehagaimana dalam Al BadrAl Munir(8/5471.
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Ibnu Al Jauzi menlpmpaikanllo dari Al Hilal dalam Al ltat;
Bahwa dia mengisahkannya dari Imam Ahmad bahwa dia berkata:

Hadits ini telah diriwa5ratkan dari dua puluh delapan jalur riwayat, fidak

ada safu pun yang shahihdiantaranya.

Dia juga mengisahkanlll 6ri Imam Ahmad dan lbnu Ma,in
serta Abu Khaitsamah bahwa mereka berkata, 'Tidak shahih."

&t ;i; ?it J* ,;)t Ll ,t:) ,li -[ovrY].Yrr.
hr 'i6 rit'a 6.'; & 6 ,* ?f u.t ri_ :yi--- c,,v ju
,t, ,irri|H y ,,;ri;r,ht * !, Jh Jt- ,'jLit;;,

.i:*l ,F,l:|#i,)rW_
2360-157321. Perkataan penulis: diriwayatkan bahwa

Nabi Muhammad S bersabda kepada Ibnu Mas'ud, 'Wahai
anak Ummu AM, apakah hukumnya orang Wng menindas
dari umatku? Dia menjawab, 'Allah dan Rasulnya lebih
mengetahui," kemudian Rasulallah $ bersabda, "Tidak boleh
diikuti pemimpin mereka, tidak disanksi Wng terluka dari
merela dan tidak dibunuh tawanan dart mereka.'

Hadits ini diriwayatkan oleh Al11uLi-112 dan AI Baihaqirl3, dari
hadits Ibnu Umar rg, dengan makna hadits yang sama.

Dalam suatu redaksi disebutkan:

"' 
"rr4i &ttt[''l] Yi

tto 41 117 41 Mutanahijnh (2/A4Bl.
tlr tbid.
ttz 41 714ut1u4o1, (2/ LSSI.
1r3 As.Sunan Al Kubn(8/1821.
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"Tidak dipeiksa yang terluka dari mereka."

Dia juga menambahkan:

'&*ti
"Tidak diambil harta mmpann (al fai) merel<a"

AI Hakim tidak mengomentarinya, Ibnu Adi berkatall5' gu61ts ini tidak

mahfuzlt,Al Baihaqi juga berkatull7, 11u611s ini dhalf"

Aku katakan: Dalam sanadnya terdapat Kautsar bin Hakim, AI

Bukhari telah mengul;16n118 bahwa dia perawi yang matruk.

'@ Ul'^:;", ,9r/1t ,iy }o 6 U ,i';-yrl\

.r43t,6tk'4 e-bLf+*t
236L Perkataan penulis: Sesungguhnf Abu Bakar

r15 telah membunuh orang yang melarang zakat, sebabn5n

yaifu: sebagian mereka telah berkata kepadanya, "Kami

telah diperintahkan membayarllg zakat kepada yang

shalatnya merupakan ketenangan bagi kami, yaifu Rasulallah

r14 pu6rn naskatr asli tertulis: ,-ri&, dengan ht;rl.f dal, dalam naskah-G),olr{, namun

lrang yang tepat dari *M (3).

tts 
16,25931.

tt6 At Kamil(6/18l.
1 17 96. Mul<htashar Al Khilafrwt (4/403l,.
Lt8 4p7r71r1i Al lkbir(] /245) dan redaksinya adalah munkir al hadits.
lle 6"11rrr". (C, ol), namun yang benar adalah dalam naskah (c) dan (.) iuga Al Badr Al

Munir(8/5501.
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C berdasarkan firman Allah t, 'Ambillah sdelah dari
harta-harta merelra.-.ketenangan bagi merelra', (Qs. At-
Taubah [9]: 103), mereka berkata, "Shalat-shalat *lain
beliau bulanlah ketenangan bagi lrami" Selemi.

Sedangkan pernemngan yang dilakukan Abu Bakar rl}
terhadap orang lang enggan mernba5rar zakat sangat maqrhur, dan

telah disepakati bahua hadits itu dari hadits Abu Hurairah S dan

lainnya, telah disebutkan sebelumqn dalam pernbahasan tentang zakat.

Sedanglon sebab ini, rnaka aku tidak menernukanqn pada

Snrg aslinSaalm.

'JLf, ,J;J,it'qt .rl #t ,1?4;t;-lvorrl.rrlT
.a$t';r ir3rf 6 ); ,1, l8 6 l: ,pt:#r! ;&tr

2362-V5331. Perkataan penulis: Sesungguhn5Ta Ali r*
telah memerangi para pengikut perang Jamal, juga
penduduk S3nm dan Nahrawan, kemudian dia tidak diilrufi
setelah pengambilan alih hak-hak yang telah diambilqTa.'

Ini sangat terkenal dalam sejarah-sejarah yang telah ditetapkan,

Abu Ja'far hnu Jarir Ath-Thabari dan lainnya telah menceritakannya,

dan ifu tidak mernerlukan unfuk mengeluarkan sanad riwa5rafurya.

Iyadh juga telah mengkisahkan dari Hisyam dan Abbad, bahwa

kedmnya telah mengingkari perang Jamal baik secara aslinya maupun

kejadiannya.

Demikianlah Abu Bakar bin Al Arabi telah menunjukkan

terhadap pengingkaran keduanya dalam Al Awashimlzl danjuga hnu

120 6r,u Quddamah menyebutkanqn dahm Al Mwhni (4/91 dan lbnu Kabir dalam
tafsirnya (L/549), keduanya tidak menyebutkan sanadnya kepada siapa pun.

121 11'r. Al Awashim min Al @wadilm, karangan lbnu Al Araby (hlm. 300-305).
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Hazrir, dia tidak mengingkari keduanya secara aslinya maupun

kejadiannya, akan tetapi keduanya mengingkari terjadinya peperangan

di dalamnya yang berdasarkan sifat khusus, bagaimanapun juga itu tetap

dibantah, karena merupakan kekerasan kepala atas apa yang ditetapkan

secara mutawattirbahwa itu mwqathi'.

Pelajaran yang dapat diambil:

Perang Jamal terjadi pada tahun 36 Hijriyah, sedangkan

perang Shiffin terjadi pada bulan Rabiul Awwal tahun 37 Hijriyah dan

berlanjut selama tiga bulan, sedangkan perang Nahrawan terjadi pada

tahun 38 Hijriyah.

.ita or ;4t')'& i J:"at'JLl Ll',*,1';-y r1 y

2362. p.rk t.u., penulis: Telah disebutkan bahwa
penduduk Jamal, Shiffin dan Nahrawan adalah orang yang

zhalim.

Itu sebagaimana yang telah dia katakan, yang menjadi dalilnya

yaitu:

157341. Hadits Ali aS:

.GrAt :'furt;:t r,#$t Jt4'-'rt
"Aku diperintahkan untuk mernbunuh kaum Nasikin (perusak)

dan kaum @sithin (pengingkar) serta kaum Maiqin (pelepas)"

Hadits ini diriwaSratkan oleh An-Nasa'i dalam Al l{hashaishl22,

NBazzarlz3 dan fiftJt 6Sr6rri12a.

122 Aku tidak menemukann5ra.
r23 Musnad Al Bazar(no.604l.
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Nasikin adalah penduduk Jarnal, karena merusak baiatnya. easithin
adalah pendudgk syam, karena mereka lari dari kebenaran dengan tidak
ada pembaiatannya. sernentara Mariqin adalah penduduk Nahrawan,

karena terdapat khabar shahihtentang mereka bahwa:

-O 61, , t. tt r, l_lo . ..'z 9 ,. . .- ltc ..y:)'u pt b';; tS u_,_t:r 
-n o;,*

'Mereka melepasl<an diri dari unu-u sebagaimana lepasnga
anak panah dari busumya."

Telah disebutkan hadits pernbunuhan Ammar oleh penduduk
Spm:

.*Qr -^'4rlJda" ,e;
"Dia (r*runar) alan dibunuh oleh golongan 5ang zhalim,'

Hadits ini telah disebutkan sebelumnya, juga hadib-hadits Snng
lainnya.

.-y.t;2t A;. b,-t;.'n ,fa 6 dr.y ,yrf )ilf ,1,.>y*

Hadits: Bahwa Umar 6, adalah orang pertama lrang
membaiat Abu Bakar *, kemudian sahabat lain
membaiatnya.

Ini telah disebutkan pada'hadits As-&qifah, redalsi AI Bukfiari
yaitu: Umar 4ft, berkata:

124 Al Mu|am Al Ausath (no. 8433).



Talkhishul Habir

ht ,u lnr Jt*, J blt 6p3 6\b ul ;dL1i'y

.U6t *r6,s rq.Q r91-..?'bT ,,{-,t *
"Bahkan kami membaiatru, engkau adalah fuan kami dan

lebitr baik diantara kami, engkau juga yang paling dicintai Rasulallah $,"
kernudian Umar mengambil tangannya, kemudian dia membaiatnya dan

orang-orang pun membaiatrya

. ji Jt'"4L ,5,,t'ihf ,L-y
2364-157351- Hadits: guh*" hU" Bakar $ telah

berianji kepada Umar 1.
Ini adatah hadtts shahk rnaqtnr dalarn s{arah*eiuatr 5rang

telah disebutkan.

157361. Dalam riwayat Al Bukhari12s, dari hnu Umar 4ft,:

,;. "P'; ;';;tLLr'r,t ,J);&l of it:lv'#'of
..ipl. ..fr.'l ,rli

Bahwa Umar rg berkata, "r**nr--I* ,;".* ];,
menjadi khalifah maka telah menjadi ktralifah seorang sahabat yang

lebih baik dariku, yaitu Abu Bakar r$...." hingga akhir hadits.

Dalam riwayat y*1irn126 diriwayatkan dengan redaksi dan

makna hadits yang sama.

157371. Dalam riwa3nt Al BaihaqirzT, dan riwayat Ibnu Abu

Malikah, dari Aisyah 6:, bahwa dia berkata:

12s 51rr1i16 41 Bul<hari (no.72181.
126 51rr1ri6 Musltur{no. 18231.
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,br S*r'-^")? 6- ,rjv ,Lxt}ti ,iL ,Pt',€l Sz a
u.t qb iJtl*r ri, ,*tt U*t rit

*.l.Qt...7Ut
Ketika si fulan dan fulan datang kepadanya, mereka berkata,

"Wahai khalifah rasul, apa yang engkau katakan kepada fuhanmu besok

seandainya engkau memberikan kepadanya, sedangkan Umar bin

Khattab telah menjadi l..halifah kami...." hingga akhir hadits.

.ii ,'n G.#l iG fJq{lf :q*-[ovrr].yy1o'
2365-1573:81. Hadits: Sesungguhnya Abu Bakar &,

berkata, "Berhentikanlah aku dari kekhalifahan.'

Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Al l(hair Ath-Thaliqani dalam

As-Sunnah, dari riwayat Syababah bin Sawwar, dari Syuaib bin Maimun,

Mirhammad bin Bakir, dari yang mengatakan kepadanya, dari Abu
Bakar 49. Hadits tersebut matannya munkar/Lz8 dan sanadnya dha'if

munqathi'.

g1$t 'u )Lt '? W'of ,Ly-[ovr1].yr11

ivt,6*t G ai,b*.,-?7:t,$h l l 1(l- y,ii
y,iLJ'I* y ,Lii €i;r5u,Syr:.wr"J|f qt ,'d'

l) ,61 &il':.Jls v ioest'# '.t, ,llr ti4 t)Y$'of

.Jq.€'i:*

tG |rb'Ji| titl
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2366-157391. Hadits: bahwa AIi 4h mendengar
seorang lelaki dari kaum Al Khawarij berkata, 'Tidak ada
hukum kecuali karena Allah dan Rasul-Nya," dia menentang
dengan menyalahkannya dalam menghakimi, kemudian Ali
r{*, berkata, ."Kalimat lrang haq padahal maksudnya adalah
batil, tiga hak kalian atas kami: kami tidak melarang kalian
memasuki masjid-masjid Allah untuk berdzikir menyebutkan
nama-Nya, kami tidak melarang kalian dari harta rampasan
selama tangan-tangan kalian bersama kami, kami tidak
memulai peperangan terhadap kalian.'

Diriwa3ntkan oleh Asybsyaf il29 secam blagh, hnu Abu
Syaibalhlso dan Al Bailaqilsl secara maushul bahwa kefika Ali {h
sedang berk*rutbah, maka dia mendengar dari sisi masjid seorang lbng
berkata, "Tidak ada hukun kquali karena Allah,..." Kemudian dia
menyebutkannya hingga akhir dan di dalamnya disebutkan: Kemudian
mereka berdiri dari sisi-sisi masjid menghukumi Allah, Maka Ali ,&
menunjuk mereka dengan tangannya, "Duduklah kalian, benar tidak ada
hukum kecuali karena Allah, kalimat haq melainkan maksudnya itu batil,
kami menunggu hukum Allah dari kalian, melainkan kalian memiliki tiga
hak dariku selama kalian bersama kami, kami tidak akan melarang
kalian mernasuki masjid-masjid Allah, kami tidak melarang hak kalian
dari rampasan perang selama tangan-tangan kalian bersama tangan
kami, kami juga tidak akan memerangi kalian sampai kalian memerangi
kami."

157401. Aslinya adalah dalam riwayat Musliml32, dari hadits
ubaidillah'bin Abu Rafi: bahwa kaum Al Haruriyyah kefika mereka

tze 41U-.(4/2ttl.
r30 Musnaf lbnu Abu Sgaibalt(7/5621.
r3r 4s-5u2ar7 Al Kubn (8/1U).
t32 Shahili Mustim(no. LO66l.
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keltnr dari Ali .& dan di6133 masih bersama mereka, kemudian mereka
berkata, "Tidak ada hukum kecuali karena Allah,u maka Ali & berkata,
uKalimat haq yang maksudnya adalah batil, sesungguhnSn Rasulallah $
telah mensifati seorang manusia, sesungguhnya aku tidak mengetahui
sifat yang ada dalam mereka-, mereka melepaskan diri dari agama...."
Hingga akhir hadits dengan redaksi yang panjang.

',* e G? ,1;tgir u'ni Ll",.;lt ,li-yrlv
;&'*tf- r, ,e)L )fij ot2L G Jf 'Jf; V!'*t i*
,:; la ?f ,j ';'ol oi4;;i),iiq yfui: ,*ib)
or:*;- ,ti ,*jt ,f UA ofu:, ,)61 d;jAt'par,

)e" ,ybt 65Gf ,yrGtliJltj -,CIit ;.'ff
2367 - Perkataan penulis: Al Khawarij adalah

golongan Ahli Bid'ah, mereka keluar dari Ali dp dengan,
mempercayai bahwa dia mengetahui pembunuhan l(halifah
Utsman ,{* dan menenfukannya terhadap mereka, iuga tidak
mencegah mereka, karena dia meridhai pembunuhanryn
dan menyerahkannyra kepada mereka, mereka juga
memperca3ai bahwa barangsiapa lrang melakukan dosa
besar, maka dia telah kafir dan berhak kekal di dalam
Neraka, mereka menghinakan para imam karena hal ifu,
juga tidak berkumpul bersama mereka dalam shalat Jum'at
dan shalat Jamaah, semoga Allah melindungi kita dari
keburukan mereka.

1s3 Atau perawi, maksudnya yaitu: dan aku bersamanya. Dia mengakatakannya dalam
indeks aslinya.
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fuy-Syaf i 6o1*61s4. hnu Muliam AI Muradi telah membunuh

Ali & secam kejam.

Imam fu-Rafi'i berkata: maksud Asy-Syafi'i adalah bahwa"dia

membunuhnya dangan mengaku bahwa dia memiliki syubhat dan

pentakv,rilan yang batil, dikisahkan bahwa takr,vilnya adalah

sesungguhnya seorang perempuan dari golongan Al Khawarij bemama

Qatham telah dipinang oleh Ibnu Muljam, sedangkan Ali telah

membunuh ayahnya bersama beberapa orang Al Khawarij, kemudian

dia me',,takilkan hukum qishash padanya (lbnu Muljam) dan memberikan

syarat denda kepada Ali & sebanyak 3000 Dirham, satu orang budak

dan perernpuan unfuk dicintai, maka dalam hal itu dikatakan:

. Aku tidak pemah melihat rnahar yang diberikan oleh orang

terhormat (kepada orang seperti)l3s Qatham yang kampungan dan

bodoh, yaifu sebanyak 3000 dirham, sfu orang budak dan perempuan,
juga dibunuhnya Ali & dengan pedang tajam yang dirancangnya (AI

Mushammam)136. 5"1oui1 37.

Sedangkan apa yang dia sebutkan tentang kepercayaan kaum

Al Khawarij, maka pertamanya tidak benar, karena kepercayaan yang

disebutkan adalah kepercayaan Muawiyah dan penduduk Syam.

Sedangkan kaum Al Khawarij, dahulunya mereka merupakan pengikut

Ali ,&, juga merupakan kelompok yang paling mengingkari Utsman ig6,

akan tetapi kebanyakan mereka sebenamya tidak mempercayai bahwa

pembunuhannya itu adalah zhalim, karena mereka masih bersama Ali

r34 Ast -9!arh At ttabin karya Ar-Rafi'i (11,/88).
135 pu6u naskah asli dan (.) tertulis: ffi, dan yang benar dalam naskah (6), itu lebih

sesuai dari sisi maknanya.
136 pu6rr, anohsi naskah asli tertulis "Al Muslntnslnm,"dan yang benar adalah dalam

naskah (3) dan (.).

137 po6rn anotasi naskah asli dan naskah dan (3) tertulis:

'Maka frdak ada mahar gng lebih malnl dan Ni, seandainya mahal dan tidak ada
pl<aan, kecuali tanpa paksaan dari lbnu Muljam."
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pada peperangannya dalam perang Jamal dan Shiffin sampai terjadinya

pengadilan (tahkiml, yaitu bahwa penduduk Shiffin ketika mereka

hampir menang, maka sebagian mereka menunjuk kepada sebagian lain

dengan mengangkat mushaf-mushaf dan doa kepada pengadilan,

kernudian Ali melarang merbka unquk menjawab hal itu, maka dia

berkata kepada mereka, uAku berada dalam kebenaran." Maka

kebanyakan 5nereka tidak memperdulikannya, kemudian Ali menjawab

mereka bahwa kebenaran itu ada di tangannya, maka didapatkanlah dari

perselisihan kedua hukum itu yang mev,rajibkan penduduk Syam kernbali

bersama Muawiyah, juga kembalinya penduduk lrak bersama Ali rg

setelah pengadilan selesai, kernudian kaum Al Khawarij mengingkari

pengadilan itu dan berkata, 'Tidak ada hukum kecuali karena Allah,

mereka mengkafirkan Ali dan semua yang datang ke pengadilan kecuali

omng yang bertobat dan kembali," mereka berkata kepada Ali 4&,

'Akuilah bahwa dirimu telah kafir kemudian bertobatlah maka kami

akan mengikutimu, kemudian Ali menolaknya, maka mereka keluar dari

pengikutnya dan Ali rnemerangi mereka." Kisah ini sangat masyhur

diriwayatkan dari mereka, juga dijelaskan dalam sejarah-sejarah yang

ditetapkan dan dalam ilmu perbandingan agama.

Khabar-khabar mereka dan kepercayaannyal3s telah dikuasai

oleh Abu Al Abbas Al Mubanid dalam Al KamiFse juga yang lainnya,

Muhammad bin Quddamah Al Jauhari telah mengarang satu kitab yang

ringkas tentang khabar-khabar mereka, aku telah menemukan satu kitab

yang ditulis olehnya, tanggalnya yaitu tahun 240 Hijriyah dan itu adalah

tulisan yang paling lama yang telah aku temukan, kaum Al l(hawarij

sama sekali tidak percaya bahwa Ali telah melakukan kesalahan sebelum

adanya pengadilan, sebagaimana mereka yang kebanyakan

kepercayaannya ifu adalah kepercayaan yang batil: bahwa Utsman

Ba w/s9sl.
lSe Lih. Al Kamilkanngan hnu AlAbbas Al Mubanid.
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berbuat benar selama enam tahun kepernimpinannya, kemudian dia

kafir menurut pengakuan mereka, naudzubillah min dzalik.

Iya, mereka yang mentakwilkan pembunuhan Ali d&,

disebabkan karena tidak ada hukum qisashnya dari pembunuhan

Utsman ig, mereka mengira bahwa di dalamnya adalah semua yang

disebutkan oleh penulis sebelum perkataannya, umereka mempercagni

(meyakini), "yaitu orang-orang yang furut serta dalam perang Jamal dan

Shiffin, ini sangat jelas merupakan tulisan dan pembicaraan mereka

unfuknya.

Sedangkan sanua yang disebutkan setelah itu tentang kaum Al
Khawarij dari kepercayaannya, maka itu seperti 5nng dia katakan,

sebagiannya adalah kepercayaan mereka lnitu mengkafirkan orang yang

menentang mereka, juga memperbolehkan (menghalalkan) hartanya,

darahnya, darah keluarganya dan anaknya, oleh karena ifu, mereka

membunuh siapapun yang mereka mau.

Seiangkan apa yang dia sebutkan tentang permasalahan Ibnu

Muljam dalam pentakwilannya, maka ifu seperti yang dia katakan, Ibnu

Hazm menyampaikanl@ dan berkata: tidak ada perselisihan pendapat

diantara salah seorang pun dari para ulama bahwa hnu Muljam telah
membunuh Ali & secam kejam dan sungguh-sungguh serta mengira

bahwa dia itu benar.

Demikianlah dia berkata! Perkataan ini tidak ada perselisahan

pendapat dalam hal kebatilannya, kecuali jika bawaan dirinya seperti itu

maka jiwanya juga seperti ifu, maka ifu benar, jika tidak, maka Ibnu

Muljam bukan saja seorang Ahli Ijtihad dan melampaui batas, melainkan

dia merupakan bagian dari kaum Al Khawarij, dan telah dijelaskan

kepada kita sebab keluamya mereka dari imam Ali rg, juga kepercayaan

mereka di dalamnya serta yang lainnya

t& Al Muhalla, karya Ibnu Hazm(L0/4a41.

39



Talkhishul Habir

Sedangkan kisah pembunuhannya terhadap imam Ali .g dan

sebabnya yaitu:

l574tl. Telah diriwayatkan oleh Al Hakim dalam kitabnya 'h./

Mustadnk"l4l lorlunn biografi imam Ali dS, dengan sanad yang

terpufus di dalamnya, itu sangat terkenal di kalangan para ahli sejarah,

Ibnu AMul Barr juga menyebutkannya dalam Al Istibbl42 serara
paniang.

tJ 'r";. '&kC 'u;nJ. jo k ,rj i,f :L+-["v r y]. yy1^
'r......

7X ,s$ r),6Yi 0fi3 tri.v
2368-15742t. Hadits: Bahwa Abu Bakar rtfi, berkata

kepada orang;orang yang dia perangi setelah mereka
bertobat, "Kalian mendekat unfuk memerangi kami dan kami
tidak memanggil unfuk memerangi kalian"

Hadits ini diriwayatkan oleh Al Baihaqil43, dari hadits Abu
Ishaq, dari Ashim bin Dhumrah, kemudian dia menyebutkannya dalam

hadits.

t57431. Al Bukhari meriwayatkannyal44 duri Thariq bin Syihab,

dia berlot6:

,:4!.st frfu ,f oJ J otA,, ,';1 ^nt;.it, ,e,

d:"#tp1"lr 6 $G,r*ir Fyi;*5t TFtG'i,*;

r4r At Mus tadmk (3 / L43-L4d;\.
142 41 7t6'u6 (B/zoo-zoLl.
143 As-Sunan At Kubra (4/183-1841.
144 Shahih At Bukhan(no. T22ll.
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cGl olr;; ,{:}1: a;iir tt:!_i ,JG

ba q$ r) ,6b osfrj

Telah datang utusan Buzakhah Asad dan Ghazhafan kepada

Abu Bakar & menanyakan tentang perjanjian, kemudian dia

memberikan pilihan kepada mereka antara perang terus-menerus

dengan perjanjian yang menyedihkan, mereka bertanya, "Apakah

perjanjian yang menyedihkan ifu?" Dia menjawab, "Kalian melaksanakan

kumpulan dan dukungan, meninggalkan kaum yang mengikuti ekor-ekor

unta, kalian mendekat unfuk mernerangi kami dan kami tidak

memanggil untuk memerangi kalian.... " Hingga akhir hadits.

Al Bukhari menyebutkan satu sisi darinya, Al Barqani

menyebutkannya dalam Mustakhmt'nya secara panjang, di dalamnya

disebutkan: bahwa Umar telah menyepakati Abu Bakar dalam hal itu,

kecuali. terhadap perkataannya, "Kalian mendekat untuk memerangi

kami dan kami tidak mernanggil unfuk memerangi kalian," kemudian dia

beralasan bahwa membunuh kami adalah mernbunuh menunrt perintah

Allah &, Maka tidak ada denda bagi mereka, dia berkata: kernudian

orang-orang mengikuti hal tersebut

Catatan:

Buzakhah dengan dhanmah pada huruf ba', kemudian huruf

za dan kha' setelah alit yartu suatu tempat yang dikatakan berada di

Bahrain, dikatakan juga: air bagi Bani Asad.
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U :a;1>6 ,1? Lf ,'*y[ovtt]. Yrrl

2369-157441. Hadits: Bahwa Ali & menyerukan,
"Barangsiapa yang telah menemukan hartanya, maka
hendaknya dia mengambilnya.' Kemudian perawinya
berkata, 'Kemudian lewat dihadapan kami seorang laki{aki
dan dia mengakui sebuah panci yang kami sedang memasak
di dalamnya, maka kami memohon kepadanya agar sabar
sampai kami selesai memasak, narnurl dia tidak
melakukannya.'

Hadits ini diriwayatkan oleh Ibnu Abu'Syaibahl6 dan Al
Baihaqil6, dari hadits Arfajah, dari ayahnya, dia berkata: ketika
didatangkan kepada Ali & dengan apa yang ada pada147 tentam

penduduk Nahrawan maka dia berkata:

"Barangsiapa yang mengetahui sesuafu hendaknya dia

mengambilnya," Dia berkata: kemudian mereka mengambil keuali
sebuah panci. Dia berkata, "Kemudian aku melihat setelahnya panci ifu

telah diambil"

r45 Mushnaf tbnu Abu Slnibah (7 /5461.
146 As-Sunan At Kubn(4/L82-L831.
rst la/5961.

,,Lt Up: t:rq J? ",y; ,l'"i ,rsrt")t i6 .iilLu
'o , ,: . ,

1.,/ctt /.tlf O. /c /
.J-"J rr taP cf t. -

'"1;. qnf:., i a:rVl1 rri;6 ,jG ,ii;ts;W,*,J? u
,t-t.gJ.*l
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Al Baihaqi juga meriwalntkannyral€ dari beberapa jalur

riwagat.

u 
"i,t;."y 

li \tl[d] rt a:Hr Jif $C \er'ol ,14, *

' I' it'ir ir'i;f.?P
"sesungguhnSn Ali & telah mernbunuh penduduk Bashmh,

kemudian dia tidak diikuti setelah pengambilan alih hak-hak yang telah

diambilnya."

Telah disebutkan sebdtrmnSra, maksud penduduk Bashmh

disini adalah orang-orang Snng furut serta dalarn p€rang Shiffin.

,,Sv:,;J ur r4-, ;f (1? Li,qy-[ov 1 o]. r YV .

p afr: ,,*;6k x;r:Ji ot

.uilt,!i6t
2370-[57451; Hadits: Bahwa Ali $ memerintahkan

untuk memenjarakan lbnu Muljam dan berkata, "Jika kalian
membunuhnya maka janganlah kalian memberikan hukuman
yans berat," dia telah berpendapat lebih baik
membunuhlga, kemudian tAl Hasanllso bin Ali rs
membunuhnya. Hadits ini diriwaptkan oleh Asy-Syafi'i,
selesai.

ls op.crt
r49 pu6rn naskah asli tertulis, c.i, Vurrg ditetapkan adalah dari huruf (d dan (.).

150 Dalam naskah asli tertulis: Al Husein, narnun yang benar dalam naskah (r) dan (")
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Hadits ini diriwayatkan oleh Asy-Syafi'ilsl sebagaimana yang

dia katakan, -dari Ibrahim bin Muhammad, dari Ja'far bin Muhammad,

dari ayahnya, dengan hadits di atas- dan lebih sempurna darinya.

157461. Diriwayatkan juga oleh Al Baihaqils2, dari hadits Asy-

Sya'bi: bahwa ketika Ibnu Muljam memukul Ali & dengan beberapa

pukulan, maka Ali r1$ benr,rasiat dan berkata,

jl 'rrt ';*l'ty ,btL WJ3 lt,*b ,i.e i;
',h 7 ;' +'+d ;Y't+a ul o{s'}4

"Dia (lbnu Mulju-) tdah merrurkulku, rnaka berbmt baiklah

kepadanya dan lernbutkanlah tempat fidumya, seandainya aku hidup

maka antara maaf atau qishash, dan seandainya aku mati maka

percepaflah, karena sesungguhnln aku adalah musuhnya di hadapan

Allah *."

Catatan:

Ini mernbantah orang-orang yang mengaku bahwa Al Hasan

bin Ali q, telah membunuhnya, karern dia merupakan orang ydng

menyebarkan kenrsakan di muka bumi bukan qishash, karena terdapat
pedotaan Ali {t dalam Atsar ini, Percepatlah."

,*;. t!? "of ,a.g--[ovrv].yrr \

*bt J'rlx'erj cgglir

tst 41U-*(4/216).
r52 As-Sunan Al Kubra (8/L83), dari Abu hrahim bin Muhammad bin Ja'far bin

Muhammad, dari ayahnya.

fi jt r& G'
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234t. 157471. Hadits, 'Bahwa Ali rttr telah mengutus

Ibnu Abbas kepada penduduk Nahrawan, kemudian sebagian

mereka kembali kepada ketaatan.'

Diriwayatkan oleh Alxnad1s3, An-Nasaa'i dalam Al
I{hashaishl54, dan Al Baihaqilss dalam hadits yang panjang, dari hadits

Ibnu Abbas 49, dia berkata: kefika kaum Al Harur[ryah keluar maka

mereka memisahkan diri dalam satu daerah, jumlahnya sebanyak 6000

orang, kemudian aku berkata kepada Ali r&, 'Wahai amirul mukminin,

segera sampaikan dengan shalat agar aku mampu menasihati mereka!"

Dia berkata, "Ssungguhnln aku takut mereka melukaimu,n hnu Abbas

mer$awab, "Tidak,u kernudian aku mernakai pakaianku dan berialan

sampai aku masuk dalam sebuah rumah (daerah); kemudian mereka

berkata, nselamat datang hnu Abbas! Apa yang engkau bawa?' Aku

berkata, "Aku datang kepada kalian sebagai ufusan dari sahabat-sahabat

Nabi Muhammad # dat ingin menyampaikan kepada kalian apa yang

mereka katakan, juga ingin menyampaikan kepada kalian apa yang

kalian katakan," kemudian salah seomng dari mereka datang kepadaku.

Aku berkata, "Berapa banyak balasan kalian terhadap keponakan

Rasulallah S dur, keluarganya?" Mereka menjawab, "Tiga kali." Mereka

berkata, "Hukum pam laki{aki terdapat dalam agama Allah & flslam),

Allah & berftrman, '...menetapkan hukum itu harynlah hak Allah...."

(QS. Al-An'aam [6]:57), kemudian dia menyebutkan haditsnya.

'$ :;1"-5t 1';-
,..
,*

JLi:r-r')

r53 Musnad Alanad (L/3421.
ril As=1unan Al Kubm (no. 8575).
Lss 4t=5*-, Al Kubm (8/L791.

.rt.t.at!.,t'J..b Ce- )#,
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2372-[57481. Hadits: seor.rng penyem Ali rg, telah

menyerukan pada perang Jamal, 'lngat, tidak boleh diikuti
pemimpin mereka, dan tidak disanksi yang terluka dari
mereka'

Hadits ini diriwayatkan oleh hnu Abu Syaibahls6, Said bin

Manshurls7, Al Hakimr5s 6r, Al Baihaqilse, dari hadits Abdun bin

Khair, dari Ali &.

.1tt X,Gil ;-;:t'-;5,Fr\?Lf ,L-y*
'Hadits: bahwa Ali * telah membunuh seribu lima

ratus orang pada malam Harir.

Telah disebutkan sebelumnya dalam pembahasan shalat Khauf.

rs6 Mushannaf lbnu Abu Staibah (6/4981.
757 Sunan Said bin Manshur (2/389-390) dari selain rir,vayat Abdun bin Khair.
158 61, tidak menemukannya dalam riwayat AI Hakim dari jalur riwapt ini, Al Hafiztr

juga tidak menyebutkannya dalam lthaf N Mahnh (lt/523-531) yang disanadkan
oleh Abd Khair kepada imam Ali RA.

15e 4t-5r*, Al Kubn(8/L871dari Ja'far, dari ayahnya.
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ii,r .,L i,r

;'>JI;K
//'/

KITAB MURTAD

....r>>r oG;lr.'ol1f-J ffii; H'l ,LY
Hadits, 'TidaWah dihalalkan darah seorirng muslim

kecuali lrarena salah sfu dari tiga perl<ara----"

Telah disebutkan sebelumnln dalam pernbahasan tentang 4/
,fimh.

J;tLlr ,ur$ i.t -rro -[ovtl].rrvr
.;)fu 4t JT. ;y :Js *r rlL

2373-157491. Hadits Ibnu Abbas rg, bahwa Rasulallah

$ bersabda, 'Barangsiapa Wng telah mengganti agama4ya

mala bunuhlah dia."
Hadits ini diriwayatkan oleh Al Bul'traritso, dari haditsnya dan di

dalamnya terdapat kisah Ali bin Abi Thalib .$'

Hadits lain png berkaitan dengan bab ini:

t57501. Diriwayatkan dari Bahz bin Hakim, dari ayahnya, dari

kakeknya, oleh Ath-Thabmni dalam Al l{abi/61.

L6o shulril, 41 Bukhan k:rc.. 3017).
161 Al MuTam Al Kabir(Jld.19/4L9/no. L0L3l.
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t57511. Diriwayatkan juga dari Aisyah ,S dalam Al Ausadil62.

t:j.k g. ,*t Jti';,

; *:, ilL

-[ovoY-oVoy].yYVt
,

L"-*

2374-15752-57531. Hadits

.f"-;u;l W.it;.'";t
Rasulallah *,

'Barangsiapa wng berl<ata kepada audaran5n, 'Wahai
Iafir', maka itu kembali kepada slah stu dart keduangm-"

Hadits ini diriwayatkan oleh Al Bukhari dan Muslim, dari hadits

Ibnu Umar dbl63 dan Abu Dzar 4315c.

17il1. Diriwayatkan juga oleh Al Bukharil65 6u6 hadits Abu
Hurairah rg.

157551. Juga Ibnu Hibbanr65, dari hadits Abu Said Al Khudri.

-[ovo1].yyVo

't>tit irV'
2375-157561. Hadits, iBahwa Rasulallah $ menjilati

tiga jari beliau'

Diriwayatkan juga oleh Muslimt6T, dari hadits Ka'ab bin Malik

762 41 74u7u- Al Ausath (no. 9230).
163 56r1i11r 41Bul<hari(no.6104) dan Shahk Muslim (no. 60).
t€A Shahih Al Bul<hari 1no.5045) dan Shahih Muslim (no. 61).
LGs 51r4i1tr 41 Bul<hari (no. 5103).
166 51ru1i11i lbnu Hibban ft'rsau:./no. 248).
167 Sfi2hih lttusfin(no. 2034).

iur Jb'fi ,L-y

r$:
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(Aku melihat Rasuldlah C makan dengan tiga jarinya,

kernudian apabila telah selesai rnaka beliau meniilatinp."

157571. Juga oleh Mushm158, dari hadits Anas bin Malik

dengan redaksi dan makna hadits lrang sama.

157581. Diriwaptkan juga seperti itu perkaranya oleh

Bukhari dan Muslimt6e, dari (lbnduo Abbas rg.

t57591. Juga oleh Muslim, dari Jabirl7l dan Abu Hurairah

1q,172.

.-^?)t fi: ,y t 'r.' ,5*t ,ti ,; t ,Ly*
' *Hadits, oDianhn malamku dan mimbarlru terdapat

salah sfu rz,r.dhah (tanan) dari taman-tanan a)rga."

Telah disebutkan sebelumnya dalam pernbahasan tentang li'an.

Talkhishul Hablr

wt;

$

AI

Ll ,,,c
.. a

,tL, &:
o6i, it ,i,
bf 4tLy

,Sui'al,.t
-..7, . ..tW,f*

q* -[ov1 .].trvr
, ):tL \t * Ut ;e ,oltfrr

:i;ip,U.r,"

168 lbid.
t6e shatiih Al Bukharllno. 5456) dan Shahth Mslim(no. 2031).
rzo 1a/5791.
171 571616 Muslim (no. 2033).
r72 Shahih Muslim (no. 2035).
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2376-157601. Hadits Jabir r{S: Bahwa seorang

perempuan lrang dikatakan namanlra adalah Ummu Ruman
telah murtad, kemudian Rasulallah $ memerintahkan agar

disampaikan kepadanya agama Islam jika dia bertobat, jika

tidak maka dia dibunuh.
Hadits ini diriwayatkan oleh Ad-Daruquthni173 dan Al

Baitraqil74, dari dua jalur riwayat.

Dalam salah safu dari dua riwapbrya ditambahkan:

'Ji''#'ol'*1i
"Kanudian db fuk nnu ,nasl* I"b-, npla .dh dibunuh."

Kedna sanadryn dlD'lt

Catatan:

Pada aslinya dis€butkan Ummu Ruman, dan itu adalah keliru

dalam penulisan, yang benar adalahUmmu Marwan.

157611. Al Baihaqi $q'lotaus' diriwalatkan juga dari jalur tain

s@ara dlnlt dari Az-Zuhri, dari Uru/ah, dari Aisyah 6:

ol t, {'b, * U, }tt ,*l ii *"rrr'dyr Ll

'i;"tftus oti ,:q€*i

"Bahwa seoftmg perernpuan telah murtad pada perang Uhud,

kemudian Nabi Muhammad $ mernerintahkannya untuk dimohonkan

ampunan jika dia benar-benar bertobat, jilra fidak maka dia dibunuh."

t73 sumn Ad-Daruquthni (3/1 1&119).
t7 4 4t-5**, Al Kubm (8/203I
t?s tbid.
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Ibnu Al Jauzi menjadikannya hadits ini sebagai hujjah dalam.4/-
Tahqiqtzo. .

,tjrx-,,r J6t gul'of o'rf i** -[ovrv].vrvv
(-,,:6Jt,....hr yf q y

2377-157621. Hadits Rasulallah &, 
'oAku

diperintahl<an unfuk memerangi manusia ampai mereka
mengacapkan: Tidak ada tuhan slain Allah.-.."

Hadits ini diriwayatkan oleh Al Bukhari dan Muslimtzz, dan
hadits lbnu Umar 45,.

*3 ilL \t ,ru Ct ,s.-'*r :lV -[ovrr].rrv,r
,& Gj qG Ct ,,ls:,1>t-,)u, I '; ,y ,e -,;r;l S,

* *i{r * ,Jui;

2378-157631. Perkataan penuli* Makin memuncak
pengingkaran Nabi Muhammad A terhadap (perbuatan)

Usamah ketika dia membunuh orang yang mengaku masuk
Islam, dia berkata, "Sesungguhnya dia mengatakan ifu
karena takut padaku," maka beliau bersabda, "Kenapa tidak
kau belah aja hatinSa?'
' Hadits ini diriwayatkan oleh Al Bukhari dan Muslimtze, dari

hadits Usamah dengan maknanya.

176 Tahqiq Ahadib At l{hitafl2/ggsl.
177 Shahih Al Bukhai(no.25) dan Shahih Mustinlno. 221.
r78 Shahih Al Bukharilno. 42691dan Shahih Musttm (no. 96).
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tl€zl'..'^fr q:) :i-;* - [o v1 t] . r rv I
."u €'lta, q€*t

2379-157641. Hadits Rasulallah S,'Diriwayatkan
bahwa Rasulallah $ memohon ampunan unfuk seorang laki-

laki sebanyak empat kali"

Diriwayatkan oleh Abu Asy-Syaikh dalam pembahasan

hukuman, dari riwayat Al Mua'la bin Hilal, dia seorang yang matruk.

Juga dari Abdullah bin Muhammad bin Uqail, dari Jabir up.

t57631. Al Baihaqi juga meriwayatkanny6lTe dari jalur lain, dari

hadits Abdullah bin Wahab, dari Ats-Tsauri, dari seprang lelaki, dari

Abdullah bin Ubaid bin Umair secam murcal, dia menamakan seorang

lelaki tersebut dengari Nabhan.

,e.'u i7t qg*,l f 6 il :L)--[ovro].YY,r.

238+-l57rfi5l. Hadits: Bahwa Abu Bata , ::*
seor.rng perempuan dari Bani Fazarah yang rnurtad unfuk
bertobat."

Diriwayatkan oleh Al Baihaqil8o, dari riwayat Ibnu Wahab, dari

laits, bin Sa'ad, dari Said bin Abdul Aziz:

t?e 4t3** Al Kubn (8/1971.
r& As-9unan Al Kubn (8/2OBl.

I Wylu ,V>AL:";. '-:is ,fr:.t il q Jtf- ilyt Ll

ti)rt'-j'ro ,f
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Bahwa seorang perempuan yang bemama Ummu Qirfah telah

kafir setelah dia Islam (murtad), kemudian Abu Bakar rS memintanya

untuk bertobat, akan tetapi dia tidak bertobat, maka Abu Bakar rS,

membunuhnya.

Al-Laits berkata: ini adalah pendapatku. Ibnu Wahab berkata:

Malik berkata kepadaku seperti itu.

Al Baihaqi $q[316181' kami telah meriwayatkannya dari dua

jalur riwayat yang mursal. Ad-Daruquthni juga meriwayatkannyalsz.

Catatan:

t57661. Dalam sejarah disebutkan: tnhura Nabi Muharnmad $
telah membunuh Ummu Qirfah pada perang Quraizhah, akan tetapi ihr

tidak dernikian.

157671. Dalam Ad-Dalaittss kamngan Abu Nu'aim disebutkan:

bahwa Z:rid bin Haritsah telah membunuh Ummu Qirfah dalam

perjalanannya menuju Bani Fazarah.

tt JVi ,y>Ll

d iw ,:# 
'b

,6ili i#
Jr{
a

X^

ii t*; Ll ,Ly-[ovr,r].vrrr

s t*; Ll tPG ,i, {;r 'u|} ,'#
,Jd ,';b 6.?) ,,lti; ,Jd 11. 'i-

,:*i rA i':"*:",?r l$. i;,y;isilt
,f \t 'df'{t |}T'{t

18t 1614.
r82 Sunan Ad-Daruquthni (3/L],4I
183 Aku tidak menemukannya dalam bagian yang telah dicetak.

,'hrf ; A tA

il r
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238L-15768t. Hadits: bahwa seorang laki-laki diutus
kepada Umar 4p, kemudian Umar .{h berkata, 'Apakah ada

khabar dari Mughribah?" Kemudian dia mengabarkan bahwa

seorang laki-laki telah murtad, kemudian Umar berkata,
"Apa yang kalian lakukan terhadapnya?" Dia meniawab,

"Kami mendekatinln dan menebas lehemya," maka Umar

berkata, "Kenapa kalian tidak mengunrngnya sebanyak tiga

kali, memberinya makan roti setiap hari, memberinya

minum dengan harapan dia bertobat? Ya Allah,

sesungguhnya aku .tidak hadir disana dan tidak

memerintahkan, iuga fidak ridha iika dia menlnmpaikannya
kepadaku."

Hadits ini diriwayatkan oleh Malikle dan AsySyaf ilss, darinya,

dari Abdunahrnan bin Muharnrnad bin Abdullah bin Abdul Qari, dari

ayahnya, seperti ini.

Asy-Syafi'i berkatals' bamngsiapa yang tidak bermain-main

dengan kemurtadanlST, maka mereka menganggap bahwa atsar ini

bdak muttasilsanadnya.

157691. Al Baihaqi meriwayatkannyalss 6uri hadits Anas r$,

dia berkata: kefika kami datang ke Tasattur.... Kemudian dia

menyebutkan haditsnya, di dalamn5a -disebutkan : kernudian kami datang

kepada Umar dan dia berkata:

184 Imam Malfi<, Al Muwtho' (2f1371.
1s Mr.rsnad Imamsyafi'i (hlm. 231) danAl Umm(L/2581.
Lt!6 Al Umm(L/ZSBl.
187 66u tdak meremehkannya, sebagaimana yang disebutkan dalam indeks aslinya.
r8 As-Sunan Al Kubn (4/2071.
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f t:lfrt u;{t U.ti i f ',y #3 tt P 6'*t n

,f}a, G t#'wtJt'.,v1 6- ,,Sv ta-;.fiu triox,CiL)r

'n?l * V ,iu rsiir lr #; ok'*i ,* ;&pv
.,v.\t &;il tl ,y i)-,)' '#

"Wahai Anas, apakah yang dilakukan enam orang dari

pengikut Bakar bin Wail yang mereka murtad dari agama Islam

kernudian mengikuti oftrng-orang musyrik?" Dia menjawab, "Wahai

Amirul Mu'minin, mereka telah dibunuh dalam peperangan, kemudian

dia mengucapkan ffia'189,u aku berkata, uApakah tidak ada jalan bagi

mereka selain dibunuh?n Dia menjawab, '!iya, aku telah menynmpaikan

Islam kepada mereka, jika mereka menolak T"k" aku membiarkan

mereka dalam peniara."

Catatan:

Perkataannya: Dari Mugtuibah, dikatakan dengan kasrah dan

fathah pada huruf ra'dengan di-mudhaA<an maknanya yraifu, 'Apakah
' ada kabar terbaru yang datang dari wilayah jauh?'

Imam Ar-Rafi'l berkata: para syaikh dan Al Muwaththa'mern-

fathatrl<an huruf ghain dan mag-lasralrkan huruf ra' serta men-

tasydidl<annya (Mugharribah).

uk ilpir u.r )Lri ?f Ll ,Ly -[ovv.].rr,rr
.t^i'r*t, ,A Wpv ,i:"r}

189 Dalam indeks aslinya: maksudnya adalatr Umar RA, yaifu dia berkata: Inna Lillah
Wa hzna nahi Rajiun.
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2382-157701. Hadits: Bahwa Ibu dari Muhammad bin
Al Hanafiyyah sebelumnya adalah murtad, kemudian Ali ,{S

menjadikannya sebagai budak dan mengangkatnya sebagai

anak."

Diriwayatkan oleh Al Waqidi dalam Kitab Ar-Riddah, dari

hadits Khalid bin Walid r$:

/6t J' e3,!;('+'+' ^' I q,i.;b'# ft

f ol &v;i,$,P frit Jh 'qri
Bahwa dia mernbagikan harta Bani Hanali5ryah menjadi lima

bagian, membagikan empat bagian kepada umat, mengeluarkan yang

seperlima sampai itu diberikan kepada Abu Bakar r$.

Kemudian dia menyebutkan dari beberapa jalur riwayat: bahwa

Al Hanafiyyah merupakan dari turunan tersebut.

I577ll. Kami juga meriwayatkan dalam Juz lbnu Alam:

,i+u * e il-:t ;,1, 14 ya ht J:"
:rU L:,-,,t -t, W'i {;x*, ,li'6- ,6 t\? ?L

Bahwa Nabi Muhammad $ telah melihat Al Hanafiyyah di

rumah Fatimah, kemudian beliau memberi khabar kepada Ali bahwa dia

akan menjadi istuinya (Al Hanafi5ryah), juga bahwa Fatimah akan

melahirkan seorang anak untuknya yang bernama Muhammad.

o;t'oi

tgo la/sggl.

57



Talkhishul Habir

;Hy ts3:-. {,1r ,yl u l4i$'8 ,F ej **.
irb ,s* \) ,(tii ols

'Hadits Abu Bakar 4*: bahwa dia berkata kepada

kaum murtad yang datang dan telah bertobat, "Kalian
mendekat untuk memerangl kami dan kami tiddk memanggil
unfuk memerangi kalian'

Telah disebutkan sebelumnya dalam pembahasan tentang

penindasan.

58 \-
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KTTAB HUKUTVIAN BERZINA

+ &l:",i' &f ,l' J;t [ ,'.rij :2;,!,--, /.tLy.
.4#t,tiit; $:fn lt'J;J"..bf 

'iu 
t.i,r

*Hadits Ibnu Mas'ud Q: Alnr berkata, **"
Rasulallah, dosa api*ah yang paling besar di mata Allah?"
Beliau menjawab, "Karrtu menjadikan sekufu bagi Ailah
padahal dia yang telah menciptalanmu.-..o Hingga akhir
hadits.

Hadits ini diriwayatkan (muttafaq 'alaih), telah disebutkan

sebelumnya dalam permulaan pembahasan Al Jinh.

\t* o;tlf:y$:t /i''G 4* -[ovvY].YY^r

4t,V,,l h, ;; n,,,?,rL * ttL :JG'$ ) P
.s'st : iv'* $ur'.$ti,* ;f:t iv tL frt,

2383-157721. Hadits Ubadah bin Shamit: bahwa Nabi
Muhammad S bersaMa, "Ambillah dariku, ambillah dariku,

Nlah telah menjadil<an jalan bagi mereka (pezina), periaka

dengan perawan dicambuk serafus kali dan diasingkan

6o
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selama sfu tahun, yirng tetah menikah dengan 51ang tetah

menilrah (ianda) dicambuk seratus kali dan diraiam.'
Hadis ini diriwayatkan oletr Muslimtsl, dari haditsnp seperti

ini.

c.*i hr 4 rt*i ,,f Jrl'^fr'#Ll; -[ovvr].YrAt
(^€# ,i:),'-^,1 $, Jit q ok, ,(.6 * Jil: ,r* $j;)
hri ,"i,r 

'i 
rriS 

^4l 
t L#)v ,q: $y'a;J:str'.5t ,a$:j

... .1. t /. { t

f) rsl ,f, jP
.apl

2384-157731. Hadits Umar bin l{hatab rg: bahwa dia
berkata dalam khutbahnya, 'Sesungguhnya AUah & telah

mengutus Muhammad sebagai Nabi, menurunkan kitab
kepada beliau, salah safu yang difurunkan kepadanya adalah

ayat tentang rajam, kemudian kami membacanya dan
memperhatikannya, 'laki-laki yang telah menikah dan
perempuirn yang telah menikah apabila keduanya berzina,

mala njamtah keduanya sebagai sikaan dari AIIah. Dan

Altah Maha Perkasa lagi Maha Biiakana,' Nabi Muhammad

$ telah melakukan rajam dan kami pun melakukan rajam

setelah beliau.... Hingga akhir hadits.

Pada akhir haditsnya:

ret Shahih Muslim(no. L69Ol.

61



Talkhishul Hablr

e'^4\ !,y$ G;t):!6r ii- of ;:Jl ,It:;t
.;*5*L

"Seandainya aku tidak takut manusia mengatakan:, 'Tdah
ditambahkan dalam Al Qur'an', niscaya aku menetapkanryn dalam

catatan (tambahad Al Qur'an."

At Mushannif gqlaa6,L92. tersebut disaksikan oleh
beberapa orang sahabat Nabi dan Udak ada seorang pun 1nng
mengingkarinSn.

Hadits ini diriwayatkan oleh AI Bukhari dan Mr.rslimt93, dari
hadits Ibnu Abbas {5, dari Umar d} secara pardang dan di dalamn5ra

tidak disebutkan, "Dalan cahbn (bntbhan) Al Qr'an," dia juga

bert<ata,"dRyat tentang rajam, dia tidak menyebutkan laki-laki yang telah

menikah dan perempuan yang telah menikah."

AI Baihaqi meriwayatkannyralg4 secara sempurrn dan

mengembalikann5a kepada Al Bukhari dan Muslim, maksudnya adalah

haditsnSa ynng asli.

Dalam riwapt At Tirmiddles disebutkan:

;p ,"l;;Jjit d,i*i :,yq G *l ol rfi ,!ti
.y;or;ss ,!t 

=q 
A itrpn;i;4 ol L;" rt

"Seandainya aku tidak mernbenci unfuk menambahkan sestrafu

dalam Kitabullah, niscaln aku telah menuliskannya dalam Al Qlr'an,

192 66, Imam Rafi'I, sebagaimana dalam indels aslinya.
te3 Shuhih 41 Bul<hadlno. 6829, 68301dan Shahih Muslim(no. 1691).
1e4 As-Sunan Al Kubm(8/2l}-2lll.
les 5*un Tirmidzi (no. l43Ll.
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karena sesungguhnya aku sangat takut akan datang suafu kaum yang

mereka tidak menemukannya dalam Kitabullah kemudian mereka

mengingkarinya."

Hadits lain png berkaitan dengan bab ini:

157741. Diriwayatkan dari Abu Umamah binti Sahl, dan l{halah

(bibi dari ibunrc)Al Ajma dengan redaksi:

;rtr'u t;6 U. r'^$ t:^#:rv ,q; sY!^;.Jlrt'$:t

"[-aki-laki (tr.ra) yang telah menikah dan perernpuan (tua] fng
telah menikah apabila keduan5p berzina, maka pjamlah keduaqn

s@ara benar, sebagai pengganti dari kenikmatan yang dilakukan

keduanSn."

Hadits ini diriuayatkan oleh Al Haldmre6 dan Ath-Thab-ri1e7.

t57751. Dalarn Slnhih lbnu llibbt]e8, dari hadits Ubay bin

Ka'ab r5, bahwa dia berkata kepada Arr bin Hubaisy:

6,i ,Lii ,j6 \'{ 'u -,r;-!r t;* itsk t..ffi
;i-'",il:;,-,r;-!r i;; Utii .u. irt- ,s;{0 :Jv ,l,ylj

..;+*rr ....4ttt&, zyi,!)t a.'1 W o.r'yi$t

t$ AlMusadnk@ftSlgl
te? 41114u7rn Al lhblrkp.867l.
LeB Shaliili lbnu Hibbanghsan/no. MA\I.
lee Puri huruf ()dan (.).

200 pu6- aslinya: g;ty', dengan tambahan huruf lam, yang ditetapkan adalah dari

huruf (3) dan (.) serta Shahih.lbnu Hibban.

'l::it
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"Berapa banyak kalian menghitung ayat surah Al-Ahzaab?" Dia
berkata: aku berkata, "Tujuh puluh tiga," Ubai berkata, "Demi yang

bersumpah dengan nama-Nya Surah Al-Ahzaab setara dengan surah Al-
Baqamh, di dalamnya terdapat ayrat tentang rajam, 'lakilaki yang telah

menikah dan perempuan yang telah menikah...'." Hingga akhir hadits.

JL t*Lt ,#r L( ,;:1; u. ,Vr;;:; €J L*.
Q ft ,!t,S;:rG-:uJ":6;l Suiip: t ht * yt );,

.r\#l,.i,t ,-,ti(
' 'Hadits Abu Hurairah * dan T;a,id Ui" Xt 

"fia *bahwa dua orang laki{aki telah mengadu kepada Rasulallah
S, kemudian salah satunya berkata, "Wahai Rasulallah,
hakimilah diantara kami dengan kitabullah-"

Hadits ini diriwayatkan oleh Al Bukhari dan Muslim, telah

disebutkan sebelumnya dalam pembahasan /i'arz.

ti1u, ofrr oi:,trr *u! i. 'yv'of g; ,ii-y\-Ao
'$i "of iij, e: *;j *: #'ht J* !, );t +
t,Wt *:, {'b, * gt'S;,r;t ,(1u.?ifri

.ujir,i#. n tlS eu;,i, p}.uk
2385. Perkataan penulis: telah diriwalTatkan: bahwa

Ma'iz bin Malik Al Aslami telah mengaku berzina dihadapan
Rasulallah S kemudian beliau merajamnya. Diriwayatkan
dari Buraidah: bahwa seorang perempuan telah mengaku
berzina kemudian Rasulallah S memerintahkan unfuk
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merajamnya. Diriwayatkan dari Imran bin Hushain rl5, seperti

ifu tentang perempuan yang berasal dari Juhainah, selesai-

15776-57781. Sedangkan Hadits Ma'iz, aslinya terdapat dalam

Shahihain, dari hadits Abu Hurairah 45201, Ibnu Abbas t9,202 dan Jabir

45203, dan dia tidak menyebutkan namanya.

157791. Muslim juga meriwayatkannyazo4, dari hadits Bumidah

kernudiim dia menarnakannya dan berkata:

*Uy'i. yV "*
.ei );tt zP),L*'l ...;iil itr

Ma'iz bin Malik telah datang kepada Rasulallah $ kemudian

berkata, "Wahai Rasulallah, sucikanlah aku...." Hrngga akhir hadits, dan

di dalamnya disebutkan, "Kernudian beliau memerintahkannya, maka

dia dirajam."

Sedangkan hadits Buraidah, maka Muslim

meriwayatkannyaf0s secam paniang. Telah disebutkan sebelumnya

dalam pembahasan tentang penempatan wanita 5nng melakukan masa

iddah, sedangkan Abu Hatim mengingkarinyazG.

zoL shrlrih 41 Bukhari (no. 6825) dan shahk Mutlin (no. 1591).
2o2 Shahili Al Bul<hari(w. 68241dan Shahlh Musllm (no. 1593).
zos Shaliih Al Bul<hari (no. 5820) dan shahih Muslim (no. 1591).
zc,A shahih Musltm(no. 1695).
z6 la/sggl.
206 Perkataan Al Hafizh bahwa Abu Hatim telah mengingkari riwayat Baridah yang

ada dalam Shahih Musllm adalah keliru, akan tetapi tidak demikian, sesungguhnya

Abu Hatim telah mengingkari hadits fuias RA dalam kisah yang sama dengan

kontek yang dirubah sebagaimana dalarn Shahih Muslim. Lih. Al llalkarangan Abu

Hanm 0 / 452453,/no. 1359).
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t5780]. Adapun hadits Imran bin Hushain {b, maka Muslim

juga yang meriwalntkanrypmT

G *t *vbt *U, ,f ftb ?:Stt,';:.F*

& ,;,g.it&& ,si c;lrj, ,)r, ,G:At, i*Urrr: Fv, 
-;rt

.ujSt jtrlt'*
*Perkataan penulis: perihal rajam yang telah maq;hur

daii Nabi Muhammad g adalah dalam ksah Ma'iz dan Al
Ghamidiyyah, serta orang:orang Yahudi, dan di atas
furttunan itu para khaffah setelah beliau melakukannSn, oleh
kama itu riwayat mengenai rajam telah sampai kepada
batasan hadits mutawatir, selesai.

Sedangkan kisah Ma'iz dan Al Ghamidi5aBh telah disebutkan

sebelumnya, sedangkan kisah orang-orang Yahudi, niaka sebentar lagi

akan disebutkan. Sedangkan perbuatan para khalifah akan disebutkan

dari riwayat Imam Ali & dan yang lainnya.

.

*t-n'rr- -;iLi\ti?- WLI ,s:j-: ,l'; -yr^1

);t fu.ti*.:t ,At 76rtii"L ,,lG: ,qz) ; ,^*t"At

l: t:yr:'?, &r'irn ht',;* 'Ct Ll ,r,e * ei:i ,i,t

t;l i;r+ ,r.*i ,t^:rL 6 ti"* ,i-11rAr'r4; ,;*
.,;a;t,tln'# #vv,Fu,:: ct:,o eL;,

to7 Shahih Muslim(no. 1596).
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2386. Perkataan penulis: diriwa5Tatkan bahwa Ali
kanamallah wajhah telah mencambuk Syurahah Al
Hamdani5Tyah kemudian merajamnya dan berkata, "Aku
telah mencambuknya dengan kitabullah (Al Qur'an) dan
merajamnya dengan Sunnah Rasulallah $." Diriwayatkan
dari Jabir r{&: bahwa Nabi Muhammad & telah merajam
Ma'iz dan tidak mencambuknya, juga merajam Al
Ghamidiyyah dan tidak ada riwayat yang menyebutkan
bahwa beliau mencambuknya." Hadits Ubadah terhapus
dengan perbuatan beliau ini, sedangkan yang diriwayatkan
dari Ali, maka riwayat dari Umar & adalah
pertentangannla, selesai.

Adapun hadits Ubadah telah disebutkan sebelumnya, dan
hadits Al Ghamidiy5rah juga telah disebutkan sebeluninya.

t57811. Sedangkan hadits Jabir, dia adalah Jabir bin
Samrah rg, maka telah diriwayatkan oleh Imam Ahmad208 dan Al

Baihaqizos darinya dengan redaksi:

.#Y'i.'ytt?t rb:, ivht '* nti;'tL(
Bahwa Rasulallah & telah merajam Maiz bin Malik. Jabir tidak

menyebutkan perihal mencambuk.

157821. Sedangkan kisah Imam Ali bersama Syurahah,
maka telah diriwayatkan oleh Imam Alunad2lo, An-Nasa'i21l dan Al

2oB Musnad Alunad (5/991.
2@ As-1unan At Kubn(8/226-2271.
2ro Musnad Ahmad(L/g3, LO7, LL6, L2t,140) dan lainnya.
2Lr As-Sunan Al Kubm(no. 7140, 7l4ll
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Hakim212, dari hadits Asy-S5ra'bi, dari Ali dh, yang aslinya terdapat

dalam Shahih Al Bul<haridan dia tidak menyebutkan namanya.

Sedangkan perkataannya: maka riwayat Umar {*
adalah pertentangannya, maksudnya yaitu: bahwa Imam Ali
melakukan hal tersebut berdasarkan ijtihad, sedangkan Umar &,
membiarkannya berijtihad, maka keduanya bertentangan, dan aku tidak
benar-benar melihatnya dari Umar r&, juga telah diperbolehkan dengan

hadits ini untuk menggaris bawahi hadits Umar & yang sebelumnya,

karena sesungguhnya dia tidak menyebutkan kecuali hanya rajam,

demikianlah yang diriwayatkan oleh Ath-Thahawi2l3 6uri riwayat Abu
Waqid Al-Lairci: bahwa Umar 4S berkata:

,t) I o,t t 
' '.$,;Ju'c.;pt Ot;

a

"Apabila perernpuan itu telah mengaku, maka rajamlah dia."

,
* 'q qy -[ovlr].Yr^v

a

.i','
2387-157831. .Hadits Hind binti Utbah dalam

.pembaiatannya, 'Bolehkah perempuan yang merdeka
berzina?"

Diriwa5ntkan oleh Al Hazimi dalam An-Nasil<h Wa Al
Mansukl?l4, danjalur riwayat Khalid Ath-Thahhan, dari Hushain, dari

Asy-Sya'bi dalam kisah pernbaiatan Hind binfi Utbah dan di dalamn5n

disebutkan:

2r2 At Mustadrak (4/3651.
2r3 Syarh Ma'ani Al Abar(3/t4A-L4ll.
21 a 41 7 6 6u, (hlm. 225-226}

,r:i \1 ll;il Gt
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jl :iu d:i ri :&t ;a i" * it J;,iG 6
tptil,lr e';K :i!9t;t eU; tr €-u L*'r5 ,tifii ;'i

Ketika Rasulallah .$ bersabda, 'Dan tidak diperbolehl<an

(wanita yang merde,l<a) berzina," kemudian dia berkata, "Bolehkah

perempuan yang merdeka berzina? lhmi telah merasa malu dari hal

tersebut pada masa Jahili5ryah, apalagi dalam Islam?"

Ini hadits mual.

157841. Abu Ya'la Al Mushili mengembalikan sanadnya2ls dari

riwayat Ummu Arnr dan Al Mujaryi'\4ph, dia berkata: bibiku

menceritakan kepadaku, dari nenekku, dari Aisyah * bahwa dia

berkata: telah datang Hind binfi Utbah untuk membaiat, kemudian

Rasulallah $ bersabda kepadanya:

'Uu C:;'.ti ,ei ri ,t*, yrr,#'\l JL,,&(:
r3yif a *;'gj :'du .)-{, ,& o, :Jv ,lrii,)t Gj ti

.e4dt. .. iJ;i :,SG rrjiii
"Aku mentbaiabnu unfuk fidak manyekufukan sesuafu dengan

Allah &, tidak mencuri dan tidak bazina," dia berkata, 'Bolehkah

perempuan merdeka berzina?" beliau bersabda, oDan janganlah kamu

mernbunuh anakmu," dia berkata, -Apakah engkau meninggalkan

kepada kami anak-anak unfuk kami bunuh?' dia berkata, "Kemudian
(Hind) membaiat beliau...." Hingga akhir hadits, dalam sanadnya

terdapat baqnk perawi yarry majhuL

215 Musnad Abu ya'la (no. 47541.
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t57851. Ibnu Mandah meriwayatkan dalam Ma'rifah Ash-

Shahabah, dari riwayat Ya'kub bin Muhammad, dari Abdullah bin

Muhammad, dari Hisyam bin Urwah, dari ayahnya, dia berkata: Hind

telah berkata kepada Abu Sufyan, "Sesungguhnya aku ingin membaiat

Muhammad," dia berkata, "Jika kamu melakukannya, maka pergilah dan

ajaklah bersamamu seorang laki-laki dari kaummu." Dia berkata:

kemudian Hind pergi kepada Utsman lalu dia pergi bersamanya,

kemudian Hind masuk ke ruangan tertutup, kemudian Rasulallah

bersabda kepadanya:

:uui G:i \, Gr Y,t ? !u, 6 a \f ;',rF
,t:rcv'itt" riy :Uta .)-$ ,& o, i$ \i:;t G}'#'r'l
,Uur,'&-6. flt u Ljfu .+6-}lt #,lG darV #:,
u vt ,uy* tt s+:,i- Y ,jei ,p; iU (l \ ,yt ,li:, U

|16, I jg $qL 6 t- Jy t1 :Jv ,* ,*'u L J*l
.1+16 6r,ll, ,x r*.U $

'Berbaiatlah kamu unfuk tidak menyekufukan squafu dengan

Allah &, tidak mencui dan tidak bezina,"kemudian dia berkata, "Atau

bolehkah perempuan yang merdeka berzin&" beliau bersabda,

'Uanganlah kamu membunuh anakmu," dia berkata, "Sesungguhnya

kami telah mendidiknya semenjak kecil dan engkau telah membunuh

mereka setelah besar," beliau bersabda, "Allah gng telah membunuh

mereka wahai Hind.'Ketika beliau selesai menyebutkan ayat maka Hind

membaiat beliau dan berkata, "Wahai Rasulallah, sesungguhnya Abu

Sufyan laki-laki yang pelit, dia tidak memberiku ?pa yang mencukupiku

kecuali apa yang aku ambil darinya tanpa sepengetahuannya," beliau
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bersabda, 'Apa yang ingin kamu katakan wahai Abu Sufyan?"

Kemudian dia menjawab, 'Jika (kurma) kering maka tidak boleh,

sedangkan jika (kurma)basah, maka aku telah menghalalkann5ra."

Urwah berkata: Aisyah S telah berkata kepadaku/2r5' bahwa

Rasulallah $ bersabda kepadanya (Hind):

.*s;Ju )-$"!tiri6 e*
'Ambilkh apa tmng mencukupi unfukmu dan anal<nu seam

baik."

Abu Nu'aim berkata dalam Al Ma rifalflTt luga hanya Abdullah

bin Muhammad yang meriwayatkannya dengan konteks hadits ini. Aku

berkata: dia sangat dha\f, Abu Hatim Ar-Razi $..Lu6218' haditsnya

matuuk. Sedangkan lbnu Hibban menisbatkannya2lg kepada maudhu'.

Zhahir (Yang iela)220 dari konteks haditsnya yang pertama

adalah bahwa Abu Sufyan tidak hadir ketika itu, sedangkan di akhimya

disebutkan: bahwa dia hadir ketika ifu kemudian menyampaikannya.

Jika benar bahwa Nabi Muhammad fl$ telah mengutus seseorang

kepadanya kemudian dia datang dan mengatakan hal tersebut, maka

yang menjadi buktinya yaitu:

157861. Apa yang diriwayatkan oleh Al Hakim dalam Al
MustadraF2l, dari riwayat Fatimah binti Utbah bin Rabiah, yaitu

saudara perempuan dari Hind:

zto la/6001.
277 Ma'ifali Ash-Shaha bah (6 /3460-945ll.
278 Al Jarh Wa At-Ta dil(5/L581.
zle 11i66 41 114uit 1ii17 (2/L0).
22o pu6u aslinya: Fazhahir, dengan tambqhan huruf /a', yang ditetapkan adalah dari

huruf (6) dan (.).

221 Al Musbdrali (4/ 571.
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,!t,S;', 9L-.6'S W\: W.'*i a* ; er_L 6 L(

y(4t *- ,-t'a;; oe d'#tf i9 Uu ,W t:p,t t5
.L,% (*'ir;,2G., 

^;;-L t rA,Sut rr*
Bahwa Abu Hudzaifah bin Utbah telah pergi bersamanya dan

bersama saudara perempuan Hind, kemudian keduanya membaiat
kepada Rasulallah $, ketika beliau memberikan syarat kepada mereka,

maka Hind berkata, "Apakah engkau mengetahui sesuafu dalam perihal
perempuan dari umatmu dari masalah-masalah ini?', Maka Abu
Hudzaifah berkata kepadanya, "Baiaflah beliau, karena sesungguhnya

seperti inilah beliau memberikan syamfuiya."

157871. Diriwayatkan juga olehnyazz2 dalambab tafsir surah AI
Imtihaan, juga dari hadits Fatimah dan di dalamnya disebutkan:

,q|il; b;i jt ,i,st *
ci ,itl, i je ,ii,i) irl

Y :ita'dui
ot;L oj jt,;-'rl &LbK
"r:r6J

.itx_q ,iu,"'ii.t t3 ,>\) agt rlb ,'e ,+')t
. Kemudian Hind berkata, "; fiduk ** -embaiahnu dengan

pencurian, sesungguhnya aku telah mencuri dari suamiku," kemudian
beliau berhenti sampai beliau mengirimkan masalahnya kepada Abu
Sufuan agar menghalalkan baginya, kemudian Abu sufyan berkata, "Jika
kurma basah maka iya, sedangkan jika kurma kering maka tidak, dan

222 Al Mustadrak (2/ 4681.
22s Pada aslinya: ,}r iri, dengan tambahan kata ia2, akan tetapi tidak disebutkan dalam

naskah Q) dan (.) serta Al Mustadrak.
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tidak ada kenikrnatan,n Hind b€rkata, "Kernudian lorni mernbaiat

beliau."

As-suhaili telah menyebutkan kisah ini dalam Ar-Raudlfza

bertentangan dengan hadits ini, maka lihaflah dari rnna itu

diriwayatkan.

Kemudian aku menernukannya dalam Maghazi Al Waqidi:

bahwa beliau mernbaiat mereka sedangkan beliau berada diatas bukit

Shafa dan Umar * y*n mengatakan kepada mereka dari beliau,

riwayat yang ada dalam Ash-Shahk lebih shahih (benar), dan di

dalamnya tidak disebutkan bahwa pertanyaan Hind tentang nafkah

tersebut diucapkan pada wakfu baiat, tidak disebutkan juga bahwa Abu

Sufuan menjadi saksi baiat dariryn (Hind).

Para ulama telah menjadikan hadits ini sebagai hujjah atas

diperbolehkannya menghukumi orang yang tidak hadir (ghaib), terdapat

pembahasan lebih lanjut dalam hal ifu, karena sebenamya Abu Sufuan

hadir dalam wilayah tersebut, akan tetapi perselisihan yang ada dalam

hadits-hadits tersebut yaitu: apakah Abu Sufyan menyalsikan kisah

tersebut pada wakfu baiat atau fidak? Pendapat yang paling benar yaitu:

bahwa dia tidak mengnksikannya

Wallahu Subhanahu wa Ta'ala A'lam.

\f G3:)Wilr ifir ')Li v 'L+* -[ovu].yr^^

2388-[57881. Hadits Rasulallah S,
diperbolehlan seorang perempuan bepergian
bersma suamlnSTa atau mahramn5n.'

.-7 t.o ..t4 r-n
'Tidak

kecuali

224 ArRaudh Al Anll4/1771.
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Diriwayratkan oleh Mustimzzs 6*i hadits hnu Umar Ap, dengan

redaksi:

')f W t); ,i V;,lt ,itur 'u i;if;t';r-J,t
,GT:

'ndak dipqblehkan s@nng perempuan sdann
dm hari dari stu bhun kanali tadapt mahnnrya abu
srmninSa."

Dalam riwayat tain juga disebutkan226.

,t:+.,,-16-ffi
t.C 20 a.r# ?-e

'Tidak dihalalkan bagi samng perempuan Snng befiman

kepda Allah dan hari kianat unfuk selatna tiga hari abu
lebih, kquali t*dapt a5ah4a, saudam laki-lakin7a, anak

laki-lakin5n, anmtnSn atau mahnmnSa. "

Hadits tersebut diriwayatkan oleh Al Bukhari dan Muslim

dengan berbagai redaksi dari:

15789-579L1. Hadits hnu Said Al Khudri q,227, hnu Umar
q,228 dan Abu Hurairah q,229.

225 57u1ri1, Muslim(no. 1338).
226 Shahih Muslim(no. 1340), dari hadits Abu Said Al Khudry RA.
227 Shatiih At Bukhango. L9951, Shahih Muslim(no. 132t0).
:t28 chaliih Al Bukhari (no. 1085, 1087), Shahih Muslim(no. 1338).
??-e Shahih Al Bukhari(no. 1088), Shahih Muslim(no. L3391.
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*, *tbt * lnr Jyr'ol ,L* -[ovrv].rr,rr
.Wf "i Uts, ,6., iitx, s*,

2389-157921. Hadits: bahwa Rasulallatr C telah
merajam dua orang Yahudi yang berzina, sedangkan
keduanSTa telah menikatr.

Diriwayatkan oleh Abu Daudao, dari hadits Ibnu Ishaq, dari

Az:7;thi, dari seorang laki-laki gnng berasal dari Muzainah, dia telah
mendengar Abu Said berkata dari Abu Hurairah dS, dia berkata:

jb ir ',s;.,it ,ril-.St *'t itl
 
,&t

.f:)urry'€-* ,?i:;. q'#- ol irfu'1

230 5u* Abu Daud (no. 21451).
231 41 714*1u4ru1, (4/3651.

'# $ ,E ,q;l i, e#t;il;, S*, ;:)
trrgJ ?'5,'ok

"Seorang laki-laki dan perempr.ran dari Yahudi telah berzina,

sedangkan kedtnnya telah menikah (muhshadl, kefika Rasulallah #r
datang kepada mereka di Madinah, dan hukum rajam telah dituliskan
(ditetapkan) bag mereka...."

Kernudian dia menyebutkan kelanjutan haditsnya.

t57931. Al Hakim meriwaptkannln23l, dari hadits Ibnu Abbas

a$:

,t+ln bii'nrurej rlLbt * lnr ,Sy, ,iJ
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"Telah didatangkan kepada Rasulallah $ seorang laki-laki

Yahudi dan seorang perempuan Yahudi yang keduanya telah menikah,

kernudian sahabat mernohon .kepada beliau untuk menghukumi

(menrufuskan) masalah diantara mereka, maka beliau menghukum

keduanya dengan hukurnan mjam."

157941Al Baihaqi meriwayatkannyazsz dart hadits Abdullah bin

Al Harits (Az-Zubaidyss'

{:r*r'oru, *i *a h, ,k yt Jh 5t ;r0t'of

Gi *:, {' h, * :, J;., ?r';lul+fu V)

Bahwa ada seorang Yahudi mendatangi Rasululllah &
menceritakan bahwa ada sepasang orang Yahudi berzina, mereka

berdtra telah menikah, maka rasulullah & mernerintahkan untuk

merajam keduanya.

AMullah berkata: Aku adalah orang png ikut merajamn5ra.234

Sanadnya dha1f,

157951. Asal riwa5nt dua orang Yahudi melakukan zina dan

raiam tanpa menyebutkan ihshan dalam Slnhihain,z3s dari hadits hnu

Umar.

Pelajaran lrang dapat diambiL

Para pengikut madztrab Hanafilyah berkeyakinan

bahwa Islam menglaratkan ihshan dengan:

232 a"gr,*, Al Kubn 18/215!,.
233 P"6- naskah asli
zst 1q,r6otl.
235 Shalrili Al Bukhari (no. 6819) dan shahth Mwlim (L6991.
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15796) Hadits yang diriwayatkan dari lbnu Umar secara marfu'

.., . .i: \r;lf?|J;'f*r-'+: '
'Barangsiapa Smng maneyekufukan Allah mal<a bukanlah oftng

yang muhshan (orang baik).o

Ad-Daraquthni menguatkanz3S dan selainnya tidak berkomentar

apa-apa.

Ishaq bin Rahawaih meriwayatkan dalam Musnadnya dari dua sisi.

Di antara mereka ada yang pertama meriwayatkan ihshan dalam

hadits ini dengan ihshan al qadzaf.

,y) i;'J;L Jrlt t;La ,7:a)-.[ovlv]-rrr.
.YrJ;-ilt) Jrt'a)t ti6u

239U-l5797l.Hadits, "Barangsiapa di antara kalian

menemukan orang Wng sedang mengeriakan amalan kaum

Luth maka bunuhlah keduanya (palaku dan obieknya)-"

Hadits ini diriwayatkan oleh Ahmad,2sz OOu Daud,238 redaksi ini

miliknya, At-Tirmidzi2se dan Ibnu Majahzao Al Hakimz+L, N Baihaqizaz

dari hadits lkrimah, dari Ibnu Abbas, sementara itu An-Nasa'i

mengingkarinya.2+s

236 5*u, 76-Daraquthni (3/L471.
237 MusTad Alvnad (1/300).
238 swlan Abu Daud(no.4462\t.
23e Sunn At:firmidzi (1456).
24o Supan hnu Majah (25611.
241 41 7'4*64*1, (4/3551.
242 4t5*un Al Kubm (8/237-2321.
243 Abdul Haq mengisahkannya dalam Al Ahkam Al Wustha (4/881-
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157981. Diriwayatkan dari Ibnu Majah24 dan Al Hakim2as dari

hadits-Abu Hurairah. Sanadnya jauh lebih dhalf dan yang pertama.

Ibnu Ath-Thala berkata dalam Ahkanrnya: Tidak pemah

diriwayatkan kalau Rasulullah S pemah merajam orang yang

melakukan liwath (homoseks), dan juga tidak pemah kalau beliau

menetapkan sanksinya, tetapi yang jelas beliau.bersabda, "Bunuhlah

pelaku dan objelmgl"diriwayatkan dari lbnu Abbas dan Abu Hurairah.

Dalam hadits Abu Hurairah, "Baik orang tercebut sudah menikah

ataukah belum."Demikian sabda beliau, dan hadits Abu Hurairah tidak
'shahih, N Bazzar telah meriwayatkan dari jalur Ashim bin Umar Al

Umari, dari Suhail, dari ayahnya, darinya, dan Ashim perawi yang

mahuk.

Ibnu Majah245 tehh meriwayatkan dari jalumya dengan redaksi,

'Maka mjamlah orang tnng posisinya di atas dan iuga 5ang di bawah.o

Dan hadits Ibnu Abbas berbeda dalam ke-tsabit-annya sebagaimana

yang telah.dqelaskan.

ril :iu *t *.ht J-'S ,s; ,b.[ovqr]-vrr r

eqt) rlit'JL')t,ylSr,J

23gL-157991. Perkataan penulir, airi*uyurt u., bahwa
Rasulullah S bersabda, 'Uika ada seoftrng laW-laki yang

melakul<an hubungan (intim) dengan laki-laki lain maka

keduanya telah berzina-"

2M Sunan Ibnu Majah (no.25621.
zas Al Mustadrak (4/355).
246 5**rrl6nuMajah (no. 25621.
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Hadits ini diriwayatkan oleh Al Baihaqi24T dari hadits Abu Musa,

di dalamnya terdapat Muhammad bin Abdurrahman Al Qusyairi, Abu

11u1irr248 menganggapnya berdusta, dan Abu Al Fattah Al Azdi

meriwayatkannya dalam Adh-Dhu'afa dan Ath-Thabrani dalam Al Kabir

dari sisi yang lain, dari Abu Musa, dan di dalamnya terdapat Bisyr bin Al

Fadhl Al Bajalli, dia adalah seorang perawi yang maihu4 Abu Daud Ath-

Thayalisi telah meriwayatkannya di dalam Musnadnya,z4g darinya.

hr & yt J;rLl,r'& i.t qr.-.[or..]-rrrv
,,r& / E ,{,,<ir truitt ,irtiu q J; ,lu'rt*': *a
d;,*j ,fl-'o( if ifr !r u; ie !.,1 Y :)v *:a14)t ol^, 6

' 
.J3t U|W ,j."t'$:)

2392-155001. Hadits Ibnu Abbas: bahwa n .,rt U.f, #,
bersabda, "Barangsiapa yang menyefubuhi binatang maka

bunuhlah orangnya dan binatangnyn " Ibnu Abbas ditanya,
"Apakah kesalahan binatang tersebut?" dia menjawab, "Aku

belum mendengar alasan beliau tentang hal tersebut, hanya

saja beliau tidak suka daging binatang yang sudah disetubuhi

oleh manusia ifu dimakan."

Diriwayatkan pula bahwa dia menjawab: Jelaslah alasannya, dan

dikatakan: Ini adalah perbuatan yang telah dilakukannya, dan m'engenai

sanad hadits ini terdapat beberapa pendapat.

247 4t-5rnun Al Kubm (8/231-2321. :

248 Al Jarh wa At-Ta'dil (7/3251.
249 Aku tidak dapat menemukannSra dalam dua kitab yang berbeda dari judul Musnad

Ath-Thalnlisi.
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Ahmad250 dan para penulis }otab As-Sunalfsl meriwayatkannya

dari hadits Amr bin Abu Amr dan selainnya, dari lkrimah, dari Ibnu

Abbas dengan redaksi yang pertama.

Sementara perawi lainnya, yaifu dalam riwayat Al Baihaqizsz dengan

redaksi, "Terlalmatlah bamngskpa 5nng menyefubuhi hewan temak."

Dan beliau berkata, "Bunuhlah dia dan hewan temaln5nl" tidak

dikatakan, "lnilah yang dikerjakan dernikian dan dernikian...."

Abu Daud [sd{616'253 Dalam riwayat Ashim dari Abu Razin dari

Ibnu Abbas, 'Tidak ada hukuman bagi orang yang mendatangi

(menggauli) hauan temak." Ini telah mqt-dha[Fl<an hadits Amr bin Abu

Amr.

At-Tirmidzi berkata: Hadits Ashim lebth shahih.

Ketika Asy-Syafi'i meriwayatkan dalam pembahasan tentang perbedaan

pendapat antara AIi dan Abdullah dari sisi Amr bin Abu Amr, dia

berkata: Jika riwayatrya shahih maka aku akan meriwayatkannya.

' Al Baihaqizs4 cenderung kepada menjadikan riwayatrya shahih,

kefika dibantu melalui jalur Amr bin Abu Amr.

Dan apa yang diriwayatkannya pda25s dari Abbad bin Manshur,

dari lkrimah.

t58011 Demikian pula apa yang diriwayatkan dari

Abdurrazzaozs6 6uri Ibrahim bin Muhammad, dari Daud bin AlHushain,

dari lkrimah. Dan dikatakan: Sesungguhnya hadits-hadlts Abbad bin

250 Musnad Al Imam Ahmad (L/2961.
251 5rr* Abu Daud (no. 44641, Sunar At-Tirmidzi (no. 25641, As$unan Al Kubm

karya An-Nasa'l (no. 732[())
2s2 4t^9**, Al Kubn (8 / 233-2341.
zss 5r-n 46, Daud (uiro. 446lil.
254 4t5*-n Al Kubn (8/2341.
zss 1614.
2s6 41 714*1r**r1:karrn Abdurrazzaq (no. L3492]l.
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Manshur yang diriwayatkan dari Ilsimah, didengar dari Ibrahim bin Abu

Yahya, dari Daud dari lkrimah, dun riwayat tersebut menjadi hadits

mudallas karena gugumya dua perawi, Ibrahim adalah perawi png

dha,if menumt mereka, meskipun Asy-Syafi'i menguatkannya, waflahu

alam.

,i)!tury ,*ei-,i;:j oj u*.[o^. r]-rrrr
.a*ltr#$

2393-.158021. Hadits Abu Hurairah , 'Elarangsiapa

Wng menyetubuhi hewan temak (binatang) mal<a bunuhlah

ia dan binabngn5pl" dalam sanadnya terdapat beberapa

pendapat.2sT

Abu Ya'la AI Maushilizs8 msriu/6y3tkan: Abdul Ghaffar bin

Abdullah bin Az-Zubair menceritakan kepada kami, dari Ali bin Mushir,

dari Muhammad bin Amr, dari Abu salamah, darinya dengan riwayat

ini.

' Ibnu Adi259 meriwayatkan dari Abu Ya'la, kemudian dia berkata,

Abu Ya'la berkata kepada kami, 'Telah sampai kepada kami bahwa

Abdul Ghaffar menarik pendapatuiya. Ibnu Adi juga menyebutkan bahwa

mereka ma'alq*nY6.260

zst 1q,r602l.
58 Musnad Abu Ya'la (no. 5987).
25e Aku tidak menemukan dalam Al Kamilrdal<si mifikrya.
260 hnu Hajar mengatakanqa seperti pada catatan kaki naskah aslinya, atau nuzreka

berkata: Apakah engkau mendengar demikian dan demikian ia berkata: Ya, dan ini

menunjukkan bghafful.
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"tt 
p;;t i.t r ,# *i *a ?rt Jb'fi qs) ,'i'_,,*

Fl.
*Perkataan penulis: diriwayatkan bahwa Rasulullah $

melarang menyembelih hewan kecuali untuk dimakan.

Telah disebutkan sebelumnya pada pembasan tentang

perampasan.

.rrq$u.;rl-riir rririt ,Ly.[or . r]-v rr t

2394-[58031 Hadits, "Hindarlanlah hukum-hukum
(hadd) dengan (menjauhkan) st/ubhat."

Hadits ini diriwayatkan oleh At-Tirmidzi,26r Al Hakim,262 N
Baihaqi,263 melalui jalur Az-Zuhri, dari Urwah, dari Aisyah, dangan

redaksi:

LX ri ik Ly, ,:eait 6',;:I.Jrt o; t):;t t)L\l

,o
-, -l t,

.ilttdl

€. t$"ol 'u i:;'- ,rAt d 'r$-.lf iuYr LV t+; d*

'Hindarkanlah hukuman-hukuman dari kaum muslim semanpu

kalkn, jika dia memiliki jalan keluar maka kpangkanlah jalannSn,

sesungguhnjn seomng pemimpin lebih baik bercalah dalam mernberikan

ampunan daripada dia bqsalah dalam mernberi hukuman.o

26r Sunan Atfirrruda bo. L4241.
262 41 114*1udnk (4/SB4I
263 As-Sunan At Kubn(8/2381.
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Dalam sanadnya terdapat yazid bin zyad Ad-Dimasyqi dan dia
perawi yang dhaff, Al Bukhari menyebutkan tentangnya,2il Haditsnya
munl<ar.

Sementara An-Nasa'i berkata.z5s Dia perawi yang matuk.

waki meriwayatkan darinya secara mauquf, dan ini lebih shahih, At-
Tirmidzi mengatakan seperti iht,26s dia berkata: Itu telah diriwayatkan
lebih dari seorang shahabat bahwa mereka berkata demikian.

Al Baihaqi berkata dalam As-sutan:267 Riwayat waki lebih
dekat kepada kebenaran. Rusydin meriwagntkan pula dari uqail, dari
Az-Zuhri, Ruqdin perawi Varry- dln,ifryIr..

15804] IGrni telah meriwaSatlonnya dari Ali secara trurfui

i'jili ryfr\t

waspadailah sanksi-snksi, dan tidak santestiryn bagi imam
unfuk meremehkan anksi. "

Di dalamnya terdapat Al Mukhtar bin Nafi, dia adalah seorang
yang munkar haditsnya seperti yang dikatakan Al Bukhari258, dia
berkatar yang lebih shahihadalah yang terdapat dalam:

15805] Hadits sufuan Ats-Tsauri, dari Ashim, dari Abu wail, dari
Abdullah bin Mas'ud, dia berkata:

M ArTarikh Al thbtr(B/3341
f!! Oatam kitab Adh-Dhu afa wa At Mabutrun(Hat. 251 / no. 644).
266 Sumn At-Tirmidzi (no. 1424).
267 As$umn Al Kubm (B/2gBl.
268 fidfi-nhu'afa l<arya Al Uqaili (4/ZlOl.

.''fJr'i,li_ of gcys, r#-,ti
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6'O;rr 'rlJLit t):fu\l

.Tu;-'t

"Waspadailah (belalah) hukuman-hukuman (hadd) dengan

syubhat, dan belalah kernatian kaum muslim semanpu kalian.o

Dia meriwayatkan dari Uqbah bin Amir dan Muadz pula secara

mauquf, dia meriwayatkan secara munqathi'dan mauqufkepada Umar.

Aku Katakan: Abu Muhammad bin Hazm meriwayatkan dalam

Al Ishaldai hadits Umar secara mauquf dengan sanad yang shahih.

t58061. Dalam riwayat Ibnu Abu Syaibahz5e dari jalur Ibrahim

An-Nakha'i, dari Umar, karena dia telah keliru dalam hukuman karena

hal yang syubhat lebih disukai daripada dia tenrs menerus berpegang

teguh dengan syubhat tersebut.

158071. Dalam Musnad Abu Hanifah karya Al Haritsi2T0 melalui

jalur Muqassam, dari hnu Abbas dengan redaksi asli secara marfu'.

'Hadits, "Tidak tercatat dari wnatku, kesalahan yang
tidak disengaja, Iupa...." Hingga akhir hadits.

Telah disebutkan pada pembahasan puasa dan selainnya.

,e'4$Su.9

JL *uy i, :*6 ie i;} €: uo -[o,r.r].yr1o
,'-i:) i jt ,ls S-) 6- :Ju" J:"

zl
ot, ,!,4Je 4t)l

' , ?. to, . ,o71.e-rFl (...,ue n-PV

26e Mushatnalf lbnu Abu Sglbah (no. 8542).
270 Pengarang berkata: sebagaimana dalam catatan kaki naskah asli, Snkni Al Haritis

adalah Abdullah bin Muhammad bin Ya'kub.

*i ), t t tall df1

84

;!at lr;\t



Talkhishul Habir

2395-155081. Hadits Abu Hurairah: Maiz bin Malik
datang kepada Rasulullah * seralla berkata, "Wahai

Rasulullah C, aku telah betzina," maka beliau berpaling

daring;a.... Hingga akhir hadits.

61-n*16ri271 meriwayatkannya dengan sempuma tanpa

menyebutkan sabda belliau, 'Apakah lamu sudah menikah?" dan ifu

terdapat dalam riwayat Shahihair*72 tanpa penamaan, dan dalam

sebuah riwa5ntzs: $eseorang yang telah rnasuk Islam, dan juga terdapat

perkataannya: dia berkata, oApl<ah lanu sudah maikah?' hanya saja

di dalam kedua riwayat tersebut firCak disebutkan: rnaka berangkatlah,

k€filo batu tersebut nrenlpntuhfuTa rnaka dia berpding dan

bertanrbahlah.... Hirgga akhir ritlalat.

lssogl Betul mernang Al Bukhari dan Muslim merir,rayatkannla dari

hadits Jabir. Dan Ahrnad meriwayatkan2T4 hadits ini dengan

selengkapnya dari hadits Jabir.

'Perkataan penulis: Safu kali pengakuan sudah

(cukup); berlandaskan dengan dalil lnng diriwayatkan bahwa

beliau bersabda Nabi I kepada Unais, "Tan5nkanlah wanita

ini, jika dia mengakuin5a, maka raJamlah dia."

Telah disebutkan pada kisah Usaif. '

27r 5r*r 61-Tnmidzl (no. 1428).
n2 Shahth Al Bukharilno.6825) dan shahih Muslim (no. 1692) (16).
273 shahih Al Bukhari(no.52701.
274 74ro-4 41 Imarn Ahmad (3/323).

\, * fi ,si v ,y* tlk i+,ti:;'.,t7,1t, ,ti.
.ti:L\tr};?t pV w^ -l;u *':,;lt ,",i\ lo *,t ,:l;
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,qA yrrr\ar szw u ,J; ,L-y.[orr .]-rrlr
,yt:l Gi .'r;.:t ilLrltl .'^**CS,s:i,l';Ly ,y, *-";Ni

2396-158101. Hadits, "Barangsiapa Wng melakukan
perbuatan keji ini maka hendal<nya menutupi dirt dengan

Wng telah AIIah tutupi kepadanya, karena Wng
perbuatannya tampak kepada kami mala kami akan
kenalan hukuman padanya," dalam riwapt lain, "Hukuman
Allah-"

Malik meriwayatkannya dalam 
'AI 

Muvnththa'277 f,an Zaid bin

Aslam: Bahwa seseorang mengakui dirinya tdah berzina pada zaman

Rasulullah $, maka Rasulullah $ mernerintahkan untuk melemparinya

dengan krikil.... Hingga akhir hadits.

Dalam riwayatnya pula: Kemudian dia berkata, "Wahai sekalian

manusia telah datang kepada kalian saabz5n untuk menjauhi dari sanksi

Allah, Barangsiapa Snng mengerjakan pubuatan keji ini...." Kemudian

dia menyebutkannya, dan pada akhimya, oMaka l<ami tqakkan
kepadanya squai Wng terdapat dalam kihbuttah," Asy-Syafi'i

meriwayatkannya 27 6 lan Malik, dia berkata, "Haditsny a munqathi'."

Ibnu Abdul Barr 6n1*1u.277 Aku tidak mengetahulz78 1ru611, 1ni

disandarkan oleh banyak sisi.

Maksudnya adalah: dari hadits Malik, tetapi jika tidak:

27s Muwaththa 'karya Imam Malik 12/8251.
276 61 g*rl lorya Asy-g;aft'l(6/t41l. .

277 61-1rr.,1rid lS/92U.
zta p/6031.

1r,6.
. djll J.>
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t58111 Al Hakim telah meriwaSratkannya dalam Al Mustadral4Te
dari AI Asham dari fu-Rabi dari Asad bin Musa, dari Anas bin Iyndh,
dari Yahya bin said dan AMullah bin Drnar, dari hnu umar: Bahwa
Nabi S bersaMa setelah merajam Al Aslami, beliau bersaMa,

'Uauhkanlah perbuatan kqi ini....'Hingga akhir hadits.

Kami telah dalam &nz Hilal Al Hifar dari Al
Husain bin Yahya Al Qaththan, dari Hafsh bin Amr Ar-Rabbali, dari
Abdulwahhab Ats-Tsaqafi, dari Yahya bin said AI Anshari, dengannya,
hingga sabda beliau, 'Maka hendalmjn manutupi dii dengan 5nng tetah
Allah futupi "hnu As-Sakkan menganggap hadits '.-i shahih,
Ad-Daraquthni menyebutkannya dalam Al llal, dia berkata: dia
merirarayatkan dari Abdullah bin Dnar s€ss16 mutal, dan lebih mirip
kepada mmaL

t

Catatan:

Kefika Imam Al Haramain menyebutkan hadits ini dalam .r4n-

NihaSah, dia berkata:' hadits tersebut shahih yang keshahilr.ilrnya
disepakati.

Ibnu Ash-Shalah mengomentarinya dengan berkata: inirah yang

membuat terkeiut para ulama hadits, dan syubhat-syubhat seperti itu
sangat banyak, yang menyebabkan banyak aspek Spng harus dikaji oleh
sernua yang faham dan alim akan ilmu hadits.

lfr ,Ll- .[o,l,r r] -yrlv
.'-^3'c]lli ,'.-i5't*]]i :EC fu,

G Jtt &:t *'bt *

27e 41 114*1u4o1, (4/zM, gggl
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2397-158121 Hadits: Bahwa Nabi $ bersabda tentang

kisah Maiz, "Barangkali engl<au telah menciumnya, atau

barangkali engkau telah menyenfuhnyn."

Al Bukhari2s0 *"riru,Tayatkan dari hadits Ibnu Abbas dengan

redaksi, "Barangkali engkau menciumnya, " meliriknya atau

memandangin5m?" Dia menjawab, "Tidak," dia bertanya lagi, 'Apakah

engkau membarirtgkannSa?" dia meriawab: ffidaklzar,,"u. "

Al Hakim meriwayatkannya,zs2 dari jalur lain, dari Ibnu Abbas

dengan redaksi, 'Ehmngkali engkau menciumnS/a?" dia menjawab,

'Tidak,' dia bertanya lagi, 'Atau menyenfuhnya," Dia menjawab

kembali, 'Tidak,u dia bertanya, "fugl<au melakukan ini dan ifu?':fidak'
283 dia menjawab, Ya."

t tfz.;F;'y+ ,Fi b e {:4 eie , ,17.
*Perkataannya, *r* datang Orurn riwayat dalam

kisah Maiz, "Kenapa karnu frdak meninggalkannyn?"

Telah disebutkan pada hadits Jabir.

,U ;;r;:) ),^ :e ::D r'j,';-[o,r r r] . v r r n

2398-158131 Perkataan penulis: Dia meriwayatkan,
"Mengapa kanu frdak mengembalikannya kepadaku,

baranglali dia mau bertobat."

28o shahth Al Bukharikro. 68?f,ll,.
281 Ini hanyalah perkataan perawi sebagaimana dalam catatan kaki naskah aslinya.
282 Al Musbdnlt (4/3611.
283 Hanya perkataan perawi pula yang telah disebutkan dalam catatan kitab aslinya.

6zI lt -rrtt

'qJA aJ'lJ
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Abu Daud284 meriwayatkan dari hadits Yazid bin Nuaim bin

Hazzal, dari ayahnya, dia berkata: Ketika itu Maiz binMalik adalah anak

yatim yang diasuh oleh ayahku, kernudian dia tergoda (untuk berzina)

dengan seorang budak perernpuan di kampung, lalu ayahku berkata

kepadanya, "Datanglah kepada Rasulullah S dan ceritakanlah apa yang

telah kau perbuat, mudah-mudahan saja beliau mernohonkan ampunan

unfukmu.... lalu dia menyebutkan hadits tersebut. Dan di dalamnya

disebutkan: Ketika dia dira;am dan batu pun mengenainya maka dia pun

teriak kesakitan, kemudian Abdullah bin Unais menjumpainya dan

melemparinya hingga terkena betisnya hingga dia membunuh, kemudian

dia mendatangi Nabi $ dan beliau pun berkata, 'Mengap engkau tidak

(mau) meningallann5a? hpnglali dia Inau bertobat dan Allah

menerfurm tobhSa. "Sanadnla hasarl.

.r';)' Jt 1?\t'*:, ,l';-Yrl1

2399. Perkataan penulis: Hukuman orang yang
merdeka adalah diserahkan kepada Imam.

Aku katakan:

158141 Di dalamnya terdapat atsar, yarry diriwayatkan oleh Ibnu

Abu Syaibahz8s mehlui jalur AMullah bin Muhairiz, dia berkata:

Jumu'ah, hukuman, zakat dan /ai'diserahkan kepada pemimpin negara.

,i*$t, 16 i1 t *i {'ht J-'s,L+ *

2A Sunan Abu Daud(no. 4y'.Igl.
26 Mushannaf lbnu Abu $nibah(no. 8u188).

c t. c , o lz
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*Hadits: Bahwa Rasulullah $ memerintahkan untuk
merajam Maiz dan Ghamidi3ryah, tetapi dia tidak datang.

Sebagaimana yang telah dia katakan dengan Maiz, belum

terdapat dalam jalur hadits bahwa dia datang, tetapi dalam jalur yang

lain dia tidak datang, Asy-Syafi'i menetapkan hal itu.

Sedangkan Al Ghamidiyyah, tercantum dalam Sunan Abu
Dau&86 dan selainnya yang menyebutkan hal tersebut.

6:;f ,F6 ,:"1 G ,r-; ,rj e4* -[o,rlo].yr..

Awnbl jt y. ciAv ,*:r.& irht * lnt Jyt
):ilb lWu.. iqu ,{ €.,*'lJ ,it-'j i ,rs?t g
it#:-) ,tl *:.Av ,g"Ft &7 jt lt ti>:-x*,tr rlI};t i rp:pJti

'S:-" & rAt *Y,-;
2400-[58151 Hadits Abu Said dalam kisah Maiz,

Rasulullah S memerintahkan kepada kami untuk
merajamnya, kami pun bertolak kepadanya hingga kami
sampai kepada Baqi' Al Gharqad, kami tidak menggali tanah
untuknya, kami pun merajanrnya dengan fulang, tanduk dan
porselin, kemudian dia mencoba kabur, kemudian kami
mengikatnya dan melemparinya dengan batu karang lnng
panas hingga dia mati.

Hadits ini diriwayatkan oleh y*1i*287 dari hadits Abu Said.

2& Sunan Abu Daud (no. 44/;0 - 4443).
287 Shahih Muslim (no. 1694).
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,lt hr Jb ffi ,'.>y .[ortr]-tt.r
.i-yUJJ.

24OL-158L61 hadits: Bahwa Rasulullah $ menggali

lubang untuk Al Ghamidiyah.

Hadits ini diriwayatkan oleh Muslim dari hadits288 3rtu16aha9

dengan redaksi: [-alu diperintahkan kepadanya dan digalikan untuknya

hingga batas dada, kemudian beliau memerintahkan para sahabat untuk

merajamnya.

Catatan:

Penetapan zina Al Ghamidi5ryah berlandaskan pengakuannya,

para shahabat bertanya, dan mereka wajib menjawabnya.

*iA.W. t *, {'h, J,'fi ,il3i ,t'i*
'P"rkut..n penulis: Diriwayatkan bahwa Rasulullah $

tidak menggali lubang untuk Juhniyyah.

Ifu merupakan zhahir hadits sebagaimana yang telah

diungkapkan sebelumnya dari Imran bin Hushain, tetapi itu merupakan

pendalilan tanpa menyebutkan dan tidak ma,riajibkan darinya unfuk

diadakan kajam) tersebut.

zu 1Q,1604L
28e Shaliih Muslim(no. 1695).
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L( ,;7 i ,;A i; a^i ,tj L.*.[o,rrv]-vr.Y'

)duril,J oi"rt-, r' # b,,*'dt ;:u,gl1u; ;; t:",i tL,

24O2-158L71. Hadits Abu Umamah bin Sahl bin
Hunaif: Bahwa seorang laki{aki tertuduh telah berzina
dengan seoftmg perempuan, maka nabi C
memerintahkann3a unfuk dicambuk dengan pelepah kurma.

Diriwayatkan pula: Bahwa Nabi $ memerintahkan mereka

unfuk mengambil seratus batang kurma dan mencambukya dengan

sekali pukul.

Asy-Syafi'ps meriwaSntkannSn dari Sufuan dari Yahya bin Said,

dan Abu Az-Zhad kedtnnya dari Abu Urnarnah.

Al Baihaqi juga meriwayatkannya,29l diu berkata' Ini adalah riwayat

yang mahfuzh dari Abu Umamah secara mursal.

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Ahmad,292 dan hnu Mala[293

dari hadits Abu Az-Zinad, dari Abu Umamah bin Sahl bin Hunaif, dari

Said bin Sa'd bin Ubadah, dia berkata: Di antara rumah kami ada

seseorang yang serba kekurangan dan lemah, suafu hari dia telah

berzina dengan budak perernpuan, maka Sa'd mengadukan hal ini

kepada Rasulullah #r, maka beliau memerintahkan, oCambuHah dia

serafus pukulano dia berkata, "Wahai nabi Allah, dia tidak

mampu untuk menanggungnya, jika kami memukulnya sebanyak seratus

kali, ia pasti mati," kemudian beliau bersabda, 'Kalau bqttu ambillah

2e0 Al Utrun karya Asy-Syafi'l (6/L361 dan Musnad AslxlafiI Gfal. 3621.
2e7 Asaswnn Al Kubn(8/3201.
2e2 Musnad Ahnad (5/222).
2e3 Srrunlbnu Majah (no.25741.
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safu batang yang terdapat di dalamn5n serafus tangkai kecil, dan

pukuttah satu kali saja, kernudian lepaslah dia."

Ad-Daraquthni meriwayatlarqg4 dari hadits Fulaih, dari Abu

Hazim, dari sahl bin Sa'd, dia berkata: terdapat di dalamnya Fulaih, dan

yang benar adalah: dari Abu Hazim, dari Abu Umamah bin Sahl'

Abu Daud295 meriwayatkan nya dari hadits Az-Zuhi, dari Abu

Umamah, dari seorang lelaki Anshar.

An-Nasa'i.meriwayatkannya,296 dari hadits Abu Umamah bin

Sahl bin Hunaif, dari ayahnya.

Ath-Thabrani meriwayatkannya,DT d*i hadits Abu Umamah bin

Sahl dari Abu Said Al Khudri.

Seluruh jalur ini mahfiizh, maka Abu Umamah telah

meriwayatkannya dari sekumpulan sahabat dan pemah menjadikann9n

hadits mursal.

J-'fi ci ,lqY .[o,rt r]-v t'r,,lu',:r : ;Aht
'{.ll3t 6 de;rilt \#.1

2403-158181 Hadits: Diriwayatkan bahwa Rasulullah

$ bersabda, "Tegaklanlah hukuman terhadap budak-budak

I<alian."

Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Daud,298 An-Nasai,zgg Al

Baihaqi,3oo dari hadits Ali, asalnya adalah dari Muslim,30l secara

2e4 Sumn Ad-Daraquthni 13/991.
zes Suan Abu Daud oo. 44671
zec 4"5**7 Al Kubn(no. 73098).
n7 Al Mu'jam Al Kabir (no. 544,6).
zeg Sman Abu Daud lno. M73l
zee fls.gunn Al Kubn An'Nasa'i (no. 7339)
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nnuqut dari reddksi AIi dalam sebuah hadits, Al Hakim302 lalau hingga

dia meriwayatkannya dalam Mtsbdnk-nya.

,tj ei* .[ort r]- r t' t
.riififi u.6;',#

24O4-t58191. Hadits Abu Hurairah, "Jika salah stu
budak percmpuern lralian benina dan terungkap
pefruatannya, mala cambuklah dia...." Hingga akhir hadits.

Hadits ini diriuayatkan oleh Al Bukhari dan Muslim (mutbhq

'alaitl.Sog

';f *:, ,1, lrr j;" '6 ,Ll- .[o,r.y]-vr.o

)4!:, tAL 
'b, |&5 i*Uiiu.

2405-158021. Hadits: Elahwa Nabi g mernerintahkan

untuk merajam Al Ghamidiylrah, kemudian menshalatkan
dan menguburkannya

Hadits ini diriwayatkan oleh Muslim,M duri hadits Buraidah

dalam kisahnya, dan di dalamnya disebutkan: kernudian memerintahkan

unfuk menshalatkannya dan menguburkannya.

3@ ,4s.1man Al Kubn An-Nasa'i $n29,2451
sot shuliili Mustim lno. 77 O5l.
302 tr1 114* 1u4^1, (4 /969l.
3o3 Shalrih Al Bul<hari(no.21521fur dalzhMuslim (no. 1703)
3o4 Shahih Muslim(no. 1695).
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Pelajaran yang dapat diambil:

Al Qadhi .lyadh !skata'305 perkataannya, uMaka beliau

menshalatinya," dengan men-fathtah'kan huruf shad dan laam mqtrxut
jumhur para perawi Muslim, tetapi dalam riwayat Ibnu Abu Syaibah3os

dan Abu Daud disebutkan,3oT "Kemudian dishalatkannya," dengan men-

dhammal>kan huruf shad dengan wazan maihul, dan dikuatkan dengan

riwayat Abu Daud3oS yang lain, "Kemudian beliau memerintahkan

mereka, dan mereka pun menshalatinnya."

.dt ;;i>'bu :iy -[o,rv r].r t.r
24O6-1582U. Hadits Shalat atas Juhniyyah

Muslim meriwayatkannga,30g dari hadits Immn bin Hushain, dan

di dalamnya disebutkan: Umar berkata, "Apakah engkau

menshalatinya?"31o beliau menjawab, 'Dia telah bertobat dengan tobit
sebenamya, jil<a tobatnya dibagi kepada tuiuh puluh onng Wng
berdosa, maka niscaya mereka akan mendapatkan bagian seluruhnya."

Catatan:

Perkataan fu-Rafi'i menunjukkan bahwa Rasulullah &
menshalati Al Ghamid$yah dan memerintahkan untuk menshalati Al

Juhniyyah, sementara dalam riwayat Muslim sebagaimana yang Anda

305 krnal Al Muallirn (5/523).
306 Al Mushannaf karya hnu Abu Syaibah (5/il21.

' fi? Sunan Abu Daud lno. 444;21
3o8 hid (no. rl4gl).
w shahih Mtslim (no. 15961
3ro Dahm naskah asltnya: 1,ria$ aaam riawayat -. l*i*fi1, yang ditetapkan adatah

yang ada dalam riwayat l. yang terdapat dalam shahih Muslim, tanpa hamzah

istifham
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ketahui bahwa beliau menshalati Al Juhni5yah,3ll. sedangkan riwayat Al

GhamidiSryah mengandung kemungkinan (shahih atag tidak riwayatrya

tersebut).

.;,$lt f, P, t:t ii:j-Y t . v

2407 - Perkataan penulis: Terdapat khabar tentang
penolakan banci.

158221. Al Bukhari3rz dari hnu Abbas:

fl&AL Je')t'u';,)At pi {'X', ,*|}t',f
X't JbU, u;ti 'i6 ,E;.'u,riif ,iu ,,rAt'n

.:iil6'e"lt,(x$it
Nabi $ melaknat orang laki-laki lnng menyerupai perernpuan

dan orang perernpuan lnng menyerupai laki-laki, beliau bersaMa,

'Keluarkan mqel<a dad rurmlr-rumah lalian," dia berkata: Kemtldian

Nabi $ mengeluarkan si fulan dan si fulanah.

Al Baihaqi meriwa3ntkannya,3l3 dia menambahkan, Umar

mengeluarkan seorang banci. Dalam sebuah riwayakrya3l4 disebutkan'

Abu Bakar mengeluarkan 1nng lain.

t5833lAbu Daud meriwayatkannya dari Abu Hurairah:

3tt 16/6051.
ltz shaliili Al Bukhari bo. 5886).
st3 4sgunn Al Kubm (8/2241.
374 617.
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i*'&,'-rr eH-. h # \, * jtt ,)r-t ,J
,:rtur'#- ,y, Jy., l1P t-ii lg 6 :Jtit 16u;#lt

*>-#t,...glt iY6*rl1
Didatangkan seorang banci kepada Rasulullah $ yang kedua

tangan dan kakinya telah dicat dengan pacar, Rasulullah '$ bertanya,

,Kmapa ini?o kemudian dijawab, "wahai Rasulullah, dia berdandan

menyerupai wanita," maka beliau mengusimya dan memerintahkannya

lalu dia diasingkan ke Naqi.... Hingga akhir hadits.

l1824l. Al Baihaqi meriwayatkan3ls 6ri hadits Muhammad bin

Ishaq dengan sanadnYa:

,ry *, t'l&t * yt );'w ,* orLlt;trr
i Jt ru,{.G i. :-b * +d. 4c otsj,$ t,?+i,4,cv'- ,' 7

,*-lat JL J;lnt',y) ,9,a, tb J;t^)t i Pr {'\tt ,;'*
,?+ +t:, U'q{t ,',-i'4'"; iC'- --;})t d i e 4) o>i ii

.L^r| ?\$
"Terdapat tiga orang banci pada masa Flasulullah db: Mati, Hidm

dan Hit, Mati adalah suami Fakhita binti Amr bin Aid, maka Rasulullah

,$ melarangnya untuk menggauli istri-ishinya, kemudian beliau juga

melarangnya untuk mernasuki Madinah, kemudian diizinkan baginya

pada hari Jum'at, dia bertanya lalu pergi. Dan turut diasingkan pula

temannya, yaifu Hidm dan Hit.

31s 6O. 911.
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Catatan:

Hit'dengan meng-kasrah huruf rla'setelahnya ja' bersukun dan
huruf ta ' pada huruf terakhimya, udu. sr"g mengatakan yang benar
adalah: dengan nun dan 6a' tunggal, seperti inilah yang dikatakan oleh
Ibnu Darustuwaih.

Dia berkata: Selain huruf tersebut adalah keliru.

158251 Ath-Thabrani meriwalratkansr6 du6 hadits watsilah bin
Al Asqa dari haditsnya yang terdapat: Nabi $ mengusir banci dan
beliau mengusir si fulan.

Atsan

,6:rA iv 'tf 'ot rL+-["^y1J.y r .A,U) .P
.!i jtttf,

24O8-158261: Hadits: Seorang budak wanita milik
Ibnu Umar berzina, maka dia mencambuknya dan
mengasingkannya ke Fadak.

Ibnu Al Mundzir dalam Al AusttflT meriwayatkan dari lbnu
Umar: bahwa dia memberikan hukuman budak yang dimilikinya karena
budak tersebut telah berzina, dan mengusimya ke Fadak.

316 41 Mu'jam At l{abir (22/85/no.2OS), terjadi salah cetak dari kata at t<humib
, - _ kepada kata Al Habasyah, di dalamnya terdapat kata: Umar mengusir furan.
317 Ia menyebutkannya melatui iatur Al Auinuqi dalam As-Sunan At iubm (g/Z4gl.
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,y.; :ii';-loAYV].Y 1.1

a;">l k.,;l :Jv e;k tE ,i :Ju t'ir'# Ji :ftrr

2409-158271. Perkataan penulis: Ubaidillah bin

Abdullah bin Utbah ditanya, tentang budak perempuan,

apakah dihukumi orang merdeka, dia meniawab: Ya benar,

ditanya lagi: Dapat riwayat darimana? Dia berkata: Kami
mengetahuinp dari para shahabat Rasulullah $, mereka

juga mengatakan demikian.

Al Baihaqisls meriwayatkannya melalui jalur Ibnu Wahab, dari

Yunus, dari Ibnu Syihab, bahwa dia mendengar Abdul Malik bertanya

kepada Ubaidillah bin Abdullah bin Utbah, dia menyebutkan riwayat

sepertinya.

. Al Baihaqi3lg berkata: Telah sampai kepadaku dari Muhammad

bin Yahya bahwa dia berkata: Aku mendapatkannya dari Al Auza'l

seperti yang dikatakan oleh Yunus.

Al Baihaqiszo meriwayatkan dari jalur Abdurrazzaq, dari Ma'mar,

dan Az-zvhri, dari Ubaidillah bin Abdullah bin utbah, dia berkata: Abdul

Malik bin Manuan bertanya kepada Abdullah bin Utbah tentang budak

perempuan.... Kemudian dia menyebutkan riwaSntnya.

.t,iJ' JLa?';LLf ,|,>y-{o,rrr].v t r .

.u; oji.ei r;tLbt .* i,r Jri

318 As-1unan Al Kubm (8/2L61.
sLe As\Suan N Kubm karya Al Baihaqi (8/L261lmam Ahmad berkata: "Muhammad

bin Yahya telah mengabarkan kepadaku." Maka penyampaiannya milik Imam

Ahmad, dan Al Baihaqi bukan seperti yang dikatakan Al Hafizh.
s20 9r. g;1
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2410-[58281. Hadits: Bahwa Umar mengasingkan ke
negeri Syam.

Said bin Manshur berkata: Husyaim menceritakan kepada kami,

Abu Sinan dan Al Ahlaj menceritakan kepada kami, dari Abdullah bin

Abu Al Hudzail: Bahwa Umar bin Al l(haththab datang kepada seorang

pernabuk khamer pada bulan Ramadhan, dan memerintahkannya unfuk

memukul 80 kali cambukan, kemudian mengusimya ke negeri Syam.

Al Bukhari32l mernberikan komentar dari safu sisi, Al Baghawi

meriwayatkannya dalam. Al Ja'di54a1,szz dia menambahkan, Umar jika

marah pada seseorang, rnaka dia mengusimp ke Syam.

158291. Al Baihaqi meriwa5ntkans2s 6uri Umar: Bahwa dia

mengusir ke daerah Bashrah.

Aku katakan: AMurrazzaq meriwayatkan3za 6ri Ma'mar, dari

Ayyub, dari Nafi': Bahwa Umar mengusir ke daerah Fadak.

158301. An-Nasa'i meriwayatkannya,32s 41-11r*i6ri325 Al
Hakim,327 Ad-Daraquthni32s d66 hadits Ibnu Umar: Bahwa Nabi S
memukul dan mengusir (mengasingkan), Abu Bakar pun demikian,

begitu pula Umar.

Ibnu Al Qaththan mq-shahibkannyaszg sementara Ad-

Daraquthni ie mjil>l+an riwaSntrp yarg mauqufSSo

32t 5L1i11i 41 Butrhari k:r.. 67791.
322 6u6i1t Ali bin Al Ju'd (no. 595).
3a As.runan Al Kubn (8/2221
324 Mushannaf Abdumaq(13316, 13326)
3% As-9urmn Al Kubm (73421.
326 Sunan At-Tirmidzi (no. 1438).
327 41 74* ludnk (4/ 3691.
328 5*un 66-Daraquthni (3/L57 -1581.
32e Bayan AlWahm wal lham (5/44+4451
33o Sunan Ad-Daraquthni (3 / L67 -L68ll.
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.'h;La? o*L'of ,Ly.[orrr]-rtr r

2411-1583U. Hadits: Bahwa Usman33l mengusimya
ke Mesir.

Aku belum temukan riwayat tersebut.

t5832]. Ibnu Abu Syaibah meriwayatkan3s2 dengan sanad yang

majhul, bahwa Utsman mencambuk seorang wanita karena telah

berzina, kemudian mengusimya ke Khaibar.

.Uit ?;,JG # Ll,Ly-[o ,.,Yr] . Y r \ Y

2412-tSS33l. Hadits: 'Bahwa sesungguhnya Ali
berkata: Dua bangsa kaum Luth telah dirajam.

Al Baihaqi333 meriwayatkannya melalui berbagai jalur bahwa

beliau merajam bangsa Luth (homoso<).

,L1Qt 4:) ;L ,,lG'>v, Ll l>y .[o,rrr]-r t r r
1t;K ,:* jtu*r;TJ |i? hr Lf q+ 6 :Ju; ,J#
'{-'f 'ty ,rl"ii i? ?ur 'of * og ',JL -ib tr er-

.;-r*ru'rC Op ,;rill1
2413-t58341. Hadits: Bahwa seorang laki{aki

berkata, "Sesungguhnya aku telah berzina tadi malam," dia
ditanya, "Kami tidak mengetahui bahwa Allah

ssr 1q,2606)
tsz'fir"6u*ul tbnu Abu Sgibah (LO/83/no. 8tIl71.
333 4t-5** Al Kubn (8/2321.
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mengharamkannya," kemudian dia menulis kepada Umar
tentang masalah ini, maka Umar pun membalasriya: Jika dia

mengetahui bahwa Allah mengharamkannln maka

berikanlah dia hukuman, jika dia belum mengetahuinya
maka beritahukanlah, jika dia kembali melakukannya maka

rajamlah dia.

Al Baihaqi334 meriwayatkan dari riwayat Bakr bin AMullah dari

Umar: bahwa dia menulis kepada seseorang, "Kapan engkau

melakukannya dengan perempuan?" Dia berkata, "Tadi malam," Dia

bertanya, "Dengan siapa?" dia berkata, "Dengan Ummu Matsway." Yaifu

ibu rumah tangga, dikatakan kepadan5n, "Engkau telah celaka," dia

berkata, 'Aku tidak mengetahui .kalau Allah mengharamkan zina,"

kemudian Umar memintanya unfuk bersumpah, lalu Umar

mengampuninya.

t58351 Kami meriwayatkan dalam Faunid AMul Wahhab bin

Abdurahim Al Jubai.

Dia berkata: Sufuan mengabarkan kepada kami, dari Amr bin

Dinar: Bahwa dia mendengar Said bin Al Musayyab berkata: Dia telah

menyebut zina dan diusimya adalah ke Syam, maka seseorang berkata,

"Aku telah berzina tadi malam," kemudian dia berkata, "Apa yang kamu

katakan?" dia berkata, "Atau Allah telah mengharamkannya? Aku tidak

tahu kalau Allah mengharamkannya,'lalu dia menulis kepada Umar dan

berkata, "Jika dia mengetahui kalau Allah mengharamkannya maka

hukumlah dia, namun jika dia tidak tahu maka beritahukanlah, lika dia

kembali mengerjakannya maka hukumlah dia."

Demikianlah yatg diriwayatkan oleh Abdurrazzaq3ss dari Ibnu

Uyainah, dia juga meriwayatkanny6335 dari Ma'mar, dari Amr bin Dinar,

334 4t-5** Al Kubra(239/81.
'sz' \14asfi2ryaf Abdurrazzaq (13643)
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dia menambahkan: Sesungguhnya orang yang menulis kepada Umar

adalah Abu Ubaidah bin Al Jarrah.

Dalam riwayatnya: Bahwa Utsman adalah yang memberi isyarat

Umar:$,.

158361. Al Baihaqi meriwayatkannya3sT dari jalur Yahya bin

Abdurrahman bin Hathib kisah Umar dan utsman tentang budak

perempuan yang berzina sementara dia adalah orang asing (a7hm), dan

wanita itu mengaku bahwa dia tidak mengetahui akan pengharaman

zina.

,'i:-f*

'ti'r":t
,t i:w *-r-r6t'ut 'dt td ...dt r\sr ,;}'-

'Perkataan penulis: Dikisahkan dari

Rabbah: Bahwa dia membolehkan beriima
perempuan yang telah digadaikan.

Telah disebutkan dalam pembahasan gadai.

Atha bin Abu
dengan budak

.U? { t* U';L u.tlf,Ly.[o,r,Yv]-Y t \ t

24\4-158371. Hadits: Bahwa lbnu Umar memotong

tangan budak laki-laki yang telah mencuri-

Asy-Syafi'i338 meriwayatkan dari Malik, dari Nafi' bahwa budak

laki-laki milik Ibnu Umar mencuri dan dia melarikan diri. Maka Abdullah

mengirim surat kepada Said bin Al Ash karena dia adalah Amir Madinah.

336 Uh. Referensi sebelumngra.
337 As15u7at7 Al Kubn (8 / 238-2391.
338 Musnad Asbswfif (Hal 230).



Talkhishul Habir

unfuk memotong tangannya, Said menolak permohonannya, seraya

berkata, "Janganlah memotong tangan seorang budak jika dia mencuri,"

maka Ibnu Umar berkata kepadanya, "Dalam kitab apakah engkau

menemui aturan ini?" maka Umar pun memerintahkan untuk memotong

tangannya.

Abdurrazzaq meriwayatkan dalam Mushannafnya339 dari

Ma'mar, dari A5ryub, dari Nafi': Bahwa Ibnu Umar memotong tangan

budak laki-laki yang mencuri, dan mencambuk budaknya yang berzina

tanpa mengangkat perkara tersebut kepada penguasa.

t58381. Dia juga meriwayatkannya dari jalur yang lain340 dan di

dalamnya terdapat juga kisah Aist/ah.

Dan Said bin Manshufal meriwayatkqn dari Husyaim dari Ibnu

Abu Laila dari Nafi' dengan makna hadits yang sama.

.d? Ali ".ti $.tL't:l :qy. [oArl]-r t I o

2415-158391: Hadits: Bahwa Aisyah memotong

tangan budak perempuannlr.r yang telah mencuri-

Hadits ini diriwayatkan oleh Malik dalam Al Muwaththuil2,

Asy-Syafi'i3a' jugu meriwayatkan darinya, dari Abdullah bin Abu Bakar,

dari Amrah, dia berkata: Ais5nh beranjak ke Makkah dan dia bersama

budak laki-laki Bani Abdullah bin Abu Bakr Ash-Shiddiq, kemudian

diceritakan kisah bahwa budaknya tersebut tertangkap sedang mencuri,

kemudian Aisyah pun memerintahkan unfuk memotong tangannya.

zss 14ut621y721f A bdurrazaq (no. L897 91.
340 14ut6*nu1 Abdurmmq (no. 18985).
341 puri jalur Al Baihaqi dalam As^Sumn Al Kubm (8/2861.
342 Muwatlitlia, Al lmam Malik(Z/8g?a33)
343 Musnad Al Imam Syafi'l (Hal: 335).
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.w:*, a'dl'&'a*Ll ,Ly.[o,rt .]-t t t r

2416-t584O1. Hadits: Bahwa Hafshah telah

mernbunuh budak perempuan lpng telah mensihimya'

Malik meriwayatkannya dalam At 14,*u11i71iu'?a4 dari

Muhammad bin Abdurrahman bin Sa'd bin Zurarah, bahwass telah

sampai kepadanya sebuah khabar: Bahwa Hafshah telah membunuh

budak perernpuan yang telah mensihimya, 9m9 mana sebelumnya dia

(Hafshah) telah berkata kepadanya, "Kamu merdeka apabila aku mati.u

Abdurrazzaq juga telah meriwayatkan dari jalur lain,ffi di

dalamnya terdapat redalrsi: maka AMurrahrnan bin 7.aid bin Al

Khaththab mernerintahkannya untuk menrbunuhnSn, kemudian Utsman

bin Affan mengingkari hal tersebut, maka hnu Umar berkata

kepadanya, ',Kenapa engkau mengingkari Ummul Mukminin yang telah

membunuh seorang budak yang telah mensihimya dan mengakui akan

perbuatan ifu.o 
.

.U) t;';l o:* +$Ll,Ly . [oA t r]-r t t v

2417-1584t1. Hadits: Bahwa Fathimah mencambuk

budak perempuannlra lnng telah berzina.

Hadits ini diriwayatkan oleh Asy-Syraf iil7 dan AMurrazzaq3€

meriwayatkan dari Sufuan, dari Amr bin Dinar, dari Al Hasan bin

w Munilzila' N Inpm Malilt 12/87 1,l.
w e/anl.
% Mnhamal Abdumaq (no. 18747).
*7 Musnd Al Iman Asy-Sgfr I (no- 362I
w Mushannaf Abdurnmq(no' 13603).
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Muhammad bin Ari: Bahwa Fathimah binti Rasurulrah s terah
mencambuk349 budak paempuannlra yang telah bqana.

158421- lbnu wahab tdah meriwayatkan, dari Ibnu Juraii, dari
Amr bin Dinar: Bahwa Fathirnah binti Rasulullah s telah mencambuk
budaknya sebanyak 50 kali iika dia berzina.

se Datam naskah (c) dan (.), sb MtmadAsy\gfifif 
'n,rtulis: 

(.a>),Memberi sanksi,,,
sementara dalam Mushannaf Afiurraaq (cr.r,l+) ,,mencambuknya.,, 

sebagairnana
yang terdapat dalam kitab asli.
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KITAB HUKUIvIAN MENUDUH

r 5&t ,i;; €j +,rt- .[o,rtr]- r t r,r
.y|ylr p>t;Uit r:e;5 J'$3:*s,a{t ,...er;;rlr

2418-158431. Hadits Abu Hurairah, 'Jauhl<anlah

tujuh hal 5nng mencelakalan..." Hingga akhir hadits. Di
dalamnya disebutkan, "Dan memfihah berzina wanita baik-
baik, Wng lengah, Iagi beiman."

Hadits ini diriwayatkan oleh Al Bukhari dan Muslim lmuttafaq

'ataihleso dari jalur Abu Al Ghaits, darinya.

,*t ;ah, &iG'^f; ,s:i ,Ly.[oAt t]-r t t r.

fq ?i q:i ,&t ;$it',-L"rt ;u:At ?t-bt iCl;
."(At;i,pt'uT, .it, iLir 7G.l'rtl'a Ji:i.

2419-[58M1. Hadits: Diriwayatkan bahwa Nabi C
bersaMa, "Barangsiapa Wng mengerjakan shalat lima
waktu, dan menjauhi tuiuh dos bear, mala dia akan
dipanggil pada hari kiamat untuk memasuki pintu suga

sso Shahili Al BukharlkD.2766l dan Shahlh Musltm (no. 89)
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darimana pun tlia kehendaki." Beliau menyebutkan diantara

tuiuh dosa besar tersebut adalah: Menuduh wanita baik-baik

berzina.

Ath-Thabrani35l meriwalntkan dari jalur Ubaid bin Urnair Al-

Laitsi, dari ayahnya, dia berkata:

irl:f!:yt:>it )* G *:t $?h, * ht li' ,lG

,e+ & \t "e;s C;:ir e(fa)r e;3 ,oi,o3t br

,6Jt {:,*&l n",p;iui,W\, & C}F.:tlfr
*r*it &i.1t, SrPy',]:t'l t'& e JC rh S*' 5-

)V'Ftt ,|.\tt *rrtiloL5t ,iit ,*i1 u 
"Ut: 

,:6;

,f.At 4r;ll,l+t:t,;?At uu;)r'6ttl3,C.St ffi ,fir
"ty,;rt1t,i.it,2,t::t;?t ; tr! ;;;l

Rasulullah & bersabda dalam haji Wada', "sasungguhn5n pam

r4nli Nlah adalah oftrng Sang menqal*an shalat, dan siapa saja gng
mmqakkan shalat lima tnktu Sang ditebpkan oteh Allah atas para

hamba-Nya, serta meniauhi tuiuh dosa b*ar gnng Allah lamng."

Kemudian salah seomng sahabat beliau bertanya, "Ada bempa jumlah

dosa besar wahai Rasulullah?" beliau menjawab, 'Ada tuiuh, Wng paling

besar adalah syirik kepada Nlah, manbunuh omng mulmtn bnp hd<,

lari dari pepetangan, mauduh unnita mulmin'bazina, sihir, mernal<an

harb anak gntim, mernal<an harb iba, durhaka pda orang fua, dan

3st 41.714r'iu- Al lkbir(77/4748/no. L011.
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penghalalan (lpng dihammkan) di negeri Haram. Tidbk nnti saanng
5nng tidak mengujal<an p*buabn dosa besar ini, dan mengeriakan

shalat, metnberikan zal<at melainkan dia akan mailampingi Muhammad

di surga 5ang pinfu-pinfung terbuat dari qnas."

Dalam sanadnya terdapat Al Abbas bin Al Fadhl Al Azraq, dia

perawi yang lemah.

158451 An-Nasa'i meriwayatkansS2 riwayat aslinya dari hadits

Ayy,rb dengan redaksi,

,iG'1t ,i.r, ,eilbst d, ,& *;'I)H-y ir il; is, n
,1iru, 3trjl,)r :jui i#t *;rfri ,!^?)r d ok ,;6ir i+J:)

.i-:lt ?i )rlr :,y.t;!r *i .f ,
"Elamngsiapa Jarrg mqlyqnbah Allah tanpa menyekuful<annym

dengan sesuafu ap pun, mendirikan shalat, menunail<an zal<at,

menjauhi dosa baar, mal<a bag@a surga," maka mereka bertanya

tentang dosadosa besar, beliau 'menjawab, "SSirik kepda Allah,

membunuh sesama muslim, dan metaril<an diri dari mdan pemng.'

158461. Dan dalam riwayat miliknya,3s3 hnu Hibban,3s4 dan Al

11uLiros5s dari jalur Shuhaib . maula Al Atawariyyin: Bahwa dia

mendengar Abu Hurairah dan Abu Said berkata:

82 S.nanAtrIUaa 'r(no. tt009}.
?,53 Suraa AftNasa'r(no. 243O.
3il Shahih lbnu Hlbban(Al lhan / no.l748l.
355 417v7*5dnk(2/2491, dia berkata: Ini merupakan hadits yang bersanad shahih

sesuai syarat Al Bukhari dan Muslim, dan ia tidak meriwayatkan.
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& *.''u tl :Jui *t {'\t ,k yt J;t r+,

;c3Jt '.=:.i ,iin1t Liit 06) ir.*:: ,|:it yt:riL:t

#it;rtf';'&;'rl ,i#'
Rasulullah dD berktrutbah kepada kami, beliau bersabda, 'SiaP

sia dari umat muslim Snng shalat lima vmkfu, berpuasa bulan

Ramadhan, menunail<an zakat, dan merziauhi 7 dosadaa besar

melainkan al<an dibul<akan bginp pintu-pintu sulga'"

l5847l.lbnu Mardawaih meriwayatkan melalui jalur Al Muthallib

bin Abdullah bin Hanthab, dari Abdullah bin Amr, dia berkata:

yrjbr,)* u lui,l$st'&j*vi't &Ut*
.4;J;l1 ,...Ht *G.l u Lfi; &tigit''-L$,|;Ar

Nabi $ menaiki mimbar seraya bersaMa, "hmngsiapa Snng

shalat lima unkfu, meni,auhlan fuiuh dosadoa baar, maka ia al<an

dipanggit dari tuiuh pintu suga 'Hingga akhir hadits.

a2a*;il :4t i. tG r, .il * u-*-[o,rt,r].rtv.
o;.A'iJ 't',,riiii, 'u i'J;. i: oG: '#t k tf

.v';'6rl lt uI 
'i1 

ai:j'
2420-158481. Hadits Abdullah bin Amir bin Rabi'ah:

Aku mendapati (zaman) Abu Bakar, [Jmar dan Utsman dan

para khalifah setelah mereka, maka aku fidak melihat
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mereka memukul budak jika menuduh (orang lain berzina)

melainkan empat puluh kali356 cambukan.

Malik meriwayatkannya dalam Al 14u*u71is1iu'357 dengan

redaksi ini hanya saja dia tidak menyebut nama Abu Bakar.

Al Baihaqi meriwayatkan3sS dari sisi lain sebagaimana perkataan

penulis.

s;-sr .v '# + W '8 ,5t) ,';'; .[o,r t l]-r t v I

#|* l: ,l;.r;Lst'b, *re. oki ,i*\r'#'t:6; ,:&lt
.Ll

2:421-158491. Perkataan penulis: Diriwayatkan bahwa

bersaksi di hadapan Umar kalau Al Mughirah bin Syu'bah
telah berzina, rcitu Abu Bakrah, Nafi dan Nufai, fidak
diterangkan kalau terrdapat Ziyad, di dalamnya. Orang yang
keempat dicambuk oleh Umar sebanpk tiga kali, itu
dilakukan di hadapan para sahabat, dan tidak ada satu pun

dari mereka yang mengingkarinya.

Hadits ini diriwayatkan oleh Al Hakim dalam N Mustadrak,sse

Al Baihaqi,3so Abu Nu'aim dalam 4! 714s'r1f4l7361dan Abu Musa dalam

Adz-Dza il dan beberapa jalur.

3s [o/60gl.
357 Muuaditha' Al Imam Matk(2/8281.
38 ,As-iunan Al Kubn(8/25L1.
3se Al Musbdnli (3/ 44e4r';9l.
3@ As-Sumn Al Kubn (8/23+2351.
36t 14u'ri1r15 Ash-Shahabahkarya Abu Nu'aim 13/1487).
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Al Bukhari mengomentari}6? lo"looupa bagian darinya, seluruh

riwayat sepakat bahwa mereka adalah Abu Bakrah, Nafi dan Syibl bin

Ma'bad.

Perkataan penulis: Nufai diganti dengan Syibl adalah kekeliruan,

Nufai namanya adalah Abu Bakmh tidak ada pertentangan dalam

penulis hadits.

Al waqidi menambahkan: Hal tersebut terjadi pada tahun 17

Hijriyyah, Al Mughirah adalah amir Bashrah ketika itu, kemudian umar

melengserkannya, lalu Abu Musa menggantikannya'

Al Baladzari menambahkar1.353.36a Bahwa seorang wanita yang

dihukum itu adalah ummu Jamil binti Mahian bin Al Afqam Al

Hilali5aph.

Dikatakan: Sesungguhnya Al Mughirah pemah menikah sini

dengannya, dan umar tidak mernbolehkan pemikahan sirri, maka

wajiblah hukuman bagi siapa png melakukannya, atas hal ini Al

Mughirah tidak mernberikan komentar. Dan mengenai ini aku tidak

mendapatinya dinukil dengan sanad, meskipun shahih, maka

merupakan udzur yang baik bagi shahabat ini.

?rtz Shahih At Bukhari, pernbahasan: SSnhadat, bab: Persalsian orang yang menuduh

(berzina), penctri dan Pezina.
SeS i6r.ru Hajar berkata sebagaimana dalam anotasi naskah asli: Namanya adalah

Ahmad 6in yutf. Muashir menurut para imam l,ang enam, aku katakan: Adz-

Dzahabi berkata: Dia wafat pada tahun 270H, siwrAlam An-Nubala'- (73/163).
3e Futuh Al Buldan (2/4234241.
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.P ,{-i-[o,,o.].vtvvG *iu: )Ul. ,.?" .e ,JI :il-i-Lo,ro 'l ' v t Y v

TGbl'u )L) g- o,ht Lj,s1l,,Sv r;#t Je i'r(&Jit

.,i,r J,
2422-l5S50l Perkataan penulis: Sesunggrh"; Umar

mengaiukan kepada Ziyad untuk berhenti memberi

kesaksian atas Al Mughirah, dengan berkata, "Aku

berpendapat bahwa antar sahabat Rasulullah & tidak

menjelek-jelekkan sesamanyra. "

Dalam kisah ini diriwayatkan dari beberapa jalur dengan makna

yang sanr.r, di antaranya: Riwayat Al Baladzari dari wahab bin Baqi5ryah

dari Yazid bin Harun dari Hammad bin Salamah dari Ali bin Zaid.

Di antaranya:

t58511 Riwayat AMunazzaq3ss dari Ats-Tsauri, dari Sulaiman

At-Taimi, dari Abu Utsman An-Nahdi, dia berkata: Abu Bakmh

memberikan kesaksian, juga Syibl bin Ma'bad, Naft atas Al Mughimh,

bahwa mereka memandangnya ibarat pensil mata, sedangkan Zi,lad

abstain darinya, Umar berkata: Lelah ini tidak bersaksi kecuali dalam

kebenaran. Kenrudian mereka dicambuk sebagai hukuman.

Riuayat yang berkaitan itu Pula:

t58521. Riwayat Abu Usamah, dari Auf, dari Qasamah bin

Zuhair dalam kisah ini, Umar berkata, "Aku melihat lelaki ini tidak

bersaksi melainkan dalam kebenaran," ziyad berkata, "Sedangkan zina,

maka tidak,' AI Baihaqi juga meriwa5ratkannya.s65

36s Mushatnal: Abdurazaq (no. 13565).
36 As-1unan Al Kubm (8/2341.

a.
tP Lr
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KITAB HUKUIVIAN SEORANG PENCURI

'# ,ats| .** -[oror].r tvr
.r6_t g),,2 I it'&,t :rs:i-s,ryu

2423-158531- Hadits Aislnh, "Tangan (seorang

pencuri) dipotong pada seperempat dinar ke atas." Dan

diriwayatkan, "Tangan (seorang pencuri) frdak dipotong
kecuali pada seperempat dinar."

Hadits ini diriwayatkan oleh Al Bukhari dan Muslim367 dengatl

dtn redalsi sekaligus.

Dan dalam sebuah rgclaksi'358 Tidak dipotong tangan seomng

pencuri di zaman Rasulullah yang kurang dari harga sebuah perisai. ''

Dalam sebuah rdaksi y*6-36e disebutkan:

Talkhishul Habir

367 Shahili Al Bukhari (no. 57 89, 67 90, 6791) dan Shahih Muslim (no. 168/.).
36a shul+il, 41Bul<hari (no. 67941 dan shahih Muslim lno. 1685!-
?6e Shahih Muslim(no. 1684X3)

.:;:rt a ft glr,j ll U' cLr, :t
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:eg {ar}1t {&i
'of'# ots'li :Jut
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'Tidak dipotong tangan (seomng pencuri) kecuali pada

seperempt dinar atau lebih dai itu.'

*;jr G?6 
-&t'i,ot:tib'of ,Ly -[o,rot].rtrt

#'u ii;lt b*;* ,ii$r'li
{'?" ,k :t );, A *;ie t ,:orrl;rt

,is:tb *'h ,t,si'rrf I J :Lrr;;. Ju,
.?..t.#-u

. 2424-t58541. Hadits: Shafwan bin Umavah tidur di

dalam masiid, lalu dia meniadikan kainnya sebagai bantal.

Datanglah seorang pencuri, lalu mengambil kain itu dari

bawah kepalanya. Maka Shafwan menangkap pencuri ifu,

lalu membawanya kepada Rasulutlah $, lantas beliau pun

memerintahkan unfuk memotong tangannya- Namun

Shafwan berkata, "Aku tidak menginginkan ini, aku

menjadikan kain ifu sebagai shadaqah baginya." Maka beliau

bersabda, "Mengapa lnmu frdak melalrukannya sebelum

Iamu datang membawanga kepadaku-"

Hadits ini diriwayatkan oleh Malik,370 Asy"syafiti'37l 6*nun

redaksi miliknya, para pengarang kitab SunarFTz dan Al 11u1ri*373 d66

37o yr*u11r11u' Imam Malik (2/83+8351.
37 L 41 u*, Ast/-syafi'l (6/1481.
s72 g*r., nOi Oaua (no. 4394); Sumn An-Ir[aa ):.(no. 48784884);.Surnn lbnu

Majah (no. ZbgSl; dan hadits itu tidak terdapat dalam Surun At'Tinnidz; natnun

Rt t"tizi menyandarkan hadits ini kepadanya di dalam Athmfnya, sementara itu

Ibnu Mulqin ii dulurn At Badr At Munir(8/6521menyandaikan hadits ini kepada

tiga Sr.raan yang telah disebutkan tadi.
373 41114us16dnk (4/380), dan dia berkata, 'Sanad hadits ini shahih."
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berbagai jalur, di antaranya: dari Thawus, dari shafwan. Ibnu Abdul

gun374 memjilrl<an jalur-jalur tersebut; dia berkata: Sesungguhnya

penyimakan Thawus dari shafi,van/37s adalah sesuatu yang mungkin

terjadi, karena dia mendapati zaman Utsman.

sementara itu Al Baihaqi berkata: Diriwayatkan dari Thawus,

dari lbnu Abbas, bukanlah (lalutl shahih.

Malik 376 meriwayatkannya dari Az-Zuhri, dari Abdullah bin

Shafwan, dari ayahnya' bahwa dia melakukan thawaf di ka'bah dan

melaksanakan shalat, lalu dia melipat kainnya yang terbuat dari selimut,

lantas meletakkannya di bawah kepalanya, kemudian tidur. Datanglah

seorang pencuri kepadanya, lalu mengambil kain tersebut dengan

mudah dari bawah kepalanya, lalu dia mencurinya.... lalu dia

menyebutkan haditsnya.

Hadits ini juga diriwaptlon oleh Ibnu Maja[.377

15855]. Hadits ini merniliki slTahidhtunya5rang diriunptkan oleh

Ad-Danrquthn1378 d66 hadits Amr bin Sgru'aib, dari aSnhnya, dari

lokeknya, dan sanadngn dhaIf.

. t,, ,?. . .'t ,P Ps *s\t Jb'8 tLr\- -[o,,o1]'ttto
';, e ,oriJt'lri'of'ri;. r* +'rt? i :Jut .F, Ft

.ga;w ,l;;,4t

374 4p7av2614,kar!ra lbnu Abdll Bar lll/2191
37s W/6091
376 Muwatlitha Imam Malik (2/83+8351
377 $ut?an lbzu Majah (no. 25951
378 Sunn Ad-Daruquthni (3/20+2051

l{8
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2425-158561. Hadits: Bahwa Nabi $ ditanp tentang

kurma yang diganfung, maka beliau bersaMa, "Barangsiapa

yang mencuri sesuatu dartn57a setelah dilindungi oleh iaing
(tempat dikumpullann5p kwma), lalu ampai pada harga

sebuah pertai, mala vaiib bynta hukun) potong
(tangan)."

Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Daud,37e An-Nasa'i,380 16,',,

Maja[3at dan Al 11uLi-382 dari hadits Amr bin Syu'aib, dari ayahnya,

dari kakeknya: Bahwa Rasulullah $ ditanya mengenai kurma yang

digantung.... Lalu dia menyebutkan hadits tersebut, dan lebih sempuma

dari hadits sebelumnya.

sf ,rgt & i+';;)t';; ok ,li -[o,rov].r tvr

2426-155571- Perkataan penulis: Harga sebuah

perisai pada saat ifu seperempat dinar atau tiga dirham.

Hadits ini diriwayatkan oleh Al Bukhari dan Muslim dari Ibnu

Umar: bahwa Nabi $ mernotong (tangan seorang pencuri) atas sebuah

perisai yang harganya seperernpat dinar.383

37e SuwT Abu Daudlno. 43901
3N Sunan An-Nasa'r(no. 4958, 4959)
381 5u*r7 lbnu Majah (no. 25961
382 At Musbdrali (4/38L1 r
383 Redaksi ini yang disebutkan oleh pengarang, lalu dia menyandarkannya ke

Shahkain -mengikuti yang asli dahm Al hdr Al Munir (8/6561 tidak terdapat

dalam Shahihain, akan tetapi disebutkan di dalam Shahihain danryran redaksi yang

disebutkan dengan perkataannya, "Dan dalam sebuah riwalnt.'.." Dan aku tidak

mendapati redaksi ini di selain Shahihain.
sementara itu lbnu Adi dalam Al lkmil (4/285) meriwayatkannya dari hadits

Aisyah secara marfu, bahwa beliau memotong (tangan seoftmg pecuri) atas

sebuah perisai, dan harga perisai pada saat ih-r adalah seperempat dinar ke atas.

'e$$3
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: Dalam sebuah riwhyat 3&' disebutkan: Harganya adalah tiga

dirham.

:Ju S-'t *V it, J, '8 'Ofi :** -[o,roAJ. Y t YV

2427-158581. Hadits: Diriwayatkan bahwa beliau $
bersabda, "Tidak ada pemotongan (tangan seoftrng pencuri)

dalam buah-buahan dan daging kurma (katsar)."

Hadits ini diriwayatkan oleh Malik,385 fi166d,386 pengarang

kitab Sunan,387 Ibnu Hibban,3$ Al Hakim38e dan Al Baihaqi3eo 6uri

hadits Rafi bin lGadij. Dan terdapat perbedaan mengenai maushul dan

murcalnya riwayat tersebut. Ath-Thahawi 391 6oLutru: Para ulama

menerima matan hadits ini.

158591. Ahmad3e2 dan Ibnu Majah3e3 ,nst'itr6y6tkannya dari

hadits Abu Hurairah, dan di dalamngn terdapat Sa'd bin Sa'id Al

Maqbr.ni,394 seorang perawi yang dha'iL

w Snanin A Bdrhan' $rc. 6795, 6797, 6798) dan Shahth Muslln(no. 1686)
w Muwaththa' Irnan Mallk 12/8391.3s Dan Shahlh Muslim oo. 3/453, 464, 4/1*1421.
387 5r*, Abu Daud (no. 4388, 4389); Surun An-N;sa )(no. 496G49691; Sunan

AaTimlddkto.l4y';gl dan Sunan lbnu MaJah(no. 2593). '

3u Shahih lbnu Hibban (no. 21466).
389 Aku lidak menemukannya di dalam Al Mustadnk, dan hnu Al Mulqtn tidak

menisbatkan hadits tersebut kepada Al Hakim di dalam Al Badr Al Munir
(8/6571, begitu pula pengarang di dalam lthaf Al Mahnh(4/474/no.45371

3% ,4s-Sumn Al Kubn(8/2631.
3et 146ytrii1ir145a'.
392 Demikian lbnu Mulqin menisbatkan hadib tersebut kepadanya (yaknt Ahmad) di

dalam Al Badr Al Munir(8/658), namun aku tdak menemukan hadits tersebut di

dalamnya.
3e3 5r-17 lbnu Ma,jah(no.25941

.f oi r cali Y
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Catatan:

N Katsr -dengan mq-fathabl<anlrntruf kaafdan fsa'- adalah

al jummaar (daging kurma yang paling lunak), sebagaimana yang

disebutkan dalam riwaft 6,l-11*u' i.3e5

t c a - a.. - - \ - ,

.L+*l' ,6it f e$t zs-b# i' *L*.
'Hadits AMullah bin Amr, "Tidak ada pemotongan

(tangan seorang pencuri) pada kurma tmng diganfung..."
Hingga akhir hadits.

Hadits ini telah disebutkan sebelumqla.

t58601. Dalam riwapt Ibnu Syaibahs% d; At Muonthsl5r'3e|

diriwaptkan dari AMullah bin AMurmhman Um Abi Husain: Bahwa

Rasulullah $ bersaMa,

fr*i Gr'** f eaiiY
'ndak ada panotongan (bngan seoftng pancuri) dalam

(pqcurian) kumra tnni digantung dan tidak pk dalarn peniagaan

ganwg.'Hadib in mu'dlmL

tt
.itibs ,-t1 u i?)G i ,rit q*-[oA1t].r tr,r

394 Dia meriwayatkan hadits tersebut dari saudaranya, AHullah bin Sa'id bin Abi.Sa'id
Al Maqburi, seorcng perawi yang mafruk, maka cacabrya hadits ini karenanya

adalah lebih utama daripada karena Sa'd, saudaranya. Kareha dia haqnlah
layyinul hadits(dhafi.

3es SuMn An-Nasa'i (no. 49671
3e6 Mudiamaf lbnu Abl Sgibah (no. 8532)
3e7 Muwaththa' Imam Maliklz/&3ll
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[42,e-!flS6ill. Hadits Al Bara bin Azib, "Siapa saia

Wng menggali (membongkar) mala kami mem.otongnya-"

Hadits ini diriwayatkan oleh Al Baihaqi dalam Al Ma'nfah?e8 iu11

hadits Bisyr bin Hazim, dari Imran bin Yazid bin Al Bara, dari ayahnya,

dari kakeknya, dalam sebuah hadits yang dia sebutkan, beliau bersaMa

di .dalamnya, 'furangsiapa Wng membongkar maka kami

memotongn5/a."

Dan dia berkata, "Dalam sanad ini ada sebagian periwayatnya

tidak diketahui keadaannya (iarh dan bHilnyal"

158621. Al Bukhari berkata dalam At-tatikh,3ee dia berkata:

Husyaim: Sahl menceritakan kepada lranri: Aku menlpksikan hnu Umar

mernotong ses@rang yang menggali (menrbongkar).

-titt ,&it e A ,L-y -[o,,',r].rtrr
'&s4rj'e

2429-158631. Hadits, "Tidak ada (hr:/rrum) potong bagi

mukhtalis (orang yang mencwi sembunyi-sembuni dan

secara cepat), muntahib (onng Wng mencwi dengan paka
dan terang-tenngan) dan seonng Wng berldfianat-"

Hadits ini diriwayatkan oleh Ahmad, m pengarang kitab

Sunan,Nt Al Hakim,4o2lbnu Hibban,o3 dan Al Baihaqi@ dari hadits

Abu Az-Zubair, dari Jabir.

Ma'rlfah As-Swan wal Aur (no. 517 l, 51721

At-Tankh At l{abit(4/L04), di dalamnya terdapat Dzalnmn Al Makki, seorang

perawi yang dituduh berdusta, sebagaimana dalam zumber yang telah disebutkan.

Musnad lmam Ahmad (3/380I
Sunan Abu Daud (no. 4391, 43921; Sunan At-Tirmidzi (no' 12148); Sunan An-

Nasa'i(no.497149741dan Sunan lbnu Majah (no. 2591).

398

399

400

401
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Sementara itu dalam sebuah riwayat lbnu Hibban 405

diriwayatkan dari Ibnu Juraij, dari Amr bin Dinar, dan Abu Az-zubair

dari Jabir, dan di dalamnya tidak disebutkan, "Omng yang berkhianat."

Ibnu Al Jauzi meriwayatkannya di dalam N llal406 dari jalur

Mal*i bin lbrahim, dari hnu Juraij, dan dia berkata: tidak disebutkan di

dalamnSra "seorang pengkhianat" selain Makki.

Menurutku: Dan lbnu Hibban4T telah meriwayatkannya dari

bukan jalumya, dia meriwayatkannya dari Sufuan, dari Abu Az-Zubair,

dari Jabir dengan redaksi,

,rbl, ""e.5 eA
'Tidak ada (hukun) ptong bqi omng gang mencui dangan

sernbunyi-senbunyi (mul<hblis) dan orzng tarTg bql<hianat "

Sementara itu Ibnu Abi Hatim berkata di dalam Al IbfN dari

ayahnya: hnu Juraij tidak mendengar hadits tersebut dari Abu Az-

Zubair, akan tetapi dia mendengamya dari Yasin Az-7atgat, seorang

perawi yarry dha'if.

Demikian pula yang dikatakan oleh Abu Daud,4oe dan dia

menambahkan: Al Mughirah bin Muslim telah meriwayatkannya dari

Abu Az-Zubair, dari Jabir.

402 Aku tidak mendapati hadib tersebut pada riwayatrya, sementara itu hnu Al
Mulqin di dalam Al Badr Al Munir (8/660-667) tidak menyandarkan hadits

tersebut ke,padanya.
4as Shahih lbnu Hibbnt$l thsan/rp. 44STI.
M As.Sunan Al Kubn(8/2791.
4oS 51ru1ri1i 16ru Hibban tv4l lhsan/no. 44561.
4c$ et ltal nl Mubnahgph (2/79}794/rto.13261
0o7 Shahih lbnu HibbanlAl lhsan/no. 44581
@8 llal lbnu Abi Hatim(1/450/no. L3531
&e Sunan Abu Daud(no.4/138].
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t58641. 6rr-11utu'1 a10 men-sanadkannya (meriwayatkannya

secara maushul dari hadits AlMughirah.

Dia juga meriwayatkanall 6uti Su'u,raid bin Nashr, dari lbnu Al

Mubarak, dari Ibnu Juraij, Abu Az-Zubari mengabarkan kepadaku.

An-Nasa'i 412 6"tLu1u: Hadits ini diriwayatkan oleh Isa bin

Yunus, AI Fadhl bin Musa, Ibnu Wahb, Makhlad bin Yazid, dan jamaah.

Dan tidak ada satu pun dari mereka berkata: dari Ibnu Juraij: Abu Az-

Zubair menceritakan kepadaku, dan aku tidak mengiranya dia

mendengar hadits tersebut darinya.

' Ibnu Al Qaththan 413 menganggapnya cacat, karena riwayat

tersebut salah safu dari, mubn'ar, (hadits yang diriwayatkan dengan

lafazh bn dat', satu perawi ke perawi lainnya dalam sanad) Abu Az-

Zubair dari Jabir, padahal itu tidak menjadi cela; karena Abdurrazzaq

meriwayatkannya di dalam Mushannafnya4l4 6uti lbnu Juraij, yang

mana di dalamnya disebutkan secara gamblang mengenai

penyimakannya Abu Az-Zubair [d64+ts Jabir.

t58651. Hadits itu pun merniliki sghid lan dari hadits

Abdurrahman bin Auf, hnu Majah4l6 meriwayatkannya dengan sanad

shahih.

15866]. Dan sghid lainnya dari riwapt AzZvhi., dari Anas;

Ath-Thabmni meriwayatkannya di dalam N AuathalTdalam tariamah

(biografi) Ahrnad bin Al Qasim.

410 4t-5rp17 Al Kubm, karSra An-Nasa'l (no.74671
4ll As15u7ar7 Al Kubra, karp An-Nasa'l (no. 7u163)
472 Swan At7-Nasa'i(no. 49741
4rs Ratarrl Wahm wal lham(4/3151
4t4 MusharuTaf Abdurnzaq(no. 188214)'
4ls pu6rl naskah asli tertulis, (,f) dan yang tepat dalam (c) dan (o)

4t6 5*un lbnu Majah(no.25921
417 41114u1fr, Al Ausath(no. 509)

124



ttt. , , .. .
,l-t *s

Talkhishul Habir

158671. Ibnu Al Jauzi meriwayatkannya di dalam Al llalals dari

hadits Ibnu Abbas, dan dia menganggap hadits itu dhalf.

t' itt ,b 'fi 'q; ,|,>y-[orrr]. v tr.
.riJi"k- Si ,:;z; 16,:L? |$? ?rc..

2430-t58681. Hadits: Diriwayatkan b"h*;
didatangkan kepada Rasulullah g seorang gadis kecil yang

telah mencuri, namun beliau mendapatinya belum haid,
maka beliau fidak memotongnya (yalmi memotong
tangannya)

Penulis menyebutkan hadits ini mengikuti p€ngarang Al
Muhadzdzab; 419 yang marxr dia menyebutkan hadits tersebut dan

mengnndarkannya kepada riwagnt hnu Mas'ud, sernentara ltu Al
Baihaqiazo meriwayatkannya dari hadits hnu Mas'ud secara mauquf,

.....i,r ag ,;tL r1"llU* a a:i.f; ,',>**

'Hadits, "Barangsiapa llang memperlihatlrari mulany
kepada kami, mal<a kami tegald<an (hukum) Htabullah
kepadanln."

Hadits ini tetah disebutkan dengan redaksi,

Al llal Al Muhnahiph (2/793/no. L3251
Al Muhadzdab karya AsySyirazi (2/2771

As-1unan Al Kubra (8/2641, di dalamya tertulis, "'ibu i3 hetum muhshan)' gant

"';.2,ti pelun haid)'dan itu adalah ke*eliruan dalam penulisan!'

'!t +'g ,1''d

418

4t9

420
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'Kami tegakkan kitabullah kepadanya. o

6 *") ,)L hr J2 '8 ,Lv -[o,rrr].vtrt
,U y:;U,i7 ),JGru? i;t Y:Ju;,gtL..

243L-1586g1. Hadits: Bahwa didatangkan ,":;;
pencuri kepada beliau f, maka beliau bersaMa, "Aku frdak

meragulanmu, apalah lamu mencwi?" dia meniawab, "Iya,

aku teliah mencuri." Lalu beliau memerintahkanqn unfuk

dipotong, maka dipotonglah dia.

Hadits ini diriwagntkan oleh Abu Daud di dalam Al MansiFzt

dari hadits Muhammad bin A$urrahman bin Tsauban, dengan makna

hadits lnng sama, dan dia menambahkan:

'r*,, :JU" :Jvi ,y..ft i ,1#i i;1,-'l' Jt *;
.#U'6tst:Ju"i' Jt

Mereka mernotongnln, dan menrbakar (bekas potongan itu)

dengan api agar mernberhentikan darah yarg tercecer, kenrudian

merelra mernbawaqn kepada behau, ldu beliau'basalod4 "Beftaubhh

kepda Nlabo maka dia be*ata, 'Aku telah bertobat kepada Allah.n

Belbu berabda, 
'Ya 

Allah, tqinalah tobt tra.'

Hadits ini diriwayatkan secara rnaushul oleh A&Danrquthrri,a22

Al Hakimaz3 dan Al Baihaqi4z4 dengan menyebutkan Abu Hurairah di

42r Marasil Abu Daud (no. 2Ml
422 5**, Ad-Daruquthni (3/L021
an 41 14r"1u4-1, (4/38L1
424 4"5**r, N Kubn (g/277, 27 *2761
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dalamnya, sementara itu lbnu Huzaimah, hnu Al Madini dan lainnya

me-rajibkan riwayat yang meriwayatkan secara mursal.

Namun Ibnu Al Qaththan 42s men-shahilTl<an riwayat yang

diriwayatkan secara maushul.

158701. Sementara itu hadits ini diriwayatkan oleh [Abu Daud di

dalam Sunar)425,427 Atr-Nasu'i428 dan Ibnu Maja[az9 dari jalur Abu

Umayah Al Makhzumi:

,Gr;rJptnA J *, *a\,.;; i' J;:r"ol
..;+-1r,...:i7 iq6 :diuo,L6 A L;- I,

Bahwa didatangkan kepada Rasulullah $ seomng pencuri ynng

telah mengaku (bahwa dia telah mencuri), namun tidak ditemukan harta

padanya, maka beliau bersaMa, oAp gng dinngl<akan pdamu, kanu
telah macuri.... "Hingga akhir hadits

Al Khaththabia3o f,st'lota: Di dalam sanadnla ada yang harus

diperbincangkan. Dia berkata: Sebuah hadits apabila dirirraptkan oleh

seorang yang nnjhulmaka hadits tersebut tidak dapat dijadikan hujjah,

dan tidak wajib menetapkan hukum dengan hadits tersebut.

Bagnll l,lhhn wal llran(5/87-2981
SumnAbu Dard(no.4380)
Dalam naskah asli tertulis "Dalam Sunan Abu Daud kemldiian terhapus oletr
penulis naskah dan dia tidak menyebutkan redaksi yang tepat, oleh karena ihr

kami membetulkanqTa di dalam naskah hldan (.)

Sunan An-Nasa'i (no. 48771
Sunan lbnu Majah (no.25971
Ma'alim As-Sunan (6 / 2771

425

426

427

428

429

430
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6fur ., \t i7 w .p u :4* -[o,rvr].r trv
.i?\tj

2432-158711. Hadits, 'Siapa aja yang menutupi aib
*o,rang muslim, mal<a Allah akan menufup aibn5Ta di dunia

dan akhirat."

Hadits ini diriwayatkan oleh At-Tirmidzia3l 6uri Abu Hurairah

dalam sebuah hadirc yang awalnya,

'u "{f i:; }',r ',i ,r;lat y!'u tf * f ,r.l ;
....;-t\b rilt ,, itt i;,, ,F *' i i: ,;?\r q?

to

.dj,dl
oSiapa saja Sang melepasl<an (me.rnudahkan) kaulitan dari

kaulitan-kesulitan dunia seoftng muslim, maka Allah akan melepasl<an

kqulitan-kqulitan akhimhgn. Dan siap aja Sang menufup aib sanng
muslim, maka Allah akan menufup aibn5n di dunia dan akhimt...."

Hingga akhir hadits.

Dan dia (At-Tirmidzi) berkata, 'Hadits ini diriwayatkan dari

A'masy oleh banyak perawi." Dia berkata: diceritakan kepadaku dari

Abu Shalih, dan ini lebih shahih.

,,-* Sementara itu Al Hakim 432 meriwayatkannya dari dua jalur

selaitl jalur Al A'masy, dia berkataz lni mqr-shahil>kan riwayat yang

maushul.

431 5*., At-Tirmidzi (no. 1425), Muslim juga telah meriuray'atkannya (no. 3699),
dan menyandarkan hadib tersebut padanya lebih utama.

432 41714*54-2 (4/383-3841dan hadits ini pun terdapat dalam riwayat Muslim (hal.

25901.

I
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158721. At-Tirmidzi €3 ;uga meriwayatkanya dari hadits Ibnu

Umar dalam sebuah hadits yang awal redaksinya,

.e.r,ilt,...frir -f iy:ir
"seomng muslim adalah sudam s@rang muslim...." Hingga

akhir hadits. Dan di dalamnya terdppat redaksi,

.*qr?ibri:ft ($.:,? u)
'Dan barangsiapa tang mqtufupi aib s@ftng muslim, maka

Allah akan menutup aibrya di Hari KianaL"

t5S73l. Abu Nu'aim meriwayatkannya di dalam Mafifah ,4sh-

Shaliabah4s4 dari hadits Maslamah bin Makhlad secara marfu',

.t?\tttjfur ,,2 \ri7,rifur CW F u
'Elamngsiapa 5nng menufupi aib seonng muslim di dunia, maka

Allah al<an manutup aibn5a di dunia dan akhimt.o

158741. Dan dari hnu Abbas se@ra marfu',

ut ,{qr i;'i:t? ?nt * ;*:r *f i:t? ? u
.# e'^*- J-'^tr'*?nt'*k ;Xir elii:*'-*

433 5*u, At-Tirmidzi (no. L4261, hadits ini pun terdapat dalam Shahih Al Bukhan
(no. 24421; Shahih Muslim (no. 2580), dan menyandarkan hadib ini kepada
mereka berdua lebih utama.

434 74u'61u1, Ash-Shahabah (L/483/no. L3761.
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'Banngsiapa tang menufup aunt saudaranSn 5nng muslim,

maka Allah akan menutupi aumht5a di Hari Kiamat. Dan bamngsiapa

membuka aib saudaranSn yang muslim, maka Allah akan membuka

aumbzya hingga Dia manyingkap aunbtyn di rumahn5a. " Hadits ini

diriwayatkan oleh hnu Majah.ass

.'cp;'tf -'* jf '$'dii:yQiv'fiL*.
'Hadits: Bahwa beliau C b"roUau kepada Ma'iz,

"Barangl<ali Immu telah mencium, menyenfuh atau melihat."

Hadits ini telah disebutkan dalam bab hukuman zina.

hr J, fi ei ,'i';-[oa,vo].Ytrr

.4#t trl t;L;_ l: t t i$ w7l :o;A.

2493-158751. Perkataan penulis: DiriwaSTatkan bahwa

beliau bersaMa kepada pencuri, 'Apalah lamu telah

mencuri? Katakanlah: tidak." Dan para ulama fidak men-

shahil>l<an hadits ini.

Mengenai hadits ini, Al Ghazali furut membahasnyra di dalam.r4l

Wasithtass lrang mana dia berkata: dan sabda beliau, "I<atakanlah: tidak"

tidak di-sr5ahfrkan oleh para imam.

Sementara itu Al Imam lebih dahulu membahasnya daripada

kedr.ranya di dalam An-Niha3ah, dia berkata: Aku mendengar para imam

hadits tidak men-shahilrl<an redaksi ini, yaifu redaksi, 'Katakanlah:

85 Sunan lbnu Majahlno.zSMl
436 N Wasithl<aryaAl Ghazali (6/48i61
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tidak, maka redaksi yang disepal<ati kqshahibannya adalah sabda

beliau, 'Apa yang disangl<akan padamu, kamu telah mencui-"

Dan dia berkata di tempat yang lain/437' Mayoritas dugaanku

bahwa tambahan redaksi ini tidak shahihmenurut para imam hadits.

Ar-Rafi'l berkata: Dan aku melihat dalam ta'liq syafi<h Abu

Hamid dan lainnya: bahwa Abu Bakar mengatakannya kepada pencuri

yang mengakui akan hal ifu di depannya. Selesai.

Dan mengenai hadits ini; Al Baihaqia3s meriwayatkannya secara

mauq uf kepada Abu Darda:

tO..Wra'
,y ,Ura ,t tdtlg?t r[i-iui,'4? y:ar;t'fi

Bahwa didatangkan kepadanya (lakni Abu Bakar) seomng gadis

kecil, maka dia berkata, uApakah kamu telah mencuri? Katakanlah

fidali" Maka gadis ifu berkata, 'Tidak.n Maka dia mernpersilahkannya

unfuk pergl.

Namun aku tidak melihat hadits itu diriwayatkan dari Nabi $,
dan tidak pula dari Abu Bakar, hanya saja di dalam Mushannaf

A bd u rrazzag (diriwayatkan) : 
a39

158761. Dari Ibnu Juraij, dia berkata: Aku mendengar Atha

berkata:

ast 6,t6Lll
438 A.-Sunan Al Kubm (7/2761di dalamnya terdapat Yazid bin Abi Kabq,rah, tidak

ada yang menganggapnya biqah keruali hnu Hibban-
43e MusharuTaf Abdutrazznq (no. 18919).
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,! i$ r:a-f ,i* ,g)ilu;'dl ,;i ,-#'i ok
tttt t-t,..( 4t.

'Ps 
'Y 

l{l 'f )

Dahulu didatangkan seorang pencuri, maka dia berkata,

"Apakgh kamu telah mencuri? IGtakanlah: tidak." Dan dia menyebutkan

narrnAbu Bakar dan Umar.

158771. Dari Ma'mar,@ dari lbnu Thawus, dari Ikrimah bin

I(halid, dia berkata:

a a aa a a t

,Y 'iw ,Y ,.,l, l:*t?l :dfi ,br..+dJr U'# J

Ddatangkan seorang lelaki kepada Umar, maka dia bertanya,

"Apakah kamu telah mencuri? Katakanlah: Tidak'' Maka dia berkata,

'Tidak' lalu dia pun meninggalkannya

t58781. Dan diriwayatkan dari lbnu Abi Synibah4l dari lalur Abu

Al Mutawakkil

,v 
',J, 

t-s7l zJui ,bf )"'; i: atQ ,J r;;,r{ i,f
' ' ' 

.r5d if ;;f;
Bahwa didatangkan seorang penanri kepada Abu Humirah saat

dia menjadi seorang anir, mal<a dia bertanya, "Apakah kamu mencuri?

Katakanlah: Tidak." Dua atau tiga kali.

Mush a n naf A bdu rnzaq lno. L89 201.

Mushannaf lbnu Abi Sjaibah (no. 8525).

)t-.. /,

.45 J:,

MO

M\
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158791. Sementara itu dalam Jami' Sufun dari Hammad, dari

Ibrahim, dia berkata:

tc-1?f:JuiJy';i; -f)rrortrU\t )"# t J
.),,

Didatangkan seorang wanita yang telah mencuri seekor unta

kepada Abu Mas'ud AI Anshari, maka dia berkata, "Apakah kamu telah

mencuri? Katakanlah: Tidak."

Adapun hadits, "Apa yang didudagakan kepadamir, kamu telah

mencuri...."; hadits ini telah disebutkan sebelumnln, dan hadits ifu tidak

disepakati secam istilah.

Hadits lrang berkaitan dengan bab iiri:

t58801. Hadits Abu Bakar, dia berkata: Aku duduk di sisi

Rasulullah S, lal., datanglah Ma'iz bin Malik, dia mengakui atas apA

Snng telah dia lakukan (!,akni zina).... Hingga akhir hadits. Di dalamnyra

disebutkan bahua beliau $ bersaMa,

.iti; t L1lt?:?t )L'431

'Apabila kamu mengakui *"orr*, l*alinq, maka aku akan

mmjammu."

Hadits ini diriwayatkan oleh Ahmad.42 Sementara itu di dalam

Al Muwaththa 43 diriwayatkan dari jalur Abu Waqid:

42 Musnad lmam Ahmad(no. 8625).
443 14r*rgi11iu' lmam Malik (2/8231.
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';^L'di ,Y,-, ylrt e rj'6 d ?iiy;;A';L"oi
,lb, ti*'!i ! q,{ q T, ;d} ,f AU y!;t Jt *t) til

.;r$'tt **t7F ol .;1i,Lf;#f p:
Bahwa s€orang 'lelaki mendatangi Umar, dia menyebutkan

kepadanya bahwa dia mendapati seorang lelaki bersama istrinya, maka

Umar mengufus Abu Waqid kepada ishinya unfuk menanyakan hal ifu

kepadanya, dan disebutkan bahwa wanita itu tidak mernbantah

perkataan (kesaksian) suaminya, lalu dia ma-talkin)<annya (yaitu:

katakanlah fidak) agar dia terlepas dari pengakuannya, namun dia

enggan berbuat itu, maka sernpumalah

i'r{I,,ilr e J1rlt gi-L& hr ',rr.,'*'e?3 ,t:j*
i-t. . -. .r1, i..4r.i Jt 9-*t tP

' 'Perkataan penulis: Umar S mengiq;aratkan

(memerintah secara halus) kepada Ziad agar menghentikan
persaksiannyra terhadap Al Mughirah bin Syr'bah.

Menurutku: ini telah disebutkan sebelumnya.

A ,:c. ,'i Jv ,;3 '^fr JtA, ?t ,, fytl'of ,Ly*

'Hadits: Bahwa ketika Ma'iz menga{u kepada Hazzal

bahwa dia telah berzina, maka dia berkata padanya,

,*i$, 
irs, r",W 

:,;;: *f; frr^X, !

I

l
l

l
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"Bergegaslah kepada Nabi c sebelum Allah menurunkan Al

Qur'an yang membahas permasalahanmu ini." Lalu dia pun

mengadukan hal itu kepada Nabi S, beliau bersabda,

"Mengapa kamu tidak menufup aibn5la dengan pakaianmu

wahai Hazzal."

Menurutku: Hadits Hazzal telah diriwayatkan oleh Ahmad4

dan Abu Daud s5 sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya,

namun di dalamnya tidak terdapat perkataan, "Sebelum Allah

menurunkan Al Qur,an yang membahas permasalahanmu ini." Akan

tetapi Ath-Thabrani 45 meriwayatkan dari jalur Muhammad bin Al

Munkadir dari hnu Hazzal, dari ayahnya, bahwa dia berkata kepada

Ma'iz, "Pergilah kepada Rasulullah, dan khabarkan kepada beliau apa

yang menjadi khabarmu, karena apabila kamu tidak mengabarkannya

kepada beliau, niscaya Allah alGn mengabarkan khabarmu kepada

Rasul-Nya."

,j *, ;,,'?r, * ,4,'ol ,L-y-[o,r,rr].rtrt
.:u..Pg:_,

2434-158811. Hadits: Bahwa didatangkan seoriang
pencuri kepada Nabi C, Ialu beliau memotong (tangan)

lrananrUn.

Hadits ini diriwaptkan oleh Al Bashawi dan Abu Nu'aim dalam

Ma'rifah Ash-sfalnbah$T dari hadits AI Harits bin Abdullah bin Abi

w Musnad Iman,Ahnad 15/216, 2l7l'
# SunanAbu Daud(no. Mlgl.
046 A;l MuIan Al Kabir$ilid22/202/rc.53L1.
447 Ma'ri'fah Ash=1haha bah (2/ 8Lo-87 7 / no. 67 4l..



.^
4-L dll'ir'*o

Talkhishul Habir

Rabi'ah, di dalamnya terdapat sebuah kisah, sementara dalam sanadnya

AbdulKarim bin Abi Al Mukhariq.

,k dtil ,i;-:j, oj u* -[oAAv].rtro

U? oL i ,i:i- t#u d? of :orrl;t G Jo *t
.iLr t;rnv'or- of i ,lU t#$ ar- of i ,L,

2435-158821. Hadits Abu Hurairah: Nabi C bersabda

tentang seorang pepcuri, "Apabila dia mencwi, mala
potonglah tangannga, kemudian apabila dia mencwi, maka

potonglah kakinya, kemudian apabila dia mencui lagi maka
potonglah tangannSa, kemudian apabila dia tetap mencui
lagi, mala potonglah kakinym-"

Ad-Daruquthniffi meriwayatkan hadits ini, di dalam sanadnya

terdapat AI Waqidi. Sementara itu Asy-Syafi'i49 meriwayatkannya dari

sebagian sahabatnya, dari Ibnu Abi Dzi'b, dari Al Harits bin

Abdurrahman, dari Abu Salamah, dari Abu Hurairah, secara marfu':

.l|rtJ,;lr'o? of i ,;,"-g{WuA}

"seorang pencuri apabila mencuri, mal<a potonytah tanganryn.

KqWudian apabila dia macui lagi, maka potonglah kaking. Kemudian

448 9u*n 4d-Daruquthni (3/l8O).
449 Ma'dfah As-Sunan Wal Abar (6/4094L01, dan redaksinya sama sebagaimana

yang terdapat dalam anotasi naskah asli, "Sebagan sahabat kami mengabarkan
kepada kami."
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apabila dia masih mencltri, maka potonglah bngannya. Dan apabila dia

tetap mencuri, maka lakirya.!

Hadits yang berkaitan dengan bab ini: Dari Ishmah bin

Malik; diriwayatkan oleh Ath-Thabrani 60 dan Ad-Daruquthni, 451

sementam ifu sanadnya dlialt

*j r),1r' & ultLf :yf +*-[o,r,rr].Ytrl

A6! y)AJ i ,Lt'p- *y y);J i ,:,u p fr-raJ
.M qa y,GJ i,L: t 

-y 
\,; r, d i,tu

2436-[58831. Hadits Jabir: Bahwa didatangkan
seoftmg pencuri kepada Nabi $, lalu beliau memotong

tangannya. Kemudian didatangkan kembali kepada beliau

unfuk kedua kalinSra, lalu beliau memeotong kakinya.
Kemudian didatangkan kembali kepada beliau untuk kali
ketiga, lalu beliau memotong tangannln. Kemudian
didatangkan lagi kepada beliau untuk kali keempat, lalu

beliau memotong kakiqn. Kemudian didatangkan lagi

kepadaqn untuk lrali kelima, maka beliau pun

membunutrq;a.

Ad-Danrquthni4sz meriwayatlannya dengan hadits ini, dan di

dalamnya terdapat Yazid bin Sinan, Ad-Daruquthni berkata, 'Da
paiu/alat yarg dhaff453

M N Muyam Al lhbir(yul7/182/rc.4831.
4sL 5r*, 4d-Daruquthni (3/737 -1381.
62 Sunan Ad-Daruquthni(V180-181).
ass p75121
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t58841. Hadits ini juga diriwayatkan oleh Abu Daudffi dan An-

Nasa'i65 tanpa alur rdaksi ini, melainkan dengan redaksi:

,i-Bt ,Jvr'r,f"'t *v ltt ,k !, );t A ,ru);€y
-q.&',y;;c*'; ;# ,i'riw :J6'rG? ,!;$ i';:r'U ,tiut
i?I ,i-#t iv ;:6? #! ,i,r J;., s- tiut ,i.$t ,Jd

jt rgAe ,"4; ii ,i;tli l\w'4d, y}e lv {J1?

,F. €, l#t ,liriF;r'i ,;ffi ,g-;* e 
"rr?-"1 

,Pt S,
.{'Avsu.#qtt

Didatangkan seorang pencuri kepada Rasulullah $, lalu beliau

bersabda, 'Bunuhlah dia!"Mqel<a berkata, 'Wahai Raslullah, dia hanya

mencuri." Beliau bersabda, 'Maka potonglah!" [-alu pencuri itu pun

dipotong, kemudian didatangkan kenrbali kepada beliau, lalu beliau

bersabda, "Bunuhlah dia!' Mereka berkata, uWahai Rasulullah,

sesungguhnya dia hanya mencuri." Maka beliau bersabda, oMal<a

potonglah!" lalu dia menyebutkan seperti itu, dia berkata: lalu

didatangkan pencuri itu kepada beliau untuk kali kelima, maka beliau

bersabda, "Bunuhlah dia!" Jabir berkata, 'Maka kami pun pergi menuju

kandang temak, lalu kami mernbaringkan Punggungnya, lantas kami

mernbunuhnp dan menyerefurya, kenrudian menjafuhkannya ke dalam

surmr, lalu kami mdernparlon batu kepadanp.'

a$ St"umn Abu Daud(no.4410).
Ass Sulatl An-Nasa 'i (no. 4978).
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Di dalam sanadnya terdapat Mush'ab bin Tsabit, An-Nasa'i

berkata tentang dirinya, "Dia tidak kuat, hadits ini pun munkar,456 dan

aku tidak tahu ada hadits shahilfsT mengenai hal ini."

Hadits-hadits seputar bab ini, di antaranya:

t58851. Dari Al Harits bin Hathib Al Jumahi yang diriwayatkan

oleh An-Naru' i458 dan Al 11uki-.a5e

158851. Dan dari Abdullah bin Zaid Al Juhni diriwayatkan oleh

Abu Nu'aim di dalam Al Hulg6.+so

Ibnu Abdul3uny'61 berkata, "Hadits tentang pernbunuhan itu adalah

munkar, dan tidak memiliki dasar."

Sementara itu Asy-S3nfi'i berkata, 'Hadits ini telah dihapus, dan

mengenai ini tidak perbdaan pendapat di kalangan para ulama."

Ibnu AMul Barr berkata, nDan ini menunjukkan bahwa yang

diceritakan oleh Abu Mush'ab dari Utsman dan Umar bin Abdul Aziz

bahwa dia membunuh, tidak memiliki asal0andasan)."

|i*'or, arc ',L*.
{#6 v.ry$\t

*i iv \'G
jr; ?. td

dt-? 4;l

t t ,,A!.y7tI

4#
457

458

459

60

Sumn An-Nas' i (no. 8/90 /no. 497 81.

As-1unan Al Kubm, karya An-Nasa'|(4/349).
Sunan An-Nas' i (no. 497 71.

Al Musbdrak W382).
Hufutul Aulig (2/61, dia berkata, "Hazam meriwayatkannln secara menyendiri,

sementara dia adalah perawi 3nng sangat dhalf."
Hazam adalah Hazam bin Utsman, dari Mu'adz bin Abdullah, dari Abdullah bin
Zaid RA, darinya.

Al Is ti dzl<a r (24 / L9 5-79 61.461
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'Hadits: bahwa beliau $ bersabda mengenai seorang

pencuri yang telah mencuri sebuah mantel, "Bawalah dia,

Ialu potong dan hentilran tetesn (dengan api)."

Hadits ini diriwayatkan oleh Ad-Daruquthni452 dan lainnya, dan

ini telah disebutkan sebelumnya.

ir' & ult Ll t# I -dt;;- L-* -[o,r,rv].y rrv

.*; G|aL'i ,;X-'Abn v);t ,!*rC *i rV

2437-158871. Hadits Fadhalah bin Ubaid:
Didatangkan seorang pencuri kepada Nabi $, lalu beliau

memerintahkan unfuk memotong (tangann1la), maka
tangannya pun dipotong, lalu digantungkan di lehemya.

Hadits ini diriwayatkan oleh pengarang kitab Sunana$ 6ri
haditsnya, dan At-Tirmidzi menganggapnya haan, dia berkata, "Hadits

ni gharib, kami tidak mengetahuinya melainkan dari hadits Umar bin Ali

AlMuqaddami, dari Hajjaj bin Arthah."

Aku katakan: Mereka berdua adalah periwayat yang mudallas.

Sementara itu An-Nasa'i+64 berkata, 'AI Hajjaj adalah seorang yang

ilraft dan ktrabamya tidak dapat dfadikan hufiah.'

Diamengatakan ini setdah merlnaptkan hadits fri dariialump.

62 Sunan Ad-Dantqurhni (3/7021.
463 5**n Abu Daud (no. 21411); Sunan An-Nasa'i (no. 4982,49831; Sunan At

Titmidzilno.lMT) dan Sunan lbnu Maj,ah (no. 2587).
ail Sunan An-Nasa't (no. 8/92/no. 4983)
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,d:3t i t o 
=*\t'n 

Lf ;uy T, ,i'-r-Y rr^
.y.At.iA-.{)

2438. Perkataan penulis: Al Imam menyebutkan
bahwa sebagian sahabat tidak berpendapat diberlakukannya
penggantungan (tangan), dan dia pun tidak men-shahtihkan
khabar yang berkaitan dalam permasalahan ini (yakni

penggantungan tangan).

Aku katakan: Sebagairrnrn yang dikatakan olehnya bahwa

hadits tersebut tidak sampai kepada derajat shahih bahkan tidak

mendekati shahih.

,r*i' #.'u'o? )L:) lf ,Ly -[o,r,r,r].Yrrl

lr rf 'o, tt q]r '&t v 'iui u.iflL # )u'rx.'6i

2439-158881. Haditt, O**. seorang rrt.*"r:.::
dari baiful mal, lalu sebagian pegawai Umar menetapkan hal
tersebut kepadanya, maka Umar berkata, "Tidak ada hukum
potong baginlra, karena fidak ada seorang pun kecuali dia

memiliki hak di dalamnya (yaitu harta baitul mal)."

Aku tidak menemukan riwa5nt ini.465

Aku katakan: Ibnu Abi Syaibah4s5 meriwa5ntkan dari Waki, dari

Al Mas'udi, dari Al Qasim; bahwa seorang lelaki mencuri dari baitul rnal,

465 Ungkapan Ibnu Mulqin di dalam N Badr Al Munir(8/6761, dia berkata, "Atsar ini
gharib, dari Umar."

46 Mushannaf tbnu Abi Sgibah(no. 8512).
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maka Sa'd menetapkan mengenai permasalahan ifu kepada Umar....
Lalu dia menyebutkan hadits tersebut dengan redaksinya.

158891. Al Baihaqi6T meriwayatkannya dari jalur Aryr-Sya'bi,

dari Ali, bahwa dia berkata,

.&;id' #.}'6?ueA
'Tidak ada hukum potong bagi orang yang mencuri dari baitul

mal."

Hadits mar{u'yangberkaitan dengan bab ini, di antaranln:

t58901. Hadits yrang diriuaptkan oleh hnu Majah 468 dari
riwayat Ibnu Abbas:

* 4t ,Slei ,f:Jt',y o? o*rJt frr'n t:t?Lf

.12X.'&.'rt? i' j,; ,lu:|o*_ * *, *v?tt
Bahwa seorrng budak *rn ,"rr,"r* hamba saha3za sepertipa

mencuri dari harta ghanimah, maka hal itu pun [diangkatt4Se kepada
Nabi $, narnun beliau tidak mernotongn5n, dan beliau bersabda,

"Sebagian harta Allah mencuri haila (Nlah) lainnla." Sanad hadits ini
dha'if.

467 Astsunan Al Kubn(8/2821.ffi Sunan lbnu Majah(no. 2590).

'169 Dahm naskah asli tertulis, 'gf ldikembalikan). "
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'u'*'; ew G Ui 'fi nt* L-+-[oAl t].v t t'
.Ll iL "51 rt,G lt;rt'g;,,{-,t * \t .* U, *

244O-1589U. Hadits Utsman: bahwa pada zamannlla

seseorang mencuri pakaian dari mimbar Nabi C, lalu

pencuri ifu pun dipotong, dan tidak ada seorang pun yang

mengingkarinya.

Aku pun tidak mendapati riwayat ini.

{t o? ,y; *aJ ';L'of ,Lt--[orqv].rtrr
*f'r?:e ,lG:,:^& *,Uj, ob W.,,h')t *\7

.'€cti,

2441-l5Sg2l- Hadits: Didatangkan kepada Umar
seor.rng budak milik seorang lelaki yang telah mencuri

cermin milik istrinya, nilai cermin ifu 50 dirham, namun dia

tidak memotongngo, dan dia berkata, "Pembanfumu telah

mengambil hartamu.'l-

Hadits ini diriwayatkan oleh Malik di dalam Al Muwaththa,;azo

dan Asy-Syaftti471 6uri Ibnu Syihab; dari As-Sa'ib bin Yazid: bahwa

Abdullah bin Amr Al Hadhrami datang dengan membawa seorang

budak kepada Umar bin Al Khaththab, lalu dia berkata padan5ra,

"Potonglah ini." Lalu dia menyebutkan hadits tersebut.

47o Muwatlitlia' Imam Malik (2/839-840).
47r 14rt u4 Imam Asgt-S5nfi'ihal.2251.
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Sementara itu Ad-Daruquthni4T2 rnsri'w6y6tk6nnya dari hadits

Sufyan, dari Az-Zuhri.

6 tcl
YJI G lJt:-b 3,-.[oAtr].VttVE-rL

.et)t*--:;
2442-158931. Hadits Utsman: bahwa dia memotong

seor.rng pencuri buah (snng sedap wanginya dan rasanp)
yang nilain3;a tiga dirham

Asy-Syafi'i 473 tnoi*urug*l hadits ini dari Malik dalam N
Muwaththa ',474 6uri AMullah bin Abu Bakar, dari ayahnya, dari

Amrah:

'4:i LdL Ar;:u ,o*L * G ^r!;l o7 Gru

.i:i- U,)6-*; p A ?'-,* "u ett'' #,
bahwa pada zaman Utsman seorang pencuri telah mencuri buah

(yang kualitasnya bagus), maka Utsman memerintahkan unfuk menaksir

harga buah tersebut, lalu dihargakan 3 dirham dari nilai tukar 12 dirham

sama dengan 1 dinar, maka Utsman pun mernotong tangannya.

Malik berkata, 'Itu adalah burrh (utruialll Srang biasa dimakan

oleh orang-omng47s.n

Ibnu Kinanah4T6 lool*1u, uDahulu, utujah (buah) adalah dari

emas seukuran bi;i, yang mana dijadikan parfum di dalamnya."

472 5*-n ad-Daruquthni (3/1881.
473 M4r"nuilmam AsSrS5afi (hal. 334).
474 14r*u11itha' Iman Malik (2/8321.
47s lo/6t1l

u'6

o,
ol
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Namun PendaPat itu dibantah'

maka tidak akan ditaksir harganya'"

; b* :^*v u*-[oAt t]'v t tr
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"Apabila ifu bagian dari emas'

Hadits Aiq;ah: Orang Yang mencuri

hadits

,*r-turrror.e.-Y f---

(dari) magnt-mayat kami sebagaimana.orang yang mencun

(dari) orang lpng masih hidup dari kami'

HaditsinidiriwayatkanolehAd-Daruquthnidari
Ammh,477 dari AisYah

,Ly-!.^1o].Yttt

241(*-t5Sg5l- Hadits, "Tidak ada hukum) potong

.ia eali )

dalam suafu tahun (masa kelaPann)'"

ffffi,,:#.;:?i.,.1# ;;ffi;il't'' ;l -yt:' 
pada tahun 383 Hiirivah' uh

;G;i" aia^ sis' alam An-Nubata lL6/ 42s\

Ungkapan hnu Mulqin'ii.'ffi;. N kq' Al Mwir 18/5791 
uAtsar ini

diriwayatkan oleh Al 
"iJ 

i-;"i*r, xnutl"t t.t"dari hadits Ad-Daruquthni,

lsuwaidl bin Abdul n'i'-'Ii""noft* kepadi karni" kemudian dia m^enyebu$an

sanadnya. oan tu-pak"yu iuh*u.ry. b: Haiar)' seorang perawi yang

meriwayatkan darr suwaii bin Abdul Aziz teriadi kekeliruan dalam penulisan

dalam naskah A rulaiitttrirt ruit Mulaqqin menladi (Ali bin Umar) dan dia

mengira bahwa ,tt, iaO"ruq"*t" akan tetapi 
-bagaim1a 

.munSkin 
Ad-

Daruquthni ,,,.ri*uyu*u-r.,Ifr-,fu___. S1r.*ia ini sementara di antara keduanya

terdapat celah yang rn"iutu'ftu" di dalamnya' Suwaid wafat pada 194 Hiiriyah'

;;;;t" na-pauqutf'"i dilahirkan pada tahun 305 Hiirivah'

Namun ada iuga ,i*vut i*g* punulill lBng benar' yaitu dengan penulisan

(Ali bin Hujr) di aau^''ql-Uuiifun6'v"Al BaGqi lL2/4O91' sementara itu Az-

,-aita, menukil ."t"i;;;;;; fau"' Nino Ar-Ratnh 13/3661' uh'

DiaadalahUmarAhmadbinAbdullahbinAbdun.ahimbinl(nanahAl.I.-akhmiAl
eurthubi, dikenar d" ;T;": ;*1Y r,u,:1. }-*Tf *1,,X"#tJr1t":flfl

Mukh tashar N Kh ilaf$,rat (4 / 453I
Dan terjadi kekeliruan ai'i"f"rn "toftn 

At Badr Al Munirdari (Suwaid) meniadi

(Marwan). uh. At Atsaf'aii"i^^ii*n At Ausath"Bismiishshaghil' karya Al

Bukhari (2/2371d". h;;;;L'i*uvu*un darinva di dalam Al Kanil(3/425)'
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Ibrahim bin Ya'qub Al JauzjaniaTs meriwayatkan di dalam JamiL

nya dari Ahmad bin Hanbal, dari Harun ibnu Ismail, dari Ali bin Al

Mubarak, dari Yahya bin Ati Katsir, dari Hassan bin Azhar: bahwa Ibnu

Hudair menceritakannya dari Umar, dia berkata:

'Tidak ada (hukum) potong dalam (pencurian) pelepah kurma

dan tidak pula pada masa kelaparan(aam sanahl."

Dia berkata: Aku bertan5n kepada Ahmad mengenai hadits itu,

dia berkata, "Pelep3h, adalah pelepah kurma. Sernentara aam sanah

adalah masa kelaparan." Maka aku berkata kepada Ahmad, "Kamu

berpendapat seperti ifu?'dia menjawab, "lya, demi hidupku."

-i.;r; d t+ i;t tL, "t:l,y.e 4*-[o,rq r]. r t t o

'"-lt ,e F ,i* F d'rr,& ,it$:t i Gs'L:, ,!i
.riuif kr;|7 rlfs ,a:Q. ). ,

2445-158961. Hadits Jabir: Seorang lelaki menjamu
seor.rng .tamu, lalu dia menemukan perhiasan di tempat
minumnya, kemudian membawanya kepada Abu Bakar, lalu
dia berkata, "Biarkanlah dia, karena dia bukan seorang
pencuri, akan tetapi ifu adalah amanat yang dia
sembunyikan."

Aku tidak mendapatkan riwayat ini.

478 6ru Hajar berkata -sebagaimana dalam anotasi naskah asli-, "Dia seorang ltang
bermadzhab Hanbali."

.:- fCY't ,?:te,p ii' 'e;f t
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2446-158971. Hadits: bahwa seseorang dalam

keadaan tangan dan kakinya buntung, dia datang ke

Madinah, lalu singgah di tempat Abu Bakar- Dia adalah

seorang yang banyak melakukan shalat di masiid, maka Abu

Bakar berkata, "Apa (bedan1ra) malammu dengan malam

seorang pencuri?" lalu mereka tinggal bersama sesuai

kehendak Allah.... Hingga akhir hadits-

Dan di akhimya disebutkan: Maka Abu Bakar

menangis, dan dia berkata, "Aku menangis karena dia telah

memperdaya dengan nama Allah," kemudian dia

memerintahkan agar tangannya dipotong, maka tangannya

pun dipotong.

Hadits ini diriwayatkan oleh Malik di dalam At Muwathbliu'A7e

dan Asy-Syafi'i @ darinya, dari AMurmhman bin Al Qasim, dari

ayahn5n: bahwa seorang lelaki penduduk Yaman tangan dan kakinya

telah dipotong, lalu dia menyebutkan haditsnya. Di dalamnya

disebutkan: Perhiasan tersebut adalah milik Asma binti Umais, isbi Abu

Bakar, di akhir redaksinya disebutkan: Maka Abu Bakar berkata, "Derni

Allah, doanya bagi dirinya sendiri lebih bemt bagiku daripada pencurian

yang telah dia lakukan." Dan di dalam sanadnya terdapat keterpufusan

sanad.

an yu*)giliu' hnam Malik (2/8g5-8361.
4& Musnad Inam Asy-fiafir(hal. 336).
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158981. Ad-Daruquthni48l meriwayatkannya dari jalur Ayyub,

dari Nafi': bahwa seseorang yang tangan dan kakinya dipotong singgah

di tempat Abu Bakar, lalu dia menyebutkan dengan redaksi dan makna

hadits yang sama dengan yang ada pada mushannill

t58991. Sa'id bin Manshur meriwayatkannya dari hadits Musa bin

Uqbah, dari Nafi, dari Shafiyah binti Abu Ubaid, dalam kisah ini.

Sementara itu Abdurrazzaq4az meriwayatkannya dari Ma'mar,

dari Ayub, dari Nafi, dari hnu Umar.

159001. Dan Dari Ma'mar, dari Az-Zuhri, dari Unuah, dari

Aisyah, dia berkata: Seorang lelaki mendatangi Abu Bakar, dia

mendekatinya, dan mernbacakannp Al Qur'an hingga dia mengufus

untuk suatu keperluan atau unfuk sarigryah (perang yang tidak diikuti

oleh Rasul), lalu dia berkata, 'Ufuslah aku bersamanya." Dia berkata,

'Tidak, tinggallah bersama kami," namun dia enggan, maka dia pun

mengufusnya dan mev.rasiatkannya dengan kebaikan, tidak lama

kemudian dia pun datang dalam keadaan tangan telah dipotong, ketika

Abu Bakar melihatnya matanya pun berlinang air mata, lalu dia

bertanya, "Apa yang terjadi denganmu?' dia berkata, 'Aku tidak

menambahkan, melainkan diberikan kepadaku suatu pekerjaan, namun

aku berkhianat terhadap safu kevuajiban,€3 lalu tanganku dipotong."

Abu Bakar berkata, "Kamu mendapati orang yang memotong
(tanganhya) ini berkhianat lebih banyak dari dua puluh kewajiban
(bagian), demi Allah apabila kamu benar pasti aku akan menunfunmu."

Kemudian dia mendekatinya, ternyata dia sedang shalat malam, lalu

membaca Al Qur'an, kefika Abu Bakar mendengar suaranya, maka dia

berkata, "Demi Allah, orang yang bunfung ini amat berani kepada

Allah.' Dia berkata: Tidak lama kemudian, keluarga Abu Bakar

481 5** 4d-Daruquthni(3/183-184).
482 Mushamaf Abdurmzaq (no. L877 41.
483 Seekor unta,'dia mengatakannya dalam anotasi naskah asli.
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kehilangan perhiasan dan harta mereka, maka Abu Bakar berkata,

"seseorang datang di waktu malam, orang bunfung pun bangun lalu

menghadap ke arah kiblat, lalu dia mengangkat tangannya ke atas yang

satu tangannya sempuma dan lainnya telah dipotong. lalu dia berkata,

'Ya Allah perlihatkanlah kepadaku siapa yang mencuri harta mereka,

dan berkhianat kepada mereka'." Ketika siang hari Abu Bakar

merdapati hartanya ada padanya (pada orang yang buntung), maka Abu

Bakar berkata padanya, "Celaka kamu, sesungguhnya kamu memiliki

pengetahuan yang sedikit tentang Allah.' lalu Abu Bakar

memerintahkan untuk memotong tangannya, maka tangannya pun

dipotong.

Abdurrazzaq@ berkata dari Ibnu Jurari, "Namanya adalah Jabr

atau Jubair."

.) ig r*t;f :o.)),itt'6, f oj Lro.
*Hadits Abu Bakar, bahwa dia bertanya kepada

seor.rng pencuri, 'Apakah kamu mencuri? Katakanlah:

Tidak."

Aku tidak menemukannya. seperti ini. Hadits ini telah disebutkan

pada,/48sawal-awal bab, hadits ifu pun diriwayntkan oleh Al Baihaqi€6

dari Abu Ad-Darda.

to .
) ar--f ,L-y-[o1. t].rttv

{wu-l t;u;tt'iril5

@ Mushannaf Abdurazzaq (no. 18775).
4$ w/etql
4% As-1unan Al Kubm(8/270').

. c.

dr{l'Atilt:\
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2447-I59Oll. Hadits: bahwa Ibnu Mas'ud berkata,
"Laki-laki !/ang mencuri dan perempuan yang mencuri,
potonglah tangan keduanya (kedua kanannya)."

Al Baihaqi4sT meriwayafkannya dari Mujahid, dia mengatakan

dalam pembahasan tentang qira'at lbnu Mas'ud, lalu dia menyebutkan

haditsnya. Di dalamnya terdapat keterpufusan sanad, dan dari Ibrahim

An-Nakha'i, dia berkata: Dalam qira'at kami:

"I-aki-laki yang mencuri dan perempuan

potonglah tangan kanan mereka."

bSlstt

Wng mencui,

4Y-[o1'v].rttrr
.fF ui*t#vis-,rlt

2M8-159O21. Hadits: bahwa Abu Bakar dan Umar
berkata, "Apabila seorang pencuri mencuri, maka potonglah
tangannya dari pergelangan."

Aku tidak mendapati riwayat tersebut dari keduanya.

t5903l. Dan dalam At Hudud karya Abu Syaikh diriwayatkan
dari jalur Nafi, dari Ibnu Umar: bahwa Nabi $, Abu Bakar, Umar dan

Utsman, mereka memotong tangan seorang pencuri dari persendian.

t59041. Dan dalam riwayat Al Baihaqi 488 diriwayatkan dari
Umar: bahwa dia memotong tangan seorang pencuri dari pergelangan.

As=9unan Al Kubra (8/270).
As-9unan Al Kubra (8/27L1.

)&ql'gkiriltt

U," tsy :tG cifr'#t f oJ

487
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Asy-Syaikh Nashar berhujjah bahwa pemotongan (tangan atau

kaki) dari pergelangan dengan sabda beliau '$, 'Dan dalam (hukum

potong) tangan (mencuri) lima puluh unta." Mereka sepakat bahwa

maksud dari sabda beliau di sana adalah pergelangan, maka kemutlakan

disini dijadil<an muqaStynd di sana.
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)Pt*y5
KITAB HUKUMAN SEORANG PET.TYAMUN

(BEGAL)

.tVU ,6-t g) d'r\tltLF I
*Hadits, "Tidak dipotong tangan (seorang pencuri)

kecuali datam seryrempat dinar ke atas'"

Hadits ini telah diriwayatkan pada bab yang disebutkan

sebelumnln

. olit cgtlr$jtvr+,'* u$ ie l';r.'t,t'ii-t t tt
2449. Perkataan penulis: Terdapat larangan

menyikm heuran. Selesai-

Seakan-alGn dia mengisyaratkan kepada:

t5905]. Hadits: Rasulullah $ melarang menyiksa hetr,ran. Hadits

ini diriwayatkan oleh Al Bukhari 69 dari hadits Abu Hurairah, di

dahmnya terdaPat sebuah kisah.

I ,*ie.-y

48e shaliih Al Bul<hari(no.29541.
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it; r;y]; , jc l5 e /6 .u.tL-*-[o1. r].y ro.
'n *Pt LA ,y erifr , r)r { ...'i;tt?nt oir$ ult

Jw*5r

2450-159061. Hadits Ibnu Abbas mengenai firman-
Nya &, "Sesungguhnyn penbalamn terhadap orang-oftrng

Wng memerangi AIIah dan Rasul-Nya...."Hingga akhir ayat,
bahwa ayat itu berkenaan dengan para penyamun (begal)

dari kaum muslimin.

Dia berakata: Ibnu Abbas menafsirkan ayat tersebut

sebagaimana yang diriwayatkan oleh Asy,Syafi'i kepada beberapa

tingkatan, artinya: Hendaknyn mereka dibunuh apabila mereka

membunuh, atau disalib apabila mereka mengambil harta dan

membunuh, atau dipotong tangan dan kakinya mereka dengan

bertimbal balik apabila mereka hanya mengambil harta saja.

Dia berkata: Ibnu Abbas berkata: Arti dari "Dibuang dari negeri

(tempat kediamannya)'adalah bahwa apabila mereka kabur dari penjara

seorang pentimpin, maka hendaknya dikejar, lalu ditangkap unfuk

dikembalikan (ke penjara), agar perkumpulannya berpisah dan

kekuatannya pun hancur. Lalu dia menyebutkannya.

Asy-Syafi'i4go meriwayatkan dari Ibrahim bin Muhammad bin

Abu Yahya, dari Shalih maula At-Tau'amah, dari hnu Abbas mengenai

para penyamun (begal), "Apabila mereka membunuh maka hendaknya

mereka dibunuh, apabila mereka mengambil harta tanpa membunuh

maka hendaknya tangan dan kaki mereka dipotong dengan bertimbal

balik, +sr dan apabila mereka meresahkan di lalanan, namun tidak

4eo Musnad tnam AsSrSpfif (hal. 336).
491 3".6-6al balik adalah memotong tangan kanan dan llaki kiri; dan apabila

melakukan kejahatan sekali lagi maka dipotong tangan kiri dan kaki. kanan.
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mengambil harta, maka hendaknya mereka di dibuang dari tempat

kediamannln."

l59o7l. Al Baihaqiae2,nsriwayatkan dari jalur Muhammad bin

Sa'd Al Aufi dari leluhumyaae3 kepada hnu Abbas tentang firman Allah

&,

{ @'i't i'i,-Q A5\ V;t3L r
'sesungguhnla pernbalasan terhadap oftng-orang Wg

memerangi Allah dan Rasul-$a....'(Qs. Al Maa'idah [5]: 33), hingga

akhir ayat. Dia berkata, "Apabila dia (seorang begal) memerangi, lalu

mernbunuh, maka wajib baginp r.rrhrk dibunuh apabila ihr tampak

sebelum dia melakukan taubat, dan apabila dia mernemngi, mengambil

harta lalu membunuh, maka wajib baginSn unfuk disalib, namun apabila

dia fidak mernbunuh, maka wajib baginya unfuk dipotong tangan dan

kakinya dengan bertimbal balik, dan apabila dia meresahkan di jalanan

maka hanya wajib baginya untuk diasingkan (dibuang dari

kediamannya)."

Ahmad bin Hanbal meriwaSptkann5ra di dalam tafsimya dari Abu

Muawiyah4e4 dari Hajjaj, dari Athi$Eh dengan hadits ini, dengan makna

hadits lnng sarna dengannSn.

Asy-Syafi'i berkata: Perbedaan hukuman mereka sesuai dengan

perbedaan perbuatan mereka, sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu

Abbas. Insyaallah.

As.Sunan Al Ku bm (8 / 383I
Gambaran sanad tersebut: Muhammad bin Sa'id bin Muhammad bin Al Hasan bin

Athigph, ayahku menceritiakan kepada kami, pamanku menceritakan kepadaku,

ayahku menceritakan kepadaku, dari ayahnya, dari hnu Abbas. Ini adalah sanad

rnualaldengan para periwayat yarry dtn'if.
Dan dari jalur Abu Muaw[nh yang diriwayatkan oleh Ath-Thabari di dalam
tafsimya (4/2L3).
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,'

.,t# it re: ,:''-$r Fi'; v'j :'i';-Y t o \

,nilr. Perkataan penulis: Dan ini adalah pendapat
mayoritas ulama, diantaranya adalah lbnu Abbas.

Aku katakan: Ibnu Al Mundzir menukilnya dari Malik dan

ashhaab ar-m'yi $ang berpendapat seperti itu), namun terdapat riwayat

dari hnu Abbas yang bertentangan dengan itu.

t59081. Dalam Sunan Abu Daudagsdiriwayatkan dengan sanad

yang hasan, dari Yazid An-Nahwi, dari lkrimah, dari Ibnu Abbas tentang
firman Allah S, 'Saungguhnya pembalasan terhadap orang-oftng yang

manmngi Allah dan Rasul-N5n..." Hingga akhir ayat. Dia berkata,
uAyat ini diturunkan berkenaan orang-orang musyrikin, dan siapa saja di

antara mereka yang bertobat sebelum ditetapkan padanp hal itu, maka

hal itu tidak dapat mencegahnya dari penegal*<an hadd (hukuman)yang

telah dijatuhkan kepadany6495. tt

159091. Dan diriwaptkan dari Ibnu Umar, 'Ayat itu diturunkan

berkenaan orang-oftmg lang murtad."

Ibnu Al Mundziri menukilnya dari Al Hasan, Atha dan AMul
Karim.

4es 5r-n 4bu Daud(no. 4372).
oe 676191
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/3Jl --G,X--b-
KITAB HUKUMAN SEORANG PEMINUM

KHAMER

Gy iit ,Jw !5 ei)- ;t)tly,E,l';-YroY
,irf { ... i.f;iifi6$'rL6#3iq,f;

2452. Perkataan penulis: Dikatakan bahwa maksud

"AI ltsm (perbuatan dosa)" dalam firman Allah: Ihtalonlah:
"Tuhanku hanp mengharaml<an perbuatan Wng keii, baik

Wng nampak atau pun trang tetsembunyi dan perbuatan

doa...,"(Qs. Al A'raaf [7]: 33), adalah khamer.

Seomng penyair berkata:

Aku meminum perbuatan dosa (khamer) hingga akalku sesat, begifu

pula dosa yang [pergi]497 dsngarl ak6l.

Selesai.

N Qazluhazmenetapkan seperti ifu dalam JamiLnya,sementara

An-Nuhas mengingkarinya.

4e7 pu6. naskah asli terhrlis, 69$ aan yang betul dari (p) dan ia pun terdapat dalam

Tafsir Al Qurthubl (7/2OOl, Lisanul Arab (6/121. Dan dalam (o) terhrtis ((ia0
dengan bentuk mudakl<ar, sementara dalam bahasa lrang fasih dengan men'
h'nibl<an (memuannabl<ari lafazh khamer, namun Abu Hatim AsySyajastani,
hnu Qutaibah dan lainnya memperbolehkan untuk menjadikannya mudzakkar.

,l58



s,
tt

,y)
{ot /. t(),.r- ->

,Talkhishul Hahir
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.,:# i1 4 -[oqr.].rtor
t... c.

'lli> ''^'>

Umar, 'setiap ,rrn
*tiap lchamer adalah

2453-[59101. Hadits Ibnu
memabul*an adalah khamer, dan

hanm."
y*1irrra98 meriwaptkannSn dengan redaksi:

;rt;frki,:p)#i
'setiap tnng mqrabukkan adalah l<ham*, dan setiap Snng

mernabulrl<an adalah hanm. "

Dan dia ptin meriwayatkannya dari jalur lainnln dengan ini,499

dalarn salah satu riwa5ntrp disebutkan dengan mendahulukan dan

mengakhirkannlnsoo (penyebutan) redaksin5ra, sernentara dalam salah

safu riwayat Alxnadsol juga seperti ifu.

ae8 shuhih Muslim(no. 2003X73, 74)
4ee 51ru1i11i Muslim(no. 2OO3X75)
500 p1 dalam Al Badr Al Munir (8/697), dia berkata: Dan dalam suatu riwayatrya

(yakni Musliml, uSetiap gmng memabukkan adalah haram, dan setiap jang
memabukkan adalah khamer. Elarangsiapa lmng meminum khamer di dunia, lalu
dia mati, sernentam dia terus-penerus meninumn5n dan belum bertaubat dari
perbuabn itu, maka dia tidak akan meminumryn (khamer) di akhint." Nur
seperti ini terdapat dalam riwayat Muslim (no. 2003X73), akan tetapi dengan
mendahulukan kata "Khamer" dan mengakhirkan "Haram" sebagaimana yang

telah dia tulis sebelumnya, dan barangkali itu hanya tertulis dalam naskahnp saja.
sor Musnad lmam Ahmad(2/135, 137):
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,wc)
V.ra: ,:;;jr bt i, :# i.t 4*-[oqr r].rtot

dt?Gt ,:|:eili ,tirE, (Wt;3 ,W.L)

.aXy e|rl:lt,
2454-159111. Hadits Ibnu Umar, "Allah melaknat

khamer, yang meminumnym, tmng menuangkannga, l4ng
menjualnym, yerng membelinSa, Wng memerasng,
perasanng \nng diperaslan unfuknya), Wng membawanya,
dan yang dibawalan kepadan5m.'

Abu Daud 502 meriwayatkannya dengan redaksi dan makna

hadits ini.

Di dalamnya terdapat Abdurrahman bin Abdullah Al Ghafiqi,

dan Ibnu Sakan menilaingn shahih.

Ibnu Majahsos jugu meriwayatkannya, dia menambahkan r'r$t

1ta:^\ oDan 
Sang mernalan hasil (pafinlan)nga.n

Hadits lain yang berkaitan dengan bab ini,
dtulun3ldlan:

l59l2l. Dari Anas bin Ma[k dargan hadlts ini, di dahmryn
dfsebutkan:

'i 6Fi6,t4qH$.GIG)

so2 S*.n 4bu Daudlno.3674l.
5o3 5r-, tbnu Majah(no. 3380).
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oPememsn5a yang membeli unfulmSsa (perernpuan) dan 5mng

mernbeli untukng (lelaki)." '
Hadits ini diriwayatkan At-Tirmidziso4 6u,l lbnu Majah,505 dan

para periwalntrya pn biqah.

15913]. Dan dari Ibnu Abbas diriwaSlatkan oleh Ahrnad,Sos rbnu

11155"rrs07 dan Al Hakim.sos

t59141. Dan dari lbnu Abbas, disebutkan oleh hnu Abi Hatim di

dalam Al tlal.soe

t59151. Dan dari Abu Huraimh diriwaptkan secara mar{ut

,\,
aitl o!

t.. i.
.U.ct j

a

tt^zJlJHI .6. t ,...ta. la.t!, .a.. ,...ta.
??) (LFJ 4+)t ?f ) (t{i,G,J

.6.lr

"sesungguhnya Allah menghammlmn khatner dan hasil

penjualann5n, menghammkan bangl<ai dan hasil paniualannym,

menghanmkan babi dan hasil penjualannln."

159161. Dan Abu puu6510 meriwayatkannya dari Abdullah bin

Amr bin Al Ash.

5M Sunan At-Tlmidzi(no. L2951.
fis Sumn lbnu Majah(no.3381).
s6 Musnad Iman Atunad(l/3161.
5o7 Shalitli tbnu Hibban lAl thsan/no.5356).
5oB 4114*1udnk(2/3t1.
5oe ilal tbnu Abi Hatim (2/27/no.1558).
Sto S*un 4bu Daud(no.3485).
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'+ '6}Jitt ,i:ff *f 6 :r2C ,4- -[oq\v].rtoo
a.

.it?

2455-159171. Hadits Jabir, "Apa pun yang barynknSn
memabulrlan maka *bgtan dartn5n pun harann.'

Hadits ini diriwaptkan oleh hnu Majafislr dari hadits Salamah

bin Dnar, dari hnu Umar, di dalam sanadryn terdapat kedhalfan dan

keterpufusan sanad.

159181. Hadits ini juga diriwayatkan oleh Abu Daud,512 61-

1irrrri61ri513 dan hnu Majafislc dari hadits Jabir, narnun redaksinya:

,?t;M,:,aE'fufy
'Ap Sang bnplmp mqrnbulcl<an maln sdikibzgn pun

lnnm.o

At-Tirrnidzi menilai hadits ini haan, sernentam itu para

periwayatrSn $n tdqah.

15919]. Hadits ini jWa diriwaptkan oleh An-Nasa'i,5ls Al
hzzar,516 6r, Ibnu Hibban s17 dari jalw Amir bin Sa'd ibnu Abi

Waqhash dari aphryn, bahwa Rasulullah melarang sesuafu png sedikit,

lrang mana banyaknp dapat menrabukkan.

Sunan lbnu MaJah (no. 3392).
Suan Abu hud (no. 3681).
Sunan At-Timidzi (no. 1855).
Sumn lbnu Majahlno. 3393).
Sunan An-Nas )(no. 5608, 5609).
Mnsnad NBazzar (no. 1098, 1099).
Shahih lbnu Hibban (Al llzsat{no. 5370).

511

512

513

514

515

516

517
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Hadits lain yang berkaitan dengan trab ini:

DiriwalptlondariAli,dariAislEh'KhawatbinJubair'Sa'd'
AMullah bin funr, Ibnu Umar dan Zaid bin Tsabit'

l5g2}l. Hadits Ali, diriwaptkan di dalam riwayat Ad-

Daruquthni.sl8

Dan hadits Aisyah yang akan disebutkan setelahnp'

lilgzLl.Hadits Khawwat di dalam At Mustadmk'$le

lsgzzl-Hadits Sa'd di dalam riwayat p\Ir-flasa'i'520

15g23|.HaditslbnuAmrdidalarnriwayatlbnuMajahs2ldan
riwaSnt fiPtrf66'i.522

lsg24,sg2ill.HaditshnuUmardanzaiddidalamriwayatAth-
Thabrani.sa

v'&tlsj,:o'jt 'fil t :L-*--[o r I r]. r t o rtc
4;{

2456-159261- Hadits, 'APa Wng
memabulrlant, maLa *penuh genggaman

ebh ltata,m.'

Hadits lnt diriu4ntkan oleh

Ibnu Hibbans26 darl hadtb Aislph'

t-aa.?tr

sediffih5Ta daPt
telapak bngaruryn

. .. t

Abu Daud,S2a At-I1rmilds2s dan

sr1 5r-, 4d'hnrytha 14/250I
srg N lvfisadnkls/4l3l.
sn Suzan An'Nas)'(no. 5508, 5609)'
52t 5r*r lbnu Mafith(no' 3394)'
s22 Suuan Att-Iy'asa'l(no. 56071'
s% i Uu'jr* Al lkbirlno' 11880) dan (no' 13411)'
524 Sunan Abu Daud lno. 36871'
52s 5r-, 4t'Timidzi (no. 1866)'
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Sernentara . itu Ad-Danrquthn[ menganggapnya cacert karena

mauquf.

Ahmad juga meriwayatkannya dalam Kibb Al,4syubafi.527

Dengan redaksi: (ilF \ *lul 'Maka satu onsnga pun

haram."
,,1:;.

'ni Ji :^iv G JG fi ,* 4* -[orrv].r tov

,!rr#tj ,:il"4t1 ,L$t:,i=;olr ,;Ql # 'a ,il At
.,Ftj

2457-159271. Hadits Umar: bahwa dia berkata dalam
pidatonya, "Diturunkan pengharaman khamer, dan ifu dari
lima macam: ang[Jur, kurma, gandum, jerrawut dan madu."

Hadits ini diriwayatkan oleh Al Bukhari dan Muslim lmuttafaq

'ataihllsza dari hadits lbnu Umar, dari Umar. Di akhimya disebutkan,

"Dan khamer adalah segala sesuatu 5nng menufupi (mengacaukan)

akal.u

l5g28l. Ahrnad meriwayatkannya di dalan Mtsrndnyaszr luri
Ibnu Unrar, dari Nabi $, beliau trersabda:

;

. . t., l3-l, . . tot--lo ?'U, ;;"r. tyAt'Ut ;r, -rb4t'U. . J. . o iL

Lt.t (J''-> tA

.# ,l-al'ut ,')"1, '*i1t
526 55u1',11', hnu Hibbab lAl lhsarlno.5383).
s27 K'bb Al Asynrbah(no. 1306).
s28 Shahili Al Bukhari (no. t15 19) dan Shahih Mudim (no. 3032).
52e 14**4 Imam Ahmad (2/Ll8l.
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"(Yang tqbuat) dai gandum adatah klnmer, dariieutawut adalah

l<hamer, dari kurma adalah l<hama, ldari kismis adalph l<hame-rJ,fio dan

dan madu'jugo' adatah khanq. "

i'.b lk'6.J ,:t-b {;; t ',#. | 6t ,l:-i -Y t oA

.*Fr G W Ft rr)) \*)rrtj+At
z4l&..Perkataan penulis: Segala sesuatu yang tidak

memabukkan maka tidak haram unfuk meminumnya, namun

dimakruhkan meminum munashshaf dan khalithain" karena

terdapat larangan meminum keduanp dalam hadits.

Dia berkata, "Munaslphaf adalah sesuatu yang terbuat

(campuran) dari kurma (matang) dan kurma basah, sementara khalithan

adalah yang terbuat dari kurma yang belum matang dan kurma basah.u

Dan dikatakan, "Minuman yang terbtnt dari kurma dan kismis."

Sealon-akan dia menunjukkan kepada:

159591. Hadits Jabir:

'.*rlri )Ar # of ,# *:r:,1; il' .p i' J;:tLl
.*'Hti ilt,i;;-'ofr,€*

Baihwa Rasulullah S mdarang untuk mernbuat minunan dari

kurma dan kismis sekaligus, atau mernbuat minuman dari kurma basah

dan kurma png belum matang seloligr.s.

530 g"6u1oi ini fidak terdapat dalam naskah asli, sementara itu terdapat dalam (t) dan

(,).
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Hadits ini diriwaptkan oleh Al Bukhari dan Mushrn lmuttafaq

'alaihtr.stt

Dan dalam sebuah redaksi disebutkan, 532 ny*arr',purkan

kismis dengan kurma, dan mencampurkan kurma yang belum matang

dengan kurma basah.'

Dalam sebuah redalsi disebutkan:

td t13 ,bt Jt-, ( ' uii iv d;:;r;'ol fu.rJt f &
.?:Ju';3r :Jv

Betiau melarang merninum dua (buah) Snng dicarnpur, dia

berkata, \ Iahai Rasulullah apakah kedm buah itu?" beliau bersabda,

'Kurma (mabngl dan kismis.633

Hadits lain yang berkaitan dengan bab ini:

t593G59331. Dari Abu Humimh, Abu Sa'id,,ts34lbnu Umar dan

hnu Abbas; yang santranla diriwagratkan o14t y*[ro 535

t59341. Dari Anas gnng dirir,r4ntkan oleh An-N*u'i535 d41

hinnyra.

sst Shahtt Al Bukharibo.5601) dan Shahlh Mtslim (no' 1986).
s32 shdhih Musltm (no.' 1,986X16).
533 66r redaksi png disebutkan oleh Al Hafizh mengndikasihan bahwa redaksi ini

.terdapat dalam riwayat Al Bukhart dan Muslim atau terdapat dalam'riwayat salah

. safunya, padahal tidak seperti ihr, akan tetapi itu adalah alurredaksi riwayat Ath-

Thabrani di dalam Al Mu,jam Al l{abir$n.25/L76/no. 432) dan hadits ummu

Mughits, di dalamnya terdapat Ishaq bin Abi Farwah, seorang perawi yang

mabuk. Sementara itu hnu Hazm meriwayatkannya di dalam Al Muhalla (7 /5L3)
dari hadits Jabir RA, lalu dia mq-dhalf\annya karena adanya AbdulJabbar bin

Umar, dan dia berkata, "Sangat dhalf sekah.'
su 1676t61
53s Shahih Muslim(no. 1987, 1989, 1990, 1991).
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t59351. Sernentara itu Al Bukhari dan Muslim537 56s166363

meriwayatkan hadits Abu Qatadah:

ftyilJt: /t;'#-Ll *i{'bt *.dtC
.r+ ,* u.jg ;rtj y 4i ,,*!Jrs

Nabi S melamng untuk menggabungkan antam kurma (belum

matang) dengan kurma 5nng matapg, dan kurma dengan kismis, dan

hendakngn masing-masing keduanp dijadikan minuman (anggur) secara

menyendiri.

t;s c *:itt ,f ids ts, :l;-[oqrr].rtor
,4t, .';arit:r,4t et ;',;lt) .t ilti., ,enk tW o:t"-

;t"lt ';i ,git:.luyr '+'ittt ti ,L9t ,pf ';:t' 
.)til\ Jbi-';3';it,'*1q

2459-159361. Perkataan penulis: Dan ini seperti

larangan atas bejana lpng mereka SunaIGn unfuk membuat

minuman di datamqn; beiana !/ang terbuat dari labu, a/
hantam -bejana hijau- (beiana lpng terbuat dari tanah,

rambut dan darah), an-naqir -dasar pelepah lrang diukir dan

digunakan untuk bejana-, dan a/ muzaffat (yaifu bejana yang

dicat dengan aspal), dan itu pun adalatr al maqir, yang dicat

dengan ter.

Sunan An-Nasa i (no. 5563).
Shahih Al Bukhari (no. 5602) dan Shahk Muslim (no. 1988).

536

537

167



Talkhishul Habir

14*;irrrs38 meriwalntkannln dari hadits Abu Hurairah, bahwa

Nabi $ bersabda kepada utusan AMul Qaist

.4ti,ifl,r,r*ir, o;f.it f €ql
l',,'o ',4ku melanng dari (mqggwakan) bqiana gng terbuat dari

buah tabu (addubb'), bej,ana Sang terbuat dari tanah, mtnbut dan

damh (hantam), peleph pohon gng diuka (an-naqir) dan beiana png
dicat dangan ter ftnqb).'

159371. Al Bukhari dan Mushmsse meriwayatkannya dari hadits

Ibnu Abbas dalam sebuah kisah utusan Abdul Qais.

t59381. Dan masih dalam riwatrnt mereka berduas (Al BuLhari

dan Muslim), diriwayatkan dari Anas:

.yitt,tf.tr ,y ,*
Nabi $ melarang beiana dari labu dan al muaffat (bdana yang

dicat dengan aspaD.

Datam sehrah riua1rat dia menambahkan, oDan al tnntan,

(berana 3nng terbrrat dari tanah, rambut dan darah).

159391. Dan dari lbnu Abi Aufa: Beliau melarang (penggunaan)

muaffat, at hantam dan an'nqir.

Dan AI Bulfiariill juga meriwayatkannp, dia mernilih beberapa

jahr:

Shahth Mudtm (no. 1993).
Shahth Al Bukhari (no. 53) dan Shahih Mttslim (no. 17).

Shahih Al Bukhari (no. 5587) dan Shahih Muslim (no. L9921.

Shahk Al Bukhai (no. 5595), akan tetapi redalsi pada riwayatnya adalah,

"Rasulullah melarang menggunakan guci hijau..." Ljh. Al Badr Al Munir(8/7091'
dan dia menyebutkan lrang benar.

538
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Diantaranya adalah yang diriwayatkan oleh Al Bukhari dan

Muslim dari Al Harits bin suwaid, dari Ali tentang dilarangnya

(menggunakarrl ad4ub6a' (bejana dari labu) dan al muzaffat (bejana

yang dicat aspal/ter).

l5940l. Sementara itu riwayat Muslim,S42 6iri*uy61kan dari

Ais5rah:

.a

o l *'tJ,,ii,, fi,t,r,rtl G \E ol
.a

,69

.ftt,
Beliau melarang ufusan Abdul Qais untuk membuat minuman di

dalam bejana yang terbuat dari labu (addubba'), an-naqir, al muaffat'
dan al hantam.

lt t -.it? #J? iu-y -[oqrr-o1t\].Yt1.
246}-l5g4t-5g431. Hadits, "setiap yang

memabuklan adalah hanm-"

Muslim meriwaptlrannlp dari Aist/ah,ffi lbnu Unrar544 dan

Burddatuffi

ShtMluftsbt (tto. 1995)
S,lphll, It tgb, 6o. 2001).
Slatilh lt{Lgbr, (no. 2003).
Shahk Mudim, pembahasan: Mnuman, bab: larangan membuat minuman
(anggur) di dalam al muzaffat (bejana dari labu), al hantam (bejana dari tanah,
rambut dan darah) dan an-naqir (bejana yang terbuat dari dasar pelepah pohon,
lalu dikikir), (no.9771setelah (no. 199).

g2
s4s
544

545
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,b *3 *v\t * 
"ltLl 

,Ly -[oqtt].rtrt
|34L ?? q.'l;W'Jix-I il' \,,:iui , u.-,sr\Ar ,r

:w)';, ,iti, itss *f, ,iG k urli"
2461-159441. Hadits: Bahwa Nabi $ ditanSla tentang

berobat dengan khamer, maka beliau bersabda,
"sesungguhnya Altah tidak menjatdil<an kesembuhan kalian
dengan apa Wng dihanml<an kepada lalian." Dan
diriwaS;atkan bahwa beliau bersabda, "Itu hanyalah penSnkit
dan bulanlah penyembuh."

Hadits ini diriwayatkan oleh hnu Hibbanffi dan Al BaihaqisaT

'dari hadits Ummu Salamah:

'n *t ;r.i" * Ut'Fi ,)i G(u ou
"ot ,,:rui ,tS q ',;i ,; h.t 'ga,r :'J fui 6 ,Ju; ,#-

'{& ?? q'rs;rr.t ";;LJ-il il'

Aku membuat minuman (anggur) dalarn sebtnh wadah, lalu Nabi

S masuk sementara minuman ifu tengah mendidih, beliau bertar$a,

'Apa ini?o maka aku menjawab, 'F\rteriku sakit, dan ini membuatrya

Iebih baik.u Maka beliau $ bersabda, 'SaungguhnSn Allah tidak

menjadil<an kesembuhan kalian dengan apa Wng diharamkan kepada

kaliill 'Redaksi ini redaksi AlBaihaqi. ' ' "'" . -'.

Sedangkan redaksi hnu Hibban:

w Shanin lbnu Hibbn(Al thsan/no. L3971.
547 As$u?an Al Kubra 15/101.
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'l; ,r- €;w'J;LJ-P l'r 31

'sesunggwhnla Attah tidak menjadikan kaetnbuhan kalian

dengan (sauatu) gng hamm.

159451. Al Bukharis€ meriwayatkannln secara mu'allaq dart

Ibnu Mas'ud, dan aku telah menyebutkannya di dalam Taghliq At-

Tahfas dari berbagai jalur yarry shahih kepadanya.

Adapun redaksi kedua:

t59461. Diriwayratkan oleh Muslim,sso Ahmad,551 Abu Daud,552

Ibnu Majah553 dan Ibnu Hibbanss4 dari hadits Alqamah bin Wa'il, dari

Wa'ilbin Hujr:

*:, ,lL ?rt 'v lnr J*Jt- "-iJJt i;';.lirt'af
4t ,1ts:^r'";'fl.:Jui ,t<;,*1-'ol;fi ,W itiS f, *

'it;

Bahwa Thariq bin Suwaid Al Ju'fi bertanya kepada Rasulullah

mengenai khamer, maka beliau pun melamng untuk meminumn5la dan

mernbenci unfuk membuatrya, beliau bersabda, "SesungguhnSa ifu

firhamer) bukantah obat, akan tetapi pengnkit."

Dan dalam salah satu riwayat hnu Hibbansss disebutkan dengan

redaksi:

Shahih Al Bukhari-pembahasan: Minuman- bab: Meminum manisan dan madu.

Tash liq A t-Ta liq (5 / 29 -3t1.
Shahih Muslim (no. 1984).
Musnad lmam Ahnad (4/ 3L7), (5/292-293).
Sunan Abu Daud (no. 3873).
Sunan lbnu Majah (no. 3500).
Shahih lbnu Hibban (Al lhsan/no. t3901

548

ilg
550

551

552

553

554
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:YAt 'is'a:;vit
'Saugguhnja ifu hanglah perynkit, bukan perzyernbuh (obat).'

Sebagian mereka berkata: Dari Alqamah bin Wa'il, dari jalur

Suwaid. Dan lbnu AMd Barr555 mqrshahilrkannya.

':*i

'4: .#.et il ;ie AL,l:;--[o q tv]. v rrr
ZqOZ-tSg47l. Perl<ata.r, O"rrrrs:s7 Dan juga khamer

adalah pangkalnya segala sesuafu lrang haram (segala

sesuatu yang buruk).

Dia menunjukkan kepada hadits Utsman yang diriwayatkan oleh

An-Nasa'iss8 secara mauqul '
Ibnu Abu Dunya meriurayatkannya di dalam K'bb Dzam At

Muskirsqara marfu'.

.gq'i gtij13,gq'i gr.$Jt ,L*-*
'Hadits, "Kedua mata betzina, dan kdua tangan

berzina-" '

Hadits ini telah disebutkan dalam pembahasan tentang li,an.

5$ Shahth lbnu HibbnlAllhsaflno. 1389).
ss6 411"626karya Ibnu Abdul Ban (5/2t21.
557 puti sini terdapat perbedaan ringan di antara tiga naskah dalam mendahulukan

dan mengakhirkan.
s58 Su?an An-Nasa' i (no. 5666, 5667).
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lnt Ji, ,;J , j,::l'i ;!t;t? c,,.r- -[o q t,r].r t'rr

,f*-!u, i;.b ,ii.ht ,Jd ,?w) *', ,:)L hr Jb
.L*;' ....lUtri

2463-159481. Hadits Abdurrahman bin Azhar:

Didatangkan seorang peminum (khamer) kepada Rasulullah,

lalu beliau bersabda, "hilrullah dia.' Lalu mereka

memukulnya dengan tangan dan sandal.... Hingga akhir

hadits.

Hadits ini diriwaSntkan etsh AsyE$yafirlsse

Ifu sebagaimana yang dia katakan, hadits tersebut iuga

diriwayatkan oleh Abu puu6550 dan An-Nasu'is5l dari berbagai jalur,

dan oleh 6111uLi-.562

Ibnu Abu Hatim berkata dalam 41 Xu11563Aku bertanya kepadq

ayahku dan Abu Zur'ah akan hadits ifu. Maka keduanya berkata, "Az-

Zuhri udak mendengamya dari AMurrahman bin Azhar."

i:f 6-1l r';p,.lut r1r1.Lt'fi,* 4*-[ortq].yt1t
,rs?t 6-ta ti{3 ,s'-b '9 til: ,lf.-. a.n ri1 .fr wi 'll'J-

.Gt:"i ;.J.'ltrJ ,o;r;i ,5.;tirt;f- j

Musnad Imatn Asg.qnfi'ihal. 285).
Sunan Abu Daud(no. 4477, M781.
As-Sunan Al Kubm, karya An-Nasa'i(5281'52871.
Al Mustadnk (4/ 37 5-37 51.

llal lbnu Abu Hatim(7/446471.

559

560

s61

362

563
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2464-159491. Hadits Umar: Bahwa dia berkonsultasi,
maka Ali berkata, "Aku berpendapat hendaknya dicambuk
delapan puluh kali; karena apabila dia meminum maka dia
mabuk, apabila dia mabuk maka dia berbicara tidak karuan,
apabila dia berbicara tidak karuan maka dia akan
memfitnah, sementara hukuman seorang yang melakukan
fitriHh adalah delapan puluh (cambukan)." Maka Umar
mencambuk delapan puluh kali.

Hadits ini diriwayatkan -oleh Malik di dalam Al Muwathlliu'564

dan AsySyafiris5s 6uri,',ru, dari Tsaur bin Zaid 15s6Ad-Dih: Bahwa

Umar, lalu dia menyebutkan haditsnya, sementera hadits tersebut

munqathil karena tanpa adanya perbedaan pendapat bahwa Tsaur tidak

mendapati Ibnu Umar, akan tetapi [An-Nasa'i567 meriwaSntkannya

secara maushul di dalam N Kubm, sementaml 558 61 guLi* 569

meriwayatkannya dari segi (ialur)yang lain, dari.Tsaur, dari lkrimah, dari

Ibnu Abbas.

AbdurrazzaqsTo meriwayatkannya dari Ma'mar, dari A5ryub, dari

Ikrimah: Dia tidak menyebutkan hnu Abbas, dan mengenar kqshahib
annya harus ditinjau d*9, sebagaimana 5nng ditetapkan di dalam,4sh-

564ri1-tr.577

159501. Diriunyatkan dari Anas:

w Muwathtln' t prn Malik l2/84;0l
s6s Musrud-np (hal. 286).
% lotsl
%7 As.Swan Al Kubn, karya An-Nasa'l (no. 5288).
568 6Ou yang terdapat di antara dua kurung siku tidak terdapat dalam naskah asli dan

ihr terdapat dalam (p) dan (.).

Fne Al Musadnk (4/375-37 51.
57o 14*1ir-u1: Abdurmzaq(no. 13542):
s71 564ii6 41Bul<hari(no. 67731dan Shahih Muslim (no. 1706).
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lc;rti */u, ,'At G'rL e't *L ht *A o;t Li

,#')t'rbi6 ,;$t ;fr,t';L ok Lv ,'*.;rl k I *t
.;^L *r71i ct: irlJ' 2 

jrljt',-br(

Bahwa Nabi r$ mencambuk orang yang minum khamer dengan

pelepah kurma dan sandal, sernentara ifu Abu Bakar mencambuk 40

kali, ketika Umar berkonsultasi dengan orang-orang, maka

Abdunahman berkata, "seringan-ringan hukuman adalah delapan puluh

(cambukan)."

Dan fidak dikatakan: Kemungkinan Abdurrahman dan Ali

mengisyaratkan kepada hal ifu (80 cambukan) secara bersamaan;

sebagaimana yang telah diriwayatkan dalam Shahih Muslim, di

antaranya,572

t595U. Yang diriwayatkan dari Ali mengenai hukum cambuk

terhadap Al Walid bin Uqbah: bahwa dia (Ali) mencambuknya sebanyak

empat puluh (cambukan), lalu dia berkata, "Fliasulullah mencambuk

empat puluh (cambukan), Abu Bakar empat puluh cambukan, dan Umar

delapan puluh (cambukan), semuanya adalah Sunnah, dan ini lebih aku

suka."

Seandainya dia (Ali) orang yang mengusulkannya dengan

delapan puluh cambukan ini, maka dia tidak akan menisbatkannya

kepada Umar, sementara dia tidak mengamalkannya, akan tetapi bisa

dikatakan: bahwa dia berkata kepada Umar berlandaskan ijtihad,

kemudian ijtihadnya berubah.

Catatan:
Ibnu Dihyah berkata dalam Kitab Wahjul Jamri fi Tahnnil

l{hamri Telah shahih diriwayatkan dari Umar bahwa dia berkata, "Aku

572 shahih Muslim(no. 17071.
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berkeinginan unfuk menulis di dalam mushaf, bahwa Rasulullah 1$

mencambuk orang yang meminum khamer sebanyak delapan puluh

cambukan."

Dan ini tidak ada yang mendahuli orang ini dalam pen-tashiban

hadits ini. Benar, Ibnu At-Thala telah menceritakan di dalam Mushannaf
Abdurrazzaq'S73 6u1',*u beliau $ mencambuk'orang peminum khamer

sebanyak delapan puluh cambukan.

Ibnu Hazm berkata di dalam 41 |*6,s74 "Telah shahih riwayat
yang menyatakan bahwa beliau $ mencambuk orang yang minum

khamer sebanyak empat puluh kali cambukan, sementara ifu terdapat

riwayat dari jalur yang tidak shahih bahwa beliau mencambuk delapan

puluh cambukan.rr

:drf 7t6, br;f if,,riteat ,lL'8 ,t; ,tr*
'Perkataan penulis: Diriwaptkan bahwa beliau &

memerintahkan untuk mencambuk peminum khamer dengan
empat puluh cambukan.

Ini adalah redaksi Abu DaudsTs dalam hadits Abdunahman bin

Azhar yang telah disebutkan sebelumnya

Aku katakanr Di dalamnya tidak terdapat bentuk (kalimat)

perintah, .dan tidak disebutkan kata "Empat puluh' akan tetapi

redaksinya adalah: Didatangkan seorErng peminum (khamer) kepada

Rasulullah ketika berada di Hunain, lalu beliau melemparkan segenggam

tanah ke mukanya, kemudian dia memerintahkan para sahabat (untuk

memukulnya), lalu para sahabat pun mernukulnya dengan sandal-

Muihannaf AMurmaq (no. 13547, 135€).
Demikian. ltu adalah Kitab Al l'rab anil Himh uml lltibas, dan di dalam Al Badr Al
Munir(8/717), dinukil dari risalahnya dalam pembahasan tentang kebatilan qiyas.

Sunan Abu Daud(no. 44881.

573

574

575
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sandalnya dan apa yang ada di tangan mereka, hingga beliau bersaba

kepada mereka, "Angkatlah!" lalu mereka pun mengangkat. Kemudian

Abu Bakar mencambuk empat Puluh (cambukan), Umar mencambuk

empat puluh kali pada awal-awal kekhalifahannya, lalu dia mencambuk

sebanyak delapan puluh kali di akhir kekhalifahannya, kemudian

Utsman mencambuk dengan dm hukuman (hadd -yaitu delapan puluh

dan ernpat puluh kali cambukan-.s75 Kemudian Muawiyah menetapkan

bahwa hukuman (seorang peminum khamer) adalah delapan puluh

cambukan.

*:#\t
c.4, c rccrYlf ft,

*u'
tt*vF

Ll 1/L-* -[oqoY].vtro
,,(,.
,"V tq)

,, a-dJt... I ).t. . cqrhi >t>J U*
.)6tt */1,

2465-159521. Hadits Anas: Didatangkan seorang
peminum (khamer) kepada Nabi C, lalu beliau

memerintahkan sepuluh lelaki (untuh memukulnya), setiap

dari mereka memukulnya dengan dua pukulan;

menggunakan pelepah kurma dan sandal.

Aku tidak mendapatinya seperti ini, akan tetapi dalam riwayat Al

BaihaqisTT diriwayatkan dari:

159531. Hadits Qatadah, dari Anas:

Di dalam anotasi naskah asli tertulis, 'Yaitu terkadang melakukan yang ini (80

cambukan) dan terkadang melakkukan yang itu (40 kali cambukan)."
As=Sunan Al Kubn (8/319).

576
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q,t;t ,tg- -'3 *r;r'\" *Ut J$>Lr ol

1(;l,, */uri ;U,Y,-.,}P',
Bahwa seorang lelaki yang telah mabuk diangkat (masalahnya)

kepada Rasulullah, lalu beliau memerintahkan sekitar (mendekati) 20

orang, lantas mereka pun mencambuknya dengan pelepah kurma dan

sandal.

Dan masih dalam riwayatryasTS disebutkan'

.*/,, )6rri:rL ,h3,Y i.rr;;Lf
Setiap orang mencambuknya dengan dtra cambukan

menggunakan sandal dan pelepah kurma.

159541. Sementara itu asal hadits ini terdapat dalam riwayat

14u.5-57e dan Abu pur6580 dari jalur Qatadah juga, dari Anas: Dia

dicambuk dengan dua pelepah kurma sekitar (mendekati) empat puluh

kali.

Abu Daud berkata: Sy:'bah meriwayatkannya dari Qatadah, dari

Anas: Da dipukul dengan dua pelepah kurma sekitar empat puluh

(pukulan).

" Dia berkata: hnu Abi Arubah juga meriwa3ntkannya dari

Qatadah dengan makna yang sama s@ara musaL

t59551. Dan dalam riwayat Al Bukharissl di6qu;6y6fl61 dari jalur

Hisyam, dari Qatadah, dari Anas:

s78 16i4.
s1e 56u1ii1i 74*1i- (no. 1706).
s@ SumnAbu Daud(no. M791.
s81 shaliih Al But<hari(no. 67731.
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l(J,, */rrrort ,f *? ptt * iu' & ,o1t'"1

.'G.,1 k t'$*j
Nabi $ menrukul perninum khamen dengan pa"pif, kurma dan

sandal, sementara itu Abu Bahar mencambuk dengan ernpat puluh kali

cambukan.

3H ')l ,Jrl1rs,j*-h *'bt #i'# ,li-ytll
$f g;;. t4ryi'3f +i:ir bvt ,g6)tJr6lr Jt SriJ'

g;Lsr ,H,;I' if, t:,Y.\r ,,;r, *) ,k\ &",iitr'
.*j3t 4)L r2rr-)tj

2466. Perkataan penulis: Apakah ditentukan untuk
memukul dengan tangan dan sandal? Atau boleh berpaling

dengan menggunakan cambuk? Mengenai hal ini ada dua

pendapat, dan zhahir madzhab bahwa keduanya

diperbolehkan. Adapun yang pertama (memukul dengan
pelepah kurma dan sandal); itu adalah dasar hukumnya,
mengenai hd itu barUnk khabar-khabar yang

menjelaskannya. Adapun yang kedua (cambukh maka itu
adalah perbuatan sahabat, dan hal yang dilakukan oleh
mereka terus-menenxi. Selesai.

Adapun yang pertama; telah disebutkan dalam hadits

Abdurrahman bin Azhar, dan dalam hadits Arr.s/s8z, yaitu dari jalur

hadits As-Saib bin Yazid di dalam riwayat Al Bukhari.583 Dan akan

dikemukakan dalam hadits Ali.

saz p77-6191
fis shahih Al Bukhai(no.6779).
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Sedangkan yang kedua (menggunakan cambuk); itu shahih

diriwayatkan dari Abu Bakar, lJmar, Utsman, Ali dan Ibnu Mas'ud. Dan

penulis telah menyebutkan hal ifu dari mereka, dan akan dikernukakan

pula nanti.

A '' 
r' 

'' I t t .. I ,. t

{'Iut,rr- i' Jha.* ,V u-y-[oqo1].r trv

#t ,G'-;"',6-rl k t a?i,./6t *t??:,ftiilt,, l*,)t 
t- a'.il ,l*,i,G(3

2467-15956l- Hadits Ali: Rasulullah C -"-rt rl
dengan sandal dan uiung kain,'Abu Batrar memukul dengan

empat puluh cambukan, sementara Umar (mencambuk)

delapan puluh kali, dan kesemuan n adalah Sunnah-

Mushm584 meriwayatkannya dari hadits Abu Sasan Hudhain bin

Al Mundzir, dia berkata: Aku menyal$ikan didatangkan Al Walid bin

Uqbah kepada Utsman, lalu dia menyebutkan kisahnSn. lalu dia

berkata, "Wahai Ali, berdirilah dan cambuklah dia." Dia berkata, "Wahai

Hasan, berdiri dan cambuklah dia.' Namun dia enggan, lalu Utsman

berkata, "Wahai Abdullah bin Ja'far, berdiri dan cambuklah dia," lalu dia

pun mencambuknya, sementara Ali menghifung hingga mencapai empat

puluh (cambukan), lalu dia berkata, "Hentikan, Nabi $ mencabuk

empat puluh kali, Abu Bakar empat puluh kali, sernentara Umar

delapan puluh kali, namun semuanya adalah Sunnah, dan ini lebih aku

sukai." Selesai.

5u slnhih Muslim(no. 1707).
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Dan aku tidak mdihat apa lnng disebutkan oleh penulis di

awal-awal hadits.

tur Jb fi ,Ly-[oqov].rtr,r
,*,w y| ,fi us oi :Jut ,* ytl ,-;t ,ta,:";;-

' 
t 

oa. 
a aa

.ire 6.:Jr;,
2468-159571. Hadits: Bahwa beliau S hendak

mencambuk seorang lelaki, maka diberikan cambuk yang

lusuh kepada beliau, maka beliau bersabda, "Di atas ini-"
L-alu diberikan kepadaqn cambuk banr, maka beliau

bersabda, 'Di antara kdua (cambuk) ini."
Aku fidak mendapatinln seperti ini dalam pembahasan tentang

omng yang meminum (khamer). Memang benar riwapt itu diriwayatkan

dengan redaksi ini dari Umar, dan akan dikernukakan nanti. Sernentara

itu terdapat riwayat dengan makna yang sama yang diriwayatkan s@ara

marfu'dalam kisah hukuman seorang pezina, yang diriwayatkan oleh

Malik di dalam Al Muwaththa 8*, dari Aid bin Aslam:

q'h lnt Ji-, d si ,ri1u; * j, U?t )rt'of
:Jt;i qc9 y1 ,tfi dS Gy :Jta ,& y?Afi

4"4-i ,y;;t cts:lj );6')i lrr'rifi ,i-tl
Seseorang mengaku bahwa diriqn telah metakukan zina, lalu

Rasulullah * meminta unfuk dibaunlran sebuah cambuk, maka

dibawakan kepadanya cambuk yang sudah pecah (rusak), beliau

bersabda, oYang lebih dari ini." l-alu diberikan cambuk baru kepada

&

s# Muunththa' Imam Malik(2/8251
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beliau, namun beliau bersabda, 'Di antam kdua (canbutr) ini.'Mal<a

dibawakan kepada beliau cambuk funggangan s85 (yang sudah

digunakan)yang lernbut, lalu beliau memerintahkan unfuk mencabuknya

dengan cambuk itu, maka dicambuklah dia dengan cambuk tersebut.

159581. Hadits tersebut menriliki syahidlain dari AbdunazzaqssT

dari Ma'mar, dari Yahn bin Abi Katsir, dengan makna hadits yang

sallla.

Dan (sWhid lain dalam riwayat Ibnu Wahab dari jahr Kuraib

maula lbnu Abbas dengan malma haditsnya, oletr karena ifu ketiga

riwayat murcalrni sding menguatkan satu sama lain.

.L)t # i*f a? $y :L*-[o r o 1]. v t r q

2469-159591. Hadits , 'Apabila lgllah eorang lalian
memukul mala hendalmgn menghindari bagran wajah."

Hadits ini diriwaptkan oleh Muslimss dan Abu Daud,589 dan ini

adalah redaksinya dari hadits Abu Hurairah.

Sementara itu Al 3rL1-i590 meriwayatkannya dengan redaksi

lain.

t59601. Dia juga sel 6ri lbnu Urnar dengan

redaksi: Dlarang untuk mernukul muka lshunlll.
159611. Dan Mr.rslims92 meriwayatkan dari Jabir dengan makna

haditsn5n yang sama.

hnu Hajar berkata -sebagaimana dalam anotasi naskah asli-, 'Yaihr cambuk yang

diambil oleh penunggang dan digunakan olehnln.'
Mshamaf AMmazaq $rc. 135 15).

Shahth Muslim {u:ro. 26121.
Sunan Abu Daud(no. 44931.
Shahih Al Bukhan (no. 2559), dan redaksinya, nApabila salah seorug kallan
betpenns maka hindarilah bglan waJah.'

Shahih Al Bukhart (no. 5541).
Shahih Muslim (no. 2116).

586

*7
588

589

590

591

s92
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q*-[oqrr].ttv'
'c

.-r-tit
2470-159621. Hadits Ibnu Abbas, "Tidak boleh

melal<analan hukuman (hadd) di dalam masiid."
Hadits ini diriwayatkan oleh At-Tirmid2ise3 dan Ibnu Majaftse+

dari hadits Ibnnu Abbas, di dalamnya terdapat Ismail bin Muslim Al

Makki, seorang perawi yahg dhaff.

t59631. Diriwayatkan juga oleh Abu Daud,ses Al Hakim,Se5 16,',,,

As-Sakan, Ahmad bin Hanbal,seT Ad-Daruquthni,Sla dan Al Baihaqisee

dari hadits Hakim bin Hizam, dan tidak ada masalah dalam sanadnya.

' 159641: N hz,zar500 meriwayatkannya dari hadits Jubair bin

Muth'im, di dalamnya terdapat Al Waqidi.

t59651. Dan Ibnu Maja[601 meriwa5ntkannya dari hadits Amr

bin Syuaib, dari ayahnya, dari kakeknya, dengan redaksi:

.r',,*)l etdt -H 
"1 4

Dilamng untuk melaksanakan hukuman cambuk di dalam masjid.

Dan di dalamnya terdapat hnu [ahi'ah.

se3 Sr-, At-Tirmidzi (no. 1401).
5% Sunan lbnu tutajah(no.25991.
s% Sunan Abu Daud(no. MgOl.
5% AlMusadnkl4/378\.
se7 Musnad Imam Ahmad(3/4341.
s98 5*-n 4d-Daruquthnni (3,/85, 86).
se As-1unan Al Kubra (8/328I
6@ Musnad Al Bazar(no. 3453).
60r Sunaz lbnu Majah (no. 2500).



Talkhishul Habir

rju ttd lo t .-. 1... ttl | .6 l*- /.tr'*) ji qy-[oq'rrJ.r tvt

.'*)o,-y et;.,s; ,F !):$ e; V ,;lj1
2471-159661. Hadits Amr, Ali dan lbnu Mas'ud,

bahwa mereka berkata kepada pencambuk, 'Jangan angkat
tanganmu hingga terlihat putihq;a ketiakmu.'

Al Baihaqi5o2 meriwayatkannya dari hadits Ashim Al Ahwal, dari

Abu Utsman, dia berkata:

,,Sui ,iry * y:iG! ,'L G 7i;rt i.'# "F:, 
,J

,s! ai;'u'-al'*J ,Jw ,iil. *t y\CJ'; d.t-a a'if'+tl
p ,y *l: ;aa4 ci'!:|pt ,Jui ,#rlt i. y?

Didatangkan seseorang 5nng divonis mendapat hukuman kepada

Umar bin Al Khaththab, lalu dibawakan kepadanya pecut (cambuk) yang

keras, maka dia berkata, "Aku ingrn yang lebih lembut dari ini."

Kernudian dibawakan kepada beliau cambuk 5nng lembut, namun dia

berkata, "Aku ingin yang l€bih keras dari (cambuk) ini." Maka

dibawakan kepada beliau cambuk (yang ktnlitasnya) dia antara kedua

cambuk itu, Ialu dia berkata, "Rlkullah dan jangan sampai (putih)

ketiakmu terlihat, dan berikan setiap anggota tubuh haknya."

159671. Dia juga meriwayatkannya50S 6u,i hadits hnu Mas'ud,

dengan makna hadits yang sama dalam sebuah kisah.

Adapun mengenai atsar Ni; maka aku tidak menemukannya.5o4
605

@2 As.Sumn Al Kubn 18/3261.
603 As-Sunan At Kubm l8/3L8, 326).

,"-,'
.4.e>
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u.";"st L7 ,,ru'Jfr ,Hl ,* q*-[oqr,r].r tvr
.A. ,o,9.?.1 c.. oio,.U.-f O-r Jt)I qrot ,f y

2472-159681. Hadis Ali juga: bahwa dia berkata,
"Cambuk (yang digunakan untuk) hukuman lhadd adalah di

antara dua cambuk (fidak terlalu keras dan tidak terlalu

lembut), dan pukulan hadd/6o6 adalah di antara dua pukulan

(tidak keras dan tidak lembut)."
Aku tidak mendapatinSn seperti ini.

p F Sl ,2:t'jl.iG'8 ,l;: **[oqrr].rtvr
.tStLJtjLirt 6itt|b

2473-159691. Hadits Ali: bahwa dia berkata kepada

pencambuk, "Berikanlah setiap anggota fubuh haknya, dan

hindarilah wajah dan kemaluan!"
Hadits ini diriwayatkan oleh hnu Abi Slraibah, 607

Abdurrazzaq, 608 5u'i6 bin Manshur,509 dan Al Baihaqi 510 mehlui

berbagai ialur dari Ali.

i,; tl.'ss,L? ,:* q*-[orv.].v tvt

504 Dahm naskah asli terdapat tambahan, (otq) "Dengan sempuma" sementara itu

tidak tercantum dalam nasloh lainnyn.
6os Justru (afsad ihr terdapat carlarn Al Ausathh'arya hnu Mundzir l2/543/no. 15Ll

dengan redaksi, "Tidak boleh keluar (terlitn$ ketiak seorang pemukul."
ffi lJt/6191
@7 Mushannaf lbnu Abi gnibah (no. 8721.
@8 Mushannaf AMurnza(no. 13517).
@e As-1unan Al KubnlS/3z7|dari lalump.
610 166.
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2474-159701. Hadits Umar: Cambuk hadd itu di
antara dua cambuk (tidak terlalu keras dan terlalu lembut).

Al Baihaqi 611 meriwayatkannya dengan makna hadits yang

sama.

7?' ,;!ait ju 'fi ,F. ,i L-*-[oqvt].rtvo
.* otb,irth$ sYSr

2475-159711. Hadits Abu Bakar: bahwa dia ierkata
kepada seorang pencambuk, "Pukullah kepala, karena
sesungguhn5Ta qrctan berada di dalamnym. "

Hadits ini diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah,6l2 sementara itu

Abu Bakar Ar-Razi menyebutkann5n di dalam Kitab Ahkam Al
Qur'an6te dari jalur Al Mas'udi, dari Al Qasim, dia berkata:

t;YSt 7?t ,k ,{i* ,ir'u Ft ,h,4 j; f ;)
.,/Y)t *9 t:ralasrl$

Didatangkan kepada Abu Bakar seseorElng yarrg telah

melenyapkan anaknyb, maka Abu Bakatsl4 berkata, "Pukullah kepala,

karena sesungguhnyra syetan berada di dalam kepala."

Di dalamqn terdapat l<edhalfandan keterputusan sanad.

611 As-Suran Al KubnlS/3261.
672 Mushannaf lbnu Abi Swibah(6/5191.
613 Ahl<ant Al Qtr'an,laryaAbu Bakar fu-Razi (5/201-2021
614 Ibnu Hajar berkata +ebagaimana dalam anotasi naskah asli- : Al Jallad

(pencambuk) adalah dari kata al jalad (mencambuk), dan pukulan juga dapat
disebut jalad, l<arena alatrya bemama jilid, dan sesuatu yang digunakan unhrk
ma-jilid (mencambuk) disebut cambuk.
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Hadits lain sePutar bab ini:
t5g72l. Kisah Umar bersama shubaigh di awal-awal Musnad Ad-

Puri-i.615

.y'rtu>il ,hi 't ,lp:1J * ,5::, ,li-Y tv1

2476. Perkataan penulis: Diriwayatkan dari Umar dan

Ali, .Tidak boleh dicambuk kecuali dengan sebuah cambuk

(pecut).'
Ini diambil dari yang telah lalu, bahun mereka berkata kepada

pencambuk, "Jangan angkat tanganmu! "

oki ,Gi '"i;jit'of A *!t ,f e3 '.fr ,:db

.:6-rlr*), CW-
'Hadits Ali: Bahwa dia kembali (menarik) dari

pendapatnya, bahwa hukum cambuk adalah delapan puluh

cambukan, sementara dahulu dia mencambuk empat puluh

kali cambukan di masa kekhalifahannya.
Adapun mengenai kembaliqn dari pendapahya; mengenai hal

itu telah disebutkan dalam hadits Abu Sasan, dan dia berkata mengenai

hukum cambuk ernpat puluh kali, "Dan ini lebih aku sukai," akan tetapi

itu terjadi pada kekhalifahan Utsman bulon pada masa kekhalifahannya.

Benar, secata zhahf bahrrn dia menetapkan akan hal ifu.

t. 
...*taJJ.>

615 Sunan Ad-Darimi (no. 1).
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Bab Ta'zir (Mendera dengan pukulan)

oti ok r,l: ,Ut H ilr igl q :r3r yr q*-*
.J,K'-t:*,,i.$t .U;

'Hadits, 'Mencurt kurma Wng bertempat dalam
tempat menjemur kwma, mal<a di dalamnya diberlakulan
hukum potong. Nanun apabila mencuri di luar ifu,
diberlakul<an denda dan hukum jilid (carnbuk/dera) sebagai
hukuman.'

Hadits ini telah disebutkan dalam pembahasan tentang
pencurian. Dan An-Nasa' i516 ldah meriwayntkannya.

-[oqvr].r tvv

'*:t it?
2477-159731. Perkataan penulis: Diriwalntkan bahwa

h'zir (hukum dera) adalah dari perbuatan Nabi C.
Hadits ini diriwaSntkan oleh Abu Daud,6lz At-Tirmidzi,5l8 At1.

p*u'i51e dan Al Baitnqiszo dari hadits Bahz bin Hakim, dari ayahnSn,

dari kakeknyra: bahwa Nabi $ memenjarakan.seseorang yang tertuduh.

Hadits int di-shahibl<an oleh Al 11uLi,o.621

Dan dia pun meriwayatkan qahidnya dari hadits Abu Hurairah.

Dan ini akan dikemukakan dalam As-Si7aa membakar harta seorang

616 Swnn An-Iy'asa'i (no. 4957I
6t7 S** 46u Daud(no.3630).
618 5** 41-Tirmidzi (no. l4L7l.
679 S*an 4+-Nasa' i (no. 487 5, 487 6).
620 4"3*-n At Kubn (6/531.
62t 4174*64^2(4/toz).

bt -V dt ,P u r;at G)) ,l:j
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disebutkan dalam pembahasan tentang hukuman seorang pezina dan

mengasingkan kaum banci.

lr' & $.rLl ,*. .u.i;:; oj e.y-[ortv].vtv,r
.i' ;rr- 'u rr,,; il ybl ,*'o:tI {:;-Y 

' 

j6 *:t ,Y
2478-159471. Hadits Abu Burdah bin Niyar: bahwa

Nabi $ bersaMa, "Tidak boleh dicarnbuk di atas sepuluh

cambulan, kecuali dalam penegal*an hukum (hadd) dari
hukum-hukum Allah."

Hadit6 ini diriwaSntkan oleh Al Buldari dan Mushm (mutbfaq

'alaihl.ezz

Ibnu Al Mun&ir dan Al Ushaili memperbincangkan sanad hadits

tersebut atas perbedaan yang terdapat di dalamnya62s.

: Al Baihaqi berkata, "Amar bin Al Harits telah meriwayatkan

sanadnya secara maushul, maka tidak berpengaruh kekumngan omng-

orang yang mengurangi di dalamnln."

Al Ghazali 624 tool*1u, "sebagian imam telah mqr-shahilr

kannya."

Sementara itu fu-Rafi'i mengomentari di dalam At-Tadznib, dia

berkata, "Maksud dari perkataannya adalah sebagian imam pengarang

At-Taqrib, akan tetapi hadits ini lebih jelas untuk disandarkan k*shahilr
hannya kepada sebagian imam, sernentam Al Bukhari dan Muslim telah

marshahilrl<awrya."

622 56u1ii1i 41Bulchanlno.6850) dan Shahih Muslim (no. 1708).
623 Lih. Mukhtashar Sunan Abu Daud, karya Al Mundziri (6/29+2951.
624 Dliu menyandarkannya di dalam r4l Wasith (6/575) kepada pengamng At-Taqrib

dan dia menukil perkataanngn, "Hadib in shahih,"
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,l:j-rt v rcr) ,Ft e i;(1t t tt td
)_t^t 4il
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2479. Perkataan penulis: Dan lebih zhahir, bahwa

diperbolehkan menambah pencambukan lebih dari sepuluh
(kali), hanya saja yang perlu diperhatikan adalah hukum
cambuk kurang dari hadd (VanS telah ditentukan). Adapun
hadits yang telah disebutkan telah dihapus hukumnya
berlandaskan apa yang telah disebutkan oleh sebagian
mereka, dan berhujjah dengan perbuatan para sahabat
dengan berbagai perbedaan pendapatnya tanpa harus
dipungHri. Selesai.

Al Ishthakhri berkata: Aku lebih suka dipukul dengan tongkat

kecil, namun apabila dipukul dengan cambuk maka aku lebih suka agar

tidak lebih dari sepuluh kali cambukan, apabila dipukul dengan susu,

maka tidak boleh lebih dari 39 kali pukulan. Selesai.

Pembedaanya antam menggunakan cambuk dan tongkat (kayu)

kecil diambil dari taqyid khabar dengan cambuk. Namun mengenai ini

hanrs ditinjau ulang.

Al Baihaqi 625 6o61u: Diriwayatkan atar yarg bermacam-

rnacarn dari pam sahabat mengenai ukuran fa 
,zi (hukum dera), namun

yang paling baik dalam hal ini adalah khabar yang tsabitdari Rasulullah.

Kemudian dia menyebutkan hadits Abu Burdah bin Niyar melalui

berbagai jalur, lalu dia meriwaptkan dengan sanadnya kepada:

15978). Mughirah bin Miqsam, dia berkata; Umar bin Abdul Aziz

menetapkan dalam hukum ta'zA bdak boleh melebihi hukum paling

6% As-1unan Al Kubm 18 /327 -3281.
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minimal dalam penegakkan iad (hukum Allah), yaitu empat puluh kali

*-6uLr't.526
Aku katakan: Maka telah jelas dengan apa yang telah dinukil

oleh Al Baihaqi mengenai perbedaan pendapat diantara para sahabat,

dan tidak adanya kesepakatan diantara mereka dalam hal itu. Maka

bagaimana mungkin mengaku diberlakukannya naskh hadits yang telah

tsabit, lalu berpegangan kepada (pendapat) yang bertentangan dengan

hadits tersebut tanpa adanya dalil.

Sebelumnya telah disebutkan mengenai pengakuan

dilakukan oleh sahabat dalam kekhalifahannya, yaitu: Al Ushaili

jamaah. Landasan mereka adalah apa yang dilakukan umar, yang rnana

dia telah mencambuk peminum khamer dengan delapan puluh kali

cambukan, sementara hadd asli adalah empat puluh kali, adapun yang

61627 memukulnya sebagai b'zir. Akan tetapi hadits Ali yang telah lalu

menunjukkan bahwa Umar mernukul dengan jumlah delapan puluh kali

yakin atas dasar hadd(sebagai penegakkan hukum Allah &). Dan akan

dikeinukan yang menguatkan akan hal ini.

Adapun pendapat naskh (penghapusan hukum hadits) maka itu

tidak benar kecuali dengan adanya dalil, benar apabila telah /sa6r? akan

adanya ijma, maka hal ifu menunjukkan bahwa di sana ada hukum yang

menghapusnya. Sebagian ulama mubal<hl<hir (kontemporer)

menyebutkan bahwa hadits ini dialihkan maknanSn kepada pendidikan

yang bersumber bukan dari seorang wali (pemimpin), seperti seorang

tuan yang memukul budaknya, suami mernukul istrinya, ataupun

seorang ayah yang memukul anaknya. Wallahu a'lam.

19,t6201

Di dalam naskah asli terfulis, (grdr) "Kedua," dan dia berkata dalam catatan kaki,

"Empat puluh kedua," namun yang benar dari naskah (d dan (o) dan itu lebih

utama, yang tidak membutrfikan penjelasantambahan.

yang

dan

626

627
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,, !l *t:;' yuiijir rsti rrt4l ,Ly-["rvr].ytA.
.rr3i'

2480-159761. Hadits, 'Kurangilah hulrunan bag,

orang tang memiliW affilaq tmng baik kecuali dalam hudud
(hulw, Allah)-"

Hadits ini diriwaptkan oleh Ahmad,528 65u Daud, 629 Ary

Nasa'i,630lbnu Adi531 dan Al Uqaili,5s dari hadits Amrah, dari Aisyah.

Ibnu Thahif3s menyebutkannya dari riwayat Abdullah bin Harun

bin Musa Al Farwi, dari Al Qa'nabi, dari hnu Abi Dzi'b, dari Az-Zuhri,

dari Anas. Dan.dia berkata, 'Hadits tersebut dengan sanad ini adalah

batil, dan yang membawa kepada itu adalah Al Farwi.'

Hadits ini diriwayratkan oleh AslrSyafi'i,634 Ibnu Hibban dalam

Shahilrnya.53s 15,ru Adi juga,636 dan Al Baihaqi dari hadits Aisyah

dengan redaksi:

nMaallanlah omng gang maniliki akhlaq gng baik atas

kekeliruan mereka."Namun dia fidak menyebutkan redaksi setelahnya.

AsySynfi'i berkata:637 Al<u mendengar dari ahli ilmu yang

mengetahui hadits ini, beliau bersabda:

628 Mtmtad Imarn Ahmad (6/7811.
6D Sumn Abu Daud (no. 43751.
630 tr"$*-, Al Kubn, krarya ArtNasa' i (no. ?293, 7294, 72981.
63t 41Krnilkarya hnu Adi (5/308).
632 Adh-Dhu'afa l<arya Al Uqaili (2/3431.
633 ndrn pen-bl<hnfawrya mengenai hadits-hadits AsySyihab, sebagaimana dalam

Al Badr Al Munir (8/73L1.
64 Musnd Asy-1yafli haL 353).w Shahth lbnu Hibban lAt lhsan/no.941.
6t'6 Al lhmitkaryn hnu Adi 17 /871.67 Sebagaimana dalam sumber lain.
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.,'L'fi l6 q* * y:i, ,t> ,-Fl itr.
,Dijauhkan (hukuman) bagi seomng lelaki gng meniliki akhlaq

(ba*) dari kel<eliruann5n selama bukan hadd (hukum Allah)"

Abdul Haq berkata,638 'rlbnu Adi meriwayatkannya di dalam bab:

washil bin Abdurrahman fu-Raqasyi" dan dia tidak menydutkan

cacatrya.-

[Aku katakan]:63s Washil adalah Abu Harrah, seorang perawi

yang dhaIf. sementara dalam sarrad Ibnu Hibban terdapat Abu Bakar

bin Nafi, Abu Zur'ah telah menetapkan akan ke-dha'ifarrnya dalam

hadits ini.

Hadits lain lrang berkaitan dengan bab ini:

l5g77l. Dari lbnu Umar png diriwayatkan oleh Abu Asy-syaihh

dalam pembahasan tentang iad(hukuman) dengan sanad yarry dha'if.

Ath-Thabrani meriwa5ratkannya di dalam N Austh6@ dengan

sanad yang dhaIf.

Asy-Syafi'i berkata, "Dzul hai'at adalah mereka yang dikatakan

kekeliruannyn dilakukan oleh omng Snng Udak dikenal nakal (iahat),

maka di antara mereka pun dapat berbuat suafu kekeliruan."

Al Mawardi54l berkata: Mengenai kekelinnn mereka ada dua

pendapat:

Pertama: Dosadosa kecil.

Kedua: Maksiat pertama kali, yang mana omng taat tergelincir di

dalamnya. r,

638 Al Ahl{am Al Wasitli(4/104).
63e Pu6 (f) dan (c).

6N Al Mujam N Ausath(no. 5710).
647 AtHawi(tg/4401.
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;rtirc' lii) ,;; oJ jt'#'s,t:i-Yr^\
.tL?'u;ry

2481. Perkataan penulis: Umar menulis 'r;
(menctapkan) kepada Abu Musa bahwa hukum dera (b'zir
sebagai teladarr) tidak boleh lebih dari dua puluh cambukan.

Dan diriwayatkan tiga puluh sampai empat puluh.

Adapun yang pertama; diriwayatkan oleh Ibnu Al Mr.mdzir, dia

berkata: Diriwayatkan kepada darin5ra: Bahwa hukum VaAl tidak boleh

sampai dari empat puluh (deraan).

'tbt:; ,f rJ-,, *Ab, *Ut'i?l st ,l; -Y t^Y

'ux3t

2482. Perkataan penulis: Nabi * berpaling dari

iamaah (sekelompok orang) lnng berhak mendapatkan
hukum dera, seperti orang lpng berkhianat dalam harta
rampasan perang, dan seperti orang yang memiringkan
rahangnya dengan tangannya ketika Nabi $ menghakimi

kepada Az-Zubair di mata air Al Harrah,542 dan orang yang

buruk adabn3la. Selesai.
Adapun mengenai pengkhianat (mengambil harta rampasan

perang secara sernbunyi sebelum dibagikan):

42 hnu Hajar berkata sebagaimana dalam anotasi nalsah asli, "Air yang mengalir,
yang digunakan unfuk minum."
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t5978]. Diriwayatkan oleh Abu Daud, ffi Ibnu Hibban,64

Ahmad,ffi dan Al Hakim,66 haditsqn dari jalur AMullah bin Amr bin

Al fuh, dia berkata:

y,r;f ,4 qal tl i-,i ir'\t * it J;, os

ci- yriri ,t:i;;, ,:U ;#.q.0;*+ ,u,rlt G,s:>r,
'c-* :Jui ,iQl V4 t:tr tk ,iu" ,.b ,t l6t s$t'-t;
,1Jfev tyrii ol U; a ,iv ,7,i,i n5,u".,)J-':ij],.

;*'^$l * ,*git?; yri4ul'f ,k ,Jui
Rasulullah, apabila beliau mendapatkan/ &7 harta rampasan

pqmg, beliau memerintahkan Bilal unhrk berseru kepada orang-orang,

maka mereka pun datang dengan mernbawa harta rampasannya, lalu

beliau mengambil seperlimanya dan mernbagirya. lalu pada suafu hari

datanglah seomng lelaki kepada beliau setelah sertran itq dengan

membawa tali kekang dari mmbut, dia berkata, 'lni adalah sebagian dari

apa yang kita dapatkan (dari harta rampasan perang)" maka beliau

bertanyl, 'Apakah l<amu mandangar Bilal merryTent tiga lali?o dia

menjawab, "lya," maka beliau bertanya, T-anfu aF t/ang manghalani

unfuk dabng dengan mentfuwan5n,'maka dia pun memohon maaf,

namun beliau bersabda, 'Tidak. sama sel<ali, datanglah dmgan

mantbawanjn di hari kiamat, aku tidak meneriman5n darimu."

' €R Surpn Abu Dat d (no. 27lzl.w Snanih lbnu llibbantv$l lhsan/rc.4809).ffi Musnad lman,Alunad (2/2L3).
w Al Musadnk(2/nn.
en 1g62tl t
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Catatan:
Riwayat yang menyelisihi ini:

159791. Apa yang diriwayatkan Abu pu,r6 548 6uri hadits

Abdullah bin Amr, bahwa Nabi & membakar harta orang yang

mengambil harta rampasan pemng sebelum dibagikan.

Namun Al Bukhariae berkata, 'Itu fidak shahih."

Adapun hadits mata air Al Harrah; maka telah disebutkan dalam

bab menghidupkan tanah yang mati, dan aku tidak mengetahui siapa

yang meriwayatkan sebuah riwayat yang di dalamnya disebutkan bahwa

seomng Anshar merniringkan atau tangannya.

.t:.tS '.,, J'r?ifi :'ri q*
2483- Hadits Umar: bahwa dia menghukum ta'zir

kepada orang yang.memalsukan fulisan.
Alnr tdak mendapatinya

l5980l. Namun dalam At Ja'd4at65o karln Al Baghawi, dia

berkata, Ali bin Al Ja'd menceritat<an k€pada kami, Sfrik menceritakan

kepada lorni, dari Ashim bin tJbaidilhh, dari Abdulhh bin Amir, dia

ber*ata:

ri zJt. ,S' a t:i,tfi.Ai,li \o,'fr,i
.:t-+';,t lfo, ))i1t41'$t

Didatanglon kepada Umar seseoftmg yang mernberikan

kesaksian palsu, lalu pada suatu hari dia berhenti di hadapan orang-

orang hingga malam, dia berkata, nFulan ini telah memberikan kesaksian

Sumn Abu Daud (no. 27 L5[
At-Tarikh Al Ka bir (4 / 2911 dan Taghliq At-Ta'ltq (3/ 4641.

Hadib Ali btn Al JaA (22961.

648

&9
650
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palsu, maka kenalilah dia.' lalu dia pun memenjarakannya. Sementara

itu Ashim adalah perawi yang laryin.

\bA,blt Jj *,y:'A,b')t Jj *'J*'6 ,'4: u*-["q,\r] .YtAt
t 

,. 
tn

.J> ,'L'u4;i ,iF'd.,:hG d:Jui ** t;-

2484-1598U. Hadits Ali: bahwa dia ditanya tentang
perkataan seseorang terhadap seseorang, "Wqhd fasiq,

wahai l<habits (orang yang buruk)?" maka dia menjawab,
"Mereka (wanita) fahigl, maka bagi mereka hukum ta'zir,
dan tidak ada hadd bagi mereka."

Al Baihaqi 551 meriwa5ratkannya dari hadits Abdul Malik bin

Umair, dari shababdhga, dari Ali mengenai seorang lelaki yang berkata

(memberi kesaksian) kepada lelaki lain, "Wahai fasik, wahai khabits

(kotor),' tidak ada (hukum) hadd yang ditenfukan baginya, namun

hendaknyra penguasa menderanya sebagaimana yang dia lihat.

Hadits tersebut pun memiliki jalur lain dalam riwayat AI Baihaqi

dari AMul Malik, dari syaikh dari penduduk Kufah, dari Ali, dengan

makna hadits yang sarna, dia menambahkan, "Hukumannya hanya ada

pada seorang pensluasa, maka mereka tidak boleh mengulanginya."

Hadits ini diriwaSatkan oleh Sa'id 51,', yroL*.652

As-9umn Al Kubn (8/ 2531.
Al Baihaqi meriwayatkannya di dalam ,As-Sunan Al Kubm (8/253) dari ialumfia.

/ t ;, t) V. Vr. -. L J

tl .. ,'i. I oaO , t- ,.lAt 'r" t

|N dJ ,J-l; -,i4 ,:;ryU ,f :JUi (c+1 ti
aa

,!eu r;

651
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*)t'Jfi$'K
./-,/

KITAB DIilAIVTAN AL WUIAT(JAMINAN
PEMMPIT$

J6"1 ,artl:,lt 
t"L

'Hadits, 'Hadd sdorang O"-t* (khamer) adalah

empat p,rluh (kali Pukulan)-"
Hadits ini telah disebutkan.

,l'>y*

. c, t,^(. to ,.,t+ oUr-l.,; c,g.l

42:-,Sv 4-

1;jr ,i, et Li'*1 ,l{2 4* -[oqrr].rtro
, qr:
4rU,

lhzz

rrAt L Yt q.,it*'Uq, +e€,yL*,#
,{-'t *V\t ,k :, );t

.',*Ut r|',!3,,tu)l "*G 
'b '-i6 W:- lf;lt #.

2485-159821. Hadits Ali: Tidak ada seorang pun yang

ditbgakkan hadd kepadanya lalu dia mati, maka aku

mendapati dalam diriku sesuatu melainkan hadd (peminum)

khamer; karena sesungguhnya itu (cambuk) sesu?itu Fng
kami berpendapat setelah Rasulullah $, apabila dia rhati

karenanya, maka aku membayar diyat padanya {ia berkata-

: Di dalam baitul mal, -atau dia berkata-: Atas kebiiakan

seorang imam, Aql-Syafi'i ragu.

c{.t)1
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Ifu sebagaimana yang dia katakan; diriwayatkan oleh Asy-

Syafi'ioss dari hadits Ali bin Abi Thalib. Sementara itu AI Baihaqi6sa

meriwayatkann5ra dari jalumSra, akan tetapi sanadnya ldhaft!.sss
Dan'asal hadits ini terdapat dalam Shahihain6s6 dari hadits

Umair bin Sa'id, dari Ali bahwa dia mendengar dia berkata, 'Aku tidak

menqakkan hukum hadd kepada seseorang lalu dia mati, maka aku

mendapati dalam diriku sesuafu, kecuali seorang penrinum khamer;

karena sesungguhnya apabila dia mati, maka aku akan membayar diyat-

nya, dan ifu karena Rasulullah tidak mensunnahkannya (menggunakan

cambuk)."

Sementara ifu Abu puu6 557 meriwayatkan dengan redaksi,

'Beliau tidak mensunnahkan sesuafu apa pun mengenai hal ifu (hadd

khamer), akan tetapi kami yang berpendapat seperti ifu."
Al Baihaqi65s 6oLu1u: Maksudn5n -wallahu a'lan bahwa beliau

tidak mensunnahkan menggunakan cambuk, namun beliau

mensunnahkannya menggunakan sandal dan ujung kain.

Al Majd ibnu Taimiyah berkata di dalam Al Ahkam,65e

"Maknanya adalah beliau belum menenfukann5n."

Aku katakan: Riwayat Abu Daud s@ara zhahir adalah

pentalnuilan Al Majd mhimullahterhadapnya.

'of ,,qy.6'*iLCUql ,b'rt C C'; **.
.r#,;t b 7r4'fr 'vt#, 

d.tl;rt

8 Al tJttut, lryi AANI aft 't 16/1761.s AxAtut$KbalSl38r.
655 Dahnr nasloh asll t€rtub, " Dlrail dan 1nng benar darl ( d dan ( 

' ).s Snafuh at Bul<hartgo.6778l dn Shat th Mushnlno. 1i07).67 Swan Abu hudk'p. 44861.
6s8 95. Mut<htashar Al Khitafiwt lno. 44itll61.
6se Al MuTtaqhabersama Nait(l /3211

200



Talkhishul Habir

'Hadits Umar mengenai seseorang yang diutus

kepada seorang wanita karena kegelisahan, maka dia pun

menggugurkan apa !,ang ada dalam kandungannya: Bahwa

para sahabat memutuskan kepada Umar dengan mewajibkan

memberikan difiat sang janin.
Hadits ini telah disebutkan dalam pembahasan tentang di5rat,

sernentara itu orang Snng mernimpin hukum (kepufusan) dalam hal itu

adalah Ali.
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,Git;K
///

KITAB KHITAN

L-*-["q,\r].Y t^1

.pElvt, d-,f

2456-159831. Hadits: Bahwa beliau C
mernerintahkan seorang lelaki l,ang masuk Islam untuk

melakukan khitan.

Hadits ini diriuaptkan oleh Ahrnad, ffi Abu Daud,561 61''-

Thabrani62,,z553lbnu Adie0+ dan Al Baihaqi66s dari riwa3nt hnu Juraij:

Dkhabarkan kepadaku dari Utsaim bin Kulaib, dari aynhnya, dari

lokeknya:

'e ll;{,,rui;&t *iyv\,*UtAie ^f;
.r.ca a t. -.r/at .a..

.jz;lj c-rt>.lt ,*,4

ffi Musd Imanz Ahnad(3/4151
61 Sunan Abu Daus (no. 356)
662 At Mulam Al l{abir(Jv22/39*396/no.9821
ess 191622l@ et tamtg/2221
66s 4"-5*-7 Al Kubm (8/223-224).
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Bahwa dia datang kepada Rasulullah $, lalu masuk Islam, lantas

beliau bersabda, "Tanggalkan darimu mmbut kekufuran dan

bql<hitanlah."

Di dalamnya terdapat keterpufusan sanad, sementara ifu Utsaim

dqa ayahnya, keduanya adalah majhul, hnu Al Qaththan 565

mffiatakan hal itu, dan dia berkata, "Abdan adalah Utsaim bin Katsir

bin Kulaib, yang menjadi seorang sahabat adalah Kulaib, akan tetapi

Uhaim di dalam sanad ini dinisbatkan kepada kakeknya.'

Aku katakan: Ini telah dijelaskan di dalam riwayat Al Waqidi,

yang diriwayatkan oleh hnu Mandah dalam At Ma'rifah.

Dan lbnu 66i657 berkata, 'Yang mengabarkan riwayat tersebut

kepada Ibnu Juraij adalah hrahim bin Abi Yahya."

Catatan:

Utsaim -dengan men-dhammal>l<an huruf 'alh muhmalah (tanpa

titik)kernudian huruf /sa dengan lafazh bshghir.

Hadits lain Snng berkaitan dengan bab ini:

159841. Dari Abu Barzah:

'4. d;- ufil ,y; ,r *r rr h' J* yt J;:, $L

:F- ;L ,i:ju ,.irr

Aku bertanya kepada Rasulullah $ tentang seorang lelaki yang

belum dikhitan melaksanakan ibadah haji ke baitullah? Maka beliau

666 n'rtrn 41 Wahm Wa Al lhan (3/4344I
67 Al kamilkarya hnu Adi 11/2221.
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bersabda, 'ndak, hinga dia meJahian khitan.'Hadits ini diriwa5ntkan

oleh hnu Al Mundzir.

159851. Dan dari Az-Zuhri, dia berkata:

ok li;*!i'&lU
#

Rasulullah S berkata, 'knngskp masuk Islam maka

handakng melalrukan khitan makipun dla sudah baar (tua).'

Driwayatkan oleh Harb bin Ismail.

hr ;* '6 ,si ,l:;-[,1^1].Yt^v
.:dt Gtrkielt d,Uiql'

2487-159861. Perkataan penulis: diriwaSTatkan bahwa
beliau C bersabda, 'Khitan adalah swnah bagi lraum lelaki,

dan perbuatan mulia bSi kaum wanita."

Hadits ini diriwayatkan oleh Ahrnad668 dan Al Baihaqi56e 6uti

hadits Al Hajjaj bin Arthah, dari Abu Al Malih bin Usamah, dari aphnya

dengan hadits lnng sama (di atas). Al Hajjaj adalah seoftrng mudallis, dia

mengalami idthimb (kekacauan), terkadang dia meriwayatkann5n seperti

ini.

Dan terkadang dia meriwaSntkan dengan tambahan Syaddad bin

Aus setelah ayahnya Abu Al Malih. Riwayat ini diriwayatkan oleh Ibnu

Musnad Imam AhmadFnq.
As-Sumn N KubnlS/3251.

,*t {'?ut ,k lt J;:' Jv

:,:ru'pi $r

668

669

205



Talkhishul Habir

Syaibah,670 hnu Abi Hatim di dalam 41 11u1677 dan Ath-Thabrani di

dalam 4117u5ir.672

Dan terkadang dia meriwayatkannya dari Makhul, dari Abu

Ayyub, yang diriwayatkan oleh Ahmad,573 dan disebutkan oleh lbnu Abi

Hatim di dalam a1 11u1674, dia menceritakan dari ayahnya bahwa

kekdiruan ifu dari Hajiaj, atau dari orang yang meriwayatkan darinya,

yaitu Abdul Wahid bin Ziyad.

Al Baihaqi6T5 berkata, "Hadits itu dhaffdan munqathi'."

Sernentara ifu hnu Abdul Barr berkata dalam At'Tanliid,675

"Hadits ini bermuara pada Hajjaj bin Arthah, dan dia termasuk orang

tidak dapat dijadikan hujjah.-

Aku katakan: Hadits tersebut memiliki jalur lain yang bukan dari

riwayat Hajjaj, yaitu:

l5g87l. Hadits yang diriwa5ntkan oleh Ath-Thabranidit ai#. U
11u67'677 dan AI Baihaqi 678 d66 hadits hnu Abbas, secara mar{tt',

narnun Al Baihaqi ma-dha'iflawrya di dalam As-Sunan.

Dan dia berkata dalam Al Ma'rifah, 57e 'Tidak shahih

periwayatannya secara marfu'."

670 14*1;*u-1:lbnu Abi S5nibah (no. 6519).
671 lat lbnu Abi Hatim(Z, m.247/32311.
672 41 114utp, Al ltabir(no. T712, ZlL3l.
673 Aku tidak mendapatinya di dalam Al Musnad, akan tetapi diriwayatkan oleh Al

i:Baihaqi di dalam ,4s^1unan Al Kubn 18/3251, dan hnu Mulqin menyandarkan

riwayattersebut kepadanya di dalam Al BadrAl Munir(8/7M\.
674 n4 hn, Abl Hatim12/247/no.22371.
67s 4"5r-, Al Kubra(8/3251.
676 47-711174 karya hnu Abdul Ban (2L/591.
677 4114r7rn Al lkbir(no.1159).
678 a"3*-, Al Kubn (8/32+3251.
67e MaHkli As_Sunan Wal Abar (6/9661.
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Hadits tersebut dari riwalnt Al walid, dari lbnu Tsauban, dari

hnu Ajtan, dari lkrimah, darinya. Para periwaptryn tsiqah, hanya saja

di dalamnyra6so terdapat 1uollie.68r

-[oqA^].Y tAA

.,#u, bt|-4cust,W?\
2488-159881. Hadits: bahwa Nabi $ bersabda kepada

Ummu Athiyyah {an dia adalah wanita pengkhitan-682,

"Berbuat mulialah (lakukanlah khitan), dan ianganlah
berlebihan dalam memotonga8?."

Al Hakim meriwayatkannya di dalam Al MustadmlFe dari lalur

ubaidillah bin Amr, dari zaid bin Abi usaid, dari Abdul Malik bin umair,

dari Adh-Dhahhak bin Qais: Di Madinah ada seorang wanita yang

580

681
Yaifu di dalam sanadnya, sebagaimana dalam anotasi naskah asli.

Dia menuniukkan kepada Al wdid yang dtsebutkan, dia mengira bahwa dia

adalah Al walid ibnu Muslim, mengikuti hnu Al Mulaqqin di dalam Al hdr Al
Munt @nAl dengan anotasi (no. 8), dan lni addah keheliruan dari mereka

berdua, tetapi dia adalah Al Walid bin Al Wdid Al Anasi Ad-Dmaqqi,
sebagaimana png disebutkan oletr Ath-Thabrani dan Al Baihaqi, dan dia adalah

seorarg yarg shadry.

catatan: Kdua muhaqiq Al kdrAl Munir$ilid 8) telah melakukan perubahan

dengan perubahan yang tidak lapk, yang mana keduanya merubah Al Waltd bin

Muslim di dalam matan menjadi Al Walid bin Walid, bersandarkan atas riwayat

Ath-Thabrani dan Al Baihaqi meski merekb berdua mengakui di dalam anotasi

naskah Al kdr H Munlr batrua sebenamya dia adalah hnu Mrrslim. Dan ini

tidak seyogianya dilakukan, akan tetapi yang mereka berdua lakukan

adalah unhrk menetapkannya sebagaimana dl dalamnya, lalu menjelaskan kepada

kita yang tepat di dalam catatan kaki (anotasi), keanali apabila terdapat png tepat

di dalam naskah lain, lalu menjelaskan ihr kepada lsta- Wallahu a'lam.

Yaifu wanth yang dildritan, sebagaimana dalam naskah asli.

Yaihr, jangan berlebihan dalam mernotong, dia mengatakannla di dalam anotasi

naskah asli.

Al Mustadnk(3/5241.

682

68:t
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bemama Ummu Athiyyah, dia mengkhitan gadisgadis, maka Rasulullah

$ bersabda:

+ Ff:: ,+jJ.'$l'fy t;i"e3 tt, ,ura*t -& 
?t U

'Wahai Ummu AthiSy:ah, khitanlah dan jangan berlebihan (dalam

memotong), l<arena ifu mencantikkan wajah, dan merniliki kdudukan
terhormat di hadapan samng suami."

Hadits ini diriwayatkan oleh Ath-Thabrani,685 66, Nu'aim di

dalam Al Ma'rifah dan Al Baitnq1685 dari jalur ini, dari Ubaidillah bin

Amr, dia berkata: Seorang lelaki dari penduduk Kufah menceritakan

kepadaku, dari Abdul Malik bin Umair, dengan hadits yang sama

(dengan hadits di atas).

Al Mufadhdhal AI61lu1u6i687 berkata: Aku bertanya kepada lbnu

Ma'in mengenai hadits ini, lalu dia menjawab, 'Adh-Dhahhak bin Qais

bukanlah [AI Fihri].'588

Aku katakan: Al Hakim dan Abu Nu'aim meriwayatkannya di

dalam biografi Al Fihri.

Terjadi perbe{aan (riwayat) pada AMul Malik bin Umair;

dikatakan, diriwayatkan darinya seperti ini.

Dan dil'ratakan: diriwayatkan darinya, dari Athiyyah Al Qurazhi,

dia,berkata: Dahulu di Madinah terdapat s@rang wanita pengkhitan,

68 Al Muyam Al t{abirlno.8137).
66 As^1unan At Kubm(8/324).
687 As$uwl Al Kubra(8/3241.
688 Dalam naskah asli tertulis, (i5fq)"Kuaf'

r'sll>

208



Talkhishul Habir

yang dipanggil Ummu Athi!,!Eh. lalu dia menyebutkannya.

Driwaptkan oleh Abu Nu'aim di dalam Al Ma'nfah.

Dan dikatakan: diriwa5htkan darinln, dari Ummu Ath[6nh, yang

diriwayatkan oleh Abu Daud di dalam ,4s^1unan, 689 dan dia

menganggap cacat hadits tersebut karena adanln Muhammad bin

Hassan, lalu dia berkata, "Dia adalah seorang yang majhul dart dhalf.'

Sementam itu Ibnu 66i690 dan Al Baihaqi59l menguatkannya akan ke'

majhulan dirinya.

Namun Abdul Ghani bin 5ur;6 592 menyelisihi mereka, dia

berkata: Itu adalah Muhammad bin Sa'id Al Mashlub. Dia meriwayatkan

hadits ini dari jalumya pada biografinya dalam ldhah Asy-$nkki.

Hadits ini memiliki dtra jalur lainnya, diantamnya adalah:

159891. DiriwaSntkan hnu Adi dari hadits Salim bin AMullah bin

Umar.

Dan Al Bazzilmeriwayatkannya dari hadits Nafi, keduanp dari

AMullah bin Umar, secara marful

liti frf.4s ^lj ,;rz,&tj ,Li-a ';fi*t ,$\t i* t:-
a.

.r$t t:ry'k't;t{l ,l,}"rsl+ Fl
'Wahai l<aurn wanita Anshar, celuplanlah tangan l<alian dengan

suatu celupan (kdalam pacar), 1r1ii1rr14y693 dan jangan berlebihan

(dalan mengkhitannya), karena ifu membuat kdudul<an kalian lebih

@ Sunan Abu Daud(no.52711.
6n Alltamil(6/218).
6er 4"5r-, Al Kubn(8/3241.
692 giuadalah seoftmg Al Azdi dan orang Mesir, dia mengatakannya di dalam anotasi

naskah asli.
oss 
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terhormat di hadapan suami kalian, dan hindarilah dari berbuat kufur

nikmat. 'Redaksi NBazzar, di dalam sanadnya terdapat Mindal bin Ali,

seorang perawi yarry dhaIf.

Sernentara itu dalam sanad lbnu Adi disebutkan: Khalid bin Amr

Al Qurasyi, dan dia lehth dha'ifdaripada Mindal.

':;r t599ol. Dan diriwayatkan oleh Ath-Thabrani di dalam Ash-

Shdghir,ss+ Ibnu Adi5e5 jugu, dari Abu Khalifah, dari Muhammad bin

Salam Al Jumahi, dari Zaidah bin Abi Ar-Raqad, dari Tsabit, dari Anas

menyerupai hadits Abu Daud.

Ibnu Adi berkata, 'Zaidah meriwayatkan secara menyendiri dari

Tsabit.'

Ath-Thabrani berkata, nMuharnmad bin Salam meriwalntkannya

seern menyendiri lat-tafarrud fi ar-rimyal).'

Dan Tsa'lab695 6o61u, "Aku melihat Yahrra bin Ma'in dalam

jamaah png berada di hadapan Muhammad bin Salam, lalu dia

bertanp kepadanya mengenai hadits ini.n697

Sementara ifu Al 31L1',6 698 berkata mengenai Zai'dah,

"Sesungguhnya dia adalah munlarul hadits.,

Ibnu Al Mundzir berkata, 'Ifidak ada khabar tentang Lhitan ydng

dikembalikan (disandarkan) kepadanya, dan tidak ada pula sanad yang

&mubb'ah (padan!n)."

ir,

s " ut twpn,qdr"Wrb lno. l%l
6es Al l<an ll,lra4,a lbnu Adl$nq.
6% Tarikh hgMdli/3281.
697 yuilrr, lalu menceritakan hadib tersebut, di dalamnya terdapat

terhadap Muhammad bin Salam, dia mengatakanryn di dalam anotasi naskah
asli.

6ea At-Tarikh Al rkbir(3/4331.
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J;.,'of ,Ly -Y t^l

ryrr) u gilt|;';Pit) o;)t
2489. Hadits: bahun Rasutullah I mengkhitan Al

Hasan dan Al Husain pada hari ketuiuh dari hari kelahiran

mereka berdua.

Hadits ini diriwayatkan oleh Al Hakim dan Al Baihaqi dari hadits

Aisyah.

159911. Dan Al Baihaql6ee meriwayatkann5n dari riwayat Jabir,

dari Rasulullah S, bahwa beliau mengakekahlnn Al Hasan dan Al

Husain, dan mengkhitan keduanya pada hari ketuiuh (dari hari kelahiran

keduanya).

*Hadits Umar ddam sebuah kisah seorang wanita
yang menggugurkan kandunganrr3la

Hadits ini telah disebutkan dalam pernbahasan tentang dipt.
**t*

6ee As.gunan Al Kubm(8/2341
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ta. a , .t*
i-g 'r ..1 Ir-, .t.rJ.>

' 
, ,- tt7 t,,'. t
.r"6.i sP 9P ,::>

bin Zaid, "Barangsiaita Wng dibunuh

keluargan5n mal<a dia syahid, dan

i *f t':t Ji i

700

701

702

Shahih N Bdrlzan $o. 2443, 2W)
Shahih Muslim (no. 25841
Al Mu'jam Al Wasithlno.649l

,....t$b, \f qb ar;f'n:r ,Ly -[oqrv].r rr.
.d-rrill

24g}-l5gg2l. Hadits, 'Totonglah sudaramu wng
zhalim atau 5ang dizhalimi."

Al BukhariTm meriwayatkannF dari Anas, sementara [v[161i6701

meriwayatkannga dari hadits Jabir.

Hadits lain seputar bab ini:
t59931. Diriwayatkan dari Aislnh dalam riwalnt Ath-Thabmni di

dalam Al Ausath.Toz

tr t- , .. t. ..

E us c-t*e;

*Hadits Sa'id
Iarena membela
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barangsiapa dibunuh karena membela hartanya mala dia

q7ahid."
Hadis ini telah disebutkan dalam pembahasan shalat l{haut dan

hadits itu terdapat dalam riwayat empat Sunan.

*li.ll' *:t, J;rLl ,-rL qy-[oqrt].rtrt

!, *',5;'ti ,J-!;it i' + ',jr ,4t *,

2491-159941. Hadits Hudzaifah: bahwa Rasulullah S
bersabda berkenaan sifat fitnah, 'Uadilah hamba Allah yang

dibunuh, dan janganlah iadi hamba Allah Wng membunuh-"

Hadits ini tidak memiliki dasar dari hadits Hudzaifah, meskipun

Imam Al Haramain di dalam An-Nihagh menganggap bahwa hadits itu

shahih. Dan Ibnu Ash-shalah mengomentarinya, dia berkata: Aku tidak

mendapatinya satu pun di dalam kitab-kitab (hadits) yang menjadi

sandaran, dan Imam Al Haramain tidak dijadikan sandaran dalam hal

ini. Selesai

t59951. fv[uslim7o3 meriwayatkannya dari jalur Abu Salam, dari

Hudzaifah, dia berkata: Aku berkata, 'Wahai Rasulullah, sesungguhnya

kami dalam keadaan buruk, lalu Allah datang kepada kami dengan

kebaikan, dan kami pun di dalamnya, maka apakah dibelakang kebaikan

ini terdapat keburukan?u Beliau bersaMa, *Iya,....u Hingga akhir hadits.

Di dalamnya disebutkan, beliau bersabda:

.*?rii;6 ,a:c 4l:,:!1,*a* oD &: #
7o3 shul;ili Muslim (no. 1847)

G.Jti *,
/c

..Jitill
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ol{alian mandangar dan bat, apbib u dipukul dan

harbnu diambil, maka tebplah mandengar dan taat o

159961. Dan diriunptkan oleh Ath-Thab166704 dari hbdits $nhr
bin Har.rsyab, dari Jundub bin sufipn di dalam sebmh hadits, beliau

bersabda di akhimya:

J#tir ,*#
nMakaiadilah hamba Allah gng dibunuh.'

159971. Dari hadits Khabbab 705 6elrn- redaksi dan makna

hadits yang s6ma seperti ini, dan dia menanrbahkan, (beliau bersabda):

.,1p, irr "., 
',#..l:

'Dan futganlah hatnb Alhh gng mqnbunuh."

Hadits ini diriwaptkan oleh Ahmad,76 Al Hakim,707 61r-

Thabrani,7o8 dan hnu Qani709 dari hadits Hammad bin Salamah, dari

Ali bin 7ard, danAbu Utsman, dari Khalid bin Urfuthah, dengan redaksi:

ok ol'.^bt gV ,:J*trLt*ft ,Lt)*.-^litEL

.#;6 ,,!ir't ,ir*ar irr i:;
"Alan ada fibah sepaninggallru, peristion-paistitn dan

paselisihan. Apbila katnu dapt meniadi hamh Allah gng dibunuh

bulan 5nng membunuh, nnka tatrutanlah.n

Ali bin Zaid adalah hnu Jud'an, seorang perawi yans dhalt

[akan tetapi dibantu dengan apa ]Eng kamu lihatl.Tlo

7M Al Mu'iant Al l{ablr(no.17241
706 41 14utim Al ltabir (no. 3629-363U
706 14*ru4 Imam Ahmad (5/2921
7o7 AlMusbdnkl4/ll7l.
7@ Al Mulam Al lhbir(no. 4099)
709 Aku udak mendapati dalam cetakan MuJam Ash-Shahabah
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(:>T $.t 
'P f :.r(i!r f ,;.i ,l.-p -[o q q,r]. v t r r

-h,.u",h.o rr4
2492-159981. Perkataan penulis: Dalam sebagian

khabar disebutkan (beliau bersaMa),'Uadilah sebaik-bailmw
kedua anak Adam."Yalmi Qabil dan Habil.

Hadits ini diriwayatkan oleh Ahmad,Ttt O* At-TirmidziTr2 6uri

hadits Sa'd bin Abi Waqash, bahwa dia berkata ketika terjadi fitnah

Utsman 7t3 : Aku bersaksi bahwa Rasulultah .$ bersabda,

"Saungguhn5n kelak al<an teqadi sebuah ftbzah, tang mana omng tnng
duduk (tidak ikut berkaimpung) dalam fitnh tetsebut lebih baik

daripada omng Sang berdtui.... " Hingga akhir hadits, di dalamnya

disebutkan, uApabila dia masuk kerurnahku lalu mernbentangkan

tangannya untuk membunuhku?" maka beliau bersabda, "[Jadil4ilztt
seputi anak Adam."

lilgggl. Diriwayatkan oleh Ahma67ls 6ri hadits Umar dengan

redaksi:

ti'>T i.r j+ ,k- ol 'di 'q; Ll ir; rti*f '€:; t,

.gir G JH6 ,11t e,hurr
'ndak dilanng W alah seotang dari lalian, apbila dabng

s6@mng hqdak mtulc (bqsitap) seperti anak Adam;

7ro Pri (d dan (.).
7rr Musnad Imam Ahnad(7/169, 158).
7 tz Sumn At-ftrmldd (no. 21941.
ttt 16,1624l
7r4p4u- naskah asli terhrlis, "Krnb (kamu menjadi)," dan ihr adalah keliru, ynng

benardari(ddan(o).
?ts Musnad lmam Ahnadll/7851.
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orurg t/ang membunuh (tenpbryp) di Nenka sementan @ng dibunuh

di Surga."

t6000]. Dan diriwayatkan oleh Ahmad,716 65u Daud,7r1 At-

Tirmidzi,Tls lbnu Maja[7le dan Ibnu Hibbad2o dari hadits Abu Musa Al

Asy'ari:

W\iF ,4t G.Jo *t {'?" ,k !ti;3 ol

'€ *f e'br'o$,9rr;4u {o- ti.it:'€ rr:?r'#
?'r ,,{.t y|3+ ,:rL

Bahwa Rasulullah $ bersabda mengenai fttrah, "Pecahlan

busur dan bti busur pnah l<alian. Dan pukullah pdarg kalian di batu,'

apbila rumah alah saamng dari katian dimasuki, mal<a bercikaplah

sep*ti sebaik-hikn5a puta Adam." Al Quqlari mqt-shahibkann5n di

a}I* Al lqtint{zl berdasarkan qBrat Al Bukhari dan Muslim.

,l:j -[1 . . r].r trr
'o-o) tt '.ifrf ..itr

; ,:^:.{jt'# u+$ J* ol lrl ,o, ,;isu. ts ,Ju titS*

.ir,43-i;,\G|;- ,ie
249g-160011. Perkataan penulis: diriwayatkan bahwa

sa'd bin ubadah berkata: wahai Rasulullah, bagaimana

J;., ( 'i6 
e;Q i.'"ll'of'qt:)

{;'\,r A ,P'Yt ':Yo, ,i;t'6

716 yuoru4 1-"- Alunad(4/408, 415).
7r7 Sman Abu Daud(no. 42591.
7t8 5r*, 41'Timidzi lno. 2204!,.
7te 5*.n lbnu Majah (no. 3961).
72o Shatiih lbnu Hibban(Al lhsan/no.59621.
727 /! lqtimh (hal. 376), redaksinya, "sesuai syarat Al Bukhari'"
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pendapatmu, apabila aku mendapati istriku dengan seorang

lelaki, namun aku membiarkannya hingga didatangkan
kepadaku empat oriang sal$i, beliau bersaMa, 'Cukup

. dengan pedang sW... " beliau ingin berkata, " Sphid
(seorang sal$i)." Lalu dia memotong kalimat, kemudian

beliau bersaMa, 'Hingga kamu mendatangkan empat saksi.'
Hadits ini diriwayatkan oleh Abdunazzaq di dalam Mushannaf

nya,722 dari Katsir bin Ziyad, dari Al Hasan, bahwa dia ditanya tentang

seseorang yang mendapati istrinya bersama seorang lelaki. Maka dia

menjawab: Rasulullah $ bersabda, "Cukup dengan pedang sya..."

beliau ingin berkata, "S5ahidan (seorang saksi)" namun beliau belum

menyempumakan kalimat tersebut.

Dan diriwayatkan dari Ma'mar, dari Az-Zuhri, bahwa dia

menyebutkan perkataan Sa'ad bin Ubadah, lalu Nabi $ bersabda,

"Allah errggan kecuali ada sebuah bukti (kmksian)."

t6OO2l. Dan asal hadits ini terdapat dalam Shahih Musl*i123 dari

hadits Abu Humirah, bahwa Sa'ad bin Ubadah berkata kepada

Rasulullah $, "Apabila aku mendapati seorang lelaki bersama isfuiku,

lalu aku membiarkannya hingga didatangkan kepadaku ernpat saksi?"

maka beliau bersaba, "Iya...." Hingga akhir hadits.

160031. Dan diriwayatkan oleh Abu Daud dari hadits Ubadah bin

A3-Shamit, redalrsinya

-rv ,;t:utt dj i *uG 6 U s;C i )iJ.'us ,SG

Q.rb'Ck ,Ju l.;l.l:?'.* '-Y ,y,-r'o:frt'€',2L') 4fr
s U;' tiV tit:t<:t -^rirf '&!v U$ 6if ,(*- f- ;;u,

722 Al Mushantafkarya Abdurrazzaq (no. L79181.
723 51r4ri1i Muslim(no. 1498).
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t, j jl $rfi,.Ir Jii 'tb tri:,i,u 'fit, iLc .r\t j#
fi.tu 6 ,p: *it :&t'iv bt & n' Jh Sui rrar: I iu

.orltj o(,<ilr * ds-"of ,:el y 
'i6 

'i "ti,cta isil o,.lv 
',tri

i "tirt3

Orang-orang berkata kepada Sa'ad bin Ubadah, "Wahai Abu

Tsabit, telah diturunkan hadd, apabila kamu mendapati seorang lelaki

bersama istrimu, maka apa yang akan kamu lakukan?" dia menjawab,

"Aku akan menebas keduanya dengan pedang hingga keduanya tenang,

apakah aku pergi lalu mengumpulkan ernpat saksi, apabila seperti maka

hajabrya telah dipenuhi oleh orang lain, lalu dia pergi." Kemudian

mereka berkumpul di ternpat Rasulullah, lalu berkata, "Apakah engkau

mengetahui apa yang dikatakan Abu Tsabit." Maka beliau bersaMa,

"Cukup s@rang saksi bagi (diberlaldrarya) pdarg. " Kemudian dia

berkata, "Aku tidak lrtrawifir akan melanjutkannya orang yang mabuk

dan penipu."

Dan Ahmad724 meriwayatkan dari hadits Sa'd bin Sa'ad bin

Ubadah, dan aku tidak melihat saMa beliau, "Cukup bagi pdang

sja...." Dengan redaksi pencukupan seperti sebelumnya kecuali dalam

mural N Hasan yang telah disebutkan.

€ -'t" rtl l. r* qy -h. .o 61. . t].,rtlt
#w ,ff d.t)k') ,gfiit',** *:;v\t * :t );,

'.>;6;t1,, . . .ilt'i- ;J";r;l fi a:uY

2494-16004, 60051. Hadits Ya'la bin Umagnh: Aku
berperang bersama Rasulullah dalam perang Jais3l Al
Us,yrah, sementara aku memiliki orang bayaran, dia

724 7.1u1, hilang dalam cetakan Al Musnad, dan hadits itu terdapat dalam lthaf Al
Mahrah (5/528/no. 5887).
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memerangi seseorang, lalu salah safu dari mereka menggigit
tangan lainnya.... Hingga akhir hadits.

Hadits ini diriwayatkan oleh Al Buk*rari72s dan Muslim dari

hadits Ali, dan dari hadits Imran bin Hushain. Sementara dalam riwayat

Muslim725 disebutkan nama orang yang menggigit, dan dia adalah Ya'la.

',y *tY*,'of:;; i,W 4* -[r..r].Ytlo
*a ?r, * ult'C,i ,:{"",t * ?rt * *ft t},L ,f *
*i *v \t,,l- i' J;, i1:) tfu ,Ll1 d.'4x- ,s:r+'&:,
'u o,$,n,F *t t* d t.'.:fu) ,ij"'t6 &f ) :Ju

.;it,yf
2495-160061. Hadits Sahl bin Sa'd:[Bahwa seor.rng

lelaki mengintip dari salah safu kamar Nabi *1, 727

sementara Nabi sedang memegang sisir, yang beliau
gunakan unfuk menguatkan kepala beliau,7zg kefii<ail2g
Rasulullah $ melihatnya, beliau bersabda, "Seandainya aku

mengetahui lamu meliha*u, ni*aym aku frkam kedua

matamu (sisir)- Sesungguhn5Ta Dia meniadibn
benntah) meminta izin untuk menjaga pandangan."

Hadits ini diriwayatkan oleh Al Bukhari dan Muslim,/730,731 6*
hadits ini memiliki beberapa redaksi.

7zs shrliili 41 Bukhari (no. 6892, 68931.
726 51r4i16 Muskm(no. L673,1674).
727 9i antara tanda dua kurung siku telah hilang dikarenakan basah dalam naskah asli,

lalu kami membehrlkannya dari naskah (p) dan ( o).

728 Bu6* naskah H tertulis, 'Yahukku 6riha (menggaruk menggunakannya)"
729 pi -66 tanda dua kurung siku tidak tampak dalam naskah asli, lalu kami

membetulkannya dari (r)dan <.1.

tso 15,16251.
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-[r..v].vttr
.rsrl4u;&A7.rrdr, +A-

2496-16007l. [Perkataan penulis: DiriwaSTatkan

bahwa beliau memperdayaiq;a dengan pandangan agar

beliau dapat melempari matanSn dengan sisir.
Hadits ini diriwayatkan oleh Al Bukhari dan Muslim732 6uri hudtt

Anas, dan hadits ini pun memiliki beberapa redaksi1.7Ss

,i!i. G Ll '&t I ,i;:; ,i q* -[r . .r].r tvr
.rtL'u $L 0k 6 ,:o*'.,li,i gt2l-;'ai6 d iU rt

2497-16008l. Hadits Abu Hurairah, "Seandainya

*seoftrng memperhatil<an (mengintip) ke dalam rumahmu,
namun kamu tidak mengizinkannSm, lalu l<amu melempam5m
dengan sebmh kerihl, hingga l<amu membuat matanga
pecah, mal<a frdak ada doa bagimu.' ,

Hadits ini diriwaptkan oleh Al Bukhari dan MuslimT3a dari

haditsnya, dari riwaSnt Abu Az-Zinad, dari Al A'raj, darinln.

Catatan:
Sabda beliau, 'I{ha&.aftahu (kamu

menggnnakan hl.nfi l<ha

melernparinlB)"

.";l)'r-f lJJ:AS7-S -[r..t].rttrrtil
iil_f

731

732

733

734

Shahih Al Bul<harl (no. 624L1 dan Shahih Muslim (no. 2156)
Shahih Al Bukhanbo. 62421 dan Shahih Muslim(no.2l57l
Telah hilang dari naskah asli, dan ini apa yang terdapat dalam ( p) dan ( o).

Shahk Al Bukhari (no. 29021 dan Shahih Muslim (no. 2158)
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2198-160091. Perkataan penulis: Diriwayatkan, "Tidak

ada qishas dan tidak ada pula diwt haStnJra)-
Riwayat ini diriwayatkan oleh Ahmad,735 fl1-|f656'1,736 66,

Daud,737 Ibnu Hibban738 dan Al BaihaqiT3e duri hadits Abu Hurairah

juga. Dan dari riwayat Qatadah, dari An-Nadhar bin Anas, dari Basyir

bin Nahik, darinya, dengan redaksi, 'Dan tidak ada qishas," sebagai

pengganti 'Qawad.u

t60101. Dan dalam riwayat Al Baihaqi dari hadits Ibnu Umar,

(dengan redaksi),

'Tidak ada kewajiban (hadd) aF pun di dalamnSa hgryn.'

.i; *{'ttk u

tStitj ,+?-.1 Uk -"-rC ol :q)--[r. t t].v trr
,!t M,Jui,t# itu;e|,:,iln b..ui,Q.fi r b:'

.ti a\ii l';
24gg-t6}L].il. Hadits: Bahwa seorang budak wanita

mengumpulkan ka. yu bakar, lalu seorang lelaki menggoda

dirinya. Lalu dia (budak wanita) pun melemparinya dengSn

bafu, dan membunuhnya. Kemudian permasalahan ifu pun

diangkat kepada [Jmar, maka Umar berkata, "Orang yang

dibunuh (karena) Allah, demi Allah fidak ada di5lat untuk

selamargn.'

73s 14*6 tnn Alndl2/#51
736 gr*7 417-1y62 )(no. 11850)

737 SuTan Abu Daud(no.5772), dari ialur Hammad, dari Suhail, dari aphnya dengan

hadits ini, redaksinya, "Faqad hadant alnahu(keAn matanya hilang).'
738 Shuhili lbnu Hibban (Al lhsrz/no.6OO4l
73e 4"9*r, Al Kubm(8/338)

ol
ol

,
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Al BaihaqiT4 meriwalntkanqp dari hadits Ubaid bin Umair:

Bahwa seorang lelaki menerima seseorang 741 6uti Hudzail sebagai

tamu, lalu budak wanita mereka pergi unfuk mencari kayu bakar, lalu

seorang lelaki menggoda dirinya.... Hingga akhir hadits

Dan dia meriwayatkan dari jalur lain dari Abdullah bin Ubaid bin

Umair, lalu dia menyebutkan dengan Panjang lebar. Di dalamnya

terdapat keterpufusan sanad. Dan menyebutkan nama orang yang

dibunuh, yaitu Ghufl -dengan mq-dhammabl+anhuruf ghain dan men-

sukurrl<an huruf ^fa'-, dia berkata, "Ifu seperti namanya," dan dia

menyia-nyiakan darahnya.

.. . la .. . t.. .

tr g,-ur,y ory ; e o(-;iL}l rL;--[r' \ Y].Yo''

.7'rii L>ro el'; ,is, ,rritst

2500-t60121. Hadits: Bahwa Utsman melarang ";
sekitarnya untuk membela pada hari Dar (hari dikepungnln
dia di rumah), dan dia berkata, "Barangsiapa yang

membuang seniatan3Ta maka dia merdeka."
Aku tidak mendapatinya.

16013]. Dan dalam riwayat hnu Abi Slnibah 742 6uti ;u1rt

tAbdullahlT4s bin Amir: Aku mendengar Utsman berkata:

.;d.s ;1,r,;E ; b n*'6:*l'oy
"sesungguhnyra orang lnng mulia di antara kalian di

hadapanku adalah yang menahan senjata dan tangannya."

tu-SUnan Al Kubra (8/3371
Terlrdi kekeliruan tulisan dalam H menjadi nNaasn (manr.sla)," yang benar adalah
yang zhahir dalam riwalat Al Baihaqi.

Mushannaf lbnu Abi Stnlbah (ncn 12087Xno . L89281

Dalam naskah asli tertulis, "Ubaidillah," dan yang tepat dari naskah (d dan

Mushannaf lbnu Abi Slnibah.

740

741

742
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Bab Jaminan Segala Sesuafu yang Dirusak oleh Binatang

iu Ll z-,1,.?) i * /. f; q* -[r.r r].Yo.r

;p\t & n' J;, A,*'*''i;i6 ri'lr;ti'dri,t:;)).

Pr, .:4t;lt'i:fi| Y, ,1<iur,ibi )tr\t ,yf iL ,;l P:
.qt.f 'bb0'#

2501-[60141. Hadits Haram bin Sa'd bin Mahishah:

bahwa unta milik Al Bara masuk ke dalam kebun suafu
kaum, lglu memsak di dalamn5p. Maka Rasulullah &
memutuskan bahwa pemilik harta (kebun) berkewaiiban
menjaga kebunnya di siang hari, dan apa yang dinrsak oleh

hewan temak di malam hari maka ifu meniadi
pertanggungjawaban pemiliknya.

Hadits ini diriwayatkan oleh Malik di dalam Al Muwaththu,T4

Aslrsyafi'i76 darinya, 4hmad,7'15 Abu Daud,747 6rr-5uta'i,748 Ibnu

Majah,749 66-pu-o,rg-i,750 16rr,, Hibban,Tsl Al Haldm752 dan Al

Baihaq1.7s3

7u Mwrahha Inan lulalik Qn47 -7 481.zf mma hnn,ary-nnfr'r(hd. 195).
7# Musd frnarn Ahd (5/435, 4%\
747 1rn, Abu Daud(no.3570).
?8 AsSumn Al Kubn, kayra An-Nasa'i (no. 5783).
74e 5**, tbnu Majah(no.23321.
7fi Sumn Ad-Danquthni (3/1561,.
1st Shahili tbnu Hibban (,41lhsaflno.6008).
lsz 41 114*1udnk (2/491,.
7s3 As\1utnn Al Kubm (8/2411.
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Asrsyafi'i 754 berkata: Kami mengambil dengan hadits ini,

dikarenakan kqfsa6ifannya, sanadnya yang maushul, dan diketahuinya

para periwayatrya.

Aku katakan: Muam hadits tersebut ada pada Az-Zuhri, dan

terjadi perbedaan di dalamnya; dikatakan seperti ini, dan ini adalah

riwayat di dalam N Murnththa', dan begitu pula riwayat Al-laits, dari

Az-A)hri, dari Ibnu Mahishah, dia tidak menyebutkan: bahwa unta....

Ibnu Ma'n bin Isya zss meriwayatkannya dari Malik, dia

menambahkan di dalamnya: Dari kakeknya, Mahishah.

Ma'mar meriwaSntkannya dari Az-Zu[:rli, dari Haram, dari

ayahnya, dan dia tidak memubh'abl<awrya padanya, diriwayatkan

oleh Abu Daud755 dan Ibnu Hibban.TsT

Dan diriwayntkan oleh Al Auza'i, Ismail bin UmayTah, dan

Abdullah bin Isa, semuanya dari Az-Zuhri, dari Haram, dari Al Bara.

Sementam ifu Haram tidak mendengar dari Al Bara, Abdul Haq758

mengatakannya mengikuti (sebagai penguat) 16,ru 11**.759

Dirwayatkan oleh An-N6s'i750 dari jalur Muhammad bin Abi

Hafshah, dari Az-Zuhri, dari Sa'id bin Al Musayynb, dari Al Bam.

Diriwayatkan oleh hnu Ulnynah, dari Az-Zuhd, dari Haram

dan Sa'id AlMusayyab: Bahun Al Bana.

Diriwayatkan oleh hnu Jurarj, dari Az-Zuhri: Abu Umamah

bin Sahl mengabarkan kepadaku: Bahwa unta milik Al Bara.

Dan diriwayatkan oleh hnu Abi Dzi'b, dari Az-Zuhrri, dia

berkata: Telah sampai kepadaku bahwa unta milik Al Bam.

7il Sebagaimana dalam Mukhtashar Al Khikfintl1/3*391.
755 Sebaqaimana dalam Musnad Ahadib MalihlwyaJauhari.
756 5** 4bu Daud(no.3559).
757 574i17 lbnu Hibban (Al lhsan/no.6008).
758 Al Aliltam N Wasithi(3/3501.
7se 41 14u1iu11u (8/L461.
760 4t3*^, Al Kubra, karya An-Nasa'i (no. 5787).
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at;K
KITAB SIYAR(SE'ARAH}

Dia nhimahullah berkata, "Kitab ini disebut dengan ktab

sQarah, karena hukum-hukum yrang terdapat di dalamnya diambil dari

sejarah-sejarah Rasulullah $ dalam peperangann5n."

Aku katakan: Oleh karena itu hendaknp,/61 diperik"a apa lnng
disebutkan di dalamnya, dan disandarkan k pada omng yang merF

bl<hrit'nyaapabila ada.

Bab WajibqTa Jihad

.br it itt $A ,-? o$, JSI'ol'-'rt ,i,>y*

'Hadits , 'Aktt diperintahkan wttuk memenngi
manusia hingga merel<a mengucapl<an 'I-aa ilaaha ilhltah
(tiada tuhan selain Allah)...'. "Hingga akhir hadits.

Hadits ini diriwayatkan oleh Al Bul,hari dan Muslim dari hadits

lJmar,762 Abu Hurairah,7.63 dan lbnu Umar.764p*, ini telah disebutkan

dalam pernbahasan tentang diyat.

ter 6,t6261
762 574r,11i 41 Bukhari (no.1399) dan Shahih Muslim (no. 20)
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:lv rLl'; ,k ,i[)t \ :Jv r',sl ;
\pl JLitrr Al ,# *:, ivi.,t J-'fi ,Ly*

1E,67itAt,,.iui
.y,,WGrV,

*Hadits: bahwa beliau $ ditanya, "Amalan apa yang

paling utama?" maka beliau bersabda, "Shalat pada

. " Dikatakan, "Kemudian apa?" beliau menjawab,
"Berbakti kepada kedua orang tua." Dikatakan, "Kemudian

apa?" beliau bersaMa, Uhad di jalan Allah."

Hadits ini diriwaptkan oleh Al Bukhari dan Muslim dari hadits

hnu Mas'ud, dan ini telah disebutkan dalam pernbahasan tayammum.

ir;,a ri d.5;tb,i>y -[r. r r cl. \ o].yo. y

.WGr6'*tt a"* tLrrjf I' E e
2502-16015, 60161. Hadits, "Demi jiwaku Wng

berada di tangan-Nya, sesungguhnya perg, di pagi hari dan
sore hart di jalan Nlah lebih baik daripada dunia dan
seisinga."

Hadits ini diriwayatkan oleh Al Bukhari dan Muslim765 6uri

hadits Anas dan Sahl bin Sa'd.

t6017l. Dan dalam riunpt Muslim 76 da'i. Abu Ayyrb Al

Anshari.

Shahih Al Bul<han(no.2946) dan Shahih Muslim (no. 21)
Shahih Al Bukhari (no. 25) dan Shahih Muslim(no.22)
Shahih Al Bukhari (no. 2792,27941 dan Shahih Muslim (no. 1881)
Shahih Muslim (no. L8831

763

74
765

766
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.jir'tx.?fuv,L* -[r. \ r cl . \^].Yo . Y

2503-16018, 60191. Hadits, -Tidak ada hiinh *telah
penaHulan (Makkah)."

Hadits ini diriwayatkan oleh Al Bukhari dan Muslim767 d*i
hadits lbnu Abbas, dan dari hadits AiEah.

l5O2Ol. Dan An-Nasu'i768 meriwayatkannln dari Shafwan bin

Umawah.

.)us.x Juj)li

2504- perkataan penulis: Bahwa ke6ka Nabi C
menguhxi (pasukan perang), beliau memerintahkan unfuk
menyampaikan dan memperingati hnpa peperangan.
' Ini diambil darit

16O2Ll. Hadits hnu Abbas:

#rrlt 4.a .:-.t;r'\t * 
"|t'ol 

,$-Yo.t

*v ?', & C, fl '; 6r.bft ?f i flt lb Ll

tir tilrl fu o;;rJ ;::'y 6& ,l' A G-

-**Jt J d? 6 ,i;, "$itt n ,;iu;'-'rt jt , ,Sui ,liJ

ll;l

767 slnliilT Al &tl<hart bo.3077, 3080)
76 Sumn An-Nas i(no. 4169)

I$n *:,
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'

Bahwa Abdurrahman bin Auf dan beberapa sahabatnya

mendatangai Nabi ,s, lalu mereka berkata, "wahai Nabi Allah, dahulu

kami dalam keadaan mulia sernentara kami orang-orang musyrik,

namun ketika kami masuk Islam kami menjadi terhina." Maka beliau

bersabda, ,seswgguhrym aku diperintahkan unfuk memberil<an maaf,

maka sekali-kali kalian beryerang pada hari ini."Ketika beliau

dipindahkan ke Madinah beliau diperintah untuk berperang.

Diriwayatkan oleh Al Hakim,769 dan dia berkata, "Hadits ini

sesuai syarat Al Bukhari.'

cl t.ct tcl t. 1.,';,;_h . f y].yo . o.rr 4 te *t
2505-160221. Perkataan penulis: Kaum demi kaum

mengikuti beliau.

Ibnu $6rd' 770 61 Waqidi mengabarkan kepada kami,

Ma'mar, dari Az-Zuhri, dia berkata:

ie n "hr it1iv ct:];')t'o ;*)' J i,' J-ra'
.y;u\ uk e Urit 

r.r;;,b:,Ju-')t pAl'u
'Rasulullah & menyeru kepada Islam dengan' sembunyi-

sembunyi dan terang-terangan. Maka Allah mengabulkan siapa saja

yairg dikehendaki baik dari kalangan muda maupun tua, hingga banyak

yang beriman kepada beliau.u

76s 41 717r"64*7 (4/65-67,307l
770 66l-15u6aqat Al Kubra, karya hnu Sa'd (1,/199)

dari
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Lr r)L A:dt *1,l:j.Y o . 1

2506. Perkataan penulis: Dan diwajibkan shalat
kepada beliau di Mal&ah.

Ini diambil dari hadits AI Isra, karena pada saat itu beliau bemda

di Makkah berdasarkan berbagai hadits.

Dan

.i:i:.'rf l4t STit{1t *i'S^ trfi*g :lri.yo.A

c.,. zct lcO ,. o7, , l, llo1
.o€Ll J+ fPt * ,f tS :lJ3c.Y o . V

2507. Perkataan penulis:
kepada beliau setelah dua tahun.

diwajibkan puasa

Ini menguatkan apa lang dikatakan oleh Abu Ath-Tha3ryib,

pengarang AsSrSyamil, dan dia menegSskan di dalam Zawa'id fu-
Raudhah:771 6ull*u puasa diwajibkan pada tahun kedua, sementara

zakat fibah diwajibkan bersamaan kalajiban puasa dua hari sebelum

hari ied. Dan begitu pula yang ditegaskan oleh Al Mawardi, dia

menambahkan: Bahwa beliau shalat dua shalat Id pada tahun ifu; yaitu

Idul Fitni dan Idul Adha.

16023l.lni diriwayatkan Ibnu Sa'd772 dari syaikhnya, Al Waqhidi,

dari hadih Aisyah, hnu Umar dan lbnu Sa'id, mereka berkata:

Diturunkannya ker,vajiban puasa setelah dipindahkannya kiblat ke Ka'bah
pada bulan Sya'ban, yaitu delapan belas bulan dari hijrahnya Rasulullah

$. Dan pada tahun ini diperintahkan untuk menunaikan zakat fitrah,

dan itu sebelum diberlakukanryn zakat mal. Dan beliau shalat Idul Fifi
di mushalla sebelum dilalsanakannya khutbah, dan shalat Id pada ldul

Adhha, dan diperintahkan unfuk menyembelih.

771 grudhrh Ath-Thalibin (204/10)
772 4ti-VrubaqatAl Kubn (1,/24t1)
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2508. Perkataan penulis: Dan mereka berbeda

pendapat, apakah zakat diwaiibkan sebelum diwaiibkannya
puasa ataukah sesudahnya.

Aku katakan: Telah disebutkan sebelumnya pendapat orang

yang mengatakan bahwa zakat diwajibkan setelah diwajibkannya puasa'

Adapun sebelumnya; maka dikatakan: sebelum hijrah.

,rb *1kj,l,+' * Ut ;i,,li*
*Perkataan penulis: Diwaiibkannlp ibadah haii pada

tahun keenam (Hiiri!1ah), dan dikatakan: pada tahun kelima
(Hijriyah).

Mengenai ini telah dibahas dalam penrbahasan tentang haji.

^ l. a.r$)t )+.t G'+C# Sr4t otrr,'i'i*
'Perkataan'O".rr,rt r, Peperangan dilarang bagi beliau

pada awal-awal Islam.
Telah dikemukakan.

**rt JL*)*v\' ;-'e:iq:.fi.,,I: 'l 
. ....Ui ,*'ta$ u,*l{,i;Y;4t'*r

2509. Perkataan penulis: Ketika Nabi *fn hijrah ke

Madinah, maka diwajibkan hiirah ke Madinah pula bagr

siapapun lnng mampu melakukannSp.
Al Mushannif berhujjah dengan firman Allah &, "sesungguhnya

orangorang yang diwafatl<an malail<at dalam kadaan menganiaya diri

sendiri, (kepada mereka) malaikat bertarym: Dalam kadaan bagaimana

tts 6/62Tl

z5z
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lamu ini?'mereka menjawab, Adalah l<ami onngorang Snng tertindas

di negeri Makkah)'pra malaikat bqkata, 'Bukankah bumi Allah itu

luas, sehinfoa l<amu dapat b*hiinh di bumi itu?l... "hingga akhir ayat.

,4t"^2r;'cl,;?rtk|4 6 ,l:;-[r.t t].Yo t .

'S..Yt ,iit r-. s:;+ | ,t:; W U; *i C4 t A W
t-a.. l , .

.a-r3 :{-

2510-[60241. Perkataan penulis: Ketika Makkah telah

ditaklukan, maka diangkaflah keruajiban hijrah dari Makkah

ke Madinah, dan mengenai hd itu dituniul*an oleh sabda

beliau, "Tidak ada hijnh setelah ini (penaHul<an Mal<kah),

akan tetapi jihad dan niat-"
Hadits ini diriwayatkan oleh Al Bukhari dan Muslim774 6uri

hadits hnu Abbas.

160251. Dan dalam riwalnt Al Bukhari 775 diriwayatkan dari

Aisyah, dia berkata, "(Karajiban) hijrah kepada Nabi-Nya telah putus

mulai dari penaklukan Makkah."

.it:it G 4t )$'*r4t|;i'C3,t:i-Yo\ \

25tL- Perkataan penulis: KerraJiban hiirah dari
tempat kekufuran secara global tetap berlaku.

Ini diambil dari:

160261. Hadits Abdullah bin As-Sa'di, yang diriwayatkan secara

mar{u" 
.i:,a, a; Yi4r'*ri I

z7a 57u1i17 4l Bukhai(no.28251dan Shahih Muslim(no. 1353)
77s shulrih 4l Bukhai(no.3900) dan Shahih Muslim (no. 1864)
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'Tidak putus (kewajiban) hiinh selama musuh belum dipemngi.'

Hadits ini diriwayatkan oleh An-Nas6'i776 dan Ibnu Hibban.777

16027l. Dan riwayat Abu Daud,778 y*rg diriwayatkan dari

Muawiyah secara marfu',

U & ^;$,'& r'),?$t'F ;- i4r'gx't
.r. I c6,,.4-P gt u-^'l^ll

'Tidak t*putus kevniibn) hijnh hingga t"rprt rng, tobat, dan

tidak terputus kesempbn) bqtobat hinga tubih5n matahari dari

bamt (I{iamat)."

,8,& *i *v\t *Vt )X- n ,l'i -Yo\Y

6A !r,F r,,p:;r'i" J:"iCtfr*lr'r',
2512. Perkataan penulis: Nabi # fidak pernah

menyembah berhala sama sekali, dan diriwayatkan darinya
bahwa beliau bersabda, "seorang nabi tidak pemah berbuat
kufur kepada Allah sirma selali-

Adapun 5nng pertama; diambil dari hadits Ali yang diriwa5ntkan

oletr Ibnu Hibban....77e

Sedangkan yang kedua; diritmftlon oletr....

776 4"5** Al Kubn, kan/a An-Nasa'i (no. 8707-8709)
777 51ru1ii11 lbnu Hibban (no. 24791
778 5r*, 4fu Daud ltrp.. 24791

779 9i dalam anotasi naskah asli terhrlis: Di sini pufih tdak ada tulisan, begihr pula

dengan yang setelahnya sebagaimana dalam naskah asli.

2U
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kL:"!,'ok'*ijof'& ^f; 
:gQt g: ,l'i -Y o \ r

.iy-r' *,y,ut 'y,tr.),

. 2513. Perkataan penulis: Dan dalam penielasan

(disebut}an): Bahwa sebelum beliau diutus meniadi rasul,

beliau berpegang dengan qTariat lbrahim Al Khalil AS-

Aku tidak melihat ini.

'e u.t ,t?'t:a (;v'is i ,L-y -[r . r r]. r o t t

.ry'tri $yt $,1 ,;t;v
25L4-16O281. Hadits, "Banngsiapa J

mempersiapl<an seorang pasulan, mal<a dia

berperang. Dan barangsiapa Wng menggantil<an seorirng

pasul<an di dalam keluarganga dan hartanSTa mala dia telah

berperang-"
Hadits ini telah diriwayatkan oleh Al Bukhari dan Muslim78o dari

hadits Zaid bin Khalid tanpa sabda beliau, 'dan hartan5n-"

l6)2gl.Dan diriwayatkan oleh Muslim781 6u,i hadits Abu Sa'id:

,f {'Ji'i ok ,lY: *l G e)e;tlilr'6fr
.etrlaJl
>.

Siap aja dinbn kalian mangganfrlan on g Wtg kdwr (di

iatan Atlah) dahn kelmngarya dan hartanSa, maka dia bqhak wtuk

mandapatl<an setengah phala onng Png kduar (di ialan Allah)."

Shahih Al Bukhari (no. 2843) dan Shahih Muslim (no. 1895)

Shahk Muslim(no.7896)

O.

>

wng
telah

780

78L
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Al Haldm782 meriwayatkan hadits tersebut (yang tidak terdapat

dalam riwayat Al Bukhari dan Muslim), namun dia keliru..

-&tt 
Gt3u. t? *:r {'bt Jb'8 ,\y -yo\o ,

,i'*t ,*,')t €. gd;r'oti, ,rilit ,; ,;d;f, ,i4t u *6t
G ,3 e: ,*:il, G trlt ,t ;tftt ,1l,atAt ,.1. 9:ti.-sr

.-b6r e'!; rr*r,grit 6k e:,{,t r

2515. Hadits: Bahwa beliau S berperang aJfurn
perang Badar pada tahun kedua Hijriyah, perang Uhud pada
tahun ketiga, Dzat Ar-Riqa pada tahun keempat, perang
Khandaq pada tahun kelima, perang Bani Nadhir tahun
keenam, beliau menaklukan Khaibar pada tahun kefujuh,
menaklukan Mal*ah pada tahun kedelapan dan perang
Tabuk pada tahun kesembilan (Hiiri5;ah).

Adapun mengenai perang Badar pada tahun kedua Hijriyah;

maka ini telah disepakati oleh kalangan ahli sejarah, yaitu Ibnu Ishaq,

Musa bin Uqbah, Abu Al Aswad dan lainnya. Mereka sepakat bahwa
perang Badar terjadi di bulan Ramadhan.

Ibnu Asaki/83 6oL1u: Dan riwapt yang mhfuztTmenyebutkan
bahwa p€rang Badar terjadi pada hari Jum'a!, Sementam itu
diriwayatkan juga bahwa perang badar terjadi pada hari senin dan ini
adalah pendapat yang sjadz.

,;i:rr Kernudian jumhur berpendapat bahwa perang Badar terjadi pada

hari .15e17,7& d* dikatakan pula: pada hari ke12,785 6* kedua

782 4114*11419(2/92)
783 Tarikh Dimaqq @/6e6917e Sebagaimana dalam Al Kifayah, karya hnu Rifah. tih. Al BadrAl Munir(930)
78s Dahm riwaSrat Al Mawardi sebagaimana dahlm At BadrAt Munir(9/291
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pendapat ini dapat digabungkan: bahwa hari ke-12 adalah awal mulanya

keluar menuju perang (Badar), sementara hari ke-L7 adalah hari

terjadinya peperangan. 785

t60311. Adapun perang Uhud teriadi pada tahun ketiga Hijriyah;

maka ini pun disepakati (oleh para ulama), dan terjadi di bulan Syawwal.

Namun dalam riwayat lbnu Sa'd787 disebutkan bahwa perang Uhud

terjadi setelah tujuh hari terler,vat di bulan Syawwhl. Sementara lbnu

, Aidz menyebutkan bahwa perang Uhud teriadi setelah sebelas malam

terleru.rat di bulan Syawwal.

Sedangkan perang Dzat fu-Riqa (pada tahun keempat Hrjriyah);

maka ini adalah pendapat kebanyakan para ulama, dan Ibnu Al Jauzi

menegaskannya seperti itu di dalam At-Talqk.
. Namun An-Nawawi 788 6o1ru1u, 'Yang paling shahih adalah

perang Dzat fu-Riqa terjadi di awal bulan Muharram, tahun lima

Hijriyah.'

Aku katakan: maka kedua pendapat tersebut dapat

dikompromikan, bahwa awal keluar menuju perang Dzat Ar-Riqa pada

akhir-akhir tahun ke4 Hijriyah, dan selesai pada awal bulan Muharram

(tahun ke-S Huriyah). Akan tetapi dalam riwayat Ibnu Ishaq drebutkan

bahwa perang Dzat Ar-Riqa terjadi pada bulan Jumada, tahun Hijriyah.

Catatan:
Dikatakan: Bahwa perangTse Dzat fu-Riqa teriadi dua kali, yang

pertama adalah yang ini, dan pada peristiwa tersebut Nabi #
melaksanakan shalat Khauf sebagaimana yang telah disebutkan.

Al Hafizh hnu Mulqin berakta di dalam Al Badr Al Munir(g/30l, "Sepertinya itu
adalah hari keluamya (unfuk berperang), dan tanggal teriadinya peperangan.

Karena sesungguhnya keluar untuk berperang adalah hari sabtu tanggal 12, dan

dikatakan tanggal 13, sementara berkecamuknya peperangan pada tanggal 17."

Ath-thabaqat Al Kubra (2/361
Tahdzib Al Asma m Al-Lughatll/48}

787

78

237



Talkhishul Habir

Dan (perang Dzat Ar-Riqa) yang.kedua terjadi setelah perang

I(haibar, dan Abu Musa Al Asy'ari furut berperang dalam peperangan

tersebut, sebagaimana yang disebutkan dalam Ash-,9hahihain790, dan

yang pertama disebut Dzat fu-Riqa dengan bukit yang kecil, dan yang

kedua -sebagaimana dikatakan oleh Abu yrcu7el- disebut fu-Riqa (kain

tambahan) yang mereka melipat kakinya dengan kain ifu karena tanpa

alas kaki. Oleh karena itu hilanglah kejanggalan (isykal yang ditunjukkan

oleh Al gukhlri dan yang paling dibutuhkan hendaknya dia berkata,

"Sesungguhnya Dzat Ar-Riqa terjadi pada tahun ke7.u

Adapun perang Khandaq; dan ini ditegaskan dalam At-Talqih

dan dalam riwayat hnu Ishaq, 'Terjadi pada bulan Syawwal, tahun keS

Hijriyah.'

Sementara dalam riwayat hnu Sa'd792 disebutkan bahwn itu

terjadi pada Dzul Qa'dah, dan yang lebih shahih adalah pada tahun 4
Hijriyah. Dan yang berpandapat dengan pendapat ini adalah Musa bin

Uqbah dan Abu Ubaid dalam Kitab AmunL An-NawawiTe3 memperkuat

pendapat tersebut dengan hadits Ibnu Umar.794 61, ditawarkan kepadg

Rasulullah & pada perang Uhud, sementara aku masih berumur 14

tahun, narnun beliau tidak memperbolehkanku. Dan aku ditawarkan

pada perang Khandaq sementara aku masih bemmur 15 tahun dan

beliau pun membolehkanku. Dia berkata, "Mereka sepakat bahwa Uhud

terjadi pada tahun ke-3 Hijriyah."

Aku katakan: Tidak ada hujjah di dalam hadits tersebut;

karena Uhud terjadi di bulan Syawwal; dan khabar ini dibawa kepada

bahwa dia fibnu Umar) diragukan dalam perang Uhud ketika masih

7s Dalam naskah (d dan H terh.rlis, "Diceritakan bahwa perang Dzat An-Riqa
terjadi....'

7eo Shrl;ili 41 Bul<hari (no. 41 28) dan Shahih Muslim (no. 1816)
tet 61t6281
7ez 6"6r-n o5*", Al Kubra (2/651
7e3 14',665 Al Asma rrn Al-Lughat (l/4Sl
7% Shahih Al Bukhari(no.266/.,4097) dan Shahth Mustim (no. 1868)
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berumur empat belas tahun, dan dalam perang Khandaq dia telah

sempuma berumur lima belas tahun. Maka barangkali dia berumur

setengah empat belas tahun contohnya, maka dia tidak sempuma

berumur lima belas tahun kecuali saat tahun keS Hijriyah. HSnya saja

pengompromian ini pun janggal karena apa yang mereka iegaskan

bahwa itu pun terjadi pada bulan Synwwal.

Catatan:
Al Hafizh Syarafuddin Ad-Dmyathi mqr-shahilrl<an bahwa

perang Muraisi'terjadi pada tahun 5 Hijriyah, sedangkan lbnu Dihyah

men-shahih-kan bahwa itu terjadi pada 6 H[riyah.

Adapun perang Bani Nadhir; maka dia mengikuti (menguatkan

pendapat)lmam Al Haramain, dan ifu adalah keliru:

t6}32l. Karena dalam Shahih Al BukhariTes diriwayatkan dari

Unuah bin Az-Zubair: bahwa perang itu terjadi enam bulan setelah

perang Badar.

t5033]. Dan diriwayatkan dari hnu Syihab: bahwa perang itu

terjadi pada bulan Muharram, tahun 3 Hijriyah. Dan ini ditegaskan oleh

Al Jauzi dalam At-Talqih, An-Nawawi dalam Ar-Raudhah796 d*
lainnya.

Dan Al fv[6r;6vdi797 berkata, "Peperangan ifu terjadi pada bulan

Rabi'ul Awwal, tahun 4 Hijriyah." Dan ini adalah pendapat Ibnu Ishaq.

Pelajaran yang dapat diambil:
Peristiwa Al Hudaibiyah terjadi pada tahun ka6 Hijriyah tanpa

ada perbedaan pendapat. Sedangkan perang Khaibar terjadi pada tahun

ke7 Hijriyah; dan itu adalah yang masyhur di kalangan jumhur ahli

795 Sh"kih N Bukhari, pembahasan: Peperangan, bab: Peristiwa Bani Nadhir...
7e6 Buu41r4i Ath-Thalibin (L0/207)
7e7 P4an AlHawi(74/371
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maghazi (peperangan). hnu Ath-Thalla menukil dari Ibnu Hisyam:

bahwa perang itu terjadi pada tahun ke-6 Hijriyah, dan itu adalah

penukilan yang stpdz. Sementara itu hnu Ishaq dan orang yang

mengikulnSn menyebutkan bahwa perang itu teriadi pada akhir bulan

Muhdrrain, tahun 7 HUriyah.

Adapun penaklukan Makkah; maka mengenai itu telah

disepakati bahwa peristiwa itu teriadi pada bulan Rarnadhan, tahun 8

H$ri1nh.

Sedangkan perang Tabuk; disepakati oleh para ulama ahli

maghazi (perang), bahwa itu te{adi pada bulan Raiab. Namun Az-

Zamakhsyari berbeda pendapat, dia menyebutkan di dalam Al
Iks5oSnFes dalam surah Bara'ah: bahwa perang itu teriadi pada tahun

10 Hijriyah.

Catahn:

\i yang disebutkan oleh pengarang mengasumsikan bahwa

sernuanya-adalah perang 1nng Rasulullah furut berperang di dalamnya,

padahal fidak seperti itu; karena sesungguhnya beliau S turut

berperang dengan dirinya sendiri dalam peperangan lainnya, akan tetapi

kebanSnkanngra tidak t€riadi pep€rangan di dalamnya.

Adapun p€rang 5nng terjadi peperangan di dalamrya adatah

perang Bani Quraizhah, Hunain dan Ath-Thaif. Sernentara perang yang

tidak terjadi peperangan di dalamnya adalah perang Bani Ghathafan,

Qararaful Kudr, Bani Lihyan, dan Badar Al Mau'id, Dumatal Jandal, dan

lainnrra.

.iti,ast J* i6 e'Sl *7iP h' Jb'6,L+.

?ea 41 Ku*l: kann Az-amakhq/ari 12/2991
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C mengingkari Mu'adz

Hadits ini telah disebutkan dalam akhir-akhir bab waktu-waktu

....p)iV &t 4),\*.
*Hadits, "Diangkatnln al qalam (pena) dari tiga .---"

Hadits ini telah disebutkan saat mernbahas bab waktu-waktu

;r' ?', * Ct lf ,i.7r u.r 4*-[r . r t]. r o t r

.p:;:.lt $r.>l ,y V )*i';-i:, lt')
2516-160341. Hadits Ibnu Az-Zubair: Elahwa Nabi e

menolak beberapa oriang pada hari perang Badar karena

menganggap mereka masih kecil.
Aku tidak menemukannya dari Ibnu Az-Zubair-

t60351. Dan diriwalntkan-dari Al 3uL1ruti7ee dari AI Bam bin

Azib, dia berkata, uAku dan Ibnu Umar dianggap masih kecifoo pada

hari terjadinya perang Badar."

t50361. Dan diriwayatkan oleh Al Hakim di dalam Al
MustadratFol dari hadits Sa'ad bin Abi Waqqash: Bahwa ditawarkan

7e slnilh el Bukharr krE.. 3955, 3956)w 16,to291
eot 4174*1udmk(3/7881, dia berkata, 'Sanad hadits ini shahih." Namun Adz-Dzahabi

mengomentari, 'Ya'qub dianggap dhalf oleh mereka

(para ulama)." sebagaimana hnu Mulqin mengomentarinya di dalam Al Badr Al
Munir(9/351, dengan berkata, "Mengenai pen-tashibawrya hanrs diflniau ulang,

karena di dalam sanadnya terdapat Ya'qub bin Muhammad bin Az-Zuhri, seorang

perawi yarg, owahin."
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seorang pasukan kepada Nabi $, lalu beliau menolak Umair bin Abi

Waqqash, maka dia pun menangis, lantas beliau membolehkannya.

t50371. Dan diriwayatkans2 dalam manaqib (akhlaq) Sa'd bin

I(haitsamah, bahwa dia dan Zaid bin Haritsah dianggap masih kecil

pada perang Badar.

t603SI. Dan diriuaptkan oleh Al Hakimes dan Al Baihaqi:@
bahwa beliau menolak Abu Sa'id Al l(hudri dan Jabir ibnu Abdillah.

Dan dalam riwa5nt hnu Majah.sos bahwa beliau menolak hnu
Umar.

l,r d, Ut t- ,ifr tqG r;r-.-[r.rr].yo\v
.*'!?, lq |n":Jvf3q :d, ,.P'b *:t $,

2517-160391. Hadits Aisyah: Bahwa dia bertaqn
kepada Nabi C, 'Apakah diuniibkan jihad bagr kaum

warrita?" Malra beliau menjaumb, nlgb, iihd tang tidak ada
duri (pepenngan) di dalannSn, tmitu Haji dan IJmnIt."

Hadits ini diriwayatkan oleh hnu Majaftaos dan Al BaihaqisoT

dari hadits Aistah dengan redaksi, mdak ada pepaangan di dalamnjn."
Dan aslinya terdapat ddarn Shahih Al Bukhan.scts

Ar-Rafi'i menafsirakan saMa bdiau, 'Tidak da duri' di
dalann5a," lnifu tdak ada senjata di dalamqn. Dan keli!'u

Al Mustadrak (3/L891, dia berkata, ""Sanad hadits ini shahih.' Namun Ad-
Dzahabl membantahnya dengan berkata, 'Hadits ini munkar." Ljh. Al Badr Al
Munir(9/351
Al Mustadnkl3/5631
As-1urlan Al Kubn 19 / 291
Sunan lbnu Majah (no. 2543), dan itu telah disebutkan bahwa riwayat tersebut
terrdapat dalarn Shahilnh yAa.
Sunan' lbnu Majah (no. 2901)
As-Sumn Al Kubn (no. 290ll.
Shahih Al Bukhari (no. 1520).

803

804

805

806

@7

808

242



Talkhishul Habir

mengnyandarkan redaksi matan ini kepada Aisyah, akan tetapi redaksi

matantersebut dari:

16040]. Hadits Al Husain bin Ali, dernikian png diriwayatkan

oleh Ath-Thabrani dalam Al l<abiW dari haditsnya. Dia berkata:

i;t ,L+ ;r,!* *');r'X', *At A b";c
.&-r,;tl t...y-'li.?l lV A'{',i*,:J*

Seorang lelaki datang kepada Rasulullah C, hlu berakata,

"Sesungguhnya aku penakut dan lernah." Maka beliau bersabda,

'Marilah menuju jihad gang tidak ada dui (sqiata) di dalamn5a....'

Hingga akhir hadits.

Catatan:

16041]. Diriwayatkari oleh An-Nasu'i810 dari Abu Hurairah:

i,;Jlti dt ,fA3 ,?b+'^b)tj ,nliit \t4*
oJlhadny oftng 5ang tw, tatnh dr, ,*r;; ahlah'haji dan

umnh.'
160421. Diriwqntkan oleh hnu yq1uL811 dari Ummu Salamah:

),*rt4pf lq+'
T*l adalah@ntD &p omrrgtrug lqrralr.'

&e Al Mu'Jant At lkbir (no. 2970l,.
8lo Stnan A*Nasa'l(no.26261, sqam marfu'.
87r Sunan lbnu Maiahlno.29O2l, swra mar{u'.
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our p: *v ?', * I s:) ,ti -[r.tr].ror,r
iqtorl 1r:,y t ;e '"1tt ,rfl,tt)t-,)l ,P ,V\,'e.q

2518-160431. Perkataan penulis: Diriwayatlran bahwa
beliau C membaiat orang-orang merdeka dengan Islam dan

jihad, sementara budak-budak dengan Islam tanpa iihad.
An-Nasa'i81z meriwayatkannya dari hadits Jabir: bahwa seorang

budak menghadap kepada Nabi $, maka beliau membaiatnya atas

keunjiban berjihad dan Islam. Kernudian datanglah pemiliknya, lalu

mengabarkan kepada beliau bahwa dia adalah seomng budak (miliknya),

lalu beliau membelinya dengan dua budak. Maka setelah itu, apabila

datang seseorang kepada beliau yang tidak beliau ketahui untuk dibaiat,

maka beliau akan bertanya, apakah dia seorang yang merdeka ataukah

seorang budak. Apabila dia berkata orang yang merdeka, maka beliau

akan membaiatknya atas Islam dan jihad. Dan apabila dia berkata,

"Seomng budaku maka bdiau akan mernbaiatrya atas Islam tanpa jihad.

Dan asli hadits ini terdapat dalam Shahih Muslrtn.8l3

1604/;I Dan dari Al Harits bin Abdullah bin Abi Rabi'ah:

6. a.) *1r" 4. d bt sni'of

* *Pt ib* G 9s tS |;i tf;'t |t:r'^iltr ,A:i'n *d,
,iv' ,i{,*"iql,"Ju 93JJb 6 :Ju ,g zJs ,Lx ,Ju"',$

,:.. .l'.,.r .' '. . ,' ..ii.,,;., t

ov p,: {'ht ,*-

812 Swlatl An-Nasa'ilno. 4621)
813 Shahih Muslim (no. 76021, dari hadits Jabir, redaksinyra: Seorang budak

mendatangi Nabi $, lalu Nabi S membaiatrya atas hijrah, dan tidak mengaku

bahwa dia seorang budak, lalu datanglah hrannya mengiginlonnf. Maka.Nabi $
berkata kepadanya, 'Uuallah dia padaku!" maka beliau beliau membelingra dengan
dua budak yang hitam. Kemudian beliau tidah membaiat seseorarg hingga beliau
bertanya kepadanya, apalmh dia seorang budak atau bukan.

2U
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v *,, Jt 'oJt l!, ,ti]! b') :i6 ,v :Jrs ,tJ:ii* U U;l
6?t W'&i,il!' Wt;r,QLei ol,P'q ot,]A

91 :Uti ,g zJi,ii&l' ',t'?;t of'a;f ,i h' ,uu" cr.lJt

.iJ.'+U
Bahwa dalam sebagian Rasulullah $ melintasi

sekelompok orang dari Muzainah, lalu seorang budak dari wanita

mereka mengikuti beliau. Kefika sampai di salah satu jalan dia

mengucapkan salam kepada beliau, maka beliau bertanya, 'Fulan?" dia

menjawab, "lya." Beliau bertanya, 'Apa keperluanmu?" dia menjawab,
uAku ingin berjihad denganmu.'Beliau bersabda, 'Apakah fuanmu telah

mengizinl<anmu?" dia menjawab,'Tidak.' Beliau bersabda,'Kernbalilah

padan5n, l<arena petmisalanmu seperti sarang budak 5nng tidak shalat,

apabila l<amu mati sebelum kembali kepadan5n. Dan ucapkanlah salam

kepadan5n." Maka dia pun kernbali kepada majikannya, lalu

mengabarkan khabar ifu, wanita itu (fuannya) berkata, 'Allah, 6iu814

memerintahkanmu untuk mengucapkan salam kepadaku?" dia

menjawab, ulln,' dia berkata, "Kernbalilah, dan beriihadlah bersamanSn!"

Hadib ini diriwayatkan oleh Al Haldtn.sls

ir h' * ,it ;t'"V;ie, ::; /.1' * L**
W,iu ,i,jti $ritrj ;f ,iu; ,2ra7)r 4{;Vu *,

.irr;;
'Hadits Abdullah bin Amr: Seorang lelaki datang

kepada Nabi $, lalu memohon izin padanyra untuk turut

814 y66, Nabi $, sebagaimana dalam anotasi naskah asli.
grs 41 14*7u4-1i (2/tt8l

45



Talkhishul Habir

berjihad, maka beliau bertanla, 'Aplah orang fuamu masih

hidup?" dia menjawab, "Ya.' Beliau bersaMa, "Mal<a

terhadap keduanya, beriihadlah. "
Hadits ini diriwayatlian oleh Al Butrhari dan Mr.rslim,8l5 6* ini

telah disebutkan dalam bab ihshardan al faont

:Jui ,{rE uid,. y,-t'ol a:7-:,l:} -[r.to].Yor r
'J5 ,jd |€ 'i6 rgrrl ,rJl ,Jd c:!17 iri,Jr 4J jt
qtlt ryL gir ,;rui et54 tij,:8; :,Su sr:"iki

.;ii$.fK
2519-160451. Perkataan penulis: Dan diriwayatkan:

bahwa seor.rng lelaki datang, lalu meminta izrn kepada

beliau (untuh ikut berjihad), dia berkata, 'Aku ingin beriihad

bersamarnu.' Maka beliau bertanln, 'Apal<ah lamu memiliki
kedua orirng fua?" dia meniawab, 'Ya,' beliau bertanla,
'Bagaimana keadaan merela ketil<a l<amu

meninggall<ann5;a?" dia meniawab, iAku meninggalkan
keduanya dalam keadaan menangis' beliau bersaMa,
"Kembalilah kepada merela betdua, dan buatlah keduanya

tertawa sebgaimana l<amu mernbuat keduan5sa menangis.'
Hadits ini diriwaptkan oleh Abu Daud,su An-Nasa'i8l8 6u,1

Ibnu Majah8le 6u6 hadits Ibnu Umar juga.

816 Shatiili At Bukhad (no. 3004) dan Shahih Musltm (no. 25491dari hadits Abdullah

bin Amr ibn Al Ash RA dan bulon hnu Umar, dan ihr terdapat dalam tempat
(no. 3804) disebutkan dengan benar.

8t7 Swru1 Abu Daud (no. 25281
8tB Swan AftNasa 'r(no. 4163)
8te 5r-, lbnu Majah (no. 27821
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Hadits lain yang berkaitan dengan bab ini:
t60461. Dari Abu Usaid, dia berkata:

'C'# ,i, S;,.,6- :Ju" ,,-rJF 6:t ,A<tr;lriG
,e.rt ir."+ tg :Jv ty..trfifl ,4i'fi.;:A '"nf 'r|t ,P
(W*'rt?;, ,q# !wf, ,q'.,@,tt, ,4 i.y;lt
'n;*; € rt$';,qk; !r uit ! dir u:;r+:(f,'fi,44

Seorang lelaki Anshar datang sernentara aku sedang duduk, dia

berkata, "Wahai Rasulullah, apakah masih tersisa suatu ka,vajiban

berbakti kepada kedua orang tuaku sepeninggal mereka berdua, hingga

aku dapat berbakd dengan sesuafu itu?" beliau bersaMa, "15m, ada

etnpt perlam: Shalat (mqdakan) atas mqel<a berdua,

ampunan fugi mere.l<a berdua, meJalsanakan janji mereka bqdua,

mernuliakan teman merel<a berdua, men5anbmg silafumluni gang tidak

ada hubungan nhim (kasih a5nng) kepdanu kauali dari mqeka
berdua. Itulah berbakti kepda mqeka berdua yng tesisa

bagimu setelah mqel<a meninggal."

Hadits ini diriwayatkan oleh Ahmad,820 66, puu6821 dan lbnu

Majaft.azz

82o Musnad Imam Ahntad(3/4974981
82L Sunan Abu Daud(no.5L42)
822 5*.n tbnu Majah (no. 3664)
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)fr J;L :;.tA # l' *'i.l' * oki ,fii-yoy.
frv ,u; ik ok id lf iF3 ,{,, *vbt * i, );r'€

iqt; fri,Xr,'t*!'',iX og
2520- Perkataan penulis: Abdullah bin Abdullah bin

Ubay bin Salul turut berperang bersama Rasulullah 9,823
dan seperti diketahui bahwa aphnln fidak menyukai ifu,
karena dia rneninggalkan (mengkhianati) orang sekitamya
(dari peperangan) dan mencegah mereka unfuk beriihad.

Adapun mengenai turut sertanya Abdullah bin Abdullah dalam

psmg, Ibnu Ishaq dan lainnya mernasukkannya dalam golongan orang

yang furut serta dalam perang Badar, Uhud dan setelah kedua perang

tersebut.

Adapun tentang meniggalkan iihad yang dilakukan oleh Abdullah

bin Ubay; maka itu terjadi pada perang Uhud dan lainnya, sebagaimana

yang disebutkan oleh Ibnu Ishaq dan lainnya.

,k lt );t'rb'lur &,,;f 'of ,Ly -[r. tv].ror t

,{ oi$ ,:,t*) fr'of 6i;lE,;v'.ilk;1;.L6 p3 *v?tt
LtU:g ,:i'"Lx. ol G olbt'i d o')b ,i:i- P- ol otbr ;

.'i
2521-160471. Hadits: Bahwa seorang arab badui

duduk di sisi Rasulullah S, dan berbicara dengan baik. Lalu
dia meminta izin kepada beliau untuk mencium wajah beliau.
Maka beliau pun mengizinkannya. Lalu dia meminta izin
unfuk mencium tangan beliau, maka beliau pun

ezs 6/6301
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mengizinkannya. Kemudian dia meminh izin unfuk bersujud

kepada beliau, namun beliau tidak mengizinkannya-
Hadits ini diriwayatkan oleh Al Haldm824, Abu Nu'aim di dalam

Dala'.it An-NubuunnlF% dari hadits Buraidah s@ara panjang lebar, dari

riwayat Hibban bin Ali Al Anazi {eomng perawi yang dhaff dari Shalih

bin Hayan826 -seorang Perawi yarr1 dhaff.

Sernentara itu Tamim bin AMul Mu'min menguatkannya dari

Shalih bin Hayyan, dikatakan oleh Abu Nu'aim.

Mengenai mencium tangan (Rasulullah $) terdapat banyak

hadits, Abu Bakar bin Al Muqri menghimpun hadits-hadits tersebut

dalam satu juz yang telah kita dengar tentangnya, diantaranya:

16048l..Hadits lbnu Umar ddarn sebuah kisah, dia berkata,

bt*UtU€;i
"Maka kami mendekati Nabi $, lalu kami mencium tangan dan

kaki beliau." Diriwayatkan oleh Abu puu6.827

. Dan diantamnya:

AlMwbdnk(4/1721
Dala'il An-Nuburryrrnh, karya Abu Nua'im (no.29ll
Dalam anotasi naskah asli terfulis: Dn adalah seorang Qurasyr, dan dikatakan

pula Al Furasi (berasal dari Persia), Al Kuff, dia meriuaptkan dari Buraidah dan

Iainnya. Dan dia ditenhrkan pernbedanSn agar tidak tertukar dengan shalih bin

Hal,ryan Ats-Tsauri yang mana Al Bukhari mencantumkan riwaSratnya dalam

pembahasan: Ilmu (hal. 97), dari Asy$a'bi. Dan dia menyebutkannya dalam

pembahasan: Nikah (hal. 5083), lalu dia berkata, "Al Hamdani (orang

Hamadan)," dan dalam pembahasan: Nabi-nabi (hal. 3446), dia berkata, "Shalih

bin Ha1ry" dia adalah sahr; karena dia adalah Shalih bin Muslim ibnu Haylnn, dia

dinisbatkan kepada kakek ayahnln. Sementara itu Hayy adalah iulukan Hayyran.

Wallahu a'lam.
Aku katakan: Dia menyebutkann5la dalam penrbahasan tentang nikah dengan

namar Shalih bin Shalih Al Hamdani.
827 SaTan Abu Daud (no. 26471, di dalamnya tdak disebutkan, "Dan kaki beliau."

Namun Al Mushannif menguatkan p€ngarang ask(Al BadrAl Munir9/48)-

.Llri.;-s{i&*

824

825

826

249



Talkhishul Habir

150491. Hadits Shafipan bin A.ssal, dia berkata: Seorang Yahudi

berkata kepada temann5a, "Marilah pergi bersama kami kepada Nabi

ini...." Hingga akhir hadits. Di dalamnya disebutkan: Keduanya

mencium tangan dan kaki beliau, dan keduanya berkata, "Kami bersaksi

bahwa engkau adalah seorang nabi."

Hadits ini diriwayatkan oleh pengarang kitab 5unarz,828 dengan

sanad yang kuat.

t60501. Diantaranya: Hadits seorang petani, bahwa dahulu dia

berada dalam utusan Abdul Qais, dia berkata: Maka kami bersegera dari

tunggangan kami, lalu kami mencium tangan Nabi $.... Hingga akhir

hadits. Hadits ini diriwayatkan oleh Abu pur6.82e

t60511. Dan dalam hadits /frI(dusta): dari Aisyah, dia berkata:

Abu Bakar berkata kepadaku, "Berdirilah dan ciumlah kepala 6";iur."830

160521. Dalam Sunan yang tiga,831 diriwayatkan dari Aisyah, dia

berkata:

\t * lnt J).r'o;, q";,, tX-, '^irf t:rs t:f,if Ul, 6
aa

t4i. i"t ,il io ,1, *:> sy ou{j ,;+u ,y'n-t &
'-:i"lr ,#t'r;u

.ti)L.1 .)iiJL1",,:ffi oi,.. \P. J - ,,-.,

'Aku tidak melihat seorang pun yang lebih mirip dengan

Rasulullah $ dalam jalan, hidayat dan petunjuk 832 dari Fatimah.

828 S*nn At-Tirmidzi (no. 31214); As.Sunan Al Kubn, karya An-Nasa'i (no. 18556)
dan Sunan lbnu Majah (no. 3705)

82e Swlan Abu Daudno. 5225)
830 Aku tidak mendapatinya dengan redaksi ini.
8r Surnn Abu Daud (no. 52171; Sunan At-Tirmidzi (no. 3872) dan ,4s.1unan N

Kubn, karp An-Nasa'i (no. 8358, 8369)
8s2 Yaifu ialan, sebagaimana dalam anotiasi naskah asli.
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Apabila Fatimah masuk kepada beliau, maka beliau berdiri

menyambutnya dan memegang tangannya, meciumnya lalu

mendudukkannya di tempat duduk beliau. Dan apabila beliau masuk

kepadanya, maka Fatimah berdiri menyambut beliau, memegang tangan

beliau, lalu menciumnya, dan mendudukkan beliau di tempat

dudukny6."833

..*.tl,;1)tf,' Ai;tAr; ig :r+l -;rt,l'; -Y o Y Y

2522. Perkataan penulis: Ada banlnk hadits

masyhur mengenai salam dan menebarkan salam.
Itu sebagaimana yang dia katakan, diantaranya:

t60531. Hadits Abdullah bin Amr bin Al Ash:

,JG s"* ty-,)' Al *, *a\, * Ct Jl, )a3
a.

D

ol

.u;i t iii;U,*iv-r' ?h,iul;lt t'bJ
Bahwa seorang lelaki bertanya kepada Nabi $, "lslam apakah

yang baik?" beliau menjawab, 'Kamu mqnbqi mal<anan dan

salam kepda orz,ng Sang l<amu kqtal dan omng Sang

tidak l<amu kqtal.'
Hadits ini diriunyatkan oleh Al Buktrari dan Muslim.ss

t50541. Dantararyn: Hadits Abu Hurairah"

Di dalam hadis ini tidak disebutkan mencium tangan. Akan tetapi disebutkan

ciuman Nabi $ kepada puterinp Fatimah, dan ciuman Fatimah kepada beliau,

dengan dalil mudzakkar.nya dhamir kata kerja (Faqabbalathuf yang menunjukkan
bahwa redaksi "maka beliau meraih tangannya, lalu menciumnya" bahwa dhamir
dalam kata (faqabbalahal kembali kepada Fatimah, dan bukan kepada tangan.

Oleh karena itu disebutkan dalam riwayat At-Tirmidzi, An-Nasa'i di dalam Al
Kubra (no. 92361, hnu Hibban (no. 6953) dan selain mereka sebagai'beriikut,
"Beliau berdiri menyambutnya (Fatimah), lalu menciumnya" tanpa menyebutkan
kata tangan.
Shahih Al Bukhari(no.62361dan Shahih Muslim(no. 39)
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,4.., 62 ,.tcryLai e t*9 v; ,thi
, tzn.ffi iv--r' t#l'&fr i#a 6 :A jL'€.!l

"Kalian tidak alan masuk Surya hingga kalian buiman, dan

kalian tidak akan beiman hingga aling mqcintai. Apakuh kalian mau
aku funjul*an kepada sauatu gng apbila l<alian melakukanngn pasti
kamu akan saling marcinbi; tebrkanlah alam di antam kalian."

Hadits ini diriunyatkan oleh Muslim, 835 dan pengarang

Sunar,835 sehin An-Nasa' i.

t60551. Dan dari Az-Zubatr bin Al Awwam dalam riwayat Al
g**ss7 dengan sanad yang haan.

16056]. Diantaranya: Hadits Al Bara: Rasulullah S
memerintahkan fujuh perlom kepada kami: Menebarkan salam....

Hingga akhir hadits. Hadits ini diriwaptkan oleh AI Bukhari dan

Muslim.ss

16057]. Dan riwayat Ibnu Hibbans3e dari haditsn5n:

.tr:$iyLl' t$f
"Tebrlankh salatn, mala kalian al<an selamat."

160581. Diantamnya: Hadits AMullah bin Umar:

tbu .iui,r' | #?),i>rlJr , l.to.zts.ts
ia. ?,

.4.leull

,F -^?)t ortLr y

\*f: ,:;*'Sr

as shahth Mustim(no. 54)
86 Sumn Abu Daud(no.5193); Surnn At-Tirmidzi(no. 2588) del.rr Sunan tbnu Majah

(no.36921
837 Mnsnad NBazzar (no. 5157) dari Abdullah bin Az-Zubair.
sa Shahih H Bu*hai(no.5157) dan Shahih Muslim (no. 2065)
8e Shahih lbnu Hibban(At lhsan/no.49t)

252



Talkhishul Habir

"Sembahlah &ng Maha Pengasih,(Ar-Rahman), tebarkanlah

salam, dan beritah pasti kalian masuk Surga." Diriwayatkan

oleh hnu Hibbanm dan At Tirmidzi.el

160591. Diantaranya: Hadits AMullah bin Salam:

.i6l!r tb74ull t#tr,6rLrr t#f '',$t qli v-

.rL -^Z,ir g;U iti ,t"$t) *oU tlUi
"Wahai manusia, tebarkanlah salam,' U*run' *ukun*,

sambunglah silafumhmi, dan dirikanlah shalat sdat orang-omng tertidur

lelap, maka pa*i lmlian akan masuk Swga dengan selamat."

Hadits ini diriwaSntkan oleh pengamng krtab Sunan,842 16rru

Hibbanffi dan Al Hakim.844

t6o60l. Diantaranya: Hadits Abu Syuraih dengan redaksi yang

disebutkan, diriwayatkan oleh Ibnu Hibban84s juga.

t606U. Dan dari Abu Hurairah, beliau bersabda:

.1:,...,.ra,c-)t {j* w;. .te oy,#'# i ;f'€Ll 7 61

.Ul ilL W t{'i,';L'rl irr*
'Apabila salah seorang kalian bertqnu dengan ,urdu*nyu,

maka hendakng mengucapkan salan . Apabila di antan
kduanya dihalangi oleh pohon, dinding atau batu, kernudian dia

uo Shahih lbnu Hibban(At thsan/no. 4891
&L Sunan At-Tirmidzt(no.1855), dia berkata, "Hadtts ini hasan shahih."
uz Sunan At-ftrmidzi (no.2485) dan Sunan lbnu Majah (no. 1334)
rc Aku tidak mendapatinya, dan Al Hafizh pun tidak menyebutkannya dalam tthaf Al

Mahrah (6 / 67 6 / no. 7 L7 91, darinya.
aaa 41 14*1u4-1, (g / L3, 4/ 160l
eAs Shahih lbnu Hibban (Al thsarz/no.504) dalam hadib yang panjang.
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bqtqnu 1*anbh) danganrya, nnb ha*lmya manguapl<an sakn

'* Kff^obh Abu Daud e7 dari riwa3nt Abu Maryam,

darinya s@ara mauquf.Dan.dari riunyat Abdul Wahhab bin Bakht, dari

Abu Az-Znad, dari Al A'raj, dari Abu Hurairah secara mar{u'.

16062l. Dan dari Anas bh Malik, dia berkata:

q. 'oli *t *,,r h' ;*.hr );t '{ & sy &

r Jrtbt; *w6(',i;t
"Dahulu, apabila karni ksarna Rasulullah C, l"l" kami

dipisahkan oleh pohon, apabila kami berternu kernbali, rnalo sebagian

kami mengrrcapkan salam kepada s€badtan lainrlra." Diriwaftkan oleh

Ath-Thabnani848 dengan sanad yarg lna n.

160531. Diantaranya: Fhdib Abu Urnarnah:

i lura6r jif 31 ,&t * X" * I, J;', itt
r-,y'il:i.

Rasululhh C b€rsabda, "hng Wtg pW utanm dihadapan

Nlah dalah m*da 5ru9 tqtebih dahufu mangtapla n alatn."
Hadits ini diriwaSntkan oleh Abu Daud849 dan At-Tirmidzi,m

da menihtUn tnsan.

Dan diantaranya: Hadib Abu A16rtrb, Abdullah bin Amr, Ali dan

Abu Hurairah yang alran disebutfian sebentar lagi.

I60AU. Dari Abu S!,uraih, bahun dia berkrata:

966leg\
47 SuwtAhthudk'p.Sffil
w ru Mu'lam Al Awath lno.798n
ug &mn Afu htd(no.5l97l
M Surun At-Tlmtdzi $p. 26941
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,;iKir * :Ju ,i?)t +; {*..,r}l ,yt ,S;,, c-

,,wahai Rasulu,ah, khabarkan u#1", ::t't# i*
ma,vajibkan (masuk) Surga?" beliau bersabda, "Berbicara Snng baik,

mengucapkan salam dan mernberi makan. " Diriwayatkan oleh Ibnu

11i66*,851 Ath-Thabrani8s2 6* Al Haldm.853

Dan dalam riwayat Ath-Thabrani,8il disebutkan'

,bt Ji-, ( 
"Ju\:Jv,loLit ,#S,f ,e C,

.t*J' |;-L3tf,l J\.,gl;;rt yVi
Aku berkata, "Wahai Rasulullah, tunjul.il<anlah padaku suafu

amalan yang dapat memasukkanku ke dalam Surga" beliau bersaMa,

"sesungguhn5n dianbm gng matmjiblann5n (diberil<an) ampunan

adatah menguapl<an salam dan berl<aA baik."

t60651. Dan dari Abu Ad-Darda, dia berkata:

.t{x',; ?r*tt trltf ,rrt yv?tt ,* it J;:,iC
Rasulullah S bersabda, " Tebarkanlah salam agar katian

t lorut'855

t6056]. Dari Ibnu Mas'ud se@ra narful

Shahih lbnu Hibbanlv4l lhsan/no.504) dalam hadits png panjang.
Al Mu'jan Al l(abir(&n22/180/no. 4701

Al Mt sbdmk ll/23, 24, 4/27 9l
Al Mu'jam Al l(abir(Jvz22/180/no. 4691
Aku tdak mendapatinya dari Abu Ad-Darda dengan redaksi ini, akan tetapi
diriwayatkan oleh Imam Ahmad (4/286\ Al Buktrari dalrim Al Adab Al Mufmd
(no. 787), (no.979) dan (no. 1216); Abu Ya'la (no. 1687) hnu Hibban (no. 491)
dan lainnya dengan redaksi, "Tebarkanlah salam pasti kalian akan selamat."

851

852

853

854

855
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i;;G ,*'r\t G'^;b3 J,;; l' :af b pr i>tur
'i ok ,& trlr-i ;*'p i,-d- i tst;rlt p'Sthy ,';tl
u *\3 * r:!,i I ,tp ,?f,r .r(t ef*r-)-rt Jar *

'fg?'t|
Beliau bersabda, "&lam kaalamatan) adalah salah afu dari

nama Allah & Wng Dia lebkl<an di dalam bumi. Mal<a tebarkanlah ia di
antam kalian, larena saungguhngn apabila seoftng lelakt" muslim maju,

lalu menguapl<an salam kepda maeka, lalu mereka pun

membalasnSa, maka dia mendaptlan kantarnaan afu daajat di atas

mqel<a karqta telah mazgingattran salan kepda maelra, namun

apbila merel<a tidak mqnfulas ahm pdarya, nah al<an mernbalas

alamnja siapa saja jang lebih bik dad mqeln."DriwaSatkan oleh Al

hzzaff dengan sanad yang bagus.

[6067].'Dan dari Abdullah bin Mughaffal, dia berkata:

pl ,*t ,:)L br Jb,y.* u r'6t
), l, t.
4lll ,)-fl jc

rrlry
Rasulullah $ bersaMa, "Amng jnng plin7 ful<hil adalah orzng

gng bkhil dalam (mangucapkan) slam.'DriwaSatkan oleh Ath-

Thabrani dalam MuJam-n5n. s7

160681. Dan masih riwayatnya dalam Al Ausath8ss dari hadits

Abu Hurairah secara marful

8s6 Mr.rsnad At Baz.arlno.LTTU
87 Al Mu'jarn Al Auath (no. 3392) dan Al Mu'jam,4sh^Shaghir(no. 335)
88 Al Muyant At Auath lno. 5591)
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.t$u, ,b'i 41t S*,fy'l,lrJr G'ii u ,t6t'fr1
"amng gng Fling tqrnh adalah orang png lanah (malas)

dakm buda, dan omng tnng Fling kikir adalah ore,ng gng kikir

datam (mangucapkan/maniawab) alan. "

& ffit ,f ',pt ?, d''r) ,l:j -[r'rr]'rorr

-
2523-160691. Perkataan penulis: Disebutlran dalam

khabar (hadits): Dilarang mengrcapkan (atau meniawab)

salam bagi orang lnng melakukan buang haiat-

Diriwayatkan oleh hnu Majah 8se dari hadits Jabir: bahwa

seorang lelaki melintasi Nabi $ sementara beliau sedang kencing, lalu

dia mengucapkan salam kepada beliau, rnalG Nabi * bersaua

padanga:

'f '& oLety t:,i''$x-4tur e#,h ,* 4ltsY
.:,!lr,r)l

'Apbih' lamu mdihatku dakn kadaan sepati ini, nnka

lan7antah mangacaplan alan kepdaku, larena apbik l<anu

melakul<an ifu maka aku frdak al<an maniatnb salammu."

16070I. Driwa5ntkan oleh Muslims5o dari hadits Adh-Dhahhak

bin Utsman, dari Naft, dari hnu Umar:

6e Sunan lbnu MaPh (no. 352)
w shahih Muslirn(no. 370)
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,11
Bahwa seorang lelaki mengucapkan salam kepada Nabi ,$

sementara beliau sedang kencing, maka beliau fidak menjawab

salamnya.

t60711. Dan diriwayatkan juga oleh NBazza4 Abu Al Abbas As-

- 

_S,I1, !9q4!" Ivlql,qry-dliri Al Jarud dari riwaynt Sa'id bin Salamah

bin Abi AI Hasam, dari Abu Bakar bin Umar bin Abdurrahman bin

AMullah bin Umar -As-Siraj menisbatkannya-85l 6uri Nafi, dari Ibnu

Umarl

.:,rlr
Bahwa . seorang lelaki mengucapkan satam kepada Nabi $

sementara beliau sedang kencing, maka beliau pun menjawab salamnya,

kemudian beliau berkata kepadanya, "Apbila kantil metihatku dalam

kadaan sepati ini, maka jangan ucapl<an salam larha
apbila l<anzu melakukan ifu maka aku tidak al<an menjautab slammu."
fu-Sirai menambahkan:

,irx ol + J !r "!)L,il' J" ;y I frt
ua

.rtf,r *";'it,$Li*
"Saungguhn5n tidak dibebankan padaku untuk mengucaplan

salam padamu, melainkan aku khawatir kamu berkata, 'Aku telah

el Dalam anotasi naskah asli, "Dsebutkan nasab ini darinya."

",i {, J ;'h & *v h, * Ut j,'{-- y,-;'ol

ij ,5; t3 *, ;r, i" * uft jL '{-- y,*.)'ol

'{l't ,F ot'a.fiy ,:,&'n i fi ,fi3e *?, riy:'i Jv'i ,ib
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mengucapkan salam kepada beliau, namun beliau tidak menjawab

salamku'. "

Asy-Syafi'i85z meriwayatkannya dari Ibrahim bin' Muhammad bin

Abi Yah5n, dari Abu Bakar bin AMunahman, dengan makna hadits

yang sama.

Abdul Haqaea berkata, "Hadits Muslim lebih shahih." Kemudian

dia berkata, "Barangkali kejadian tersebut terjadi pada dua tempat."

160721. Dan dari Al Muhajir bin Qunfuzh, dia berkata:

'it q$ ?r.* ,ir;'f., rv-, ;y'\, ,rV Ct I
!t tr !\l'ol i;f jt,,lu; ,,;r,tt i ,iO; ,?'"{,\i

)W JL
Aku mendatangi Nabi $ kefika beliau sedang kencing, maka

aku mengucapkan salam kepada beliau, maka beliau pun fidak
menjawab salam kepadaku hingga beliau berwudhu, kemudian

mengemukakan alasan kepadaku, beliau berkata, 'sesungguhnSn aku
tidak suka menyebut (nama) Allah kquali dalam kadaan suci."

Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Daud,& An-Nasa'iffis dan Al
Haldm.866

* ;t:St'j;bf U^Ir, $:j -[r.yrJ.yoy r

+6r *:qat"r.ilt:,)stilt * qAg ttJ",3r

&2 Musnad Imam Asy-Syafi'i (hal. 11)
863 Al AlrlGm At Wasitli(L/731-732)
M Sunan Abu Daud(no. t7l
tt65 Sunan An-rtfasa i (no. 38)
%6 Al Mustadrak(l/168\
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2524-160731. Perkataan penulis: Dianjurkan untuk
mengucapkan salam bagi orang yang berada dalam

kendaraan kepada orang yang berialan, yang berialan
kepada !/ang duduk, dan sekelompkok orang yang sedikit
kepada sekelompok orang lrang banrnk.

Aku katakan&7: itu adalah redaksi hadits yang diriwayatkan Al

Bukhari dan Muslim dalam Shahihains6s dari hadits Abu Hurairah

dengan redaksi, "(Kelompok orang)5nng sdikit kepada 5nng banyak."

Dan dan dalam sebuah riwayat disebutkan,S6g "HendahTp anak

kecil mengucapkan salam kepada orang fua."

.Lbt G{ ;*ll:l)rg;'trt,l:} -YoYo

2525. Perkataan penulis: Dan menundukkan tidak
memiliki dasar dalam qlariat.

Seakan-akan dia menunjukkan kepada:

16074l. Hadits Anas, dia berkata:

,# {a*i iai A;. Q 
"plSr 

,!t ,S;,r G- ,IJL, ;u
s'46-: ,iLV 'i6 ,i :,Sv t'^il!" T 

#f 'i6 ,i ,jd tli
.4 :Ju

Seorang lelaki berkata kepada Rasulullah $, "seorang lelaki dari

kami menemui saudarangra atau temannya, apakah dia harus menunduk

padanya?" beliau bersabda, "Tidak," dia berkata, "Apakah dia harus

menernuinya dan menciumnya?" beliau bersabda, "Tidak, "dia berkata,

"Atau meraih tangannya lalu bersalaman dengannnya?" beliau

a0z 191632l
86a 5tru1i17 Al Bukhari(no. 6231-6234) dan Shahih Muslim(no. 2160)
86e'shatrii Al Bukhartbo. 623t1
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menjawab, uYa." Diriwayatkan oleh At-Tirmidzi,87o dan dia meng-

iasarkannp.

Pelajaran lnng daPat diambil:
Dia berkata dalam Ar-Raudh 87r -diantara tambahannya-:

Adapun hadits mengenai mengucapkan salam sebelum berbicara adalah

dhalf. Selesai.

Hadits ini memiliki dua jalur:

t6075]. Pertama: dalam riwayat At-Tirmidzi87z la11 Jabir, dia

berkata, "Hadits ini munlmr."

16076l. Kedtra: Dari Jabir yang diriwayatkan oleh Ibnu Adi

dalam Al Kamil,az3 dan sanadnyn tidak ada masalah.

.o43t }^;alto;;-{: -YoY1

disunnahkan2526. Perkataan Ar-Rafi'i: Dan

melakukan salaman. Selesai.
Mengenai ini ada banyak hadits, diantaranya:

16077l. Dalain riwayat Al Buldn i874 dari Qatadah, aku berkata

kepada Anas, "Apakah ada (budaya) bersalaman di masa Rasulullah

$?" dia berkata, 'Ya."

16078]. Diriwayatkan oleh At-Tirmi&i,87s datl dia mervshahib

kannya, dari Al Bara, yang dia riwayatkan secara nnr{u!

,1['rp'Yt,pt it2* 9W;pp'u C

87o Shtwl At-TlmTidd bo. 27 281
87t gu,r41r4i Ath-Thalibin, karya fui-Nar,uawi (10/2Yl
872 Swan At:Tirmidzi (no. 26991
873 Al lGmil, karya hnu Adi(6/2041
874 shaliili Al Bul<harik:r..6263l
875 5*-', 41-Tirmidzi (no. 27 271

'et')t':';

C.ti'of'#
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"Tidak ada dari dua oftng muslim sat@ bertemu, latu

bersalaman melainkan Allah akan mengampunkan keduanya, sebelum

kduanya berpisah."Diriwayatkan oleh Abu Daud876 juga.

'of 
zo.-r, u'it ,* u'it | :L-* -[r.vl].rovv

o?, ,,*, st 'tbi-'ol. ,iG'> ttt ),bj- isl2 ,$ $a S; 'rt:i

.tt"tt I H"*, ,oY r\1^g;7'&b?, ,&; t>Yi'>r,l

2527-160791. Hadits, 'Hak seorang mukmin terhadap

mukmin lainn5m ada enam: Mengucapl<an salam kepadanya

apabila bertemu dengann5n, memenuhinya apabila

diundang, mengucapl<an'yarhamukallah' apabila dia bersin,

menjengulmya apabila dia skit, mengantarkan ienazahn5n
apabila dia meninggal, dan tidak bertikiran terhadapnya

kecuali berfikiran baik (terhadapn5m).'

Ishaq bin Rahawaih meriwayatkan hadits ini dalam Musnadnya

dari hadits Abu Ayyub dengan redaksi dan makna hadits yang sama,

kecuali pada redaksi terakhimya, dia mengganti dengan, "Dan

mazasehatinya apabila dia meminta nasihat padan5n. "Dan dia berkata

di awal redaksinya, "Bagi seorang muslim terhadap muslim lainnl/a....."

t60801. Dan dalam riwayat Ahmad, 877 dari Ibnu Umar

disebutkan dengan redaksi: "Bagi seorang muslim terhadap saudaranya

ada enam kebaikan.... " Lalu dia menyebutkannya, dan dia berkata

sebagai pengganti akhimya, "Dan menasehatinya apabila dia tidak ada

atau bersaksi."

t6081]. Dalam riwayat At-Tirmidz 878 dan Ibnu Majah 87r

diriwayatkan dari hadits Ali, dengan redaksi, "Bagi seorang muslim

876 SuTan Abu Daud(no.52L2l
877 Musnad Imam Ahntad(2/68)
878 5*-n 41-Tirmidzi (no. 27 2361
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terhadap muslim lainn5n ada enam kebaikan...." Dan dia berkata

sebagai pengganti redaksi terakhir, "Dan mencintainya sebgaimana dia

mencintai dirinSa sendiri. "

Semua sanadnya dhalf, dalam redaksi pertama terdapat Al

Ifiriqi, dan dalam redaksi kedua terdapat hnu [ahi'ah, sementara dalam

redaksi ketiga terdapat Al Harits Al A'war.

Akan tetapi hadits tersebut merniliki asal yang shahih, yang

diriwayatkan oleh Muslim,so dari,

160821. Hadits Abu Hurairah, dengan redaksi:

,5r'{--4{ttt.^i $At Je P.
'Ehgi seomng muslim terhadap muslim lainn5a, ada qtam (hak):

Apabila lranu bqternu maka uapkanlah slam. " Dan dia

menyebutkan redaksi riwayatrya sebagaimana dalam riwayat Ishaq

dengan bentuk kata perintah

iu ?i (i .-:6 rj ,; 'j!-'of |1y -[r . rr]. r o r ru' t' ,' ' ' .1. . ,i. \tl& n, J;, aa ,ax,il
2528-1608st.#i,T; r.ifu, bin Abi rharib,

ketika dia tiba dari Al HabqTah, Rasulullah $ memeluknSp.

Diriwayatkan' oleh Ad-Danrquthn1881 666 hadits Amrah, dari

Aislrah, dia berkata: Ketika Ja'far tiba dari tanah Al Habsyah, Nabi ,S

keluar menyambutrya lalu merneluknya. Di dalam sanadnya terdapat

Abu Qatadah Al Harrani, seorang perawi yang dha1f.

879

880

881

Sunan lbnu Majah (no. 1433)
Shahk Muslim(no.2162l
Dia menyandarkan hadits tersebut padanya dalam N Badr Al Munir (9/511,
namun aku tidak menemukannya di dalam Sunan. Uh. Athraf Al Gharaib, karya
hnu Thahir (no. 6394)
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Dan diriwayatkan oleh Al Uqal!i882 dari hadits Muhammad bin

Ubaid bin Umair, dan itu pwr dhalfpda.

160841. Diriwayatkan juga oleh Abu Daud883 secara mursal, dan

Ath-Thabrani dalam Al Kabiff dari hadits AsySya'bi:

,Lgu /)L ,rj G';* Gtt *3 {,ht db's$tlf

Bahwa Nabi $ menyambut (menernui) ,^';*fi:#;
beliau menghormatinya (menjaganyn), lalu mencium bagian di antara

kedua matanya.

Sementara ifu Al Uqaili meriwaptkannln secara maushul dat'-

hadits AMullah bin Ja'far,885 dan dari hadits Jabir bin Abdullah,886

keduanya adalah dua periwayat yang dha'if,

160851. Diriwayatkan oleh Al r-lakisr887 dari hadits hnu Umar,

dan di dalamnya terdapat Ahmad bin Daud Al Harrani, seorang perawi

yang dhaffsekali, para ulama menudunya berdusta.

160861. Dari Abu Juhaifah, dia berkata: Ja'far tiba dari tanah Al
HabsSnh, lalu Nabi $ mencium bagan di antara kedua matanya....

Hingga akhir hadits. Diriunyatkan oleh Ath-Thab;66.888

Hadits lain seputar bab ini:
t60871. Dari Aisyah, dia berkata:

882 Aku tidak menemukan dalam cetakan Adh-Dhu'afa karya Al Uqaili.
88ri! Sunan Abu Daud(no.5220)
8&t At Mulatn Al Kabir(no. 14781
p85 (16253), jalur ini aku tidak temukan dalam riwayat Al uqaili, narnun itu terdapat

dalam riwayat NBazzar dalam Musnadnya (no. 22491, dari Ismail bin Ubaidillah
bin Ja'far, dan dia seorcrng yang dha'if,

886 Adh-Dhu'afa, karya Al Uqaili (4/2571, dalam biografi Makki bin Abdullah Ar-ra'ini.
87 AlMusadmk (3/2LLl
88 Al Mu'iarn Al Kabir(no. 1470) dan (Juz Z2/LOO/no.2441; At Mufum Al Ausath

(no. 2003); N MuJ?n Ash-9haghir(no.30).
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*3 ;), ir' & Ut * l*'";-'ol 
-ir;'i.U: olbr

.'d!:r';etr
"Zaid bin Haritsah merninta izin unfuk masuk menemui Nabi $,

lalu beliau merneluknya dan menciumnSn." DiriwaSntkan oleh At-

Tirrnida.889

bf ht'$. iK ,l:j -YoYl

.e,,i;fibf p'*"-1,
2529. Perkataan penulis: Dimakruhkan bagi orang

lnng masuk, unfuk menginginkan berdirinya suafu kaum
(untuk menlnmbutnya), sementara ifu dianjurkan bagr

mereka unfuk memuliakann5ya. Selesai.
' Seolah-olah dia ingin8eo menggabungkan antara berbagai khabar

yang membahas diperbolehkan dan dimakruhkannya hal itu; adapun

yang pertama (dimakruhkannSa hal itu), adalah:

150881. Hadits Muawignh:

.)61'u i:"frrf#$ ,tqie')t { k- ol i?';
, "hrangsiap yang sernng orang-oftng berdiri unfuknga (de,rni

mmSmmbub4n), mal<a hendalmSa dia menanpati tanpt dudulmSn dari

aPi nenka.'897

Adapun yang kedua (anjumn mernuliakannya dengan berdiri),

88e Swnn At-Tirmidzi (no. 27 321
aso 6,t6331
8e141 gu11-ri meriwayatkannya dalam At Adab Al Mufmd (no.977); Abu Daud (no.

52291; At-Tirmidzi (no. 27551; Ahmad (4/100) dan lainnya, dengan sanad lang
shahih.

yaitu:
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t50891. Hadits Abu Sa'id:

i* J:tvv
'Berdirilah kepda twn lalian." Diriwalntkan oleh Al

3r11ruri.892

t50901. Dan hadits Jarir:

.i;fL r'"'r.f liu'f rr1

'Apabila datang kepada kalian oftng mulia suafu kaum, maka

muliakanlah drb. "Diriwayatkan oleh Al Baihaqi,se3 Ath-Thabrani894 6u,t

NBazzar, sementara ifu sanadnya (NBazarl lebih baik daripada sanad

keduanya.

Bab Tata Cara Berjihad

,r'fi t; ;;- tf ..u>u '+*:, ,l:j -[r . q \ ]. y or.

taL';.i oi i7 .>;. $y ,ry14 Pi *a hr * d,
. .b ,.( cttrlz ., 6.fft_s r.*yt';,\s ctyt

2530-[60911, Perkataan penulis: Danjurkan bagr
pemimpin untuk melakukan apa yang masyhur dilakukan
oleh Nabi $ dalam datasemen dan peperangannya: Apabila

beliau mengufus datasemen, maka beliau mengangkat
baginya seorang pemimpin, dan memerintahkan mereka

8e2 shatiih At Bukhango.3o43l
8e3 As-Sunan Al Kubra (8/L68)
8e4 41 14uyu- Al lGbir (no, 2266, 23581
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unfuk mentaatinya, dan beliau pun berwasiat kepada
mereka.

Diriwa5ntkan oleh Al Bukhari dan Muslimses 6uri hadits Ali, dia

berkata, "Rasulullah $ mengutus sebuah datasernen, lalu. mengangkat

seorang Anshar sebagai pernimpin bagr mereka, dan beliau

memerintahkan mereka unfuk mendengar (pohffi pemimpin tersebut)

dan mentaatin3n...." Hingga akhir hadits.

160921. Dari Bumidah, dia berkata:

f ,b fgl';l 6l *) #X'^ ,k lt J;) ot{
'u*#3'u A';i;s ,)G i, "1^*e G iQ'rf ,{i'rf
,!r, F u t-*.u',!, W' e, ,!t *r,r;i ,,So ;'u;

...'+1, f& t) ,tidi t) ,t;rr;t t') ,t*J \', ,t)*i
Apabila Rasulullah $ mengangkat seorang pernimpin pada

sebuah pasukan atau datasetnen, maka beliau akan berwasiat secara

khusus kepadanya untuk selalu bertakwa kepada Allah &, dan berbuat

baik kepada oftmg yang bersamaq;a dari kalangan kaum muslimin,

kernudian beliau berkata, 'Bqpqan7:lah dangan nana Allah, dan di
jalan Allah p*angilah oftngoftng Wng kufur tuhadap Allah,

jangan menganbil harb runpsan sebelum dibagil<an,

jangan bakhianat, jangan memotong-motong, dan jangan

mernbunuh.... "Hinnga akhir hadits. Hadits ini dengan redaksinya yang
panjang diriwayatkan oleh Muslim.895

aes 51ru1ri15 4l Bukhari(no.7140) dan Shahih Muslim(no. 1840)
a% shahih Mudim(no/ LT3ll
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e .):Lit Je e.)r'irU o?, ,';'; -[r.rr].rorr
t:!A

2531-[60931. Perkataan penulis: Mengambil baiat
kepada tentara unfuk fidak melarikan diri (dari peperangan).

Hadits ini diriwa5ntkan oleh Muslim897 dan Ibnu Hibban898 6ri
hadits Ma'qil bin Yasar: Orang-orang membaiat Rasulullah $ pada

zaman Al Hudaibiyah, sementara beliau berada di bawah pohon, dan

aku mengangkat salah satu ranting dari ranting-ranting pohon itu dari

wajah beliau, kami tidak berbaiat kepada beliau untuk mati, akan tetapi

kami berbaiat kepada beliau untuk tidak melarikan diri (dari perang).

t50941. Dan keduanyasee iuga meriwayatkan dari hadits Jabir

juga.

14,r"1i-e00 meriwayatkan dari Salamah bin Al Al$/a dan AI

Bukharieol dari hadits Abdullah bin Urnar.

.,e.*t'$i'oft.li -[r . r o]. r o rt
2532-16095l- Perkataan penulis: Beliau mengutus

pengintai (mata-mata)

Muslim merirr4ntkan dari Anas:

'4b tr't!-t* 1";.3. *3;rrit" & iu' i;r".*:.
ta

..oQ,fl'E

8e7 56u1ri1, Mustim(no. 1858)
8e8 Shuhili lbnu Hibban(Al thsan/no. 4557,48761.
8e Shahih Muslim(no.1856) dan Shahih lbnu HibbanW lhsadno. 48751
eoo Shahih Muslim(no. L86Ol
eot .shal;il, Al Bulfiart @o. z2ozl
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Rasulullah $ mengutus Basbasah sebagai mata-mata, untuk

melihat apa lnng dilakukkan oleh kafilah Abu Sufuan.... Hingga akhir

hadits dengan redalsi 5nng panjang. Al Hakim 902 L"1itu dengan

meriwayatkan uiung dari hadits tersebut.

.J[kjr ]"1 '#r ,l'] -[r . q r]. v orr
25;3-rcO951. Perkataan penulis: Dan mencari-cari

(memata-matai) khabar-khabar kaum kafir.
Muslim993 meriwayatkan dari Hudzaifah, dia berkata: Rasulullah

$ bersabda pada.malam (teriadinya perang) Al Ahzab, "Apal<ah ada

seoftng lelaki datang kepda kita dangan membtn khabar kaum...."

Hadits dengan redalsi yang panjang lebar.

.,St ?i er,Jrt |.;.il:,, l:;-[r . r v] . v or t

2534-16097l- Perkataan penulis: Dan dianjurkan
keluar (untuh berperang) pada hari Kamis.

Al Bukharigo4 meriwayatkan dari'Ka'b bin Malik:

,:!; b? G "*;iti;-ef *i *L lr' & ultll
.,$tUtH'olU.osi

Bahwa Nabi $ keluar pada hari Kamis dalam peperangan

Tabuk, dan beliau suka untuk keluar pada hari Kamis.

r.gJlr,S::l e,'i'; -[r . q,r]. r oro

eoz 4174*1u4.k(3/4261
eo3 51r4ri1i 14u"1irn(no. 1788)
eo4 shahih Al Bukhari(no. 2950)
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2535-[60981. Perkataan penulis: Pada awal siang hari
(pagr hari).

Hadits ini diriwayatkan oleh Ahmad,ss ernpat pengarang kitab

Sunatz,e06 dan hnu 11166*ie07 dari Shaktr bin Wada'ah Al Ghamidi, dia

meriwaSratkannya s@ara marfut

'olk, ,i i\'trtl. 
"r4tst'Ya Allah, bert<ahitah umttntku dahm pagi harlnyn."

Ibnu Thahir berkata dalam Takhnj Ahadits ,4qrSyihab, %8

"Hadits ini diriwayatkan oleh sekelompok sahabat, namun tidak ada satu

pun darinya diriwa5ratkan dalam Ash-Shahih, dan riwayat lnng paling

mendekati kqshahiban dan masyhur adalah hadits ini."
Abdul Qadir Ar-Rahawi menyebutkannya dalam Arba'itnya dart

hadits AIi, Al Abadilah, hnu Mas'ud, Jabir, Imran bin Hushain, Abu

Hurairah, Abdullah bin Salam, Sahal bin Sa'ad, Abu Rafi, Umarah bin

Watsimah, Abu Bakrah, dan Buraidah bin Al Hushaib. Sementara itu

haits Buraidah di-shahililan oleh Ibnu As-Sakan, hnu Mandah

menambahkan dalam Mustal<hmfnya: Watsilah bin Al Asqa dan Nubaith

bin Syuraith.

Ibnu Al Jarzi menambahkan dahm Al llal Al Mutamhgphns
dari Abu Dzar, Ka'ab bin Malik, Anas, Al Urs bin Umainh, dan Aiqrah.

Dan dia berkata, "Tidak ada safu pun yang babit" Dia mqydhaffl<an

ssnuanya.

Musnad Iman Ahntad (3/ 416, 477, 432, 4/384, 3901.
Sunan Abu Daud(no.26061; Sunan At-Tirmidzi(no.l2l2l; As.9unan Al Kubra,
karya An-Nasa'l (no. 8833) dan Sumn lbnu Malah(no.22361.
Shahih lbnu Hibban(Al lhsaty'no. 4754,47551.
Dalam anotasi naskah asli -sebagai ta'liq kepada kitab AsySiyhab-: Itu adalah
nama kitab yang membahas pengajaran dan adab, dalam benfuk matan-matan
hadits tanpa sanad.

ne Al ilal Al Mutanala'ph (L/315,31&323).

905

905

907

908
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Abu 11u6-e10 berkata: Aku tidak mengetahui (sabda beliau), "Fa

Allah berkahitah ummatku dalam pg-pginq," sebagai hadits yang

shahih.

t6099]. Diriwayatkan oleh Al %zzaretl dari hadits Ibnu Abbas

dan Anas dengan redaksi:

l4,; ii'613;.,i i\',lrtl.'!filir
"Ya Nlah, berkahilah utrutntku dalam pgr4qt m*el<a, pda

hari l{amisn5n."

Dalam redaksi pertama terdapat Anbasah9l2 bin AMurahman,

seorang perawi pendusta. Sernentara dalam redalsi kedua terdapat Amr

ibnu Masawir, perawi yang dha'if.

Diriwayatkan pula:

(* ?rt, ,w ?i6ts. ,i ";\ 
ur( ,iiur

"Ya Allah, bqkahilah untuk umatku di pqt hai mqel<a, dan

pda hari hbtu dan Kamisnga.ot3

Abu Zur'ah ditanSra tentang hadits ini, dia berkata, "Mufta'alah

frn daaka9627st*

zss6 .Perrrataan ;:*5;t:*;: il,
ero 

1111 rbn, 4bi Hatim l2/268/no. 32001
911 yrpl1u"5ar Musnad NBazzar (no. 865, 855).
etz 6,634)
913 hnu Mulqin berkata dalam Syarh Al Minhaj, "Tidak ada dasamya." Uh. Kasvf Al

l{hafa (L/2L4,342)
eL4 Al Badr Al Munir (9/621, ungkapannya, "Dan Amr ini nasabnya majhul." Aku

katakan: diriwayatkn tambahan nasabnya, dan ifu pun direkayasa, sebagaimana
png dikatakan oleh Abu Zur'ah Ar-Razi Al Haftzh.
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Mengenai ini terdapat banyak hadits, diantaranya:

t61001. Hadits Salamah, dan itu terdapat dalam Ash-

Shahihaifils dengan redaksi:

t! t.. \. t! tzlo--.t) d\ a.vt1 ,:i;,t:t ttt U- lL, a;.tlt'rlZ\

.';ys.t;tl.tfi
"Aku akan mernberikan pnji kepada seseonng Wng mqtcintai

Allah dan Fksul-N5m, dan Allah baerta Rasul-Nya pun mencintain5/a."

Maka beliau memberikannya kepada Ali.

Diriwayatkan oleh At-Tirmiflaiets dan Ibnu Maja[el7 dari Ibnu

Abbas, dia berkata, "Dahulu panji Nabi S adalah bendera putih."918

Dan diriwayatkan oleh Al 11uLi* 919 dengan. redaksi, "Dahulu

benderanya berwama puffi, dan panjinSra berwama hitam.u

1610U. Dalam As-Sunanezo diriwayatkan dari Al Bara:

.r;'u a;tj, it;7'^I:, UrS
Panjinya berwama hitam persqli ernpat yang terbuat dari (kulit)

macan tuful.

els shahih Al Bukhari bo. 29751 dan Shahih Mudim (no.24071.
e76 Sunan At-Titmidzi(no. 1681)
eL1 Swan lbnu Majah(no. 2818)
el8 hnu Mulqin berkata dalam Al Badr Al Munir(9/63): Di dalam sanadnya terdapat

Yazid bin Hibban saudara Muqatil bin Ha547an. Al Buhhari berkata dalam lf-
ilri*n N Kabir l8/g25l, "Dalam riwayatrya terdapat keketiruan Snng sangat

besar." Di dalam At-Tariktr lafazh'Katsir" pengganti "kabir."
ere Al Mustadmk (2/LO5l.
ezo Sunan Abu Daud (no. 25971; Sunan At-Tirmidzi (no. 1680); as€unan Al Kubra,

karya An-Nasa'l (no. 8606), At-Tirmidzi menghaanrl<annya, nalnun di dalam
sanadnya terdapat Yunus bin Ubaid Ats-Tsaqafi, dia perawi yang majhul hdak
dikenal kecuali dalam hadib ini, dan dengan ihr hnu Al Qathan menganggapnya
cacat dalam Balnn Al Wahm ow Al lham(4/3994001.
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161021. Dan dalam riwaSnt Abu Daude2l dari hadits Simak bin

Harb, dari seorang lelaki dari kalangan kaumnya, dari lainnya dari

golongan mereka:

.it:i. *i *a?rt *Ut t-rr'c."11 :Jv

Dia berkata, "Aku melihat panji Nabi $ berwama kuning.'te22

161031. Dan diriwayatkan oleh lbnu As-Sakan dari hadits Al

Ashri, dia berkata:

.it:*'",*;t i;\t e5.\ *:r rlr\t .V'd,*
'Nabi $ mengikat panjipanji kaum Anshar, lalu menjadikannya

berwama kuning.'

161041. Dan diriwayatkan oleh Al Hakim,e2e pengamng kitab

Sunan,924 dan hnu Hibbangzs dari Jabir:

.:rt.lilitT.:,r1sriG;3; Ft *i{.x,r 4* 4rll
Bahwa Nabi $ masuk ke Mal'*ah.pada tahun penaklukan

Makkah), dan bendera beliau beruama putih.

161051. Dalam riuayat Ar,Nasa'ie26 diriwaptkan dari Anas:

e?r
9?2

923

924

Suutr Abu Daud(no. 2593)
hnu Mulqin berkata dalnrn Al hdrAl Munir(9/64), ':Di dalam sanadnya terdapat
kemajhulan sebagaimana yang kamu lihat."
AlMusdnkl2/1041
Sunan Abu fuud (tto. 2592ll' Sutnn At-Tlmridz' (no. 1579); Sutmn An-Nas'i
(no. 2t3661 dan Sunan lbnu MaJah (no. 28171, At-Tirmidzi berkata, 'Hadib ini
gharib, kami tidak mengetahuinya kecuali dari hadib Yahya bin Adam dari
Syarik, dan aku bertanya kepada Muhammad tentang hadits ini, dia pun tidak
mengetahui kecuali dari hadits Yahya bin Adam dari Syarik." Syarik adalah
perawi yang buruk hafalannya.
Shahih lbnu Hibban(Al lhsan/no. 47431
As-Sunan Al Kubm, karya An-Nasa'l (no. 8505)

925

926

tt3
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, 6.. z.: I .. t=Ct yt5" ,-e' e rolitT

Bahwa dahulu hnu Ummi Maktum pernah (mernegang) memiliki

panji berwama hitam dalam sebagian pepaangan png diikuti Nabi $.
Ibnu Al QaththanezT berkata, "Sanadnya shahih."

.{lt'a: .-rl ,y ',H:t ,ti -[r r . r]. r orv
a

2537-161061. Perkataan penulis: Dan beliau
menjadikan setiap pemimpin berada di bawah panji.

Al Bukhari 928 meriwayatkannya dalam hadits Urwah, 'dari

Marwan dan Al Misr,var dalam kisah penaklukan (Makl<ah), dan kisah

Abu Sufiyan, dia berkata, uKernudian melintas sebuah datasemen

(sekelompok pasukan) 5rang tidak pemah terlihat sepertinya."

Dia berkata, "Siapa ini?"

Dia berkata, "Mereka adalah kaum Anshar, yang dipimpin oleh

Sa'd bin Ubadah, sementam dia mernegang panji."

Dan di dalamnya disebutkan, "Kemudian fibalah datasemen
(sekelompok pasukan) Nabi $, sernentara panjinSa dipegang oleh Az-

Zubair...." Hingga akhir hadits dengan redaksi png panjang.

Jk-t & frq, -r4" lE.',H:r,.Ji -h \ .v].yoyA

.Cr;.rZX.'#
2538-t61071. Perkataan penulis: Dan beliau

membuat syrar (tanda) bagi setiap kelompok agar sebagian
mereka tidak membunuh sebagian lair-f.

&ganN Wahm tnAl lhan(5/2921
Shahih Al Bukhad (no. 428)

'r;-t, A Uk pgJ, il ;.rLl
*3 *?nt 'a

927

928
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Hadits ini diriwayatkan oleh An-Nasv'i92e dan Al Hakim,e3o dari

Al Bara,

ot:;r-v r- ,i)q'i;.i' dte 'riir'r';,iL'#l
osaunggwhnga l<alian alan berhadapn dengan musuh baok,

dan hendaknja syibr (slospn) l<alian adalah Haam miim, mereka tidak

ditolong (mqeka tidak manang).o

t6108l. Dan diriwayatkan juga oleh Al Hakime3l dari hadits Al

Muhallab bin Abi Shafrah, dari seseorang yang mendengar dari Nabi $,
dengan redaksi dan makna hadits yang sama.

Dan dia berkata, 'Hadits ini shahih." Dia berkata, "Seseorang

yang tidak disebutkan namanya oleh Al Muhallab adalah Al Bara.u

t61091. Diriwayatkan oleh An-N6s6'i932 dari jalur ini dengan

redaksi: Seseorang dari shahabat Nabi $ menceritakan kepadaku.

151101. Dan dalam As-Sunan e33 diriwayatkan dari hadits

Salamah bin Al Akvua: Dahulu syi'ar (slogan) kami pada malam saat

kami bermalam di Hawazin adalah uMatilah, matilah!'

161111. Diriwayatkan oleh Al Hakime34 dari hadits Aisyah:

Rasulullah $ menjadikan syi'ar kaum Muhajirin pada perang Badar

adalah "Abdurrahman" dan kaum Khazraj adalah "Abdullah".... Hingga

6ffi116d11s.e35

e29 As\1ulan Al Kubm, karya An-Nasa'l (no. 10451, 10452)
elo 41 114ut1u4^k (2/L071
eeL 41 tr4*1u6^1, (2/Lo7l
932 4r5r*, Al Kubn, karya An-Nasa'l (no. 8861)
933 5*-n Abu Daud (no. 2595); As-Sunan Al Kubra, karya An-Nasa'i (no. 88621;

Sunan lbnu Majah (no. 2840), tanpa menyebutkan kata syi'ar (slogan).
e34 4114*1udnk(2/lo6)
93s Al Hakim berkata, uHadits ittr shahih ghaib sanadnya." hnu Al Mulqin

mengomentarinya dahm Al Badr Al Munir(9/67), dia berkata, 'nTidak, karena di

dalamnya terdapat Ya'qub bin Muhammad Az-hhn dan Ibrahim bin Ismail bin
Umayyah, keduan5n adalah perawi yang dha'if." Aku katakan: Al Hafizh Adz-

Dzahabi lelahmen-dhalfkan hadits tersebut karena adanya kedua orang tersebut
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16LL2l. Dan dari lbnu Abbas, dia meriwayatkannyra secara

nnrfut

.'D:;6-,):7 ri:;ltrr .,q ,p
Beliau menjadikan syi'ar (slogan) kaum Al Azd, 'Wahai yang

diterima amalnya (oleh Allah), wahai gang diterima amalnya (oleh

Allahl.'eas

1oi *;t 'rt:> ;+i'ol 
t+,X., ,l:j -[r r r r]. v orl

.i$b L;i'0,\ ,*'1jt
2539-161131. Perkataan penulis: Danjurkan untuk

masuk ke tempat peperangan dengan memobilisasi (pasukan
dan alat) perang; karena itu lebih terjaga dan lebih ditakuti.

Hadits ini diriwayatkan oleh At-Tirmi6;i937 dan Al hzzar dari
hadits lkrimah; dari Ibnu Abbas, dari Abdurrahman bin Auf, dia berkata,

"Beliau memobilisasi kami pada perang Badar."

'Dalam hadits Urwah yang panjang sebelumnya
disebutkan: Bahwa mereka melintasi kabilah demi kabilah.

pula. sementara ih.r dalam sanad terdapat perawi yang lebih dha'if dan mereka
berdua, pitu Abdul Aziz bin Imran Az-Zuhri, dia seorang perawi yang matruk.

e36 Al Mustadrak (2/Lo6l; Al Uqaili dalam Adh-Dhuata wizq); hnu Adi dalam At
Kamil (5/29), Abu Zur'ah berkata -sebagaimana dalam tlal tbnu Abi Hatim
(2/360l, "Hadits ini munkar."

937 Sunan At-Tirmidzi (no. 16771, dia berkata; ,Hadits ini ghaib, kami tidak
mengetahuinya kecuali dari jalur ini. Dan aku bertanya kepada Muhammad bin
Ismail tentang hadits ini, dan dia menjawab: Muhammad bin Ishaq mendengar
dari lkrimah, dan ketika aku melihabrya, dia memitiki pendapat yang baik
mengenai Muhammad bin Humaid Ar-Razi, kemudian setelah ifu dia men-dha'if
kann1n." Dalam sanadnya terdapat beberapa cacat, diantaranya: Muhammad bin
Humaid Ar-Razi, seorang perawi yang mabuk, dan Salamah bin Al Fadhl,
seorang perawi yarrg dha'if. Dan teriadinya perbedaan pendapat mengenai
penyimakan lbnu Ishaq dari lkrimah, dengan an'anah-n1n darinya.
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.r.t;;hur'rt:t-;. ol,l';-h r t t] . v o t .

2540-161141. Perkataan penulis: Memohon bantuan

kepada orang-oriang lrang lemah (kaum dhu'afa).
Al Bukharig3s 6* fui-Nasa'i939 meriwalatkan dari Sa'ad bin

Abi Waqqash, dia berpendapat bahwa dia merniliki keutaman dari pada

5nng lainnya (di baunhnya), maka Rasulullah $ bersaMa,

'S.fur"tY o il;i, b ;t:.1'b
'Apakah kalian diberi rizki dan ditolong kecuali dengan omng-

omng tnng lenah dari l<alian.'

161151. Dhwayatkan oleh Ahmad, eo pengarang kitab tiga

Sunan,e4t hnu Hibban,%2 d*rAl Hakimg6 dari hadits Abu Darda.

.,*2:r r.t * ?:i-'o?t,l:-f -[r r r r]. r o t t

2541-161'j61. Perkataan penulis: Berdoa ketika
bertemuqn dua barisan (shafO.

Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Daud,e4lbnu Hibban94s 6*
Al Hakime6 dari hadits SaN bin Sa'ad:

Shahk Al Bukharr bo. 28951.
Sunan An-Nasa ,(no. 3178).
Musnad Imam Ahnad (5 / 7981.
Sunan Abu Daud (no. 25941i Sunan At-Tirmidzi (no. L7O2l dart Sunan An-Nasa'i
(no.3179).

Shahth lbnu Hibban tv4l lhsatdno. 47 67l..

Al Mustadnk (2/ LO6, L451.

Surmn Abu Daud (no. 25401.
Shahih lbnu Hibban tv41 lhsan/no. L7 201.

N Mustadmk (L / 7981 dan (2/ 7L31.

938

939

9N
941

942

943

94
945

946
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.c. -a,6 ,. t, ..
9S c9)t eJl )-p ry qi.f V'cri 1u,lr":st1,.1J1

'!',8 6';2t
'Dua wakfu, tnng mana di buka di dalamny pinfu-pintu

Surqi ketika tiba (waktu) shalat dan ketika benda dalam baian di ialan
Alluh.:

Dan dalam sebuah riwayat hnu Hibban947 disebutkan:

..i,r # e'-tL:ti e>'L:iu.. er-$t'.ti

'Ketil<a dikumandangl<anngn fimktu datangn5n) shalat dan

badsan di jalan Allah.

l6LL7l. Dan dalam riwayat Al Hakimes dari hnu Abbas:

,ialtst ,'.r^i"tt ,rtl1)t *ti.f 'e* gltilir a3;lrtl tsy

,$cJ';-:!t ;Lr.? \f',$ y, Jj';r
a

'Apabila penyeru berseru (mengumandangkan adan) maka al<an

dibuka pintu-pintu Surga, dan difiabahkan doa. Maka bamngsiapa

mendapatkan kaulitan atau kesusahan maka hadakrya dia menari
kesempatan unfuk menjadi penyeru." '

161181. Diriwayatkan oleh Al Baihaqieae dari Abu Umamah:

:*t; firt e ,t:3r qtl 'eU3 ,ttLi^i- iAIt
.aKr iSr: ,eitidr 

9vl: 
,#r J:f: ,;riLsr,t-a4t

%7 Shanin lbnu Hibban (Al lhsan/ro. 17641, rdal<sinya, 'Ketika didirikan shatat, dan
(dibuahla) barisan di Jalan Allah.'

eB N Mustadmk (1/546-5471, akan tetapi dari hadib Abu Umamah, dan bukan dari
hnu Abbas dengan sanad yang omat dhal'f.

e4e 4"3rn, Al Kubn(3/3601

.C
Jr9
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oDoa akan diijabah dan pintu-pintu langit akan dibuka pada

ernpat tempat: Ketika bertemun5n barisan-barisan (di i,alan Allah), kefika

turun hujan, ketika didiril<anng shalat dan ketika memandang ka'bah.o

Dan sanadnYa dha1f.

161191. Ath-Thabrani meriwayatkan dalam Ash-Shaghi1eso 6uti

hadits lbnu umar, lalu dia menyebutkan dengan makna hadits yang

sama;

Dan dia berkata pengganti memandang Ka'baH dengan, 'Doa

oftng yang terzhalimi," dan dia menambahkan, 'Dan membaca N
Qur'an."

.?'Pt f, e 
"t;-l 

f ,K'o?t tli -Y o tY

2542. Perkataan penulis: Mengucapkaq takbir

tanpa berlebihan dalam mengangkat suara-

Adapun (riwayat) mengucapkan takbir:

16120l. Dalam Shahkaifisl dari Anas:

3H ,t-)ui ,:# *\ #L hr J:" "hr J;.t '&
.4;J;l1,...';;? U i ;1 ht :Jw,'u.*at:

Rasulullah $ menyerang Khaibar di pagi hari, mereka berkata,

"Muhammad dan hari kamis," beliau bersabda, "AJlahu Maha Besar,

Khaibar telah hancur.... "Hingga akhir hadits.

Adapun riwayat mengenai tidak diangkatnya suara dengan

lantang:

t6l2ll. Dalam ShahihairPs2 yung diriwayatkan dari Abu Musa:

e5o 41 114r7*n Ash-Shaghir lno. 477l.
esl shul;ih 4l Bukhai(no.371) dan Shahih Muslim(no- 13651
e52 shuhih 41 Bukhari (no. 29921 dan Shahk Muslim (no. 2704)-
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..>#1,...14b l't ?f tt'i:i t'611
"saungguhn5a kalian tidak bada kepda Wng tuli dan Snng

tidak ada....'Hingga akhir hadits.

'a c a

obt,Jt4t ;e o6t,/i ttls rl; -[rrrr].rotr
a

2543-161221. Perkataan

orang-orang unfuk berperang,
(pendirian).

Hadits ini diriwaSntkan oleh Al

hadits hnu Abi Aufa.

16123l. Dalam riwayat Murslimeil dari Abu Musa:

'*i'tt J* *; -^?)t

oSsnttga di baunh naungan (kilatan) pdang.o

'Perkataan penulis: Beliau tidak memerangi oftmg
yang fidak sampai kepadangn dal$rah, hingga beliau
menyerukannya kepada Islam.

Hadits ini telah disebutkan dalam hadits Buraidah yang

diriwayatkan oleh Mustim,9ss 6i dalamqn disebutkan:

ess shahih Al Bukhari(no. 2818,28331dan Shahih Mudim(no. L7421
e54 

- shahih Mtglim (no. 1902)
es{ shat ih Mustimino. 1731i

Talkhishul Habir

.ypt &:,iat
penulis: Me-erirrik n

bersabar dan teguh

Bukhari dan Muslimess 6uri
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Ac..c
....iur vt iit y Lf t)i7i. tf J |*\u !i:& 

"4 
tit;

tuc

.d4rdl

'Apabila kamu bertentu dengan musuhmu, serulah mereka agar

bercaki bahwa tiada tuhan selain Allah...."Hingga akhir hadits.

167241. Diriwayatkan oleh Ahma6e55 6ut Al HakimesT dari Ibnu

Abbas, dia berkata: Rasulullah & tidak pemah mernerangi suatu kaum

hingga beliau menyeru. mereka. Dan itu dari jalur Abdullah bin Abi

Najih, dari ayahnya, darinya.

151251. Dalam riwayat Ahmad e58 diriwayatkan dari hadits

Fanvah bin Musaik, dia berkata: Rasulullah $ bersabda kepadaku,

1t)zlot 4. cl',.pt)' Jti?:* &'#.ur1
"Jangan mentemngi mqel<a hingga l<alian menyeru mqeka

kepda Islam."

,:ti.;t *i ;v ht J. fi e; ,iii -[r \ Y 1]. Y o t t

.i y;:,yt:At iz* GL$ q.)#,
254+161261. Hadits: Diriwaptkan bahwa beliau $

meminta bantuan kepada kaum Yahudi Bani Qainuqa dalam

beberapa peperangan, dan memberikan mereka sedikit
harta.

Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Daud dalam Al MarasiPse dan

At-Tirmidzi960 6uri Az-Zr,hri: Bahwa Rasulullah $ memrinta bantuan

e56 74*nu6 Imam Ahmad (1/231, 2361
e57 4174*12dnk(L/L5l
9s8 61u tidak mendapatinya dalam cetakan Al Maimaniyrah, dan tidak pula dalam

cetakan Muassasah Ar-Risalah, riwayat tersebut dalam lthaf N Mahmh
(L2/650/no. L6248). Lih. Ta'liq muhaqqiqDR. Washiullah Abbas.
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kepada sebagian orang dari Yahudi dalam peperangan beliau, dan beliau

memberikan mereka bagan (harta mmpasan). Sementara itu hadits yang

diriwayatkan secara mursal oleh Az-Zuhri adalah dhalll
Diriwayatkan oleh AsyS5nfi'i: 961 65, Yusuf mengabarkan

kepada kami,96zAl Hasan bin Umarah mengabarkan kepada kami, dari

Al Hakam, dari Miqsam, dari lbnu Abbas: Beliau meminta bantuan....

Lalu dia menyebutkari sebagaimana yang disebutkan oleh penulis. Dan

dia menambahkan, "Dan beliau tidak memberikan bagian kepada

mereka."

Al Baihaqi953 berkata, 'Aku tidak mendapatinya kecuali dari jalur

Al Hasan bin Umarah, dan dia seorang yang dha'if"

Dan yang shahih adalah:

l6L27l. Apa Snng diriwaSratkan oleh Al Haftzh Abu Abdillah....

lalu dia menyebutkan sanadnya sampai kepada Abu Humaid As-Sa'idi,

dia berkata:

c

cr li>'Jl
IJ

,|fu
a

laz,'^r:*i

tit& *r$L
It c. . ,t-*ibt I t-€:J .-:rt\-.'lP,'

,LtA' |;i'[

'a7 - 1-tJ .;l+
o ). ..

; atll J..e

I titi et

\t * bt Jr-rtr
.tjG vtg J :Ju ,:*i st

. . t lt

'jG ,y $G y*i:, :j6
',6)Jlu.

959

960

967

962

Marasil Abu Daud(no. 28Ll
Sunan At-Tirmidzi lno. 4/L271 set€lah (no. 1558)
N Umm, karya ArySyafi't(7/4321
Dernikian lnng ada padaku dalam naskah tertulis, dan aku tidak
membayangkannya melainkan ih.r adalah salah; karena fufSfnfi'i tidak pemah
bertemu Abu Yusuf, akan tetapi dia berternu dengan Muhammad bin Al Hasan,
dan di dalam Al Umm, "Abu Yusuf berkata," ini adalah ungkapannya yang dia
sandarkan padanya, dan demikianlah yang dinukil oletr hnu Al Mulaqqin dalam
Al hdrAl Munirpnz).

,4s-1unn Al Kubn(9/37)
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Rasulullah S keltrar, hingga kefika beliau meninggalkan

Tsaniyah Al Wada' datanglah sekelompok pasukan (datasemen), beliau

bertanya, 'siapkah mereka?o mereka menjawab, "Bani Qainuqa, suku

Abdullah bin Salam,u beliau bersaffia, oMqelm telah masuk Islatn?o

mereka berkata, 'Tidak,' beliau . bersabda, ol{abkan kepda mere.ka,

agar m*eka setnua pulang. I{arena saungguhnSa kita tidak merninta

pertolongan kepada kaum musgrikin. "

, .. .?.. o7. 1, ?. I 6t, zt t '- '.,'o.' ".f -' *q-r *: * At,a d, e Y ot*Lf ,LY*
j!H'r3;L

'Hadits: Bahwa Shafwan berperang U"r*-u N# C
pada perang Hunain, sementara dia seorang lnng muryrik.

Hadits ini telah disebutkan dalam pernbahasan tentang

pernbagian shadaqah.

*, ivbt * ,$t'ol ,i:rsa 4y -[rlYr].toto
t$il iurb! ,iw ,:o€)At'o: ,F:r-T ,)n it e;

.d-r:ilt ,...)#|4Li Si tg,tu,ju ,V ,iu
2545-1612Sl. Hadits ei-o7uh, bahwa Nabi $ keluar

menuju Badar, lalu seorang lelaki musyrik mengikuti beliau,

maka beliau bersabda, "I{amu beriman kepada Allah dan

Rasul-N5n?" dia menjawab, "Tidak," beliau bersaMa,
"Kembalilah, sesungguhnya kami frdak *lali'*l<ali meminta
pertolongan kepada onang muq/rik.... " Hingga akhir hadits.

Hadits ini diriwa3ntkan oleh Muslim dari hadits Aisy6tl.efa

e6a g14i11i 114*1i.(no. 1817)
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I6L29l. Dan dari Khabib bin AMurrahrnan bin Khabib, dari

alnhnya, dari kake,knla l{habib bin Isaf, dia berkata:

*3 *v h, ,k lt );'Jt,pi'u ,fi:t uf t.r3

t14-* gi'W- ol'r;al,it .l' Jh r;_ :'-ta, ,tlr?'*;';,
'w;; y 6\: 'j6 ,y ,t:ta f6l["f Jui ,:&11 i:q5 )

.4;-J1 r..*f ;5U
Aku bersama s@mng lelaki dari kaumku menernui Rasulullah

&, dan dia ingin turut berperang, maka aku berkata, "Wahai Rasulullah,

sesungguhnya kami rnalu lnng mana kaum kami tunrt andil dalam
p€perangan, sementara lorni fidak tunrt berperang bersarna metreka,n

beliau bertan5n, 'Apakah l<alian bqdua telah nnsuk ldant?, l<ani
menjawab, 'Tidak,u beliau bersabda, "sannguhn5a kani frdak

mqfinb banfuan keph l<aun musyrikin....'Hingga akhir hadits.%s
Dan digabungkan antara hadits tgrsebut dengan hadits

sebelumnlra dengan beberapa segi yang disebutkan oleh Al
Mushannif.96

%s nR. Ahmad dalan At tu*d lg/4s4); hnu Abi Ashim dalan Al Ahad wt Al
MaMni (no. 27631; Aft-Thabrani dalam Al Mu,hnt Al ltabir (no. 4194), dari
Khabib bin Abdurrahman bin Khabib, dari agnhnya, dart lokerm!,a, dengan hadib
lrang satna dengan di atas.
HR. Al Hahm (2/L2l-L2zt dan dia M€ta, "sanad hadib ini srahrh, namun Al
Buktart dan Muslim tidak meriu4atltanr[p, dan Khabib bln Abdurrahman bin
Al Asund bin Haribah lokelm!,a seroar{, sahabat yang terkenal." Ini keliru, Al
I{aftzh hnu HaJar b€rlata dalan lfrnf Al Mattrah lr/9621, nDemihan yang
dikatakan oletr Al Haldm!, mereka kellru, dirtuayatkan oletr Atunad dan Hnnyi
dalam btograft Khabib bin Yusaf Al,rqnshad..... dan ini y,ang benar."
catatan: Dalam cetakan MN?d hwn Ahmad tertulis, 'Dari Khabib, dari
Abdurmhrnan," terjadi kesalahan fulisan dari nhnu" menjadai ,en (dari).,'

e66 66. Al &dr At Munirpn4l

2U
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Diantaranlp: Al Baihaqi %7 menyebutkannya dari nash Asy-

Syafi'i: bahwa Nabi $ berfirasat bahwa dia ingin masuk Islam, maka

beliau menolaknya dengan harapan dia masuk Islam, dan benarlah

perkiraan beliau.

Dan dalamnya harus ditinjau ulang dari segi pengingloran dalam

ungkapan penaftan.968

Diantaranya: Bahwa perintah mengenai hal itu kembali kepada

pendapat seorang pemimpin. Dan ini pun harus ditinlau ulang'

Diantaranya: Meminta banttnn pada mulanya dilarang,

kemudian diberi keringanan dalam hal itu, dan ini lebih mendekatinya.

Dan inilah yang ditulis oleh AslrSyafi'i.

& n' J;:, Ll

.i;L /.t ,J,r. l' |'? a) ,)?t
'Hadits: Bahwa Rasulullah O kehrar menuiu

peperangan sementara Abdullah bin Ubay bin Salul bersama

beliau.
Hadits ini telah disebutkan.

.t?'"ri il' F G ttv'b'J :LJ-*1 .6. ., I

'Hadits, "Barangsiapa tTang memperciaplan seofiang

tentara di jalan Allah mala dia telah berpenng."
Hadits ini'telah disebutkan dalarn bab sebelumnya dari hadits

Aid bin Khalid.

%7 Ma'afah As"gunan unlAbar9n4l
s8 Y-g dia maksud adalah sabda beliau dalam riwayat Muslim, 'Kembalilah karena

kami tidak meminta banfian kepda omng muq,trih."

,L**LH ors p,: ir'?"t
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,f *e ,,s:j-: ,l:j -[r r r. ]. y o r r

'rif'&'n tf'ri)
2546-[61301. Perkataan penulis: Diriwa3ntkan,

"Barangsiapa Wng mempersiaplan seonang tentara, atau
seorang yang menunaikan haji abu melaknnalan umrah,
makb dia mendapatl<an pahala sebagaimana pahalanSn."

Hadits ini diriwayatkan oleh Ath-T[6!61ie6e dan hnu Qani dari

hadits Zaid bin l$alid dengan redaksi:

u ,e;l'J4 li ok rQv'),t')l *v ,f ty'i* n
.C-a g-i,f'u|e3l f

oSiapa saja 5ang mempasiapl<an tantan, oftng Snng haji, atau

mqnberi makan otzng gng berpuasa, maka dia berhak mandapat
pahala sebagaimana pahalangn bnpa mengwnngi sdikit pun pahala

oftng tasebut "Dan alur redalrsi Ibnu Qani lebih sernpuma

t61311. Adapun tambahan (mempersiapkan

perjalanan/perbekalan) orang yang mdaksanal€n umrah; diriwayatkan

oleh Al Hafizh Abu Muhammad bin Asakir dalam pernbahasan tentang

iihad, dalam riwayabrya diriwayatkan dari hadits Abu Sa'id Al Khudri

dengan sanad yar$ ulaahin.

e6e 41114utirn At thbabo. 5225-SZg4, 5267-3217l

,f (rv')1i- ';

€ *i g'iit *A, "of 

'L+- -hrryl.yorv
,F **A;.aL6:r,#:st * $.1 ,F * yt;; k,rt ' ' t t 

,.1.. r
|t p32 u.l
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2il7-16t321. Hadits: Bahwa Nabi C melarang Abu

Bakar membunuh anakn5n Abduntahman dan melarang Abu

Hudzaifah bin utbah membturuh a3nhn37a pada perang

Uhud..

Al Hakim,eTo Al Baihaqi,eTl 6ri j,rLlt. Al Waqidi, dari hnu Abu

Az-?irrrd dari bapaknya, sia berkata: Abu Hudzaifah mengikuti perang

Badar dia kernudian menranggil aphnp utbah ke Al Bitaz, kemudkm

rasulullah $ melarangnla. Al waqidi berkata: A$urrahman bin Abu

Bakar rnasih merneluk agama kaumqra dalam slririk hingga ikut

berperang be,rsama orang-orang mtrsynik, kernudian dipang$l oleh Al

Braz, kernudian Abu Bakar b€ldiri gntuk mengaiaknya berduel, dan

disebutkan bahun rasulullah I b€rtata kepada Abu Bakar, 'hgkau

tdah maghibur tami dawn dirimu."972 Kiernfrw, Abdurrahrnan

rnasuk Islam pada peraamaian Hudaib[,!,ah.

Catatan:

Ibnu Daud p€nq/anh l<iblb Al ltlukhbslnr: Yarg dirnalrsud Ibnu

Abu Bakar di sini adahh but6n Abdurmhnran dan Muharnmad, karena

kedunya lahir dala,rn keadaaan sudah merneluk Islam.

Aku telatr mengetahui aPa yang tercantum dariqn, hanlB saia

AlWaqidi adalah perawi dlaif,

Perkataan hnu Daud: Sesungguhqn Abdurmt[iran lahir ddarn

keadaan Islam, udak daPat diterirna, karena:

t61331 hnu Abu SlaibahsTs telah meriwaptkan dari riuayat

A1rytrb, dia berkata: AMurrahman bin Abu Bakar berkata kepada

Yto AlMusdnk 13/2?;31.
e?r 4"3r-, Al Kubn 18/11351.
972 pulurn nasloh asli: yang tercanhrm adahh Mim dan Ha
e73 74*1-ro1: lbnu Abu $lbah (7 /3731.
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ayahnya: Aku telah melihatmu pada perang Uhud dan aku merapat
kepadamu, Abu Bakar menjawab: Jika aku bertemu denganmu pada

masa peperangan maka aku tidak akan merapat denganmu.

Al Hakim974 meriwayatkan dari sisi lain, dari Ayyub pula, para
perawinya blqah dengan ke mumfanrrya.

tpt;

Catatan lain:

Ar-Rafi'i menyadari atas apa yang terjadi pada AI Ghazari daram
Al wasith 975 u1r*, kekeliruan dalam perkataanqra: Rasuruilah S
melarang Hudazifah dan Abu Bakar dari membunuh kedua orang fua
mereka, dan ini juga menrpakan kekeliruan yang tersebar, yang
dikomentari oleh lbnu Ash-Shalah d6n fin-tr,f3qjauri.976

An-Nawawi 1oo1-1ue77 : Tidak dapat terelakkan karau khabar ini
dihasilkan dari orang yang memiliki ilmu dan unwasan yang rendah,
karena orang fua Hudzaifah seorang muslim, dan orang fua Abu Bakar
tidak mengikuti perang Badar.

it| ,F Ctldr; e* (:'oi ,r; ,li -.[rrrr].rotr
;v i" * 4t fr-'f, *3'ia ?n,,k'4t *- ry -e

**:'

e7a 41 74*1udnk (3/47s).
e7s 4l Wasith karya Al Ghazali (l/Lgl.
e76 7u1i446 41Asma wa Al-Lushat(2/S9O-S9l).
977 4n6u1ig1i Al wasith, ia disandarkan kepadanya sebagaimana At Badr Al Munir

(9/77-781.
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2548-16L341. Hadits: Diriwayatkan bahwa Abu

Ubaidah bin Al Jarrah membunuh bapaknya ketika dia
mendengar kalau bapaknln itu menielek-jelekan Nabi S,
dan Nabi S tidak mengingkari perbuatannya. ;

Abu Daud dalam Al Mamsil,sze Al BaihaqieTe 6uri riwayat Malik

bin Umair, dia berkata: Seseomng datang kepada Nabi $ dan berkata,

"Wahai rasulullah, aku telah bertemu musuh dan menemukan ayahku

bersama mereka, dan aku mendengar darinya perkataan yang buruk,

maka aku lempar dia dengan tombak hingga dia mati," kemudian nabi

$ tidak memungkiri perbuatannya. Dan ini adalah riwayat yang tidak

jelas.

t61351 Al Hakimee meriwaSntkannp Al BaihaqieBt mrnqathi'

dari Abdullah bin Syaudzab, dia berkata: Abu Urbaidahes2 bin Al Jarrah

menghubungkan kataes3 iJIt kepada Abu Ubaidah pada perang Badar,

Abu Ubaidah dekat dengannya, kefika tujuannya telah tercapai maka dia

pun membunuhnya.

Ini merupakan riwayat mu'dhal, Al Waqidi mengingkarinya dan

berkata: Walid Abu Ubaidah rarafat sebelum dia merneluk Islam.

Jh'of ,Ly -[rr11].Yott
.g#\ot3t"F*,9

e78 7y 114u*ti1karya Abu Daud (328).
e1e 4t-5*un Al Kubm(9/27).
e8o Yurlu6rak Al Hakim p/2e-2651.
e8r 4t-1urun Al Kubra(9/271.
saz 6y6371
983 pulu* naskah asli tertulis a3'l t dan tidak ada maknanya.

*:, *v\t * bt
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2549-161361. Hadits: Bahwa rasulullah $ melarang

membunuh perempuan dan anak-anak.

' Hadits ini diriwayatkan oleh Al Bukhari dan Muslim lmuttafaq

'alaih)eae 6unhadits hnu Umar.

ifru, ; &,, {'X't Jb '8 ,L-y -[r r yv].y oo .

:J.ut l) ,ya er.-i6.Y :Jui ,g.t)? ,f e-!rk
2550-[61371. Hadits: Bahwa Rasulullah $ melintasi

wanita yang terbunuh pada sebagian peperangannln, dia
bersaMa, 'Mengapa wanita ini terbunuh padahal dia tidak
ikut berperang.'

Hadits ini diriwayatkan oleh Adxnade8s lbnu Hibb41e85 61

11uLirrre87 Abu Daudess An-Nasa.1e8e 61 Baihaqieeo d*i hadits RaSryah

bin Ar-Rabi'dengan redaksi, "Wanita ini frdak ikut berpemng"kemudian

berkata kepada seseorang,

,'ti|fr ) lf '!?U lnr Ji-t'ot,'i'Ju ,{p JLWI
.V'ti

e84 Shaliili Al Bukhari (no. 3015) dan Shahih Muslim (no. L744).
e85 Ts4rtnud Al Imam Ahmadl3/4881.
e86 51ru1ri1r lbnu Hibban (Al lhsan/no: 47891.
e87 Al Mustadrak (2/L221
e88 S*"u, Abu Daud(no.26691.
e8e 4"5rr* Al Kubra karya An-Nasa'l !no.8625-8626).
eeo 4"-5*z* Al Kubm(9/91).
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'Berangkatlah kepada l{halid dan katakan padanya:

Saungguhngn msulullah S mem*intahkanmu agar tidak membunuh

kefurunan dan tidak befindak sat/enzng-wenang."

Al Murqa' bin Shaifi, dikatakan dari kakeknya Rayyah.

Dikatakan dari Hanzhalah bin fu-Rabi'.

Al Bukhari99l 6* Abu Hatim992 
^ory6utkan: 

Yang pertama

lebih shahih.

Catatan:

kSyah: derigan 3;a mubanna, ada lnng mengatakan dengan

satu 1a (rayah), Al Bukhari memiilrlwnrya.w3

1.. . a. ,1. . .7.
er;u -; ')r', qE l'r Jb 'fi ,ti, ,ii -[r r r^] .Y o o \'

1J '., l- t.- .

,yt S;:, t;- 6 :lS-.:, ,lui tgl, ,p ; i* ,,f ?:;- 
-!fr

f,o jt'*,;l q ,erd, ?l:, fu 1i* W:tt ,q!'b

.& *'bt,rU" lr Jh *'&'t ,q;,!n ,;i*x,
a'

255L-161381- Hadits: Diriwa3Tatkan bahwa rasulutlah

S melintasi wanita yang telah terbunuh pada perang

Hunain, beliau bersaMa, 'Siapa Wng telah membunuhnym?'

maka seseorang menjawab, 'Aku wahai rasulullah, aku telah

menawannya dan menamhnya di belakang kudaku,

kemudian ketika dia melihat kelompok kita akan mengalami

ee7 4p7*i1r1i Al lhbirl3/3l4).
eez llal lbnu Abu Hatim(L/305/no.974)
ee3 op. cit.

Ur.'



Talkhishul Habir

kekalahan, dia berusaha untuk mencabut pedangku dan

hendak membunuhku, lalu aku membunuhnya," kemudian
Nabi $ tidak memungkirinya.

Hadits ini diriwatkan oleh Abu Daud dalam Al MarasiPea dat',

riwayat Ikrimah: Bahwa Nabi $ melihat wanita yang terbunuh di

Thaif.... kemudian dia menyebutkan riwayat serupa.

At-Thabrani meriwayatkannya secara maushul dalam Al lGbifgs
dari hadits Muqassam dari Ibnu Abbas, di dalamnya ada perawi: Al

Hajjaj bin Arthah.

161391. Ibnu Abu Syaibalhess meriwayatkan dari jalur

Abdurrahman bin Abu Arnrah Al Anshari, dengan riwayat serupa, dan

riwayat ifu pun mursal.

:Jtil 8 e::, ,l'j -[rr t.].YooY

€? t'#;l,tr,,f *it t t trtfi

2552-161401. Hadits: Diriwayatkan bahwa rasulullah

$ bersabda, 'Bunuhlah onang-onang fua l<aum muqtrik dan

permalulanlah remaja merela.D '

Hadits ini diriwayatkan oleh Ahmad,eeT At-Tirmidrlees 6uri

hadits Al Hasan dari Samurah dengan lafazh: ljip\

ee4 114ru"i1 Abu Daud (no. 247).
ess 4114r7rn At Kabir(no.120821.
ee5 714ut7u*ru7 lbnu Abu gnibah (12/38+385/no. t4O7 11.
ee7 74usn66l Al Imam Almad (5/12,201.
ee8 5*r, At-Tirmidzi(no. 1583).

*3 # ?"t .u
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Catatan:

Ahmad bin Hanbal berkata99e' Orang tua Yahudi hamper tidak

ada harapan masuk Islam, sernentara pemudanya masih ada harapan

unfuk masuk Islam.

v,jd *3 *v\, Jb fi s:),ii-[rr r\].yoor
[tyi3n&

2553-1614U. Perkataan penulis: Diriwayatkan bahwa
Rasulullah $ bersabda, 'Janganlah lalian membunuh wanita

dan pan rahib."

Hadits ini diriwayatkan oleh Ahmadlm dari hadits h,nu Abbas:

Bahwa Nabi & ketika mengufus pam tentara beliau bersabda,

"Buangkatlah dengan narna Allah dan berp*anglah di jalan Allah...."
Hingga akhir hadits. Dan di dalamnya disebutkan, "Uangan mernbunuh)

anak-anak dan pm mhib."

Dalam sanadnya terdapat perawi bemama hrahim bin Ismail bin

Abu Habibah, dia dhaIf.

161421. Al Baihaqilml meriwayatkan dari hadits Ali, seperti

riwayat serupa, dan di dalamnya disebutkan,

.G Q:r,t :if;t,ti W \, t:;;, rrk t 1

eee Musnad N Imam Ahnzad (5/L2-73).
7000 Musnad Al Imatn Ahmad(7/3001.
tooT 4"-5** Al Kubm(9/90).
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"Dan Janganlah kalian mqnbunuh bayi, vr,nnita, dan

orang yang fua renta. " Dalam sanadnya terdapat ke-dhai'fm dan ke-

muisalan.

Dia juga meriwayatkanny6l0oz dari sisi lain secam munqatthi'di

dalamnya terdapat,

.tgb tril;r tft t:
"Dan janganlah mqnbunuh unnita dan anak k*il."

161431. hnu Abu Hatim meriwayatkannya dalam Al llallMs dan

hadits,lrair dengan redaksi, 
. ...i,riijr t&yttf,#t:

'Janganlah anglau -nroangr-otong dan membunuh anak-

anak. "Diaberkata: Ini mempakan hadits munl<ar.

J*t v ,iljt ;. ,ip. Jtt i-,, ;ahu & fi ,L-y*
...i?;t ts ,(+".G

'Hadits: Bahwa rasulullah dD berkata kepada Khalid

bin Al Walid, 'Janganlah englau membunuh dengan keiam

dan jangan membunuh wanita...."

Telah disebutkan sebelumnya.

7oo2 4"-g** Al Kubn (9/9U.
70os llal lbnu Abu Hatim(L/320-327, no.960).
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lx'U *'t rP h' Jb'6 ,Ly -hr ttl.root
.4t,t

2554-l6tzt4l. Hadits: Bahwa rasulullah $ memotong

pohon kurma Bani An-Nadhir.

Hadits ini diriwayatkan oleh Al Bukhari dan Muslim (muttahq

'alailltou dari hadits hnu Umar dengan riwalnt ini, dan lebih lengkap,

di dalamnln terdapat ryair.

,;3.i:;,pi(,1*tt i.";:ri3l ,Ly -[rr ro].1ooo

.*'*a\'*U'
S!_'{;*'-;t A }:"1 i 

'}LLt 
i t itsj,i\st &'& n:)

2555-[61451. Hadits: Bahwa Duraid bin Ash-

Shammah membunuh pada perang Hunain, sekitar serafus

orang lebih, dia sering diminta ilrut berperang unfuk
menggentarkan musuh1005 dalam perang, maka nabi *
tidak mengingkarinp.

Dalam Shahihanlo0s dari hadits Abu Musa Al fuy'ari, dia

berkata: Ketika rasulullah S selesai berperang dari peperangabn

Hunain, dia mengutus Abu Amir ke Authas, kemudian dia bertemu

dengan Duraid bin Ash-Shamah lalu dia membunuhnya, kemudian Allah

mengalahkan para sahabatrya.

7004 56u611i Al Bukhari (no.23261 dan Shahih Muslim lno. 77 45)
toos 1.576331.
rooo'j6u1ii15 Al Bul<hari (no. 4823) dan Shahih Muslim (no.249g).
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Sisa kisah ini telah disebutkan oleh hnu Ishaq dalam .4s-

Si*h|oo7 secara panjang lebar.

jnt Jt*, 6 ,#1'ol 7i; i; L,o -[r r r lJ. y o o r

J;t J prti$ ,{iL$ ,1i,\'".:) tr,:., *.) *'b, *
t;i ,tS * i ,,ir- ,lnt iir'^r);.)'of !^U 

'yut 
,.i,r

:Jt\;'J*tlf fur c.,:rt,us5c;f u1A

2556-161461. Hadits Ibnu Mas'ud: Bahwa dua orang
lelaki utusan Musailamah mendatangt Rasulullah C dalam

urusan Musailamah, kemudian beliau berkata kepada

keduanya, 'Apal<ah kalian bersl<si bahwa Aku adalah
ufusn Allah?' keduanya menjawab, "Katni bersaksi bahwa
Mnsailamah adalah utusan Allah." Rasulullah bersabda, 'Jika
aku diperbolehlan unfuk membunuh ufunn, malra akan aku
penggal leher l<alian berdua." Kemudian terciptalah
ketentuan Sunnah agar tidak membunuh utufin.

Hadits ini diriwa5ratkan oleh Ahmad,1008 Al guh-1009 66ri

hadits Ibnu Mas'ud. Abu pur61010 meriwayatkan s@ara singkat, begitu

juga An-Nasu'i1011

16L47} Abu Daudl012 juga meriwayatkan dari jalur hnu Ishaq,

dari orang tua yang berasal dari Asyja, yang biasa dipanggil Sa'd bin

1007 Lth. As-Sirah An-Nabawi5ryah karya hnu Hisyam (3/311-313).
1008 Musnad Al Imam Ahnad(L/396, 404],.
to0e Al Mustadrak (3/53-541, dia berkata: Ini adalah hadits yang

sanadnya shahih.
1o1o Sunan Abu Daud(no.2762]l.
1011 As-Sunan Al Kubmkarya An-Nasa'l (no.86761.
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Thariq, dari Salamah bin Nuaim bin Mas'ud Al Asga'i, dari ayahnya,

dari ayahrtya Nuaim:

pr F 11 :'aa# aq li A I i;,; lnt Ji' i;;
BA{n ,:Jiii ,ylSt'of r! Yl :Jv ,iv G ii ,'tuerff

Aku mendengar Rasulullah $ berkata kepada keduanya ketika

mernbaca surat dari Musailamah, 'Ap 5ang kalian betdua katakan?"

mereka menjawab sebagaimana yang telah mereka jawab, maka

Rasulullah $ berkata, "Ketahuilah kalau saja ufusan itu boleh dibunuh,

mal<a pasti aku al<an mqtbunuh kalian betdua."

151481. Abu Nuaim meriwayatkan dalam Ma'ifatu Ash-

Shahabahlols dalam biografi Wabir bin $nhr Al Hanafi, bahwa

Musailamah mengutusn5ra dan hnu Syaghaf Al Hanaft, dan lbnu An-

Nawwahah, sernentara Wabir telah masuk Islam, sedangkan dua omng

yang lain bercaksi kalau dia (Musailamah) adalah utusan Allah dan

Musailamah adalah (rasul) setelah beliau, maka beliau berkata, 'Tangl<ap

mereka berdua," lalu mereka ditangkap, kernudian seorang laki-laki

berkata, 'Berikan keduarryn padaku wahai Rasulullah," kemudian

Rasulullah mernberikannya. 1014

7012 gur* Abu Daud(no.2T6Ll.
1013 Ma'rifatu Ash-Shahabah karya Abu Nuaim (5/2737/no. 6515).
1014 6,',, Al Mulqin berkata dalam Al &dr N Munir (9/921 dalam

sanadnya terdapat Musa bin Ya'qub, yang zhahir adalah bahwa ia
adalah Az-Zuma'l yang stattr^snya belum kuat, terdapat juga Hajib
dan Isa yarlg tidak dianggap tsiqah selain oleh Ibnu Hibban.
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'fi ,L-y -[rrtr].roov
.tl)3,,+at

2557-16149l. Hadits: Bahwa Rasulullah C
mengepung Thaif selama safu bulan.

Hadits ini diriwayatkan oleh Al Bukhari dan Muslim (muttafaq

'alaihlt0Ts dari hadits Abdullah bin Amr, tanpa menyebutkan l<ata sghr
(bulan).

t61501. Merrurut N{u51im1016 dari Anas: Bahwa waktu

(pengepungan) adalah 40 malam.

1615U. Abu Daud meriwayatkannya dalam N Mamsil,1017 63ti

Tsaur, dari Makhul:

**.Jr r;r.ilr,yf jr'e *r;v\t ;* 
"1r",:l

Bahwa Nabi $ mernasang manianiq (pelempar batu) kepada

penduduk Thaif.

At-Tirmi&i meriwayatka11l0l8 tetapi Makhul tidak

menyebutkannya, dia menyebutkan riwalnt mu'dhal dari Tsaur.

16152l. Abu Daud meriwaSntkanlore 6uti riwayat murcalYahya

bin Abu Katsir, dia berkata: Rasulullah S -*g"pung mereka selama

satu bulan.

Shahih Al Bukhari (no. 4325) dan Shahih Muslim(7778)
tot6 Shatiiti Muslim(no. 1059).
roLT Mamsil Abu Daud (no.335).
7o18 Surm At-Ttumidzi (5/951 setelah (no. 27 62).
toTe Matasil Abu Daud(no. 336).
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Al Auza'i berkata: Aku katakan kepada Yahya: Aku sampaikan

padamu bahwa beliau melempar mereka dengan banyak manjaniq,

namun dia mengingkari hal tersebut, dia berkata, "Kami tidak

mengetahui apa maksudnya ini?"

16153] Abu Daud meriwayatkan dalam ,4s-Sunanlo2o i6n f,vr-

jalur: bahwa Nabi $ mengepung mereka hunp selama kurang dari

sepuluh malam.

As-Suhaili berkata: Al Waqidi menyebutkan: Al Waqidi

menyebutkan seperti yang disebutkan Makhul, dan dia menduga seperti

yang disebutkan oleh Salman Al Farisi.

t61541. hnu Abu Slnibah meriwagatkanlo2l 6uri AMullah bin

Sinan: Bahwa Nabi $ mengepung penduduk Thaif selama 25 hari.

l6t55l Dalam hadits Abdunahman bin Auf terdapat sedikit

riwayallozz dari sanad tersebut.

i.,ur 7 *, ;r'i" J- 'fi,Ltr -[r r o1].r o,r,r

' .i$te.,*
2558-161561. Hadits: Bahwa n 

"rf,rff.t C melakukan

manuver penyerangan pada Bani Al Mushthaliq.

Hadits ini diriwayatkan oleh Al Bukhari dan muslim (muttafaq

'alaih1lozs dari hadits hnu Umar: Bahwa Nabi & melakukan

7020 Aku tidak menemukannya, ia terdapat dalam As-Sunan At Kubm
karya Al Baihaqi (9/U).

lo2l Aku tidak menemukannya.
7022 Yaifu meriwayatkan Syai' sebagaimana dalam catatan kaki

naskah asli.
1023 Shahih Al Bukhan(no.2541) dan Shahih Muslim(no. 301.2).
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penyerangan kepada Bani Al Mushthaliq dan mereka pun terkepung,

tetapi beliau tetap memberi mereka makan dan minum.

zrt,,4 a.,vt rL: * '8 :\y -[r r oy].yooq

2559-16t571. Hadits: Bahwa Rasulullah S
memerintahkan unfuk tabyit.toze

Perintah ini belum aku ketahui (khabamya).

161581 Mereka berdua (Al Bukhari dan Muslim) bersepakat

dalam Shahihaiio2s 6uri hadits Ash-Sha'b bin Jatsamah, bahwa dia

mendengar Rasulullah $ ditanya tentang rumah kaum musyrik yang

diserang pada malam hari, dan mereka menyerang para wanita dan

ketunrnan, beliau bersabda, oMerela adalah l<aum musyrikiuga."

Al Baihaqi 6"rLu61026: Ini adalah apa yang telah diriwayatkan

terkait masalah tabyit Az-^hi menganggap bahwa riwayat tersebut

sudah dihapus, sernentam Asy-Syafi'i mengingkarinya.

Ibnu Al Jauzi berkata1027' 1.at*n* membawa kepada sebuah

kesengajaan, sementara hadits Ash-Sha'b tidak bertentangan.

*Hadits Bahwa Rasrrlullah e memas.rng manianiq

(alat pelontar batu) terhadap penduduk 15.i1.1028

702a lzhtit atau baq4nf yaitu menyerang di malam hari -penj
tozs Shahih Al Bukhari(no. 1730) dan Shahih Muslim (no. 1745).
7026 4"5rr* Al Kubm(9/79).
1027 pulu* kitabt N IIam bi Nasil<h Al Hadits wa Mansukhihi.
1028le/6591.

tr Jb
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Baru saja dibahas riwayat ini.

161591 Ibnu Sa'ad meriwayatkanlo2e dari Qtrbaishah, dari

Sufun, dari Tsaur, dari Makhul secara murwL

Abu Daud meriwayatkannp pula, Al Uqaili meriwayatkannyn

s@aftr maushuloso dari sisi yang lain dari Ati.

,e.*.} U:.5 ,ofr W,?:ir ,f '# ,L-;6*
. rc c t tr.'-t, c ) ,rt..fr, Fo :r..tw ,fr-tttt)

' Hadits: Dihnlnlran kepada kaum musgnik tentang
penyerangan pada malam hari, kemudian wanita dan

ketnnrnan mereka diserang, beliau bersabda, "Merel<a

termasuk lraum musyrik."

Telah disebutkan sebelumnln

\t 'u ult'of
g#t)

' Hadits: Bahwa Nabi S melarang untuk membunuh

wanita dan anak-anak.

Hadits ini diriwayatkan oleh Al Bul&ari dan Muslim (muttafaq 'daihl,

dari hadits lbnu Umar, telah disebutkan sebelumnya.

toze Ath-Thabaqat N Kubm(2/1591.
1030 Adh-Dhubfa karya Al Uqaili (2/2431, Abdullah bin Hakim bin

Jubair Al Asadi, dia menrpakan seotang Rafidhi5yah yang sesat.

:rtt ,p * ,# i-,i p rL+-*
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* ,P'u l' '+ irif r;fur Jt)l 'LY*
' Hadits: Melenyapkan dunia bagi Allah lebih mudah

dari pada membunuh seonang muslim.

Telah disebutkan sebelumqa.

'u *1t u ,tlr U p,i {'ht J-'fi ,Ly*
.-j6it

' Hadits: Bahwa Rasulullah Q menganggap ,r,"turit-r,

diri dari medan perang sebagai dosa besar.

Telah disebutkan dalam bab hukuman bagr' orang lrang

menrfitnah.

'[Perkataan Umar -akan datang berikutnya- demikian
perkataan Ibnu Abbasl. 1031

Uf;l ,bt Ji, 6- :JG tL, ,tf ,L-y -[r r 1 .]. y o 1 .

g :Ju stJr J,4 &;#6 |6 Ft,; i-:;t;t i
,V P ,f* ,,g;'51'-h:"" e rtr'St'#v

2560-151601. Hadits: Bahwa seseorang berkata,
"Wahai Rasulullah bagaimana pendapatmu iika aku

menpsup ke lingktmgan kaum musr;rik dan aku perangi

mereka, hingga aku terbunuh apakah aku akan masuk

1031 pi antara dua kunrng terdapat di dalam naskah asli, naskah (d, (g)

dan ( o).
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surga?" Beliau bersaMa, "15n, bisa, " lalu lelaki tersebut
menjrusup ke barisan kaum muglrik, dia pun berperang
hingga terbunuh.

Hadits ini diriwayatkan oleh Al Hakim dari hadits Tsabit dari

Anas, Bahwa seseorang berkulit hitam datang kepada nabi.... Hingga

akhir hadits dengan makna hadits yang sama, tanpa menyebutkan kata

penyusupan. .

161611. Dalam Ash-Shahihaindari Jabir, dia berkata:

A$ ,-&it G iG rt.ij .r1 .Ir J;, U d';l ,l,y' ,lu

U ,P'5"'; ,s*- ,,1 ,i rt;
Seseomng berkata, "Dimanakah aku wahai rasul iika aku

terbunuh dalam peperangan?' Beliau menjawab, "Di surga," maka dia

mernbuang kurma-kurma yang berada di tangannln, lalu dia berperang

hingga terbunuh.

16162l. hnu Ishaq meriwalatkan dalam N Maghazi dari Ashim

bin Umar bin Qatadah, dia berkata:

,:t J-, t;- :p)dt'i. J'f JG ,)T.ii ,fir &t il
ilfiirt G i*'"-;, ig ol ,JG V*'u JG 

'",iSr itz,bi- c

U e fi*,i:G'i ,n)r'r:*1i d-e ;.A-

Ketika umat manusia berhadapan dalam perang Badar, Auf bin

Al Harits berkata, 'Wahai Rasulullah apa yang membuat Tuhan tertawa

dari hamba-Nya?u Beliau menjawab, 'Dia melihat hamba-Ng mentrusup

dalam pepenngan, dan metnbunuh musuh dengan diam4iam."
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Kemudian Auf melepas baju besin5a aur, -uju untuk men! rsup hingga

terbunuh.

prdt i. e*i ,:;;i t\?'of ,L-t- -[r r rr].r or r

2561-161631. Hadits: Bahwa Ali dan Hamzah dan
Ubaidah bin Al Harits berduel pada perang Badar bersama
Utbah, Syaibah bin Rabi'ah, dan Al Wdid bin Utbah atas
perintah Nabi Q ketika mereka meminta untuk itu.

Hadits ini diriwayatkan oleh Abu puu61032 dari hadits Ali, dan

riwapt ifu pun terdapat dalam riwayat Al Bukhari1033 secara ringkas.

16164l. Dan diriwalatkan oleh Al Bukhari dan MuslimlGa 611

hadits Qais bin Abbad, dari Abu Dzar secam ringkas juga.

)P g:Ht ?; )tt;. W Ll q:, ,l'.;-[r r ro].r orY

.'r:, *';
2562-16L651. Perkataan penulis: DiriwalTatkan bahwa

Ali berduel dengan dengan Amr bin Abd Wudd pada perang
Khandaq-

Ibnu Ishaq meriwayatkannya dalam pembahasan peperangan

secara munqathi'.

7032 5*r, Abu Daud(no.26651.
1033 shaliili Al Bul<hari(no. 3957).
103a Shaliih Al Bul<hari(no. 3965, 3968).
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161661. Sementara itu Al 11uLi-1035 meriwayatkannya secara

maushuldari hadits Ibnu Abbas.

Catatan:

Dan tercantum dalam (kitab) fu-Raf i: Amr bin Ubaid, dan itu

adalah kekeliruan dalam penulisan.

)rcr,';';-[r r rv].r orr

.t+7

2563-tGL67l. Perkataan penulis: Muhammad bin
Maslamah berduel dengan Marhab pada perang Khaibar.

Ibnu Ishaq dalam Al Maghazi (menyebutkan): Abdullah bin Sahl

saudam Bani Haritsah menceritakan kepadaku, dari Jabir, dia berkata:

Marhab Al Yahudi keluar dari benteng Khaibar, sementara dia telah

mengumpulkan senjatanya, seraya mengucapkan syair.... Lalu dia

menyebutkan syaimya, maka Nabi $ bersaMa, oUnfuk siapa ini?'

Muhammad bin Maslamah berkata, "Aku wahai Rasulullah....' lalu dia

menyebutkan hadits dan kisahnya.

Diriwayatkan oleh Ahmad1035 dan Al 11uLi-1037 dengan makna

hadits yang sama. r

Al Hakim berkata, 'Sanad hadits ini shahih, dan khabar yang

mutawatirmenyebutkan bahwa yang membunuh Marhab adalah Ali.'

Al Mustadmk(3/32).
Musnad hnam Ahmad (3/385).
Al Mustadrak (3 / 436-4371.

1035

1035

1037
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n g',:rt'fi ,s :j.:'dI -[r r r,r]. y o 1 r'g

2564-16t681. Perkataan penulis: Diriwayatkan bahwa

Ali berduel dengann3Ta.

Hadits ini diriwayatkan oleh Muslim dalam Shahilrnyalo3s 6uri

hadits Salamah bin Al Al$/a dengan rdaksi yang panjang, di dalamnya

disebutkan: lalu Marhab keluar seraya berkata:

Khaibar mengetahui bahwa aku adalah Marhab

Penilik senjata Sang tajam, samng phlaunn tmng berpengalaman

Ali berkata:

,4ku adalah omng tnng dibqi nann singa olelt ibuku

Sepati singa hutan yng fidak disanngi wtuk dilihat

.t-"U i.l, w" tdI-1r \ 1 qJ. y o 1 o

2565-16169l- Perkataan penulis: Dan Az-Zubat
berduel dengan Yasir.

Diriwayatkan oleh hnu Ishaq dalam Al Maghadose dan Al

Baihaqilmo secara munqati'.

t6170]. Dan dalam riwayat Al Bul'harilo4r 6uri riwayat Hisyam

bin Urwah, dia berkata: Az-Zuban berkata, 'Aku berhadapan dengan

Ubaidah bin Sa'id bin Al Ash pada perang Badar...." lalu dia

menyebutkan kisah penrbunuhannya kepadanya.

7038 Shaliili Muslim (no. 1807).
103e As-Syinli An-Nahwiph, karya hnu Hisyam (3/385).
to4o 4^5** Al Kubn (9/L3Ll.
1041 Shahih N Bukhan(no. 3998).
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c? itfr ;.r tit'fi,t G'; Ll e:3t ,'i';*

fu ;v ?rt * :t J;' t1-:tL'$:i

penulis: DiriwaSntkan bahwa Auf dan

Mu'awwidz kedua putera Afra keluar pada perang Badar,
dan Rasulullah C fidak mengingkari keduanya-

Hadits ini diriwayatkan oleh Al Bukhari dan Muslim (muttafaq

'alailltdari hadits Abdurrahman bin Auf. Dan hadits ini telah disebutkan

dalam pernbahasan pernbagian harta fai 'dan harta rampasan.'

Dan akan dikerrukakan pada pernbahasan setelahnya.

?; A" Lt:r; l''*'ol,st))'$ -[r r vI]'r orr

.*i;r'b, & lt Jh i)L'$i {t,!4t Jt ru.

2566-16L7U. Perkataan penulis: DiriuaSTatkan bahwa

Abdullah bin Raunhah keluar pada perang Badar untuk
menjadi orang yang berduel, dan Rasulullah C fidak

mengingkarinyn.

hnu Ishaq meriwaSntkannln di dalam Al Maghazl042 6uti

Ashim bin Umar bin Qatadah: bahwa Utbah bin Rabi'ah keluar bersama

saudaranya, S5nibah dan anaknSn Al Walid, hingga dia sampai kepada

sebuah barisan, lalu dia mengajak berduel, maka keluar padanya tiga

orang dari kaum Anshar, 5raitu Abdullah bin Rawahah, Mu'awwidz dan

Auf kedm putera Afra', lalu dia menyebutkan kisahnSn.

1042 4t-5i*1i An-Nabawigh. karya lbnu Hisyam (2/3651.
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r-J tl ,.,rikir ori:, F 1f;,t :i'; -Yo1v

2567. Perkataan penulis: Tidak dimalmrhkan unhrk
membawa kepala kaum kafir, karena Abu Jahal kefiI<a telah

terbunuh kepalaqn dibawa.

Orang-orang Irak berkata: Tidak pemah dibawakan satu kepala

pun,: kepada Rasulullah $, sementara ifu dibawakan kepada Utsman

kepala-kepala sebagian dari orang-omng mus5nik, narnun dia

mengingkari hal ifu, dan dia berkata, "Hal ini tidak dilakukan di zaman

Rasulullah &, d* tidak pula pada Zaman Abu Bakar dan Umar."

Mereka berkata, "Apa lrang diriwa5ntkan dari riwayat mengenai

dibawanya kepala kepada Abu Bakar, maka mengenai keber-rarannya

telah diperbincangkan. " Selesai.

I6L72l. Adapun riwayat mengenai dibawanya kepada Abu Jahal;

maka telah diriwayatkan oleh Abu Nu'aim dalam N Marikfio43 6uri

jalur Ath-Thabrani dalam biosrafi Mu'adz bin Amr bin Al Jamuh, bahwa

Ibnu Mas'ud memotongnya (memenggalnya), lalu membawanya kepada

Nabi $.
t61731. Diriwayatkan oleh hnu Majafiloea dari hadits Ibnu Abi

Aufa: bahwa Nabi $ melaksanakan shalat dua rakaat ketika mendapat

kabar gembira atas (dipenggalnya) kepala Abu Jahal. Sanadnya hasan,

namun Al Uqaili1045 menganggap gharibhadits ini.

"r lOL74l. Dan diriwayatkan oleh Al Baihaqilotls dari Ali, dia

berkata,

Ma'rifah,Ash-Shaha bah (5 / 244.0l..

Sunan lbnu Majah (no. 1391.).

Adh-Dhubfa, karya Al Uqaili (2/L501.
As-Sunan N Kubm (9 /L32!,.

1043

to4.l.

1045

to45

.*l; J; Ji
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*+; yfrr*tivbr *Ut it-
'Aku mendatangi Nabi $ dengan mernbawa kepala Marhab."

16175l. Dan dalam Al Mamsil Abu Daud,10a7 di6q76y6fl1an dari

Nadhrah Al Abdi, dia berkata: Rasulullafi $ berhadapan dengan musuh,

lalu bersaMa:

.p 6 bt ;e * ,iGie. n
'hran,gsiapa Snng datang a*n* -*rU* afu kepala, maka

Allah alen memberi apa t/ang dia harapkan." Kemudian datanglah

kepada beliau dua orang lelaki dengan mernbawa satu kepala.... Hingga

akhir hadits.

Abu Daud berkata: Mengenai ini terdapat beberapa hadits,

namun tidak ada satu pun yang shahih.

AI Baihaqilffi berkata: Ini walaupun benar, di

terdapat perintah unfuk mernbunuh musuh, nalnun di dalamnya tidak

disebutkan (perintah untuk) mernbawa kepala dari negeri 5nng s!,irik

menuju nqeilslam.

161761. Kernudian diriwayatkan dari Az-Zuh6l04e, dia berkata:

Tidak pemah ada satu kepala pun yang dibawa kepada Nabi $ menuju

Madinah, dan tidak pula pada perang Badar, sementara ifu dibawakan

kepala (musuh) kepada Abu Bakar, namun dia mengingkari hal ifu, dia

berkata, "Dan oftmg yang pertama kali dibawakan kepala-kepala

kepadanya adalah AMullah bin Az-Zubair."

Al Marasil, karya Abu Daud (no.296)
As-Sunan Al Kubn 19 / 133).
Sunan &Id bin Manshur (2/288/no. 265L1 dan As-Sunan Al
Kubm karya Al Baihaqi (9/L321.

LO47

10t18

1049
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l6t77l. Dan diriwayatkan oleh An-Nutu'i1050 dan lainnya dari

hadits Abdullah bin Fairuz Ad-Dailami, dari ayahnya, dia berkata: Aku

mendangi Nabi $ dengan membawa kepala Al fuwad Al Insi.

Abu Ahmad Al Hakim berkata dalam Al Kuna Itu adalah keliru;

karena Al Aswad dibunuh pada tahun 11 pada masa Abu Bakar, dan

juga Nabi $ menyebutkan keluamya Al Aswad yang berasal dari Shan'a

setelahnya, bukan pada masa hidupnya.

Ibnu Al Qathanlosr berkata: Para perawinya tsiqah, sementara

itu periwayatan Dhamrah riwayat tersebut secara menyendiri tidak

memberi pengaruh buruk. Barangkali maknanya dia membawanya

(kepalanya)kepada Rasulullah $ dengan tujuan kepadanya, dengan niat

bersegera mernberitahukan kernenangan, nalnun kebetulan beliau $
telah meninggal.

Aku katakan: Perkataan Al Hakim 5nng mengatakan bahwa Al

Aswad tidak keluar tidak dapat diterima, dan telah ditetapkan bahwa

awal keluamya dia yaitu pada masa Rasulullah $. Adapurn makna dari

saMa beliau $ bahwa dia keluar setelah itu, adalah setelah besamya

perlawanannya, dan besamya fitrahnya, dan seperti itu, dan dia dibunuh

karena ifu, oleh karena itu fidak ada huijah di dalamnya; karena tidak

adanya perhatian Nabi $ dan ketetapan S"1iuu,1052 dan telah benar

adanya dari Abu Bakar mengingkari akan hal itu.

16178l. Diriwayatkan dari Sphin dalam Al Afnd, karyanya -dan
dari jalumya As-Salafi dalam Ath-Thuyuri5n[o53, dia berkata:

t05o 4"^5** Al Kubm, karya An-Nasa'l (no.8672).
lost kt , Al Wahm wa Al lham (5/3891.
7os2 Dari sini hilang tulisan dalam naskah (d banlaknya sekitar 5

halaman dari cetakan Qurtubah.
1053 Dalam anotasi naskah asli: Itu adalah lttab fawa 'id dari Ath-

Thuyuri.
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Muhammad bin Harun mencerita}an kepada karni, Muhammad bin

Yahya Al Al Qhat'i menceritakan kepada kami, Abdullah bin Ishaq bin

Al Fadhl bin AMurrahman menceritakan kepadaku, ayahku

menceritakan kepadaku, dari Shalih bin Khawwat, dari Abdullah bin

Abdun'ahman, dari Abu Sa'id Al l(hudri: Kepala .pertama yang

digantung dalam Islam adalah kepada Abu Izzah Al Jumahi, Rasulullah

$ menebas lehemya, lalu kepalanyra dibawa di atas tombak, lalu dikirim

ke Madinah.

Adapun mengenai dibauaanp (kepala) kepada Utsman; maka

aku fidak mendapatinya, m€rnang benar terdapat riwayat yang

menyatakan dibawanln kepala-kepala ke hadapan Abu Bakar, nalnun

dia menginglmri perbuatan tersebut, sebagaimana png telah disebutkan.

I6L7gl. Diriwayatkan oleh Al Baihaqilosa dari hadits uqbah bin

Amir: Amr bin Al Ash dan sy[ahbil bin Hasanah mengutus uqbah

unhrk mernbawa paket kepala Yannaq Al Bifuiq AqrSyam kepada Abu

Bakar, kefika dia sampai kepada Abu Bakar maka dia mengingkari hal

itu, lalu 
^Uqbah 

berkata padanya, 'Wahai khalifah Rasulullah,

sesungguhnya mereka berbtrat hal itu pada kita." Maka Abu Bakar

berkata, "Apakah kamu mgnsnkuti kaum Persia dan Romawi?! Jangan

dibawakan kepala padaku, akan tetapi cukup dengan tulisan dan

khabar." Sanadnya shahih.

Aku katakan' diriwa5ratkan oleh An-Nasa'i di dalam Al
Kubn.L055

Aku tidak mendapati hadits inidalam cetakan Ath-ThuyriSnt,
namun disebutkan oleh kedua muhaqqiq dalam tambahan nash

yang terdapat dalam naskah tulis (4/1384).
7054 As-Swlan Al Kubn,lortla An-Nasa'i (no. 8673).
to55 As-Sulan Al Kubm, kann An-Nasa'i (no. 8673).
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t61S0l. Diriwayatkan oleh Al Baihaqil0s6 dari jalur Muawiyah

bin l$udaij, dia berkata:

.*;tL s), rjy,Le y. a

,:;3t *\ti:+ *: t;X ,f nl # ,)'s;6
k ,:t ,q-Ht liti- e,lr..r$t ?i'i1 :Sv ,* i?t?nt a;

'; Kami berhijrah pada masa Abu Bakar, kefika kami ditempatnya

beliau muncul di atas mimbar, lalu dia memuji Allah, dia berkata, "Telah

datang kepadaku kepala Yannaq Al Bitiq, dan kami tidak merniliki

keperluan dengannya, akan tetapi ini adalah sunnahnln orarg aian

(selain arab).'

151811. Dan aku melihat ddam Kitab Akhbar Z:ryad karya

Muharnmad bin Zakarln Al Ghalabi Al Alfibari Al Bashri, dengan

sarndnya kepada Aqrsya'bi, dia bakata: Tidak dibawa satu kePala pun

kepada Basulullah, tidak kepada Abu Bakar, fidak kepada Urnar, tidak

pula kepada Utsman dan tidak pula kepada Ali. Orang yang pertama

kali kepalanya dibawa adalah Amr bin Al Hamq, dibawa kepada

Muawiph.

';A,, # sjU. zaL )u.i'; E ,i:; -[r r rr].vorr
.Pt6t i

2568-16L821. Perkataan penulis: Uqbah bin Abi

Mu'aith dan An-Nadhar bin Al Haris tewas dalam perang

Badar.

tos6 As\Sw1an Al Kubm(g/L3Zl .
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fuy-Syaft'11057 berkata: Beberapa orang ahli ilmu dalam

peperangan (Al Maghazi dari golongan Quraisy dan lainnya

mengabarkan kepadaku: Bahwa Nabi $ menawan An-Nadhar bin Al

Harits Al Auari pada perang Badar, Ialu mernbunuhnya dengan shabr.

Dan beliau juga menawan Uqbah bin Abi Mu'aith pada perang Badar,

lalu mernbunuhnya dengan cara shabr.

161831. Dan diriwaptkan oleh Al Baihaqi1058 dari ialur

Muhammad bin Yahya bin sahl bin Abi Hatsmah, dari ayahnya, dari

kakeknya:

lk # ej ;;.a;| '6pa.P ?y i €G;ffut9Z
.)$ :JG {r3.1 U 

-#,en u :Ju;

bahwa Rasulullah $ menemui para tawanan, ,* itu di Irq

Zhabiyah, lalu beliau memerintahkan Ashim bin Tsabit, lalu dia menebas

leher Uqbah bin Abi Mu'aith dengan abr(mernuriaranya, sementara dia

hidup dan dibunuh dengan dilempar dan sebagainp), "Apa untuk anak

kecilya Muhammad" beliau menjawab, "Nenka."

Dan diriwaya&an oleh Ad-Daruquthni dalam Al Afxad,lose dia

menambahkan, "Neraka bagi mereka dan bagi ayah mereka."

t61841. Dan dalarn Al Mamsill<arya Abu Daud1050 diriwayatkan

dari Sa'id bin Jubair, bahwa Rasulullah $ mernbunuh tiga omng dari

kaum Quraisy pada Perang badar dengan cara shabr

1057

1058

1059

1050

Ma'rtfah As-Sunan wal Atsar(no. 5369).
As-Sunan Al Kubm (9 / 6+65).
Athraf Al Ghara'ib, karya Ibnu Thahir (no. 3969).
Mamsil Abu Daud(no. 337).
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(memenjarakannya, lalu mernbunuhnya dengan cara melemparinya dan

lainnya); Al Muth'im bin Adi, An-Nadhar bin Al Harits, dan Uqbah bin

Abi Mu'aith. Selesai.

Dan perkataannya, "AMullah bin Adi' adalah kekeliruan dalam

penulisan, namun yang tepat adalah 'Thu'aimah bin Adi,' demikianlah

yang diriwayatkan oleh hnu Abi Syaibah,1051 sernentara itu Ath-

Thabrani meriwaytkannya secara maushul di dalam 41 4u"u71rl062

dengan menyebutkan lbnu Abbas.

t'of ;"n ;ttO oj.,* 
.7rl,fj-hr,r,ol.tort.Es -*v ,yfi; x*;i * |u.A

2569-16L851. Perkataan penulis: Dan beliau berbuat
baik kepada Abu Azzarh Al Jumahi untuk tidak
memer.rngrnlra, namun dia tidak menepatinln, maka beliau
memer.rngrnln pada perang Uhud, lalu dia ditawan dan

dibunuh.

Al Baihaqil063 meriwayratkannya dari jalur Sa'id bin Al Musagrab

dengan kisah ini secara panjang lebar, di dalamnya disebutkan: Maka

beliau bersabda, 'Mana janji WnS engl<au bedkan pdaku, demi Allah

perlautananmu di Makkah tidak akan terhapus, kamu berkata, 'Aku telah

mengolok-olok Muhammad dua kali'.'Sa'id berkata: Nabi $ bersabda:

;f; il'u Lu, uitlt

Mushannaf lbnu Abi $nibah(7/360).
Al Mu'jam Al Ausath (no. 3801).
As-Sunan N Kubm(9/65).

1061

7062

1053
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'saunggwhnSa seoftng mukmin tidak diggit (diazab) dari suatu

lanngan sebntnk dw l<ali.o

lr' ;- ulrl.:f:jbi /.i)tk 4* -[rr^1].yov.
.y1tbf 'u|.r4:6?l *;'fitbfi?f)A u'tv'lr3 *

2570-161861. Hadits Imran bin Hushain: bahwa Nabi

Q menebus seoriang lelaki yang ditawan oleh sahabatnya

dengan dua orang lelaki 1nng ditawan sebagian

shahabatn5Ta.

Hadits ini diriwayatkan oleh Muslim dalam Shahilmyalo6a

dengan redaksi yang panjang. Diriwayatkan pula Ahmad,lo0s Or-

Tirrnidzi1066 dan 16rr,, 11i56*1067 secara ringkas dengan rnakna hadits

yang sama di sini.

."rH ,'i. a)f 1q G )Ar .r*1, ,l:j -y ov \

2571. p"rf,ut-r, penulis: Mengambil harta dalam
penebusan tawanan perang Badar, adalah masyhur.

Aku katakan: di dalamnya terdapat beberapa hadits,

diantamnya:

167871. Hadits hnu Abbas, dia berkata: Ketika perang Badar,

Rasulullah $ melihat kepada kaum musyrikin mereka berjumlah seribu,

rceA Shaliili Muslim(no. 1641).
1065 714u"nu4 Imam Ahmad (4/426, 432).
to66 Surun At-Tirmidzi(no. 1568).
to67 Shaliih lbnu Hibban(Al lhsan/no. 4859).
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dan melihat kepada shahabatrya, mereka berjumlah 317 orang....

Hingga akhir hadits. Di dalamnya disebutkan:

$t bf 6rl ,-eyz,Jt, dt i. ,!, Jh c. ,.5-. I ,Sut

,tv-,y '&# bf llr ;:, ,r,L3t JLi:ti ri LK ,t$t &
'ju t.+[Jt i.t U a; 6 ,rrt *a ?rt,p i' J-*r'Jui
t*|:fi a;rf ,F,it ,k ,f ,sl, qlt url 6 ,.i,ri I ,,-'tli

t ?!.. .o 
t '

...'cJt t, i- lt,f lie 6 cs*,JvJeeia;*
Abu Bakar berkata, 'Wahai Rasulullah, anak paman dan

keluarga, aku berpendapat hendaknya engkau mengambil fidyah dari

mereka, sehingga kami meimiliki kekuatan atas kaum kafir, dan semoga

Allah memberi hidayah mereka kepada Islam," maka Rasulullah $
bersabda, 'Apa pendapbnu umhai lbnu Al Khathab?" aku katakan,
uTidak, demi Allah aku tidak berpendapat seperti pendapat Abu Bakar,

akan tetapi aku berpendapat hendaknya engkau memberi kuasa kepada

kami agar kami dapat menebas leher-leher mereka." Dia berkata,

"Beliau tertarik dengan pendapat Abu Bakar, dan beliau tidak tertarik

dengan pendapatku..,." Hingga akhir hadits dengan panjang lebar.

Diriwayatkan oleh Ahma61068 6u,l Al Hakiml6e dengan berbagai

redaksi.

t61881. Dan diriwaptkan oleh Ahrnadlo7o 6ri hadits Anas:

ro58 114unu4 Imam Ahnad (7/30).
7o5e 41 14rtaudnk (2/329).
toTo Musnad Imam Ahmad(3/2431.
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til^.,s1Lf e il,'ryt p:, *v\t * yt J;:rLl
)"4t'e J:rr,, |&:;'r;t}f ,sj ,k I ,Sw

bahwa Rasulultah S berkonsultasi dengan or*n-o-rrn
mengenai tawanan pemng Badar, maka Abu Bakar berkata, "Aku

berpendapat hendaknya engkau memaafkan mereka, dan menerima

tebusan mereka."

t61891. Diriwayatkan oleh Abu Daud,lOzt An-Nasa'i1072 dan Al
guLi-1073 dari hadits hnu Abbas, dia berkata:

#T be,st ;tf iq *i ,11 ht ,u lnt Jy, ,F
'iu;;"|

"Rasulullah menjadikan tebusan penduduk Jahiliyah saat itu
adalah ernpat ratus."

t61901. Dan diriwayatkan dari Anas:

,{,t *v !tt.* i' J;t tritbr.,tiojlr 'u 
"tr;t'of

4 o;u ,t :Ju;',iirq ,& t+t fl ':)?n ,aio*t $t t
b)t

Bahwa beberapa lelaki dari kalangan Anshar meminta izin

kepada Rasulullah &, mereka berkata, "lzinkan kami unfuk

ro71 Sunan Abu Daud(no.269l).
1072 4"-5rna Al Kubm, karya An-Nasa'l (no. 8661).
1073 41 yl4uttudrak Q/125]l.
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meninggalkan tebusan unfuk anak saudari kami Abbas," beliau

bersaMa, 'Janganlan' kalian biarkan (tin4galkan) dhham itu."
Diriwayatkan oleh Al 3rL1',uri. r07a

Ibnu Ishaq telah menyebutkan dalam Al MaghazfoTs mengenai

penebusan tawanan perang Badar secara mendetail, dan ifu cukup jelas.

*:r r:)Lbt ,* lnt Jyt';:r,t', -[rrrr].rovr
.yTt/,t'st;l &

2572-1619I]. Perkataan penulis: Rasulullah C
berbuat baik kepada Abu Al Ash bin Ar-Rabi'.

Diriurayatkan oleh AhrnadtoT5, Abu pur61077 dan Al11u6rrr1078

dari hadits Aiq,rah:

);t'.-. *i-:'Ja; rr2t*f uq vp ASJ,'JLl 5 A

|a g!)r /. fat ,rj V, o.t4 G *3 ;)L ilr ,t nr

fr,fdt,i *ArW',f az*uk ,rl s;yll-l*r
i?, of ,,lu:' ,i+r*';, ,it b, *,, tr \t * ,1ii;, 6T:,

,i;Abft ,:i :t;t- ,rA ,l.:.^Jt t r:!'j: ,tiyf q tr;yi ol

.Q elt {r tr',r,

to74 56u1ri6 N Bul<hari(no. 30218).
1075 4-5iru1i An-NabawiSah, karya Ibnu Hisyam (2/292-2931.
to75 14*ru4 Imam Ahmad (6/27 61.
1o77 5*rm Abu Daud(no.25921.
1078 41 714rt7udnk (3/23).
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Ketika penduduk Makkah mengirim tebusan untuk tawanan

mereka, Zainab puteri Rasulullah $ mengirim harta unfuk menebus

suaminya Abu Al Ash bin fu-Rabi, dia mengirim harta yang di dalamnya

terdapat sebuah kalung, yang mana kalung ifu adalah pemberian

I$adijah kepadanya ketika dia menikah dengan Abu Al Ash, ketika

Rasulullah $ melihatrya beliau pun sangat menyayanginya, dan beliau

bersabda, 'Apabila menurut kalian, kalian membebaskan unfukng

tawanann5/a, dan mutgembalikan hafta mililmia Pdanpo mereka

berkata, 'Ya," metreka pgn mernbebaskannya dan mengernbalikan yang

menjadi miliknya kepadanp.

.)el ; ti Jr'J3 ,l'; -h r r rl . r ovr

2573-161921- Perkaban penulis: Beliau berbuat baik

kepada Tsumamah bin Utsat.

y*1irrr1079 meriwayatkan dari Abu Huraimh: Rasulullah $
mengutus sekawanan kuda ke amh Najd, lalu sekawanan kuda itu

datang dengan seomng lelaki dari Bani Hanifah 5nng disebut Tsumamah

bin Utsal, lalu mereka mengikatrya di salah satu penynngga tiang

masjid, lalu keluarlah Rasulullah $, beliau bersabda, oApa 
Snng ada

padamu wahai Tsumamah?o dia berkata, 'Wahai Muhammad, aku

memiliki kabar baik, apabila kamu membunuh maka kamu akan

membunuh 5nng halal darahnya, apabila kamu mernberi nikmat maka

kamu memberi nikmat kepada orang yimg bersyukur, dan apabila kamu

menginginkan hartia, maka pintalah maka akan diberi sesuai

kehendakmu...." Hingga akhir hadits, di dalamnya disebutkan,

roTs 57u1ri1, Muslim (no. 1764).
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"Bebasl<anlah Tbumamah," dan asalnya terdapat dalam riwayat Al

3u1r1',uri.loso

t,)h d'; Giv'6 ,q* i.r ql- -[rrrr].rovt
otr u:lf t;;! t G'A' ,? unl d ofi'ol',4. ok 6\

t;r*.}i,r iif '&rnL'l€,;r, trk t5 ,-^Ej"+At €.t l\ ii
p.jrlLh, *Ut,p {it".t1';::a&,1il :atl\t G
'o{2 

,-^r3gLt trjt3, tt;: ,gP trit3,'01 ,# )Uu;,x/its
.F.r36 5iv

2574-161931. Hadits Ibnu Abbas: Bahwa dia berkata

mengenai firman Allah, 'Tidak pafut bagi seorang Nabi

mempun5ni tawanan sebelum dia dapat melumpuhl<an

musuhnya di mula bumi," (Qs. Al Anfaal [8]: 67], bahwa itu
terjadi pada perang Badar, pada saat ifu kaum muslimin

masih sedikit. Ketika mereka semakin banyak dan
kekuasaannya pun semakin menguat, maka Allah &
menurunkan firman-N3n setelah ifu mengenai tawanan,
"Dan sesudah ifu lamu boleh membebaslran merel<a atau

menerima tebuan," (Qs. Muhammad l47l: 41, maka Dia
menjadikan Nabi $ dan orang-orang yang beriman hams

memilih suafu pilihan mengenai mereka; apabila mereka

mau mereka boleh membunuhnya, apabila mereka mau

maka mereka boleh menjadikannya budak, dan apabila mau

mereka boleh meminta tebusan darinya.

roso Shaliih Al Bukhari(no. 4372).
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Al Baihaqilo8l rn"ri*urug,rlnya dari hadits Ali bin Abi Thalhah,

darinya, dengan makna hadits yang sama.

Dan Ali;.dikatakan bahwa dia tidak mendengar dari Ibnu Abbas,

akan tetapi dia mengambil tafsir tersebut dari sahabat-sahabtnya yang

tsiqah seperti Mujahid dan lainnya, sementara itu Al Bukhari, Abu Hatim

dan lainnya telah bersandar kepadanya dalam tafsir.

167941. Abu Daud1082 bet'kata: Ahmad menceritakan kepada

kami, Abu Nuh menceritakan kepada kami, I}rimah bin Ammar

menceritakan kepada kami, Simak Al Hanaft menceritakan kepada

kami, Ibnu Abbas menceritakan kepada kami: Umar bin Al Khathab

menceritakan kepadaku, dia berkata, "Ketika perang Badar beliau -yaitu
Nabi Muharnrnad $- mengambil tebusan, rnaka Allah menurunkan

firman Allah, 'Tidak pfut bagi s@ftng Nabi manpunyai

tawanan...... sil<san Snng b6al 1oa3', kernudian dihalalkan bagi mereka

(omng-omng yang beriman) harta mmpasan perang.

*t is ?u, ,t-. ,;t 'of ,;rl .i*-[r r r o]. Y ovo

Ct ,i1r uK *A J, Ua bG;,tt ok ? ,,# i;ic
o'ir4);l;

2575-161951. Hadits Mu'adz: Bahwa Nabi S
bersabda pada perang Hunain, "Seandainsn perbudalan
dibolehlnn bagi banga Anb, mala pada hari ini hanya ada
tawanan dan tebusn."

As-Sunan Al Kubm (6/323-324).
Sunan Abu Daud (no. 2690).
Dalam naskah asli tertulis, 'Adzabun aliim (sil<sa tnng pdih)."

1081

lo82
1083
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Al Baihaqilo& menyebutkan: AsySyafi'l menyebutkannya dalam

Al Qadim dari hadits Mu'adz bin.Jabal, dari Al Waqidi, dari Musa bin

Muhammad bin Ibrahim At-Taimi, dari aSnhnya, dari As-Saluli, dari

Mu'adz. '
Dan Al Baihaqi juga meriwayatkan dari jalur Al Waqidi.

Sementara itu Ath-Thabmni meriwayatkannln dalam AI

11u6ir1085 dari jalur lain yang di dalamnya terdapat Yazid bin lyradh, dan

dia adalah periwayat yang lebih dhalf dariAl Waqidi.

.hr !r 4y $i ,F J6t JSI'ol L,:rt ,ir,o*

'Hadits, "Alru diperintahlan unfuk membunuh
manusia hingga merel<a mengucapkan 'Laa ilaaha illalkh
(tiada tuhan *lain Allah)'.'

Hadits ini telah disebutkan.

iiq tsi:rf t*f sy 1r;sr 4,Ly - [r r r r]. r ovr

ct;f,t
2576-161961. Hadits, 'Suatu kaum apbila merel<a

masuk Islam, mal<a danh dan harta mereka terJaga."

Abu Daudlos meriwayatkannya dari hadits Shakhar bin Al

Ailah, di dalamnya terdapat sebuah kisah.

Pelajaran yang dapat diambil:

As-Sunan Al Kubn (9 /7 31..

N Mu'jam Al Kabirlno.20/L68/no. 355).
Sunan Abu Datd(no. 3067).

1084

1085

1085
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Al Ailah adalah ibu Shakhar

Hadits lain yang berkaitan dengan bab ini:

161971. D.ari Abu Hurairah diriwayatkan secara mar{tt',

.,j.;iia e*t;
'kmngsiapa Snng menymhkan dii terhadap sauatu maka dia

adalah miliknta.'

Driwayatkan oleh Abu Ya'1a,10a7 Ibnu Adilos menganggapnya

dha'ifkarena adanya Yasin Az-7ay1at yang meriwayatkannya dari Az-

zJuhn.

Al Baihaqil08e !gd<a16: Sesungguhnln hadits itu diriwa5ntkan

dari hnu Abi Mulaikah, dari Urwah secam mursal.

Mengenai mursal Urwah; diriwayatkan oleh Sa'id bin Manshur

dengan pam periwayat yang tsiqah.

?c *:r rlLii, * ,.ultif ,Ly -[rrrr].rovv
,at;f uj,itl"t,a :;t ,& 6.t rf, -ru'{-;u ,A1 4

.rbt tJ;'{rl,

2577-16198l- Hadits: Bahwa Nabi C mengepung

Bani Quraizhah, lalu Tsa'labah dan Asad kedua putera

Sa'yah masuk Islam, maka keislaman mereka berdua

menjaga harta mereka dan anak mereka yang masih kecil-

1087 14ur,lad Abu Ya'la (no. 5847).
1088 Al Kamil, karya Ibnu Adi (7/184).
rose 

^r_grrun 
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Ibnu Ishaq dalam Al Maghazi,loeo 6t1ri,1 bin Amr bin Qatadah

menceritakan kepadaku, dari seorang syaikh Bani Quraizhah, bahwa dia

berkata padanya, uApakah kamu mengetahui akan keislaman Tsa'labah

dan Asad kedua putera Sa'yah, dan Asad bin Ubaid seseorang yang

berasal dari Hudzail? Mereka bukan bukan dari Bani Quraizhah dan

bukan pula dari An-Nadhar, mereka lebih dari ifu.u Maka aku berkata,
uTidak,' dia berkata, "Seorang lelaki Yahudi dari Syam datang kepada

kami, yang biasa dipanggil hnu Hayaban, lalu dia bermukim di tempat

kami, demi Allah kami fidak melihat seorang lelaki pun yang tidak

melaksanakan shalat (non muslim) yang lebih baik darinya. Dia datang

kepada kami.dua tahun sebelum diutusnya Nabi $, dahulu dia berkata,

'Sesungguhnya akan keluar seorang Nabi pada masanya...'." Hingga

akhir hadits. Di dalamryn disebutkan: Ketika malam yang mana

dibukakan (ditaklukan) di dalamqn Quraizhah, ketiga orang itu berkata,

"Wahai orang-orang Yahudi, demi Allah sesungguhnya dia adalah lelaki

yang disebutkan hnu Al Hayraban kepada kalian" mereka berkata,

"Bukan 6iu.n1091 Mereka berkata, "Benar, demi Allah, itu adalah dia.i'

Dia berkata, "Lalu mereka singgah dan masuk Islam, dahulu mereka

adalah para pemuda, lalu mereka membiarkan harta mereka, budak-

budak mereka dan keluarga mereka di dalam benteng bersama kaum

musldkin, k€fika telah dibuka (ditaklukan) sernua itu dikernbalikan

kepada mer€ka."

Hadits ini diriwaptkan oleh Al Baitnqi.1092

Al Baihaqi dalam As-Sunan Al Kubra (9/1141. meriwayatkan dari
jaluqn.
Dia berkata dalam naskah asli, "lni bukan'L yaifu bahwa itu bukan

dia.
As-Sunan Al Kubm (9 / Lt4L

1090

1091
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Catatan:

Sa'yah -dengan mer*fathabkan huruf sinr, dikatakan pula

dengan men-dhammal>l<arrnya, dan ifu adalah kesalahan penulisan,

men-sukurkan huruf ain, dan mervfathalrkan huruf ya'. Dikatakan

dengan htrruf nuun sehagar pengganti huru1- ya '. fu1-[rf6vv6u;1093

berkata, 'Itu adalah kesalahan dalam hrlisan dari sebagian ulama fhih,

dan dia bukanlah ayah Zaid bin Sa'nah."

Aku katalon: Dan 5nng menguatkannya: bahwa dalam khabar

sebelumnya disebutkan bahwa dia adalah seorcmg pernuda, maka

bagaimana mungkin dia merniliki seorang anak seperti Zaid.

Dia berkata: Dkatalian: Syu'b61110s+, dan itu adalah keliru.

Dan Usaid: dengan mer*fathabkan huruf hamah dan meng-

kasmlrl<an srin. Dan dikatakan pula: dengan mem-fathabkannya tanpa

ta'.Dan dikatakan pula: dengan mqvdharnmabkan huruf hamzah.

Al Hayban -dengan mq*hthalA<an huruf ha', ya'dan ba' al

muhadalr, AlMuthanizi mur-s5al<alnya di dalam Ai Mugtuib.

fb; I rl :r,G'31 ;;iti *i {'b, Jb 'fi ,L-.o*

.:ubr,3 ,F'Ae l) ,e ,? ,ye
'Hadits: bahun beliau 0 bersabda pada perang

Authas, 'Ingatlah, orang gng hamil frdak boleh digauli
hingga melahirlan, dan onng lnng frdak hamil (frdak boleh

digauli) hingga mendapatlan haid."

10e3 1u1l6rib Al Asma wa Al-Lughat(2/570).
loe+ 1qr644,1
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Hadits ini telah disebutkan dalam pembahasan tentang meminta

pernbebasan

,r"tb'11 ?i i*,9,1 :;a* oj u* -[r r r r]. r ovr

?rt ;il ,6iut n'rytt3f ,hf'u W 55; ol re,K

.'$di;;;d {;<ir;i'.3{, r lt ,tAr'u irthL.I1ir : jG
2575-I[l1ggl. Hadits Abu iu'ia, Hadits Abu Sa'id:

Kami memperoleh wanita pada perang Authas. Lalu mereka
(para sahabat) enggan menggauli mereka karena suami
mereka dari kalangan musyrikin, maka Allah menurunkan
firman-Nya, "Dan (diharamlan juga lamu mengawini) wanita

Wng bersuami, kecwli bdak-budak Wng lamu miliki." (Qs.

An-Nisaa' [4lr 24]. Maka kami menganggap wanita-wanita
itu halal bagi kami.

14rr1i-1095 meriwayatkannya dengan makna hadits yang sama,

di akhimya disebutkan:

.:,i€+'.-z;lr r1t iY-'€J 

"ii'sesungguhrya mereka halal bgi l<alian apbila merela telah

melewti maa iddah-n5a.

'Hadits lbnu Umar: Bahwa Nabi $ memotong pohon

kurma Bani An-Nadhir dan membakar.... Hingga akhir
hadits.

Hadits ini telah disebutkan.

toes Shahili Muslim(no. 1456).
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25791620[Jr1. Fladits: Bahura

bgam penduduk Thaif-
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-[rv. .].yovt

.itk,ryrt"r' .pf
Nabi C ,rr"-o*.rn

'jii;

Ibrnu Istraq meriuaptkan dalam Al Mryhazil0e5 gu6*'u Nabi $
perga rn€ruiu Thail, lalu belhu mernerintahkan unfuk menghancurkan
nrnah Lraftk ibru Ar.d, rnal6 rurnah ifu pun dihancurkan, dan beliau
rnernerirdahlm unfuk rnenrotong poho,n anggur.

I620fL Abu AI Asrrd meriuaptkanrryn dari Uru,ah, dia
b.llrata: Bafilhtr I silrggah di Akarnah delat benteng Thaif, lalu
b€tau mer{rpung merdrei, ldu kaum muslim merrotong logarn Tsaqif
agil mereka Erarah-

t62Wl. Ditir"lFd.m lr,ga olehnya dari hadits Musa bin (&bah
dahm pent*mr perarg W lfiqhad

25810- Perkataan penulis: Disebutkan bah,n Tha'if
adahh peperangan beliau ir-rg terakhir.

Ala, katalen: Artinya adalah peperangan yang beliau sendiri
hrut pemng di dalamnSa dan teriadi peperangan di daramnya, dan ifu
pasni dari drn bffimn ini, dan jika udak maka perang Tabuk setelahnya
tarpa ada perbedaan pendapat, akan tetapi beliau tidak berperang (tdak
t€riad p€perargaril di dalamrya. Wallahu a'lan. i'

to% At-Shah An-IUabawitnh, karta hnu Hisyam (S/LS4).tw As-grwt N Kubm (9/451.
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,1r1.tr A(* c;. k,r{ i,f ,Ly-[rr.r].vo,rt
.;,j)rr*},trr Pt,grr2:r 7*?t,i#t f * itil

2581-126031. Hadits: Bahwa Abu Bakar mengutus

pasukan ke Syam, lalu dia melarang mereka unfuk

membunuh orang tua renta, orang-orang ahli ibadah

(tempat yang diiadikan orang di dalamnya r.rntuk beribadah

seperti gereia), dan memotong pohon-pohon yang berbuah'

Al Baihaqilogs -"ti*.rug--* dari hadits Yunus, dari Ibnu

syihad, dari sa'id bin Al Musaylnb, dari Abu Bakar, secara panjang

lebar.

Dan dia meriwaSntkanlB dari Ahnrad: bahwa dia

mengingkarinya.

t62L4l. Malik meriwayatkannlp di dalam Al Muwaththa'Lloo

der Yahva bin Sa'id: bahwa Abu Bakar.... Dengan makna hadits yang

satna.

16205l. Dan Saif1101 meriwayatkannln di dalam Al Futuh dan

jalur lain, dari AI Hasan bin Abi Al Hasan, mutaliuga

( ' n7 
",'^ ' lr')l'^ibL'of ,Ll- -[rv. t].yoly

€'t ,tj -P 4
ie; ,;'4. ie JL furL '*f,- ,lo?''v;',i ,l-l i'; ot 

'

t0eB 4"-5rn* Al Kubn(9/851.
1o9e Al Baihaqi dalam sumber yang telah disebutkan sebelumnya.
Ltoo 7Y \4r*rththa' (2/M74481.
1101 Ibnu Hajar berkata -sebagaimana dalam naskah asli-t Itu adalah

Ibnu Umar pengarang Al Futuh-
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'-ii.o. ',i. tt. tc,
(4,))o;2- ,PS q_* Al

.'a
.-{bL p,&{,

2582-162061. Hadits: bahwa Hanzhalah Ar-Rahib
melukai (menyembelih) kuda Abu Sufyan hingga dia teriatuh
dari kuda itu pada perang Uhud, lalu Hanzhalah duduk di
atas dadanya unfuk menyembelihnya. Kemudian datanglah
Ibnu S1n'ub, lalu dia membunuh Hanzhalah dan
menyelamatkan Abu Suf5;an. Sementara itu Nabi S tidak

mengingkari perbuatan Hanzhalah.

Al Baihaqilloz ,rri*rrug*r', dari jalur ArySyafi'l tanpa sanad.

Al Waqidi menyebutkanngra dalam Al Maghazi dari gurunya, lalu dia

menyebutkannya dengan panjang lebar.

. Ibnu Ishaq menyebutkannya dalam pembahasan tentang

pepercmgan (Al Magha2lfroz tanpa menyebutkan kata uAl lqr
(melukai,/menyembelih). "

. lt1A."l1 gt:rVt gt'*',r&t e i r'u-**

'Hadits: Diriwa3ntkan bahun dilarang menyembelih
hewan kecuali apabila dengan fujuan unfuk memakannya.

Hadits ini telah disebutkan.

rro2 4t-5un* Al Kubn(9/87).
tto3 4t-51iu1i An-Nabawi5ah, karya Ibnu Hisyam (4/22-23).
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*} rl|ilit .* ;nt Ji, ,* -[rv.v].Yorr
-c

,

*t,rl

.t:pypt&*
2583-162071. Hadits: Rasutultah 0 -.i.-tn

membunuh heuran dengan cana dtabr (heunn itu diikat, lalu

dilempari hingga mati)-

yurl;rrl 10a meriuralntkannya dari Jabir.

162081. Dan dalam riwayat Al Brkhari dan Muslim1105 6ri 16t u

Umar: Beliau melarang unfuk mernbunuh heunn dengan cara shabr.

162091. Dan dalarn riuiapt Alunad1106 dari Ayyrrb: Beliau

melarang untuk mernbunuh dengan cam slnbr.

t62LOl. Dan diriwalptkan oletr Al UqpiSrroz dari hadits Al

Hasan, dari Samurah, dia berkata:

'o?t ,e$t ';;'ol .7. 1.
4-l-e alll Jr"

I a..

dt,*
."** r11 fi;.i

'Nabi $ melarang unhfi mernbunuh heunn dengan cara slnbr

(mengikat hewan lalu dilernpari hitggu rnati), dan hendaknya dagingnya

dimakan apabila hetr,an tersebut rnati dengan ara shabr.'

Al Uqaili berkata: dari Nabi * mengenai

membunuh hev.ran dengan cara shabr (mengikat heunn lalu dilernpari

hingga mati) dalam berbagai hadits deng:rr sanad-sanad lnng

tto4 57ui6 Muslim(no. 1959).
1105 Shahih Al Bukhan (no. 5514, 5515) dan Shahih Mtslim lno-

1958).
tto6 7,4r"n d Imam Ahrnad(S/4221.
tLoT Adli-Dhubfa laryaAl thaili (2/L8-191.

t!0
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mahfuzh kecuali dalam hadits ini.
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memakan dagingnya, maka tidak

4* -[rtt t].rort
t I z ..

d-t-t W

2584-162111. Hadits lbnu Umar: bahwa pasukan

mengambil harta rampasan berupa makanan dan madu pada
masa Rasulullah C, dan beliau fidak mengambil seperlima

dari mereka.

Diriwayatkan oleh Abu Daud,llos Ibnu Hibban11lo dan Al

Baihaqilltr dari hadits hnu Umar. Sernentara itu Ad-Daruquthnill1z

me mjilrl<an riwayatr5n yang mauquf.

G '*ik 4* -[rr\Y].vor,o
.^1i; t'r'tkl:J'e6 ;;t

2585-162L21. Hadits Ibnu Umar: Dahulu kami
mengambil madu dan anggur dalam peperangan kami, kami
memakannya dan kami fidak mengangkatnya (kepada

Rasulullah & untuk dibagi).

1108 [Q/6451
LtoB 5** Abu Datd (no. 27OLl.
ttro Shrl;ili lbnu Hibban (N lhandno. 48251.
Lrtt 4t-5*u, Al Kubn(9/6G5901.
LtLz Dalam Al llal.

tt I ..iP u.t
tlat. i.

4.19 dlll

t#
o.t |..l*u

o,
ol

,r, \*r*,,k !'

a.

,al
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Hadits ini diriwayatkan oleh At 6,rL1rri1u3 dengan redaksi dan

makna hadits ini.

lnr Jir'{ *f ,;If ,rj itL-* -[rrrr].rorr
)i'+LUq )*k otK,$;),'furp'r{'br -b

.#q
2586-I62L3l- Hadits lbnu Abi Aufa: Kami dan

Rasulullah $ memperoleh makanan di Khaibar, dan setiap

dari kami mengambil darinya sebanyak lrang mencukupinyn-

Hadits ini diriwalnflran oleh Abu Daud,11l4 Al Hakim1115 dan Al

Baihaqi.lr15

ttts Shaliih Al Bukhari(no. 3154).
trt4 5ur* Abu Daud(no.ZlMl
TILS 41 T,4urypdnk (2/126l
ttt6 As_Su1an Al Kubm(9/60l
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'Ut6'au/ezt1cL0 pUstuttlry WN c...r
'(ZLLT 'oul rullsnht r.gpr,ls '(gSte'ocil trciDFA lVt4lltat,3 errr

."'erfuueseduer elreq se1e {eqraq q Eqern Sreftrcradad
Irlepp) Eueroasas qnunquaur edep6uereg :supplf,

' qeq1ebrrylyucsrsqeqrrrd epe<l surpqr WpI
'elEqras rilBr rqe ruerEprns

T[trt ne1e nur11J.u qglepe q1 :qernefi.lau et lesas.lal 6uuf 6qge1
EuEuat eduqlp eIHa{ {P rtqlnpseg a{ueserwqeg :s{FHr

u.rEunH ue6uendad Eqp:t qpppp rql
:ue{qequrcuau e1 ,arr'ueqqgl nuq ,rr,'pneq ngV 'g11pr{g

'SIIP€H 1trr ."e6wrery1equraryp rueq leu} rqalal uemaq
e66ugq rulsnru 6uero geI Fep uemaq Eue6ftrnrarn qefre&rcf
{rflV IreH upp qe[V epeda{ ueuqraq ftrE I dpp6uercg.
:e6n[ ueq .'erfuue4lequra6uaur rueq q ftresn eftnrcpqud
1edtues 'urgsnur 6uero gel Fpp uep1d F{eunr eq qepeSuet
e{eur 4rflV lrrq rrep rIe11V epeda{ ueruFaq edegsfuepg}
:ilqesl un .$p,nng sltpeH 111,79l'gg96

s'nuDu$r qqepe q, 'eqeqlaq er \qep pcues

uefup rrrrafupeusnur urqep usrlqequreuau F{Elfeqt-tgty

'nqpq deperqr4 qeru und rqe

'# qepprql ue6uap nuralaq uep Eqpdraq n{e uepnu.lay 'qrru
Ip rcq1eqy Euerad eped 11p>1 pep pp{ sne{ us{eua6taur nqy :Elsryaq

eg 'pgyq6nhtr urq qeppqv gep srrruter{F{pqs-r{sv urEeg lglzgl

tlqeH ,nqslq\pt
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Telah dibahas pada pernbahasan sebelumnya.

258g.t62181- Hadits: Diriwayatkan bahwa seseorang

berbuat cur.rng dalam harta riampasan perang, kemudian
Nabi $ membakar bekalrnTa.

Abu Daud,1123 61 Hakirn,rrz+ AI Baihaqi1125 ;16y1 hadits Amru

bin Syu'aib, dari bapakqn, dari kakeknya: Bahwa Nabi $, Abu Bakar,

dan Umar mernbakar harta ghanirnah yang diambil dengan cara curang,

dan melarang kepenrilikannya.

Juga dari riwayat Aldrrair bin Muharnmad Al Khurasani dariqn.

Al Baihaqi berkata' Dkatalon darinya dan selainnya, ia perawi

rmjhul.

I62Lgl.la dari ialur png lain, Ahmad1126 meriwa3atkannSa,

Abu Daud,11z7 61-1161da,Ltza Al Hakimllze Al Baihaqirl3o 6uri hadits

Abu Waqid Shalih bin Muharnrnad bin Abu Zaidah Al Madani, dari

Salim, dari bapaknya, dari Umar, dari Nabi $, "Jika kalian mendapati

seseorang telah berbuat cumng, maka bakarlah hartanya, -dan

cambuldah ia." Dan di dalamnp terdapat kisah.

Shalih perawi dhail Al Bukhari1131 6oL1u: Mayoritas sahabat

kami berhujjah dengannya, sedangkan ia bathil, sernentam Abu Daud

menyepakatinya.

1123 5rn , Abu Daud (no. 2715).
tt24 41 14*6dnk (Z/lgtl.
tt25 4"-5**, Al Kubn(9/t021.
tt26 14ron4Al Imam Ahmad (L/221
tt27 SuE T Abu Daud (no. 2713).
llz8 5r*,, 61-1irn',i66 (no. 1t161).
ttze 41 r14* 64-1, (2/ lzgl.
rt3o 4t-5r*, Al Kubn (9/LO3l.
1t3t 4"=5r-, Al Kubn(9/103)lorya Al Baihaqi (9/103L
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Ad-Daraquthni113z 6o1-1u, mereka mernungkiri riwayat Shalih,

tidak ada asalnya, yang tercetak adalah bahwa Salirn mernerintahkan hal

tersebut.

t622$l. Abu Daud1r33 meriwayatkannyra dari sisi yang lain dari

Shalih bin Muhammad ia berkata: Kami berperang bersama Al Walid bin

Hiqnm, Salim bin Abdullah dan Urnar b,in Abdul Aziz, seseorang

berbuat cuftmg akan harta mrnpasan, Kernudian Al Walid mernbakar

harta n1n, kemudian ia tidak diberikan hak kepernilikanrry;a

Abu Daudl13a 6opu1u: Ini menrpakan riunpt 1nng lebih shahih,

ia diriuayatkan lebih dari satu orang, Elahura AI Walid bin Hisyam

mernbakar perbekalan ZtEd bin $ryfu',11:5 h telah berbuat curarg,

dan telah diharamlon kepernililranrqp-

Abu Daud berkata: Jululonrrya "d^k ada-1r35

, 'r!'- -, i. a . .i ! ..t- r.'r.1- 4.'-.t Lr; d*rilt €-t :!g2431ir?, ,t'rt -yor.
ZigO- Perkataan penulis: AqrE aft'I berkata, Jika

hadits ini shahih maka aku alnn meiitualntkann5Ta-

fu-Rafi'i berkata: Intinp adalah belurn jelas keshahihannya, ia
berkata: keshahihannpll3T ksnungldnan terdapat pada aunl riwapt
kernudian di nasakh.

Aku katakan: Hadits ini fidak shalrih maka fidak perlu unfuk
berhujph

ttll S*agairnana dalan At lht At Mutuzilgahtarlp tbru Al Jawi l2/SB4l.u*| 5*-, Abu Daud gr..27l4l.
1134 As€uE r (3/31+3f 5).
ll35 Lriu61 salah cetak dalam Sranaz Abu h.tddrrn,4*Sorrut At Kubnl<arya N

Baihaqi, adalah: Zi!/ad bin Sa'd -
1135 65. Nuzhatu At Atba6 karya hnu Hair ftIal : 4ill/rr.- f 681).rw 19ro46l.
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Al Bukhari telah menunjuh*an pada kitab shahihnyall38 6ul''*u

riwayat tersebut tidak shahih.

Kemudian ia meriwayatkan apa yang bertentangan dengannln,

dan riwayat yang disebutkan setelahnya adalah bertentangan dengannya,

karena naskh tidak dapat ditentukan dengan ihtimal.

'Hadits: Bahwasanya Abu Bakar mengufus tentara
dan memerintahkan mereka agar tidak membunuh orang
tua..d hadits.

Telah disebutkan sebelumqn

okt rF t t Jt,tre ., ttt t .r,'i :;L u;> .[rrv r]-vorr

N n5';

.9Urt l6u.}!;3,*#u,
2591.1622L1- Hadits Umar: Aku adalah (bagian)

golongan kaum muslim, dan ia berada di Madinah dan para
tentaranya di Syam dan lrak.

Asy-Syafi'ill3e dryi lbnu Uyainah, dari hnu Abu Nujaih, dari

Mujahid: Bahwa Umar berkata: Aku adalah (baglan) dari golongan kaum

muslim.

i$'rfr ,r& i.t c,,,,*.[rrlr]-rorv
air'-7 ,i,, 67o.. 6-.oi

. j r4t ,ft ,y j At (-*_ I

ttse shuhili 4l Bukhari (no.20l4l
1L3e Al Umm AsySyafr'l (4/l7tl.
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2592-162231- Hadits Ibnu Abbas, dia berkata:

'Barangsiapa Wng lari learena menghadapi tiga orang, maka

ia tidak tergolong orzrng Wng lari dati medan pertempuran-

Dan banngsiapa lai lantann menghadapi dua orang, mala
ia tergolong oftrng Wng lafi dafi medan pertempuran-"

Imam Slpfi'i1leo dan Al gu15rr,11ar meriwaSntkan Hadits di atas

dari Sutan, Ibnu Abu Najih, Atha' dan hnu Abbas. trfuft6[6.i1142
meriwagratkannyra dari Al Hasan bin Shal€h, Ibnu Abu Najih, Mujahid

dan hnu Abbas mar{u'an.

,)ilt,y',ii |,JG fr ;rt$L rlt, .iy . [rr r t]-r o rr
{c$'ol:t*L }f:Juai,f ,f **'n',#t .ernjj

.s{i: $}t #'a? y :,iv1 ,",8:,

2593- 162241- Hadits Usilnran, dia berkata: -Tidak

dipiahbn anbra *,onang bpak dan amlm5Ta '1143 Imam

Baihaqill'u meriwa5Tatkanrryn dari ialan Mu'amar dan
Ayyub, dia berkata: Usilrnan ra. menlnrruh membeli seorang

hamba sahaya untuknya, dan dia berkahz 'Tidak dipishl<an
antara *onng bpak dan atnlaya." .

Ats-Tsauri meriwayatlanrrya nmushuhn.

tt4o 11,-rglmam q,af i GId. 314)
u4r Al Hahm meriuaptkannya dari Fhr Al Baihaqi dalarr, As-1urnn At Kubn

Pfiel
rt42 41 114u'im Al lhur(No. 1115U
l14il Asalrya: anak perernpnn dan anak ldakinlp, yang ditehpkan dari huruf "mim

dan ha"
tM4 4"510-, At-Itubm lg /1261
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k;w'!; *) {, :1" * u;t ,ti ,L-y.yolr
.qJ^l rt$-:\

2594. Hadits: "Sesungguhnya Nabi Muhammad S
meninggalkan properti. (Harta yang tidak bergerak, seperti:
tanah, rumah-red) Makkah kepada penduduknya."

Diambil dari kitab 414"1rltr+s dan dari.

162251Dia berkata: "Barangsiapa masuk ke rumah Abu Sufuan

maka dia selamat, dan barangsiapa masuk ke rumah Hakim ibn Hazam

maka dia selamat." Ibnu Isa' menyebutkan Hadits ini dalam kitab .4s-

Sirah,tue sebagaimana disebutkan juga dalam " Ash-Shahihaini'll47 (Al

Bukhari dan Muslim -pent) dari hadits Usamah bin Zaid: "Apakah orang

bijak meninggalken unfuk kita sepetak tanah untuk ditempati?"

t.

2595. 162261- Hadits: *Sesungguhnya Umar bin
Khaththab a3, membuka daerah As-Sawad dengan penuh

kasih say.rng, dan membagikan kepada penduduknya

sebagian dari harta rampasn, kemudian Umar meminta
mereka membersihkan hati dan mengembalikan hartanya..

. t62271. Ibnu Jarir btn Abdullah Al Bajili berkata: Ketika hari yang

suci itu (Hari Pembukaan) terdapat populasi satu suku seperempat dari

total jumlah penduduk, maka Umar membagi untuk seperempat dari

teritorial daerah fu-Sawad. Mereka sibuk dengan itu selama tiga atau

empat tahun. Kemudian suku tadi mendatangi Umar dan salah seorang

dari berkata: "Kalau aku pernbagi Snng bertanggung jawab niscayn akan

1145 Affnya udak dikeriakan sampai dipindahkan oleh laurannya. Dalam l<fiab "Hatnisy
AlAshl'

t 146 6,'rru Hisyam, As-Slnh A*Nabwgryh, (5/601.
1147 56u1ri;', Al Bukhari (No. 1588)dan Shahih Muslim (No. 1351).
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kutinggalkan bagi kalian apa yang tdah ditetapkan sebelumnp...maka

disebutkan Hadits ini."

16228J. Dari Utbah bin Farqad, dia berkata: "sesungguhnya dia

pemah membeli sebidang tanah dari daerah As-Sawad, maka Umar

datang mengabarkan kepadanya, dia Mata: "Dari siapa engkau

membelinya?" Aku menjawab: "Dari perniliknya', maka dia (Umar)

berkata: "Mereka ifu adalah Kaum Muslimin,ll4 apakah aku menjual

pada mereka sesuafu?" Mereka berkata: 'Tidak', Urrnr trerkata: "Pugi
dan mintalah ap Sang menjadi mililmru."

162291. Dari Sufuan Ats-Tsauri, bahua dla berkata:'Umar bin
Khaththab g mannla{lan l<arnnn Ar-&rud bgi KamT Mwlimin
hfurga anak cucu mqeka."

162301. hnu Syamramah b€rkatil *Tidak dibol€hkan meniual
kaunsan As-Sauad; tdak iqga nsrghadiahtGnntn dan

manrakaflran4p."

162371. Umar bin Khaththab berkata: 'JilG alnr tidak takut
generasi berikutrya hidup celaka malra tdak ada sesuafu gang tersisa
unhfi mereka; nisca3n kutingga[{an r.rfiuk tofian apa iirtah pernbagian

kalian, akan tetapi aku bercita.cita g€n€rasi b€dlarh!,a kdak meneladani
orang-orang sebdum mereka." Unrar lrerrndian mernbaca,

Ari tEiE 6.5V
'Onngomng 5qng datuU dal nru*..-." (es. AI Haqr

[59]: 10).

162321. Abu Walid AttFThalrahsi berftata: 'Aku mengetaui
orang-orang Bashmh, jika mereka datang mernbaun drl![tru, tidak ada
mernbelinya kecuali orang'orang Arab atau ada yang orang mengais dari

11i18 Adnya dia menoleh sembari berkata, dad ffaq,tur\ NAsht-
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apa yang terbuang. Maksudnya adalah orang-oftmg Bashrah berlepas

diri (apatis dan cuek -pent.) dari ifu, dan ifu sudah terkenal di antara

mereka.

Adapun atsar Umar bin Khathab dan futuhat atas daerah As-

Sawad, Abu Abid dalam "Kitab Al Amuml' berkata, Hasyim

menceritakan kepada kami, Al Awwam bin Hausyib mengabarkan

kepada kami dari Ibrahim At-Taimi, dia berkata: Saat Kaum Muslimin

membuka kawasan As-Sawad mereka berkata kepada Umarbin Khatab:

bagilah harta rampasan ifu di antara kita, maka sesungguhnya kita telah

membukanya dengan penuh kasih sayang, dia berkata: Umar

menolaknya kemudian menetapkan bagi penduduk As-Sawad unhrk

kembali menempati tanah mereka, dan menetapkan kepada setiap dari

mereka jizyah dan terhadap tanah mereka pajak tanah.1la9 5ui6 61r,

Mansur meriwayatkannya dari Haryim dengan redalrsi dan makna

Hadits yang sama.

Adapun atsar Jarir, Imam Syafi'111s0 meriwayatkannya dari l/s-
Tsiqah (orang terpercaya -pent), Ismail bin Abu l(halid, Qais bin Abu

Hazim dari Jarir dengan redalsi dan makna Hadits yang sama.

Sementara atsar Utbah bin Farqd sebagaimana diriwayatkan

oleh Al Baihaqi dari dua jalur di ktab "As-5unbr1"1151. A-Khafib

meriwayatkannya dalam kitab " Tarikh fughdsfl'L7s2 dari kitab "Al

Kharra1"1153 milik Yahya bin Adam dari AMussalam bin Harb, Bakir bin

'Amir, dan'Amir dia adalah Sp'bi-, dia berkata: Utbah .bin Fard
mernbeli...maka ia menyebutkannya

rr4s 1,jy5471.
rrso Al (Jmm,lmamsyafi'i, (4/2791.
ttst 4"grnn Al Kubnlg/l4lltlg' 7u,i1r1i'hsMad (l/L7l
11s3 pu6- kitab Al Ashl millk Hamisy: (ia adalah judul kitab karangan Yahya bin

Adam dalam Al KhanJ, sementara Al Khathib meriwayatkannya dari jalur kitab
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Yahya bin Adamrls berkata: Hasan bin Shalih menceritakan

kepada kami dari Qais bin Muslim, Thariq bin Syahab, dia berkata:

seorang perempuan dari penduduk Nahr aFMulk memeluk Islam, Umar

bin Khatab menulis pesan, apabila ia mernilih daerahnya maka akan

dikosongkan tanah dari daerahryn untuknyn, iika fidak maka Kaum

Muslimin hendaklan5n mengosong di antara tanah mereka unfuknya.

Adapun perkataan Sut/an Ats-Tsauri diriwayatkan oleh Yahyan

bin Adam dalam " Ktab Al Khamf1155 Lr-rn **.
Imam Al Bukharilltr meriwalatkan Hadits Umar bin Khatab

dalam Perang Khaibar dari riwayat Zaid bin Aslam dari ayahnya:

"sesungguhnSn dia mendengar Umar. Imam Ath-Thabrani

meriwagatkannya dalam Tafdr Al l<abir- Dia berkata, babbanan-

bimumhftkbini, yang kedua bertasyid dan setelah huruf alif terhadap

nun klnfifah (5nng p€rgucapannln ringan) artinya sesuatu yang

mengntu. Begitulah dikatatmn dalam tafsimya. 11s7

Sernentam itu p€rlotaan Abu Al Walid Ath-Thayalisi dimuat

dalam tdbb At Ahkam yang &hrlis oleh 7.al<at':r- bin Yafun As-Saii,

begtu dengan pernilik ltub Al hhrmenisbatlonnga.

1Ut i.'#Lf ,'rF5Jt cD ,ti .[rvrr]-yo11

;,F *Ai,t 6 #'i. ot,;i d;.

1r3f 6i66 Allfiarmj(No. 181).
r15s yu5* bin Adam, K;atb Al Klnmj(No. 118)
1156 565i1'r Al Bukhari (No. 3125)
1157 66. Al Jauhari, Ash€hahah, OnT, pada pokok kata babibu.

.L+*l'
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2596. 162331- Perkataan Penulis: Ary-Sya'bi
meriwayatkan bahwa Umar bin l(hatab mendelegasikan

Ustman bin Hanif sebagai pengukur tanah, ia mewajibkan

setiap bidang tanah yang ditanam gandum mengeluarkan

zakat sebanyak dua dirham....Al Hadits.

Al Baihaqi meriwayatkann5nllss 6ri dua jalan yaitu dalam kitab

Al l(harrafse kepunyaan Yahya bin Adam. 162341. Abu Abid berkata

dalam kitab Al Amwal, Al Anshari Muhammad bin Abdullah

menceritakan kepada kami sementara Ismail bin Ibrahim tidak

mengetahuinya kecuali setelah kami tufurkan kepadanya dari Said bin

Abu Arubah, Qatadah dan Abu Mujliz: Sesungguhnya Umar bin Khatab

telah mendelegasikan Amar bin Yasir kepada penduduk Kufah untuk

mengums shalat mereka dan menjadi panglima bagi mereka di medan

pertempuranll5o. Abdullah bin Mas'ud untuk mengelola pengadilan dan

tempat pengumpulan harta mereka dan Ustman bin Hanif sebagai

pengukur tanah, kemudian ma,vajibkan kepada mereka setiap hari

untuk mengeluarkan satu ekor domba (sebagai jizyah- pent)....Al Hadits.

Dalam konteks yang salna: Ustman bin Hanif mengukur tanah,

maka ia menetapkan bagi setiap bidang ladang anggur wajib

mengeluarkan jizyah sebesar sepuluh dirham; sebidang ladang kurma

mengeluarkan lima dirham; setiap bidang tanah yang ditamam tumbuh-

tumbuhan beruas (bambu, rotan, dll) wajib mengeluarkan sebesar enam

dirham; sebidang ladang yang ditanam gandum rnengeluarkan empat

dirham dan setiap sebidang ladang jeurawut atau jelai harus .

mengeluarkan jrzyah sebesar dua dirham.

tlsB As\1ulan Al Kubn (9 /L361.
llse yu1l ur. bin Adam, Al KtrarraJ, ftal. 38)
1150 61 Hafizh hnu Hajar berkata sebagaimana disebutkan dalam kitab Al Amwal

miliknya Hamisy: "
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otlt al 'u Jt'at "of yt- ,';'; .[rrr"]-yorv
,nf |#t e;r il 4l i9 ok orL,jr ;'# * ,*

it
2597. 162351. Perkataan Penulis: Disebutkan bahwa

penghasilan dari tanah lrak di masa Umar bin l(hatab mencapai

100.000.037.000.000 dirham.

Disebutkan juga mencapai 100.000'060.000.000 dirham,

kemudian seiring waktu terus berkurang hingga di masa Al-Hajaj

pendapat dari itu hanya menembus 18.000.000, di tahun pertama

ketika Umar bin Abdul Aziz diangkat sebagai l$alifah penghasilan itu

meningkat hitggu mencapai 30.000.000, di tahun kedua mencapai

60.000.000, bahkan ada yang mengatakan di atas ifu. Penulis berkata:

Jika kami hidup di masa itu niscaya kamu merasakan seakan berada di

zaman Umar bin Khatab, dan Umar bin Abdul Aziz pun

menghembuskan nafas terakhir di tahun itu.

Yghya bin Adam dalam Kitab Al lfrzarrai dari jalan Qatadah dari

Abu Muiliz. Ibnu Sa'ad berkata: Abdul Wahab bin 'Atha' dari Sa'id,

Qatadah dan Abu Mijlaz. Sementara itu dari jalan Muhammad bin Al

Muntasyar: Sesungguhnya Umar bin Khatab mendelegasikan Ustrnan

bin Hanif ke daerah Kharaj As-Sawad...al-Hadits. Dalam konteks yang

sama: maka dibawa dari daerah l(haraj As-Sawad, 11u1u1l1161 untuk

diserahkan kepada Umar bin l(hatab di awal tahun pemerintahannya

sebesar 80.000.000 dirham, ada yang menyebutkan angkatnya

mencapai: 120.000.000 dirham. Penulis lfitab N 74u1iu6r4*6r162

ttet (.r/638).
1162 6rr-5rir62i dalam Al Muhadzdab(2/2651.
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menisbatkannya kepada apa diriwayatkan oleh Ubad bin Katsir dari

Qahdzam. Dan Ubad adalah jalur sanad yang lernah.

*Perkataan Penulis: diriwayatkan bahwa Umar membeli kamar

Saudah di Kota Mekkah, sedangkan Hakim bin Hazam menjual Darun

Nadwah kepada Muawiyah. Adapun kamar Saudah, yang terkenal

memb.elinya adalah hnu Az-Zubair, dan itu telah dibahas dalam bab N
Bury'sebelumnga, sebagaimana juga telah difuntaskan dalam kisah

Hakim.

Bab. Keamanan/ Ketentraman

:tt,-b lnt Jyrirs,i;_:),tj **.[rrrv] -yorl
t$), u1 ,#"5t u.:G1 * ilr'e^* ,k *j;);

.G?Lt&At
2599.162371- Hadits Abu Hurairah: Rasulullah *

memasuki koh Makkah, beliau pun mengufus pasukan .!Eng

dipimpin oleh Az-Zubair r.rntuk salah satu jalan di
bagian depan, sementara Khalid menapaki jalan lrang
lainnya...Al Hadits. Hadits ini cukup panjang. Diriwayatkan
oleh Y,rgit .1163

Penulis ldbb At Hawibql<ata: Adapun yang saya ketahui bahwa

Khalib bin Walid mernasuki bagian terhilir dari Kota Mel,kah dengan

penuh kasih sapng, serrentara bagian teratasnya dimasuki oleh Az-
Zubair dengan penuh keshalehan, dan dari arahnyalah Rasulullah '$

tr63 57u6i1, Musfrm (llo. 1780).
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masuk, maka mayoritas Kaum Mgslimin berduyrnduyun masuki dari

jalur tersebut. Sepertinya ini bagian 5nng terpisah dari Hadits ini.

ii ,9r *j {'lt J.'fi ,Ll-.[rrr,r]-Y1. .

W;li,:ry;x6*rk
2600-162381. Hadits: Sesungguhn5p Rasulullah S

menetapkan pengecualiaan ke sejumlah laki-laki ketika

pemerdekaan Kota Mekkah, lalu beliau menyrruh

membunuh orang-orang tersebut.

Abu Daud1164 datr 11u*'i1165 meriwayatkannya dari Hadits

Sa'ad bin Abu Waqash: Saat terjadi pembukaan Kota Mekkah,

Rasulullah $ mengamankan sanua penduduknya kecuali empat laki-

laki dan dua perempuan, beliau bersabda: "Bunuhlah mereka apabila

kalian mendapatkan mereka mengantungkan sesuafu pada kain tirai

Ka'bah, mereka adalah 'lkrimah bin Abu Jqul, Abdullah bin Khathal,

Muqaiyyis bin Dabbabah, Abdullah bin Sa'ad bin Abu Sarah. Adapun

AMullah bin tGathal sudah diketahui bergantung pada tirai Ka'bah,

tidak lama Sa'id bin Harist Arnar bin Yasir menyambanginnya, Sa'id

merupakan sosok yang paling tua di antam kedua sahabat tersebut ini

maka ia pun membunuhnya....Al-Hadits. Redaksi Hadits ini cukup

panjang.

162391. Al Baihaqi meriwayatkann5n dari jalur Umar bin Ustman

bin Abdurrahman bin Sa'id al-Malrtrzumiy, dari kakeknya, ayahnya,

dengan makna Hadits lrang sama dan didalamnya: Zubair bin Awwam

1164 5*'un Abu Daud (No. 2684).
u6s Sunatl an-Nasa'i (No. 4067).
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pun membnnuh Ibnu Khathal. Abu Na'im dalam lrotab Al Ma'nfal{16
menegaskan bahwa ynng mernbunuhnya adalah Abu Barzah.

Ibnu Hisyam menyebutkanll6T 6u6*u Sa'id bin Harist lah yang

membunuh AMullah bin Khathal, sementara Abu Barzah al-Aslamiy

berkontribusi dahm pembunuhan tersebut. Ibnu Habib menyebutkan:

Sesunggunya Rasulullah $ menyuruh mernbunuh Hindun binfi Utbah,

[Quraibah]llffi dan 5u-1l1159, maka dibunuhlan dua orang dari mereka,

sernentam Hindun masuk Islam.

Ibnu Ishaq1170 -*r.butkan bahwa Sarah diamankan oleh

Rasulullah $ setdah ia merninta perlindungan kepada beliau, maka dia

hidup sampai akhimya Sarah diketahui berzina dengan seorang laki-laki

keturunan Persiil pada rnasa kekhalifahan Umar bin Khatab di kawasan

Abthah, ia pnn akhimp ia dibunuh.

'u )L3 ',6;l

jui ,U;';t
ir ir * lt J;,

t, Lt ,Ly .['rr r.]-Y1.\
,Sjt'i.irp:, ,fAt'i. ,j; ,iru; ,:6iit

|4- ,r:Jr, *- A:11p3t'i;* I
)#'urt;.^It ,* 4-,irr; &:t

2601. 162401. Hadits: Sesungguhnlra ada seorang
Muslim bertetangga dengan salah seorang dari kalangan

ttee 66, Na'im, Ir{a'rifah AshShahabah Fn682l.
1167 15r',, HiEran\ /qs€irah fur-Nabawiph (4/301.
1168 6*6*' "Fanatna'hal itu ditandai dari huruf mim dan ha, Imam $nukani dalam

kitabnya NailAlAuthar menlrempumakannya (8/L721, dia berkata: (bilqaf ual
muwahadah)-

1169 lbnu Hajar mengatakan sebagaimana disebutkan dalam Hamiyrs dalam htab Al
Ashl: disebut juga Ummu Kanud, Salah seorang budak Qumisy.

1170 16nu Hislnm, As-Sinh An-Nabaufunh(5/72)
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Musyrik, maka Amr bin Ash dan Khalid bin Wdid
berkomentar: 'Kita fidak dibolehkan berbuat demikian",
kemudian Abu 'Ubaidah bin Jarrah berkata: 'Persoalan itu
bukan seperti yang kalian berdua katakan,' aku mendengar
Rasulullah S bersaMa: " Sebagian orerng Muslim boleh

menanggung keamanan (seorang kafir) atas nama Kaum

Muslimin.' maka tetanggailah orang ifu. Imam Ahmad

meriwayatkannya dari Hadits Abu Umamah menggunakan

makna Hadits yang sama dengan kisah ini.

t624[.lbnu Abu Syaibah berkata, AMurrahim bin Sulaiman

menceritakan kepada kami dari Hajjaj, Walid bin Abu .Malik, dan

Abdurrahman bin Salarnah: Sesungguhnya ada seorang laki-laki

mengamankan sekelompok orang (dari kaum kafir -pent.) s'ementara ia

tengah bersama Amru bin Ash, Khalid bin Walid, dan Abu Ubaidah bin

Al Jarrah, maka Amru dan Khalid berkata: Kami fidak melindungi

sebagaimana orang ifu melindungi, AMu Ubaidah menSnngggah:

perkara itu tidak sebagaimana dikatakannya, aku mendengar Rasulullah

$ bersabda, "Sebagian orang Muslim boleh mananggung kamanan

(seomng kafrr) atas nama l{aurn Mtslimin."

Hajjaj yang tidak lain Ibnu Arthah menilai dalam Hadits di atas

terdapat kelemahan, ada yang menyebut ia Hadits mudlas, adapun

argumentasi yang terkenal dari Amru bin Ash malah sebaliknya. Aih-

Thayasiy telah meriwayatkan dalam musnadnyalul dan mernbenarkan

Hadits: "Sebagian onng.Muslim bleh menangsqg kamanan omng

Snng palkg rqdah di anbm mqel<a."

ll71 Musnad Ath-Thayalisi (Hal. 299) bukan dengan redalsi ini.
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162321. Imam Ahmad1172 meriwayatkan dari Hadits Abu

Hurairah yang dianggapnya shahih: "seb,agian orang Muslim boleh

menanggung kamamn orang tang paling rerzdah di antara mereka-"

,,t,162431. Dan Imam Ahmadlus meriwayatkannya dari Hadits

Abu,Ubaidah: "sehgian oft,ng Muslim bleh melTanggung kamanan

(samng l<afrr) abs narna l{aum Muslimin."

aq 
"tt e* t1 :Jv'fi ,V 4;*.[rr t t] -tr.v

\c
.irt ,rV
Jt..
-a I Ct..
4&J 4.h.t

ti Lr ,*, *,
/60 is$ary i,r

.'w;l
26O2 16244:)- Hadits Ali: Sesungguhnp di berkata:

Tidak ada 5nrrg lrurniliki kecuali Kitabullah, dan alQuran ini
dari Rasulullah $: " Sesungguhnga perlindungan l{aum

Muslimin fifu, WrugsnaW tnng melanggarll74 hak *onang
Muslim maka bSnW lalmat Allah, malailat dan selalian
manusia.o Bukhari dan Muslim lMubfaqun 'alaihlttzs

meriwalntkan dari Hadits Ali, lpng redaksi Haditsnrra

disempurnah dari kalimat ini.

162451. M, ri-1175 meriwaptlranrqn dengan lafazh lnng sama,

nannrn tidak nrernasuk'lran bagian awalnya dari Hadits Abu Hurairah.

lu2 Mustrad lnramAhnrad ere51.
lus Y,-66 lrnam Ahmad ll/591.
1174 15nu Hapr berkata: "Yaitu menghilang perlindurgan baginla" dari Hamis dalam

l,Jtaib AlAtlrl
117s 56u1ri1', Al Bukhari (No. 1870) dan Shahih Muslim (No. 1370)
1176 56u1r;1', Al Muslim (No. 1371)
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162461. Al BukharilrTT tnsriway6tkatl dari Anas.

.Ptfif
€1 ;r;-: '.,'ifl- Lk o.J'Yit 'LY -Yl'r

2603. Hadits: 'Seluruh danh Kaun muskmin

dilindungi, dan dengan ifu mereka boleh menggunakannya

untuk melindungi orang Wng paling rendah di antara

mereka."

Abu Daud,llza fi1-1r1656'i1179 dan AI 11uLit1180

meriwaSntkanqn dari Irnam Ali.

162481. Imam Alunad,rl8l Abu put,61l82 dan hnu Maia[118s

juga meriwayatkannya dari Hadits Arnru bin Syu'aib dari ayahnya dan

kakeknya marfu'art " Tangan (esasiat mereka) I{aum Muslimin boleh

digunakan untuk melindungi oftng-oftng selain dari golongan merekp;

boteh diganal<an melindungi omng-oftng yang terendah di antara

merel<a; Omng muslim yang Paling iauh boleh memberi (iaminan)

kamanan atas nama kaum muslimin dan l{aum Muslimin adalah

pelindung bagi selain merel<a."

t623gl. Ibnu Hibban meriwayatkannya dalam " Shahih"nyaTTu

dari Hadits hnu Umar [dengan redaksi Hadits Snng panjang].

u77 shahih Bukhari (No. 39r)
1178 5**Abu Daud (No.4530).
lue 5161 An-Nasa'i (No. 4734, 4735,4745,47461.
tw Al Musdrak (2/l4ll.
ttsl 74*,rg Al lmnt Afund l2/L801.
ll82 5** Abu Daud (No. 4531).
11&l 5** hnu Majatr (No. 2575).
It84 Shahih hnu Hibban W lhsan/59961.
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16250l.lbnu Majah1185 meriwayatkannya dari Hadits Mu'qal bin

Yasir dengan ringkas: "I{aum Muslimin adalah pelindungan bagi selain

mereka (non-Muslimin), dan darahn5n setara dengan 5ang lainn5/a."

t625ll. 61 11uLi*1185 meriwayatkannya dari Abu Hurairah

secara ringkas: 'I{aum Muslimin damh mereka safu sama lainnSn

t"tUr,."7187

1!pl'n,Ft L;l i,;.6'l q* . [r r o r]-t r . t
.;31';61 ,*.t*p ir ,,l;, i' J/irlut

2604. 162521. Hadits Ummu Hani: .k, -"li.ra,-gi
dua laki-lald dari sulru Ahma'i, maka Rasulullah $ berkata:
- Kami mqnberi perlindungan *bagaimana l<amu

melindungi-"

Irnam At-Tirmidzil188 *eri*a*1Lr, dari hadisn5ra seperti ini,

asaln5a dalam ur4shshahihairanllsg lebih lengkap dari ini, dan di

dalamnya terdapat hsah, sernentam redaksinya berbr:nyi: "Wahai (lmmi

Hani, kami t&h metindungi angl<au melindungf' dan ada

orang yang berdalil dengan ini bahwa kota Mekkah dibuka dengan

penuh kasih sa5rang, sebab kalau ia dibuka dengan penuh kesalehan

(kebailon) tentu fdak akan membutuhkan kepada hal ini.

ll85 5*-, Ibnu Majnh 0rlo. 2584).
t,s6 tr1.41 ;r14*6ru1, e/l4ll.
1187 A* Snng berada di antara dua hal png bengkok keluar dari Al Ashl, dan hal itu

dikuatkan dari hunil ''minf dan ha'
ll88 5*-,', At-Tirrnidd (Sesrdah No. 1579)
tLEe 56u1ii1i BuklwiSlo.280) dan Shahih Muslim(No. 336)
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Catatan:

Dua orang itu adalah Al Harits bin Hisyam, Abdullah bin Atu
Rabi'ah, seperti inilah Al 11uL61190 dalam profil "Al

Harist bin Hiqnm" dengan sanad terdapat Al Waqidi. fit fip6q11191iugu

meriwayatkannya dari Al Waqidi dari Ibnu Abu Zi'b, Mr.lqbiri, Abu

Mutrahllgz dari Ummu Hani...maka disebutkanlah Hadits ini. Adapun

orang yang dilindungi olehnya (Ummu Hani) saat itu adalah Abdullah bin

Abu Rabi'ah dan Al Harits bin Hisyam.

Al Muwathtlia,Llgs 6.n,, Ash-g,ahilnnl,lle4 -oi*urug.r-ru
sernentara di dalamnya terdapat: Pernbtrnuhll9s 5so-ang laki-laki lantas

dilindungi olehnya, Fuhn bin Habirah"

Nama Ummu Hani sebenamgn adalah Fakhitat, Ath-

Thabranilrs meriwayatkannya seperti ini: sungguhnya Rasulullah S
berkata kepadangn: "Selamat dabng kepda l-arn*tah Ummu Hani-" Al

11uLi-1197 menyebutkan stafusnya mutawatir.

Ada yang menyebut narnanya adalah Hindun, Imam Syafi'i
berkata demikian; ada juga png menyebutkan kalau namanya adalah

Fathimah, sebagaimana lbnu Katsir1198 malceritakannya; Ada yang

menukil bahwa narnanya adalah 'Afikah, hnu Hibban1199 dan Abu

Musa menceritakannya dernikian; Ada juga menyebutkan namanya

trgo N Mwbdntk (g/ztz -2781
tret Atktibar Makkah (Ul62l
rr92 po6o huruf "ha'": (l'lurairah), ihr adalah penullsan, dan Abu Murrah adalah

penrbantu baglnya.
tt93 41 L4uu/adttha' hnarn l\,talik (1/152).
ll94 Bur., disebutkan sebelumryra.
1195 pu6, Hamisy AlAshl Permulaan Hadib "fuiak bibiku mengira Ali adalah

pembunuh orang itu."
tte6 41114u'tan Al l{abir(No. 1013)
tteT At Mllsbdnli l4/SZl
tre8 Usud Al Ghabah (7 /4M/ No. 7612)
rtgB 4s-7siq2t(2/44o1
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adalah Jimanah, Az-Zubtrbin Bakar l2@menufudranrlp derrrikian dan

fidak s€dildt png menyebutkan kahu rnrnanya adahh Ramhh, Ib,nu

Barqirmr adalah satn seorang yrang menceritakan dernikian. Selain ihr

ada Snng rnenggmdsi sederetan panggilan tersehrt, bahua panggilan

Jirnanah adahh saudara p€r€rnpuan dari Ummu fhni, bahkan ada 57ang

mengatakan ihr rnrna puhinya.

.)* e p,y',y;ni d zr==.- .[rr "r]-y1 . o

2605- l625t3l. Hadits- Se$mgguhnlra Rasubtlah t
bersabda:, -t41ru bbas (frhk tuggryg htnb) dari xtiap
orang Mrfim targ frrygpl di anfrlta lormr musyrik'

. Abu Dard,lzla At-Tirmilzilffi dan lbnu lvlajahra4
rnertmptkannya dari Hadits lbnu.hir dan didahmnlp tensehrt s€hnh
Idsah. Irnarn Brktrari,l4{ Abu Hatirn,rz)6 66,.r Daud, At-Tirmidzi dan

AeDaruqrdqi Fladib ini: 'Pengutr.rsanrrya keeada Qis bfoi

Abu Fladrn. AfiFThabranilmT 

-merirrralpdmnnp 

dengan lahzh p€rufs
s€carr nmwhul

re Sebaganmrn diruld[on oldr Ibru H{ph dalam tdhb at-Ta ruir,scb{aforana
disdildan ilga dahn ldhb Al M Al Dfirt9/l6zr-

wr At RaA, Al lrfut9n5Q, lbnu ArtrThala' rn€ncedtatonqra dari Al Braqi"
1202 Srrra r Abu Dnd 0{o. 2645}r8 Snan at-Tirmfl&i 0{o- f 604)
1204 Ahr td-k m€ndapd€n riuralNat itr padarln, begitu iuga penwtqB Udatr

menyandalr nqp di baghrbagiannya, hnu Mu$n lrr1ga tidak nrerlwryadonrlp
dpilam alMr al4tunr9/ 162-1631

1205 Sunan At-Tinrtdzl 0{o. 4/155)ur lal lbrur Ahr l-Iatm $f314/94qtm At Mu'hn At l(#6to- 22il,226s1
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& lt J;tL( :y.e i "'q* q+ .[rr o t]-vr.'r
lnr Jy, 6 ,'b; iril;; to gdu..Lk :Jv *:t iV it
ir Jyru.i*st *4 fu .Ua s :Jui ,ire W d)4
\)tl pt:ttlt?Li y'it" *

,. ?€

t'i 4u..

,',y')t d-rtAt ytl *3

2606- 162541. Hadits Adi bin Hatim bahua Ra$lullah
$ bersaMa: "Aku sakan furada di daenh AI Hinh Wng
telah dibuka," lalu seorang laki-laki meminta: unhai
Rasulullah, berikanlah kepadaku seorang hamba sahaya,

maka Rasulullah men3nhut : n Aku telah melakul<annya.'
Ketika terjadi futuhat daerah Al Hirah setelah masa

kenabian maka diberikantah kepada laki{aki tadi seorang

budak perempuan, kemudian sekumpulan keluarga dari
budak tadi membeli darinp dengan seribu dirham.

Ibnu Hibban1208 dan Al Baihaqil2oe meriwayatkannya dari jalan

Ibnu Abu Umar dari Sufun, hnu Abu Khalid, Qais ibnu Abu Hazim dan

Adi bin Hatim dengan redaksi Hadits png panjang tapi sern-ra oftmg

terdapat dalam sanadnSa tsiqah, akan tetapi Al Baihaqi berkata: hnu

Abu Urnar dari Sufi7an mernpungrai jahr sendiri dengan ini, sementam

sebagian yang lainnya berkata: daripadanp, Ali bin Zaid bin Jad'an.

Abu Hatiml2ro margilorinya dalam htabnya al llal.

162551 Al Baihaqi meriwayatkannyn dalam " Kibb u4:pu1ui1'121r

dari Hadits Khuraim bin Aus dan ia menjelaskan bahwa dialah laki-laki

t2o8 56u1i11, hnu Hibban (Al lhsan/6674).
t2oe 4t-5*u, Al Kubn(9136).
t2L0 11u1llon Abu Hatim (2/397/No.270Ll.
1217 nuhit4rr-Nubuwah, karya Al Baihaqi (No. 5/268)
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yang merninta seorang budak perernpuan itu, dan narnanya adalah Asy-

Syima bintu Baqilah. Dan itu terdapat juga dalam " Mu'iam bin

Qani",L272 sementara fifu1t6[v*11213 dan Abu Na'im

meriwayatkannya dalam "d-Ma'rif46"r2l4 dengan redaksi Hadits yang

paniang.

;f yb i ,i'i'-'y'of q::t ,'i'; .[rv or]-tr .v

fin'&-'i |dk-'rr$:ji'ivs i i.lt
26A7. rc2561. Perkataan Penulis: Diriwayatkan bahwa Tsabit bin

Qais bin syarnmas melindungi Azzubav bin Batha kefika perang di

Bani Quraizhah, akan tetapi ia menolakn5ra, kernudia ia merninta unfuk

mernbunuhnya maka Tsabit bin Qais pun membunuhnya.

Ibnu lahi'ah meriwayatkaq dalam l<ttab N Maghazi dari uru.rah

dari Abu As,r.rad, Al Baihaqi juga meriwayatkannya dari jalur itu.

.[rrov]-tr.r
,:#ti.ti P,i: qL /.

2608. 162571. Hadits. Suatu saat Bani Quraizhah mendatangi

Hakam Sa'ad bin Mu'adz, omng yang membunuh para pejuang

mereka; menawan anak cucu mereka dan menyita harta benda mereka.

Pengarang (Bukahri dan Muslim pent-)mengulang penyebutan Hadits ini

dalam Ash-shahihaini yang Hadits diriwayatkan Abu sa'id dan

didalamnya terdapat kisah tersebut.

1212 n61 terdapat pada percetakanrrya.
r2t3 41 14r'jam Al Kabir(No. 4168).
1214 14u'rifatu Ash-Shahabah (2/ g8E,l.

# fr,*:fi'";E-:j,1Ll ,Lv
. ..,.1 t.. (. c ) ..1 , r. .

€)Y'r>11 tft)tt' ,f s
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l6258t.lmam Ahmad meriwayatkannya dari Hadits $l-[aits dari

Abu Az-Zubair daripada Jabir. Dia berkata: di dalamnya terdapat tujuh

pukulan, yang mana kata arga'ah menggunakan huruf qaf, Al

Khaththabi berkata: siapa yang membacanya dengan huruf /a'maka dia

salah.

*f iur * it i;:rlf ,i[i.. q*.[rvor]-rr.r

fE:- e';if of 4l,rrG fr yl -?L ol: d i6 *,
, 

"'1, 
cb? jr|if '#s 

.,$ fr e'Af x ,1lt

:1 if .p l' .<- '*,rfi €)T

2609- 16259l. Hadits Buraidah. Sezungguhnln
Rasulullah & berkata kepadanya: "Jika kamu mengisolasi

penduduk daerah Hishni nisca5n mereka menginginkan
engl<au menghukumi mereka dengan hukum Nlah *, maka
jangan englau menghukumnya dengan hukum AIIah, akan
tetapi hukumlah mereka dengan hukumanmu- Karena

sesungguhnya engkau tidak mengetahui apalah hukuman
Altah akan menimpa mereka atau tidal{. Muslim1215

meriwayakannya dari ini dan menyempumakann!/a.

tzts 51rr1ri1iY*lim (No. 1731)
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26LO-162601. Perkataan Penulis: diriwayatkan,
Sesungguhnya Sa'ad bin Mu'adz ketika hendak meniafuhkan
hukum mati atas orang-or.rng, Tsabit bin Qais meminta
Rasulullah S untuk menghadiahkan padanya Az-Zubair bin

Batha, maka beliau menghadiahkan unfuknya.

Al Baihaqil2l6 meriwayatkannya dari jalan Urwah bin Az-Zubair

dengan redaksi Hadits yang panjang dan didalamnya disebutkan bahwa

Az-Zubat yang membunuhnya. hnu Ishaq dan Musa bin Uqbah

meriwayatkannya dalam lotab " Al-Maghazi' .

Penulis telah mengulang judul bahasan yang lain dari bab ini

secam ringkas sebagaimana sebelumnya.

Hadits: Seorang lekaki ditahan oleh para sahabat, maka suafu

ketika ia memanggil Rasulullah & y*g tengah berialan melaluinya:

Sesungguhnya aku telah menjadi Muslim, maka Rasulullah $ berkata:

"Jika engkau telah masuk Islam maka engkau bebas mengurusi umsamu

dan kamu menang dengan kemenangan yang amat besar." Kemudian

dua orang dari Kaum Muslimin menebusnya. 14ut1i-1217

meriwayatkannya dari Imran bin Hushain. Dan ifu telah disebutkan pada

bab sebelumnya

Hadits Imran bin Hushain: Sesungguhnya kaum musyrik

bemafsu sekali menguasailzl8 kota Madinah, merekapun

menyambanginya dengan membawa peralatan Perang dan menawan

seorang perempuan....Al-Hadits. Dan disebutkan: " Tidak ada ketaatan

atas sebuah pukbh dalan kmtakiabn dan tidak iuga dazgan apa

gnng tidak diniliki oleh umat manusia." Muslim meriwayatkannya, yang

mana ini menrpakan penggalan dari Hadits sebelumnya.

t2t6 4"-9r*, Al Kubn (9 /61
lzu Shahih Muslim (No. 164U
1218 6,'ru Hajar berkatar yaihr hrnggangan mereka yang menerangkan, dari Hamisy (al-

Ashl"
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26L1. 1626ll. Hadits: Diriwayatkan sesungguhnya Rasulullah $
bersabda: "fumngsiapa Snng menyelamatkan squafu maka ifu maniadi

milikryn."

Ibnu Adi1219 dan Al Baihaqi1220 meriwayatkannya dari Abu

Hurairah, yang mana dalam sanadnya terdapat Yasin az-Ziyat, ia adalah

orang yang menolak Hadits. Hadits ini termasuk matruk. Abu Hatim

berkata dalam kitab AI 114,L22r Hadits itu fidak ada asalnya (sandaranngra

pent-). Al Baihaqi berkata, sesungguhnya irrit222 diriwayatkan dari Ibnu

Abu Mulaikah dan Urwah maka ia mural.

l6262l.lmam 61r-u61223 meriwa5ntkan dari Hadits Shakhr bin

Al 'Ailah, dia berkata: Sesungguhnya kaum dari Bani Sulaim kabur

meninggalkan tanah mereka sampai Islam datang maka aku

mengambilnya. Tidak lama mereka pun memeluk Islam dan

mernperkarakanku dalam masalah itu. Maka Rasulullah #
mengembalikan tanah tersebut kepada mereka, beliau bersabda:

"Apabili s@ftng lald-lald bqislan maka ia berhak memiliki kembali

ry dan harhnga!

2612. 162631. Hadits: Sesungguhnya ketika Al
Harmazan dibawah oleh Abu Musa Al Asy'ari kehadapan

Umar bin Khatab, maka Umar berkata padanya: bicaralah,

tidak masalah bagimu kemudian Umar ingrn membunuh.ln,

t2le 4116r,ri1(7/Lgp,l
t22o 4s..5**, Al Kubn (9/ L13l
t22t 11u1hnu Abu HaUm (1,/203)
rzzz 16,16571
1223 74*1"4ru1i Al Imam Ahnndl4/3l01.



Talkhishul llabir

Anas trerkata: engkau trdak memprrrrg,ni alasan unfuk
membunuhryla- Kamu berkata padanya: berbicaralah tidak
apa-apa-

Imarn $pfi'ilzz+ berl'ta, Ats-tsqafrr^",,guburLu' kepada IGr'i
ddi Harnid daripada Anas, dia b€rkata: I(arni m€ngeput{I kaunsan
Trtar al-Fhrrnazan merninta yang menlafulri huhrrnanrryn adalah
urnar, rnalo alnr mengatarkan ke hadapan lJmar, k€firra tdah
trE€rnuinta, Urnar berkata: bicaralah, p€*ataan qnhrk hftlup atau
rnati, kerrndia urnar berftata kernbali: bicaralah fdak apa-apa- Iualo
darcbrdranlah ldsah itu.

Ibnu Abu qpibahl2zs rnerlwaftlonnf .kitabnlp; ya.liub bin
$61an merlwalpflannp d"hm kitab "&frrrahnya" dan Al Bailraqnrzzo

dalam Sm4r, Al l{uba P€rufs merirratpdsrn E rqga
dalam 'lvrsldnh l*mil un,h'faf dali. Harnid denFn redalsi Hadfts
gnng par*il{g dan Imam Blidwitm nr*g-rrrr"*n" secara rirEIGs.

"llr; 
iats ,?l c ,s;; .[rrrt]-rrrri.1

i{JJ,

.gEit:tiigf ,9,6,;ti;-

2613. $2(fl1. Pedntaan Penulb: Drd'uralptkan dalam
Al Khaban -Doa dan bla nling brynbr. Artinp sa[ng
dorong-mendorong safu sama lain-'

rza Musnad Al lrnam Asy$nfi'i (Hal. 3lA
122s Mushrnf lbrm Abu qpibah (No. 15249l% As-i.rmn At Kubn P/96ldad tslan Al Faawi, alor tdak rn€rdapad{an potangan

cetakan dariqra
l'Izt slnlrih Al Brkhari, Kitab Al Ji4,ah dan Perdarnarur, bab apabila meretra berkata

laml berptdah agama walaupun s€e€ruhr{ra baik tapi karni tdah ntasuk lslarn
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N Bazarr228 dan Al Hakim1229 meriwayatkan dari Hadits

Aisyah: "Waspada dari takdir Udak bermanfaat, justru doa yang

mendatang manfaat.- aku mengiranya, dia berkata: Selama qadrbdum
turun, yakinlah bahwa sesungguhqn doa bertemu dengan bala maka
keduanya akan saling dorong mendorong safu sama lainnya hingga Hari
Kiamat." Dalam sanad hadis terdapa Zakaria bin Manzur, ia adalah

matuk.

162651. Al Bazar meriwa5ntkannya dari Hadits Abu Hurairah
yang mana dalam sanadqaa terhdapa Ibrahim bin Khutsaim bin Irak
daripada ayahnya, dia berkata: tidak dari Abu Hurairah
kecuali dengan benfuk isnad seperti ini.

162661. At-Tirdmidotaso meriwayatkannya dari Salman: "eadha
tidak akan kembai kecuali dengan doa, umur tidak akan bertambah
kecuali dengan kebaikan."

16267). Imam Ahmad,l23l hnu Hibban,1232 Al Hakim1233

meriwayatkannya dari Tsauban dengan redaksi dan makna Hadits yang

sama, dan ia menambahinyra: "sesunggunya .seorang lakilaki tidak
diharamkan (tidak terhalang pent-) atasnya rizki lantaran dosa yang

menimpanya."

St::r;li,r lt ,JiE'fi )i*. i.tL*.[rvr^] -y1 \ r

i*l'"tt ;; tivt t*bl'& ok'#, gc,.

Lzn Krtvrlu 41z4sfar(No. 2165)
rw Al Musadnk lt / 492493t'
rm Sunan At-Timldzi g1o. 21391
t23t Must?ad Al Imam Ahmed (5/ 277,280,2821
1232 ShalSil, Ibnu Hibban tAt thsanfi72l.
7233 41 714*1u4o1, (L/ 4991.



Talkhishul Habir

26L4- J62681. Hadits Ibnu Mas'ud bahwa Ia berkata:
"Sesungguhanla Allah & Maha Mengetahui apa yans

tenrcap setiap lisan, walaupun ada di antara kalian orang
asing (non-Arab), ia berkata: jangan takut, aku telah
menyelamatkannlm.'

Alol Udak melihat darinya, akan tetapi aku menemui dari Umar

bahkan lrnarn Bukludlz34 mengomentarinya dan Al Baihaqil2as

meriwayatkannla secam maushul dari hadis Abu Wa'il, dia berkata'

kami mendapatkan kitab Umar png menjelaskan, jika seorang lakilaki

berkata kepada yang lainnln: jangan takut, maka ia telah

mengamakannnSra, jika dia berkata ,nu6o1236 $angan takut), maka dia

telah menyelarnatkannya, sebab sesungguhnya Allah Swt Maha

Mengetahui s€rnua lisan. Imam Malik meriwayatkannyra dalam kitab "al-

Mutvatha"l%7, penyampaian dari Umar.

162691. Diriura5ntkan juga dari Abu Mr-rsa Al 'Asy'ari, Ibnu Abu

Syib66uaa berkata, Rihan bin Sa'id menceritakan kepada kami dari

Marzuq bin Amru dan Abu Farqad, dia berkata: Kami bmama Musa Al-
'Asy'ari k€fika kami menrbuka pasar Al-Ahwaz, seorang pemuda dari

kaum must/rik ikut serta ketika ifu, sementara dua orang dari Kaum

Muslimin furut merrbanfu di belakangannya, berkatalah salah seomng

dari mereka: mabrc (iangan khar*ntir), maka pernuda tersebut berdiri

dan merelo mernbawangra ke hadapan Abu Musa png sedang menrukul

leher tawanan, rnaka salah salah seorang dari mereka memberitahu Abu

Musa, maka dia berkata. wa fin mabrc, apa lrang engkau takutkan? Dia

1234 56u111, Bul6ari, Kitab Al Jiryah dan Perdamaian, bab apabila mereka berkata
kami berpindah agama walaupun sepenuhnya baik tapi kami telah masuk Islam

123s 4r-5r',., Al Kubra (9/961
1236 yui1, jangan takut, sebagaimana dalam catatan pinggir nasleh aslinp.
1237 Muwathtl'ra'Al knam Malik (1,/ M84491
1238 Muslramaf Ibnu Abi Slraibah (No. 15248)
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berkata; jangan takut, ini merupakan keamanan yang keluar dari
koridomya, maka dia dibebaskan.

Catatan: kata mabrc dengan mq-f-athatrl<an huruf mim dan

fa'dan mematikan hufix' ra'1239

|L 'b 
'jd gC:St J;, ,ry .[rrv.] -yl\o

k+ G 661 '"b'*< ,iirr'e; .c . o) ,.. r,(f-ft, sr q>
,:* jt'*$i ,9-6\t;:.* q-#t A *r;r f '{ 6:*

'r 
rt*. tfr. t ,c'#r,1;;;'git u iF.,i4-.jr :+sr,,rui

26L5. 162701. Hadits Fudhail Ar-Raqasyi, dia berkata: Umar
mernpersiapkan sekumpulan bala tentara sementara aku berada di

dalamnya. Kami mengepung kampung Ramahurmaz, ketika seoftu.rg

budak menuliskan sepucuk surat mohon perlindungan, yang dijepitkan
di celah anak panah orang-orang Yahudi,.ia pun keluar dengan selamat.

Dituliskan kepada Umar, dia berkata: seorang budak Muslim adalah laki-
laki dari Kaum Muslimin, perlindungan terhadapnya sama dengan
perlindungan terhadap Kaum Muslimin yang lainnya

AI Baihaqilz4o meriwayatkannya dengan sanad yang shahih
kepada Fudhail, dia berkata: Kami melawan musuh, lalu seorang budak
menulis pada sebuah anak panah bahwa ia berhak mendapat
keamanan, maka disebutkanlah dengan makna Hadits yang sama.

l2s9 1, adalah bahasa Persia sebagaimana dinukilkan oleh lbnu Al Atsir dalam
"Jami"'nya yang mana arflnya adalah jangan hkut

r24o As=1unan At Kubm(9/941.

,? t t '.
V).e2zt
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l627Ll. Al Baihaqi berkata: dan diriwayatkan marfu' 1241 6uti

Hadits Ali dari jalan Ahlul Bait dengan lafazh: "Perlindungan terhadap

budak hukumnSn boleh."

2616. 162721. Hadits Umar bahwa dia berkata: Aku bersumpah

jika ada salah seorang dari kalian menunjukan tangannya kepada

seorang musyrik, dan ia menyerangnya kemudian membunuhnya

niscaya aku akan membunuhnya

Sa'id bin 14ur',tur1242 meriwayatkan, Abu Awwanah

menceritalen kepada kami dari Umar bin Abu Salamah daripada

ayahnya, dia berkata: Umar bin l(haththab berkata: Dengan nama Allah,

jika ada salah seorang dari kalian menunjukan tangannya ke langit dan

kepada seorang musyrik, ia tunrn dan menyerangnya dan

membunuhnya niscaya aku akan membunuhnya. '

t6273l.lbnu Abu Syibshuee meriwayatkan dari Waki', Usamah

bin Zaid, Aban bin Shaleh dari Mujahid, dia berkata: Umar berkata:

Siapa pun laki-laki dari kaum Muslimin menunjuk kepada seorang

musuh jika menyerang niscaya akan membunuhnya. Maka dia furun

terlihat baginya keselamatan maka dia selamat.

-^i-):, ?G'e,utt ,;;6Lf :Ly.[rrvt]-rr I v

I ,iut ,Wl'u .tr:t "V ii'of ,-{o 8u^' ,aat ,,-,,-lJll

,i? * ,ilr :iri ,* dr ir b:rx- bf ;;, ,jt,,l'i

tztr 16,t6521.
1242 5*-', Sa'id bin Mansur (No. 2597)
1243 Musharuraf hnu Abu Syaibah (No. 15251)
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,Jui )6\t ,P,;li ,'#li |;: :Jv loi;jf ,&i I fi jt,
4u ? lt*r{* q$ ;:uJr t -f :Ju",4l ij;)fi

26L7. 162741. Hadits: Sesungguhnya Abu Musa Al-Asy'ari
mengepung kota As-Sus dan dia memperbaiki pernimpin negeri itu agar
ia menyelamatkan serafus omng laki-laki dari penduduknya, Abu Musa
berkata: aku tidak ingin mereka menipu Allah sementara pada
hakekakrya mereka menipu diri mereka sendiri. Abu berkata:
pisahkanlah mereka, kefika mereka sudah terpisah, Abu Musa berkata
kepadanya: apakah kamu telah lega? ia menjawab: iya. Maka Abu Musa
menyelamatkan mereka dan mernerintahkan pasukan untuk mernbunuh
pernimpinnya. Pernimpin itu berkata: apakah engkau meninggalkaku
sementara aku telah menyelamatkafunu? Ia menjawab: engkau telah
menyelamatkan banyak oftmg yang kamu sebutkan, tapi kamu tidak
menyebut dirimu sendiri.

Ahmad bin Yahya Al Balazuri meriwayatkan dalam bukunya ".r4./

Fufuh Wa Al Maghazt"l2M 6orn*rsanadnya.

tz$ Futuli Al Buldan, karangan Baladzari (No. 941)
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.;r'*Jl '-v
-/) ' -
KITAB JIZYAH

ji $ *t * at ,* :ot J;, oki ,;*j.L* -

St r*ie $:n 4tit:Jts ,iw'ri 1i; \i # ,* tof
qf ,t$ ,t4t 'A* frj oy ;& 'Jirl a;*i o$,p>L;ir

'&-", *u'r-au
' Hadits Buraidah: Rasulullah * biasanSn iika

mengangkat seorang komandan tentara atau detasemen
maka beliau memberinya wasiat, beliau bersabda: *Apabila

engkau bertemu dengan musuhmu maka ajaHah mereka
masuk Islam, iika mereka menjawab ajakkanmu maka
furtmalah mereka, namun apabila mereka menorak maka
mintalah mereka mengeluarkan ji4tah, jika merela menolak
lagi, minta tolonglah kepada Attah maka perangilah
mereka-" Muslim meriwayatkannya dari Baridah, dan sudah
disebutkan juga sebelumnya.

' :',l

A *a. JG *j * l" ,* Ct"of ,a;- -y1\^
;*'*/u,qT #i'i:Ff r; *',* clt1fr, Ak
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dlfi: * ,y'u'b:) ,tFt'#',i?u t-#t tfi ,ilU.'yi
o 
"'-'1i tri..frt'rltp'f'(r"t'

2618. Hadits: Sesungguhnya Rasulullah $ berkata

kepada Mu'ad ketika hendak mendelegasikannya ke Yaman:

"sesungguhnya englau akan berada di tengah sebuah kaum

Wng mayoritasnya Ahtut Kitab, maka tawarl<anlah kepada

mereka Islam, apabila itu sulit bagi mereka maka mintalah

merel<a mengeluarkan iizWh dan ambillah dari setiap Wng
sudah baligh safu dinar, namun itu iuga sukar bagi merela

mala perangilah mereka."

Hadits di atas sebelumnya telah dipaparkan maksud seperti

ini,1245 sebagaimana dimuat oleh Al Ghazali dalam Uitab At Wasith,t246

Ibnu Shalah turut mengikuti jejaknya. Penulis berkata: Secara zhahir

sesungguhnya Hadits ifu seakan terdari dari dua Hadits:

t62751. Pertama dalam "Ash-Shahihaini'1247 6uri Hadits Ibnu

Abbas di awalnya hingga sabdanya: " Maka aiaHah mereka masuk

Islam. "Dan di dalamnya terdapat tambahan tapi bukan di sini.

162761. Persoalan jizwh Imam Ahmad,12€ Abu Daud,124e ArY

Nasa'1,1250 At-Tirmidzi,lzsl Ad-paraquthni,lz52 16rr,, 11i66*,1253 61

Hakim,l2sc dan Al Baihaqilzss meriwayatkannya dari Hadits Masruq

124s Asalnya l<ata " Hada'dan yang dikuatkan oleh huruf " minf' dan " ha"
124'6 Nchaze[, Al Wasith, (7 /551.
1247 Shahilr Al BuLhari (No. 1395), S/rafuhMuslim (No. 19).
12tt{r y**6 Al ImamAhmad (5/230,233,24n.
124e 5*-n Abu Daud (No. 4157C1578).
1250 5*-, An-Nasa.l (No. 2215G2453).
1251 5ur-,l At-Tirmidzi (Sesudah No. 623).
1 252 5u*,., Ad-Daruquthni (2/ 1021.
1253 5hu}'il'r lbnu Hibban (Al lhsan/21886).
t2s4 41 114*64-p (t/3981.
12ss 4"-5*.rv Al Kubm (9/1931.
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dari Mu'adz, dia berkata' Sesungguhnya Rasulullah S ketika

mendelegasikannya ke Yaman beliau menyuruhnya mengambil dari

setiap yang sudah aqil baligh satu dinar atau seharga Al Ma'fir: kain

yang terdapat di Yaman ketika itu.

Abu puu41256 berkata: Hadits ini munkar, disampaikan

kepadaku dari Ahmad sesunggunya dia menginkarinya.l25T

Al Baihaqi1258 menyebutkan perselisihan yang terdapat di

dalamnya, sebagian dari mereka meriwayatkannya dari Al-A'masy dari

Abu Wa'il, Maruq dari Mu'adz.

Sebagian lainnya berkata: dari Al 'Amasy, Abu wa'il daripada

Masruq, dia berkata: sesungguhnya Rasulullah # saat mengutus

Mu'ad2.... Ibnu Hazrn1259 m€nghuluminya sebagai Hadits munqathi',

karena sesungguhnya Masruq fidak bertemu dengan Mu'adz. Di

dalamnya urgen perhatian lebih lanjut. At-Tirmidzi berkata: Hadits itu

Hasan, ia menyebutkan bahwa sebagian mereka meriwayatkannya

secara Mursal, sesungguhnya ifu lebih tepat.

u *t {'ii" ,PU,il :ql-.[rrvv] -Y1\ 1

,a*, ,:it!;i ,y. ffi i)bfi ,:i'1', ,# JL Sjt i.up
.{-4t,p

1255 Ddam sebagian sunannga sama dengan yang ternrakhrb dahm ,*-1unan Al
Kubn,lorlra Al Baihaqi (9/1931.

1257 Al Baihaqi berkata (9/1931, mengomentari: Sesungguhnya yang munkar adalah

riwapt Abu Muaw[nh, dari al-'Amaqr, hrahim, Masruq, Mu'adz. Adapun
riwayat Al A'masy dari Abu Wa'll, Masnrq, sesungguhnya ia terjaga, dia telah
meriwayatkan dari Al A'maql secara bersama-sma. (mereka menyebutkan)
seba$an dari mereka: Ats-Tsauri, Syu'bah dan Mu'ammar.

L?.sa 4"9*on Al Kubn (9/1931.
Lzse N Muhalta (6/LL_L21.
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26L9. 162771. Hadits: Sesungguhnya Rasulullah $ mengutus

Khalid bin Walid kepada Ukaidar, seorang raja di daerah Dumah,

mengambil dan mengajaknya bertaubat, darahnya dilindungi dan

memintanya mengeluarkan jizyah.

Abu Daud1250 darl Al Baihaqil251 meriwayatkannya dari Hadits

Muhammad bin Ishaq, Yazid bin Ruman dan Abdullah bin Abu Bakr

menceritakan kepadaku, mereka berkata: Sesungguhnya Rasulullah $
mendelegasikan Khalid bin Walid kepada Ukaidar bin Abdul Mulk, laki-

laki dari Kindah yang berkedudukan sebagai raja di Duman, sementara

ia seorang Nasrani....maka ia sebutkannya dengan redaksi Hadits yang

panjang.

162781. Abu Daud1262 rnoiv,6y3fl61nya dari Hadits Anas bin

Malik, sebagaimana penulis menyebutkan secara ringkas.

Catatan:
' Jika benar Ukaidar orang asli kawasan perbukitan Kindah maka

didalamnya terdapat dalil bahwa upeti tidak dikhususkan bagi orang

asing dari ahlul kitab, karena Ukaidar adalah orang Arab sebagaimana

disebutkan sebelumnya

JG *t *a bt * ult ol ,t)),1', .[rtvt]-rrv.
.nt ,{il i'l}t :,+ir rri 4t *G.ir ,V1:.

1250 Sesungguhnya ia meriwayatkannya dari Hadits Anas, sebagaimana akan
disebutkan oleh pengarang beberapa saat kedepan.

1267 4"-9*-, Al Kubm(9/L871
1262 5*-n 61ou Daud (No. 3037)
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2620. 162791. Hadits: diriwayatkan bahwa Nabi
Muhammmad * bersaMa kepada Ahlul Kitab di Jaarah

Arab: 'Aku menetapkan keputusan mengenai kahan
sebagaimana Allah & tetapkan terhadap kalian." Ada yang

menyebutkan bahwa ini teriadi dalam genjatan senjata ketika

berdama dengan kaum Yahudi Khaibar, bukan dalam

perjanjian penjagaan ahlu dzimmah (orang-orang bukan

Islam berada di bawah perlindungan pemerintahan Islam-

pent.)-

Penulis berkata: riwaSnt yang kedua shahih, sebagaiman dalam

Shahih Buldu il253 diriwaptkan dari Ibnu Umar.

t628}l. Imam Malik dalam kitab Al Muwaththa u'1264

meriwayatkannln dari Sa'id bin Al Musay4;ab.

*Hadits: Sesungguhnln Rasulullah $ bersabda kepada siapa

diangkat olehnya menjadi komandan tentara: "Jika engkau berternu

dengan musuhmu dari kalangan musyrik maka serulah mereka kepada

Islam....Al-Hadits. Muslim meriwayatkannya dari Hadits Baridah

sebagaimana telah disebutkan sebelumqn.

*Hadits: Sesungguh Rasulullah $ berkata kepada Mu'adz:

"Ambilah dari setiap ynng sudah baligh (bermimpi) satu dinar....telah

disebutkan sebelumnSa.

!f :;tiilr :tlt iL #'6, .[rr,rt]-vrrt
.9#L:dtdt4tt:LV

1263 Shahih Bukhari h,{o. 2338)
1264 41414u*uththa' N Imam Malik (2/7031.

lt
ltc -:49
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262L- l628Ll. Perkataan Penulis: Umar menuliskan
pesan kepada para kepala daerah/kota agar mereka tidak
mengambil upeti dari para wanita dan anak kecil.

Al Baihaqi1255 meriwayatkannya dari jalan Zaid bin Aslam dari

ayahnya, dia berkata: Sesungguhnya Umar menulis kepada para kepala

daerah agar tldak meminta upeti kecuali kepada mereka yang tetap

mengikuti ajaran Musa, maka para wanita dan anak kecil tidak diminta

mengeluarkan upeti.

Dia juga meriwayhtkannyaTz6' dari jalan yang lain dengan

redaksi: jangan membemtkan upeti terhadap kaum perempuan dan

anak kecil, Umar bin Khatab memberi tandai bagi orang-orang wajib

mengeluarkan upeti.

2622. {62821. Hadits. "Tidak ada upeti bagi seorang budak",

diriwayatkan secara marfu', dan diriwayatkan juga secara mauquf

kepada Umar.

Hadits di atas tidak bersumber, bahkan diriwayakatkan dari dua

orang di atas malah sebaliknya, Abu Ubaid berkata dalam l$tab Al
Anwal!'267 dari Ustnan bin Shaleh, hnu l-ahi'ah, Abu Al Aswad

daripada Urwah, dia berkata: Rasulullah menuliskan surat untuk

penduduk Yaman, bahwa beliau bersabda: "Ehrangsiapa masih tetap

dalam kerlahudian atau kenashraniannya maka sesunggunya merel<a

tidak akan diganggu atas ifu, tapi mereka wajib mengeluarkan upeti,

semqttam dari setiap orang sudah akil baligh: laki dan perempuan,

budak laht-laki dan perenpuan maka cukuplah baginya mangeluarkan

safu dinar atau seharganSa. "

r26s 4"3u?at2 Al Kubm (9/1951.
7266 4"3**, At Kubn (9 / 195-L96L
1267 6;66 Al Anrnl, karya Abu Ubaid (No. 55)
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162891. Ibnu Zanluwiy65tzsa dahm kitab "u1:u-*u1'126e

meriwayatlan dari an-Nadhar bin Syamil, Auf daripada al-Hasan, dia

berkata: Rasulullah S menuliskan pesan....maka ia menyebutkannya.

Keduanya termasuk Hadits murcal salah satu dari keduanya menguatkan

yang lain.

162841. Abu Ubaid juga meriwayatkan dalam kitab "Al-

V-*u1'1270 dari Yahya bin Sa'id , Sa'id, Qatadah, Syaqiq Al-'Uqaili,

Abu 'Ayadh, daripada Umar, dia berkata: janganlah kalian membeli

tepung (rotil ahlu dzimmah, sesungguhnya mereka ahlu khanj (orang-

orang yang wajib mengeluarkan jiaph/paiak)yang sebagian dari mereka

kerap memberikan ke sebagian lainnya.

2623. 162851. Hadits Umar: Sesungguhnya dia tidak mengambil

jizyah dari kalangan Majusi sampai akhimya Abdurrahman bin 'Auf

memberikan pengakuan padanSra bahwa Nabi Muhammad S
mengambiln5n dari orang Majusi seekor onta.

Imam 3rL1ru6r271 menyempumakan redaksi Hadits ini dari jalan

Bijalah bin 'Ubadah, dia berkata kami mendapatkan kitab Umar

setahun sebelumnla kematinnya...maka ia menyebutkannya.

Telah terjadi kontuaversi dalam perkataan Imam Syafi'i terkait

riwayat dari Bijalah, dalam kitab "41 6u4u4'7272 beliau berkata:

statusnya tidak diketahui, sementara dalam kitab N Jizy2firz7s beliau

berkata": Haditsnya stabit.

1268 16nu Hajar berkata: sebagaimana dalam al-Hamisy al-Ashl": namany aadalah
Hamid, dia merupakan bagian dari enam ma+rayilfi termuda.

1269 6i66 AlAmqal, karangan hnu Zanjuwiyah (No. 108)
1270 666 Al Anwa4 karangan Abu'Abid (No. 194)
1271 56u1',1', Muslim (No. 1356. 3157)
7272 Al umm, Fsy$yati'i(6/7391
L273 Al Umm, Asy-Syrrfi'i(4/1741
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2624. 162861. Haditsr " Tidak berkumpul dua agama dalam

Jazimh Amb. " ,
Imam Malik dalam kitab "Al Muwatha"'1274 meriwayatkannya

dari Ibnu Syahab, dia mengatakan Hadits itu mursal. Ibnu Syahab

berkata: Umar bin Khatab menyelediki persoalan itu sampai akhimya

dia mendapatkan ketenanganl2Ts dilr keyakinan bahwa Hadits itu
bersumber dari Nabi Muhammad $, maka ia pun berlalu meninggalkan

kalangan Yahudi daerah Khaibar.

Imam Malik berkata: Umar bin Khatab meninggalkan Yahudi di

daerah Najran dan Fadak.

162871. Imam 14u1L1275 juga meriwayatkannya dari Ismail bin

Abu Hakim, bahwa ia mendengar Umar bin Abdul Aziz berkata:

seseorang menyamapaikan kepadaku, sesungguhnya ini merupakan

bagian dari persoalanya yang terakhir dibicarakan Rasulullah $, beliau

bersabda: "semoga Attah melaknat orang-orang Yahudi dan Nasmni

karena menjadikan kubumn-kubumn para nabi mereka sebagai tempat

dan fujuan bersujud dan beribadah, dan semqa tidak sisa dua agarna di
tanah Arab." Shaleh bin Abu al'Akhdhar menyambungnya dari az-Zuhi,

Sa'id, Abu Hurairah dan Ibnu Ishaq meriwayatkannya dalam

Musnadnya

Abdurrazaql2TT meriwayatkannya dari Mu'amar dari az-Zuhri,

Said bin Al Musay4rib, ia menyebutnya Hadits mutsal' dan ia

menambahkan, Umar bin Khaththab berkata kepada kaum Yahudi:

barangsiapa dari kalian telah mempunyai perjanjian dari masa Rasulullah

t274 41L4r,*ththa' Al Imam Mdtk(2/892-8931
1275 6rru Hajar berkata sebagaimana dinukil dalam kitab Hamisy Al Aslrl yaiatu

mendingin dadanya
t276 6l Muwaththa' Al tmam Malik (2/8921.
t277 Mushan?afAbdunazaq (No. 9984).
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maka hendaklah ia menunaikannya dengan itu, dan iika tidak

sesungguhnya aku akan menjadi penjelas bagi kalian.

162881. Imam Ahmad meriwayatkan dalam musnadnya1z78

bersambung dari Aisyah, yang lafazh darinya, Aisyah berkata: adapun

persoalanya yang terakhir diwasiatkan Rasulullah $ ;anganlah sampai

ada dalam Jazirah fuab dua agama. Hadits ini diriwayatkan dari jalan

Ibnu Ishaq, Shalih bin Kisani menceritakan kepadaku dar5 az-Zuhi,

Ubaidullah bin Abdullah bin Utbah, daripada Arsyah

;Ar',;/il. *y it i+ 4 :+p . [r r rr]-r r v o

.7?, r"i u (s)t:.11i

. 2625. 162891. Hadits: 'Apabifizze aku hidup ke
sebuah kabilah/laum nixa5n akan kukeluarkan orang
Yahudi dan Nashrani dai Jazirah Arab.'

Imam Ahmad1280 dan Al Baihaqi1281 meriwayatkannya dari

Hadits Umar, yang redaksi akhimya berbunyi: "....hingga aku tidak

memanggil di dalamnya keruali Muslim." Asalnya dari Muslim,1282

namun tanpa ada penyebutan saManya: "Jika aku hidup ke sebuah

kabilah." Penulis mengulang penukilan Hadits ini yang dinisbatkan

kepada riwayat Jabir bin Umar tanpa ada penambahan di awalnya, dan

dengan penambahan di akhimya sebagaimana diriwayatkan oleh

Muslim.

1278 7'4*nu4Al Imam Ahmad (6/2781.
1279 Pada naskah aslinya: "inna" yang dlkuat dari huruf 3 dan 6.
r28o Musnad Al Imam Ahmad (L/321.
t28t As-Sumn Al Kubra(9/2091.
1282 56u1l15 Muslim (No. 1767)
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2626. Perkataan Penulis: hnu Surarj ditanya mengapa

menyenrnya yaitu kaum Yahudi Khaibar? : Sesungguhnya padaku

terhadap sejumlah buku, dan mereka mempunyai buku sebagaimana

diturunkan kepadanya, maka ia menjawab: tidak seorang pun dari kaum

Muilimin mentransformasikan buku itu.

Sebagaimana dikatakan olehnya, kemudian mereka

mengeluarkan kitab yang disebutkan tadi pada tahun 447, ketua para

pemimpin Abu Qasim kepada menteri yang menjabat dalam

membatalkannya ganjaran, sebagaimana dituliskan untuknya oleh Abu

Thaib Ath-Thabari, Abu Nashr bin Ash-Shaba', Muhammad bin

Muhammad Al Baidhawi, Muhammad bin Ali Ad-Damighani dan

lainnya.

Ar-Rafi'i berkata dalam htab Al hhr. dari Abu Hurairah bahwa

dia berkata: bagi mereka jizyah karena Nabi Muhammad &
menyebutkan mereka, dan menjadikan mereka dengan itu budak, dan

kerena beliau bersabda' "Aku menetapkan bagi kalian apa 5mng telah

ditetapkan Nlah bagi kalian " Maka mereka terselamatkan dengan ifu.

Habis.

Sebagian mereka mengira bahwa itu bagi dari keajaiban kitab .4/

Bahr, akan tetapi sebenamya fidak begitu, sebab Al-Mawardi telah

menyebutkannya dalam l$tab Al Hawi dan dia berkata: aku tidak

mengetahui seorang pun yang sepakat dengan Abu Ali bin Abu

Hurairah atas ifu.

*v l', * Ut Ll ,u,$ i,r qro .[rvr.]-rrrv
.q$t tr-; u qtA$;rflr t;;l iui ;*'rl *,t
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2627. 16290l. Hadits Ibnu Abbas: Sesungguhnya
Nabi Muhammad & berwasiat, beliau bersabda:

'Keluarkanlah kaun Yahudi dan Nashrani dai Jazirah
Arab." ,..i

Bukhari dan Muslim (mutafaqun'alaihf2as meriwayatkafifrya

dengan lafazh Hadits: sakit Rasulullah $ semakin parah, dan beliau

mer,r,rasiatkan tiga wasiat menjelang kematiannya: "Keluarkanlah kaum

Musyrik dari Jazirah Arab...." Al Hadits.

t;/l ,i.u}l *:r yv l', ;* Ut y
.7?, tr-i s1 cotfi

'l(r t, |T :gtlfit * r,;# *: u*.[rr r r]-rrvr
j,^l ,1L)t'U tH

2528. t629ll. Hadits Abu Ubaidah bin Al Jarrah:
sesungguhnya pesan terakhir yang dikatakan Rasulullah $:
* Keluarkanlah kaum Yahudi dart Hiiaz, dan penduduk

Najran dai Jazirah Arab."

Imam Ahmad1284 dan Al Baihaqi1285 meriwayatkannya dengan

lafazh: "Keluarkanlah Yahudi dari penduduk Hijaz....' Dan sisinya

sebagaimana redaksi dan'makna Hadits yang sama dan ifu terdapat

dalam " Musnad Musaddad' dan juga dalam " Musnad Al Muhaidi.'L285

-2629. t52g2l. Hadits: Sesungguhnya Rasulullah $ mengadakan

perjanjian dengan penduduk Najran dengan syarat mereka fidak 
filleh

tzB ShahihBri*nri (No. 3053), Shahih Muslim (No. 1637)
t284 14*nu4 Al Imam Ntmad (L/L9*L961
r28s tu-S*un Al Kubn (9/2081
1286 MusnadAl Huinaidi (No. 85)
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makan harta riba, akan tetapi mereka melanggamya dan makan harta

dari hasil riba.

. Abu pu,r61287 meriwayatkannya dari Hadits lbnu Abbas: Nabi

Muhamrnad $ berdamai dengan penduduk Najran dengan syarat

mereka memberikan dua ribu pakaian bagi kaumMuslimin, separuhnya

ditunakan pada bulan Shafar, dan separuh berikuhrya difunaikan pada

bulan Rajab....Al Hadits. Di akhimya disebutkan' mereka bplum

menceritakan sesuatu atau telah makan dari hasil riba.

Ismail berkata- dia adalah As-Suddi yang meriwayatkannya dari

Ibnu Abbas: mareka telah makan dari harta riba. Dalam pendengaran

as-Suddi dari Ibnu Abbas membutuhkan pengamatan lebih lanjut, akan

tetapi ia di dalamnya terdapat beberapa contoh:

16293l.lbnu Abu Syiba5tzaa berkata: Affan, Abdul Wahid, dan

Mujalid menceritakan kepada kami daripada asy-Sya'bi: Rasulullah

menuliskan pesan kepada penduduk Najran dan mereka adalah kaum

Nashrani: "Saungguhn5n barangsiapa gnng berjwl beli di antara l<alan

seara nb maka tidak ada perlindungan baginya."

162941. Dia juga Sgrkah'128e Waki' menceritakan kepada kami

sebagaimana Al A'masy menceritakannya daripada Salim, dia berkata:

sesungguhnya penduduk Najrah telah berjumlah 40 ribu jiiwa,

selahjutnya dia berkata: saat itu Umar takut kalau semuanya bersandar

kepada kaum Muslimin maka itu akan menimbulkan sifat hasad di

antara mereka, mereka pun menyambangi Umar, lalu berkata:

jelaskanlah kepada kami. Dia berkata: Sesungguhnya Rasulullah telah

menuliskan kepada mereka wasiat agar tidak menjelaskan kepada

mereka, maka mereka pun mengambil kesempatan di zaman. Umar,

1287 5r-n Abu Daud (No. 3041)
t288 114*6u.-1hnu Abu Slraibah (18851).
t28e Mushamaflbnu Abu SSnibah (18863).
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maka Umar pun menjelaskan kepada mereka. Setelah mendengamya

merekapun merasal sangat menyesal, mereka kernbali mendatangi

Umar, lalu berkata: batalkanlah semua ifu untuk kami, Umar menolak

mernbatalkannya untuk mereka. Saat Ali telah duduk sebagai khalifah,

mereka pun mendatanginya, mereka berkata: sesungguhnya merfrff,ita

kepadamu sebagaimana kekuasaan dan pertolonganmu sebagai

diajarkan Nabimu, maka batalkan semua unfuk kami, Ali menolaknnya.

Dan dia berkata: Sesungguhnya Umar dahulu adalah lader pada setiap

perkara.

'i'bf &:, *a lut J- fi :Ly.[rvr.] -y1r.

i iW t;s ),)6-: it;rr:; cH
2630. 162951- Hadits: Sesungguhn5p Rasulullah *

mengambil dari kaum Majusi unta seharga tiga ratus dinar,
dan populasi mereka ketika itu berjumlah tiga ratus jiwa.

Penulis berkata, aku tidak menemukannya.

16296| Imam Syafi'i berkata: aku mendengar sebagai ahlu al
ilmi dan penduduk Najmn menyebutkan: sesungguhnya jumlah nilai

yang diambil dari setiap orang lebih dari satu dinar, hadits diriwayatkan

oleh Al Baihaqi.lze

1263ll. 162971. Hadits: Diriwayatkan bahwa Rasulullah #
berdamai dengan penduduk daerah 'Ailah dengan syarat mereka

mengeluarkan tiga ratus dinar, sernentara populasi mereka ketikd itu

mencapai tiga ratus jiwa. Selain ifu, mereka wajib menjamu setiap Kaum

Muslimin yang berjalan melewati mereka.

L2eo 4t5r*, N Kubm (9/195l,.
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Al Baihaqil2el meriwayatkannya dari jalan Syafi'i, dari Ibrahim

bin Muhammad bin Abu Yahya, Abu Al Hawis, dengannya secara

bersambung. Dan menambahkan: Janganlah mereka menipu seorang

Muslim. Dia berkata: Ibrahim mengabarkan kepada kami dari Ishaq bin

Abdullah, dia berkata: sesungguhnya jumlah mereka ketika itu adalah

tiga ratus jiwa.

2632. 16298| Perkataan Penulis: Sesungguhnya para

sahabat mengambil jizyah dari kalangan Nashrani Arab- Al
Baihaqilz92 meriwayatkannya dari Syafi'i, dia berkata: maka

disebutkanlah Hadits tersebut

2633. 162991. Perkataan Penulis: diriwayatkan dalam

kitab Al Khabar: sesungguhnya iamuan ifu selama tiga hari-

Bukhari dan Muslim (mutafaqun'alaihl1293 msriurayatk6nnya

dari hadis Abu Syuraih, disempumakan daripada dan

ditambah pada akhimya: '...mal<a frdak ada lain di balik itu
kecuali shadaqah terhadapanSn." Dalam bab yang sama,

diriwaSptkan dari Jabir, Abu Hurairah, Ais5rah, Abu Sa'id,
Ibnu Umar, Uqbah bin Amir dan selain mereka.

2634. [63001. Hadits: "Islam itu tinggi, tidak ada

yang lebih ditinggitan (Atlah) atasnya.- Ad-Darquthnit2e4

meriwayatkannya dari Hadits 'A'idz At Muzni dan

dikomentari oleh Imam 3rL1ruri. 1295

tzet 4"5r*t Al Kubm(g/ L95l
1292 4t5**, Al Kubn (Pada tempat sebelumnya)
t2e3 S'huhili {lBukhari (No. 6019), shahih Muslim (No. 48)
r2e4 5rran Ad-Daruquthni (3/ 252')
129s 5hu},15 Al Bukhari, Kitab Al Jana'iz, bab: Apabila seorang anak kecil masuk

Islam lalu dia meninggal apakah ia dishalatkan?
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163011. Ath-Thabrani meriwayatkannya dalam kamus "ash-

Sh:aghil,Lzg5 dari Hadits Umar yang ceritanya panjang mengulas kisah

seorang fuab dan biawak, akan tetapi sanadnya dinilai lemah sekali'

.r$r, q66 ;At t);1;v'.*+ .[rr . r]-v rro

2635- 163021. Hadits: " Janganlah kalian sel<alian

terlebih dahutu mengucapkan salam kepada orang Yahudi

dan Nashrani....' Al-H.adits. y,ls6tn1297 meriwayatkannln

dari Abu Hurairah.

,tl d e:!,bS'itU $Y :L-,;- . [rr' r]-r rrr
.*y'

2636. t63031. Hadits: "Jika lalian berpapaan

Iangsung dengan mereka maka sesaHah mereka ke sisi ialan
yang paling sempit." Muslim1298 meriwayatkannya dari Abu

Hurairah.

Abu Daud1299 msrir6y6tk6nnya dengan redaksi Hadits;: " Jika

katian berpapasan langsung dengan mereka di ialanan maka saaHah

mere,l<a ke sisi ialan yan7 PIW sempit."

26g7.t53041. Hadits: Siapapun wanita yang membuka bajunya

selain di rumah suaminya (berzina -pent) yang sah maka ia termasuk

orang yang dilaknat. Diriwayatkan oleh Ad-Darimi,l3oo Abu Daud,13ol

t2e6 N Mu'iam Ash-Shaghir (948).
r2e7 Shahih Muslim (No. 2167).
l2e8 51',u1',i5 Muslim (No.2167).
12e9 gr,run Abu Daud (No. 5205).
l3oo 5rran Abu Daud (No. 2551, 2652I
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at-Tirmidzi,l302 16r',u Majah,l3os dan Al 11uLi*1304 dari Hadits

Aisyah g.
*Hadits: Sesungguhnya Rasulullah $ membunuh Ibnu Khathl

dan dua orang dari penduduk Al Qinah, dan tidak memberikan

perlindungan terhadap inereka.

2638. t63051. Hadits' diriwayatkan bahwa ada seorang laki-laki

yang bertolak ke sebuah kelompok orang dari bangsa fuab, dan dia

mengabarkan kepada mereka bahwa seungguhnya Rasulullah $ telah

mendelegasikan dirinya kepada mereka, mdra merekapun melayaninya-

Kemudian tersingkaplah realita tersebut, maka Rasulullah pun menyuruh

mereka membunuhnya.

Imam AI Haramain berkata: Hal itu disebabkan karena

sesungguh lak-laki tersebut adalah seorang Kafir.

Al Baghawi meriwayatkan dalam "Mu'jam"nya dari Yahyan bin

Abdul Hamid Al Hammani, Ali bin Mushar, Shaleh bin Hibban, hnu

Bumidah daripada ayahnya, dia berkata: Sesungguhnya orang yang

telah memikat hatinya terdapat di sebuah kampung dari Bani Laits di

Madinah. Saat di zaman Jahiliyah seorang pemuda telah meminang

seorang wanita dari penduduk kampung tersebut, akan tetapi ia

menikahinya. Maka pemuda itupun menyambangi mereka denlan

membawa sebuah pakaian, ia berkata: sesungguhnya Rasulullah S
meny.lruhkan mengenakan pakaian ini dan beliau menyuruhkan

memenej harta dan jiwa kalian, kemudian ia berjalan lalu menyambangi

perernpuan yang telah dipinangnya tersebut. Penduduk kampung itupun

mendelegasikan salah seorang dari mereka menghadap kepada

Rasulullah, beliau bersaffia, "saunggahryn musuh Allah itu telah

1301 5*-n Abu Daud (No. 21010).

l3o2 5*-r, At-Tirmidzi (No. 2803).
1303 5*rarl hnu Majah (No. 3850).
r3o4 At Musbdmk (4/28*2891.
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berdusta", kemudian beliau mengutus seorang pemuda, dan bersabda:

"Jika engkau menemuinSn dalam kadaan hidup, dan aku tidak ingin

mendapatkangn hidup-hidup, oleh karena ifu bunuhlah dia, iika engkau

mendapatkann5a telah meniadi ma5nt, maka bakarlah ia dengan api-"

Penulis berkata: pemuda itu mendatanginya dan mendapatnya telah

teuras digigit ular besar maka iapun mernbakar jasadnya. Penulis

berkata: oleh karena itulah Rasulullah S bersabda: " fumngsiapa

dengan sqrgaja be,rdusta kepadau maka saunggwhnSa ia telah

menyiapkan kurcin5a dari api nemka."

Shalih Ibnu Hibban melemahkannya, sementara Yahya Al

Humaniy menilai walaupun ia lernah, akan tetapi ia tidak diriwayatkan

seorang diri. Ha;aj bin Sya'ir telah meriwayatkannya dari Zakaria bin

Adi daripada Ali bin Mushar. Suwaid bin Sa'id Ali bin Mushar sebagian

dari hadits tersebut.

163061. Dia juga merniliki contoh dari Hadits Muhammad bin Al

Hanifah dari Shahr daripada Aslam, dia berkata: Rasulullah

mendengar... dan didalamnya terdapat kisah itu. Diriwayatkan oleh

Ahmad1305 dan ath-Thu6^ri. 1306

16307]. Ath-Thabrani13o7 meriwayatkannya dari jalan Atha' bin

Sa'ib dari Abdullah bin al-Harits. Disebutkan juga dari 'Atha' daripada

Abdullah 61, *-2u6uit.13o8

Azh-Zhabib dalam kitab u1 *i*rrr3o9 menganggap riwayat

tersebut hdak shahih dari semua jalan, lagipula tidak ada keraguan

1305 y*nu6 Al Imam Ahmad (5/ 3711ringkas, dan didalamnya tidak terdapat kisah.
1306 4p'61rnu al-Kabir (No. 6215) dan di dalam terdapat Ahmad Abu Hamzah ats-

Tsamali, statusnya lemah dan berpaham Syiah Rafidhah
1307;u6r Hadits barangsiapa yang sengat mendusta kepadaku, Ath-Thabrani (Hal.

775-L78!.
1308 96u1. Kitab al-Maudhu'at karangan hnu alJauzi (43)
rsoe MEan Al ,i.ddal(z/ 29gl
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bahwa jalan Ahmad jelas tidak ada kekuatan, adapun Hadits Buraidah
yang dikernukan sebagai contoh, maka status Haditsnya adalah hasan.

'Hadits Umar: Suafu ketika ia memberikan
penjelaskan 

'kepada 
orang Yahudi dari daerah Hijaz,

kemudian terdengarlah azan yang dikumandangkan oleh
seorang pedagang dari mereka, dan mereka pun shalat tiga
rakaat. Imam Malik meriwayatkannya dalam kitab N
Muwaththa' dari Nafi', daripada Aslam dan juga telah
disebutkan dalam bab "shalat Musafir."

2639. t63081. Hadits Umar: Sesungguhnya dia
berkata: Dinar Jizfh adalah dua belas dirham. Al
Baihaqi13l0 meriwayatkan dengan itu,l3tt dia berkata:
diriwayatkan daripadanSn dengan isnas yang kokoh: sepuluh
dirham, dia berkata: dan ditaksirl3lz nilaingra dengan harga
yang berbeda-beda.

2640. 163091. Hadits Umar: Sesungguhnya dia
menetapkan iizyah kepada orang kafn sebanyak empat
pgluh delapan dirham, sementara kepada orang dengan
ekonomi menengah sebesar dua puluh empat dirham dan
untuk kalangan ekonomi rendah (fakir miskin) sebanyak dua

tslo 4"3r*, At Kubn (9/ L96l
1311 yuitr 

fengan lafazh ini, sebagaimana ia perkataannya dalam kitab "al-Hamisy al-
'Ashl"

1312 yuilu sisi perbedaan, dari kitab "HamisyAl Ashl

ii
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belas dirham. Al Baihaqil3ls meriwayatkannya dari jalan

mursalah.

2641. t63l0l. Hadits Umar: Sesungguhnya Umar

menetapkan jialah terhadap pedagang atau pengusaha emas

sebanyak empat dinar, dan terhadap para penguasa surat-

surat berharga sebanyak empat puluh delapan dinar.

Diriwayatkan oleh Al Baihaqi.1314

2642. [63111. Hadits: diriwayatkan bahwa

seliumpulan orang dan ahtu dzimmah mendatangi umar bin
Khatab, lalu mereka berkata: Sesungguhnya kaum Muslimin

melewati kami maka diberatkan dengan aneka jamuan dari

sembelihan kambing dan ayam, (Jmar menielaskan: berilah
makan seperti apa yang kalian makan, dan jangan kalian
melebihi mereka daripada itu.

Aku fidak menernukannya,l3ls Ibnu Abu 11u6-1315

menyebutkan dari jalan Sha'sha'ah bin Yazid atau Yazid bin

Sha'sha'ah, daripada perkataan lbnu Abbas.

7373 4"5*., Al Kubn (9/L961
7314 4"-5*., Al Kubm19/195-1961
1315 666urruzao menukilkan dalam Mushannaf (karangannya) (10,/ 239) dari hnu

Juraij, dia berkata: Musa berkata: Nafi' berkata; Aku mendengar Islamnya
pembantu Umar 5rang diceritakan oleh Ibnu Umar: Sesungguhnya ahlu jizyah dari
pendudukrdaerah Syam datang menemui Umar, lalu mereka berkata: Kaum

Muslimin jika singgah ke tempat kami, mereka memberatkan kami dengan

memasak kambing dan ayam, Umar berkata: lamulah mereka dari apa yang yang

kalian makan dan Bngan lebih dari itu
1316lhl Ibnu Abu Haum (1/203).
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2643- 163121. Hadits Umar: Sesungguhnya Umar

meminta ii4lah dari lolangan Nashrani Arab, 'seperti Bani
Tanukh, Bahran, dan Bani Taghlab, malo mereka berkata:
Kami adalah orang Arab fidak menunaikan apa lpng
difunaikan oleh orang asing, ambilah daripada kami apa
yang diambil sebagian dari kalian daripada sebagian yang
lainnya, yang mereka maksudkan adalah zakat. Umar
berkata: ini merupakan kalajiban dari Allah Swt atas semua
kaum Muslimin, mereka menjawab: tambahkan nama
dengan ini (zakar) dengan sesuka hatimu, tapi jangan
menggunakan nama jia,;,ah, mereka justru lebih rela
dipikulkan sedekah, IJmar berkata: Mereka adalah orang
bodoh, rela dengan nama, narnun menolak sebuah makna
(subtansinya).

Imam Syafi'itsrz menyebutkannya dalam "Al [.Jmm", dia

berkata: dalam kitab "Al Maghazi" disebutkan dengan sebaik-baik

redaksi: seungguhnya Umar meminta....lalu disebutkannya hingga

perkataannya: bagi mereka shadaqah. Dan tidak, disebutkan

perkataannya mereka adalah orang bodoh....hingga akhir Hadits.

1317 Al Umm, Asy-Syafi' i (4/281-t821.
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t63131. Ibnu Abu Syaibah1318 berkata, Ali bin Mushar

menceritakan kepada kami dari Asy-Syaibani, as-Sifah bin Mathar, Daud

bin Kurdus daripada Umar: sesungguhnya dia berdamai dengan Bani

Taghlab dengan memimikulkan kepada mereka zakar sebanyak dua kali;

jangan pengkristenan anak kecil dan jangan pula mereka membenci

agama lain yang tidak mereka yakini.

Daud bin Kurdus berkata: maka tidak ada bagi mereka

perlindungan karena telah melakukan kristenisasi. Al Baihaqi1319

meriwayatkannya dari jalan Abu Ishaq fuy-Syaibani dengan makna

Hadits yang sama dan menyempumakan daripadanya.

2644. t63141. Hadits Umar: Sesungguhnya dia mengizinkan

militer unfuk masuk ke rumah kaum Muslimin dengan syarat hanya

mengambil 1/10 dan harta perdangangan yang ada padanya.

Al Baihaqi1320 *"ri*ayatkan dari Muhammad bin Sirin,1321

daripada Anas bin Malik bahwa ia berkata kepadanya: Apakah engkau

diufus atas apa yang diufuskan kepadaku oleh Umar? Maka aku

menjawab: aku tidak akan berkerja untukmu hingga engkau menuliskan

unfukku perjanjian Umar yang dijanjikan kepadamu, maka ia pun

menuliskan untukku; hendaklah kamu mengambil 4/70 dart harta kaum

Muslimin, dan 5% dari harta ahlu dzimmah jika mereka berbeda

pendapat di dalamnya untuk perdagangan dan 1/10 dari harta orang

yang ikut berperang.

Sa'id bin Mansur berkata, Abu Awwanah dan Abu Muawiyah

menceritakana kepada kami, dari Al A'masy, hrahim bin Muhaiir,

daripada Ziyad bin Hadir berkata: Umar bin l(hatab

LstB Mushanlafhnu Abu Syaibah (3/1981.
Lste 4"-S*u, Al Kubn(9/2L61.
r32o As-1unan Al Kubm (9/2101.
1321 yunn betulryra adalah Anas bin Sirin, sementara lafazh Al Baihaqi: dari Anas bin

Sirin saudara Muhammad bin Sirin, dia berkata: (maka disebutkan olehnya)
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mempekerjasakanku untuk meminta seper sepuluh dari harta orang-

orang, dia menyuruhnya mengambil seper sepuluh dari harta pasukan

perang; 5% dari perdagangan ahlu dzimmah dan 4/L0 dari pemiagaan

kaum muslimin.

2645. 15316]. Perkataan Penulis: dalam sebuah riwayat

disebutkan: sesungguhnya Umar mensyarakatkan setiap agen makanan

un[$i mengeluarkan 5o/o, dan mensyaratkan persepuluh terhadap semua

jenis pemiagaan yang ada, hal itu dimaksudkan untuk meningkatkan

persediaan makanan.

14u1L1s22 meriwayatkan dari Ibnu Syahab, dari Salim daripada

ayahnya berkata: Umar mengambil dari manisan, biji gandum dan

minyak sebanyak 5%, adapun maksud dari itu adalah agar makanan

tersebut lebih banyak di bawah ke kota Madinah, dan mengambil biji-

bijian seperti kacang sebesar 1/10 dari perdagangan mereka.

*Perkataan Penulis: Sepersepuluh Udak terdapat dalam riwayat
Hadits, karena yang datang Nabi Muhammad # adalah jamuah,

sementara seper sepuluh tersebut datannya dari Umar. Adapun

mengenai jamuan telah disebutkan sebelumnya, begitu juga dengan

pembicaraan seper sepuluh.

2647. Hadits Umar dan Ibnu Abbas: Ahlu dzimmah tidak diberi

kuasa mendirikan mendirikan pusat peribadatan (omng Kristen//ahudi)
di tanah kaum Muslimin, tidak gereja dan tidak pula perkumpulan para

pasfur.

163L7| Adapun Hadits Umar, Al Baihaqi1323 meriwayatkannya

dari jalan Haram bin Mu'awiyah, dia berkata: Umar menuliskan unfuk

kamj: persiapakanlah pasukan berkuda; jangan sekali-sekali salib

ditegakkan di depan diri kalian dan janganpula sampai babi-babi menjadi

t322 41\4u*"ththa' N Imam Malik (7/ 28Ll
1323 Ac-9unan N Kubn (9/2OL)
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tetangga kalian.... Al-Hadits. Dan ia meriwayatkannya dengan redaksi

yang panjang dari Hadits Abdurrahman bin Ghunmi daripada Umar,

sementara dalam Islam terdapat kelemahan. Abu Ali Muhammad bin

Sa'id Al Hafidz Al Haranil32a iugu meriwayatkannya dalam kitab

" Tarikh ar-Riqqah" dengan seperti ini.

163181. Ibnu 6411325 meriwayatkan dari Umar marfu'ant
"Jangan membangun gercja di tanah Islam, dan jangan pula

merekonstmksi apa yang telah rusak daripada gereja yang sudah ada."

t63191. Adapun atsar Ibnu Abbas sebagaimanan Al Bdihaqil3ze

meriwayatkan daripadanya: setiap kota yang didiami oleh kaum

Muslimin maka fidak boleh membangun di dalamnya tempat

beribadatan non-lslam, begitu juga gq44 tidak pula dipukul di

dalamnya gong (lonceng) dan tidak boleh menjual daging babi di dalam

kota tersebut. Di dalam riwayat ini terdapat Hansy dia adalah dha'if.

2647. 163201. Hadits Umar: sesungguhnya dia mensyarakan

ahlu dzimmah dari penduduk daerah Syam agar menaiki pelana kuda

mereka secara terang-terangan.

Abu Ubaid meriwayatkan dalam "Kitab Al Amwal"1327

Abdurrahman bin Mahdi menceritakan kepada kami dari al-Amri, Nafi'

daripada Aslam, dia berkata: sesungguhnya Umar menyuruh ahlu

dzimmah memotong jambul mereka; menyuruh menaiki pelada kuda

mereka secara terang-terangan, tapi janganlah mereka menaikinya

seperti kaum Muslimin dan hendaklah mereka mengokohkanl3zs

intemal kota-kota.

1324 1, terhadap tiga ratr.rs orang, dari lsblb "HamisyAl Ashl".
t3?s 41KrrL ka4n hnu Adt(3/3621.
1326 4"3,27217 Al Kubm (9/2011
1327 6i65 AlAmwal, kamngan Abu 'Ubaid (No. 137)
1328 ysi1, menguatkan atau mengokohkan sebagaiman dalam kitab "Hamisy Al Ashl"
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Abu Ubaid meriwayatkannyal3zg dari Umar bin Abdul Aziz

dengan redaksi dan makna Hadits yang sama.

"Hadits Umar: Sesungguhnya dia menuliskan wasiat ke sejumlah

kepada daerah agar mareka menandai leherJeher ahlu dzimmah dengan

timah, menyuruh mereka mernotong jambul mereka dan menguatkan

pertahanan kota mereka. Telah disebutkan sebelumnya.

Al Baihaqi1330 meriwayatkannya dengan menambah redaksi

Hadits ini, dari jalan Ats-Tsauri, 'Ubaidillah bin Umar, Nafi' daripada

Aslam, dia berkata: Umar menuliskan....lalu ia sebutkan lanjutannya.

2648. l632Ll. Hadits: Sesungguhnya laki-laki Nashmni

memaksa seorang Muslimah unfuk benina, maka hal ifu dilaporkan

kepada Abu 'Ubaidah bin alJarrah, lalu dia berkata' apakah dengan

cara begini kami berdamai dengan kalian? Dan ia pun membunuhnya.

Abdurrazaql33l rnoi*6ysft21 dari Ibnu Jurarj, dia berkata: Aku

diberitahu sesungguhnya Abu 'Ubaidah bin al-Jarrah dan Abu Hurairah

membunuh dua orang ahlul kitab yang memaksa wanita muslimah

memenuhi nafsunya.

163221. Al Baihaqir$z m€dwayatlen dari jalan Asy-Sya'bi dari

Suwaid bin Ghafalah, dia berkata: Sesuatu kami bersama Umar yang

waktu ifu menjabat sebagai gubanur di daerah Syam, tiba-tiba seorang

laki-laki dengan berlumuran damh akibat pukulan mendatanginya r:ntuk

mintak tolong, melihat kondisinya Umar sangat marah, 'dia berkata

kepada Shuhaib: selidikilah siapa yang melakukan semua ini?....maka

disebutkalah kisah tersebut. fidak berselang lama ia pun datang

membawa pelakunya yang tidak lain adalah Auf bin Malik, lalu ia pun

l32e 666 Al Amwal, karangan Abu Ubaid (No. 137)
t3so 4t-5*u, Al Kubn (9 /2021
1337 14*\u*ulAbdu ar-Razaq (No. 1017).
1332 4t-5** Al Kubn(9/2021.
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memberi penjelasan: aku melihatrya mengiring seorang muslimah,

unfuk menakuti wanita tadi maka ia menggerakan seekor keledai,

namun wanita ifu sama sekali tidak takut, kemudian ia mendorongnya,

untuk mengenal wanita ifu ia pun furun dari keledainya. Melihat kondisi

itu, aku memukulnya sebagai engkau lihat. Dia berkata: maka Umar

berkata: Derni Allah bukan dengan cara begini kami berdamai dengan

kalian, maka ia pun menyuruh menynlibnya, kemudian dia berkata:

wahai sekalian manusia lakukan perlindungan sebagaimana

diperintahkan Muhammad #, maka bamngsiapa yang melakukan dari

mereka seperti ini maka tidak ada perlindungan baginya.

2649- Perkataan penulis: Abu Bakr al-Farisi berkata:
Sesunggunya barangsiapa dari mereka mencaci Nabi
Muhammad * maka harus dibunuh sebagai hadnya, karena
sesungguhryla Nabi Muhammd $ membunu Ibnu Khatahl.

Hadits Ibnu Khathal telah disebutkan sebelumnya- Ibnu
Abdul 3.rr1333 mengikuti iejak orang pemah berkata
kepadanya, dia berkata: karena Ibnu Khathal adalah militer
dalam medan perang-

1333 4p7rr176, ka47a hnu AMd Barr (6/rcn



Talkhishul Habir

,13[I\ 
,J{

oi*o*ori,^

4v *j * ltt J- fr ,L-Y '[rrrr] -Y1o '

:,p,'j:"Z,lq, y, e -4Ar., tf i,W
2650. |63231. Hadits: Sezungguhnya Rasulullah s

berdamai dengan Suhail bin Amr pada Perianiian

Hudaibirnh agar mengadakan genjatan senjata selam

sepuluh tahun.

Hadits itu diulang oleh penulis di tempat yang berbeda dan

menambah: suatu kedia beliau berjalan menuju suafu tempat akan tetapi

tidak untuk berperang, sebab saat itu batyak orang dalam keadaan

lernah di kota Mekkah, ia ingin mereka memperlihatkan i1r1$4....u1-

Hadits.

Al 3,r1*1-t i1335 meriwa5ntkan dari Hadits Urwah, Al Musawwar

daripada Maruran dengan rdaksi Haditi Snng panjang di dalamnya

terdapat kisah Hudaiblryah tanpa menyebutkan lama durasa perjanjian.

163241. Begitu iuga halnln yang termaktub dalam "ash-

shahihaini'1335 (shahih Bukhari dan Muslim) Hadits Abu sufun yang

mengarungi perialan 5n4g panjang ke Syam untuk menemui Herkal

1334 16ru Hajar berkata sebagaimana dalam catatan pingEr naskah asli: yaitu akan

mereka berbeda dengan orangomng loftr'
1335 56u1ri5 Al Bukhari $1o.2731- 27321
13s6 55u1r1', Al BuLfiari 0'{o. 7) dan Shahih Muslim (No' 1774)
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dalam tempo png disebut di atas, narnun tidak menerangkan secara

detail.

Al Baihaqil337 5o;.1u: Yang terekam bahwa jangka waktu
perdamaian ifu adalah sepuluh tahun,. bebagaimana diriwayatkan juga

oleh Ibnu Ishaq.

163251. Diriuayatkan dalam 'Addalail' dari Musa bin Uqbah
dan Urwah di akhir Hadits: Adapun perdamaian antara Rasulullah
dengan Quraisy ketika ifu berdurasi dua tahun. dan dia lanjut berkata: ifu
adalah jangka waktu yang disepakati berlalan, dan itu adalah shahih.
Adapun asal perjanjian ifu adalah genjatan senjata selama sepuluh
tahun. dia berkata: Ashim bin Al Amri bin Abdullah bin Dinar bin umar
meriwayatkannya: sesungguhnlra perjanjian ifu berdurasi empat tahun'
dan 'Ashim melenrahkan riwayat Bukhari dan lainn5n. penutis berkata:
lamen-shahibkan riwayat itu dari jalan Al Hakim.r$8

2651. Perkataan Penulis: diceritakan dari asy-Sya'bi dan
lainnya, mereka berkata: ndak pemah terjadi di dalam Islam seperti
Perjanjian Hudaibiyyah.

163261. Adapun riwayat . Asy-Sya'bi, 69",-11-,u6uri133e

meriwayatkannya dari jalan Mughirah daripada asy-sya'bi, dia berkata:
menang, yaitu Nabi Muhammad $ dalam perpemngan ini maksudnya

adalah Perjanjian HudaibiyrTah, dan beliau belum pemah menang dalam
perang seperti itu. Beliau menang dengan menyefujui Bai'afu Ridwan;

dan diampunkan dosadosa yang sebelumnya dan yang akan datang;

kaum Muslimin riang gembim dengan kemangan Rum atas persia,

barangkat dari kepercayaan mereka kepada sabda Nabi Muhammad S,

1337 4"-5u*n Al Kubm(9/22L-2221
13s8 Al Mustadrak (2/69 Ttn'. 'Atha): (Hadits ini sanad shahih narnun belum ditalrtrrij

oleh mereka.
l33e Tafsir Ath-Thabari (Jil.26/ 71) dari jalan Muhammad bin Hamid Ar-Razi

siafusnya matruk.
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sebagaimana dalam perkataan beliau: "Mqe,l<a saudah dikalahkan itu

akan manang dalam tahun (lagt)'

Penulis berkata seperti peristiwa itu pasca masuknya tahun

keenam HUrilEh, beberapa tahun (lagi), termasuk tahun ifu.

l5g27l. Selainnya, Ibnu Ishaq dalam kitab .'4l

Maghazidan Az-Zrhi, dia berkata: "tidak ada png lebih besar dibuka di

dalam Islam daripada Fathu al-Hudaibit/ah..ia pun menyebutkan dalil itu

dengan redaksi Hadits yang panjang.

2652. 163271. Hadits: Sesungguhnya Rasulullah S, beliau

berkata- saat diberitahukan kepada beliau perihal perkumpulan oftmg-

orang Amb dan kelompok-kdompoknln, beliau berkata kepada

kalangan Anshar: "sesi.rngguhryn 
"Amb telah melepaskan kalian dari

busur yang safu, apakah kalian akan memberikan kepada mereka

sesuatu dari buah-buah kota Madinah? Mereka bersenr' wahai

Rasulullah, jika engkau mengatakan mengenai wahyu niscaya ia akan

mendengar dan menaatinya; jika engkau mengatakan suatu pendapat

maka pendapatmu lebih diikuti, kami tidak mengirim kepada mereka

sebuah biji 61mmh([uah kurrna) pun kecuali orang-omng atau penduduk

kampung dan karni adalah otang-orang kafir- Kendati demikian,

bagairnan jika sekiranya Allah mernuliakan kami dengan Islam. Maka

Nabi Muharnmad $ gernbera mendengar perkataan mereka.

hnu Ishaq meriwaptkan dalam lkrbtb "Al Maghad1340' "Ashim

bin Umar bin Qatadah menceritakan dari mereka gnng tidak

meriwayatkan dari Az-Zahwi, dia berkata: Ketika bala sernakin dahsyat

menimpa orang-orang, Rasulullah $ mendelegasikan 'tyainah bin

Hashn bin Hudzaifah bin Badr dan al-Harist bin Abu 'Auf al-Mani untuk

menjadi pemimpin pasukan ke Ghatfan, Rasulullah mernberi kedtnnya

sepertiga buah-buahan kota Madinah agar keduanyra kernbali pulang

rw As-Simh An-Nabawgph, hnu Hiqpm, (4/7&-1.8I).
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dengan mernbawa mereka dan para sahabafoiln, maka perdamaianpun

berjalan antara keduanya dan penduduk Ghathfan akan tetapi belum

ada bukti, ketika mereka menginginkan itu, maka diserahkan kepada

Sa'ad bin Mu'a& dan Sa'ab bin 'Ubadah, mereka berdua

menusyawarahkannln....dia menyebutkan Hadih itu dengan redaksinya

yang panjang.

16g29l. Ath-Thabyanilsl meriwayatkannga dari jalan Ustunan

bin Ustman Al Ghathfani, Muhammad bin Amr, Abu Salamah, daripada

Abu Hurairah, dia berkata: Al Harist Al Ghatffani datang kepada

Rasulullah $, lalu berkata: Wahai Muhammad bagilah kepada kami

buah-bmh kota Madinah, beliau berkata: "Sampai aku menyrruh Bani

As-Suud?" Lalu Rasulullah mengufusnSn menemui Sa'ad bin Mu'ad,

Sa'ad bin 'Ubadah, Sa'ad bin ar-Rabi', Sa'ad bin Khaitsamah dan

Sa'ad bin Mas'ud, ia berkata kepada mereka: "kalian telah mangetahui

bahwa Bangsa Arab telah melepaskan kalian dari busur yang satu-.." Al

Hadits. Di dalamnya terdapat qnir Harist yang cukup bagus.

'Hadits: Sesrmgguh Rasututlah * mengadakan

perdamaian dengan Sut an bin Uma575nh selama empat

bulan, ia pun masuk Islam sebelum berakhir (i.tuh tempo)

durasi tersebut.

Hadits ini telah disebutkan sebelumnya, sebagaimana dalam

saManyar beri aku kesenrpatan selama dua bulan, maka beliau

bersabda: ",4kan t&pi, anglau manpungai qtryt bulan."

*Hadits: Sesungguhnln rnenandatangi pedaniian

damai dengan Quraisy, kemudian mereka membatalkan

L34t 41 74r'jan Al lkbk(No. 5409)
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perjanjian sebelum sempurna iangka waktunya. Telah

disebutkan sebelumnlra, dei akan ada bab khusus mengenai

itu.

2653. 163301. Perkataan penulis: Sesungguhnya Suku Quraisy

membatalkan perjanjian itu karena telah terjadi kles antara koalisi damai

yang setia kepada Nabi, mereka adalah Bani Khuza'ah dengan koalisi

yang sehati dengan Quraisy yaifu Bani Bakr, maka Quraisy pun

menolong para pendukungnya atas koalisi damai Rasulultah # *aku

hancurlah perjanjian tersebut. Kemudian penulis berkata: Diriwayatkan

, juga sesungguhnya kefika Suku Quraisy berdamai pada tahun Perjanjian

Hudaibiyryah digelar, masuklah Bani Khuza'ah ke posisi Rasulullah, dan

Bani Balu ke posisi Quraisy, lalu Bani Bakr berttrat lalim kepada Bani

I{huza'ah yang dibantu tiga orang dari kalangan suku Quraisy, maka

Nabi Muhammad $ menjadikan itu sebagai pelanggaran terhadap

perjanjian, dan berlalrr menuju ke kota Mekkah dan membukannya.

Al Baihaqilsz meriwayatkannya dari Hadits lbnu Ishaq, Az-

Zuhri menceritakan kepadaku, dari Urwah bin Zubair, Marwan bin Al

Hakam: sesungguhnya keduanya mengeritakann5a kepada semua, dia

berkata: Saat perjanjian Rasululah $ pada Hari Hudaibigryrah antara

diriqn suku Qumisy: beliau berkata: sesungguhnya barang siapa yang

hendak masuk dalam perjanjian Muhammad dan butir-butirannya, maka

masuklah. Dan bamngsiapa yang ingin masuk dalam perjanjian Quraisy

dan butiran maka masuklah, Bani Khuza'an pun menenfukan sikapnya,

mereka berkatat kami masuk kepada perjanjian Muhammad dan

butirannya, sedangkan Bani Bakr berkata: Kami masuk ke'perjanjian

Suku Qumisy dan butimnnp, merekapun l-rggorg dalam perdamaian

itu dalam jangka waltu'sekitar fujuh belas atau delapan belas bulan.

Kemudian Bani Bakr menyerobot pada malam hari sumber air Bani

1342 4t5r-n Al Kubm (9 /233-2341.
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I(huza'ahl34s di dekat kota Mekkah, kefika itu mereka dibantu oleh

kalangan Suku Quraisy dengan menggcralnn kuda dan senjata. Amru

bin Salim bergegas menuju Rasulullah, sesampai di kota Madinah

berternu Rasulullah maka ia bersenandung:

" Ya Nlah saungguhnga aku pqdutfl,rts Muhammad, perjaniian

matnng l<ami dan motnngntn adalah lmrb pr,mka." Bait lagu dan

kisah ini cukup paniang.

hnu Hibban meriwayatkannga dahm kibb "shahih"py6134, dari

Hadits Mujahid daripada hnu Umar dengan makna Hadits yang sama.

Musa bin Uqbah menyebutkannSn dalam lotalb "Al Maghazi"1345 611 6i

dalamnln: Abu Bakr Ash-Shiddiq berlft kepada Rasulullah $: Apakah

engkau hendak memerangi Qumisy? Bdiau meniawab: "M'. Abu

kernbali bertanSra: Bukankah antara engkau dan mereka sudah ada

ikatan perianjian damai? Bdiau menlauaab: "Apakah engl<au tidak

mengetahui ap tnng telah mqel<a pahatt*fiadap Ehni Ka'a&"

Hadits: Sesungguhnp Rasulullah berdamai Yahudi daerah

Khaibah, dan beliau bersaMa: "Aku menetapkan segala sesufunya unfuk

kalian sebagaimana Allah tetapkan. "

2654. Sesungguhn5n Rasulullah berdamai dengan Bani

Quraizhah, ketika kelompok-kelompok Madirnh bemiat melindungi

mereka, suku Qurai$, malah menolong mereka dengan senjata, dan

orang-orang tidak mengikari hal itu. Maka Nabi 
'Muhammad 

#
menjadikan peristiwa ifu sebagai penghancur dari perjanjian semuanya,

dan membunuh mereka dan menawan anak-cucu mereka kecuali dua

orang anak Sa'yah, sesunggunln kedua tdah menjauh dari mereka, dan

tidak mereka pun masuk Islam.

1343 yu1L, tempat, sebagaimana dalam catatan pirggir nmkah asli
1s44 Shahilr hnu Hibban (AI lhsanzNo.5996l
1345 pu6 jalan Al Baihaqi dalarr. As-1urnn Al tubralg/zil\.
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t63311. Adapun perdarnaian, Abu pur61346 meriwayatkannya

dari Hadits yang panjang dari jalan Abdunahman bin Ka'ab bin Malik,

dari seseorang, dan sahabat.

I5g32l. Adapun pelanggaran janji, Ibnu Ishaq meriwayatkannya

dalam kitab Al Magha2x"le+7 dia- berkata: Yazid bin Rumah

menceritakan kepadaku, dari Utsman bin Yahudz seseorang dari Bani

Amru bin Quraizhah dari pemuka-pemuka kaumnya, mereka berkata:

ada orang-orang yang memotori dibentuknya kelompok-kelompok itu

adalah sekumpulan orang dari Bani An-Nadhir, di antara mereka adalah

Huyay bin Akhthab, Kinanah bin Abu AlHaqiq dan beberapa orang dari

Bani Wa'il Maka disebutkan Hadits tersebut.

Dia berkata: Keluarlah Ibnu Akhthab hinggu datanglah Ka.ab in

Asad, pemimpin perdarnaian Bani Quraizhah, maka setelah mendengar

ifu ia pun menufup bentengnya, dan berkata: sesungguhnya aku tidak

melihat daripada Muhammad kecuali kepercayaan dan kesetian, dan

telah mengajakku berdamai dan akupun berdamai dengannya, kini
meninggalkanku dan mencabut kernbali dariku keadaan seperti itu teruse

berlanjut hingga dibuka kota Mekkah baginya. Huyay berkata

kepadanya: Celakah engkau wahai Ka'ab, aku mendatangimu dengan

kesempatan emas dengan dukungan suku Quraisy dan sekutunya, akan

tetapi engkau menginjaknnya dengan ejekkan; aku mendatangi dengan

kemakmuran melalui kedudukan dan kekuasaa, akan tetapi engku

meminggirkannya ke tepian Gunung Uhud; aku datang kepada dengan

gelombang bencana tidak ada ynng akan selamat, Ka'ab berkata: Demi

Allah engkau mendatangiku dengan kehinaan, dan ifu akan berlanjut

sampai aku menaatinya dan pelanggamn janji, dan tampaklah kesucian

dari Rasululluh S.

1346 5urr* Abu Daud (No. 2004)
1347 p36 jalan Al Baihaqi dalam,4s-fur:rin Al Kubmlg/ 232-234)



Talkhishul Hatbir

t63331. Ibnu Ishaq berkata: Ashim bin Umar bin Qatadah

mencdritakan kepadaku, dia berkata: Ketika Rasulullah mendengar

kabar mengenai Ka'ab dan Bani Quraizhah membatalkan perjanjian.

Rasulullah mengufus kepada mereka, Sa'ad bin Ubadah dan lainnya,

dan mereka mendapatkan keadaan Bani Quraizhah sangat tragis dari

informasi yang diterimanya.

t63341. Ibnu Ishaq berkata: Ashim bin Umar menceritakan

kepadaku, dari seorang syekh dari Bani Quraizhah, ia rnenceritakan

kisah masuk Islamn5n Tsa'labah dan Asad dua orang anak dari sa'yah,

dan turunya mereka dari benteng Bani Quraizhah.

153351. Al Bul&aril3'ltl dalam Shahihqn meriwayatkan dari

jalan Musa bin Uqbah, Nafi' dari hnu Umar, dia berkata: Sesungguhnya

kaum Yahudi Bani An-Nadhir dan auraiztratr mernerangi Rasulullah *t,
namun Bani An-Nadhir kabur karena takut, sementara Bani Quraizhah

dan sekufunya tetap di tempat sehingga mereka pun akhimya diperangi,

terbunuhlah para pejuang mereka. Harta dan anak-anak mereka pun

dibagi di antara kaum Mlslimin, kecuali sebagian mereka yang menyrsul

Rasulullah rnaka maeka dilindungi dan mereka pun masuk Islam.

i' & d, -*tti: G os ^f; ,L-*-.[rrrr]-yloo
;&6;; );G'; pie,i:r,q$tiGu-:j *:r rlL

.r. tX L gie ui,iti,,;:, W & e,e ;
2655. t63361. Hadits: Sesungguhnya ketika Rasulullah #

berdamai dengan Qumisy tahun Hudaibiyah, Suhail bin Amru datang

sebagai ufusan dari mereka.1349 Beliau berkata: "Siapa dari kalian yang

l3,1tt Shahih Bukhari (No. 4028)
1349 pu6u catahn pinggit naskah aslinya pitu "Potret Perdamaian."
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datang kepada kami secara baik-baik, kami tolak, dan barangsiapa yang

datang kepada kalian dari golongan kami maka kalian sangat
memarjinalkannya."

14,r.1i*1350 meriwayatkan dalam kitab Shahih-nya dari Anas, dia
berkata: sesungguhnya Quraisy berdamai dengan Rasulullah g$ dan di

antara mereka terdapat Suhail bi Amru...maka disebutkanlah Hadits
tersebut. dan dalam perjanjian tersebut: maka disyarakat dalam
perjanjian itu bahwa siapa yang datang kepada kami dari kalangan
kalian maka kami tidak mengembalikkanya kepada kalian, dan siapa
yang datang kepada kalian dari golongan kami maka hendaklah kalian
mengembalikannya kepada kami, mereka berkata: wahai Rasulullah
apakah kita menuliskan ini? Beliau menjawab: "lya, sesunggunya
barangsiapa dari kami yang pergr kepada kepada mereka maka dia akan
dijauhkan oleh Allah &...."

t53371. Asal Hadits itu dalam shahih gukh6ril3sl dari Hadits Al
Musawwar tanpa tambahan ini.

2656. t63381. Hadits: sesungguhnya ummu Kartsum binti
uqbah bin Abu Mu'ith datang sebagai seorang Muslimah di masa
perdamaian ifu, datanglah saudaranya unfuk memintanya, maka Allah
furunk'ah ayat yang berbunyi: " wahai orzngomng yang beriman apabila
datang berhijmh kepada kalian perempuan-perempuan Wng

l35o Shahih Muslim (No. 1784)
r35r 56u1r11., Bukhari (tlo. 2T3l-22 321

)& ori ;. -^31 

- { ii Li,**.[rrr,r]-y 1 o 1

c- : j;: i't S;G ,W G6;ii*, f'At y! e'-^;rp -ie
.rt rQ tqy:t'€,e $ r rXt,-r$t ti,j
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beiman...." hingga firman-Nya. "Janganlah kamu mengembalilan

mereka kepada (suani-suami merika)- onng-omng kafir'" (Qs' Al

Mumtahanah :10 -pent) Nabi Muhammad $ fidak mengembalikan

perempuan-Perempuan seperti itu, namun membayar mahar mereka'

Diriwayatkan oleh Bukhari1352 6uti Hadits Al Musawwar yang

panjang, pada Perianjian "Hudaibilnh"

' 2657. t63391. Hadits: Sesungguhnya Rasulullah #
mengernbalikan Abu Jundal yang terbelenggu dalam ikatan terhadap

ayahnya, suhail bin Amru dan Abu Bashir. Sebelumnya telah datang

juga dua laki-laki memintanya maka ia pun dikernbalikan kepada orang

tersebut, dibunutrlah salah satunya dan dilepaskanlah yang lainnya' Ini

merupakan bagian dari Hadits al-Musawwar Snng diriwaSratkna oleh

3uL1',uri1353 dengan redaksi Hadits cukup paniang'

catatan: l<ata grsif, dengan menggunakan hunrf ra' dan huruf

slh berhamkat kasmh yaifu berjalan dalam ikatannla'

2658. t63401. Perkataan penulis: Diriuayatkan bahwa Umar

berkata kepada Abu Jundil kefika dikembalikan kepada ayahnya:

,,sesungguhnya damh seomng kafir di sisi Allah bagaikan damh anjiSrg,

sindirian bagnl,? untuk mernbunuh alnhqn-"

Ahmad bin Hanbal ineriwaptkan dalam musnadn'ral3sa 6uti

Hadits Ibnu Ishaq, dari Az.lvh'i,, urwah, al-Musawwar dalam sebuah

Hadits 5nng panjang dan didalamnya: dia berkata: maka umar pun

meloncat, lalu berkata: wahai Abu Jundil bersabarlah sesungguhnya

mereka adalah kaum Musyrik, dan sesungguhnya darah mereka seperti

darah anjing. Dia berkata: dan tanganku selalu terhunus benang bagi

1352 55u1ri1l Bukhari {No. 2713)
13s 56u1li1, Bukhari F{o. 2731-27 321
1354 y*llu6 Al Imam Ahmad 14/32*3251.
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mereka. Dia berkata: diharapkan dia mengambil pedang dan membunuh

ayahnya. Dia berkata: maka seorang laki-laki berani pada ayahnya.

;.,'
Bab Perburuan Dan Penyembelihan

',sr"J. JG *j t b, &'fi ,l>y.[rrr \] -yrol
.|F ,* 1' -' -fii$Jr |!1t'*L'ri tiy:;,G u.

2659- [634U. Hadits: Sesungguhnya Rasulullah g
berkata kepada Adi bin Hatim: 'Jika engkau telah melepas
anjing buruanmu Wng terlatih dan engkau telah menyebut
nama Allah atas ifu maka makanlah (hasil buruan tersebut)."

Al Bukhari dan Muslim (Mutafaqun 'Alaili1ttss meriwayatkan

dari Hadits Adi bin Hatim, dan ia memiliki banlrak redaksi Hadits dan
jalan periwayatan.

,t e. ,t1 t. c . t., | .q -rP tf ti dl{l lt :e-li-

'Hadits: 'Apa Jnng frdak jelas stafus hidupnya maka
adalah mayit." Hadits ini sudah diletaskan pada bab "an-najasaf' di
awal buku ini.

2660. 163421. Hadits Abu Tsa'labah Al Khasyani bahwa ia
berkata: aku bertanya wahai Rasulullah * sesungguhnVa 

*g[<u
mempunya sejumlah anjing yang terikat, maka beritahukanlah kepadaku

tatacara berbirru dengannya? Rasulullah bersabda: "Makanlah apa yang

dipegang oleh anjing-anjing tersebut" aku berkata: yang sudah

1355 Shahih Al Buhhari (No. 5475), Shahih Muslim (No. 1929)
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disembelih atau yang belum? Beliau menjawab: " Yang sudah disembelih

dan belun disqnbelili."7356

Abu put 61357 meriwayatkannya dengan redaksi Hadits

sebagaimana disebutkan di atas, dan tambahan: dia berkata: dan

walaupun yang sudah ia makan? Rasulullah menjawab: "dan umlaupun

yagn sudah ia makan." Pernbahasan ini akan d$elaskan berikut-

266L.16343]. Hadits: Sesungguhnya terdapat unta kabur, maka

seorang pemuda pun memanahn5ra dengan izin Allah unta tersebut

kena, maka Rasulullah bersabda: "saungguhn5n pada binatang-

bnaang ini terdapt tuing sebagaimana taringnSn binatang lkr, iika

kalian ingin makan mala bngl<aplah ia dengan seperti ini."

Al Bukhari dan Muslim (Mubfaqun 'Alailf3sg meriwalntkannya

dari Hadits Rafi' bin lGudaij.

Catatan: }crta naddun dengan huruf nun dan mentasydidkan

hnnrf dhal yang mana berarti "kabur', dan kata al awabidbernrakna liar.

,J$'8 
"j 

*'orti'lt:tjJrr ej **.[rrtt]-rrtt
i *jt :Jvi Yfiti F,.; Yr il?ir Lk uf "br J;) u

.Jtly tL)* G'c^zb

26M. 163441. Hadits Abu At Us1ar2'135e ad-Darimiv

dari aSnhq;a: dia berkata: wahai Rasulullah, bagaimana tata

1356 6* yang terdapat di antara drn bengkok ih"r berbaris baurah, dan itu dari huruf
mimdan ha'

1357 5r-, Abu Daud (No. 2857)
13s8 56ulrh Al Bukhari (No. 5509) dan Shahih Mr.rslim (No. 1968).
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cara menyembelih ifu, apa dilakukan di tenggorokan dan
leher? Rasulullah menjawab: n Dan ayahmu, jika engkau
fusuk di kedua pahanya nisca5n dia akan membalasmu."

Imam Ahmad,1350 dan sunan yang emapat meriwayatkanlsor

dari Hadits Hammad bin Salamah, daripadanya tanpa pembagian. Atu
Musa al-Madini meriwayatkannya dalam "musnad Abu Al Usyara' yang

ia karang.1362 1"4u4i perbedqan mengenai nama Abu Al Usyara' dan

ayahnya, Hammad telah meriwayatkan darinya seorang diri secara

shahih, akan tetapi dia tidak mengetahui keadaannyn.

2663. Perkataan Penulis: DiriwaSntkan dia bertairya kepada

Nabi Muhammad $ mengenai unta liar? Dan diriwayatkan juga bahwa

uhta liamya tersungkur ke dalam sumur.

Riwayat ini diikuti juga oleh Ar-Hafi'i Imam Al Haramain, dan ia

juga menyebutkan denrikian. Ibnu Shalah mendapatkannya dari Syekh

Abu Hamid bahwa ia berkata: dalam beberapa kabar' sesungguhnya dia

ditanya mengenai unta yang jafuh dalam sumur, maka dikatakan

kepadanya: mana yang lebih pantas menyembelih di leher atau di

tenggorokan? hnu Shalah berkata: ini bathjl karena tidak diketahui

statusnya, dan sesungguhnya ifu adalah interpetasi dari kalangan ahli

ilmu terhadap Hadits, mereka mengatakan ini dalam keadaan darurat

seperti jafuhnya unta ke dalam strnur dan yang menyerupainya.

Itu sebagaimana juga dikatakan oleh Abu Daud setelah

meriwayatkan Hadits tersebut, dia berkata: ini tidak pantas kecuali

dalam soal binatang yang jatuh, kabur, dan binatang liar.

1359 Dahm catatan pingglr naskah asli, nama adalah Usamah dan gelamya Abu Al
Usyara' dan Abu Shahabi

13@ Musnad Al Imam Ahmad (4/ 33y';l
1361 5*',un Abu Daud (No. 2825), Sunan An-Nasa'i (No. 2t408), Sunan At-Tirmidzi

(No. 12181), dan Sunan hnu Majah (No. 3184)
1352 hnu Hajar berkata sebagaimana termaktub dalam catatan pingglr naskah asli;

yaitu kumpulan Hadits-Hadits Abu Al Uqpra' berbentuk Musnad.
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,U2a*; '-7, ril ,-;-li: nj uo . [r r" t] - y I 1 t

:d t 6 ;F" ^kriii ,sb'qt,

2664- [53541- Hadits Abu Tsa'labah: sesungguhnya

Rasulullah berkata kepadanSn: " Jil<a englau menusuk pada

lambungn5m mala halallah ia bagimu."

Ibnu Shalah mengikari lafazh "al-khashinh" sebagaimaha

diriwayatkan oleh Al Ghazali, sementara AI Ghazali dalam hal itu

mengikuti imamnya tanpa ada tolakkan. Al-Hafidz Abu Musa

meriwayatkannya dalam "Musnad Abu al-'Usgnm" miliknya dangan

lafazh: "Jika engkau menusuk pada pahan5p atau lambungnya dan

engkau menyebut natna Allah rnaka engkau boleh memakannya." Kata

Asv-qnl<ilahbermakna " al-khashimh" lraitu lambung.

Imam Syaf il3es berkata: Seekor unta tersungkur ke dalam

sumur maka difusuklah lambungnya, hnu Umar ditanya soal kebolehan

mamakannya? Maka ia menyuruh memakannya.l364

Ibns Al .;1161365 dan Ibnu Khuzaimah meriwayatkan dari

Hadits Rafi' bin Khudaij dalam Haditsnya yang terkenal berikut. Dia

berkata: kemudian seekor binatang tersungkur sebuah kolam di kota

Madinah, maka difusuklah di sisi lambungnya, hnu Umar mengambil

sebagian dagingnya dan membagikannya kepada teman-temannya yang

terlibat dalam Perang Badar.

rffi Al [.Imm,Aqrsyafi'i (2/2391.
1364 p3r'i perkataannyn "Asy$jakilah'Al Khashinh" hingga sampai perkataan Imam

Slrafi'i yang terakhir pada kitab "al-'Ashl" dan " mim" pada paragraf selanjutnya,

ia mengiqBratkan "mim" seb4ai nasikh bagai pamgrah yang disebutkan
sesudahryra dan itu fng betul pada huruf /ra'.

l%s Al Munqa,lbnu Jarud, (No. 895)
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Catatan: Imam Hammain dihinggapi keraguan lah,
sesungguhnya dia menjadikan Abu Al Usyara' sebagai sumber dari ifu

dan bisa jadi riwayat ifu dari penyalinan fulisan; mungkin juga sebagian

salinan dari ayahnya tercqer.

2665. 163461: Hadits' setiap binatang jinak yang menjadi iiar

maka cara penyembelihannya sama dengan penyembelihan binatang

liar.

16nr 6611356 meriwayatkan dari Hadits Ismail bin Uyasy, Haram

bin Ustman, Abu Atiq, Jabir daripada Haram Makuk. Imam Syafi'i1362

berkata: sebuah riwayat yang datang dari Hamm makan hukumnya

hamm. Abdul Haq berkata: stafusn5ra sebagaimhna dikatakan Imam

Syafi'i menunrt ahli Hadits.

Al Baihaqi1368 meriwayatkannya dari jalan yang lain tapi tetap

juga dari Haram, AHurrahman, Muhammad kedua anak Jabir, dari

kedua ayah mereka mengenai ini dengan makna Hadits yang sama dan

di dalamnya terdapat kisah.

2566. 163471. Hadits Adi bin Hatim: aku berkata:
Wahai Rasulullah apakah engkau melihat seseorang dari
kami jika ia berburu sebuah buruan sementara tidik ada

bersama sebuah pisau, apakah ia boleh menyembelih
dengan menggunakan bafu yang bemata (tala4rsos2
Rasulullah menjawab: * Sembelihan binatang dengan benda

Wng bermata apapun sesukarnu, dan *butkh nama Allah!
:,1-:.,

i';ii;i

t366 lJ Kant4 tbnu Adi (2/44J1.
1357 61u6 Al Mairuhin(l/269,3/10) dan Al lGmil, tbnu Adi (2/4441.
t368 4"=5**, At Kubm (9/2M1.
1369 11urnu bahr yang tajam dari catatan pinggir naskah asli.
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Abu Daud1370 meriwayati<annya dengan redaksi Hadits di atas,

dan ia memberi tambahan setelah al-marwah: dan tongkat yang runcing.

Imam Alxnad,1371 An-Nasa'i,1372 hnu Majah,137s Al Hakim,1374 15t,
gi66*1375 menwaplklnnya dan sernuanln bersumber dari Samak bin

Harb dari Mari bin Qathri daripadanSn.

Catatan: syiqqatu al-'sha - dengan merg-kasmlrkan huruf

syin Al mu'jamah yang berarti apa lnng terbelah daripadanya dan

menjadi tajam. Dan kalirnat arnra dengan mengunakan dua huruf ra'

tanpa titik, yang pertaryn dengan baris bawah (kasmhl. Al

Khaththabil3T6 b€rkata: yang benamya adalah amiri addammi dengan

mengunakan safu huruf ra yang ringan, dan keliru jika ada orang yang

mernbacanya dengan hamkat 5rang susah. Menanggapi'ifu, ada png
mengatakan bahwa salah safu huruf ra'disafukan (adgamal ke ra' yang

lainnya sebaSaimlna pada riwagnt png pertama.

lnt Jti, ( 
".'ij 

,g-:e /. ett 
q*.[rrt^]-y1lv

'fr\ (, :Sui ydn,Ufrf $:i G;';) d;o'rldt ;l et

.prr,#t; iF",*ri' -' ;;'r,,!t-rst

2667, [63481. Hadits Rafi' bin Khudaij, aku berkata:
wahai Rasulullah, se$rngguhnlp kami esok hari hendak

1370 Sutrarl Abu Daud (No. 2824)
r37r y*nu6 Al Imam Ahmad (4/256,258,37n
1372 5r-., An_Nasa-l (No. zl{}04).
1373 5rlarr Ibnu Maph (No. 3177).
1374 Al Musbdmti (4/2N't.
1375 5651, hnu Hibban W lhsard No. 332)
1376 6or"L5ur. terhadap k€keliruan ahlu Hadib (lshlah Ghalath Al Muhadditsirl, N

Khathabi,,rr.,
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menemui musuh (maksudnya berburu), sementara kami tidak
mempunyai alat unfuk menyembelih, apakah kami boleh
menyembelihnya dengan kaW? Rasulullah menjawab:
*Benda apapun yang mengalirkan darah dengan menyebut
nama Allah unfuk ifu maka makanlah, tetapi jangan hewan
yang bertaring dan bercakar...Al Hadits.' Dari Hadits mutafaq.

uluili-r377

2668. 163491- Hadits Adi bin Hatim: Aku bertanya
kepada Rasulullah S mengenai alat untuk berburu

6"16*11378? Beliau menjawab; " Jila dia membunuhnya
dengan matanya (mata senjata buruan) yang tajam maka
makanlah, narnun jika dia membunuhnya dengan sisi
pedangnSm (WnS frdak tajam)1379 mala janganlah engkau
mal<an-"

Diriwayatkan: "Jil<a erzgl<au menganain5n dengan mataryn (mata

senjata buruan) tnng bjam maka mal<anlah, tapi jil<a engkau

mengenainSa dangan maka engkau makan, karena

itu angat men5nkitkan."

1377 Shahih Bukhari (No. 5509), Shahih Muslim (No. 1968)
1378 hnu Hajar berkata sebagaimana di catatan pinggrr naskah asli yaitu alat untuk

berburu.
1379 Dahm catatan pinggir naskah asli (dengan kesusahan mengucapkannya), dan

yang telah kokoh dari hnrut mhn dan ha' dan N hdr Al Munir.
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Al Bukhari dan Muslim1380 meriwayatkannya dengan redaksi

Hadits ypng kedua, mereka juga meriwayatkanyal3sl dengan redaksi

Hadits yang pertama kecuali perkataannya yang berbunyiz "Jika dia

membunuhnya dazgan pdangrynl3&2 -u!l* iarga{a/l engkau makan-"

7Js 
'u'.* 6 :yg i "G* qy.[rro.]-vrvr
.ai;'a;l v)fs ,j* i' -' -fi3 ,dr')l y ,;G. 1l

2626.163501. Hadits Adi bin Hatim: latihan memadai yang telah

engkau b€rikan aniing atau burung elang, kemudian engkau

melepaskannya unfuk berburu dengan menyebut nalna Allah, maka

makanlah apa ditahanqa unfukmu.

Abu Daud1383 dan Al Baihaqil384 *oiq76y61t161 dari riwayat

Mujalid dari asy-Sya'bi daripadanya. Al Baihaqi berkata: Mujalid

seorang diri yang menyebutkan "N Eaz (elang)" dalam riwayat tersebut

hingga kontra dengan para Al huffazh. Dan penulis mengulang

beberapa saat lagi.

J;t [ ,.ii ,'uiritffi ,i 4y.[rrot]-rrrr
,>'.te 11 : Jt,.,pr'A e$,#),5)r,#r'ai,it ^1t

1380 5661l Bukhari (No. 5475), shahih Muslim (No. 1929)
13ar 566h Bulfiari (No. 5476).
1382 Dahm catatan pinggir naskah asli dengan kesusahan mangucapkan dan

ditetapkan dari huruf mimdan ha'
138!15rrr-lAbu Daud (No. 2851).
ls As-Suan Al Kubm 19/2381.
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',; elt'+rLV 6i ,'Jrs l' -' ;\",rlJr '+,
.'SSs'itS', Sr:G ,#,

2669- t535U. Hadits Abu Tsa'labah Al KhagTani:'hlm
bertanp: wahai Rasulullah, sesungguhnya aku bertiuru
dengan anjingku yang terlatih dan juga dengan ajingku yang
fidak terlatih? Rasulullah menjawab: Buruan lpng kamu
dapatkan dengan anjingmu yang terlatih maka sebutlah
nama Allah dan makanlah, sementara Buman yang kamu
dapatkan dengan anjingmu lpng fidak terlatih, dan engkau
mengetahui tata cara penyembelihannya maka makanlah."

Driwaptkan oleh Al Bukhari dan Muslim (Mutafaqun

'Alaih;tsas dengan tambahan, dan penulis akan mengulangnya sebentar

hgilsa0 dengan redalrsi: "Apbila engl<au anjingmu Sang
tqlatih dengan menyebut nana, Allah makan mal<anlall'. Dia bertanya:

jika dia menrbr.muhn3n? Dia bertan5nt jika dia membunuhnln? Dia

bertan5n: iika dia m€rnakannlra. Dia bertanya: jika dia mernakann5n.

Abu Daud,1387 6n-11u*'i1388 6- hnu Majahls9 meriwayatkan

dari Hadits Amru bin Syu'ib, alnhnya, kakeknya, daripada Abu

Tsa'labah, dan Al Baihaqi menganggapnln ca61.1390

2670. 163521. Hadits Adi: "Apabila engkau melepsl<an

anjingmu dengan manyebut narna Allah, dan ia menql<am dan

mqnbunuh ntn mal<a makan makanlah, tapi iika ia tetah 
,!,ul-u

l38s Shahih Al Bukhari (No. 5478), Shahih Muslim (No. 1930)
rs86 Apa yang terdapat pada dua bengkokkan dikeluarkan dari nasloh aslinya

dit€tapkan dad huruf p dan:
1387 g*-., Abu Daud (No. 2852).
1388 g*-., An-Nasa.i (No. 4296).
l38e Sutran hnu Majartr (No. 3207).
rseo As$unn At Ku bm (9 /237 -2381.
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memakann5m engkau maka sesungguh ia menerkam unfuk

dirtnya sendiri."

Diriwayatkan oleh Al Bukhari dan Muslim; Mutafaqun Alaih,T3st

dan pengarang mengulangnya dengan redaksi; dan dalam Al Khabar:

Apabila ia (aniind dulu memal<ann5n mal<a saunggahryn ia menerkam

untuk diriryn sendiri."

'at"'tt',!5? i, g "J? re,,-y. ['rror]- v rv r

267L- 163531. Hadits: " Makanlah apa wng
dikembalil<an oleh buswmu."

Abu Daud13e2 -"ri*u*Lr-*. dari Hadits Abu Tsa'labah,

sementara Imam Alxnad1393 meriwayatkannln dari Hadits Uqbah bin

Amir dan Hudzaifah bin Al Yaman dengan redaksi dan makna Hadits

yang sama, dalam keduanya terdapat hnu [-ahi'ah.

qtli ,:4*r.'4, ti1 i:)i: i.t ql- .[rro t]-r rvr
'# n 6 |K ^kriii ,')ib

2672- t63541- Hadits Abu Tsa'labah: "Jika engkau

melempar (buruanmu) dengan anak panah dan dia

menghilang darimu, jika kemudian engkau mengetahuilnya

maka makanlah selagl belum membusuk.'

tser Slnhili Bulibti([o. 5486), Snarrrr, Muslim (No.1929].
r3ez Sunan Abu Daud (No.2856).
tses L4,-ro/Lnam Ahmad $n7 81.
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Diriwayatkan oleh Muslim,1394 66u Daud,13ss Ibnu Hazam1395

menganggapnya cacat karena terdapat Muawiyah bin Shaleh. Al

Baihaqil397 berkatar Sejumlah teman kami menilainya sebagai

pelarangan untuk membersihkannya.

2673. t63551. Hadits Adi bin Hatim dengan redaksi dan makna

Hadits yang sama, hanya saja dia berkata: "Makanlah krcuali jika

engkau mendapatkannya terjemmbab ke dalam arr." Diriwayatkan oleh

Mutafaqun' 41ui1i.1 398

2674. t63561. Haditsnya: Aku berkata: Wahai
Rasulullah, sesungguhngra kami adalah orang-orirng yang

suka berburu, ada salah seor.rng di antara kami yang

melempar buruannya lalu kabur darinyra selama dua sampai
tiga hari, kemudian ia menemukannSn dalam keadaan mati?
Rasulullah menjelaskan: 'Jila englau menemukan padaryn
bekas panahanmu sementirz, fidak terdapat padan5m belas
gigitan binatang buas, dan engl<au 5nkin bahwa panahmulah
yang membunuhnya mal<a makanlah.' Abu p.,r61399 6up
At-TirmidTllaoo meriway'atkanryra dengan makna Hadits

llang sama.

13e4 Shalnli Muslim (No. 1931).
13e5 5r-, Abu Daud (No. 285f).
t3e6 At Mutiatta (7 /46,31.
13e7 lsgunz Al Kubnlg/243).
tses Shahili NBukhari (No. 5484), Shahih Muslim (No. 1929) (7).
13ee Sunan Abu Daud (No. 2853)
14oo 5**, 4t-Timidzi Fto. 1458)
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,.-&l 6'1,t :Jv ,(t ,& .Jt 
q*.[rrov]-v'rvo

'*;,J;1 6tt't

2675. 163571- Hadits lbnu Abbas sesungguhnlp dia

berkata: makanlah buruan yang berhasil mati kamu tembak,

namun tinggalkan jika buruan tersebut membengkak-

Al Baihaqilol meriwayatkann5n secara mauquf dan dua jalur,

dia berkata: diriwa5ntkan mar{u'an (bersambung) namun sanadnya

lemah karena terhadapat di dalamnya Ustunan bin AMurrahman Al

Waqqash dan dia dhaif.

163581. Abu Na'im meriwayatkannya dalam lfitab Al Ma'ifah
dari Hadits Amru bin Tamim, dari ayah dan kakeknya mar{u'an,

sementara di dalamnya terdapat Muhamma bin Sulaiman bin Masymul

dan mereka telah melemahkannya.

Ar-Rabi' berkata: Imam Syafi'ilaoz berkata: Adapun maksud

dari kalimat ma ashmaita adalah apa yang dibunuh oleh anjing dan kanii

melihatnya, maksud dari ma anmaita ialah buruan yang menghilang

darimu.

Ci U ]nt Jt-, ( ,c.ij :*r.G q* .[r t o Y] Y 1vl

t?i,Arl' A' trffi qT y ptl.;'li eic-*a,p dy
b;\i ,*t *e l" ,k lt J;' 'i6 ry ?i W 3;6 ,tt?',r.

.tyrnr l;r
2676. 164521- Hadits Aisyah: aku berkata: Wahai

Rasulullah, sesungsuhnlp sekumpulan orang pada masa

uot 4"-5r-, Al Kubn (9/2411
t4o2 4t5r-, Al tfu bm 19 /241-2421.
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Jahil[ryah memberikan kepada kami dua potong daging,
kami tidak tahu, apakah mereka menyembelihnya
mengucapkan nama Allah atau tidak, apakah kami boleh
memakannya darin5Ta atau tidak? Rasulultah $ menjawab:
" Sebutlah nafira Allah dan malanlah."

Al Bukhari,l'o3 Abu Daud,l@ fis-1rf2*'i12105 dan Ibnu

Majafir'ms meriwagntkannla dalam kitab mereka, akan tetapi sebagian

mereka menganggap Hadits musl. Damquthni berkata: yang betul

adalah Hadits mutsl.

2677 - t64531. Hadits Al Barra' bin Azib: 'seorang
Muslim menyembdlih dengan narla Allah, menyebutngra atau
fidak."

Penulis berkata: aku tdak melihatnya dari Hadits al-Barra', Al
Ghazhali mengira bahwa itu adalah Hadits shahih sebagaiman

dinukilkan dalam kitab ' Ih5a Ulwtu u6-py,r".74o7

15361]. Abu Daud dalam l<itatb ual-mansil'74$8

dari jalur Tsaur bin Yazid, dari Ash-Shalt, !,ang bersambung (marfu'\:
"Senbelihan oftng Muslin hukumrya lnbl, mangrcbutkan nana Allah
abu tidak, lcaran ila mqeka Mzikir frdak ada gng ia sebut kquali
rErln Allah." Hadits ini adalah muaL

Al Baihaqir+os meriwa3atkann5n dari Hadits hnu Abbas

muhulan dan dalam isrnd terhadap orang yang l€rnah. hnu J6uzi1410

m€nganggapngra cacat karena terdapat Muqqal bin Ubaidillah yang

l'!cl Slnhih Al Bulfiart (No. 5507).
1'lo{ Sunan Abu Daud (No.2829).
r4os Sutratr An-Nasa'i (trlo. t1436)
1406 5*-t lbnu Maftfi (No. 3174)
ro'o7 kla Ufunzu Ad-Din, 12/16fl1.
Pm Matagt AbtDaud (No. 378)
rw,As-g;e;lrln AI Kubn 19 /661.
t4to 74gg 41524is At Khitaf (z/g@1.
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menurutnya tidak dikenal, maka ia keliru karena sesungguh ia terpecaya

dari orang-orang Muslim, akan tetapi Al Baihaqil4l1 6"tLuta; yang

shahihnya Hadits itu berhenti kepada Ibnu Abbas. Ibnu As-Sakan

bahkan telah memperbaikinya, dia berkata,

163621. Diriwayatkan dari Abu Hurairah Hadits 11,, 14*',Lut.1412

Hadits ihr dikeluarkan juga oleh Ad-Daruquthni,t4l3 grang di dalamnya

terdapat Marwan bin Salim, statusn5a adalah lemah.

'of ,L* .[rrrr] -Y1v^
l. t... o €,

l1.tt \lz*11

,*.t *V lut

2678. 163631. Hadits: Sesungguhnya suatu ketika
Nabi Muhammad $ berjalan dengan para sahabatnlra,

mereka berjalan melewati seekor kijang yang tengah tertidur
membungkuk, mereka pun ragu-ragu unfuk mengambilnya,

Rasulullah lantas bersabda kepada mereka: 'Tinggallah
kijang itu ampai datang pemililm5n-"

Malik,r+rc fi1-[rf6"6'i,1415 hnu Hibban,1416 Al Hakim,l4lz

Ahmad bin Hanbal meriwa5atkan dalam "Musnadnya"l4l8 6ri Hadits

Isa bin Thalhah dari Umair bin Salamah, Al Bahd dan namanya:7-ard

bin Ka'ab, didalamn5n terdapat kisah tersebut.

t4lr 4t3.-, Al Kubm (9/2391
1412 pu6u catatan pinggir naskah asli: ini merupakan perkata hnu As€akan.
t4rs 4"5r-r, At Kubn (4/2951.
t4r4 41114u,*ththa' N Imam Malik (1/351).
r4ts Su?an A,TNasa )(No. 2818).
14t6 Shallihlbnu Hibban (Al lhsan/ No. 5111).
t4t7 At Musdnti (3/624).
1418 Y*rru6 Al Imam Ahmad 13/4521.

"3t." ((9*-t{
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Ibnu Majah14le meriwayatkannya dari Hadits Isa bin Thalhah
daripada ayahnya, dan kisah ifu juga terdapat di sana. Ya'kub bin
Syaibahla20 berkomentar: "Bahwa sungguhnya Ibnu Uyainah
mengingkari orang-orang sanad tersebut, menurutnyia sesungguh itu dari
Isa, Umair dan Al Bahzi."

t{te (l6822l,Sunan lbnu Majah (No. 3092).
1420 1168231, l-,j/h. Tuhfaat -At Aswt Al Ivtizd (4/Ztn.
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"FJ\ ".Y{
//

KITAB KURBAN

F) *a \, & dt"ol1/ .-* [rrrt]-rrvr
;:jlFi#.nu"ots

2679-169641. Hadits Anas: Bahwa Nabi $ berku5ban

dengan dua ekor domba iantan belang bgrtanduk-

Muttafaq alaili.r4zt

Pelajaran yang dapat diambil:

pt adalah yang wamanya putih berbaur hitam.

*j rlLbt * olr',:l ,-$9 4*.[rrro]-Yt,r'
efr ,,)- e'!7-: q? ,f 'Ft'l;'G'U 

'o;f ,fr;i
,/*J,.;Q#t ,io'"i ,-;-it ,# *,o (-:Jui *rH.*.,
'" z -t 2, i ci r,. ..t;.Flil rrf:J ,t^i!.V ,..i5,{t *,'JE r, ,*:L,Til.4 

nr,iLL).n.frd,

M2r 51ru1ri1r 41Bukhai, no. l7l2 dan Shahih Muslim no. 1966-
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268O-163651. Hadits Airyah: Bahwa Nabi #
memerintahkan unfuk dibawakan domba jantan bertanduk,
yang kakinya hitam, matanln dikelilingi wama hitam dan

perutnya hitam. Lalu dibawakan kepada beliau untuk

disembelih, lalu beliau berkata (kepada Aisyah), " Wahai

Aisyah, bawakan piau-" Kemudian beliau berkata,
'Ashkan dulu pada bafu-" Maka Aisyah pun melakukannya,

kemudian beliau mengambilnya, lalu membawa domba ifu,

kemudian beliau membaringkannya, lalu beliau sembelih

seraya mengucapkan, " Bismillaah, allaahumma taqabbal min
Muhammad wa aali Muhammad wa min ummati Muhammad

[Dengan menyebut nama NIah. Ya Allah terimalah dari
Muhammad dan dari keluarga Muhammad *rta dari umat

Muhammadl-' Kemudian beliau mengurbankannya.

14rr1irn1422 d"r,gun redaksi ini, dan fu1-l\356'i1423

menambahkan: "Dan bermulut hitam. "

t63661. Diriwayatkan juga oleh para penyusun kitab-kitab

Sw1ant424 dari hadits Abu Sa'id, dishahilt<an oleh At-Tirmidzi dan Ibnu

Hibban,1425 dan ifu sesuai dengan syamt Muslim, demikian yang

dikatakan oleh pengamng Al lqtim6.t+ze

e ,iti ,iU* U*t ,L-y .[rrrv]-vr,rr

TtPy(bl

1422 51r1i11i u4,rgi,n, rc. 1967.
74zg su7atl An-Nasa 'a no. 4390.
1424 S** Abu Daud, no. 2792; Sumn At-Tirmidzi, no. 1496; Sunan An-Nasa'i, no-

4390 dan Supn lbni Maiah, no. 3128.
142s 564ii1i lbni Hibban, terbitan Al lhsan, no. 5903.
7426 Al lgrimlh, karya hnu Daqiq Al'ld, h. 99.
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268L-16g671. Hadits: 'Besrl<anlah kurban-kurban

kalian, karena itu adatah funggangan-

tunggangan kalian di atas titian iembatan-"

Aku tidak melihatnya demikian, dan (penyebutan) ini didahului

di dalam Al wasittf4z7, dan keduanya didahului di dalam An-Nihayah,

dan dia berkata, "Maknan56: Bahwa hetr'ran-heruan kurban ifu akan

menjadi funggangan orang-oftmg png mengurbankannya. "

Pendapat lain menyebutkan: Bahwa heunn-hev,ran kurban itu

akan memudahkan pelintasan di atas titian jernbatan.

Ibnu Ash-Shalah berkata, "Hadits ini tdak dikenal dan tidak valid

sejauh yang kami kiztahui."

Ibnu Al Ambi mengisyaratkannya di dalam 8n h 47-7ir-i4r/aza

dengan mengatakan, "Tentang keutamaan kurban tidak ada hadits yang

shahih, di antaran5ra adalah: H, aitirhl(dl lsaunygahntn hewan-

hewan kurban ifu adalah tunggangan'funggangan lalian menuiu surga)-"

Aku katakan: Diriwayatkan oleh pengarang Musnad Al
pi"ilurj'aze dari jalur Ibnu Al Mubamk, dari Yahya bin Ubaidullah bin

Mauhab, dari a5nhnya, dari Abu Huraimh, dia memarfu'-kannya

(menSnndarkannya kepada Nabi S): ,-C ;UU Uirl ,Vt-r;l t-i-f-l

!f'3t (Hormatilah heunn-hevnn kurbn kalian, karena saungguhnSa

itu adatah tunggangan-tunggangan l<alian di atas titian ietnbatan).

Sdangkan Yahya sangat dha if.

l4tt 41Wasiill,lrarlra Al GlEzali, 7/131.
t4?-B Aridtnh N Ahuda' 16/296,1.
r42e Uh. Fir&t s Al,4l<hbar0l85).
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tc i, I c't..tj3)12 cr---;41

oriar *rt
. !' Hadits: 'figa hal gng merapakan kewajiban ataslru

tapi *bagai tathawwu' (amal tanbhan) bagi l<alian |pitu):
berlrurban, witir dan dua rala'at dhuha."

Dia berkata, 'Diriwagatkan juga: 'Tiga hal 5png
diwajiblan atasku namun frdak diwajibl<an atas l<alian (yaitu):

shalat dhuha, berkurban dan witir-'"

Telah dikernukakan pada penrbahasan tentang shalat bthavntu'
(shalat sunnah) dan pada pernbahasan tentang kekhususan-kekhususan

beliau $.

'of !l:l;tri, ,lyit y:, rs1 ,Ly.[rpr,r]-vrrr
4z y.:g* o:'err,:;;.5-

2682-163681. Hadits: "Apabila telah masuk *puluh
(hari pertama Dzulhiijah), *mentara *sorang dari l<alian

hendak berkurban, malra janganlah dia memotong AiAt
pun dari nnbuht5m dan lrulihtya-"

Musliml'l3o dari hadits Ummu Salamah dengan redalsi ini, dan

dia mempunyai banyak lafazh untuk hadits ini. Al 11uLi,r1'131

menyebutkannya sehingga dia keliru, dan Ad-Daraquthni menilainya

cacat karena mauquf.

t43o 51r4ri1i Muslim, no. 1977 -

vat 4174*66^p(4/22t1.

;qflo
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61-1ir*i6ri,1432 ' dan diajuga oleh

'* u, {*i {'\t * dt f ;:i't ,t:; -Y1^Y

./6 /,t +)t ha;-,zlt y);r:l

2683-Perkataan penulis: fidak ada atsr dari Nabi $
dan tidak pula dari para sahabat tentang berkurban dengan

selain unta, sapi dan kambing-

Hal ini ditepiskan oleh:

163691. Apa yang diriwaptkan oleh As-Suhaili dari Asma', dia

berkata, "Kami berkurban dengan kuda pada masa Rasulullah $."

t63701. Diriwa5ntkan dari Abu Huraimh: Bahwa dia berkurban

dengan alram.

; ft'&|a;;- h,'of ;rt,l:i .[rrv r]-r r,r r
j-it n(rbL*-at

2684-1637ll- Perkataan Penulis: Diriwalntkan,
bahwa Allah membebaskan anggota tubuh orang yang

berkurban (dari api neraka) dengan setiap anggota tubuh

hewan kurban(qn)

Aku fidak melihatrya dernikian. hnu Ash-Shalah berkata,

"Hadits ini fidak dikenal, dan kami tidak menernukan sanadnya yang

tJalid."

t432 5*-r 4aTbmidd, no. 1523.
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2685-16372I Hadits: Bahwa beliau S bersabda

mengenai (ienis kambing) aqiqah, " Tidak manlah baql
kalian, baik ifu jantan maupun betina-"

Abu put 61zt33, 61-nr-i6ri,14ila An-Nasa'1,1435 Ad-
Daraquthni,1435 61 Haldm1437 dan Ibnu Hibbanl438 dari hadits Ummu
Kurz AI Ka'bi5ryrah: Bahwa dia menanyakan kepada Rasulullah ,$
tentang 'aqiqah, maka beliau bersaMa, f ,it3 *-flt,fs,tSA frli, f
iu1 i( "rS S$\ le {Untuk anak takitaki dua domba dan untuk anak

perempuan satu domb. Tidak ada maslah baE kalian, baik (heunn) itu
jantan maupun betina). Lafazh At-Tirmidzi.

.pbt u Lilu;t;.b :4* [rrvr]-y 1^l

2686-163731. Hadits;:' Berkwbanlah dengan kambing
muda-"

Alxnad1z139, Ibnu Jarir Ath-Thab6r'ilzHo dan Al Baihaqil4l dari
hadits Ummu Bilal, dia berkata, "Rasulullah $ 6ersabda ..P hh dia

menyebutkannya.

1433 S*r* 4bu Daul no. 2835.
L434 Srr* 4aTirmidd, no. 1515.
7435 5**, Arr-Nasa'i, no. 4217.
1€6 Pengarang di dalam ltfrhaf At Mahamh, 'ttz t8/299/no. 2966/., trdak

menyandarkannya kepada Sumn Ad-Daraquthni. Sementara Al Hafizh hnu Al
Mulaqqin di dalam Al hdr Al Munir, 9/279279, mengemukakannln dari Ad-
Daraquthni dengan sanadnyn, kerrungkinannya dari'Ilalnya.

r4s7 AlMusbdmk,4/237.
1438 57r1ii616r, Hibban, terbitan AI lhsan, no. 5312.
1439 Musnad Al Imarn Alunad, .
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Diriwayatkan juga oleh Ibnu Majaht42 6uri hadits Ummu Bilal

binti Hilal, dari ayahnya, dengan lafazh: 'Lb-bl lt 'lolr 'e 
LJqi,t'-r-

(Kambing muda boleh untuk kurbanl.

At-Tirmidzi143 mengisyaratkan kepada riwayat ini.

.p%r'u lxsr'^*l:r #,Ly . [r rv r]- r r,rv

2687-163741. Hadits: "Adalah baik berkurban dengan

kambing muda-"

ArTirmidzil'u4 dari hadits Abu Hurairah, di dalamnya terdapat

kisah, dan dia mengatakan, " Gharib, diriwayatkan juga secara mauquf."

Mengenai hal ini ada riwalnt-lain: Dari Jabir, Uqbah bin Amir

dan Ummu Bilal binfi Hilaldari a5Bhnya.

163751. Hadits Uqbah diriwayatkan oleh Ibnu Wahb dengan

lafazh: "Kami berkurban bersama Rasulullah # dengan kambing

,,'rr6u."1445

163761. Hadits AI Barra' bin Azib: "Rasulullah S
[menyampaikan ]r*rutbah kepada kamiJ1445 pada hari Nahar setelah

shalat, lalu beliau bersaMa, ,ill-l3t +(vll'ril u*-.i'e.Uf1ufia ,tV V
'J l:LJ X il:a S5'*l "Us (hmn7sAp melaksnat<an shalat kami

1440 16nu Hazrn menyandarkannSn kepddaqn di dalam Al Muhalla, (7/356).
l4t 4"-gr*, Al Kubm 19/2711-
L442 5*-, Ibni Maph, no. 3139.
tw Sumn At-Tirmidd, no. 1499.
ta$ Sumn At-Tirmida, no.1499.
Itl45 piriwelatkan oleh An-Nasa'i di ddlam Al Mujbba, no. 4382; As-1umn N Kubm

karya An-Nasa'i, rlo. M72; hnu Al Jan"d di dalalll. Al Munbq4 no. 905 dan

hnu Hibban di dalam kitab Shafiffrnya, terbitan Al lhsan, no- 5904.
1'146 Di dalam rnskah aslinla dicantumkan: "Meqnmpaikan khutbah," sedangkan

5nng dicanhrmkan di sini dari naskah I dan:.
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dan menyembelih sembelihan kami, maka dia telah mendapatkan

kurban, Dan barangsiapa tang menyembelih sebelum shalat, maka tidak

ada/Laaz kurban bagnyal.

[^alu berdirilah Abu Burdah bin Niyar, pamannya Al Barra' bin

Azib, lalu berkata, 'Wahai Rasulullah, aku telah menyembelih sebelum

aku keluar untuk shalat?' Maka beliau bersaMa, Pi* $Js. Vtu adalah

kambing (untuk dimalan). Da berkata, 'Sesungguhn5n aku

punya anak kambing, itu lebih baik daripada kambing pedagingku ini,

apakah itu sah untukku?' Beliau menjawab, '!:J-i6. |t',*tsiJ'$ ,d
(Ya, tapi tidak sah untuk seomng pun setelahmt)."

Muttafaq alaih,Tw dan lafazh di sini adalah riwayat Abu

Daudl4e, hanya saja dia menyebutkan dengan lafazh: Piu|:l$ lmaka

itu adalah kambing pdaginC), sebagai pengganti lafazh: 'i|eJ*l@aka

tidak ada kurban bgnWl.

d . t 2 ,o ,

,k :t Jh # ,/G i. -^31 4Y.[rrvv]-Y1^^
'7a ,Jt- ,iiw ,i!' ,;?:L C-;r;t ,6-t1;2 ; i--) *\t

'.v.

2688-163771. Hadits Uqbah bin Amir, 'R.sululluh #
membagikan hewan kurban, lalu aku mendapatkan kambing

muda, maka aku berkata, 'Anak kambing.' Maka beliau

bersaMa,' Berkurbanlah dengannya.' "

tuz 1616651. Di dalam anotasi naskah asliqa dicantumkan sebagai berikut Telah

sampai secara langsung dengan membacakan naskah kepada pengarangnlE.
t44a Shahih Al Bukhari, no. 955 dan Shahih Musfrm, no. 1961.
1449 5**, Abu Daud, no. 2800.
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Muttafaq u1ri1rl45o dengan lafazh: "Fkasulullah $ mernbagikan

hewan kurban kepada para sahabafuiya, lalu Uqbah mendapatkan

kambing muda, maka aku berkata, 'Wahai Rasulullah, aku kebagian

kambing muda.' Maka beliau bersaMa, Ul19..'g? I&A**buntuh engkau

dengann5nl."

Di dalam riwayat lainnyr61451 disebutkan: "Lalu tersisa anak

kambing."

Riwayat Al Baihaqi7452- '!.r 'i;W |tl*"li (Dan tidak ada

rukhshah bagi seomng pun setelahmu dalam hal itd.

nltLl ,7)G /. :tlt 4+.[rrv,r]-Y1^1
.ti-" ,firie ;tr :iui ,G-rijdt'u'u;;&j* *:, gL

2689-163781. Hadits Al Barra' Uin LU, Bahwa Nabi *
ditanya mengenai hewan kurban !/ang fidak sah. Beliau pun
bersaMa, 'Hewan pincang !/ang jelas pincangngn.'
Diriwayatkan juga: 'Yarg jelas pincangn5Ta, hewan Wng
buta Wng jelas butanga, hewan Wng sakit Wng jelas

sakiht5m, dan hewan tpng kurus yang otalmSTa frdak beisi-"
yu19,1453 Ahnad,1454 para penwsun kitab-kitab Sunan,741s

hnu Hibban,1z156 61guLirrrl+57 dan Al Baihaqi.las8

M$ 51r4r11i 4l Buklari, no.5547 dan Shahih Muslinz, no. 1965 (16).
L45t Shahih Al Buklari, no. 2300 dn Shahih Muslim, no. 1965 (15).
7as2 4"5.-, Al Kubm, 9/270.
\M Al Muwaththa' Al hnatn Matk 12/48i21.
ta54 Musmd Al hmm Alymd (4/3W1.
1455 5r-, Abu Dau{ rc. %3O2; Sumn An-Nas'i, trc. 43693 Surnn AfTtumidzi,

rc.1497 hn Sunan lbni niakl\ no. 31214.
rM Shahih lbnu Hibban terbitan Al lhsan, r'r,.5922.
1457 41y*64o1r14/z?fil.
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Al Hakim menyatakan bahwa Muslim meriwayatkannya, dan itu

termasuk yang dijadikan asalnya karena dari riwayat Sulaiman bin

Abdurrahman dari Ubaid bin Fairuz, dan para penukil darinya berbeda-

beda dalam hal itu. Demikian perkataan Al Hakim pada pembahasan

tentang kurban, dan di akhir pembahasan tentang haji dia

mengemukakannya dari jalur Sulaiman bin Abdunahman, dari Ubaid bin

Fairuz, dari Al Barra', dan dia mengatakan, "Shahih, namun keduanya

(Al Bul,hari dan Muslim) tidak meriwayatkannya." Di sini dia benar, tapi

sebelumnya dia keliru.

L-afazh Abu Daud dan An-Nasa'i pada hadits ini: Dari Ubaid bin

Fairuz: "Kami tanyakan kepada Al Barra' bin Azib mengenai hewan

kurban yang tidak sah, maka dia pun berkata, 'Rasulullah $ berdiri di

antara kami, sementara jari-jariku lebih pendek daripada jari-jari beliau

dan ujung-ujtrng jariku lebih pendek daripada ujung-ujung jari beliau, lalu

beliau bersabda, ";p.lt|J ,r;r3'ti e')F t -4:et {:i :afr "9"1

seraya berisyarat dengan keerrpat jari-jarinya- Sang tidak dibolehkan

unfuk kwban: hewan Sang bub yang jelas kebutaannya, hewan yang

sakit yang jelas akihSn, heunn 5nng.pincang yang jelas pinangnya,

dan heunn 5nng kurus yang otaknya tidak berisl.' Dia berkata, 'Aku

berkata, 'Sesungguhnya aku tidak suka ada kekurangan pada usia.'

Beliau bersabda, 9t ,)b ,t-* li ,:Xi'c;T 6 (Apa 5nng tidak engkau

sul<ai maka tinggalkanlah, tapi janganlah engkau menghammkan bagi

seomng punl."'

Di dalam suatu riwa5nt 6rr-ryutu'i1t159 disebutkan (dengan

lafazh): i6;at2 @an yang kurus k"rind,sebagai pengganti lafazh llir
(yang kurud.

1458 4t5** N Kubm (9/27 41.
1459 5*ra7 An-Nasa'i, no. 4371.
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Perhatian:

tafazh 'J I do,gun dhammahpada taa 'bertitik dua di atas,

sukun pada nuun dan kasnh pada qaaf, ynkni: t4 Af (y*g otaknya

tidak berisi), dengan kasnh pada nuun dan sukun pada qaaf, yaitu tJr
(otak)

2690-163791 Perkataan penulis: Ada riwayat !/ang
menyebutkan larangan berkurban dengan hewan gila-

Ibnu Ash-Shalah mengatakan di dalam pembahasannya tentang

Al Wasith, "Aku tidak mendapati hadits ini \ralid."'

Aku katakan: Dsebutkan di dalam An-Nihajnh fr Gharib Al
HaditJmo dari Al Hasan, "Tidak apa-apa berkurban dengan if;llr
(herl'lan grla)." Yaitu dengan tsa ' bertiUk bga ber-fathah, diambil dari

iit' y*g artinya 'o3rji, (kugil*r,).ra5r

;r'i" 3- i' Jhell:i{2 q)-.[rr,r.] -rrrr
r) qi):.--13,{&',#!fi i,ifiri',}st;.# ol *3

.;v?,t, ,iG7

2691-163801. Hadits AIi: 'Rasulullah ! memerintahkan
kami unfuk memperhatikan mata dan telinga, dan agar kami
fidak berhrban dengan herpan uiung telinganSTa

t0r6o AbNihayalh fr Gtbrib Al Hadib, karya hnu Al Abir, l/23O.
145r g6u1 Ash-1hihah, karlra Al Janhari, 4/1352.
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terpotongr+62, tidak pula yang pangkal telinganya terpotong,

tidak pula yang telinganya robek, dan tidak pula yang

telinganya berlubang. "

Ahmad,163 puru penpsun kitab'kitab Sunarlw, Al
guu*7465, Ibnu Hibban1466, Al Haldmlrt5T dan Al Baihaqi.l'los

Lafazhnya dari An-Nasa'i, dan Ad-Damquthni1tl69 -rril6inln cacat.

^fr 
,Ly.[rr,rr]-rrrr

;1;2lu H.
3,

2692-1638L1. Hadits: Bahwa beliau S melarang

berkurban dengan hewan sangat kurus.

Abu Daud147o dan Al HakimlaTl dari hadits Utbah bin Abd As- '

Sulami, dengan redaksi ini dan lebih lengkap dari ini.

L-afazh i:l*:& dengan dhanmahpada miim, sukunpada shaad

tanpa titik dan fathahpada faa ', yakni !,,t;ilSt (5nng sangat kurus1.l+zz

7M2 ii.rar Vartt, hewan yang ujung telinganp dipotong sedikit kemudian dibiarkan

mengganhrng seperti cacat. igg,i adalah kambing yang bagian belakang

telinganya dipotong kemudian dibiarkan mengganhurg seperti cacat. lij:lr adalah

yang telinganya robek dua. 

"wi;.lr 
adalah png pada telinganya ada lobang bulat.

(pen, dari An'Nkaph fi Ghanb Al HaditlL
763 Musnad Al Imam Ahnad, L/80.
7454 5*- Abu Daud, no.2ffi4; Sunan AtThmidzi, no- 1498; Sunan An-Nasa'i,

no.4372 dan Sunan lbni Maiah, no. 4143-
1465 14utnu4 Al Ekzar,no. 753.
u66 57u1ii6 lbni Hibban, terbitan Al Ihsan, no. 5920.
1467 41 714*6dnk (l/4681.
1468 4"-g** Al Kubm(9/2751.
t46e J14 44-pu^qutlni (3/237 -2391.
l47o gun , Abu Daud, no. 2803.
t47r 41 T4rtyudnk (4/2251
1472 lJ/661.
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* F) ;a \, e'fi :4*.[rr,rr]-r rrr
c' , o, or.ol7

/-'r-r 9.+:
2693-163821. Hadits: Bahwa beliau berkurban dengan

dua dorhba yang dikebiri.

Ahmad,1473 hnu Maja[142c dan Al BaitraqilaTs dari hadits

Abdullah bin Muhammad bin uqail, dari Aisyah atau Abu Huraimh. Ini

adalah riwayat Ats-Tsauri.

t63831. Diriwayatkan juga oleh Zuhair bin Muhammad, dari

Ibnu Uqail, dari Abu Rafi', diriwayatkan oleh Al11uLi*.1476

15384]. Diriwayatkan juga oleh Hammad bin Salamahr4TT f,vn

Ibnu Uqail, dari Abdurrahman bin Jabir, dari ayahnya.

16385]. Ada syahidny dari hadits Abu A54psy, dari Jabir;

diriwayatkan oleh Abu puu61478 dan Al Baihaqi.laTe

163861. Diriwayatkan juga oleh Alxnad1480 dan Ath-Thabmni

dari hadits Abu Darda.

l-iii, adalah iifi €i{r, (yang dipotong buah pelimya;

dikebiri).

t: ;\t'$:t -:b-at ?,Ly . [r r,rv] - Y 1 1 r

7473 Musnad Al hrmm Ahmad (6/220,2?51.
1474 5r^, Ibnu Majah no- 3122.
L47s 4"5r-, Al Kubn (9/267).
147 6 41 74*56,v1i (4/ZA3l.
1477 5"6ug6irn66 disebutkan di dalam As'Sunan Al Kubml'arya Al Baihaqi, 9/287.
1478 swan Abu Dau{ no.2795.
1479 4"5r , Al Kubn,9/267.
lN Musd Al Lnam Ahrrnd, S/196.
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2694-163871. Hadits: "Sebaik-baik hewan kurban
adalah domba bertanduk-"

Abu pu,r61481, Ibnu Majahl,Bz, Al Haldmr4$ dan Al
Baihaqila8a d66 hadits Ubadah bin Nusay, dari ayahnya, dari Ubadah

bin Ash-Shamit, dengan tambahan, iJjr g-iil'Fj Uu" sebaik-baik

kafan adalah pakaian Yamanl.t+as

163881. Diriwayatkan juga oleh At-Tirmidzi1486, Ibnu MajafilzBz

dan Al Baihaqilass dari hadits Abu Umamah, menyempai redaksi yang

pertama. Di dalam sanadnya terdapat Ufair bin Ma'dan, dia dha'if.

a

,r4'f) .[rr,rl]-rrlo

:eu;-1_6Zlt,r
2695-163891. Hadits: Diriwayatkan, bahwa beliau g

melarang berkurban dengan hewan yang glglnlp pecah.

Aku tidak melihah4n demikian, tapi disebutkan di dalam Gharib

Al Hadit]$e karya Abu Ubaid:

l48L S** 4bu Daud, no. 3156.
1482 g*r*,lbnu lulajah, no. L473,lafazhnya: |rjlJ o3r p lsebaik-baik l<afan adatdt

pakaian Yamarl. Disebutkan di dalam anotasi naskah aslinya: Tidak pantas
menyandarkanny"a kepada hnu Majah, karena dia tidak meriwayratkan itu kecuali
bagian 5rang menyebutkan tentang kafan saja, tanpa bagian yang menyebutkan
tentang kurban.

7w AlMusbdnk, (4/2281.
tM As^1unan Al Kubm (9 /27 31.
16 iiJr adalah kain Yaman, dan tidak disebut huttahkearakterdiri dari dua pakaian

dari jenis lang sama. (dai. AftNitngn fi Gharib At Hadits).
LM Sunan At-Tirmidzi, no. 1517.
1M7 5*2,q lbni Malah, no. 3130.
r@ As$unan Al Kubm (9/273).
M8e 66146 41Hadib, karyra Abu Ubaid, 4/226.

*a\r J-'fi s; ,ir
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t63901. Dari Thawus, tentang hetr,ran al habna' yang

dikurbankan, yaitu yang giginya pecah.

Aku katakan: Disebutkan juga di dalam hadits Utbah bin Abd

As-Sulami yang telah dikemukakan pada riwa5rat Abu Daud1490' Bahwa

beliau mengatakan kepada orang yang menanyakan kepadanya tentang

ats-tsarma ' (yang ompong), , 4Q*t,* rll (Men7apa engkau tidak

membawakann5n kepadaku agar aku berkurban

lr;irr adalah yang sebagian giginla rontok.

Al Qadhi Al Husain menukil dari fuirSyafi'i, bahwa dia berkata,

"Tidak ada suatu riwapt pun yang terpdiham dari Nabi $ mengenai

kurangnya gigi, yakni tentang larangan (berlnrrban dengan) ifu."

* Hadits Aisyah: Beliau membawa domba bertanduk
lalu membaringkannp.

Telah dikernukakan sebelumngn.

^c\;lll .,[, 6l );t € e; ,ta Ly.[rrr t]-vrrr
-.o. c . l.t, o ' e o '.)+ f ,Au.{A *i$tJ"{"

2696-1639U. Hadits Jabir: 'Kami bersama Rasulullah

$ menyembelih unta atas nama fuiuh orang, dan sampi atas

nama tuiuh orang."
y*6*1491 dan. para penlrusun kitab-kitab 5u7an.7492

t4s 5**r 4bu hud, no. 2803.
r4et 574i11r 114*11ro no. 1318.
1492 Sunn Abu Dau{ no- 2809; Sumn An-Naa i, no. 4393; Sumn At-Tirmidzi, no.

1502 dan Sumn lbni lukjah, no. 3132.

4ltl



Talkhishul Habir

163921. Ahmaa14e3 meriwayatkan dari Hudzaifah: Bahwa beliau
,$ menggabungkan kaum muslimin pada seekor sapi atas nama fujuh

orang.

* it J;' Yli :Jv rfr,s:i-:,l'; .[rrrr]-v rrv
o;u ;':,{:i. d -#,y lg'oi'fL ) *e \t

2697-163931 Perkataan penulis: Diriwayatkan, bahwa
dia berkata, 'Rasulullah & memerintahlon kami agar

menggabungkan setiap fujuh or.rng pada seekor unta, yang
mana saat ifu kami ber-tamattu'."

y*1i*1494 pada salah satu hidits Jabir, dia berkata, "Kami

keluar bersama Rasulullah # berihram unfuk haji, lalu beliau

memerintahkan kami agar kami bergabung pada (kurban) unta dan sapi,

setiap tujuh orang dari kami pada seekor unta."

Di dalam riwayat 1u61495 disebutkan, dia berkata, "Kami

bergabung, setiap fujuh orang pada seekor unta."

#.fry,,JG a_* e;tAtW i;,ti-Y11^
{,fi'#

2598-Perkataan penulis: Sebagian mereka
menafsirkan aqrsya'air di dalam firman Allah Ta'ala: " Dan
banngsiapa mengagungkan qfiar-gfiar Allah-" (Qs. Al Haj;

r4e3 Musnad At Lrum Afunad 5/4f,l5.
t4e4 shahih Muslim, no. 1213.
1a9s 51ru1ri1114u"1irr, no. 1318 (353).
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l22l: 321, dengan: menggemul*an hewan kurban dan

membuatnya bagus.

Aku katakan:

t63941. Disebutkan di dalam riwayat Al 3'L1''uti1ae6' Dari

Mujahid : "Disebut l'dr karena penggemukannya. "

Disambungkan oleh Al Firyabi di dalam Tafsimya dari jalumya,

sebagaimana yang ku jelaskan di dalam At-Taghliq.t+9t

t63951. Ada sSnhidnya dari riwayat Utsman bin Zufar, dari Abu

Al Aswad Al Anshari, dari ayahnya, dia memarfuLl<arnya

(menyandarkannya kepada Nabi S): Wliriyif .ir 4U1;,Ut'*i lHewan

kurban yang paling disukai Allah adalah yang paling mahal dan paling

gqnulfi.t4es

't;tf ir $rYt'r;..i;v .[rr1T]-Y111
,.
:&-J-

.it;st'uLxs, t-i;v'{*
2699-153961. Haditsz "Janganlah kalian menyembelih

selain tsanityrah (cukup umur), kecuali bila lalian kesulitan,

mala sembelihkh domba muda (berusia enarn bulan hingga

setahun)-'

y,rr1irr.,1a99, Abu Daudl5@, An-Nasa'i1501 6r, Ibnu Maja[1502

dari hadits Jabir, dan mereka selnua menyebutkan (dengan lafazh), I

LA96 564ri1i 41 Bukhari, pembahasan tentang haji, bab menunggangi heq,an kurban.
t4e7 Taghtq At-Ta,liq, 2/8G87.
1498 Asgulan Al Kubm, karya Al Baihaqi, 9/272.
r4ee ShaliliMuskm, no. 1963.
Lsoo Shtpan Abu Daud, no- 2797.
lsol suwT Ar|-Naa'i, no. 4387.
7502 Swan lbni Majah, no. 3141.
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Qanganlah l<alian manyantbelih selain musinnah (cukup

umur)). Tampaknya pengarang mengernukakannya dengan makna,

karena An-Nawawi mengatakan di dalam $arh 714ut1i-75o3, dengan

menukil dari para ulama, "Al Musinnah adalah ats-tsan$ryah (yang telah

tumbuh gigi serinya) dari segala sesuafu, baik berupa unta, sapi ataupun

kambing, atau yang lebih fua dari ifu."

Al Mundzirils0a 6"1L.1a, "A1Musinnahadalah yang telah berusia

tiga tahun dan memasuki usia keempat." Pendapat lain menyebutkant

Yang memasuki usia tahun ketiga.

Perhatian:

Zhahimya hadits ini menunjukkan bahwa kambing muda tidak

sah, kecuali bila tidak menemukan yang cukup umur, namun ijma'

menyelisihi itu, maka harus ditalwilkan, bahwa yang lebih utama adalah

itu, perkiraannya: yang disukai adalah tidak menyembelih kecuali hewan

yang sudah cukup umur.

' * Hadits: - Barangsiapa benngkat pada fiat yang
pertama, maka seakan-akan dia berkurban dengan seekor
unta ---" al hadits.

Telah dikernukakan pada pembahasan tentang Jum'at.

1503 S*rh Shahih Muslim, karya An-Naunwi, l3/LL7.
tso4 14u1r1ip"6u, Abu Daud 4/102.

i:i. q:s 6K jrfit *ilt G Ct) n |{y.
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f 'H l' ,jf 'Jlitfr i; :L*.[rrrv]-yv. .

.fiit?
2700-163971. Hadits:lsos 'Darah domb' putih

bercampw menh dan coHat lebih disukai NIah daripada
dua 5nng hitant."

Ahmad,1506 A Hakimtso7 dan Al Baihaqilso8 d*i hadits Abu

Hurairah.

163981. Diriwa5ratkan juga oleh Ath-Thabmni di dalam Al
llubilsoe dari hadits Ibnu Abbas: i.i:g-3t p',H .,sf l' g tci;lr 9rlJr fll

(Danh domba putih lebih suci di sisi Allah daripda danh dua Snng
hibnll.

Di dalam terdapat Hamzah An-Nasibi, menurut suatu

pendapat: dia mernalsukan hadits.

16g99l. Diriwa5ratkan juga oleh fifuf[6!r6r,i1510 dan Abu

5r'u1o1511 dari hadits Kabirah binti Sufuan menyerupai yang pertama.

16400]. Diriwalntkan juga oleh AI Bgihaqi secara rnauqufit2
pada Abu Hurairah. Dan Al Bukhari nienukil, bahwa marf irya Udak

slnhih.

.?r,i'

rsffilo/sstl.
tFffi Musrnd Al Lmm Ahn il (2/41n.
rsoT 4174*6^1(4/2ZT.
rw ,As-Sumn Al Kubra, 9/273.
rw Al Mu'frm Al l<abk no. 11201.
rsLo 4174u'irn Al l{abh yuz25/16/rc.9.
Lstt *L"1, 41 Aulilm', IGr!,a Abu Nu'aim, 7 /122.
7sL2 Aclguran Al Kubn,9/273.
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o

'd'i- Cy ;:*Ar .P'e, ,y ,it 4+.[r r . r]-rv. I

.,$t "^L,aeia ,|5J;,7'rtt;:>tbt r-; & ,r: ,tr^"1,

270l-1640.ll. Hadits Anas: - Barangsiapa
menyembelih sebelum shalat ('Id), maka dia hanya
menyembelih unfuk diinga, dan barangsiapa menyembelih
setelah shalat maka telah sempuma sembelihannya dan
mendapatkan sunnah kaum muslimin-"

AI Bukhari1513 6"rrnun lafazh ini, dan 14r.1irr1514 dengan lafazh

yang menyerupainya.

' Redaksi: Dan disebutkan di dalam suafu riwayat:
" Barangsiapa. melal<snal<an shalat kami ini, dan
menyembelih kwban) *telahn57a, mala dia telah
mendapatkan kurban .-."

Telah dikernukakan dari hadits Al Barm', .dan bahwa itu
mutkhq alaih, tapi di dalam tidak disebutkan lafazh orii (ini) pada

lolrmt: $i *..e (shatat kann inl.

' Redal$i: Dan beliau ! membaca (surah) Qaaf pada

raka'at pertama, dan iqtanbat (surah Al Qamar) pada
raka'at kedua, dan beliau men5Tampaikan ruafu khutbah
yang sedertnra-

tst3 5645i1i 4l Elttlclnd, no. 5561.
1s74 56r1i1, 74ro6rn, r'p. 1962.
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Riwayat tentang bacaan tersebut telah disebutukan pada

pembahasan tentang shalat 'ld, dan tentang khutbahnya telah

dikemukakan pada pembahasan tentang Jum'at.

' Redaksi: Dan beliau fidak memaniangkan shalat.

Telah dikemukakan pada pembahasan tentang shalat jama'ah.

W ritt ,, iff, ,:-ii:; \rt ?; :Ly -yY.y

z70z-Hadi|rlz "Arafah
wuquf, dan hart-hari Mina
penyembelihan-"

Ibnu Hibbanlsls dan Al Baihaqir5l6 dari hadits Jubair bin

Muth'im dengan lafazh: C.i A,.13, $ ,F G @i setnua hari Tasyriq ada

penyanbelihanl.

Al Baihaqi menyebutkan perbedaan pada sanadnya, asalnya

telah dikernukakan pada pembahasan tentang haji, dan tambahan ini

tidak terpeliham, sedangkan png terpeliham adalah: "fr t$t ue (Una

semuant/a adalah tempt menyambefihl. Yakni lokasi tersebut.

164021. Diriwaptkan juga oleh Ibnu Adi1517 dari hadits Abu

Hurairah, di dalam sanadnSn terdapat Mu'awi5nh bin Yahya Ash-

Shadafi, dia dha if.

16403]. Disebutkan juga oleh hnu Abu 11u6-1518 dari hadits

Abu Sa'id, dan dia menyebutkan dari aphn5n, bahwa itu palsu.

tsts 5L1ri1i 16ri Hibbaq t€rbitan Al lhsan, no. 3854.
tsr6 4"3,rr*, Al tfuUa 5/239, 9/D6.
l5t7 4111urri1, karya hnu Adi,6/4o0.
tsts n"1 6ri 4bu Hatim,l/2t36,2/38.

*muang adalah tempat
semuanp adalah waktu
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,t' e Pt yvht e'fi ,'-ry .[r t. t]-tv'r
">rJ f.ilr

2703-164041. Hadits: Bahwa beliau & melarang

menyembelih pada malam hari.

Ath-Thabrani1519 d66 hadits Ibnu Abbas. Di dalam sanadnya

terdapat Sulaiman bin Salamah Al Khabairi, dia mabuk (riwayatnya

ditingsalkan). Disebutkan juga oleh AMul Haqlszo dari hadits Atha' bin

Yasar secara mutal, dan di dalam sanadnya terdapat Mubasy.syir bin

Ubaid, dia iuga ,natL{<.

Alru lotaion:

t64051. Disebutkan di dalam riwayat Al Baihaqils2l 6uti 61

Hasan: Beliau melarang mernetik kurma pada malam hari, panen pada

malam hari dan berkurbanlsz2 padamalam hari.

* Hadits: Bahwa beliau $ berkurban seratus ekor

unta, lalu dari antara beliau menyembelih enam puluh tiga

ekor dengan tanganryn sendiri, dan memerintahkan Ali
untuk menyembelih sisanp

y*5rrr1s23 di dalam hadits Jabir yang paniang pada

pernbahasan tentang haii.

rste 41 74r,im Al lkbk no. llrl58.
rszo Al Alilian Al Wusb, 4/L3G137.
lszr As\iutarl Al Kubra, 9/290.
1522 yuLr,i merryernbelih kurban, dernikian y'ang disebutkan dr dalam anotasi naskah

aslinln.
ts?3 shahih Mtdin, no. 1318.

4:18
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* hr,j* $tLl,* i.t L-*.[r t . r]-rv. t

S;!u;'^*lCkok *,
2704-164061. Hadits Ibnu Umar: Bahwa Nabi $

menyembelih hewan kurbannya di tempat shalat.

Al Bukhari1524, Abu pu,r61525 dan An-Nas6'i.1526

$rLl |r;p q* [r t .v]-Yv. o

,ry;6 eiW'oliiri.)V ttk
2705-16407l- Hadits Ai$Iah: Bahwa Nabi S

memerintahkan istri-istrinya agar
penyembelihan hewan kurban mereka.

Aku tidak melihatnya mar{u', dan ini adalah riwayat shahih dan

Abu Musa Al Asy'ari, Aku telah menyebutkannya di dalam Ta aliq Al
Buldiad.1527

zlC

* ?nr ,)-; fi U; ,'i'; - [r t . r c1t .^]-YV.1

'e tP ):t\'ryA-#u,!*i J ei,:^+tt).Jtt *r
A;t{r'U'JL C ,$'F- W;

2706-16408, @Ogl.Hadits: piri*.y.*ur, bahwa beliau

* bersaHa kepada Fathimah , " Harnpirtlah heWan

melembutkan

$24 shul;ih 4l Bukhari, no.982.
L52s s** 4bu Daud, no. 2811.
1526 5**, 4rr-Nasa' i, no. 4366.
ts27 7un61g 4t-Ta liq (5/1L1.
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kurbanmu IaIu sal$ikanlah ifu, karena. dengan tetes4n
pertama danhnyn engkau diampuni dari dondosmu yang
telah lalu-"

Al Hakimlsz8 6ari hadits Abu Sa'id Al t(hudri dan dari hadits

Immn bin Hushain. Di dalam sanad [yang pertam61l5ze terdapat

Athiyryah, !rurg mana hnu Abu Hatim mengatakan di dalam N ila1,753o

dari ayahnya, bahwa dia haditsqla munkar.

Di dalam sanad hadits Imran terdapat Abu Hamzah Ats-Tsumali,

dia sangat dha'if.

16410l. Diriwayatkan juga oleh Al Hakimls3l dan Al Baihaqi1532

dari hadits Ali, di dalam sanadnya terdapat 'Amr bin Khalid Al Wasithi,

dia martuk.

,4
. .2 I t

l-:5 4lll ,a\l 6:. '1:"t-1, 
L-*.[r t r r]-rv.v

GrG'e:; syr,'oi4t, +C & tty,:,,/,F Gor;fr
.'^At > fi ,:i:b iLl 4 r,-o;.':st-'. vi'-

a

d!

ts?s 41 1q*6r"1, l4/2ZZl.
1529 pi dalam naskah astinya dicantumkan (dengan lafazh): .,jrli ty""s pertama),

dengan benhrk h'nib, sedangkan 1ang di@nfumkan di sini dari naskah ld-

tsso 61 hru Abu Hatim l2/3&39/rp. 1596).
1531 Aku tidak menernukannSn, dan hnu Al Mulaqgin menyebutkan di dalam Al Bdr

Al Munir,9/37+315, bahr,ra itu terdapat di dalam kisah hidup Fathimah, dari
Muhamnnd bin AIi bin Al Hrrsain, dari ayahqn, dari kakeknya, dari Ali. Tapi aku
tidak menernukannya pada bagian tersebut, dan Al Hafizh hnu Hajar di dalam
Itfrlaf Al Mahamh, Ll/343, tidak sehingga fidak
menSnrdarkann3p kepada Al Husain bin Ali dari aphnya, walhhu a'lam.

t532 As\1urul Al Kubm, 5/?:19, 9 /283.
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27O7-tO+tU. Hadits Syaddad bin Aus: "Sesungguhnya

NIah telah menetapkan sikap baik pada segala sesuafu;

karena itu jika kalian membunuh maka bagtsl<anlah

pembunuhan itu, dan iika kalian menyembelih mala

bagaskanlah penyembelihan ifu, dan hendaHah seseorang

dari kalian menajankan mata piaunya dan membuat

ntrunan sembelihann5m-"

yurS*1533 dan para pen!rusun kitab-kitab 5un ]53471535

dengan lafazh: ir--e F & i,e1i v:s fu'ol --- (saunssahnw Atlah

telah manetapkan sil<ap atas pada sqala sauafu ...), adapun lafazh

lainnya sanret.

Mengenai hal ini terdaPat riwaYat:

I t .t. ..u .'. I '-rt' n..( 
f -,+- -*s L{-.{+ 'of '*; iG 't->i ), Li . [r t r r]

'',7rl, 
ti:; Lf \rit,,', * y r*:;;:;

t64L2l.Hadits Ibnu Abbas: Bahwa r.or*n lelaki membaringkan

seekor kambing, dia hendak menyembelihnya, senientara dia mengasah

pisaunya, maka Nabi $ bersabda keapdanya, 1i '?tfi t#+t'Ot L-f

t4;4-bt'01'E'gf;3 6:r, (Apakah angkau hendak membunuhn5n

berkali-kati? Mengapa frdak angkau tajamkan pisaumu sebelum

rs33 564ii1i 14*1i-, no. 1955.
ls34 5*ra7 Abu Daud, no. 2815; Sunan An-Nasa '1, no. 214114414; Sunan At-

Tirrnidd, no. 1409 dan Surun lbni Maiah, no. 3170'
tsss 1q76681.
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membarngkanny*). Diriwayatkan oleh Al Haldm1535 dari riwayat

Hammad bin Zaid, dari Ashim, dari Ikrimah, darinya'

Diriwayatkan juga oleh Abdurrazzaqrssz dari Ma'mar, dari

Ashim, dari Ikrimah, secara murcal-

*')
t
\r-)>

z\,O
ct, J .4)e dJtl dt-?

'"ult L( :yli .[rtrr]-tv.r
'# €N. u.ot ''iL', :Jv tTiiL', Ar q;$l ;t fu

'u"'rlt: '>llr7lt
2708-164131. Hadits Jabir: Bahwa Nabi $ berkurban

dengan dua ekor domba putih berbaur hitam, lalu tatkala

beliau ketika beliau menghadapkan kedua kurban ifu, beliau

mengucapkan: 'Waiiahtu waihiya lilladzii fatharas

samaawaati wal ardha ...' lAku menghadapkan waiahku

kepada Rabb tpng telah menciptal<an langit dan bumi --.1 ql

ayah.

Alxnad,1538 Abu Daud,l5ss Ibnu Majahlszlo 6r', Al Baihaqils4l

dari riwayat Abu A1ryasy, dari Jabir dengan redaksi ini dan lebih lengkap

dari ini. Abu Ayyasg tidak dikenal. Riwayat ini telah diisyaratkan pada

hadits: Beliau berkurban dua domba yang dikebiri.

rs% Al Mrpbdal; 4/231.
7s37 At MusharuTal: karya Abdurmzzaq, no. 8608'
7s38 Musnad Al Imam Afunad,3/353-
ls39 5**r 4bu Daud, no.2795-
t$o 5**r lbni Maiah, no. 3112.
ts(r 4"-5r*, Al Kubm,9/285.
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* Hadits: Bahwa ketika beliau $ menyembelih domba

tersebut, beliau men[Jucapkan: 'Ya Ntah terimalah

Muhammad dan keluarga Muhammad-"

Tela dikemukakan, dan itu di dalam hadits yang sebelumn5n dan

di dalam hadits 5nng lalu dari Abu Raft', diriwayatkan oleh Alxnad.ls*z

* Hadits Abu Salamah: 'Apabila masuk *puluh hai
(pertama Dzulhijjah), sementara seseorzrng dan kalian

hendak berkwban, mala ianganlah memotong dari
nmbuh4n-"

Telah dikemukakan.

' Hadits: Bahwa beliau * berkurban...al hldits.

Telah dikernukakan pada pembahasan tentang haji.

LsrA '$)s J?l * :t:;y q* .[rtr t]-rv.r
X ,t+. ,*;'; ryy J. t;:,ii i ,*t *V\, ,)* yt );t

' .$41';:1-,? li ht Lf?; * iH
27O9-164L41. Hadits Aisyah: 'Aku menganyam kalu.rg-

kalung hewan kurban Rasulullah S, kemudian beliau

mengalunglnlra dengan tangannya, kemudian beliau

mengirimkannya. Maka tdak ada yang haram baginya'apa

lnng Allah halalkan baginSn hingga menyembelih hewan

kurban itu."

tt4z Musmd At bpm Ahmad, 6ng1.3g3.
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Muttafaq alaih.lw

i*',1, j! ir Jh [ 'Lji 
'* q*.[rt r o]-yv\ .

J *, .

?-)y * W tj ri:fit ,Jui ,&'4A ej ,ir";. 
"i JL
.ye\

2710-164151. Hadits [Jmar: 'Aku berkata, 'Wahai

Rasulullah, sesungguhnlra aku telah mewajibkan seekor unta
atas diriku, lalu unta ifu ditawar dariku1544?' Beliau bersabda,
'Sembelihlah dia dan janganlah englau menjualn5n
walaupun ditawar dengan *ratus ekor unta-'n

Aku tidak melihatnya demikian.

16416l. Mernang Abu Daud,lils Ibnu Khuzaimah di dalam kitab

ShahibnyaTw dan Ibnu Hibban di dalam kitab Shahibnyalsat

meriwayatkan dari riwayat Jahm bin Al Jarud, dari Salim, dari ayahnya:

"[.Jmar berkurban seekor unta unggulan (h^ralitas super), lalu dia ditawari

tiga ratus dinar, maka dia pun menemui Nabi $ lalu menceritakan hal

itu kepadanya, maka beliau bersabda, riril ri;lr ,1t 1Tiduk, sembetihlah

untuk itli'."

tFAs Shahih At Efukhari, no. 1699 dan shahih Mt6trn, no. 1321.
15t14 16n, Hajar mengatakan, sebagaimana png disebutkan di dalam anotasi naskah

aslinla, "Yakni ditawar dengan harga tinggi."
ls45 5r*r 4bu Daud, no. 1756.
ttfi Shahih tbni Khuaimah, no. 29'1.1.
1547 Ak, tidak menemukannya di dalam terbitan Al lhsan.
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'pil.t33 .;?t:,;+7 *t3 **.[rtrv]-vvr r

\';-,, * \, *'";r3r ,,.:tl; ,1fut 4'bG j'iJt tL^;i ,.u.-

'Y'? ti6
271j-164L71. Hadits Abu Sa'id: 'Aku membeli seekor

domba unfuk aku kurbankan, lalu seekor serigala menyerang
dan menggigit bokongnln, maka aku bertanya kepada Nabi

$, beliau pun berspMa,' Berkurbanlah dengannya-'"

Ahmad,lffi Ibnu Majahls4e dan AI Baihaqilsso 6u,i haditsnya.

Rotasinya terletak pada Jabir Al Ju'fi, sernentara gr'rrunVd, Muhammad

bin Qarazhah, tdak dikenal, dan dikatakan bahwa dia tidak mendengar

dari Abu Sa'id.

Al Baihaqi berkata, "Diriwayatkan juga oleh Hammad bin

Salamah, dari Al Hajjaj bin Arttnh, dari Athi5ryah, dari Abu Sa'id:

Bahwa seomng lelaki menanynkan kepada Nabi $ tentang kambing

yang terpotong ekomya untuk dikurbankan, [beliau pun bersabda, ?
W (Berhurbanlah dengannjall.lss7

a

* Hadits Jabir: Bahwa Ali datang dari Yaman dengan
membawa unta, sementara Nabi $ menggiringkan serafus

ekor unta, lahi beliau menyembelih enam puluh tiga ekor
darinya ... al hadits.

Lw Musnad Al imm Ahmad,3/32,86.
ts49 5r*r lbni Majah, no. 3146.
15fi 4"-5r*, N Kubm, 9/289.
1551 6ou yang di antara dua tanda kurung siku rontok dari naskah aslinya., dan ini

dicanhrmkan di dalam naskah ; dan.r.
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14*6*1552 di dalam haditsnya yang panjang, pada pembahasan

tentang haji.

^ 
o- \ 

'. tz ,,a ,., t

iE at & lt J;, €';i,A u_*.[rtrr]-rvrr
.,ffiit';FLf .t?, ,

27L2-t64L81. Hadits Ali: 'Rasulullah S
memerintahkanku unfuk mengunrs untanya, membagikan
kulit dan isi perutqn, serta fidak memberi (mengupah) si
penyembelih sedikit pun darinya, dan beliau bersaMa,
'Kami membertnym dart milik kami -"

Mutbfaq u1ui1i'7ss3

' Redaksi: Diriwagatkan bahwa beliau $ memakan

dari hati hewan kurbanqp.

Telah dikemukakan pada penrb*T tentang shalat'ld.

U;'*fir lr;1r 3k ,i,lt:jlt JG $'i.[rt r r]-rvr r
,ir-;tr6 *i *ht *',]t *orl; ,u,l# pyi'

.$f"sr' hl n'^b'3€# l*,,sG :
2713-164tgl Pelkataan penulis: Para ulama

mengatakan, 'DuIu menyimpan daging kurban lebih dari

7ss2 51r1ri1i 74*1i,n, no. 1218.
1553 51rr1ri1i 4l Bukhari, no. t7l5 dan Shahih Muslim, no.1317.

q>v,6:rrL *1, ,{:i. ,;'i}i of *;
.1114- u M';X :Ju: ,,i2, W
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tiga hari dilarang. Kemudian Nabi g mengizinkan itu ketika
mereka (para sahabat) menanyakan ifu, dan beliau bersabda,
'Dulu aku melarang ifu atas kalian karena adan5n orang-
orerng yang berdatangan' ."

Muslim1554 dari hadits Aisyah, dia berkata, "sejumlah oiu.,g
pedalaman datang menghadiri perayaan hari raya kurban pada masa

Nabi $, maka Nabi $ bersabda, v$5 ry i'st lSitakan katian simpan

selana tiga har)-di dalam riwayat lainnya disebutkan,- tj;bi j ,py
'rJ (ur(untuk tiga hari, kernudian sdel<ahkanlah sisanSn). [-alu setelah

itu, mereka (para sahabat) 6oLu671555, 'Wahai Rasulullah,

sesungguhnya orang-orang membuat kantong-kantong kulit dari hevran

kurban mereka dan mencairkan lemaknya.'Maka beliau bersabda, U,I1

12!36 yj:l-zsi r jK ,"oi's 6ir airilr ht n "e (saunssuhnya dulu

aku melamng kalian karena adaryn orangomng pendatang yang

berdatangan, mal<a (kini) silakan kalian makan, bersdd<ah dan

menyimpan(nya)."

Mengenai hal ini ada riwa5nt lain:

16420l. Dari Jabir dan Salam bin

u1ri1r1nu.1556

1642L, 64221. Dari Budaimh dan Abu Sa'id yang diriwayatkan

o1"1', 14r.11rr.1557

tfia 56u1r11i Muslim, no.L97L.
tsss 1676591.
Ls56 51ru1ri1i 4l Bukhari, no. 5557, 5569 dan Shahih Mustim no. 1972, L974.
tssT shatnti Muslim, no.L973, 7977.

Al Akwa' yang muttafaq

-. it"

|.,'1.,
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Perhatian:

tafazh 3i dengan tasydidpada faa',!,akni;E (datang). Para ahli

bahasa mengatakan, bahwa ijr,.rJr adalah sejumlah omng yang berjalan

secara berrombongan dengan menempuh perjalanan png tidak berat-

Lafazh t tiiAl-dengan jiim, yaklrli!}i (mencairkan).

27l+l@23Perkataan penulis: Disebutkan iuga di dalam

suafu riwayat: * Mal<anlah, simpantah dan carilah p"h"?
Ahnad1558 dan Abu pur6155e dari hadits Nubaisyah Al Hudzali

dengan redaksi ini di dalam suafu hadits.

Pelaiaran lnng dapat diambiL

Ar-flafi'i berkata, "[-afazh t2t-rJir dengan hamzah, yakni carilah

pahala dengan bershadaqah." Dia juga mengatakan, "Disebutkannya

penyimpanan, karena mereka menanlrakan hal ifu, maka beliau

menjawab, 'silakan kalian makan sekarang jika mau, atau simpanlah jika

kalian mau, atau shadaqahkanlah."'

Ibnu Al 61"ir'1560 mengingkarinla sebagai kata dari itr-;rlr

(perdagangan).

Ibnu Ash:Shatah berkata, "tir-ait dengan tyazan;\i rj43t
(buaflah pahala), maknan5a: tjr-*it,dengan hamah,seperti ungkapan

tentang jt3)i (kain),':fi a*r r+ (kenakanlah kain)." Hal ir.ri dienarkan

oleh Al Khaththabils6l, Al fi66qlir552 dan yang lainnya.

tffi Mttsnad Al fimn Afun4 5f75.
ls59 Suwt Ahr hud, no.2812.
rw An-Nilrayal, fi Ghanb Al Hilib, 2/95.
Lffir 74r'"17, t{s$umn, kar!,a Al Khaththabi, 4/111.
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27L5-t64241. Hadits: Bahwa 'beliau t melarang

sembelihan jin.

Ibnu Hibban di dalam Adh-Dhubfa '1563 6r, Ibnu Al Jauzi di

dalam N Maudhu2{ss+ dari hadits Abu Hurairah. Di dalam sanadnya

terdapat Abdullah bin Udzainah, dia adalah seorang syaikh yang tidak

boleh digunakan hujjah sama sekali.

' 
164251. Diriwayatkan juga oleh Abu Ubaid di dalam Al

61r6fr's6s dan Al Baihaqils66 dari jalur Yunus dari Az-Zuhri secara

mar{u'. Yaitu dari riwa5rat Umar bin Haruh, dan dia dhaif di samping

juga terputus (sanadnya).

2716-164261. Hadits A6u Bakar dan Umar: Bahwa Abu
Bakar dan Umar pemah fidak berkurban karena khawatir
orang-orang me5pkininSn wajib.

Disebutkan oleh Asy-Syafi'i1567 dalam bentuk yang sampai

kepadanya, dan Al Baihaqi1568 dari hadits Abu Syuraihah Al Ghifari, dia

berkata, "Aku dapati masa Abu Bakar dan Umar, keduanya tidak

berkurban karena khawatir ditirukan."

Ini juga terdapat di dalam Tarikh lbni Abu l{hai*amah dan Kibb
Adh-Dhahagn karta Ibnu Abu Ad-Dunya.

1552 At , tidak menernukakannya di dalam versi cetak Glrarib Al Hdib.
t!fi Kiab Al le{afruhin,2/lg.
r!il Al Maudhubt,yarya hnu Al Javi,2/3O2.
Lw c,hadb Al Hadib, 2/221.
1566 4"=5**, Al Kubn, 9/314.
1567 iQa'rifatAs-Swlar? ra AlAMr,lGr!,a Al Baihaqi, no. 5532.
7568 4"-gr-7 Al Kubm,9/265.
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16427, 64281. Diriwayatkan juga seperti itu dari Ibnu Abbas dan

Abu Mas'ud Al Badri yang dimuat di dalam Sunan Sa'id bin

Manshuissg dari Abu Mas'ud dengan sanad shahih.

o. o. o .'.1 t.6 o L6, o, t,, t

JrU- )i '{+.>i 'jb ,y ,U ,r_)- . [r t r r]-r v I v

.,u
t.

2717-164291. Hadits Ali: 'Banngsiapa yang telah

menenfulran hewan kurbann5n, mal<a janganlah dia
menggantinSa-"

Aku tidak menernukannya.lsTo,

Aku katakan: Diriwaptkan oleh Harb Al Karmani, dari' jalur

Salamah bin Kuhail, dari seorang pamannya: "Bahwa dia bertanya

kepada AIi tentang heuuan kurban 5rang dibelinya, maka Ali berkata,

'Apakah engkau telah menetapkann5a unfuk kurban?' Dia menjawab,

'Ya.' Maka Ali pun tidak menyukain5ra."ls7l

.^ , o . ol .d . I

J;ri lrlji t4 i ':iG \r;>.[rtr.] -rvvr'grtirtL; 
i ,q,p-p+rqt fit i.r.+,tdvli

.fqtL ie:ivj,:#:;:t
2718-t64301. Hadits Aiqlah: Bahwa dia berkurban dua

ekor kurban lalu dia ketu'Iangan keduan3n, lalu Ibnu Az-

155e Driwayattotl juga oleh Al Baihaqi di dalam As^Sumn At Kubm,9/265.
1570 tafazh Ibnu At Mulaqqin di dalam Al hdr N MunA,9/328, "Abar ini gharib,

tidak teringat olehku siapa yang dariryla ..."
1s71 yupri tidak menyrkai penjtnlanrryra. Dqnikian Srang disebutkan di dalam anotasi

rnskah aslinlra.
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Zubair mengirimkan kepadanln dua ekor hewan kurban, lalu

dia (Aislnh) menyembelih kcduanya, kedua kedua hewan
yang hilang ifu kembali, maka dia pun menyembelih
keduanya, dan berkata, 'Ini sunnah kurban.'

Ad-Daraquthnils7z dari hadits Al Qasim bin Muhammad,

darinya, dishahill<an oleh Ibnu Al Qaththan. 1s7s

t643U. 
'hnu 

Abu $nib66rszc berkata, "Hafsh bin Ghiyas

menceritakan kepada kami dari hnu Jumij, dari Ibnu Abu Mulaikah dan

'Atha': Bahwa Aisyah membeli seekor unta lalu kehilangannya, lalu dia

membeli lagi penggantinya, kernudian dia menemukannya, maka dia

pun menyernbelih sanuanSn, kemudian berkata, 'Sudah ada di dalam

ilmu Allah, bahwa aku menyernbelihn5n semua'."

W t:i'6;- >*r,sl, fi ,V,\y . [r trr]-YY \ 1

.r"r$i'* ,p c yy6 u *:;l y 
'iui ,ti'rr*)

2719-164g21. Hadits Ali: Bahwa dia melihat seorang

menggiringkan seekor unta bersama anakn3n, maka dia
berkata, 'Janganlah engkau minum dari susunla kecuali apa
yang disisakan oleh anaknSn.'

Al Baihaqi1575 6ri riwa5nt Al Mughirah bin Hudzaf Al 'lsi, dia

berkata, "Kami pemah bersama Ali di fu-Rahbah, lalu datang seorang

lelak dari Hamdan lrang menggiringkan seekor sapi betina bersama

anaknya, lalu dia berkata kepadanya, 'Sesungguhnya aku membelinya

unfuk berkurban dengannya, lalu dia melahirkan.' Ali berkata, 'Kalau

ts72 Sularl Ad-Damguthni, 2/242.
1573 Ro*r 41 Wahm wa Al lham,5/377-378.
1574 14*6rr*1: tbni Abi Sw'bah,3/204.
1575 4"-5*ra, Al Kubra,9/288.
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begifu, janganlah engkau minum dari susunya kecuali apa yang disisakan

oleh anaknya. lalu pada hari Nahar, sembelihlah dia dan anaknya atas

natna fujuh omng."'

Disebutkan juga oleh Ibnu Abu Hatim di dalam Al 'Ilal575, dan

dia menceritakan dari Abu Zvr'ah, bahwa dia berkata, "ltu hadits

shahih."

2720-164331. Hadits Ali juga: Bahwa dia mengatakan
di dalam khutbahn5;a di Bashran, 'Sesungguhnyra pemimpin
kalian ini telah teldh dari dunia kalian dengan kedua
pakaiannSTa, dan sesungguhnya dia fidak makan dasing
dalam setahun kecuali sepotong dari hati hewan
kurbannya-'

Aku tidak menemukannya. hnu Ash-shalah mengatakan di

dalam Al Kalam 'ala Al.Wasith, "Jil<a shahih, maka maknanya: bahwa

dia rela dengan kedua pakaiannya yang telah usang."1577

rs76 11u116ni 4bu Hatim,2/46.
1s77 W/6TOL
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-a//./

\t -V ir Jy,

, ro. I ' z tzal -t'.1?

e.r-i )n+u. ,jg-,, l)LiJl
1zt.

iot*,,,
t
e-J .[r tr"]-yvyyJ.>

a. t ,, l. t i. t. ,6 t. o.i, . tcz
. r#_) 44,t) 6).22r_) Lfr*)t 

l3:J, G *

2722-a64351. Hadits Samurah: "Anak itu tergadaikan
dengan 'aqiqahn5n, gang disembelihkan atas namanya pada
hart ketujuh, dicukw ranbut dan dinamai-"

ts78 Surnl At-Tfumidd, no. 1513.
rs7e Sulan lbni Majah, no. 3163.
$n Shrl;it; Ibni Hibban, terbitan Al lhsan, no. 5310.
ts81 4"-g* , At Kubm,g/glL.
1582 1u-51ran ini tidak terdapat di dalam riwayat hnu Majah, tapi di dalam riwayat

At-Tirmidzi dan hnu Hibban.

,lffii w
KITAB AQIQAH

Gjlr :a;sG L-* - .[r rrr]-yvy \.

ga itJt *, ii,t^, r>rir f W of *, $;
272L-16$4;,. Hadits Aisyah: *Rasulullah &

memerintahkan kami agar mengaqiqahkan anak laki{aki
dengan dua ekor domba, dan anak perempuan dengan
seekor domba."

61-n.-i4ri1s78, hnu MajaSlszr, Ibnu Hibbanlsso dan Al
Baihaqi.rs8t Lafazh ini dari lbnu Majah, dan dia menambahl€nls82.
"dua ekor domba yang sebanding."
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Ahmad,1583 para penyusun kitab-kitab Sunan7584, AI Hakim1585

dan Al Baihaqi1586 dari hadits Al Hasan, dari Samurah. Dishahilkan

oleh At-Tirmidzi, Al Hakim dan Abdul Haq.rsaz

Di dalam riwayat lain mereka disebutkan, ,i:G-: (melumurinya

dengan darah). Abu Daud berkata, "(l-afazh) ,F.: lebih shahih,

sedangkan 0afazh) jiij adalah kesalahan dari Hammam."

Aku katalran: Yang menunjuhkan ketepatan iLr1588' Bahwa di

dalam riwayat Bahz darinya dia menyebutkan kedua hal tersebutr i;Ur
(pelumuran damh) dan '-*;5, (pemberian nama). Di dalamnya

disebutkan' Bahwa mereka menanyakan kepada Qatadah tentang cara

pelumuran darah, maka dia pun menyebutkan ifu kepada mereka. Lalu

bagaimana mungkin itu sebagai penyimpangan dari 'z;;3t (pemb'erian

nama), karena jelas dia menanyakan tentang !36r lpelumuran darah).

Sebagian mereka menlntakan cacatrya hadits ini karena berasal

riwayat Al Hasan1589 d*i Samurah, dia seorang mudallis. Tapi Al

Bukhari di dalam kitab Shahilrnyalss meriwayatkan dari jalur Al

Hasan: Bahwa dia mendengar hadits 'aqiqah dari Samurah. Seakan-

akan dia mernaksudkan ini.

Ls83 14**4 Al hnam,4furud,5/77.
1584 5**r 4bu Daud, no.2837; Sumn An-Nas'i, no.4220; Sunan At-ftrmidzi, no.

1522 dan Sunan lbni Mafith, no. 3155.
tsas 41;114*66-44/2A2.
ts86 4"-gr-, Al Kubm,9/909.
tsct Al Ahkan Al Wustha,4/7N.
1588 Yakni jli, sebagaimana disebutkan di dalam anotasi naskah aslinya.
1589 Yakni Al Hasan Al Bashri.
$n shatnh Al Bukhari, no. W.2.
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rt

6t3 i-rAr *: QGua t#t f ,;; ?t,Lro.
* H.dit, Ummu Kurz: 

"Un** 
,"* lakilaki dua ekor

domba dan unfuk anak perempuirn seekor domba-"

An-Nasa'i, Ibnu Majah dan lbnu Hibban. Telah dikernukakan

pada pembahasan tentang sembelihan, dan ini memiliki banyak jalur

yang dikemukakan oleh imam yang empat1591 dan Al Baihaqi'1592

2723-164351. Hadits: Diriwayatkan bahwa beliau #
mengaqiqahi atas nama drinS;a setelah kenabian-

Al Baihaqilse3 dari hadits Qatadah, dari Anas' Dan dia

mengdtakan, "Munl<ar"

Di dalam sanadn5n terdapat Abdullah bin Muhanar, dia sangat

dhaif.

Abdurrazzaqrsga 6oku1u, "Mereka membicarakannya karena

hadits ini."

AI Baihaqilsgs berkata, "Diriwayatkan juga dari jalur lainnya dari

Qatadah, dan dari jalur lainnsa dari Anas, natnun itu fidak dianggap."

Aku katakan: Adapun ialur lainnp dari Qatadah, Aku tiiak

melihatnya mar{u', yang disebutkanp hanyalah bahwa dia pemah

memfatwakan itu, sebagaimana yang dituturkan oleh Ibnu Abdil Barr,

bahkan N Bazzar dan yang lainnya menyatakan kesendirian Abdullah

bin Muharrar dalam meriwayatkannya dari Qatadah'

159L g*7a7 Abu Daud, no.2834; Sunan At-Tirmidzi, no. 1516; Surmn An-Nasa'i, no.

42L5; dan Sumn lbni Maiah, no. 3163-
1592 4"=5r-7 Al Kubn,9,/300-301.
r5e3 4r-gu1an Al Kubm,9/300.
Isea 614.
ts95 OO."i1.
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Sedangkan jalur lainn5ra dari Anas, riwayat ini diriwayatkan oleh

Abu Asy-Syaikh di dalam Al Adhahi,lbnu Aiman di dalam Mushannaf

nya dan Al Khallal, dari jalur AMullah bin Al Mutsanna, dari Tsumamah

bin Abdullah bin Anas, dari ayahnya

An-Nawawi mengatakan di dalam Sl rh Al Muhadzdz*Sg6, "lni

hadits bathil."

272+164371. Hadits: Bahwa Nabi $ mengaqiqahi Al
Hasan dan Al Husain.

Abu purd1597 dan An-Nasa'ils98 6ri hadits hnu Abbas,

dengan tambahan: rnasing-masing seekor domba.

Dishahill<anoleh Abdul Haqlses dan hnu Daqiq 41 '16.1500

t64381. Diriwayatkan juga oleh hnu Hibban1601, Al Hakim dan

Al Baihaqil5oz dari hadits Aisyah, dengan tambahan: "Pada hari

kefujuh, dan menamain keduanya, serta memerintahkan agar

menghilangkan kotoran dari kepala keduanya." Dishahilt<an oleh Ibnu

As-Sakan dengan redaksi yang lebih lengkap dari ini. Di dalamnya

disebutkan: "Yang orang-omng jahiliyah biasa mencelupkan kapas

pada darah aqiqah, lalu mengoleskannya pada kepala si bayi. Maka Nabi

$ mernerintatrkan peunngianlSo3 sebagai pengganti (pelumumn) damh

tersebr&'

1se6 At lutaimu, (B/ 4g1,l -
$n 5.-r4buhud,rr..Z&fl.
1!,9t' Suzan AtrNasa'i no. 4219.
ls99 At Ahtian Al Wustln, 4/747.
rffi N lqtmh, karp lbnu Daqiq Al'ld, h. 372-373.
r@t 5tru171i 16ni Hibba4 terbitan Al lhsan, no. 5311.
r@2 4t5r-, Al Kubm(g/303\.
1603 yuitr minyak wangi dan za'faran.
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164391. Diriwaptkan juga oleh Alxnad1504 dan An-Nasu'i1505

dari hadits Buraidah, dan sanadn5ra shahih.

164l;0l. Diriwayatkan juga oleh Al Hakim1506 6uri hadits 'Amr

bin Syu'aib, dari ayahn5ra,dari kakeknya

16447l. Ath-Thabrani di dalam ,4sh-Shaghilooz dari hadits

Qatadah, dari Anas.

l6MZl. AI Baihaqi1608 d-i hadits Fathimah.

16443} Diriwayatkan juga oleh At-Tirmidzil5oe, Al 11uLi,r15r0

dan Al Baihaqi1511 dari hadits Ali.

lafazh hadits Abdullah bin Buraidah dari ayahn5n: "Dulu kami

pada masa jahililrah, apabila seseoftmg kami mendapat kelahiran anak,

maka dia menyernbelih domba, lalu melumuri kepalanya (kepala bayi)

dengan darahnla. [.alu kefika Allah mendatangkan Islam, kami

menyembelih domba dan mencukw rambutnya (rambut bayi), dan

melumuri (kepalanya) dengan za'taran(pev,rangr). "

,\>b.[rttt]-rvro
'td.Jt 

51*, :Jv

2725-164441. Haditsl5lz: DiriwaSratkan bahwa belirgu g
bersaMa, " Namailah bayi 5png kegugunn."

1604 74**4 Al hnanz Ahnad, 5/355,361.
l@s S** Atz-Nasa'i, no.4213.
1606 N Mustadmlk (4/2371.
t6o7 41114u'b,, Ash^Shaghia no. 891.
t6o8 4"-9*-, At Kubm (9 /30411.
l@9 SunarT At-Tirmidd, no. 1519.
t6to 41 74*64^p l4/zgrL
t6tt 4"5r-, Al Kubm (9 /302-3031.
rsrz 1q/67L1

& ,;bht * if; |sr:, ,l'1,
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Aku tidak melihatnya [demikian],1513 akan tetapi:

164451. Disebutkan di dalam Ath-Thuyun5y;ay'61a 6uri hadits

Abu Hurairah: bfiiyi ,iiis |;ii1 ,*'&t ,i blb'ebr'J4:z't ts1

\J+t-l-"J @ilu bayi bercuam manangis (saat dilahirkan), maka dia

dnarnai dan dishalatkan, serb dilphla sempuma dan meutaisi. Tapi

bik tidak bersuam, maka tidakt.Di dalam sanadiya terdapat Abdullah

bin $nbib, dia dha'if.

164461. Disebutkan di dalam Amat Yaun wa Lailah karya Ibnu

As-Sunni15ls dari hadits Hisyam bin Urwah, dari a5nhnya, dari Aisyah:

"Basulullah pemah merniliki anak yang kegugumn, lalu beliau

menamainya Abdullah, dan beliau menjulukiku LImmu Abdulah."

Di dalam sanadnya terdapat Daud bin Al Muhabbar, dia

pendusta.

I6M7l. Abdurrazzaq meriwayatkan di dalam Mushannafnyl5l5

dari Ma'mar, dari Hisyam bin Urunh, dari ayahnya: Bahwa Nabi $
menjulukinya (Aisyah) Ummu Abdullah, maka dia pun dipanggil Ummu

Abdullah hingga meninggal, walaupun tidak pernah keguguran.

164/3ll. Ath-Thabranil6u rnsriw6y6tkan dari jalur lainnya, dari

Hisyam bin Urwah, dari ayahnya, dari Aisyah: "Nabi $ menjuluki

Ummu Abdullah, padahal aku tidak pemah punya anak dan tidak

p6nah keguguran."

1613 Pari naskah 7 dan r.
r6t4 Aili-fitu9ur@4 lGrya As-Salaff, no.242.
76rs Anal Al Yaum vn Al-Iailah, karya lbnu As-Sunni, no. 419. '

1515 piri*uy41sr1 oleh Ath-Thabarani di dalam Al l{abir yz 23/18/no. 35, dari jalur
'ARlurrazaq. hnu Al Mulaqqin di dalam N Badr Al Munin 9/34,
meqnndarkannp kepada Abdurmzzag, tapi Aku tidak menemukannya di dalam
Al Mushanrnf karya Abdurrazzaq.

t6r7 41Utuian Al l{abb, tn23/78/no. 34.
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t64491. Disebutkan di dalam ISunaTl6La Abu pu*ury'67e

dengan sanad shahih, darinya (Aisyah), dia berkata, "wahai Rasulullah,
semua kawanku memiliki julukan, kecuali aku." Beliau pun bersabda,
j'ff l' )* *.uro1'6 Waau bqitu beriulukanlah engkau dengan

anakmu (keponakanmu), Abdullah bin Az-Zubail. Maka dia pun dijuluki
Ummu Abdullah.

Hadits ini ada perbedaan pada sanadnga, dan sernua ini
men-rpakan yang melemahkan riwayat Daud bin Al Muhabbar.

ht 'u it Jy,'4+u'of :ql-.[r ro.]-rvr.r

iii'-i-;r,git : 4r p u)r,W ht,it *:, #

2726-t64501. Hadits: Bahwa Fathimah binti Rasulullah
$ menimb.rrg rambut Al Hasan dan Al Husain, dan juga
zainab dan ummu Kultsum, lalu bershadaqah perak seberat
timbangannya

Malik1620, Abu Daud di dalam Al Mansil52l dan Al Baihaqilo22
dari hadits Ja'far bin Muhammad. AI Baihaqi menambahkan, dari
ayahnya, dari kakeknya, dengan redaksi ini.

1645ll. Diriwayatkan juga oleh 61-11r-i6ri15zs dan Al
Hakimr624 dari hadits Muhammad bin Ishaq, dari Abdullah bin Abu

1618 p1 dalam naskah aslinya dicanh.rmkan: Musnad, sedangkan pencantuman ini dari
naskah ; dan:.

1619 5r*r 4bu Daud, no.4970.
t62o !1,fuumththa' At hnam Malik(2/S1ll.
L62L 74ru"i14bu Daud, no. 380.
1622 As-Slazan Al Kubm(9/3041.
t62s 5r*r 4aTirmidzi, no. 1519.
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Bakar, dari Muhammad bin Ali bin At Husain, dari ayahnya, dari Ali, dia

berkata, "Rasulullah $ meng-'aqiqahi AI Hasan dengan seekor domba,

dan beliau bersaMa, z4 9P flr$bsi ,lal, gyt +,6 U (Wahai

Fathimah, cukurlah dan berchadaqahlah pemk sebemt

rambut4n). lalu kami pun menimbangnya, dan beratrya safu dirham,

atau sebagian dirham (fidak sampai satu dirham)."

164521. Al Baihaqil5s meriwagntkan dari hadits AMullah bin

Muhammad bin Uqail, dari Ali bin Al Husain, dari Abu Rafi', dia

berkata, "Kefika Fathimah melahirkan Hasan, dia berkata, 'Wahai

Rasulullah, bukankah aku harus melumuri anakku dengan darah?' Beliau

bersabda, roui:fii * )i$'u t'h€.G:,i:ri3 r;ti,,lt',#t,7 (Tidak,

akan tetapi cukurlah dan bashadaqahlah penk sebemt

dmbanganng kepda onngoftng 5ang tetpinhl. Maksudnya adalah

ahlu shuffah (para penghuni serambi masjid Nabi $)."
Al Baihaqi berkata, "hnu Uqail meriwaSntkannya sendirian."

Pelajaran yans dapat diambil'1526

l-afal/nlrrlti d*san faa' dan dlnadh, l,kni ftf*li, (orans-

orang yang terpisah)11627, u*;rr* a*i ,t-rfi L:il apabita unta^itu

tercerai berai. 
; '

16453]. Al Haldm1528 meriwayatkan dari hadits Ali, dia berkata,

"Rasulullah $ mernerintahkan Fathimah. beliau bersabda, ;rJ' o-J)

7624 Al Musbdnk,4/237.
1625 As\Suru? Al Kubn,9/904.
1626 Purl naskah ; dan -..
1627 ii dalam naskah aslinlra dicanhrmkan: 

' 
i'Ht$r-;ir (kelompok-kelompok yang

terpisah-pisah), sedangkan png dicantumkan di sini dari naskah ; dan -..
1628 41 74*64*p (g/t7gl.
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l;+;,st ht *A, P?t ,4 rfrr. GW: ci;iJ (Timbanslah mmbut At

Husain, dan betshadaqahlah pemk sebemt timbangannSa, dan kaki

bqiqah kepada dukun hidannW).

Diriwayatkan juga oleh Hafsh bin Ghiyats, dari Ja'far bin

Muhammad, dari ayahnya, secara mu$a1,1629 dan ini terdapat di dalam

Sunan Abu Daud.l63o

Perhatian:

Sernua riwagrat ini sepakat menyebutkan shadaqah dengan

perak, dan tidak ada safu pun dari ifu 3nng menyebutkan emas. Ini

berbeda dengan apa lnng dikatakan oleh Ar-Rafi'i, bahwa disukai

berslradaqah emas seberat rambutnya, atau jika fidak maka dengan

perak.

164541. Disebutkan di dalam Al Alvnadgrytn dan Mu'jam Ath-

Thabmni Al ltsafi/637 pada biografi Ahmad bin Al Qasim, dari hadits

'Atha', dari Ibnu Abbas, dia berkata, "Tujuh hal yang termasuk sunnah

untuk bayi pada hari ketujuh: Diberi narna, dikhitan, dihilangkan kotoran

darinya, dilobangi telinganya, di'aqiqahi, dicukur rambuturya, dilumuri

dengan darah 'aqiqahnya, bershadaqah erris atau perak seberat

.r,lbutn5n."

. Di dalam sanadnya terdapat Daud bin Al Jamh, dia dha'if.

Sebagian mereka m€nanggapiny6153z dengan mengatakan,

"Bagaimana engkau mengatakan, 'Dihilangkan kotoran darinya,' di

162e Dernildan 5nng dikatakan oleh AI Baihaqi di dalam As^Sunan At Kubm (9/302).
1630 61, tidak menemukannya di dalarn Surnn Abu Daud, dan hnu Al Mulaqqin di

dalaro Al Badr Al MunA9/347), fidak kepadanya.
t63r 41114u7r, AlAuath, no. 558.
1632 yupr; hadits tersebut, sebagaimana ynng disebutkan di dalam anotasi naskah

aslinln.
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samping juga mengatakan, 'Dlumuri kepalanya dengan darah

'aqiqahnya?"'

Aku katakan: Tidak ada kerancuan dalam hal ini, karena

kemungkinan penghilangan kotomn itu dilakukan setelah.

[pelumuran]1533, dan vawuitu fidak mesti berfungsi mengurutkan'

Adapun tentang penimbangan mmbut 7uinu61534 dan ummu

Kultsum, Aku belum melihatrYa

p\f et\i'&', ir.\t J*'fi ,L*.[r too]-rvrv

2727-64551. Hadits: Bahwa beliau S adzan pada

telinga Al Husain ketika dilahirkan Fathimah'

Ahnadl53s, Abu Daud1635, At-Tirmidzi1537, Al Haldm1638 dan

Al Baihaqil63e 6*i hadits Abu Rafi'.

Diriwayatkan juga oleh Ath-Thabmni1640 dan fi$u 5u'6im1641

dari haditsnya dengan lafazh: "(Beliau) adzan pada telinga Al Hasan dan

Al Husain." Rotasinln terletak pada Ashim bin ubaidullah, sedangkan

db dha'if.

16ss Dri dalam naskah asliqra dicantrmkan (dengan lafazh): Liii-lr (berlumuran),

sedangkan yang dicantumkan di sini dari nasloh P dan -''
rcsa 1q,tel,A.tffi Musd Al hmm Ahdl6/91.
tffi Sumn Abu htd,no. 5105.
1637 Sun, AtsTlrmi&i, no. 1514-
tw AlMusdmk(3/L791-
t63e As\suwl Al Kubn 19 /3051.
r@ Al Mu'inz Al l{aba, no. 931.
run uaufit *t stntrruhkann Abu Nu'aim, 2/664/rc- l77o'

l+vH$',g;.4
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* Hadits Fathimah:
(kambing) aqiqah kepada
membantu kelahiran).

Telah dikemukakan.

tentang memberikan kaki
dukun beranak (bidan yang

.[rt"r]-rvr,r
2728-1il561. Hadits= aTidak ada far' dan tidak pula

.ilfu7fi.-1542

Muttafaq alaih1643 dari hadits Abu Hurairah.

Ada perintah atimh di sejumlah hadits, dan Ibnu Al Mundzir
mqshahill<an suafu hadits dari ifu, sementam Al Baihaqil5,m
mengemukakan banyak hadits darinya. Penyingkronan antara ini dan
hadits Abu Hurairah: Bahwa maksudnya adalah yang wajib, yakni tidak
ada far'yarrg wajib dan tidak ada juga atinhyang wajib. Demikian yang
dikatakan oleh Asy-syafi'i, dan dicatatkan di dalam riwayat Harmalah:
Bahwa keduanya jika mudah dilakukan setiap bulan, maka itu adalah
baik.

'a) $ ok 'fi /_lt * u.'* qro.[rtov]-rvrr
*s:ill *:l eit", ,#r 

"if *2 o\f di d

1642 F"'adalah anak temak lrang perhma kali tahir, atau anak perhma unta, atau
yang pertama lahir setelah jumlah unta mencapai seratus, lalu mereka
menyembelihnya. Sedagkan bfrmh adalah sembetihan lang mereka sembelih
pada sepuluh hari pertama bulan Raiab dan mereka -*y"brtp RaFbilrah.

- -. b€n).
rcAe Shanin at Bukhad, no. S4l4 dan Shahih Musttn no. 1975.
r6aa 4"5r-, At Kubn(9/gl1-3lg).

i*yrti*.4*
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272g-t6+571. Hadits Umar bin Abdul Aziz: Bahwa
apabila dia mendapat kelahiran anak, maka dia adzan di
telinga kanannyn dan iqamah di telinga kirinya.

Aku tidak melihatrya musnaddarinya, namun Ibnu Al Mundzir
menyebutkannSn darinya

Ini diriwayatkan juga secam marfui

t64581. Diriwayatkan oleh Ibnu As-Sunnil64s dari hadits Al
Husain bin Ali dengan lafazh' i,CHt Gisli &t*it eo\t6sjVtiu3;;
)tr :ditf,-as {krangsiap 5nng mandapat ketahimn bayt, latu

(membacakan) adan pada telinga kananrya dan iqamah pada telinga
kirinw, maka dia (si bayi) frdak al<an dicelakal<an oleh pangikubryn (dari
fungsa id.

lgar if adalah yang mengikuti dari golongan jin.

t64s Anat Al Yam ta At-Laihfi rr'. 6%3.
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; i '.v{
./,//

KITAB MAKANAN

.t.J:i'1iv ,7t7 ,e'4 P'of :u-y.[r t o l] -rvr'
273O-t64591. Hadits: "Daging apa pun yang tumbuh

dari yang haram, mal<a neraka lebih berhak terhadapnya."

At-Tirmidzil646 6uri hadits Ka'b bin Ujrah, dengan lafazh: I ri!

Fr*Jit ilJt c-:€ rt S,*-, ',y q? i; (saungguhn5n tidaklah

berkembang daging yang tumbuh dari yang haram kecuali neraka lebih

berhak terhadapnya). Ini hadits panjang di dalam riwayatnya,

permulaannya, q#.',t;fJ-ir;i,r--a 1- ':):i ,?l (Aku

memperlindungkanmu kepada Allah dari para pemimpin yang setelahku

...).

164601. Diriwayatkan juga oleh Ibnu Hibban di dalam kitab

Shahitrnyar6aT 6urihadits Jabir dengan lafazh: f i-.rt ,6:;i G.*iS U-

,*J'H 4 d tt PU . (wahai Ka'b bin '[Jirah,

tidak al<an masuk surga daSW yang tumbuh dan yang hamm ...) al

hadits.

16467-64641. Diriwayatkan juga oleh Al Hakim16a8 6uti hadits

Jabir juga, serta dari hadits Abdurrahman bin Samurah, dari Abu Bakar

Ash-Shiddiq secara mauqu{ dan dari Umar bin Khaththab secara

L@6 Sunan At-Tirmidzi, no. 614.
t€47 56u61, Ibni Hibban, terbitan Al lhsan, no. 5561.
L€AB 41 714*714141 (4/ 126, L271.
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mauqud dan Ath-Thabrani me-marfu.kannya di dalam Al Kabirdan di

dalam Ash-Shaghir.L6as

164651. Dan dari Ibnu Abbas di dalam Al Ausathr6s0, lafazhnya'
"Dibacakan ayat ini di hadapan Nabi $: 'Hai sekalian manusia,

makanlah gng halal lagi baik dai apa 5nng terdapat di bumi.'(Qs. Al

Baqarah l2l: 768l,lalu berdirilah Sa'd bin Abtt Waqqash, lalu berkata,

'Wahai Rasulullah, doakanlah aku agar menjadikan aku orang yang

dikabulkan doanya.' Maka beliau bersabda, 13QJfu'4,lii r;

il ** Gerltr;+ru4l rPr ot y*.#t q."jr$,9?:$aa,tx

F. ;\t I'Jri Q6 a.\t'u Ui 4 )b ,;fii ,t:-y-'*;.:t J*'+ ffi-
(Wahai Sa d, baikkantah makananngl, niscaya engkau menjadi orang

yang doaryn dikabulkan. Demi Dat gnng jium Muhanmad berada di
bngan-N3a, seoftrng harnba al<an temda karena sesuap

jnng hamm yang masuk ke dalan perubtSa sehingga tidak diteima
darinya amal empat puluh hari. Dan hamba mana pun yang

tumbuh dari 5nng hamrn, maka neraka lebih berhak terhadapn5n)

Ibnu Al Jauzi menilainya cacat.1551

t64661. Disebutkan juga oleh Ibnu Abu Hatim di dalam .4/

11u11552 dari hadits Hudzaifah, dan dia membenarkan mauqufnya, da/,

ayahnya.

F3 {.\, J* Ct"oi ,|gl_*.[rtrv]-vvrr
.*t1it +r,?; r,9Ar ..6r,r'#iG,#

tc4e At Mu'ian Ash-Shaghia no. 430,625.
165o 41 114u'im Al Ausath, no. 6495.
16sr 41n4 41Mubnahilah, 2/762-763/no. L272.
L6sz 'nil41 Hrdia, karya Abu Hatim, 2/L44/rp. 1929.
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273L-164671. Hadits Ali: Bahwa pada tahun
(penaklukan) Khaibar, Nabi $ melarang nikah mut'ah dan

(melarang memakan) daging keledai peliharaan-

Muttafaq u1ui1i.L653

24.

fF
lzltc -:494-u; ,ct

rSS-ttS .[r tvo-111A]-YVrY

.g1,*at',y *G.t ,re *+'a - #1t -iJit f -il
2732-16468-64751 Perkataan penulis: Dan itu juga

diriwayatkan -yakni pengharaman dagng keledai

peliharaan- dari hadits Jabir dan sejumlah sahabat liainnya-

Aku katakan: lt.t muttafaq ataih dari hadits Jabir1654, Ibnu

Umar1655, Ibnu Abbas1656, Furas16s7, Al Barra' bin Azib,1658 Salamah

bin Al Akwa,15ss Abu Tsa'1abu51560 dan Abdullah bin 6611 4,r1u.1551

146761. Diriwayatkan juga oleh Al Bukharir662 6uri hadits Zahir

Al Aslami.

16477, 64751. At-Tirmidzi1553 6ri Abu Hurairah dan Al 'lrbadh

bin Sariyah.

[6479,6430]. Abu Daud1564 dan An-Nasa'i1565 6ri Iftalid bin

Al Walid dan 'Amr bin Syu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya.

r6ss shaliih Al Bukhari, no. 5523 dan Shahih Muslim, no. 1407.
rcrA shahih Al Bukhart, no. 4279 dan Shahih Muslim, no. 1941-
1655 Shuhih 41 Bukhari, no. 42L7 dan Shahih Muslim, no.3/1537/no. 561.
1656 Shatiih Al Bukhari, no. 4227 dan Shahih Muslim, no. 1540.
L6s7 Shatiih At Bukhai, no. 5528 dan Shahih Muslim, no- 1940. .i.
16sB Shatiiti At Bukhai, no. 4223, 4224 dan Shahih Muslim, no- 1938.
r6se shatiili Al Bukhari, no. L496 dan Shahih Muslim, no, 1802.
kffi Shahih Al Bukhari, no. 5527 dan Shahih Muslim, no- 1936-
165t 5tr4ii6 41 Bukhari, no. 422L dan Shahih Muslini" no. 1937 -

t662 shuhilr 4l Bukhan, no. 4773.
t663 5** At-Ttumidzi, no. L473,1794.

469



Talkhishul Habir

t648U. Abu Daud1666 dan Al Baihaqil65z dari hadits Al Miqdam

6i. Mu'ffi. 
o,n**u*.r, juga or"n 66-puri,riroos dari jalur

Muiahid/1559, dari Ibnu Abbas, dia berkata, "Pada hari Khaibar,

Rasulullah $ melar-dng (mernakan) daging keledai peliharaan."

t64831. Disebutkan di dalam Ash-Shahihair]57o duri riwayat

Asy-Sya'bi, dari Ibnu Abbas: "Aku tidak tahu, apakah beliau melarang

itu karena itu sebagai pengangkut manusia, atau karena

kehammannya."

Disebutkan di dalam riwayat Al Bukhari1671 61u6 Amr bin Dinar:

"Aku katakan kepada Jabir bin Zaid, 'Mereka menyatakan bahwa

Rasulullah $ melarang (memakan) dagng keledai peliharaan?' Dia pun

berkata, 'Itu telah dikatakan oleh Al Hakam bin 'Amr Al Ghifari kepada

kami di Bashrah, akan tetapi sang lautan -yakni Ibnu Abbas-

menepiskan ifu."'

' Hadits Abu Qatadah: Bahwa dia melihat keledai liar
di jalanan Mekkah, lalu dia membunuhnya ... al hadits.

t664 5r-r 4bu Daul no. 3790, 3811.
L665 SuTan An-Nasa'i, no- 4331,4332.
L666 5r-r 4bu Daud, no. t[604.
L667 As\Suw? Al Kubm(9/3gl-S3Zl.
1568 Aku tidak menemukan di dalam riwayatSa dari |alw ini, dan Al Hafizh tidak

menyandarkannya kepadanSn di dalam ltfrhaf Al Mahamh, 8/15/no. 8798.
Kemungkinan kekeliruan dari Ad-Daraquthni, karena dia meriwayatkannya di
dalam Sunarnya,3/69; Ahmad di dalam Musnadnya,l/326 dan Al Hakim'di
dalam Al Mustadrak,2/137, 40,56.

L66e {6/6731.
767 o Shaliiti Al Bukhan, no. 4227 dan Shahih Muslim no. 1939.
L67t shalnh Al Bukhari, no. 5529.
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Muttafaq alaih, dan telah dikernukakan pada bab hal-hal yang

diharamkan di dalam ihram.

{;ir'# i; rLi.s :1C q*. [r t,ro]-rvrr

)qt *'&, ,5r?'; jr" lnt Jy., ti,i:t ,:;Li\ J4lt)

.S;.Jr,rW.fi, ti
2733-t64851. Hadits Jabir: 'Kami menyembelih kuda,

bighal (peranakan kuda dan keledai) dan keledai pada hari
Khaibar, lalu Rasulullah $ melarang kami (memakan) bighal
dan keledai, dan beliau tidak melarang kami (memakan)

kuda-'

. Abu Dau4t572 dan Ibnu Hibban di dalam lrotab Shahibnya.T6zs

2734-164861 Perkataan penulis: Dan disebutkan di
dalam suafu riwayat dari Jabir: 'Rasulullah $ memberi kami

makan berupa dagrng kuda, dan beliau melarang kami
(memakan) dagrng keledai-"

At-Tirmidzi1674 dan An-Nasa'i167s d*i hadits 'Amr bin Dinar,

darin5n. Para perawin5n adalah' pam perawi AslrShahih. Asalnya

muttafaq u1unil676 dan mempunlni barynk jalur periwayatan di dalam

kitab-kitab su7an.t677

1672 S** 4bu Daud, no. 3788.
1673 57u1ri1r lbni Hibban, terbitan Al lhsan, no.5272.
1674 5**r 4t-Tirmidzi, no. 1793.
1675 5r-, 4rr-1yu* . i, no. 4327 4330.
1676 Shul;ili 41Bukhad, no. 42L9,5520,5524 dan Shahih Muslim, no. 1941.
t677 S** Nbu Daud, no. 3788, 3789, 3808; Sunan AtTitmidzi, no. 1793; Sunan

An-Nasa'i, no. 43274330, 4333, 4343 dan Sumn lbni Majah, no. 3191,
3197.
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,>* . [r t,rv]-Y vYo

2735-164871. Hadits Asma binti Abu Bakar: "Kami
menyembelih kuda pada masa Rasulullah S, lalu kami

memakannya.'

Muttafaq alaili1678 dengan tambahan: "saat ifu kami di

Madinah." Ahmad1679 menambahkan padanya: "Kami dan ahli bait

beliau."

,k y, J;t ;+ ,A 4>b.[rt,r,r]-YVr1

*:r'u * 6i,y(;t'u 7(,s>k F * i-,)
2736-t6488). Hadits Ali: "Rasulullah S melarang

memakan setiap binatang buas yang bprtaring, dan (setiap)

burung lpng bercakar."

AMullah bin Ahmad di dalam Z5ndat Al Musnad680 dari hadits

Ashim bin Dhamrah, darinya, dengan redaiksi ini dan lebih lengkap dari

ini. Sanadn5n hasan, hanya saja ada cacafuiya, karena Ishaq bin

Rahwaih dan Abu yu'1u1eal meriwayatkan di dalam l<ftab Musnad

mereka, dan pada riwalnt keduanya disebutkan: Dari Al Hasan bin

Dzakwan, dari Habib bin Abu Tsabit, dan itu yang benar, ini menyelisihi

1678 57u1ri1i 4l Bukhari, no. 5510 dan Shahih Muslim, no. 1942.
7679 Musnad Al hrnm Ahmad, 6/345,3216, 353, namun di dalam riwayatrya tidak

terdapat tambahan ini, sedangkan ini terdapat di dalam riurayat Ad-Daraquthni di
dalam kitab Sunarnya (4/2901, dan Al Hafizh sendiri menyandarkanryn

- kepadanya di dalam Fath Al hri(9/6491.
t@o 14uo.6 Al hnatn Ahnad (L/L471.
t@t 14**tr Abu Ya'la, no. 357.

zl

4J, dlll
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apa yang disebutkan di dalam N Musnad Husain bin Dzakpan.t682

Yahya bin Ma'inl683 mengatakan, "Al Hasan bin Dzah,van tidak pemah

mendengar dari Habib bin Abu Tsabit, tapi dia.mendengar dari Amr bin

Khalid, sedangkan Amr adalah pendusta lagi mudallis."15&1 Demikian

juga yang dikatakan oleh Ahmad 6i,',11*64.1sa5

Ali bin Al Madini1685 berkata, "Habib tidak meriwayatkan dari

Ashim kecuali safu hadits."

Abu Hatim berkata, "Tidak ada satu riwayahrya dari Ashim yang

valid."

Kedua alasan ini tersernbunyi natnun menodai. Al Hakim

menyatakan di dalam Lllum Al Hadib,7687 bahwa yang benar adalah

riwayatnya orang 5nng meriwayatkan dari Al Hasan, dari Amr bin

Khalid, dari Habib.

' Hadits Ibnu Abbas mengenai itu-

Diriwayatkan oleh Muslim, sebagaimana lrang akan

dikernukakan.

'-ifit ,ytAt l-,t ' l-r.

1.c.t 1io1-V 
O2t -YVYV

i -t z.?tr

1682 gi dalam versi cetak N Musnad dicantumkan: Hasan bin Dzalnvan, dernikian juga

cetakan Muassasah fu-Risalah, 2/409. Dan pentahqiqnya mengisyamtkan bahwa

memang demikian png dicantumkan di dalam manuskripmanuslaip pokok4ra.
1683 Tadkli Ad-Dauri,4/34l/no.4700, dan Mamsil lbni Abi Hatim,h. 46/no. L57.
16e Ungkapannya: "...Amr bin Khalid hadibnya tidak menyamai apa pun, karena dia

hanyalah seorang pendusta."
L68s 441*p6u'afa', lrarrya Al Uqaili (3/2681.
rce6 14r^"1116ni Abu Hatim,h.28/no. 82.
1687 114u'ri7r7 Ulum Al Hadits, h. 109.

t
u-.)>

It

76eF
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2737-164891. Hadits Abu Hurairah: * Setiap binatang

buas yang bertaring, maka memakannya adalah haram."

Muslim1588 dengan redaksi ini.

Ibnu Abdil 3urr1589 berkata, "Disepakati keshahilannya."'

Oa "+J e:
tt,y :i;,,j oj u*.[r r I .]-rvr,r

.?t? fri'v ,7rist

2738-t54901. Hadits: Diriwayatkan bahwa beliau *
memerintahkan Khalid bin Al Walid pada tahun Khaibar,
hingga dia menyerukan:. 'Ketahuilah, tidak dihalalkan bagi
kalian (memakan) keledai peliharaan dan tidak pula setiap

binatang buas yang bertaring-'

Ahnad1690 dari hadits Khalid bin Al Walid: "Kami berperang

bersama Rasulullah S pada perang Khaibar, lalu orang-orang bersegera

lumbung-lumbung kaum yahudi, maka beliau memerintahkanku untuk

menyerukanr'l3'rt iii' ,p\li ,i4vil':at 6naut berjama'ah, dan

tidak akan masuk surga kecuali orz,ng Islam), kemudian beliau bersabda,

,L4i;".1r a-*-Giitit;t Jvs'1tt ,ttii y e &"|li iI1 ;,,r3r q.,j r;

*rl$i g.' b ys €, ki,uia:, *i $tii i;ir i,j'€tv i"t
.JW'U * (Wahai manusia, sesunggwhn5m kalian telah tergesagesa

kepada lumbung-lumbung kaum yahudi. Ketahuilah, tidailah halal harta

orang-oftng yang mengadal<an perjanjian damai kauali dengan

hak W- Dan dihamml<an alas lalian daging keldai kudanya

t588 Shaliili Musli,n (no. 1933).
t68e AbTanlnrd, karya lbnu Abdil Barr (l/1391.
Lseo Musnd Al Imam Atvnad(4/89-901.
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dan bighalng, serta setiap binakng buas 5ang bertaing dan setiap

burung yang bercakai.

l64gilt. Disebutkan di dalam Shahih /14*1i,',]'6et dan Musnad

Abu Ya'la|592 dari hadits Anas: Bahwa yang menyerukan penghararnan

keledai peliharaan adalah Abu Thalhah ::'

164921. Disebutkan di dalam Musnad Ahmadt'6e3' Bahwa orang

itu adalah Abdurrahman bin Auf. Dia menyebutkannya,/r6e4 61uri hadits

Abu Tsa'labah.

Aku katakan: Maka kemungkinannya beliau mernerintahkan

untuk menyerukan ifu kepada beberapa ofttng, sedangkan hadits Khalid

trdak shahih, karena Alxnad1595 mengatakan, bahwa itu adalah hadits

munkar.

Abu Daud1696 rn",lnu1u1rt, bahwa itu dihapus.

iu' & lnr Ji, 4 :ur6 a.t
,

f- .[r t 1r]-Y vrl
, ' , ,tl , , tl t

Pt A * q> F: Lt;)t a 76 Lt>,F * 14 {'
2739-164931. Hadits Ibnu Abbas: 'Rasulullah *

melarang (memakan) setiap binatang buas yang bertaring

dan setiap burung yang bercakar.'

14r.1i-1697 dari riwayat Maimun bin Mahran, darinya.

L6et ShalihMuslim, no. 1940.
1692 Musnad Abu ya'la,'no.2828.
t6e3 14ut*4 At Imam Ahnad(4/1931.
rcxp15741.
r6es 4p74fiq1q ft Ahadib Al Khilaf,l<arya Ibnu Al Javzi,2355.
L5e6 g** 4bu Daud(3/3521.
L6e7 Shaliih Mustim, no. 1934.
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Ibnu Al Qaththan1698 berkata, "Maimun tidak mendengamya

dari Ibnu Abbas, tapi antara mereka berdua ada Sa'id bin Jubair.

Demikian juga yang diriwayatkan oleh Abu puu61599 dan Al Bazzar."

Al Khathib menyelisihi perkataan ini, yang mana dia

mengatakan, "Yang benar adalah dari Maimun, fidak ada seomng pun

di antara mereka berdua."

& i' J;riy,rl:r,:# j.t 1y.[rrrt]-rvt.
.[?t \ +r1v'jui,lAt,ff * *: *?'t

2740-164941. Hadits Ibnu Umar: *Seorang lelaki
menanyakan kepada Rasulullah $ tentang memakan dhabb

(sejenis biawak, hidup di padang pasr), maka beliau bersabda,

'Aku frdak memal<annyn, tapi aku tidak
menghanml<ann5n' ."

Mutbfaq uPn]7oo dari haditsnya.

'; \)C,r rf irf*', tut& i.t L-y. [r t r o]-yv r \

&r',;J:,zt; q *i*a?",)* lt );, € #'
J-';it?f ,'-,;,i"'rr,t *v\t ,k )t J;te;4-H

r6eB nu-, 41 Wahm tn Al lham (2/M94501. .

1699 Su2an Abu Daud, no. 3905; Driwaptkan juga oleh An-Nasa'i di dalam .4s-

Surnn no. 43u18; Ibnu Malah di dalam As-Sunan, no. 3234; Ahmad di dalam

Musndrya(1/3391, dan oleh 1rang lainqn.
t7 c)o stalnti Al Bukhat no. 5536 dai shaw trlustim, no. t94s.
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:Jv .iGi d,yG ,,€e d\'S;| $r,y ,ju | :t l;',
'|'i'&, ie ht *Utt,il?v ir?u:il1.F- *s 4)e $\ G4

274l-1649Sl. Hudit, Ibnu Abbas: 'Aku dan Khalid bin
Al Walid bersama Rasulullah $ masuk ke rumah Maimunah,
lalu disuguhkan biawak panggang, namun Rasulullah &
mengangkat tangannya, maka aku berkata, 'Apakah itu
haram, wahai Rasulullah?' Beliau menjawab, 'Tidak, akan
tetapi ifu tidak ada di tanah kaumku sehingga aku merasa
tidak men5rukain5n-' Khalid berkata, 'Kemudian aku
mengunyahnya, lalu memakann5la, sementara Nabi *
melihat.'

Muttafaq u1ui1i.77ol

t'r"*l p:t * ,W fi ,:gL-*.[r trr]-vvtr
ht ,)*.1,r Jrj 'u'^i;l ,k'fr 'io r ,fil :)4 g :JG

.g :Ju \ *-) ,lt
2742-l64g6l.Hadits Jabir: Bahwa dia ditanya tentang

dhab', apakah ifu binatang buruan? Dia menjawab, 'Ya.'
Lalu dikatakan, 'Apakah boleh dimakan?' Dia menjawab,
*Ya." Lalu dikatakan lagi, 'Apakah engkau mendengarnya
dari Rasulullah $?" Dia menjawab, 'Ya.'

Asy-Syafi'iuo2, 61-1lrrrri 6ril7 03, An-Nasa' il 704, Ibnu Maja[fl70s

dan Al Baihaqi.1706 Dishahill<an oleh Al 5u1Lril7o7, At-Tirmi6rir708,

hnu Hibban,17@ Ibr,u Khuzaimah dan Al Baihaqi.171o

LToL Shul;ili 41Bukhai, no. 5391 dan Shahih Muslim, no. 1945.
t7o2 74**4 Al Iman Asy-fuEfi'r; h. 341.
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Sementara Ibnu Abdil Barr17"11 menilainya cacat karena

Abdurrahman bin Abu Arunar, narnun dia keliru,. karena Abdurrahman

dinilai tsiqaholeh Abu 7*'uyrl7l2 dan An-Nasa'i1713, dan tidak seorang

pun memperbincangkannya, kemudian dari itu, dia tidak sendirian

dalam meriwa5atkan ini.

Al Baihaqil7l4 6*Lu1u, "As5rSyafi'i berkata, 'Daging dhab'

hanya dijual di antara Shafa dan Marwah."'

DiriwaSntkan juga oleh Abu Dauduls dengan lafazh: "Aku

bertanya kepada Rasulullah $ mengenai dhab', beliau pun bersabda,

'?;5t iSV ti1',-i-g *WJ lp 112 binatang buruan, dan ditetapkan

(dendanya) seel<or kambing bila diburu oleh orang Snng sedang ihram).

16497l. Adapun apa yang diriwayatkan oleh At-Tirmidril775 6uri

hadits Khuzaimah bin Jtz', dia berkata, "Adakah seseoftmg yang mau

memakan dhab?" ni dha'it l<arena mereka sarn sependapat tentang

dha'ifnya AMul Karim Abu Umayyah, dan yang meriwayatkan darinya

adalah Isma'il bin Muslim

r7o3 SuEn At-Tirmidzi, no. 851, 1791.
l7o4 SuHl An-Nasa'i, rc.2W.
77os S*-, lbni tiaiah, no. 4323.
1706. 4"3**, Al Kubm, 5/783, 9 /318.
r7o7 Al nal Al r{abL }crryaArTinnidd, no. 551.
1708 p5u berkata, "lni hadits hasn shahih-"
tTcD Shalnh lbni Hibban terbitan Al lhsan, no.2645.
1710 piu mengatakan di dalarn ,4s-1man Al Kubonya, S/L83, "Hadib Abu Ammar

adalah hadteyarg iaryid, bisa digunakan sebagai huliah."
t71t 4p7rr1i4 l/L55.
tTtz Al Jafi vn At-Tadil 5/249.
L7r3 7u1i446 N nannl, 17 /23o.
t7t4 4"-5**, N Kubn,9/318.
tTts gr*r 4bu hu4 no. 3801.
t716 S** 4t-Timidd, no.1792.
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,gr;lr 4q)f t*(,*t a* . [r t r,r]-v v tr
js,l ), A GW.'*. :li;i'^AL (: w. le,ris'rit

2743-164981. Hadits Anas: 'Karni mengejar seekor
kelinci di Marr Azh-Zhahran, lalu aku mendapatkannya, lalu
aku membawakannya kepada Abu Thalhah, maka dia pun
menyembelihnya dan mengirimkan pahanya kepada
Rasulullah $, maka beliau pun menerimanya."

Muttafaq alaifi7t7 dengan redaksi yang lebih lengkap dari ini.

' Redaksi:. Dan disebutkan di dalam riwalnt lain: 'lalu
beliau memakan darin1n."

Ini terdapat di dalam riwa5nt fil $ffi66.1714

l:rtaz/r-l&if a,tinva Sf (mengejar).

27M-[64991- Hadits sebagran sahabat: Bahwa dia
berkata, 'Kami memburu dua ekor. kelinci, lalu aku
menyembelih keduanya di Marwah, dan aku menanlnkan
kepada Nabi *, maka beliau pun menyunrhku unfuk

memakann n."
66*u61719, pam penwsun kitab-kitab Sw2at7172o, hnu

Hibbanu2l dan Al 11u14^L722 dari hadits Muhammad Ibnu Shafiuan.

17t7 Shaliili Al Etul*hari, no.2572 dan slnhih Musliol, no. 1953.
L7t8 56u1ri1i 41 Bukhari, no.2572.
LTLe Musnad Al hnam Ahnad(3/4711-
r72o 5**, Abu Dau4 no. %322; Sumn An-Nas ), no. 21313 dan Sumn lbni Majah,

no. 3175.

Oz^a
Ir -. . r. . ct, t,

Y,*s a,l.-e dtt dt-?
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Di dalam riwayat lain disebutkan: Muhammad bin Shaifi. Ad-

Daraquthnil72S 1oo1*1u, "Orang yang mengatakan: Muhammad bin

Shaifi, adalah keliru. "

t65001. At-Tirmidzi7724, Ibnu 1-1i66*1725 dan Al Baihaqiuz5
meriwagratkan dari hadits Jabir, menyenrpai ifu.

t65011. An-Naia'i1727 dan hnu Hibban1728 meriwayatkan dari

hadits Taid bin Tsabit: Bahwa seekor serigala menerkam seekor

kambing, lalu mereka menyemblih (kambing) itu di Marwah, lalu mereka
menanlnkan kepada Rasulullah $, maka beliau pun memerintahkan

agar memakannya."

Hadits ini di dalam riwayat Al BukharilTze 4u6 hadits Ka'b bin

Malik.

16502l. Diriwayatkan juga oleh Alxnad1730 dan Ibnu 11i66r',1731

dari hadits Umar, narnun hadits ifu cacat, sedangkan yang benar adalah

yang terdapat di dalam riwayat Al Bukhari, karena hadits itu dari Nafi',
dari seorang lelaki Anshar: hnu Umar menceritakan dari Ka'b bin Malik.

Jadi sebagian perawi menyebutkannya dari Nafi'dari Ibnu Umar.

'Redalsi: Disebutkan pada sebagian khabar: 'Kucing
adalah binatang buas."

t72L Shahiti lbni ltibban, terbitan Al lhsan, no. 5887.
1722 41 74*64-1, 14/2351, dan dia menshahihkannya.
7723 Pi drlrr 4l tt L
1724 Sw12n At-Tirmidd, no. 1472.
1725 Aku tidah menemukaruryra di dalam riwqlatrya dari hadits Jabir, namun hnu Al

Mulaqqin di dalam Al kdr N Munir, 9/37L, menyandarkanngra kepadanya.
1726 4t5r-r, Al Kubn, 9/327.
1727 Sann Atz-Nasa'i, no. 44AO, 4407 -
1728 Shat ih lbni Hibban, terbitan Al lhsan, no. 5885.
t72e shalrili At Efukhari, no. 23CE..
t73o 14ur*4 At lrmm Ahmad Qn 61.
t73t 56471116r7i Hibban, terbitan Al lhsan, rp.5892.
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Ini telah dikemukakan pada pembahasan tentang najis.

t65031. Hadits Al Barra': Bahwa Nabi *1732
menlrukai daging hewan yang memakan bangkai.

Pengarang mengulanginya di tempat lain.

Aku tidak menemukannya.

tidak

2745-165041 Perkataan penulis:. Disebutkan dari
Mujahid: Bahwa mereka, lnkni para sahabat, tidak
menyukai hewan lpng memakan bangkai.

Aku juga tidak men , taPi Ibnu Abu Syaib6lrtzsa

meneluarkan lari jalur hmhim An-Nakha'i 3nng sama seperti itu.

t65051. Dan dari jalur MujahidlTsa: Bahwa dia ditanya tentang

itu, maka dia pun tidak menyukainya

,llit :r:tstj',H, e'rSa:- ,6rr; ""-L r'^:sa Lro.
.i:Gt, ,'Jtst, ,&.'ut *rlt: ,irlitt

' Hadits Aisyah: u Lima binatang peruak Wng boleh

dibunuh baik dalam keadaan halal maupun ihnm, 6raitu):
ular, tikus, gagak belang, aniing dan raiawali."

Diriwayatkan juga dengan batasan laiteria anjing: iJr (1nng

penrangsa,/predator).'

ntz 1q,r67,l.
1733 14*6rr*1: Ibnu Abu Slaibah,4/258.
L73a 14*6r-u1r lbnu Abu S1aibah,4/259.
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Muttafaq alaih, dan telah dikernukakan pada pembahasan

tentang haji pada bab hal-hal5png diharamkan di dalam ihram.

Abu Daud dengan sanad hasan, dan juga terdapat di dalam.4si-
Shahihain pada haidts Hafshah dan hnu Umar sebagaimana yang telah

dikemukakan pada pembahasan tentang haji.

* Redaksi: Dan disebutkan di dalam suafu riwayat:
nDan setiap binatang buas yang menyerang -.-'

Ini juga telah dikernukakan pada pembahasan tersebut.

2746-165061. Hadits Ibnu Abbas: Bahwa Nabi S
melarang memakan burung nasar.o

Ibnu Adi1735 dan Al Baihaqi,1735 pi dalam

Kharijah bin Mush'ab, dia sangat dha'ill

* Hadits: Bahwa beliau C melarang membunuh
burung laSTang-lalpng.

Telah dikernukakan pada pernbahasan tentang haji.

' Hadits: Bahwa beliau O mehrang membunuh
semut, lebah dan burung shurad (shrtkel.

Juga telah dikernukakan pada pernbahasan tersebut.

1735 Al xam;t,3/55.
t736 As\1utEt2 Al Kubn,9/317.

I
sapadnya terdapat
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t65071. Ath-Thabrani1737 meriwayatkan dari Ibnu Umar: .f{]ijr
'z-jiJt lt tt-Sr e'dt (Semua lalat di neraka, kecuali lebah),dan beliau

melarang membunuhnya flebah).

2747-165081. Hadits: (Beliau) melarang membunuh
kelelawar.

Aku tidak mendapatinya mar{lr', akan tetapi:

t65091. Al Baihaqi1738 meriwayatkan dari jalur Hanzhalah bin

Abu Sufuan, dari Al Qasim, dari Aisyah, dia berkata, "Dulu para cicak

ketika terbakamya Baitul Maqdis, turut meniupi api dengan mulut-

mulutnya, sementara kelelawar memadamkannya dengan Akup-

Akupnya."

Al Baihaqi berkata, "htr mauquf shahih."

Aku katakan: Hukumnya mar{u', karena hal itu tidak dikatakan

tanpa dasar, dan Aisyah bukan orang yang mengambil (ilmu) dari ahli

kitab.

. t6510]. Al BaihaqirT3e;uga dari riwayat Zuramh

bin Aufa, dari Abdullah bin 'Amr bin Al 'Ash, dia berkata, "Janganlah

kalian membunuh katak, karena suara mereka adalah tasbih, dan

janganlah kalian mernbunuh kelelawar, karena ketika dirobohkannya

Baitul Maqdis, dia berkata, 'Wahai Rabbku, berilah aku kekuasaaan atas

laut hingga aku menenggelamkan mereka (para penghancur Baitul

Maqdis)."' Walaupun sanadnya shahih, tapi Abdullah bin Amr

mengambilrya dari israiligat. lzao

1737 4114r'im Al l{aba, no. 13436.
1738 4"5r-, N Kubn, 9/3L8.
773e 4"5t-, Al Kubn, 9/318-
1740 yupli kitab-kitab Bani lsmil. @ari anotasi naskah aslin!,a).
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|F,iG *t ;a \t J,'fi rs;,fe.[ro r r]-vv t,r
'|* r;Lt3 ,'J', t1

2748-165L11. Hadits: Diriwayathan bahwa beliau $
bersabda, 'Makanlah setiap (burung) yang mengepak dan
tinggalkan apa yang tidak mengepak.'

Dikatakan lr* G';yr 'J': apabila burung itu menggerakkan

kedua Akupnya, tji 4r'q-J-ffi lseakan-akan dia menepuk sisi

tubuhnya dengan kedua Akupnya rtu). Dan dikatakan ii2 6p[ila tidak

menggerakkan, seperti halnya anggota tubuh.

Hadits ini, Aku belum pemah melihat siapa yang

meriwayatkannya, hanya saja Al Khaththabi menyebutkannya di dalam

Ghanb N Hadit]741, d* menafsirkannya.

L-," L; ".L Jk pq|, t; ,Ly , [r o \ v]-r, v t I
:Jts 9 ti;; r1j :JG lg",Fr?\, ^fc",tt,& fr6,,

l+pwl;'&o,vkt:,+;|
2749-165121- Hadits: " TidaHah seorang manusia

Wng membunuh seekor burung atau yang lebih besar dai
ifu tanpa haknya, kecuali Allah 'Azza wa Jalla alan
menanyainya.' Dia berkata, 'Apa haknya?" Beliau
menjawab, " Menyembelihnya dan memakann5n, dan frdak
memotong lalu membuangnya."

1741 61-1 Gharib At Hadib,lor!,a Al Khaththabi, 3/212, dan lihat juga penafsiran

tentang LdrSt di dahmnya, L/439.
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Asy-Syafi'i,L742 66u puu617z13 dan Al 11uLirn17uu dari hadits

Abdullah bin Amr, dan dia mengatakan, "Sanadnya shahih.:'

Ibnu Al Qaththanlz4s menilainya cacat karena Shuhaib maula

Ibnu Amir yang meriwayatkannya dari Abdullah, lalu dia mengatakan,

"Perihalnya tidak diketahui. "

16513]. Diriwayatkan juga oleh AsySyaf itT46,41rru61747, 5-
11u"u'i1748 dan Ibnu 11i66r',1749 dari Amr Ibnu Asy-Syarid, dari

ayahnya, secara mar{u': r;yj bf ,ik y', ?i ilt AA b t:ti;U ,y V
z;rr1 €i.litiii ,* $ (Barangrapa menbunuh seekor burung dengan

sia-sia, maka dia akan berteriak kepada Allah pada hari kiamat nanti

dengan mengatakan, 'Saunggwhnya si Fulan telah membunuhku

dengan sia-sia, dan tidak membunuhku unfuk dimanfaatkan.').

2750-165141. Hadits Abu Musa: 'Aku melihat
Rasulullah $ memakan ayam.'

Muttafaq u1ui1rr75o dahm suatu kisah.

1742 14**4 Al Imam Asy-Sgalir; h. 315.
u43 Al Mizzi tidak menyandarkan ini kepadanya di dalam Al Athmf. Demikian juga

Ibnu Al Mulaqqin tidak menyandarkannya kepadanya di dalarn Al Badr Al Munir
9/377.

t7 u Sr-, 4bu Daud (4/2331.
1745 aa|-, 41 Wahm wa N lham (4/5W1.
1746 Ak, tidak menernukannya didalam riwayat AsySpfi'i dari riwayat Asy-$nrid,

sementara di dalam ltfrhaf Al 6/490/ro. 6336, hanya disandarkan
kepada Musnad Al Imam Ahnaddan hnu Hibban.

1747 14**4 Al Imam Ahmad(4/3891.
1748 Swan An-Nasa'i, no- 4446.
1749 51r4ii1i 16n, Hibban terbitan Al lhsan, no. 5894.
tTso shrl;ili 4l Bukhari, no. 4385.
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2751-165t51. Hadits Al Mughirah bin S5ru'bah' *Aku

makan dagtng burung puyuh bersama Rasulullah $."
Pada hadits ini terjadi perubahan dari penyalinnya, karena

disebutkan di dalam suatu naskah: "dari Syu'bah," sedangkan yang

benar adalah: "dari Safinah." Abu pu,r6175r dan At-Tirmr6ri7752 juga

meriwayatkannya dari jalumya ini, namun sanadnyal7s3 dha'if, di-dha'if

kan oleh Al Uqaili1754 dan l[rr,, f{1[!rr.1755

* Hadits: Bahwa beliau $ mengatakan tentang laut:

" (Laut) ifu suci aimya dan halal bangl<ain5n."

Telah dikernukakan pada pembahasan tentang thahamh.

* Hadits: " Dihalalkan bagi kita dua banglai dan dua
darah ---"

Telah dikemukakan pada pembahasan tentang najis.

,4t 
=*i'n 

-*,G Ly,L*. [r o r r]-r vo r

L+L Jt * Hr uli4i e'^;t;;t'#Cl *:r ia ?"
Czlr.6 *3 iaht'* it J;., 1:?l i ,:+trr'tt,:;it,p-

.+ d)i-'y,Jvr;&'!i'*li*

lTsl Sr*, 4bu hud, no. 3797.
1752 S** 4t-Timuid{ no. 1828.
tzss 16y575y
t7 54 p7u'rth' Al Uqaili ll /167 -168, 3/1681.
t755 Ka6 4l lutairuhin (t/llt).
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2752-t65L61. Hadits: Bahwa sekelompok sahabat Nabi

$ mengalami kelaparan pada suafu peperangan, lalu laut

menghempaskan seekor hewan besar yang disebut ikan

paus, lalu mereka pun memakan darinya- Kemudian mereka
memberitahu (hat itu) kepada Rasulullah # setelah mereka

datang, dan beliau tidak mengingkari mereka, dan beliau

bersabda, " Apakah kalian membawakan unfukku dari itd?"

Muttakq u1ui1rt756 dari hadits Jabir, dia berkata, "Rasulullah $
mengirim kami, saat ifu kami berjumlah tiga rafus penunggang,

pemimpin kami adalah Ubaidah bin Al Jarah. Kami mengintai kafilah

Quraisy, lalu kami tingsal di tepi laut selama setengah bulan, kemudian

kami mengalami kelaparan yang sangat..." lalu dia menyebutkan hadits

secara panjang lebar. Hadits ini mernpunyai beberapa lafaz di dalam

riwayat mereka berdua (Al Bukhari dan Muslim).

Adapun sabda beliau di bagian akhir hadits ini: ti--L ,t'r{G|Y
(Apakah kalian membawal<an untukku dan ih^i?) diriwayatkan oleh Al

3uL1,rir757 dengan lafazh: '€rlLi Lf ,Jfrt guguhkantah kepada

l<ami jil<a ifu ada betsarna kaliarll, lalu sebagian mereka

membawakann5n dari itu, lalu beliau pun memakannya.

Di dalam riwayat lainnya disebutl<anus8' ;A *r'U'€-;M
l$t.h5 @pat<ah ada sdikit dari dagingntp 3ang l<alian bawa seltingga

l<alian men5ruguhkann5n kepda kani?|. lalu kami pun mengirimkan

darinya kepada Nabi $, lalu beliau pun mernakannln.

t?56 Shalnli Al Bukhari, no. 248ii! dan Shahih M$lir4 no. 1935 (17).
t7s7 shalzili Al Bukhai, rp. 4362.
tTsB 56u1v1; Muslim no. 1935.
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" Redaksi: Ada riwayat lpng melarang memakan
dagrng kodok.

Telah dikemukakan pada penrbahasan tentang hal-hal yang

diharamkan di dalam ihram.

Z753-Perkataan penulis: Dan tentang larangan
membunuh cicak, ada dalil yang mengharamkan binatang-
binatang serangga.

Ini termasuk bahasan yang paling mengherankan yang

dikemukakan oleh pengarang, karena ketinggian ilmunya, karena hal ini

menyelisihi riwayat-riwayat yang dinukil:

16517l. Disebutkan di dalam Shahih 7'4u"6r77se dari Sa'd bin
Abu Waqqash: Bahwa Rasulullah $ mernerintahkan membunuh cicak

dan beliau menyebutkan binatang pemsak.

165181. Riwayat Al Bukhari1760 dan 14r.1irr1751 dari Ummu
Syarik: Bahwa Rasulullah $ memerintahkannya agar membunuh cicak.

Mengenai hal ini ada banlnk hadits, bahwa ada hadits gnng

menganjurkan pernbunuhanq;'a:

165191. Disebutkan di dalam Shahih MuslhnL762, dari Abu

Hurairah, dia berkata, "Rasulullah $ bersaMa, {.* J3t GoTt,pV
'zi-; U3i Ui 'l-ji ... (hmngsiapa membunuh ciak pada pukutan

pertama, mal<a baginW sel<ian dan sekian kebaikan...)." al hadits.

77se 56u1ii1i 74*17n, no. 2238.
t76o 56r1ii1i 1Y Bukhari, no. 3359.
t76r Shahih Muslim, no.2237.
1762 56u1ii1i Muslim, no.2240.
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Kemungkinan pengarang mhimahulah bermaksud menuliskan:

"Ddn tentang perintah membunuhnya", namun dia keliru menuliskan:

"Dan tentang lamngan membunuhn5ra. "

Disebutkan di dalam Shahih lbni Hibbar7t763 apa yang

mengindikasikan bahwa di antara ulama ada yang memakruhkan

membunuh cicak, karena dia menyebutkan, "Disebutkannya perintah

membunuh cicak menyelisihi pendapat yang memakruhkan

pembunuhannya." Kemudian dia mengemukakan hadits Syarik yang

lalu.

;.* :)hst ,.i;'^fi H G er:, ,l:f .[ror.]-yvor.r. 9. -

:41 ",*"ti ':^r:At r b ffr'# it * a:7-: :Jv ,#)?it

tr'-^-1 3K I JF^:tx_ t'S ig qa ayaJu o#< S

,F""*$l frJlea 5 jbll3| *-iA 5(,J1;1 (i
@ H:;t 4:'t'$ rY{t {r'&'iL-rl

2754-16520l Perkataan penulis: Diriwayatkan di
dalam khabar, bahwa itu Salmi landak- termasuk hal-hal
yang kotor. Dia berkata, 'Dan diriwayatkan dari Ibnu [Jmar,
bahwa dia ditanya mengenai landak, maka dia pun
membacakan ayat ini, yakni firman-Nya , 'Katakanlah,
'Tiadalah aku peroleh dalam wahw Wng diwahyukan
kepadaku, sesuafu Wng diharemkan...' (Qs. ru An'aam [6]:

145). Lalu seorang syaikh di hadapannya berkata, 'Aku
mendengar Abu Hurairah berkata, lDisebutkan landak di

1763 574ii1, tbni Hibban, terbitan Al lhsan, l2/41l/no. 5634.
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hadapan Rasulullah $, maka beliau pun besaM a, '(1fu) salah

safu 5nng kotor di antara hal-hal Wng kotor-' Maka Ibnu
Umar berkata, 'Jika Nabi # mengatakan ifu, maka itu
sebagaimana yang beliau katakan.'

Al Qaffal berkata, "Jika khabar ini sahahih, maka landak itu

haram, jika tidak, maka kami kembali kepada orang-orang fuab, dan

yang dinukildari mereka, bahwa mereka menganggapnya banyak."

Yang lainnya mengatakan, "Syaikh tersebut tidak diketahui,

maka kami tidak memandang unfuk menerima riwayatrya."

Diriwayatkan juga oleh Abu Daudfi6a 6*i hadits 'lsa bin

Numailah tiengan rfliutr, dari a5ratu+:ra; dia-ffi, "Ketika aku di

tempat hnu Umar ..." lalu dia menyebutkannln.

Al KhaththabilT5s 6o;.u1u, "Sanadn5ra bukan itu."

Al Baihaqi1755 6oLu1a, "Ada kelemahan padanya, dan tidak

diriwayatkan kecuali dengan sanad ini."

*hr,j* ulrlf {# i.t q* [rorr]-rvrt
:#,F,Ay 7)r'{>r,.t, jft V,# i,-r

271+165211. Hadits lbnu Umar: Bahwa Nabi S
melarang memakan binatang pemakan kotoran, dan
(melarang) meminum susunya, hingga ditahan (terlebih

dahulu).

1764 Sr*, 4bu Daud, no. 3799.
t7 6s Ma'atim As-Sunan (S/3l3l.
17 66 14u'61u1 As-9unan w Al Abar (7 /2601.
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Al Hakim,1767 Ad-Daraqutlmi1758 6r, Al BaihaqilT6e 6ri hadits

Ibnu 'Amr bin Al 'Ash, menyerupai ifu, dan dia mengatakan, "hingga

diberi pakan selama ernpat puluh rnalam."

165221. Diriwayatkan juga oleh AlunaduTo, Abu pu,r61771, pol-

5*u.i1772 dan Al HaldrnuT3 6*i1774 hadits 'Amr bin Syu'aib, dari

ayahnya, dari kakeknya, dengan lafazh: "@eliau) melarang (mernakan)

daging keledai peliharaan, hewan pernakan kotoran dan (melarang)

menungganginya."

165231. Diriwayatkan juga oleh Abu Daud1775, 61-ns;6ri7776

dan Ibnu Majah]772 dari hadits AMullah bin Umar bin Khaththab'

Bahwa Rasulullah $ melarang memakan da$ng hetu.ran pemakan

kotoran dan (merninum) susun5ra.

Riwayat Abu Daud1778' "Dan (melarang) menungganginya, atau

meminum susun5la."

Di dalam riwayat mereka, hadits ini dari riwayat Ibnu Ishaq, dari

Ibnu Abu Najih, dari Mujahid, darinya.

Ada perbdaan pada hnu Abu Najih, suatu pendapat

menyebutkan: darihya, dari Mujahkl, s@ara mutsL

Pendapat lain menyebutkan: dari Mujahid, dari Ibnu Abbas.

1767 AtMwbdntk(Z/991.
17 68 Sitwl A&Dataqutlni (4/2831.
r76e As\Su?an Al Kabm (9 /gggl.
t77o 14uo-4 Al hrnm Ah,md (2/2191.
L77r Sr-r 4bu htd, no. 3811.
L772 Sunn At _Nasa.i no. W7.
1773 41 14*64,u1, 12/ l1gl.
lzz4p75771.

tns S*-r 4bu hud, no. 3785.
1776 Srrr-, 4t-Timldzi rc. 1824.
1777 5**r lbd Majah no. 3189.
1778 5**, 4bu hud, no. 3787.
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165241. DiriwaSntkan juga oleh Al BaihaqilTTe 6*ijalur lainnya,

dari Ayyub, dari Nafi', dari hnu Umar.

t65251. Hadits Ibnu Abbas mernpunyai jalur periwayatan lainnya,

diriwayatkan oleh para penyusun kitab-.kitab Sunat]7e/a_, Alrnad1781,
Ibnu Hibbarrt7Bz, Al HakimlTa dan Al Baihaqi1784 6*n* lafazh:
"(Beliau) melarang memakan al muj,atstsanah, yaifu haruan 5nng diikat
dan dijadikan target sasaran unfuk dibunuh, serta (melamng) memakan
herruan pemakan kotomn dan meminum susunya."

Disebutkan di dalam riwayat lainnyarzas: "dan (melarang) minum
ddri mulut kantong minum."

Dishahilt<an oleh hnu Daqiq Al ld.u85

Diriwayatkan juga oleh Al Hakim1787 6*, Al BaihaqilTss 6u,.1

hadits Abu Humimh: larangan minum dari mulut kantong air,
memakan he'u.ran yang diikat unfuk dijadikan target sasaran, dan jalalah,
yraifu hewan pernakan kotoran. Sanadnya kuat.

2755165271. Hadits Abu Sa'id AI Khudri: 'Karni
berkata, 'Wahai Rasulullah, sesungguhnla kami pemah
menggorok unta, serta menyembelih sapi dan kambing, lalu
kami menemukan ianin di penrhr5Ta. Apakah kami harus

t77e 4"^5rra7 Al Kubn (9/3331.
r7ffi S** Abu Daud, no. 37L9; Sunan At-Tirmidzi, no. 4448 dan Sunan At-

Tinnidz',r:c.. L825.
t78r 74*nu4 At Imarn Ahmad(l/2261,241, Zgg, g2;l, Sgg.
t782 Slnliili lbni llibhq terbitan Al lhsan, no. 5399.na 41 74*6^1, lz/y, Lozl.
n8a n"$,r,-, At Kubn I f33*3341.
u8s Ri*u*t Abu Daud, no.37L9; At-TirmidA, no. 1825, hnu Majarh, no. 5399, dan

yang lainrrya.
r7& Al tqtnh, karya hnu Daqiq Al 'ld, h. 37S, 388.
1787 Al Musbdnti 2/35.
t78€ 4"5rr* Al Kubm, 9/939.

492



Talkhishul Habir

membuangnya atau (bbleh) memakannya?' Beliau bersabda,

'Jika mau silakan kalian memakannya, karena

penyembelihannp adalah (dengan) penyembelihan

induknyn-'"

At-Tirmidzil78e d*i jalur Mujalid, dari Abu Al Waddak, dari Abu

Sa'id, dengan redaksi ini.

Diriwayatkan juga oleh Abu DaudlTs seperti ifu, hanya saja dia

menyebutkan (dengan lafazh) airlr (,rrrta) iebagai pengganti lafazhj-'fi

(unta).

Diriwayatkan juga oleh Ad-DamquthnilTsl dsngan lafazh' rit

fiiL{t'$tribtl ,1;".tst &W Vil<a lalian telah menyebut nama

Attah pada sembelihan, maka penyembelihanryn adalah penyembelihan

Abdul HaqlTsz berkata, "Semua sanadnya tidak dapat dijadikan

hujjah."

Al Ghazali menyelisihinya di dalan. Al lhya't1st, dia

mengatakan, "ld hadits shahih." Dalam hal ini dia mengikuti

imamn5n1794, karena dia mengatakan di dalam Al ,Asalib, "Ifu hadits

shahih, tidak ada kerancuan pada matarnya dan tidak ada kelemahan

pada sanadnSa." Hal ini perlu diberi ditinjau lebih jauh, dan yang benar

bahwa di dalamnya terdapat sesuafu yrang bisa mengangkat,ya sebagai

hujjah, gnitu gabungan jalur-jalur periwayatan hadits Abu Sa'id dan jalur.

7789 Suruz AFntmidzi, no. 7476.
l79o Suaan Abu Daud, r.p. 2821.
r79t 5t*, 4d-Datquthni, 4/27 4.
t7e2 Aliltan Al Wustha(4/735).
t7e3 flip' Uum Ad-Din (3/1681.
1794 yu6ri Imam Al Haramain.
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jalur periwa5ntan hadits Jabir, sebagaimana'png penjelasannya akan

dikemukakan

Ibnu Hazm1795 6oLu1u, "ltu hadits lernah, karena Mujalid dha'it
demikian juga Abu Al Waddak."

Aku katakan: Diriwayatkan juga oleh Al Hakim17e6 lun hadits

AMul Malik bin Umair, dari Ath[ryah, dari Abu Sa'id.

Walaupun Athi!/yah haditsnya lernah, narnun mutaba'al>nya

unhrk Mujalid menguatkannya.

Sedangkan Abu Al Waddak, Aku tidak melihat adanya orang

yang men-dha'ifl<awrya, dan Muslirn1797 pun telah terdalih dengannya,

sementam Yahya bin Ma'in1798 mengatakan, "Dh tsiqah." Karena

Ahmad bin Hanbal di dalam Musnadnyauee dari Abu

Ubaidah Al Haddad, dari Yunus bin Abu Ishaq, dari Abu Al Waddak.

Jadi ini muALa'ah yans ki.rat untuk Mujalid, dan dari jalur inilah

dishahill<an oleh Ibnu [{i[[41800 dan lbnu Daqiq Al 'Id.1801

Mengenai hal ini ada riwayat lain:

Dari Jabir, Abu Umarnah, Abu Darda dan Abu Hurairah,

demikian SnnS dikatakan oleh At-Tirmido.l8o?

Ada juga riwayat dari Ali bin Abu Thalib, hnu Mas'ud, Abu

Ayyub, Al Barra' bin Azib, hnu Umar, hnu Abbas dan Ka'b bin Malik.

tTes 41 74r1-1p (7 /4191.
1796 AIar tidak menemukannya di dalam riwalnt AI Hakim dari frilur ini, sementara di

dalarn ltdhaf Al Mahamh 5/35l/no. 5568, disandarkan kepada Al Imam
Ahmad saja dari jalur lainnya, dari Athi5ryah, dari Abu Sa'id, dengan redaksi ini.

17e7 6fi6g Slahih Muslim, no. 12138, 2938.
1798 7r.11r1i 4d-Darimi, h. 88/no. 221.
L7e Musmd Al Innm Ahmad (3/311.
Lsoo 51rr1t71r lbni Hibban, terbitan Al lhsan, no. 5889.
rsot Al llryan, karya hnu Daqiq Al [d,h.299/rp- 752.
t@2 5**r 4Fnmidd@nz\.
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165281. Hadits Jabir; diriwayatkan oleh Ad-Dati,r',i1803 dan Abu

pu,r61804 dengan lafazh: lilitsi *ari,4 (penyembelihan janin adalah

p enyem b elih a n ind ukn5nl.

Di dalam sanadnya terdapat Ubaidullah bin Abu Ziyad Al

Qaddah, dari Abu Az-Zubatr. Sedangkan Al Qaddah dha'if.

Diriwayatkan juga oleh Ad-Daraquthnil8os 6ri jalur Ibnu Abu

I aila, dari Abu Az-Zubair, dan Al Hakim1805 dari jalur Zuhair bin

Muawiyah, dari Abu Az-Zubak. Jadi ketiganya ini meriwayatkannya dari

Abu Az-Zubair, dan mereka di-mubba'ah oleh Hammad bin S5ru'aib,

dari Abu Az-Zubat, yang diriwayatkan oleh Abu yu'61807. Jil<a shahih

jalumya hingga Zuhair, maka ifu sesuai dengan syarat1808 Muslim,

hanya saja orang yang meriwayatkan ifu darinya, haditsnya dinilai

munkar oleh Abu Daud.

165291. Hadits Abu Umamah dan Abu Darda; diriwayatkan oleh

Ath-Thabranil8oe d6r'i jalur Rasyid bin Sa'd, dari Abu U mamah dan

Abu Darda, di dalam sanadnSra ada kelemahan dan keterpufusan.

t55301. Hadits Abu Humirah; diritmyatkan oleh Ad-

Daraquthnilslo 66 jalur Urnar bin Qais dari 'funr bin Dinar, dari

Thawus, dari Abu Hurairah. Sedangkan Umar bin Qais dha'if, dialah

yang dikenal dengan Sandal.1811

r&3 5*-, 4d-Daimi, no. L979.
tw Sunan Abu Daud, no.2828.
tsos 5**, 4d-Damqutlni (4/ 27 31.
tM AlMusadmk(4/ll4l.
rw7 Mt$mdAbu Yah, no. 1808.
leoap157g1.
18oe At Mu,ian At I<abA, no.7498. .

tsto Sr-, 4d-Datquthni (4/27 41.
1811 Al Hafizh Ibnu Halar mengatakan, sebagaimana di dalam anotasi naskah aslinya,

"Dan disebut iuga Sandawal."
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Diriwayatkan juga oleh Al Hakiml8l2 4uri. jalur lainnya, dari Al

Maqburi, dari Abu Humimh. Orang yang meriwayatkannya dari Abu

Sa'id Al Maqburi adalah cucunya, Abdullah bin Sa'id, sedangkan dia

ma tuk (riwayatnya ditinggalkan).

165311. Hadits Ali; diriwayatkan oleh Ad-Daraquthnil8l3, di

dalam sanadnya terdapat AI Harits Al A'war, dan yang meriwayatkan

darinya juga dha'if.

t65321. Hadits Ibnu Mas'ud; diriwayatkan oleh Ad-

Daraquthnil8l4 dengan sanad yang para perawinya tsiqah, kecuali

Ahmad bin Al Hajjaj bin Ash-Shalt, dia sangat dha',f, dan itulah letak

. cacatrya.

t65331. Hadits Abu A1ryub; diriwayatkan oleh AI 11uLi*1815 6uri

jalur Muhammad bin Abdurr:ahman bin Abu Laila, dari saudaranya, Isa,

dari ayahnya, Abdurrahman, dari Abu A5ryub. Sedangkan Muhammad

dha iI
165341. Hadits Al Barm'; disebutkan oleh Al Baihaqi.l8l6

Hadits [bnu Umar mempunyai beberapa jalur periwayatan, di

antaranln:

165351. Apa yang diriwalntkan oleh Al Haldml8l7, Ath-Thabrani

di dalam Al Ausatil818 dan hnu Hibban di dalam Adh-Dhu'afa'181e

pada biografi Muhammad bin Al Hasan Al Wasithi, dari Muhammad bin

Ishaq, dari Nafi', dari Ibnu Umar, secara mar{u" 'atii litiii iaat pi ti1

t8r2 4174*p4-4 4/1L4.
1813 S*,* 4d-Damguthni, 4/27 +275.
tBL4 S** 4d-Damquthni, 4/27 4.
LsLs 41 14*64^2 (4/tt+Llsl.
LBL6 4"5r-, Al Kubm(9/335).
IBLT Al Musbdmti (4/lL4l.
LBLB Al Mu'ian Al Au,sth, no.7856.
rBLe 1qi66 41Majruhia 2/225.
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,-11 (Bila janin tetah berbulu, maka penyembelihannya adalah

penyembelihan induknyal. Sandnya mengandung 'an'anah Ibnu Ishaq,

sementara Muhammad bin Al Hasan di-dha'ifl<an oleh Ibnu Hibban.

Diriwayatkan juga oleh Al Khathib di dalam Ar-Ruwat 'an Malik,

dari Ahmad bin 'lsham, dari Malik, dari Nafi', dengan redaksi ini, dan

dia mengatakan, "Alimad bin 'lsham meriwayatkannya sendirian,

sedangkan dia dla'if."

Hadits ini terdapat juga di dalam Al Muwathtlra'7gzo secara

mauquf, dan ini lebth shahih, lafazhnya: "Bila unta telah disernbelih,

maka penyembehhan apa yang di dalam perutnya adalah

penyernbelihannya, bila bentuknya (ianinnya) telah sernpuma dan telah

tumbuh bulunya. Bila keluar dari perut induknya, maka disembelih,

hingga darah keluar dari fubuhnya."

Diriwayatkan juga oleh Ath-Thabrani di dalam AJ lusafittg2t
pada biografi Ahmad bin Yahya Al Anthaki, dari hadits Al Umari, dari

Nafi', dari hnu Umar, s@ara marfu'.

' Diriwaptkan juga dari jalur Mubamk bin Mujahid, dari Ibnu

Umar.

Dan dari jalur Ayytrb 6in y,r*1822, dia berkata, "Disebutkan dari

Ibnu Umar."

hnu 66i1823 berkata, 'Ada pertedaan mengenai mar{u'dan
mauqufnya pada Nafi'." Kernudian dia berkata, "Diriwayatkan juga oleh

Ayryub, dan Jama'ah menganggapnlra dari Nafi', dari Ibnu Umar, secara

mauqut dan itu yang shahih."

$m 41\4r*"thfrla' N hnam Malik(2/4901.
t82L 41 L4r'prn Al Austh, no. 8?-34,-
1822 Al Mu'jan AlAusth, no. 9453.
1823 Aku tidak menemr.rkan ini di dalam Al lkmiL
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t65361. Hadits Ibnu Abbas; diriwayatkan oleh Ad-Daraq,r1",,',i1824

dari hadits Musa bin Utsman Al Kindi, dari Ibnu Ishaq, dari lkrimah, dari

Ibnu Abbas, dengan latazh: d|t;tsi o€/ltitss lPenyembelihan janin adalah

penyembelihan indukn5n). Sedangkan Musa tidak dikenal.

16537L Hadits Ka'b bin Malik; diriwayatkan oleh Ath-Thabrani

di dalam Al Kabii825 dari jalur Isma'il bin Muslim, dart Azzuhri, dari

Abdurrahman bin Ka'b, dari Ka'b, dengan redaksi ini. sedangkan Isma'il.

dha'if. Disebutkan juga oleh Ibnu Hibban di dalam Adh-Dhu'afa'1826

mengenai apa yang diingkari terhadap Isma'il, dan dia mengatakan,

"sebenamya ifu dari Az-Zuhi, dia berkata, 'Para sahabat ..."' lalu dia

menyebutkannya

Ibnu Hazm1827 ,nsri\ r6yatkarr dari jalur Sufuan bin Uyainah, dari

Az-Zvhi, dari hnu l(a'b bin Malik, dia berkata, "Para sahabat Rasulullah

S mengatakan, 'Penyembelihan janin adalah penyembelihan

induknSn.'"

165381. Diriwayatkan juga oleh AI Baihaqi1828 6uti sejumlah

sahabat, secara mauquf. Wallahu a'lam.

Pelaiaran yang dapat diambiL

Ibnu Al Mundzir berkata, "Tidak pemah diriwayatkan dari

seorang sahabat pun dan tidak pula dari pam ulama, bahwa janin tidak

boleh dimakan kecuali dengan melakukan penyembelihan terhadapnya,

kecuali apa yang diriwayatkan dari Abu Hanifah."1829

1824 S*,* 4d-Damquthni (4/27 +27 5).
t82s 417,1r7rn Al l{abir(19f79/no. L571.
7826 Kia6 41Majruhbt, karyra hnu Hibban lL/LzLl.
1827 4114r1iu11u, karya Ibnu Hazrl(7/4L91.
1828 4t=9**, N Kubm(9/4L91.
1829 luoi dia mengatakan di dalam Al ljma', h. 45/no. 111, "Dan mereka sepakat

bahwa tidak ada zakat atas ianin di dalam perut induknya. hnu Hanbal
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2756-165391. Hadits: Bahwa Abu Thaibah membekam
Nabi &, lalu beliau memerintahkan agar memberikan

kepadanya safu sha' kurma, dan memerintahkan
keluarganya agar meringankan biaSnnya.

Muttafaq alailfl'&so dari hadits Anas, dan di dalam riwayat

mereka berdua (AsySyaiLhani) disebutkan (dengan lafazh): satu srla'

atau dua sia'.

Dalam suatu riwayat Abu pur61831 disebutkan seperti yang ada

6i 9,i.1832

t65401. Ibnu Hibban meriwayatkan di dalam kitab Shahib
nya1833 dari hadits Jabir, dia berkata, "Nabi S memerintahkan Abu

Thaibah agar menemui beliau ketika terbenamnya matahari, lalu beliau

memerintahkannya agar meletakkan alat-alat bekan bersamaan dengan

berbukanya orang yang berpuasa, flalu dia mernbekam beliaull8s+,

kemudian beliau menanyakan kepadanya, berapa biayanya? Maka dia

berkata, 'Dua srla'.'[-alu Nabi meringankan darinya satu srla1"

t654U. Ath-Thabmnil8s meriwayatkan dari hadits Ibnu Abbas:

Bahwa Nabi $ mengutus utusan kepada Abu Thaibah pada malam

hari, lalu dia membekam beliau, dan beliau memberinya upahnya.

merirrrayatkannya sendirian, maka dia menganjurkannya dan fidak
malajibkanny'a."

tsso 57r6ni 41 Bukhari, no. 21O2 dan Shahih Muslim, no. L577.
183L 5r*r 4bu Daud, no.3424.
lssz 1615791.
r83s 57471i 16ni Hibban, terbitan Al lhsan, no. 3536.
18s4 Puri Shahk tbni Hibban.
1835 41 74u'im Al ltabir no. 11896.
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,b rt-) ;a ?rt * Ut 
"oi,.>-;- .[ro t r]-rvov

i!r+tl,'il7t r,,Sw.,p6.;=it ;-t'*
2757-165421. Hadits: Bahwa U.fiu,, $ ditanya

mengenai pencaharian fukang bekam, maka beliau pun

melarangnya, dan bersaMa, " Berikanlah itu wbagai
makanan budakmu, dan befl<an ifu sebagai pakan

temakmu."

14u1iL1836, Abu Daud1837, 61-11-6ri1838 dan hnu Mala[1839

dari hadits Muhaishah

165431. Ahmad meriwayntkan di dalam Musrtadnyal&lo 6uti

Su!,ran, dari Abu Az-Zubat, dari Jabir: Bahwa Nabi * ditanya

mengenai pencaharian fukang bekarn, maka beliau pun bersaM u, '^1t2t

'gt*$ (Berikan itu sebgai pakan tqrrahnli.

,t c qj:tt ,y'oL ,?t G €:lt ,l:-f .[rot t]-'rvor,

.y,.;rt ,I. */t'a? i:k-: ,i:)b r) ,ik{k
2758-l65Hl. Hadits: Diriwayatkan di dalam khabar:

" Sesungguhn5n di antan don4on ada 5nng frdak dapat
dihapusl<an oleh puan dan tidak pula oleh shalat, namun

dapat dihapuslan oleh keringat pelipis saat bekeria (mencari

nafkah)."

1836 41M4u*uththa' N Imam Malik,2/974.
7837 5** Abu Daud, no.3422.
1838 5**, 4t-Titmidzi, nd. 1277 .

L839 SurTan lbni Majah, no.2166.
rw Musnad Al Imam Ahmad, 5/435.
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Ath-Thabrani di dalam Al Ausatllel dan Al Khathib di dalam

Talkhish Al Mutas5a6;151842 dari jalur Yahf,a bin Bukair, dari Malik, dari

Muhammad bin Amr, dari Abu Salamah, dari Abu Hurairah, dengan

lafazh: 'a;ir lj ,'g;:r ti ,lbrst tii11iat 6:j<t-I # ,aiiS, a'tt1
(Sesungguhnya di antara dosadosa ada dosa4osa yang tidak dapat

oleh shalat, tidak pula oleh wudhu, tidak pula oleh haji dan

tidak pula oleh ummhl. Dkatakan, "Lalu apa yang dapat

menghapuskannya? Beliau besabda, , ':q^it 
* ,# iFj,dJt 6F.i-

(Dihapusl<an oleh kaulitan di dalam menari penghidupan). Sanadnya

lernatl hirggu Yahn.

* Hadits: "Memecbhlan fukng ma5nt seperti
memecahkan fulang orirng Wng hidup-"

Telah dikemukakan di bagian akhir pembahasan tentang

ghashab (perampasan).

2759-165451. Hadits: Bahwa Nabi $ memerintahkan

rombongan orang-oriang Urani agar minum dari kencing
unta.

Muttafaq ataitlus dari riunpt Anas, dan ini mempunyai banyak
jalur dan lafazh.

Disebutkan di dalam Shahih Muslim. Bahwa mereka berjumlah

delapan orang.

Disebutkan di dalam Mushannaf Abdimzzaqlru dengan sanad

yang sangat dha'if. Bahwa mereka dari Bani Fazarah.

$at 41 114u'im Al Ausath, no. 102.
tuz 7u11r1iit1, Al Mubslpbih, no. 213.
1843 56u1ri1i 4l Bukhari, no.233 dan Stnhih Mudim, no. 7671.
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Ibnu Ath-Thalla' berkata, "DiriwaSntkan di dalam hadits lainnya:

Bahwa mereka dari Bani Sulaim."

Aku latakan: Aku tidak melihahryra menriliki sanad.

' Hadits: Bahwa beliau * bersabda, 'Allah frdak

menjadikan kesembuhan kalian pada apa Wng dihanmlan
atas l<alian-"

Telah dikernukakan pada pembahasan tentang haddmnum.

2670-Perl<ataat penulis: Apabila seorang muslim
kepada muslim lainnya tanpa ada keterpaksaan, maka tidak
harus menerimanyra sebagai tamu. Sedangkan hadits-hadits

lrang ada dalam masalah ini diartikan sebagai anjuran.

' Hadits Abu Syrraih: - Bertamu ifu selama tiga
hari-.-"

Telah dikemukakan pada pernbahasan tentang upe!.

165461. Hadits Abu Humimh seperti itu. Diriwayatkan oleh Abu
pur61845 dan Al Hakimlffi.d*S* sanad shahih.

165471. Hadits Al Miqdam bin Ma'dikarib, y *'e #,W
!j;3'ttg ,;aa 

"r;r 
i,t ,* "i-t xi yS'&f '# ,;-i luaan bqtanu

adalah hak atas setiap muslim. Maka di pgi hari berada di
depan pinfun5n, maka ifu adalah hutang absnjn, jil<a mau dia, bolelt

managihnya dan bila mau dia boleh maninggalkan).

tw Mushannaf AMhnaq,no. 18311.
Leas S** Abu Daud no. 37 49.
1845 Aku tidak menernukannya, dan hnu Al Mulaqin tidak menyandarkannya

.i<epadanfia di dalam Al kdr N Muna, g/4O9.
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Diriwayatkan juga oleh Abu Daud1847 dan sanadnya sesuai

dengan syarat Ash-Shahih.

t65481. Riwayahrya jrgules dari haditsnya , t-ii JAt ,pt:r 6

ly'u ilJ'iru-,p,r.u F e v uaby,rj; i;izst'656 lreraki

mana pun tnng bertamu kepada suafu kaum lalu bmu itu ditolak, maka

adalah menolongn5n adatah hak atas setiap muslim, hingga dia

mangambil (nilai) semalam dari hartanya). Sanadnya iuga shahih'

165491. Hadits Uqbah bin Amir: "Kami berkata, 'Wahai

Rasulullah, sesungguhnya engkau menguhrs kami, lalu kami singgah di

suatu kaum narnun mereka tidak memberi kami tempat, bagaimana

menurutmu?' Maka Rasulullah $ bersabda kepada kami, llil ot

# e$t gglr ,f '4 rjtJt r it;;i"t by ,tfr'6 )bn #- w. € ,t:;'A

'nJ 1,ti*u katian singgah di suatu kaum lalu mereka memerintahkan

kepada kami apa 5ang selaynlm5n bagi tanu, maka teimalah ifu, dan

jika mueka tidak melahi<an, maka ambillah [dari mereka/u9 hak tamu

WnS tatnk ba7i meret<al. Diriwagntkan oleh Muslim.l8so

16550l. Disebutkan di dalam Al Austilsl dari Syaqiq bin

Salamah, dia berkata, "Kami masuk ke tempat Salman, lalu dia meminta

apa yang ada di rumah, dan berkata, 'seandainya Rasulullah # tidak

melarang kami unfuk bersusah pagah unfuk tamu, niscaya aku bersusah

payah unfuk kalian.'"

L8a7 5**r 4bu fuud, no. 3750.
tw Surnn Abu Dau4 no. 3751.
L&9 Di dalam naskah aslinya dicantumkan: "darinya", dan penyalinnya

membenarkannya, sedangkan yang dicantumkan di sini darl naskah ; dan "'-'
setb Ash-Shahihain.

L85o shat ih Muslirn, no. 1727, dan juga terdapat di dalam riwayat Al Bukhari, no.

2451,6137.
78sr 41 \4rtim Al Austh, no. 5935.
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* Redaksi: Ada beberapa khabar mengenai larangan
memanfaatkan tanah lpng dimakan, namun tidak ada safu
pun yang valid.

Aku katakan: Abu Al Qasimlasz hnu Mandah telah

mengumpulkan tentang masalah ini di dalam suatu juz yang berisikan

sejumlah hadits, namun tidak ada satu pun Snng valid. Al Baihaqil8ss

membuatkan suatu bab unfuk ifu, dan dia berkata "Tidak ada sesuafu

pun yang shahih dari itu." Mengenai hal ini diriwayatkan juga:

1655U. Dari Ibnu Abbas: ,P ib or;f'rit ,Pt ft ,sb'qi\ U
1*l (Bamngsiapa 5nng sering makan bnah, bemrti dia tetah membanfu

membunuh dinn5n).

Di dalam sanadn5ra terdapat AMullah bin Marunn yang di-dhaif
kan oleh Ibnu 'Adir8il dan l!rr,, fiigS3',.1855

t65521. Dari Abu Humimh seperti i1u.1856 Di dalam sanadnya

terdapat Sahl bin AMullah Al Marwazi, yang mana Al Uqaili

mengatakanl8s7, "Pembuat riwayat-riwayat munkar.'l

Al Baihaqi1858 berkata, "Dikatakan kepada Abdullah bin Al
Mubarak: Ada hadits, it; AUl, ,yt'Ot $esunyguhnt/a memakan tanah

adalah haram),maka dia pun mengingkarinya."

' Hadits Mujahid: Bahwa mereka memakruhkan
hewan yang memakan bangkai- Yakni para sahabat.

Telah dikemukakan.

usz 1616991.
L853 4"-5*r*, Al Kubra, TO/IL.
ErA Al Kafiil, karya hnu 'Adi,4/250.
lsss 1qi56 41 Majruhin, 2/62.
1856 4"5rr., Al Kubm, LO/11-72.
t8s7 Adh-Dhu'afa', kaqn Al Uqaili (3,z3zt-35).
1858 4t-5*r* Al Kubmlll/L2).
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rL :;,y i4t ; c, f. *j Lt; .[r o or]-rvr t

.FJ lu ikti
276L-165531. Hadits Abu Bakar: 'Tidak ada *suatu

(hewan)p*dilautkecualiNlahtelahmenyemfuIihnga
untuk l<alian-"

Al Baihaqi1859 d66 hadits Hammad bin Salamah, dari 'Ami bin

Dinar: *Aku mendengar seomng syaiLh lnng beriulukan Abu

AMurrahman (berkata), 'Aku mendengar Abu Bakar berkata ..' "' lalu

dia menyebutkannP.

DiriwaptkanjugaolehAbuUbaiddidalaml{ibbAth-
Thuhultsso dari jalur Azz.uttrlir, dari AMurrahrnan maula Bani

Makhzum: Bahwa Abu Bakar Ash-shiddiq berkata lalu dia

menyebutkann5ra

t55541. Diriwayatkan juga oleh Al Baihaqil861 6ri ialur Syarik,

dari Ibnu Abu Bisyr, dari lkrimah, dari hnu Abbas: "Aku mendengar

Abu Bakar berkata, 'sesungguhn5n Allah telah menyembelihkan buruan

laut unhrk kdian."'

2T62.Perkataanpenulis:Addahparasahabat,
mereka mencari penghidupan dengan bemiaga'

Aku katakan: Di antaranYa

165551. Hadits umar: "Aku dilalaikan oleh tuansaksi di pasar-

pasar." Ini dimuat di dalam Ash-Shahihain'L%2

Lsse As$w1at7 Al Kubm,19/2521.
tffi Kiab Ath-Thuhur, karya Abu Ubaid, no' 239'
rt36l 4t-9**, Al Kubm,19/2521.
1862 Shuliih 41 Bukhari, no. 2062 dan Shahih Mttslim, no' 2153'
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165561. Disebutkan di dalam riwayat Al 3uL1ruri1853, di

antamnya: Hadits Abu Hurairah: "Adapun saudara-saudaraku dari
golongan kaum Muhajirin, mereka disibukkan dengan transaksi di pasar-

pasar ..." al hadits.
*r

165571. Az-btbat bin Bakkar meriwayatkan di akhir Kitab Al
Fukahah wa Al Mizabnya, dari hadits Ummu Salamah mengenai kisah

Sutmibith bin Harmalah dan An-Nu'man: Bahwa Abu Bakar keluar ke

Bashrah pada masa Nabi $ untuk bemiaga.

1853 shalriliAlElukhari, no. 118.
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KITAB PERLOMBAAN DAN MELONTAR

,*hr j: ,g'of ,# /; q*.[r"o1]-yy1r
,g6:yii t jtrltAt'rr,'*:pi d- GAp p:,

i:;,f * it 1,';r,:ki i a,p, ;*9 t
27631655fJ1. Hadits lbnu Umar: Batura llhbi *

memperlombakan pacuan kda !rurg telah dirampirlgkan,
dari Al ttrafga' ke Tsanl5gatnt Wada', dan @
pacuan kda yang fidak dirdryhgkan dari TsanilEph ke
IlIaSd Bani arah.

Ittutbfoalaih.tw

2764165591- P€*ataan perlrlis: Dan rlikatalarr:
Bahura Fmk anhra adatrh lima atau erram ffi-

Ini disehdftan d dahrn riunyat Al Brkharilrs dai
S4En-

2765-16560l- Hadits: Dirirayatkan bahlla At
'Adhba', rrrta Basulullah' t, adalah unta yarfg fidak

te Stmhih Al Bidadrp- 88 dan Stnt ih i,fre\rr._ M_tffi Stnhih Al Buldrad rp- ?ffi.
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terkalahkan dalam pacu.rn, lalu datanglah seorang baduy
dengan mengendarai untanyn, lalu dia mendahuluinya, lalu
hal ifu terasa berat oleh kaum muslimin, maka Rasulullah $
bersabda, " Adalah hak baqi Nlah untuk frdak meninggilan
ssuafu dari dunia kecuali Dia merendahl<anngm."

Al Bukhari1856 6ri hadits Humaid dari Anas.

2766-1656U. Hadits Salamah bin Al Akra': "Nabi $
keluar kepada suafu kaum dari Aslam yang sedang berlomba
melontar, maka beliau bersabda, 'Melontarlah (wahai) Bani
Isnta'il, l<arena *swgghntn bapak lalian adalah seorE ng
trang ahli melontar-'n

Mutbfaq 4uni.ttt67

2728-[6562]. Hadits Uqbah bin Amir tentang melontar.

Diriwayatkan oleh AI 11uLi-1868 dan asalnya terdapat di dalam

Asli _Sh ah ili a h7.Lt36e

2767-165631. Hadits Abu Hurairah: " Tidak
perlombaan kecuali pada unta, panah dan kuda."

Alunad1870 pam penyusun kitab-kitab 5*d'87 L, Asy-Syafi'i187z

dan Al 11uLirr1873 dari beberapa jalur. Dishahiltr<an oleh Ibnu Al

lffi shahih Al Bukhari, no. 2872.
1t367 Shalzili Al Bukhari, no. 2899, dan Ahr tidak.menemukannnya di dalam riwayat

Muslim, dan Al lvlizzi, di dalam Athmfrrya, no. 4550, iuga tdak
menyandarkannya keanli haryra kepada Al Bukhari.

1868 41 74u"7u4tub (2/951.
u359 Shahil? Muslim, no. 1917, sedangkan Al Bukhari tidak meriwaptkannya.
rsto Musnad Al Imam Afunad(2/4741.

ada



Talkhtshul Hablr

QaththanlsTa dan Ibnu Daqiq Al 'ld, dan sebagiannya dinilai cacat oleh

Ad-Damquthnil87s 1*erra nnuquf.

165641. Diriwalntkan juga oleh Ath-Thabrani1876 6m Abu Asy-

Syailrtr dari hadits lbnu Abbas.

Perhatian:

Kalimat '5;l dengan fathahpada snn dan dengan baa'berlttr.

satu yang juga ber-fathah, yakni: konpensasi 5ang dijadikan bagi

pemenang atas kemenangannya. Dernikian ynng dikatakan oleh AI
Kl',utl'rtlru611877 dan Ibnu Ash-Shahh, sernentara lbnu p*.i61878

menceritakan dua makna mengenai ini.

2768-165551 Perkataan penulis: Diriwayatkan bahwa
Nabi O bersaMa, " Gadaian k ila adalah boleh." Yalmi
hdal.

Abu Nu'aim di dalam Ma'riktAsh-Shahabat]87e 6ri jalur yazid

bin Abdurrahman, dari Yahfra bin Ishaq bin AMullah bin Abu

r87t Sulan Abu Daud, no. 2574; Suwt At-Thmidd, no. 17(X); Sumn An-Nas.l, r:rc..
3585 dan Sumn lbni Maph, tto.2878.

1872 14**4 Al hmn, sy-95aft'i,h. 3lig.
1873 /g.u tidak menernukannya di dalam Al Musbdmk, dan hnu Al Mulaqqin di qilnt
- _ . Al hdr N Munir 19 / 41&419), udak meqnndarkannya kepadaqn.
7874 nob-r 41 Watvn m Al karn 5/383.
1875 Al 'Ikt,karyaAd-Daraquthni , Ll/230.
t876 41 114u'im Al tGbir, no. 107 64.
1877 Di dalarn At Jamhanh.
1878 p1 dalam naskah aslinya ada tambahan: yalmi fathah .r,da baa' dan sukun

padanya, kemudian penyalin mencoretuiln, dan ini tidak terdapat di dalam
naskah I dan -..

t87e Ma'ifat Ash-9haha bah, 6/307 6/no. 7 709.
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Thallrahl88o, dari ibunya, Humaidah atau Ubaidah, dari ayahnya,

dengan redaksi ini.

Abu Nu'aim berkata, "Nama a3nhn5n adalah Rifa'ah binti Raft'."

2769-165661- Hadits Utsman: Bahwa dikatakan
kepadanya, 'Apakah kalian pemah menggadaikan di masa
Rasulullah $?" Dia menjawab, *Ya.'

Aku tidak melihahrya dari hadits Utsman.

165671. DiriwaSntkan juga oleh Al Baihaqi188l dari jalur

Sulaiman bin Harb, dari Harnmad bin Zaid atau Sa'id bin Zaid, dari

Washil maula Abu Uyainah: Musa bin Ubaid menceritakan kepadaku,

dia berkata, 'Kami sampai di Hijir setelah kami shalat Shubuh. lalu
setelah matahari menguning, Uba-tba ada Abdullah bin Umar di antara

kami, lalu dia menanyai kami seorang demi seorang dengan

mengatakan, 'Sudah shalatkah engkau, wahai Fulan?' Dia berkata, 'D
sini,' hingga dia menghampiriku lalu berkata, Apakah engkau sudah

shalat, wahai Ibnu Ubaid?' Aku berkata, 'Di sini.' Dia. pun berkata,

'Bagus, bagus. Kami fidak mengetahui shalt yang lebih utama di sisi

Allah daripada shalat Shubuh berjama'ah pada hari Jum'at.' Lalu

mereka menanyakan kepadan5n, 'Apakah dulu kalian menggadaikan di

masa Rasulullah €t?' Dia menjawab, 'Ya. Sungguh beliau pernah

menggadaikan pada kuda yang bemama Sabhah, lalu kuda itu menjadi

petrnenang."'

165581. DiriwaSntkan juga oleh Alxnad1882, Ad-Darimil883, Ad-

Damquthnils8tl 6* Al Baihaqil88s dari hadits Abu Lrrbaid: "Kami

rw lo/sgtl.
L88r 4"5r*, Al Kubm ll0/lll.
7882 114**4 Al Imam Ahnd, (3/l@,2561.
1883 5**, Ad-Danmi, no. (2430).
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menemui Anas bin Malik, lalu kami berkata, 'Apakah dulu kalian

menggadaikan di masa Rasulullah Ai?' Dra menjawab, -'Ya. Sungguh

Rasulullah I pn-ah menggadaikan pada seekor kuda yang bemama

Sabhah, lalu kuda ifu menjadi pemerrang. Maka beliau pun senang

dengann5ra dan men1rukain5a. "'

2770-165691 Perkataan penulis: Sabhah adalah dari
ungkapan: faras sabbah, lraifu bila lnda ifu bagus dalam
merentangkan kedua kaki depann5n saat berlari-

I-alazh';{i3 dengan 6aa ' b€rfifik satu dan syiin befiibk, yakni

senang dan gembira.

2771-165701. Hadits: Batrura Rasulullah $ berlomba

dengan Aislph.

AqrSlnf il886, Abu Daudlffi, ArNasa'ilffi, hnu Majahl88s,

Ibnu Hibbanlsgo dan Al Baihaqirsgl dari hdits Hist am bin Urwah, dari

agahnya, dari Aisyah, dia berkata, 'Aku p€rnah berlomba (lari) dengan

Rasulullah $ lalu aku mengalatrlannln, lalu kefika aku sudah gemuk,

aku berlomba dengan beliau lalu bdhu mengahhkanku, maka beliau

bersabda, 'Ini unfuk 5ang ifu.'"

Ada perbedaan di dalam sanadryTa pada Hiry"am, dimana suafu

pendapat menyebutkari: dernikian; pendapat hin menyebutkan: dari

re Sunan Ad-Daryutlni $/3Ol).rw As-Sumn Al Kubn, lO/21.
lw Ma'rifat As-Sunan wa Al Abr, no. 5686 dan As-Surwt Al Ma'bumh, no. 279.
18n7 Swnn Abu Daud, no. ?578.
78a8 4"-5*ra Al Kubm, karya An-Nasa'i, r:r,. 8942-8945.
1889 5*r* lbni Majah, no. 1979.
rseo 51ru1i16 lbni Hibban, terbitan Al lhsar\ no- 4591.
LseL 4t-5*rm Al Kubm(LO/L9\.
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seotang lelaki, dari Abu Salamah; pendapat lainnya lagi menyebutkan:

dari ayahnya dan dari Abu Salamah, dari Ais!/ah.

2772-1657L1. Hadits: Bahwa Rasulullah S bergulat

dengan Rukanah.untuk beberapa ekor kambing-

Abu Daud18e2 6* At-Tirmidzi18e3 d*i hadits Abu Al Hasan Al

Asqalani, dari Abu Ja'far bin Muhamrnad bin Rukanah: Bahwa Rukanah

bergulat dengan Nabi $, Rukanah berkata, "Dan aku mendengar Nabi

g bersabd u, ujtdt s)b ns'Ujl' y$t fi *i rti;.6 Ai' (Perbdaan

antan karni dengan ahti kitab adalah sorbn di atas pecl1."

At-Tirmidzi berkata, "Gharib, dan snadnya tidak tqlak-"

165721. Abu Daud meriwayatkan di dalam Al Mamsilse4 d66

Sa'id bin Jubair, dia berkata, "Rasulullah $ sedang di Bathha, Ialu

datanglah kepada beliau Yazid bin Rukanah atau Rukanah bin Yazid, dia

mernbawa beberapa ekor kambingnla, lalu dia berkata kepada beliau,

'Wahai Muhammad, apakah engkau mau bergulat denganku-' Beliau

bersabda, 'Elagaimana kalau kau tidak dapat mengalahkanh-i?' Dia

berkata, 'seekor kambing dari kambing-kambingku.l Maka dia pun

bergulat dengan beliau, lalu beliau mengalahkannya, lalu beliau

mengambil seekor kambing. L-alu Rukanah berkata, 'Apakah kau mau

mengembalikan?' Dia tenrs mengatakan ifu, lalu dia berkata, 'Wahai

Muhammad, tdak seoftmg pun yang pernah menghernpaskan

pinggangku ke tanah, dan engkau juga tidak mengalahkanku.' Yakni,

1892 5** 4bu Daud, no. tCI78.
t8/3 5**, AbTirmidzi, no. 17 84.
Bea 14u-"i1Abu Daud, no 308.
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lalu dia merneluk Islam.l8es Maka Nabi $ mengembalikan kambingnya

kepadan5n."

Sanadnp shahih hingga Sa'id bin Jubair, hanya saja Sa'id tidak

pemah beriumpa dengan Rulonah-

AI Baihaqilsg6 berkata, 'Diriwayatkan iuga secara maushuJ."

Aku katakan: Ini terdapat di dalam Alndits Abu Bal<r Asy-Synfi'i

dan di dalam Kitab ,4s-&ih w Ar-Ranyl8e7 karya Abu Asy-syaikh

dari riwayat AMullah bin Yadd Al Muqi, dari Hammad, dari Amr bin

Dinar, dari Sa'id bin Jubair, dari lbrru Abbas, secara panjang lebar.

165731. Diriuayatkan iuga oleh Abu Nu'aim di dalam Ma rifat

Ash-Shatnbat]'8e8 dari Ha&b Abursge Urnarnah secara panjang lebar,

dan sanad keduanSn dln'if.

165741. Abdurmzzaqlm meriwalntlnn dari Ma'mar, dari Yazid

bin Abu Zyad, aku kira dari Abdulhh bin Al Harits, dia berkata, "Nabi

$ bergulat dengan Rukanah di rnasa iahiliph, dia memang orang yang

kuat, lalu dia berkata, 'Kambing dengan kambing.' Maka Nabi $ pun

bergulat dengannSn, lalu dia berkata, 'Lauran aku lagi.' Maka Nabi $
pun bergulat lagi dengannya, hlu dia b€rkata, 'L-awan aku lagi.' Maka

beliau pun melawannya lugi untuL kdiga kulit!., lalu Abu Rukanah

berkata, 'Apa yang han s l$*atakan kepada para pemilik kambing,

dirnalGn oleh serigala? Padahal karnbingn!,4 berkeliamn. Apa pula yang

rnrus kukatakan untuk ke{iga kalinln?' Maka Nabi $ bersabda, 'IGmi

1895 pi dahm anotasi naskah ashr4la dicanhnnkan: hri dari perkataan orang yang

meriwalntkan dari selaft perau,i yaqg pertarna-
rffi As-Sumn Al Kubra,10n8, hfadir4p: bn musliryid diriwayatkan juga dengan

sarad lainnya *rara nmwhulbrfi dn'il. Walhhu a'lam.
1897 Sanadnya dikemukakan oleh lbrnr Al @lryifn di dahm Al Furusi54ah, h. 201.
t8e8 MaTil:at Ash-Shahabh karya Abu Nr'airn, 2/lll+1l16/no. 2807.
lsss p16921.
L9oo 74*6rr-1: Abdtumaq, r:o- 209O9 -
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ddak bermaksud mqnbebanimu dengAn bergalat danganmu dan

menjadikanmu bahutang. Ambillah l<anbingmu ihl -"

Demikian gnng dicanfumkan di sini: Abu Rukanah, dan begifu

juga yang diriwayatkan oleh Abu Asy-Syaffi1eol dari jalumyd,

sedangkan Yazid dha'if, dan yang benar adalah' Rukanah'

Perhatian:

Al Hafizh AMul Ghani bin Sa'id berkata, "Apa yang

diriwayatkan tentang bergulatrya Nabi $ dengan Abu Jahal, tidak ada

asalnSn, sernentara hadits Rukanah adalah lrang paling bagung

mengenai bergulatr1p Nabi $."

',;, ,pj';.Lj F\l n ,Ly.[rovo]-Yvvr

)q,.J"$ ,q*|ol';'iI oD:rQ i 'qi"{ol;!t
2773-165751. Hadits:'Elarangsiapa memasukkan

seekor kuda di antara dua kuda, padahal sudah aman unfuk

mendahului keduanw, malm itu adalah iudi, tapi bila belum

lamil[1tsoz unfuk mendahutui keduan5p maka ifu bul<an iudi."

AhnadreG, Abu Daud19o4, Ibnu Majahtso5, Al Hakim1906, Al

BaihaqilgoT dan hnu Hazm1908 dan dia mashahifi<anrrya, dari hadits

Abu Huraimh.

1901 pi da}am Dakit An-Nubuwr,ah, dan hnu Al Qayyim m€ngemukakan sanadqra di

dalatn Al Furusiiiy;ah, h. 200.
1902 Purl naskah 3 dan:.
teos Musnad Al Imam Ahmad,2/505.
t9o4 5r*, Abu Daud, no. 2580.
t9o5 5rn* lbni Majah, no.2876.
1eo6 /y Mustadmk (2/l14l.
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Ath-Thabmni mengatakan di dalam ,4sh-Shaghiie0e, "Sa'id bin

Basyir meriwalntkaru'r1n s€rdirian dari Qatadah, dari Sa'id bi.n Al

Musa1ryib, dan Al Walid merirrrayatkannya sendirian darinya, dan Hisyam

bin Khalid meriwaptkannya sendirian daringra."

Aku katakan: Dirirmyatkan juga oleh Abu Daud: Dari Mahmud

bin Khalid, dari Al Walid, tapi dia mengganti Qatadah dengan Az-

7r1',ri.1910

Diriwaptkan juga oleh Abu Daud1911, dan apa yang disebutkan

sebelumnya adalah dari }rlur Sufuah bin Husain, dari Az-hhn.
Sedangkan Sut/an ini dha'if pda Az-Zuhri. Diriwayatkan juga oleh

Ma'mar, Syu'aib dan Uqail drrri Az-A:}:ln, dari beberapa orang ahli ilmu.

Demikian yang dikatakan oleh Abu pu,r6,1912 6iu berkata, "Dan

menurut karni, ini lebih shahih."

Abu Hatiml9r3 6er1u1u, 'Maksimal stafusnya mauqufpada Sa'id

bin Al Musayyib. Karena Yafun bin Sa'id meriwayatkannSn dari
perkataan Sa'id."

Demikian juga riunyat toii di dalam Al Muwaththa '1914 dari Az-

Zuhri, dari perkataan Sa'id.

Ibnu Abu Khaibarmh berlota, "Alnr tanyakan kepada Ibnu
Ma'in tentang ifu, dia pun berlnta, 'Ini bathil, dan hamtarnan terhadap
Abu Htnairah.'"

lw N Muhah,lorla lbnu lfazr\ (t/3ill.
t90e 41 74u'hn Ash^Slryhir, rc- CIO-
1910 yu6ri dia mengatakan: 'dari ArZrhri' sebagai penggati 'dari eatadah'.l9ll 5r^r 4bu Daud, rc- ?579-
tetz 5**, 4bu Daud (3/30).
tets'11u1 16ni Abi Hatim, lz/gt8lg]rg}
rer4 41\14u*uththa' N Imam fukfrk2/ffi.
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Asy-S9afi'il9ls menSnlahkan Sufyan bin Husain di dalam

riwagratrya dari Az-Zuhri, dari Sa'id, dari Abu Humimh, hadits: 'l;:lt

3* (kerusat<an gnng diakibtt{an oteh kaki ternak tidak digandt.rel6

Yaifu dengan sanad ini juga.

Perhatian:

Disebutkan di dalam Al HilqhtslT karl,a Abu Nu'aim dari hadits

Al Walid, dari Sai'd bin AMul 'Aiitz, dari Az'hhn.

Kalimat "lbnu AMul 'Aziz" adalah keliru. Ad-Damquttvril9l8

berkata, "Yang benar adalah Sa'id bin BasW." Sebagaimana juga di

dalam riwalnt Ath-Thabmni dan Al Hakim.

Ad-Daraquthni menuturkan di dalam 41 'ttulsts' Bahwa Ubaid bin

Syarik meriwayatkannya dari Hisyam bin 'Ammar, dari Al walid, dari

Sa;id Uin Basyir, dari Qatadah, dari lbnu Al Musayyab, dari Abu

Hurairah. Ini juga keliru, karena para sahabat Hisyam meriwayatkmnya

darinya, dari Al Walid, dari Sa'id, dari Az-Zuhri

Aku katakan: Diriwaptkan juga oleh AMan dari Hisyam

menyerupai apa yang dikatakan oleh Ubaid; diriwayatkan oleh hnu

'Adi1920 darinya, dan dia mengatakan, bahwa .dia keliru. Dengan

demikian jelaslah bahwa kekeliruan dalam hal ini adalah dari HisStam.

Dan demikian ifu karena hafalannya benrbah di akhir usianyn-

Lets 41 Ll^,o karya Astrsdi'i, (l /LfiI
1916 pirg*u*1Lr1oleh Abu 'Au,anah di dalam Musbllzmfnya, no. 6371; Abu Daud di

dalam Sunarnp, no. 4592; M-Daraqulhni, 13/1521 dan Ath-Thabarani di

dalam N Muiam Ash'Slaghir,rc.742-
teLT u;Uas1 41 Aulitn', (6/1271.
Lers Al lkl, karya Ad-Daraquthni, (9/1621.
rele llat Ad-Dataq uiluli (9 / L6L-1621.
te2o At Kamil(g/g7Zl.
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olr Li Ui ,t; - . [r ovI]-YVV r

.t;L tQfi.,pi,J+ir u. et,
277+165761. Hadits: Diriwayatkan bahwa Nabi #

memperlombakan antar kuda dan beliau menetapkan hadiah
antara keduan5Ta.

Ibnu Hibbanrezl dan Ibnu Abu Ashim7ezz 6i dalam Al Jihad,

dari hadits Ashim bin Umar, dari AMullah bin Dinar, dari Ibnu Umar,

dengan tambahan: dan menetapkan muhaW(yang menghalalkan)1923 d1

antara keduanya.

Diriwayatkan juga oleh Ibnu Abu Ashim dari jalur Ashim bin

11'r'rr*1924 ini, dari Nafi', dari Ibnu Urnar.

Ashim ni dha'if, sernentara pandangan Ibnu Hibban mengenai

tidak konstan, terkadang dia mqstahitl<an haditsnya, sementara di

dalam AdtT-Dhubh'\gzs dh rrr"r,gutuku", 'Tidak boleh berhujah

dengannlra-"

Dan di dalam Ats-Tslptt9%'giukelinx dan menyelisihi."

165771. Disebutkan di dalam loblb Al Mubrprn IGr!,a Abu Ishaq

Al Juzajanitezt dan Ibnu Ashim di datam Al Jilnd dari jalur Abu Az-
Zinad, dari AI A'-i, dari Abu Humimh: Bahwa Rasulullah $ bersabda,

1e2r Shalrili lbni lfibbaq terbitan Al lhsan, no. 11689.
1922 yu1oii. dan diriuraptkan juga ol€h lkru Abi Ashim, sebagaimana yang disebutkan

di dalam anotasi naskah aslinya-
1923 yu61 peserta lain yang tidak memberi gadaian, lratTl rrana peserta

ini bisa menang dan bisa kalah.
re2416/681.

re2s Kibb Al lulanlrhin (2/l27l.
re26 45-7"i*4 ka47a hnu Hibban, 7/?59.
1927 61 Hafizh Ibnu Al Qayyim mengemukakan sarndnya di dalam At Furusiyyah, h.

221.
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?,; xi ,.q.#, * eia,;-iuj pq,;;ir #U 'S t\lt ,teiq'.1t*'r
(Tidak ada bercebelahan dan bercwm riuh sat pulombaan.tg2s ,111*'

kdua omng Wng mangadaikan itu frdak memasukkan kuda Qain) wng
nti,rr kduan5n bqlomb pacu dangann5a, nnka ifu hannil.

Di dalam sanadnya terdapat seoftmg lelaki 5png fidak diketahui.

165781. Alxnadle2e dan hnu Abu Ashim meriwagntkan dari

hadtis Nafi" dari Ibnu Umarr "Elahwa Basulullah $ memperlombakan

antara kuda dan melnberikan gadaian." Ini lebih kuat daripada yang

sebelumnya, dan bahwa ini menuniukkan tidak diqpratkannya muhallil.

165791. Dernikian juga Ahrnadle3o m€ngeluarkan hadits Anas:

"sungguh Rasulullah * telah mernberikan gadaian pada kuda Snng

bernama Sabhah,'lalu mengalatrkan oran[fomng. Maka beliau pun

sedang dan gernbira karena itu."

' Hadits: Bahwa Nabi $ melewati dua kelompok dari

golongan Anshar yang sedang berlomba memanah, yang

mana salah afunya mengalahkan yang lainnln, lalu beliau

mengakui keduanya atas hal ifu.

Nanti akan dikernulokan.

1928 Maksud "Bersuara riuh" dalarn hadits ini b€rarfi bahrrn peserta lomba membawa

serta seseomng yang b€rteriak-t€riak dan mengrrsir-ngrrsimya agar kuda tersebut

be6ari secepat-cepa.hrya, sedargkan "bersebelahan" berarti bahwa peserta lomba

membawa kuda lain di s€belah kuda png diperlombakan l,ang mernacu kudanya

dan mendorongdorongryn unfuk berlari secepat-cepatqn.
reze Musmd Al Imatn Afurnd(2/671.
L93o 14**4 N Imam Ahmad, 3/L60, 256.
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; *t Y'ht ;* ,4,ii Gt:' 'ii;i 1ro,r'l -YYVo

--b r2L'jC ,?it,6Li',* ,tj ,o-bs- Safit 
-;r: i;-- 

.,*r,

2775dl65801 Perkaaan penulis: Dan sungguh telah
diriwryattran dari sebagian hadits Nabi !, batrwa dikatalon

tredarrf, 'flagaimana kalian dulu memerangi musutr?"

Dia prn merriawab, 'Jika mereka datam ,amk drn ratus lima
puhh hasta, malra kami meliawan mereka dengan panah,

kemrdian derqgan bebatnn- Dan iika mereka dahm ,arak
yans trrraq$ dari ihr, malo kami melauran mereka dengan

@ang-"
Attr.Thabranitgsl dan Abu Nu'aim di dalarn At lrta,ffiExe, 6^i

iah.r Hrrsator bin As-Saib btu Abu lxbabah, dari alphqp, dia berkata,

'Pada mahm perarg Eladar, Nabi $ bersabda keeada orar{foran{f

yang b€rsarnar$,a, irj43li3 (kgtmm bfran brcdr- Ivlalra

berdirilah Ashton bin Tsabit btu Abu Al Aqlah, hlu dia rnergarnbl hrs.r
dan anak panah, htu be*ata, 'Wahai Rasululhh, iika merdo ddrat

daliln iamk dua ratus hasta atau sd<itar ifu, mala dilqrtari d€ngan anak

panal\ dan Flra mereka menddiat ]tfotgga famk] yang btoa dtandrau

bebatran, rnaka dl€rnpari dengan bebatran, dan bila m€ldra l€bih &rat
lagi htorgga Galarn tsrak) yang bisa dicapai tdnbak, mda dergilt

tdnbak fifolgga rusalmta tcnbalq kermdim berfud

dengan pedang- ItIatG l,Iabi I b€rsabda, W ,Stg ,;, ,:-r.'ALrJf Ui.

E+C Jt1 (furgw, hilah ditunnbnnta pqaru| hrugs*rP twrg

t*tt 4J 1i4;r'Bn Al lhbb, no. 11513.
rw hla?tkt Ash=stnlmbh 2/67 2/rc. 1806.
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bapemng, mah hendaHah b*pmng sep*ti butarungnya Ashim\"
Redaksinya dari Abu Nu'aim.

2776-1658U Perkataan penulis: Mereka meriwayatkan:
Bahwa fidak ada png dapat melempar hingga empat ratus
kecuali Uqbah bin Amir.

Aku belum melihat ini.

,rJ-t u "*';r,yqt'j;. 6 rie-,,-y . [r "rrr]-yvvv
.:&,it

2777-165821. Hadits: "Apa yang di atara dua target
fi-srlran terdapat suafu bnan di antan taman-taman swga.-

Aku tidak menemukannya dernikikian kecuali pada riwayat

perigarang Musnad Al frrdau;Lsss dari jalur hnu Abu Ad-Dunya dengan

sanadnya, dari Makhul, dari Abu Huraimh, dia memarfiJ-kannya

(mengandarkannya kepada Nabi $), ublt F$r'fi.6'oy ,;;:) tfu
1-?it ,y6-1@elajartah l<alian mantanah, karqa saungguhn5n apa t/ang

di aAm dta tatget sasaran terdapt suafu taman di antam taman-bman

suryal. Sanadnya dha iflagl munqathi'.

16583]. Al Baihaqile& meriwayatkan dari hadits Jabir dengan

lafazh: c)*:;h|w. ,;a y ,* ,,#L.+ j (Adatah psti kecintaanku

kepada omngtrug bagqak di antam dua sasannl.

re33 Uh. Eirdaus Al Aldthr, no.2245.
1e34 4" S*-, Al Kubm, LO/LI.
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t65841. Dsebutkan di dalam Sunan Sa'id bin Manshule3s dari

Ibrahim bin Yazid At-Taimi, dari ayahn5ra, dia berkata, "Aku melihat

Hudzaifuh di Madain berlari di antara dua sasamn."

t65S5l. Ath-Thabrani meriwayatkan di dalam Fadhl Ar-Ramyi

dari jalur Sa'id bin Al Musayyib, dari Abu Dzanr, dia berkata, "Rasulullah

;l$ bersaMa -{#&r'n irts f }, d. ,}3 ;,t "Bamngsiapa

berjalan di anam dua nann, ,nah fugintp sfu kebaikan pada setiap

langl<ah(n5n)-"

6e._'7 *;;r.it J,'fr ,Ly [ro,r,r]-rvv^
.yt\ittiy.t y. Ltlt qi)t'u 6 ,ivt'0"b6 )ilur;
277816Ij/361. Fladits: Bahwa beliau $ melewati dua

kelompok dari golorqgan Anshar lrang sedang berlomba
memanah, lalu behau bersabda, 

''Aku dari kelompok yang di
dalamn5Ta terrdapat Ibrru Al Adra'-"

Aku tdak melihatnla denrikian, akan tehpi ini adalah:

165871. Hadits Salarnah bin Al AI$ra': Bahwa Nabi $ melewati

sejumlah orang dari Aslam 1arg sedang berlomba mernanah, lalu beliau

bersabda, fili y.t tdit;it .-- (Mqmmhtah l<alian, dan aku bersama

Ibnu At Adm'...) al hadits- Diriuayatkan irgu' ;jl[i 'Jt rirt t;'1
(tutqnmhbh kalian, &n afu bqsnn kalian sa nua), ini telah

dikernulrakan, dan ftri mutbfo alaifiex.

1935 5r-r, & id bin MarEhLr, tp- 24 -

rsso 15y6941
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Disebutkan di dalam riwalnt Al Hakim1e37 6rl Al Baihaqile3s'

"Sungguh mereka telah memanah di sebagian besar hari mereka,

kemudian mereka berpencar dengan kedudukan sama, sebagian mereka

tidak lebih unggul dari sebagian lainnya."

16583I. Diriwa5ntkan juga oleh Al Hakimle3e 6uri hadits hnu
Abbas.

t65891. Diriwayatkan juga olehnple,rc 6r', hnu Hibbanle4l 6uri

hadits Abu Hurairah, dengan lafazh: "Nabi # du" beberapa orang dari

Aslam keluar unfuk memanah, lalu beliau bersabda, {Memanahlah l<alian

(wahai) Elani Isma'il, karena saungguhnya bapak kalian adalah seoft,ng

Memanahlah l<alian dan aku bersana lbnu N Adn). Maka

orang-orang pun terdiam, lalu ia berkata, 'Wahai Rasulullah, oftlng yang

engkau bersama (tenfu) akan menang.' Maka beliau bersabda, 6: ri:t
'&'e, (Mernanahtah l<alian, dan aku bersma katian setnua)."

Pelajaran yang dapat diambiL

Nama lbnu Al Adra' adalah Mihjan. Ibnu Abu Khaitsamah

menyebutkannya di dalam riwayatrp dari jalur Ibnu Ishaq, dari Sufyan

bin Farwah Al Aslami, dari beberapa syaikh kaumnya dari kalangan para

sahabat Nabi $, dia berkata, "Rasulullah $ meleu,rati kami, saat ifu

kami sedang berlomba memanah, sementara di antara kami terdapat

Mihjan bin Al Adra'... " al hadits.

Tapi tdak satu jalur pun dari jalur-jalur mereka yang

menyebutkan, bahwa mereka dari golongan Anshar.

te37 41714*66^1ren4l.
te38 4"-5**, Al Kubn ll0/171.
tese At Musbdmli lZ/941.
l9ao 6i4.
,9ar 561ii1, tbni Hibban, terbitan Al lhsan, no. z[595.
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Oa:)t G',*t)'4, y ,Lr- *

Hadits: "Tidak ada bersebelahan dan bersuara iuh
sr,at perlombaan pacuirn lntda."

Telah dikemukakan pada pembahasan tentang zakat. Dari jalur-

jalur yang telah dikemukakan 5nng menunjukkan bahwa ifu dengan

gadaian adalah:

t65901. Apa yang diriwaSntkan oleh lbnu Abu Ashim di dalam l/
Jihad darihadits Al A'raj, dari Abu Humirah, dengan lafazh: iJi';J6- 1

1t;'4 ,g- ,* tie,;;-q lrf*J1l,P\l ${s {& (ridak ada

betsebelahan dan bqsuam iuh aat palomban. Jika kdua omng lnng
menggadail<an itu mqnasukl<an kuda (tain) dimana kduan5m pasti dapat

mendahuluiny, .maka ifu hamnlt.

Telah dikemukakan bahwa Al Juzajani juga meriwayatkannya,

namun tidak mengandung dalil itu karena hukumnya berbeda.

q6')r ii- ,Ftt ;'*i i ,L-y.[rort]-rvvr
,rJ+

2779-1659L1. Hadits: 'Batangsiapa bercebelahan

terhadap kuda !nn7 sedang berlomba pacu) pada hari
gadaian, mala bukan dari golongan kami."

Ibnu Abu Ashim dan Ath-ThabraniTeaz 6uri hadits Ibnu Abbas.

Sanad Ibnu Abu Ashim tidak ada masalah.

re42 Al Mu'jan Al Kabir no. 11318.
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2780-165921. Hadits Umar: "Ajailah anak-anak kalian

memanah dan berjalan di antara dua sasaran-"

Aku tidak mendapatinya demikian.

t6593]. Disebutkan di dalam riwayat Ibnu Hibbanlea3 6r", 61

Baihaqllsa+ dari jalur Sgr'bah, dari Ashim, dari Abu Utsman: "Surat

Umar sampai kepada kami, yang mana saat ifu kami bersama Utbah bin

Farqad di Adaabaijan ..." lalu dia menyebutkan haditsnya, di dalamnya

disebutlran, titUilt,y. r-uiri VrV\i ttl\ti Vanahkh target-target, dan

berjaknlah di anbm dw samnl.

165941. Al Baihaqi1945 -ri*t*1-, dengan sanad dha'if d,ai

Abu Flafi', db mennr{ulkann}ra (men5nndarkannp kepada Nabi $),
',f:l,i'6ro ' lrj riygi i,J:rJ-if l:jt ,lt yi,r'g (Hak anak terhadap omng tua

adalah dia mangajarirya menulis, dan mqnanahl.

2781- Perkataan penulis: Dan diriwayatkan tentang
memanah di arrtara dua sasaran, dari Uqbah bin Amir, Ibnu
Umar dan Anas-

t65951. Hadits Uqbah bin Amir; diriwayatkan oleh Muctimlees

dari jalur Abdtrrrahman bin Syimasah AI Harwi: "Bahwa seorang lelaki

berkata kepada t&bah bin 'Amir, 'Engkau mengincar di antara dua

sasaran ini, padahal engkau sudah fua sehingga ifu menyulitkanmu?'

Maka dia bert<at,'Aku mendengar Basulullah $ bersaMa, ,Slt PU

7ea3 51ru171i tDni ffrfu4 terbihn Al lhsan,no. 54il. Di dalam sanadnya disebutkan:
Syu'bah dad Qtadah. lafazhnya: 'Panahlah bryet-target dan melompthh
dqgan &rtn"

le$ As$wan Al lfubmll0/l4t,lafazhnyra: "Panahtah tugeAbrget dan berlahnlah di
anbm kduntg-"

7e4s 4t5.-, N K.bm llO/t5).
]9a6 57u1ii1i Msfrr4 no. 1919.
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bisa mernanah lalu

mal<a dia bulan dari golongan l<amit-"'

t65g6l. Hadits lbnu Umar; diriwqntkan oleh Ath-Thab-rrilea7

dan Sa'id bin Manshur1948, dari jalur Mujahid, dia berkata, "Aku melihat

hnu Umar berlari di antam dua sasaran, dan dia berkata, '[Aku]1949

akan mendapatkann5ra. "' Sanadnya hasan.

165971. Hadits Anas; diriwalptkan oleh Ath-Thabrani di dalam

Kibb Ar-Ramyi, dengan sanad shahih, dari Tsumamah bin Auulah bin

Anas, dia berkata, "Atlas biasa duduk dan diberikan kasur (alas duduk)

kepadanSp, setrnentara anakryn 6elajar) mernanah di hadapann5ra. lalu
pada suatu hari dia kelmr kepada l6rni, saat ifu kami sedang mernanah,

talu dia berkata, 'Wahai anakku, buruk sekali kalian mernanah.'

Kemudian dia-mengambil busur lalu memanah, maka dia pun tidak

meleset dari target."

DiriwaSntkan juga ini kepada kami dengan sanad tinggr di dalam

'Juz Al Anshati.Leso

Petajaran yang dapat diambil:

16598]. An-Nasa'ilesl ,nsriwayatkan dari hadits Atha' bin Abu

Rabah: "Aku melihat Jabir bin AMullah dan Jabir bin iUmair Al Anshari

sedang menranah, lalu salah seoftng dari keduanya bosan lalu duduk,

maka yang lainnya berkata, 'Aku mendengar Rasulullah $ bersabda, .15

Le47 Al Mu'jan Al lcblr, no. 13078.
BaB Sumn & id bin Marghur, rc.2459.
1949 p6 dahm naskah astiqB dicantrmkan: "SesngguhnlE aku" sedangkan yang

dicanhrmkan di sini dari naskah H dn Al Mu'hm Al I{aUr-
leso piri*u*1hn oleh Atrr-Thabarani di dahm Al Mu'hm Al lGbir no.679, dari jalur

Abu Mr.rslim Al Kaqpyi, dari Muhamnrad bin Abdullah Al Anshari.
L95t 4s3r*7 Al Kubn, karya An-Nasa'i, no. 893&892[0.
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,$*Vr',>-;. ,y:tr';;; ,!q;if ':f ,',#.'r'Art i, ii'c'-J ir?
1;r', '*St'$i,iif 'dlai,yj *-lks lfuab wntu png htuk
berup dzikrullah, naka ifu adalah ka*rcfimt bn k&bian, k@nfr
anpt hal; BajalannSa s*@ftrng db anara dn wran, dafrh
kudan5n, dangan et nagafiri tanng)'-'
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2792:165991. Hadits: Bahwa beliau $ bersabda, 'Demi

Allah, aku pasti akan memerangi QunigT-" Di dalam riwa3nt

lain disebutkan: 'Belia.u mengucapkan ifu tiga kali-"

Kemudian pada kali lpng ketiga beliau mengucapkan,

'Ing/aa Allah-" Penulis mengulangnlra di tempat lain-

Ibnu Hibban1952 6ri hadits yit'ut1953, dari Simak, dari Ikrimah,

dari Ibnu Abbas, seperti ihr, han5n saja dibagian akhimya disebutkan:

"Kemudian beliau diam, lalu mengatakan,'Ing/a Allah-"'

Diriwalptkan juga oleh Abu Daudrgs4 dari hadits Ikrimah secara

mutsl.

tesz slraliih thni lribban t€rbitan Al llgaq no. 4343.
19Sz 1616951. Di sini pada anotasi naskah asliqn dicantrmkan: Telah sampai secara

langsung dengan membacakan naskah k€pada p€n5Frangnlra.
te54 S** 4bu hud, no. 8285.
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Diriwaptkan juga oleh Al Baihaqi1955 secam maushul dan

mursal.

Ibnu Abu Hatim mengatakan di dalam Al 'IlalL955, dari ayahnya:

"Yang lebih mendekafi adalah kemurcalarrnya-"

Ibnu Hibban mengatakan di dalam Adh-Dhu'afa'tes7,
"Diriwayatkan oleh Mis'ar dan Sprik dari Simak, keduanln terkadang

meriwayatkann5a secara mursal, dan terkadang secara maushul."

2783-166001. Hadits Ibnu Umar: 'Nabi S, beliau

banpk bersumpah dengan men[Jucapkan, 'Tidak, demi Dat
Wng membolak balikkan hati-'"

yu19,1958 Al 3uL1r-i1959 dan para penyusun kitab-kitab

5*rr]e6o, dan hadits ini memiliki banyak lafazh.

r\y t:ts *J *ab, J2'fi ,Ly .[rr.r]-rv,rt

#,-'rf ,**;n,d, ,rj ; rs;{rry ,i6 ,j;)t G:,4L1
.9.\

278+I66Otl. Hadits: Bahwa beliau *, apabila

bersungguh-srrngguh dalam bersrmpah, beliau
mengucapkan, 'Tidak, demi Dat trang jiw:a Abu Al Qasim

t9ss 4"5r-, N Kubra,ILO/4741.
tes6 11u1 16rri 4bu Hatim, (1/44o/no. tSZZl.
resT 1qi66 41 Majruhin, (z/3or -go8l.
1es8 41 114u,*ththa' Al Imam Mahk (2/4f;01.
lese*halnlt Al Bukhari, no. 66L7.
t96o''gr*, Abu Daud, rr:.. 3263; Sumn At-Tirmidzi, no. 1540; Sunan An-Nasa'i, no

3797,3762 dan Sunan lbni Ma.iah, no. 2092.
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atau 'iiwa Muhanmad betada di

,jo- ltlr;tlrstt ,L*.[r',. r]-rv,ro

.:uPt :A,t,u;1t Ft,ut':)t

Atrnad1961 6* Abu Daudl%z d'oi riwayat Abu Sa'id dengan

lafazh kedr.ra, dan dengan lafazh, 9te q$i tD*'i Dat png iiunku

bqada di angan-I@\

,- '-r.o-*s

2785-166021- Hadits: - Dosdos benr adalah:

Mempersekutulan Allah, dwhaka terhadap kedua orang fua,

membunuh dan bercumPah Palxt'"

Al Bukharilr5e 6ri lru6its Auullah bin Amr bin Al Ash, dengan

redaksi ini.

156031. Diriwayatkan juga oleh At-Tirmidzille4, Ibnu 11i66r',1e55

dan Al 1-1uLirr1e66 dari hadits AMullah bin Unais Al Juhani, dengan

lafazh: lrDi antam doa4os baar Wng palng baali tanpa

menyebutkan , 4, F @anbunuh iiunl,dan dengan tambahan: '.;l; t

?:;-* *,fXi'r qla \t,*-f,, ga lb W,Y\b, * |w- !", !,"
*Ui, VidaHah s6@rzng basumph dangan (nama) Allah dangan

t96L 14**4 Al Imam Ahmad, 3/33, 8.
re62 S** abu hu4 no.3?-64.
L%3 stnhih Al Bukhai, no.6675.
1964 5r-, At-Tirmidzi, no.3020.
t%s shahiti lbni Hibhn, t€rbitan Al lhsan, no' 5553'
Lw Al Musadmk (4/2961.
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sunpah plsu ltalu dia memasuklan ke dalamngll9sT t"os6i sayap

nydmuk, k@nli Allah akan meniadil<an seteril<aan di dalam hatin5n

pada hari kiarmfl-
i. ,+

.:Fl u ,rb';*it :L:*.[rr. t]-rv,rr

278G166f/;1. Hadits: 'sumpah (dibebanlan) atas otang

Wng menginglani-"

Al Baihaqil!)68 6ur1 hadits lbnu Abbas: Bahwa Nabi $ bersabda,

,g,3r-iir * 4r|#t ,n4,;1t ;i,it1iE, J;it ,e,*T;",ar',pzl i
*1 ,y 

"b'Uiri 
(Sandairyp manusia diberi berdaarkan Haim-kalim

mereka, tanfu bnSak oftng 5nng al<an mangHaim hqhak atas) damh

oftng-omng lain dan harb-hafta merel<a. Akan tebpi (katnjiban

maunjulrlan) bukti abs pangHaim (paruduh/patdakw;a) dan sumpah

atas gng mangfigl<ar)-

Ini jnsa terdapat di dalam .4sh-Slnhihatu]e6e dengan lafazh:

* &flr rP';rAt'#: A**, tebpi (karaiiban) sumph aals omns

jang dittduh-

Nanti alon dikemulokan pada p€rnbatnsan tentang

h.duhan/klaton

r%7 pi dalam naskah aslinr dicanhrmkan (dengan lafaz*r): tj4l-16 (htu mqryambil

dad.nfl, dan pada rnskah g dan: dicantumkan (dengan lafazh): r.{4 S$ gau

matcumngi &rin@, sedangkan png dicanfumkan di sini dari referensi-referensi

bkfuii dan derndkian iuga yang diriwayntkan oleh lebih dari seorang P€ngarang.
reoa a"-5r-, Al Kubm (5/332, 70/252L
Le69 shalilr Al erffirad no- 2574 dan shahih Muslim, no. 1711.
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2787-t66051. Hadits Aist/ah secara marfu' dan mauquf:

'sesungguhnya sumpah hampa adalah: 'Tidak, demi Allah,'

dan' Tenfu, demi AIIah-'"

Abu Daud,lezo Al BaihaqileTl 6r, Ibnu HibbanteTz 6*i hadits

Atha' bin Abu Rabah darinln: Bahwa Rasulullah $ bersabda mengenai

perkataan (sumpah) hampa: lri di ,!iY ,4.G,y), ,::l sL Vaitu

perkaban s6@n,ng di rumahngdszs' 'sekali-kali fidak, demi Allah,'

dan'Tanfu, demiAllah.'

Abu Daud berkata, "[.ebih dari safu orang meriwayatkannya dari

Atha" darinya (Aisrah) secara mauquf Ad-Daraquthni menshahihkan

mauquFnya.

Diriwayatkan juga oleh Al Bukhari1974, Asy-Syafi'i 1e75 6r",

y4Lr975, dgri Hisyam bin Urwah, dari ayahnya, dari Aisyah, secara

mauquf.

Diriwayatkan juga oleh Asy-Syafi'ile77 6uri hadits 'Atha' juga

secara mauquf.

L97o Su7ar| Abu hud, no. 3254.
re?t 4r-gr-, Al Kubm(LO/491.
te72 shalili tbni llibban, terbitan Al lhsan, no. 4333.
1e73 pl dalam naskah 3 dicantumkan (dengan lafazh): fbunnalnwl. Sedangkan apa

yang dicanhrmkan di dalam naskah aslinya sesuai dengan apa yang dimuat di

dalam sunan Abu Daud, sumn Al Baihaqi N Kubm dan referensi-referensi

takhrijlainrll.la.
te74 slnhili Al Efukhari, no. 4613.
te7 s 14*,-6 As!,<infi'i, h. 226.
Le76 MuwdflTtha' Al Imam Mahklz/M7\.
te77 Musmd Asyq/afi'i, h. 352.
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yf, jr,1lri, tdt
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f;1 .rit*aht,t* ;rtll ,q;Gi.,titl,o.
.c

.,-JtrttL Wfti.f)
i.t:t) ' Hadits Al Barra' bin Azib: Bahwa Nabi &

memerntahkan mereka fujuh hal lalu dia menyebutkan di
antaranyla: melaksanakan sumpah.

Mutbfu alaih, dan telah dikemukakan pada pernbahasan

tentang sirah.

* Hadits: "Aku pasti akan memerangi Quraig7."

Telah dikernukakan di permulaan bab ini.

,,Sv'J!: ;a ht ,I-* Ct"of ,L-l-.[',r.r]-vv,rr
:r{i.r,h, i::,'01 ,Jw w- *'.*L u

278&t6k6l. Hadits: Bahwa Nabi * bersaMa,
'Banngsiap berutnpah atas suafu sumpah, Ialu dia
mengatabn, 'InsSaa Allah,' maka dia tidak melanggar."

61-ar-;651978 dan ini lafazhnya, An-Nasa'i 1979, Ibnu

Majafileao dan Ibnu l{bban1981 dari hadits Abdurrazzaq dari Ma'mar,

dari Ibnu Thawus, dari a1Bhn3n, dari Abu Hurairah, secam marfu'
dengan redaksi ini.

7978 5r-r, 41-Tmridd, rc- 1532.
1979 Suw, AbIUaJai\ no. 3855.
L98o 5*-r, tuti lttahh, rp. 2lO4-
t98l shahili lbi llibban, terbiatan Al lhsan, no. 4341.
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AlBu}fiarimengatakansebagaimanayangdifuturkanolehAt-

Tirmidzilg82 "Abdurr azzaq keliru dalam hal ini, dia meringkasnya dari

i"r*-eU t'ivri, * lidlllt,.ii'l. :Sa's\r;'i' o$"'tt1 "' lsesunssuhnw

sulaiman bin Daud berl<ata, 'Malam ini sunggah aku akan menggilir

tujuh puluh isteri ..) al hadits. Di dalamnya disebutkant 'hr 't3 
i\ 16i

"J-i-l) 
lseandain5n dia mangucapl<an: InsSaa Allah' tentu dia tidak

melanggatl. Di dalam riwayat dengan sanad ini'"

Aku katakan: Hadits ini terdapat di dalam Ash-shahihaintes3

secara lengkaP.

1660Tl.Haditsinimernpunyaijalurperiwayatanlainnya;
diriwayatkan oleh AsySyaf ilg&r, Alxnad19ss, pild penyusun kitab-

|iltab Sunan,1986 16,.,., Hibba'11987 dan Al Haldm1988 dari hadits Ibnu

Umar dengan lafazh: * f b'!i 'il,iy, ';* 'f"""'t '&ti 1* U
(Barangsiapa bersumpah lalu dia mangecualil<an' maka iika mau dia

melaksanakan,danjikamaudiabolehmeninggalkantanPa(diansgap)

m elanggam5al - 1.:11*61989 An-Nasa' i:

SedangkanllafazhllesoAt-Tirrnidzi',-;lb'*')t'ltr"gbt']lul

(kludiamengatal<an:Ins5aaAllah,malatidakadapelanggamn

1982 gr*, 4tTirmidzi, 4/108.
L983 ,1ru1i16 At Bukhai,no' 2819 dan shahih Mudim' no' 1654'

L984 74u'67u1 4"^5*2r, wa Al Abar, no' 5802'
L98s 14r*u4 At Imam Ahd,2/6,4&49, L53'
Le85 5** Abu Daud, no. 3261: g262; Surnn At-Tirmidzi, no. 1531; Sunan An-

-irxx,i, 
no. 3793 dan &trnn tbni tutaiah' no' 2 105'

t987 
"1ru1ri1r'16ri 

Hibban,t€rbitan Al ltsan, no' t1339'

Lw At Musadral< (4/303).
rw lo/otlsl-
lggoDidalamnaskahaslin!,adicantrrmkan,"SedarrgkanrirrrayatAt-Irmidd",

sedangkan png dicanhrmkan di sini dari rnskah P dan -'
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atasryn). Adapun lafazh pam pemwi lainnln: A-:'y'.tii 1-a*a dia telah

manguwlil<ar).

At-Tirmidzi berkata, 'Kami tidak mengehhui seoftmg pun yang

mqinarfu 4<awtya selain Ayyt,b As-Sikhtlpni." Ibnu'Ulayyah berkata,

"A5ryub terkadang menmr{u.kannya dan terkadang fidak memarfuL

kann5a." Dia juga berkata, "Diriwagratkan juga oleh Malik, 'Ubaidullah

bin Umar,lryl dan lebih dari safu omng, secara nnuquf

Aku Latakan: Itu terdapat di dalam Al Muwathtlra'reez

sebagaimana yang dikatakann3n.

Al Baihaqilee3 6"r1*1u, "MarfuLnya hdak shahih kecuali dari

Ayyub, ruunun dia [mgul1994 dahm hal ini. Stafus matfuLnya &-
mubb'ah oleh Al Umari Abdullah, Musa bin Uqbah, Katsir bin

Farqadl9s dan Ayyub bfor Musa-"1995

ti ,""S,lliiu. tritfi .t :Lt*.[rr.r]-rv,rr
nu" vf rytfi r,,.

2789166081. Hadits:'Janganlah l<alian besunpah
dengan ftana) bpak-bpak kakan dan jangan pula dengan

199r yu61 hrm Fhfrh bin Aslrim bin Unrar Un Khatrtrab. .
ree2 114u,*nini"' Al Inn rT lrtaflr 12/4771-
tees 4"5.-, AI Kubm 11:0/461
1994 Di datam naskah aslinya dicantumkan: tl3 (ragu), dalam bentuk madhi, sedangkan

png dicanhrmkan di sini dari naskah g dan -. sqla Sunan At kihaqi-
199s yu6ri diriwaSatkan oleh Ar.Nasa'i, sebagairnara yang disebutkan di dalam

anotasi naskah aslin!,a- l;Int Sutnn An-Nas1, tto.3828.
19%'rYakni diriwayatkan oleh hnu Hibban, 5ang disebutkan di dalam

anotaSi naskah aslinlra. Lihat terbitan Al lhsan, no. 4340.

{3",6\.
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(nama) ibu-ibu kalian- Dan ianganlah l<atian bercumpah

kecuali dengan (nama) Nlah-"

Abu Daud,l9s7 'An-Nasa'1,1998 Ibnu Hibban1999 dan Al

Baihaqizooo dari hadits Abu Hurairah, dengan lafazh: li ,'$!fi'. f;y; I
tt j yt'-Jjl?t'r, l- ry-Jiy; ri, ;rclrr rt, €".q\ {Jansantah katian

besumpah dengan (narna) bapk-buryk kalian, iangan pula dengan

(nama) ibu-ibu kalian, dan iangan pula dengan (nana) pam sel<utu- Dan

janganlah kalian bersumph dangan (nama) Allah kecuali kalian iuiul.

t66091. Disebutkan di dalam Ash-Shahihah?o01, dari hnu Umar

dia memarfulkannln: l- lf 'AJ;;-'1,-i t;le ,tS ,i (kmngsiap

bersumph, maka janganlah besumph kquali dengan (nama) Ailafit.

Al hadits.

2790-166101. Hadits: Bahwa Nabi $ dapat menlrusul

Umar ketika dia berialan di dalam rombongan, lalu beliau
mendengarnya bersumpah [dengan (nama) bapaknyal,2ooz

maka beliau bersaMa, " Sesungguhn5m AIIah melarang kalian

bersumpah dengan (nama) bapak-bapak kalian. Barangsiapa

wng bersumpah mal<a hendaHah bersumpah dengan (nama)

atau, atau diam.' (Jmar berkata, 'Maka setelah ifu aku tidak

1997 5**, 4bu hud, no. 3248.
L998 gr*, 4rr-Naa'i, no. 3769.
t999 shahili lbni Hibfun, terbitan Al lhsan, no. 4357.
2w ,4s.1umn Al Kubn, L0/29.
2@r shaliili Al Bukhai, no. 3836 dan slmhih Mrslt4 no.1647.
2@2 gi dalam naskah asliryra dicanhrmkan (dengan lafazh): "Dengan nama Allah," ini

. salah, sedangkan yang benar adalah png dicantumkan di dalam naskah ; dan ---.
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pemah bersumpah, baik menyebutkan atau menceritakan.'
Yakni menufurkan dari selainku.

i,:,: 
Mutbfaqalail)'z@3

' Hadits: Bahun beliau $ mengahkan kepada orang
baduy l6ng berkata, 'Aku tdak al<an menambahinSn dan
tidak pula mengurangi,' "Beruntutglah dia, demi bapakn5Ta,
jika dia $s1721'."2oo4

Mutbfaq alaih dar5 hadits Thalhah sebagaimana yang telah

dikemukakan pada pembahasan tentang puasa.

2791-I66ttl. Hadits: Bahun beliau * bersabda,
" Barangsiapa berswnpah dengan *lain (nama) Allah, maka
dia telah kufur-"

Abu Daudz@S dan Al Hakim,2o06 dan ini adalah lafrzhnya, dari

hadits Sa'd bin Ubaidah, dari hnu Umar, dengan redaksi ini.

zam 
"61ri11 

At Buktnti, no. 6647 dan shahih Msbq no. 1646. Perkataan penuts
"Yakni m€nufurkan dari selianlm" fi<hh terrdapat di dalam riwayat mereka berdua,
dan tidak puh di dalam riwapt selain mereka berdr.ra. Jadi ini adalah penafsiran
dari Imam Ar-Rafi'i, sebagainrana yang dip€ringad{an oleh lbnu Al Mrnaqqin di
dalalr. Al BdrAl MunA,9/457.

2oo4 Al Hafizh Ibnu Hallr mengatakan, s€bagairnana disebutkan di dalam anotasi
naskah aslingra, "lnti penyingkronanrln, malunrt suahr pendapat: bahwa itu
terjadi sebelum adanya larangan tersebut. Pendapat lain menyebutkan: Asalnp
adalah: qtallahi (derni Allah), lalu terpdi kesalahan penulisan. Pendapat lain
menyebutkan: bahwa itu merupakan tambahan dan fidak dimaksudkan
sebagai sumpah. Untuk hal ini mereka menyebutkan bukt-bukE penguatnya, di
antaranln. ucapan seorang penynir: .+-;li t4;itii,s-!j,:t-i Maka tidak, demi

,-.,,bapakku, musuh-musuhnya Udak akan beritahu)." Silakan lihat juga Fath Al Ban

..n,h,'yu hnu Hajar, L/LO+LO8, 1 1,/53&534.
2oos 5*a7 Abu Daud, no. 3251, lafazhny.a: lt?iui (maka dia syirit).
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Disebutkan juga di dalam riwayatrya yang lainzool, '&- crn- ,y
!:tniirr i1's Q. getiap sumpah 5ang disunphkan tanpa (ru-) Atbh

maka itu adalah

Z792-Perl<ataan penulis DiriwaSTatkan iuga bahwa

beliau bermMa, " --- mal<a dia telah $/irik-"

Ini terdapat di dalam riwayat Alrnad2008 dari jalur ini, dan juga

di dalam riwayat Al Hakim. Diriwaptkan juga oleh At-Tirmidzizooe 6*
hnu Hibbanzolo 6uri jalur ini juga dengan lafazh: '!:;ftVl; U (maka

dia telah kufur atau syirih.

Al Baihaqi2oll b€rkata, "Sa'd bin Ubaidah tidak mendengamya

dari lbnu Umar."

Aku katakan: Diriwaptkan juga oleh S5ru'bah, dari Manshur,

darinya, dia berkata, "Ketika aku di tempat Ibnu Umar..."

Diriwayatkan juga oleh Al A'masy dari Sa'd, dari Abu

Abdun:ahman As-Sulami, dari lbnu grour.2ol2

20o6 41 714*64*1, (L/L8, 521.
2@7 Al Musbdmlk (l/181.
z@8 14*,*6 Al lrrnm Ahnad (2/62, BT, l25l:
zctcrg Sunan At-Tirmidzi, no. 1535.
zolo t7u1ii1i lbni Hibban, terbitan Al lhsan, no. 4358. di ddam riwaptrya dicantumkan

(dengan lafazh):...ryf ti 1... naka dia te'hh syiri$.
2oL7 4"-5.pp Al Kubm (LO /291.
2ot2 N Mizzi menjelaskan itu di dalam Athmfny4 S/47942O. Driurayatkan juga oleh

hnu Hibban, no. 4358, dari jalur Al Hasan bin Ubaidullah An-Nakha'i, dari Sa'd

bin Ubaidah, dia berkata, "Ketka aku di tempat hnu Umar -.."
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y'ii:a:k3 *y G JG *r;r,ht ,b'fi ,L**

* Hadits: Bahwa beliau * bersabda di dalam hadits
Rukanah, " (Demi) Allah, engl<au fidak mengfurginlan kqwti
se,ll.i?"

Telah dikemukakan pada pembahasan tentang tatak.

Ar-Rafi'i berkata, 'Tidak dicanfumkan di dararn safu pun naskah-
naskah hadits dengan menggunakan parfikd. sernentara di dala,rn asal

5nng bagns dafi Musd ,ahmd diartnrrith,an dengan "as/.at4l'3, tapi
dengan jar*ou lebih terpercaya. Dan har Lri dihmFkl'rpors deh
Riwalnt At-Tirmidzi dengan laf,azh: 'Lalu bdiau bercabda, tti tmrf
Allal?), aku jawab: 'Derni Allah...'.'

.[r'r r v]-vvrr
t)it 6'.-k; !r: 2#'

2793-166121. Perkataan penulis Diriurayatkan bahura
beliau & bereabda kepada Ibnu Mas'rd, .(Dufi) Ailuh,
engl<au telah menbunuh Abu Jahal?' dengan nadnb-

2013 yu6ri partk€I p€r!/ebab Aankdh. Dernikinn Fr.g ds€hd.n d[
dalam anotasi naskah asfiq/a.

2014 yu6rl dengan pot i.-" parukel itr Demilrran s€bagairBrra
disebutkan di dalam anotasi naskah asliqn.

2015 p; dalam naskah p dicantumkan' "Hal itu dis€bufl{an d dalarn ri.rayat At-
Tirrnidzi." &mentara di dalam naskah H dicant-unlon: .Mengerni hal itu
terrdapat riurayat At-Tirrnidd. "

riq5 tl'c-,\')l G

iU,sC *t *ah, J2'6 t|i ,tj
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Aku katakan: Aku tidak melihatnya deng art nashab, bahkan

diriwayatkan oleh Ahmadzor5 dan Ath-Thabarani2o17 6uri jalur Abu

Ubaidah bin Abdullah bin Mas'ud, dari ayahnya, mengenai kisahnya

membunuh Abu Jahal, dia berkata, "Lalu aku berkata, 'Wahai

Rasulullah, sungguh aku telah membunuh Abu Jahal.' Beliau pun

bersabda, tri lf d! f ,.r. in VOorril Atlah Wng tidak ada sesernbahan

sdain Die\ Aku pun menjawab, '(Derni) Allah yang fidak ada

sesernbahan selain Da, sungguh alnr telah membunuhnya."'

166131. Diriunyatkan juga oleh Ath-Thabamni2o18 61*i hadits

Amr bin Maimun, dari lbnu Mas'ud, dengan lafazh: "I alu beliau
bersabda, titi lDemi Allalll, aku lawab, 'Demi Allah.' Sampai beliau

tiga kali."

'Driwq5ntkan juga dengan lafazh-lafazhnya lainnya, dan yang

benar adalah dul.ryran jar-

ir: ,iG *3 *e h, Jr'6 :le,"y.[rrr t]-vvrt
,i(,y)dfl irl 1l

279+I6t4l. Hadits: Bahwa beliau d$ bersabda, nDemi

AIIah, seatngguhnya dia futar-benar diciptal<an unfuk
memerintah."

Mutbfaq ahi#ots dari hadit Ibnu Umar: "Flasulullah &2o2o
mengirim ufusan, dan beliau nrengangkat usamah bin zaid sebagai
pernimpin mereka..." al hadib.

zot6 74uo-4 Al L nm Atumd (7/4441.
2or7 At Mu'iiln At tkbir, rrc,. 84698411, tt46l1, UZ4.
?l:8 Al Mu'ian Al lGba,lo. 8475.
2ore shahili At Bukhari, no. gZgO dan st ahih Muslim, no. 2426-
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Di dalam naskah asli pengamngaozl plf,vpat coretan pada

lafazh:|gs lbenar-batar diciptal<ar).

2795-166L51. Hddits Uqbah bin Amir: " Tebusn nadar
adalah tebusn sumpah."

Dia mengulangnya di ternpat lain, dan ini adalah hadits shahih,

diriwayatkan oleh Muslim,2o22 66u Daud,2ozs At-Tirmidzi2oz4 dan An-

11u*,i.2025

2796-Perkataan penulis: Ada banlrak hadits yang

menuniukkan waiibn5p memenuhi nadzar-

Aku katakan: Di antaranln:

t66h5l. Hadits Immn bin Hushain yang dia marfuLl<artt u,,tlt'p

i? ...(s"ou*-ou* manusk adalah genaasiku...) al hadits, di dalamnya

disebutkan ,'of it: oiq-?'i;* j --- t*orroai* akan dabns suatu

l<aum 5ang bqnadar narnun tidak mqnqtuhi .--) al hadits.

27g7-165L71. Perkataan penulis Pembai'atan di zaman

Nabi $ dengan beriabat tangan-

Abu Nu'aim di dalam Al Ma'1if2lr2o26 dari hadits Bt'rha5ry6[2027

binti Abdullah Al Bakri5ryah, dia berkata, "Aku diutus bersama ayahku

zozo 1u76971.
2021 Yalsd Ar-Bafi'i, sebagaimana dis€bu&an di dalam anotasi naskah aslinya.
2022 t1-12i1i Musliq no. 1645.
2023 sunt| Abu Daud no. !X123.
2024 SuTan At-Tirmid{ no. 1528.
2025 SunarTAn-Nasa ), no. 3832.
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kepada Nabi $, lalu bdiau r"-,S,ui"t kar.rn l€bld deryru rnenlrbat

mereka, dan mernbai'at kaurn u,anih tanpa m€dabat merdra- l-alu

beliau melihat dan mernanggilha hlu nugusap kepahku,

lalu mendoakanlnr dan orang hralnt" Dtl berftata, 'l.a[r da rnernlnrrryBi

enarn puluh anah ernpat puhrh lakilald dan dr.ra puhrh peftrnpn.ran- Dari

mereka drn puhfi orurg gugur s€bagi gn[rid-"

Dis€budon di dalam esn^SUhilnarW tr AEEtt: Bahm
Nabi $ tdak p€rnah meniabat targanwanita-

166191- Dhiwayatkan iuga denril<bn cileh AtnrnP dad hadib

Ibnu Urnar-ffi

16620l- A*FThabamni2osl meriwayadran datri fEfts ltt"'dl bto

Yasar: Bahura l{abi Er menrtrbd lann warritaz8z sad Bai'at Ar-

Ridhunn dari bafikl<ah.

16fl211- Ibnu Flibbanrc medurayadon ff haffs Urrnirmh
bint Raqiqah socara nmr{u': ldlr'e-J;i A(krgfnry atil., ilak
manjabt turyw uranifl-

m%; l{a'rifat A*gntnblt 6/321 9 /rc- 7il5}
mn gidahm nrclrah ..ti,!ts dicanhrrnlan derErr pern, srycni fu fla psrtunan

AI fhffdt d dabm AI Islnbah Q /53l* BrilEt lph bni Esr Al ftuilplil dqtgilt
meqgatalort'Dengan tufiid rrilBlrqlgtDralr(bqft& dgfl'

mzs 4-1ri1i 41 Brldnd rc. 2713 dan Mf,, Dfie4 rp- 1&5-
nD Mwrad AI hnn r4tund W2131.
2o3o Derrila', dlcartrnkan di dalam rndtah aselu rrEBilrf ku At ifrlaqqtu d

&lam Al M Al Lfinir 9/4661, pada archirrya tto- 81, serghn lpg b€lne
Ibrnr Urnar, scbagaimana dh dc&rn Al ltfrd, fu Ffr Ar lirq;r'd-

Nr Al Mu'int N l{afufw N/Nl/w- 43q- hli sEd dni if daraq sn&rya
tqrdapat'Ahb bin rlaft Al Muzani, dalemalL

ns2 gi dahm anohd naskah adtotya dlca{r{sr 'tti pcrryirghuErqp, bahm
bdEau tidak meni$at targan nprrdra hrr uruih) hF p.qih&g,/pdapb,
dan bdEau m€r{abat nrerdo dengm p€lghahrg/pehds.'

Aku katalon' Perrytrgloonan adalah cabag dai pertstlftrl &t IEfib ffiry
merrfr$at hBBn merdca [<aum uanih) adabh lnfib yrg sry*- An{
selrirgsa sarrn sdrah tidak diarrggap- Jtr&ht a'hn
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166221. Ahmad2034 meriwafitkan dari hadits Abu Abdunahman
Al Juhani, dia berkata, "Ketika kami sedang bersama Rasulullah $,
tiba-tiba muncul dua pengendara ..." al hadits, di dalamnya disebutkan:

"Bahwa masing-masing dari keduanya berkata, 'Bagaimana menurutmu

tentang orang yang beriman kepadamu, membenarkanmu dan

mengikutimu narnun belum pemah melihaknu.'Beliau menjawab, 'i;.*
ia}'j leoOutugaun dia, kemudian berbahagialah dia). L-alu

mengusap tangan beliau dan berlalu."

2798-Perl<ataan penulis: Ketika sampai pada
argumenzo3s, beliau mengurutkannya pada sumpah-sumpah
yang mencakup dzikrullah, talak, pemerdekaan budak, haji
dan sedekah harta.

Aku katakan: Dia menyebutkan i1u ....2035

2799-166231. Hadits AMurrahman bin Samurah'
'Wahai Abdurrahman, janganlah engkau mominta jabatan
..." hadits yang masyhur. Di dalamnya disebutkan: 'Maka
laln*anlah Wng lebih baik itu dan tebuslah sumpahmu."

Muttafaq 'u1uXi.2o37

Diriwayatkan juga oleh Abu Daud2038 dan An-Nasa'i2039 dengan

mendahulukan penyebutan penebusan sumpah.

2033 shalili tbni Hibban, terbitan Al lhsan, no. 21553.
2034 Musnad N Imam Ahmad, 5/152.
2035 pnrn1Li-l di dalam naskah aslinya, naskah H dan naskah ;: Dan banyak hadits

yang menyebutkan tentang aqlunen ....
2035 pi sini kosong di semua salinan manuskrip, dan alinea ini tidak tercantum di

dalam Al BadrAl Munir.
2037 shalTiti At Bukhari, no. 6622 dan shahih Muslim, no. 1652.
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Disebutkan juga di dalam riwayat mereka yang lain2oao, ,*'#
?'$.rlJr FJr j qt- lMaka tebuslah sumpahmu kemudian takukantah

gng lebih baik itd.

2800-166241. Perkataan penulis: Disebutkan di dalam

suafu riwalnt: " Banngsiapa telah bersumpah dengan suatu
sumpah, Ialu dia melihat Wng lainn5a lebih baik dart itu;
malra hendaHah melalrukan tmng' Iebih baik itu dan
hendaHah menebus sumpahnya."

y,rr1i*2041 dari hadits Abu Humimh, dan di dalamnya terdapat

kisah.

166251Diriwaptkan juga oleh Alunad2042 dan Ibnu Hibban2043

dari hadits Ibnu UmaPo4 seperti apa yang dimuat di sini.

Mengenai hal ini ada riwa5nt lain:

166261. Dari Ummu Salamah secara mar{u': f- r-b'&',i
W'i ,t,l,'- ,f ';# * t? a;(it 1*mnssapa tulah bersumpah pada

suatu sumph lalu dia melihat Sang lebih baik dari itu, mal<a hendaMah

2o3n Swzarz Abu Daud, no.3278.
2039 Swmn An-Nasa'i, no. 37 82-37 84.
M Sunan Abu Daud, no.3278 dan Sunan An-Nasi no. 3783.
2o4l t6u1'ri1, Mustim, no. 1550.
2042 14**6 Al Imatn Ahmad (2/7821, 2O4,2LL-212.
2043 t1r4ii1i lbni Hibban, terbitaqAl Ihsan, no. 4347.
2044 p.-i6r'r dicanfumlon: "lbnu Umar" di semua naskah manuskrip, sedangkan

yang benar adalah: hnu Amr. Tampaknya kesalahan ini dari hnu Al Mulaqqin
sendiri sebagaimana di dalam Al Badr Al Munir (9/M8). Lihat yang benamya di
dalam shahih lbni Hibban dan lttihaf Al Mahamh (9/587/no. 11994).
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menebus sunpahng ifu, ketnudian melakul<arlt Di dalamnya terdapat

ksah. Diriwayatkan oleh Ath-T1ru6*-1.2045

28OL-166271. Hadits Abu Musa Al Asy'ari: 'Aku tidak
pemah bersumpah dengan su.rfu sumpah lalu aku melihat
yang lainnya lebih baik darinya kecuali aku melakukan ]rang
lebih baik itu dan menghalalkan (menebus) sumpahku-"

Mutbfaq alailPo$, dan di dalamn5ra terdapat kisah.

riy ,it-Z) )-;")l .[rrva,]-vl.v

.'k'tAt'e!b|r+
d ;,tt rl :a;--

2802-166281. Hadits: "Ketahuilah, sesungguhnga di
dalam tubuh terdapat danh. Apabila dia baik
mal<a baiHah seluruh tubuh..." al hadits.

Muttafaq ala;Pou dari hadits An-Nu'man bin Bqsyir.

* Hadits : " Dihalallan bagi kita dua bangl<ai dan dua
danh.-"

Telah dikemukakan pada pernbahasan tentang najis.

2803-166291. Hadits: Bahwa beliau S tdak pemah

memakan sedekah , dan beliau menerima hadiah.

2w At Mu|anz At t6ba,\n23/3O7/no.694.
2w shahih At Bukhari, no. 3133 dan shahih Mudim, no. 1649.
2047 shaliil, Al Bukhan', no. 52 dan shahih Muslim, no. 1599.
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Muttafaq alaih2o4g dari hadits Abu Hurairah: "Flasulullah ,6$,

apabila diberi makanan beliau menanyakan2o49 tentangnya. Jika

dikatakan hadiah, maka beliau memakannya, dan bila dikatakan

sedekah, maka beliau tidak memakannya."

t66301. Ahmad2050 dan Ath-Thabarani meriwayatkan dari
Abdullah bin Bisr: "Rasulullah $ biasa menerima hadiah dan tidak

menerima sedekah ."

Makna ini telah dikernukakan pada pembahasan tentang hibah

dan pembagian sedekah /zal<at.

' Hadits: 'Budak mukatab tetap sebagai budak selama
masih ada dirham (gn7 terhutang) atasn5/a.-

Nanti akan dikemukakan pada pembahasan tentang kitabah
(perjanjian pemerdekakan budak dengan mencicil penebusan

kemerdekaan dirinya).

13',j icl'fr-'of #.k* :Ly. [rrr\]-Y^ . r

.P);
280+166311. Hadits:'Tidak halal bart seorang muslim

mengucilkan eudanng lebih dari tiga (hari) ..-"

Muttafaq alaih dari hadits Abu A1ryub2051 6rl Anas.2052

2w shahih At Bukhati, no. 2576 dan shahih Muslim, no. LOZ7.
zwe lo/oggl.
2o5o Musnad Al Imam Ahmad(4/L89).
2ost shaliiti N Bukhari, no. 6077 dan shahih Muslim, no. 2560.
2052 t1ru1i16 41Bukhai, no. 6065 dan shahih Muslim, no. ZSS9.
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l66g2l.Riwagnt y*1irr,20s3 dari Ibnu Umar: ';$-'ot U'p.kl
furi l-,1t O:i, tt-lt 1ma* hatal bagi s@mng mul<min mengucilkan

audamn5a lebih dad frga lnri.

156331. Dan dari hadits Abu Hurairahzoil' PLj 'S.i:;g l
(Tidak ada pq'Atrcilan sddah tisa (lwi)

Riunslat At-Tirmi&izoss 6ri Abu Humirah menyenrpai hadits

lrang pertarna

t66341. Riurayat Abu Daud2055 dari Ai1ph mr2nyerupai itu.

t6635]- Riurayatny62o5z dari Abu Khirasy secara mar{u': |P U
*:t :'l;;ir '4 ,iL i6.t lkmngsiap mangacilkan audamnya selama

sebhun, maka ifu snm dagan manunphkan danhnpl.

280S166361. Hadits: Diriwalratlran: Bahwa Jibril
mengajarlran Lepada Adam kalimat-kalimat ini (yang

artinya): 'Segalia puii bagi Allah dengan - pujian yang
menyempumakan nikmat-nitrmat-Nya dan membalas
tambahanryn.' Dan Dia berkata, 'Aku mengajarimu
himpunan puiian-'

2053 stntili MtsttT\ rr.- ?.1>61-
zoEA dzahih ML6b\ trr.- ?.fi2-
2055 Sr-, At-Timidzi, rp- 2O23, lafazhnla: "Dibutralan pintu-pintu surga pda hari

Sqin dan l(atnis, lafu pada kdmnja dkmryrn bagi siap gng tidak
manpasd<utulan Ahlt darypn sauatu pw, kaali dua omng 5ary saltg
mangucillan tdak.Mqar ap), dilablan 'Tolaklah kdua onrg ini hiryW
kdwtp danni'"

20!'6 shahili Al Buklmri, no. 491.3.
2057 5**rr 4bu htd, no. 4915.
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Ibnu Ash-Shalah mengatakan di dalam Al Kalam 'ala Al Wasitb

nya, "Sanadnya dha'if, terputus dan tidak bersambung."

Aku katakan: Tampaknya dia menemukannya hingga

merincikannya.

Adapun An-Nawawi, dia mengatakan di dalam Ar-ftadhaFos8
mengenai masalah pujian gnng paling baik, "Untuk masalah ini tidak ada

dalil yang dapat dijadikan sandaran."

Kemudian aku menernukannya dari Ibnu Ash-Shalah di dalam

Anali-nya dengan sanadnya hingga Abdul Malik bin Al Hasan, dari Abu

Awanah, dari Ayyub bin Ishaq bin Safadi, dari Abu Nashr At-Tammar,

dari Muhammad Ibnu An-Nadhr, dia berkata, "Adam berkata, 'Wahai

Rabbku, aku disibukkan dengan pekerjaan tanganku, maka ajarilah aku

sesuafu yang.rnengandung himpunan pujian dan tasbih.' Maka Allah

mamhyrkan kepadanya, 'Wahai Adam, apabila engkau di pagi hari

maka ucapkanlah tiga kali, dan apabila engkau di sore hari maka

ucapkanlah tiga kali: i..r-;i 'rie-t 'a-rir. et j- r:f ,loffi"q : iit .3;ir
(Sqala puji bagi Allah Rabb sqnab alam dengan pujian yang

menyanpumal<an nihnat-nilonat-N5a dan membalas tarnbahannya),

maka ifulah himpunan pujian dan tasbih."'

lni mu'dhal (Sugur dua perawi atau lebih di dalam sanadnyn

s@ara benrnrtan).

' Hadits Jibril mengimami Nabi &.
Telah dikernukakan pada pembahasan tentang shalat.

t t*f,ic:r,ir;3g,flir €i'* $1 :q,o.

2oB Ra udhat Ath-Thali bin (7L / 65-66).
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' Hadits: 'Dianglrat (pena pencatat keslahan) dari

unatku Wng kealahan, tlang lupa dan Wng dipal<a atasnya

Telah dikernukakan di akhir bab sSpmtssyarat shalat dan pada

penrbahasan tentang thalaq.

166g7l. Hadits: Diriwaptkan, bahwa beliau $ bersaMa, g.lJ

*- lO Jt Wau* @ianswp) ada sumpah pada onng 5nng dipal$dt'

Ad-Daraquthnizose dari hadits Watsilah bin Al Asqa' dan Abu

Umamah. Di dalam terdapat Al Ha5yai bin Bustham, dia

matutk (riwayratnln ditinggalkan), dan gurunya, 'Anbasah, juga matruk

lagi dianggap pendr.rsta. Kernudian dari ini, hadits ini dari riwayat Ad-

Daraquthni dari gt runlla, Abu Bakar bin Muharnrnad Al Hasan An-

Naqqa"f, Al Muqri Al Mufassir, dia dln'if bagn]n, dan kadang iuga

didustakan

Dalam rnasalah ini Al BaihaqPm berdalih dengan hadits Ais5nh,

Ol*t rl1e V:O'l:ri Wau* ada blak dan frdak pula pernerdel<aan

budak dalan teJramn/plcwd.

jJ- ,tr:, *'i, qn ,^.*al-*.[rrr,r]-Y4.1' 
.:,At k- ,iA ,I -y.t-p tt'&'oy 1]At g6: C l!

' 
2806-166381- Hadits Ai$/ah: Bahwa dia ditanya

tentang seoftrng lelaki lpng menetapkan harta unfuk palang

nse Sumn,M-htqutlni 14/17 1,l.
2w As-Swan Al KubE 7 /357, 10/61.
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Ka'bah bila dia berbicara kepada kerabtl;a. I,Iaka dia
menjanrab, 'ftIerrdaknya) dia menebus smgnrh ihr-

Mahkz)6r dan Al Bailraqizooz dengan sEd Cnlfl\ dan

dishahihkan oleh Ibrru As-Salran-

t66391. Abu naudm meriunyatkan dari (.LE *i1.,ry" nr
dad p€r*ataannla-

28}7-1ffi1. Flditts: Bahwa dilratahan *da tl-"t
bin Khaththab, 'Elagaimaira kalau engtau rndemhdkan
malranan dan minumamrru?" Maka dtl berta@ 'Alilr

Allah berfirman kepada beberaF h*run, 'I(amu
tebh menghabidan rw*imu tpng S6ifr dahn k&*ftryn
dmiawimu (sja)-'(Qs- at Ah$af 146l: 2Ol--

Al H"h", pada pernbatrasan tentarg itnl & dahn At
Mtilmkzoo+ cerri hadits Mush'ab bin Sa'd: Bduxa fffiiah b€dffi
keeada [.Jrnar, (lalu da rn€r{t€hdtonnta} sca-a pilrtsng Hil-
Zhahforrya nursal tapi jika Mr.sh'ab merrdengarrrya dai lffinh rrnlra'

inr bersarnhrng.

2808{,rffi11. Hadits Imran bin Hrrdlain: Bahrm dfrr

dilhngra, 'Apal..hzoos peci merrcutrupi urftft telrcad- Mafra
dia pun mi:niaurab, 'Bila mengutus kepada sang pemfupnn

Nr Al lrtuqathttn' Al bmm,Ittflr?J4Sll.
ffiz *\iineo AI Ififua l1i0/651-
Ms Sit-4 Ahi hd, rc- 3272-M At Mdfratk $/rztl.
2o6s te/6891.
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lalu dia' memberinya pecinga, maka dikatakan: Dia telah
memberinyra pakaian.'

Al Baitnqizo55 dari hadits Muhammad bin Az-Zubair Al

Hanzhali, dari aphnya: Bahwa seomng lelaki menceritakan kepadanya,

bahwa dia'menanyrakan kepada Imran bin Hushain mengenai seorang

lelaki yang bersumpah, bahwa dia tidak akan shalat di masjid kaumnya,

maka Imran berkata, "Aku mendengar Rasulutlah $ bersabda, 
'J.li; 

f

f"it& "*.itkj 
,Q (Tidak ada nadar dalam kemaksiatan, dan

tebusannSn adalah tebusan sumpah)." [-alu aku berkata, "Wahai Abu

Nujaid, sesungguhn5n ternan kami itu bukan orang kaya, bagaimana dia

menebus?" Dia pun berkata, "Seandainya ada suafu kaum yang

menghadap kepada salah seomng pemimpin di antam para pemimpin,

lalu dia memberi peci kepada rnasingmasing omng dari mereka, maka

tenfu rnanr.rsia akan b€rkata, 'Sang pernimpin telah memberi mereka

pakaian.'"

Sarradnya dln'if.

28Og- Perkataan penulis: DiriwaS;atkan dari sebagian
pengarang: Bahwa sumpah dengan narna mana pun dari
nama-nama lpng sembilan puluh sembilan lrang disebutkan
di dalam khabar adalah sah.

Asal hadits untuk anggapan im muttafaq alail?o67 dart:

166421. Hadits Abu Hurairah dengan lafazh: '#: L-i n i,f

zlri, h5 t^brl'A,, ,tt"t (sesungguhnSa Attah memiliki sembilan Oirn
setnbilan nan ir. Elamngskp maghaf-ah5a maka dia masuk suryal.

2066 4"=9**, Al ltubn (10/5G571.
2067 shalili Al BuMnri, no.2735 dan shahih Muslim, no.2677 (6).
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Di dalam riwayat lain disebutkanzo's. t ,r;,A:- gj (Barangsiapa

menghafaln5nl. Di dalam riwayat lainnya lagi disebutkarr4ofls. t4iblr;-l
Vt giaaUan s*eotzng mazghaklntn).

Hadits ini mempunyai beberapa jalur periwayatan, diriwayatkan
oleh hnu Khuzaimah, Ibnu 11i66*2070, 61-nr*i6ri2071 dan Al
Hal<irnzo7z, dari hadits Al Walid, dari Syu'aib, dari Abu Az-Zinad, dari Al
A'mj, dari Abu Hurairah. lalu dikernukakanlah nama-nama itu.

At-Tirmidzi berkata, "Kami tidak mengetahui pada sesuatu pun
png besar dari riwayat-riwayat lang menyebutkan nama-nama kecuali

di dalam hadits ini. Adam bin Abu Iyas menyebutkan hadits ini dengan
sanad lainnay dari Abu Humirah, dan dia menyebutkan nama-nama di
dalamnyra, 

"gT]" 
tidak merniliki sanad yang shahih."

Aku katakan: DiriwaSntkan juga oleh Ibnu Majah2073 dari lalur
Zuhair bin Muhammad, dari Musa bin Uqbah, dari Al A'-i, lalu dia
mengernukakan narna-n una ifu, dan menyelisihi redaksi At-Tirmidzi
dalam segi urutannya, tambahan dan pengumngan.

Tambahannya adalah:,ilu;drr,er 1jir,L-{:.lr,i,ri;ir .ir;r}r,jgir

iuSr ,',Jt ,:rrli ,e$iir ,&,Lt, ,!tit,i.it;.i' (yang Maha Baik, yang

Maha Membimbing, Yang Maha Menunjuki, yang Maha Kuat, yang

Maha Melindungi, Yang Maha Berdiri, Yang Maha Mernelihara, yang

Maha,.Menciptakan, Yang Maha Mendengar, yang Maha Memberi,
Yang Maha Kelol, Yang Maha Terang, Yang Maha Sernpuma).

M slphih Mtsfrn, rr:.. 2677 (51.
Me dnhih At BuWnri, no. 6410.
m?o dnl;ih lbni Hibban, terbitan AI lhsan, no. 808..Nt SuruT AATimridd, no. 3507.
m72 4174*14,u2 lI/16).N3 Stann tbni Majzh, no. 3861.
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Jalur periwayatan yang diiqnratkan oleh At-Tirmidzi itu

diriwayatkan oleh Al Hakim di dalam Al Musbdmk,zoTa 6*ijalur Abdul

Aziz bin Al Hushain, dari Alyub, dan dari Hisyam bin Hassan,

semuanya dari Muhammad bin Sirin, dari Abu Humimh. Di dalamryra

juga terdapat tambahan dan pengurangan, dan dia berkata, "Yang

terpelihara dari Ayyub dan Hisyam tanpa menyebutkan nama-nama."

Al Hakim juga mengatakan, "Abdut Aiv tsiqah."

Aku katakan: Bahkan sebenamln dia disepakafi kedha'iAawrya,

dan dinilai lernah oleh Al Bukhari,2075 y*5rr2076 dan 16t,, yu'ir',.2077

Al Baihaqi2oT8 berkata, "fra dha ifmenurut pam ahli nukil."

Al Baihaqi2oT9 juga mengatakan, "Kernungkinan terjadi

penafsiran dari sebagian perawi. Kernungkinan karena itu Aqr$nikhani
tidak meriwalntkankan hadits Al Walil di dalarn Ash-Slnhih."

Al Qadhi Abu Balor bin Al 'Arabi berkata, "Kami fidak

mengetahui apakah penafsiran ruffi&D?rDo ini terdapat di dalam hadits,

atau dari p€dotaan perawi?"

Aku katakan: Bukti atas 5u1 6rzo80 adalah' perbedaannp,

walaupun hadits Al Walid mempakan SnnS paling niih dari segi sanad.

zo7 a 41 74*1u4rv1i (L/17).
zoTs 4p7*ip, Al l6bir, karya Al Bukhari, 5,/30, dia berkata, "Tidak kuat mentuut

mereka."
2o76 I ;"r, 41 Mian (4/28), ungkapannya: "Haditsnp hilang."
2077 7ri215 Ad-Dauri (4/366/no.21815, ungkapanr4p: "Haditsnya dha'if Makrnnya

menurutnya: sangat dha'il.
2078 Asma' vn,Ash-Shifat (1/33).
20?e lbid.
2080 yu6li keraguan tersebut, demikian yang dicanfumkan di dalam anotasi naskah

aslinya.
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Abu Muhammad bin gur-m8l berkata, 'Terrhng perinciannya

ada sejumlah hadits yang beragam, fidak ada safu pun !,ang slahih dafi

itu-"

Ibnu Ath!4ph2082 berkata, 'Fladits At-Tirmtutzi trdrlk mubwatir,

dan pada sebagian narna terdapat kefrmggalan- Telah disebutkan di

dalam doa Nabi #' id U ,ili- t;- (Watni Dat wns MaIn Pa ryagang,

qnhai Dat wng Maha Pqnbqlt, nannun di dah'rn hadits At-Tirmidzi

tidak satu pun (dari itu)11ang disebutkan." S€lesai-

Al Ghazali berkata, "Aku tidak seorang pun dari

kalangan ulama fokus mencari narEHrarna ifu dan mengumpulkannya

dari Al Kitab2oe, selain seorimg lelah dari kalangan haftzh perrduduk

Maghrrib y.ang bemama A[ bin Hazrn, karena dia mengatakan, 'El€nar

bagilru hampir delapan puluh newxr yang dicakup oleh Al Kitab-' Da
juga mgngatakan, 'Maka sisaq;a silalon dicari dad ldtabldhb shahih

dan khabar-khabar.'"

AI Ghazali berkata, "Alnr ldm befun sampai kepadanp hadits

yang menyebutkan jumlah nam.Hlarna, atau tdah sampai kepadanya

narnun dia menilai sanadnya dln'if." Sdesai.

Karni telah mengemukakan pe*aaannla yang m€nuniukkan

bahwa itu fidak slnhih.

Al Qnrthubi2o& mengatakan di dala'rn qruh AI Asrn' Al
Husnanya, "Yang mengherankan dari Ibnu Hazrn adalah perryebutan a/
enrra' al huma hanp delapan puluhan saia, padahal Allah telah

berfirman,

Nt AtMutnh(8/3G31).
2oaz 4174u1-r rAl Waiiz(2/4811.
2083 Yal$f Al Qur'an. Dari anotasi naskah asfiq,a
2ou lo/o9ol.
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;6;i;$jlg(rj(
'Tiadalah l{ami alpakan squatu pun di dalam Al l{itab.' (Qs. at

An'aam [6]: 38)." Kemudian dia mengemukakan apa yang disebutkan

oleh Ibnu Hazm, ritu' ,i4it.|-4;ir ,iiii |$-sr ,ilFr ,le*lt,libtlr,hi
,':-;-is, ,q,t!t,!;Llr .i.,#ir ,+-Pt ,:iy\ ,:,a{,;it ,L.'7r ,',atirht,pLlr ,ii:li ,ifir
.j*=j' ,j(a' ,)uzlt ,\e3:!zs, ,3-fiJr ,'Ar ,la,1a/54t,:'!'J.]|rfur ,pJi ,'9v)r ,fritlt
,3u.-1iir .ia;jr ,nu.-ar ,u$Jir ,leit ,!rl17r.t!il' .&lttt .jrtiiiil ,!Sr ,ip)J ,:$;iir

,&-..gitr ,lg;jlt,i5r!7t,iii,t;jr ,:,j.ei,:dt;'lr,jili ,i]ti ,i"'j,,:l;li ,3r!lr,3;ir

,s-!iij',4r-Jr .Lqt','..id,,!a!r,$9j1t, j+4.jt,l;,;,Ar,i 1,L/;rt. s-tr .!ti
?'-l' ,?iir,i'-riijr @[ah, Yang Maha Pemurah, Yang Maha Penyayang,

Yang Maha Mengetahui, Yang Maha Bijaksana, Yang Maha Mulia,

Yang Maha Agung, Yang Maha Lernbut, Yang Maha Berdiri Sendiri,

Yang Paling Mulia, Yang Maha Sejahtera, Yang Maha Menerima

Taubat, Rabb, Yang Maha Pernberi, Ilah, Yang Maha Dekat, Yang

Maha Mengabulkan, Yang Maha Mendengar, Yang Maha Luas, Yang

Maha Kuasa, Yang Maha Mensyuhri, Yang Maha Perkasa, Yang Maha

Akhir, Yang Maha Nyata, Yang Maha Besar, Yang Maha Mengetahui,

Yang Maha Kuasa, Yang Maha Mehhat, Yang Maha Pengampun, Yang

Maha BersSlukur, Yang Maha Kuasa, Yang Maha Perkasa, Yang Maha

Memiliki Kebesaran, Yang Maha Membenfuk, Yang Maha Dermawan,

Yang Maha Kuasa, Yang Maha Menciptakan, Yang Maha Tinggi, Yang

Maha Pelindung, Yang Maha Kuat, Yang Maha Menghidupkan, Yang

Maha Kaya, Yang Maha Mulia, Yang Maha Mencintai, Yang Maha

Dibutuhkan, Yang Maha Esa, Yang Maha Tunggal, Yang Maha Tinggi,

Yang Maha Tinggr, Yang Maha Pencipta, Yang Maha Menciptakan,

Yang Maha Pemberi rezel<r, Yarig Maha Benar, Yang Maha Lembut,

Yang Maha Penyayang, Yang Maha Pemaaf, Yang Maha Pembuka,

Yang Maha Menerangkan, Yang Maha Kokoh, Yang Maha Pemberi
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Keamanan, Yang Maha Memelihara, Yang Maha Tersembunyi, Yang

Maha Suci, Yang Maha Raja, Yang Maha Memiliki, Yang Maha Besar,

Yang Maha Agung, Yang Maha Mernimpin, Yang Maha Suci, Yang

Maha Ganjil, Yang Maha Baik, Yang Maha Indah, Yang Maha Lembut,

Yang Maha Mernuliakan, Yang Maha Menyempitkan, Yang Maha

Melapangkan, Yang Maha Kekal, Yang Maha Mernberi, Yang Maha

Mendahulukan, Yang Maha Mengakhirkan, Sang Masa).

Ini adalah delapan puluh satu nama. Al Qurthubi berkata,

"Terle,.ruatkan' ,!1;ir ,pat,j5h.;r3r.jr*ir,3.iajt ,lloaJl,ir;i;ir .618ilt

'g;.iir ,1tlt,'4(A (Yang Maha Benar, Yang Maha Memberi pertolongan,

Yang Maha Meliputi. Yang Maha Menjaga, Yang Maha Berbuat, Yang

Maha Mencukupi, Yang Maha Pernilik Cahaya, Yang Maha Pencipta,

Yang Maha Pembuat, Yang Maha Pencipta, Yang Maha Luhur, Yang

Maha Meriwayatkankan)- "

Aku katakan: Aku telah menelusuriqn dari Al Kitab Snng mulia

hingga sa5n meriwayatkankan dariqn sembilan puluh sembilan natna.

Aku tidak tahu siapa yrang lebih dahulu daripada sap dalam hal ini,

karena yang disebutkan oleh Ibnu Hazm tidak hanya yang terdapat di

dalam Al Qur'an, tapi png ditemukan olehnya padanln, yaifu enam

puluh fujuh nama secaftr berunrtan, sebagaimana yang sa5n nukil

darinya, yang di akhiri dengan 3,f-f;ir. Adapun ynng setelah itu

diambilkan dari hadits-hadits. Adapun yang belum disebutkannya

padahal itu terdapat di dalam Al Qur'an adalah: .iro€ i'Jt ,|,:fit ,jit
,b+i'|t*1,,-j;}r,&ql',|ir,|JSi,,l,,1EJr,:,rg,,s,,pjr,L-!r.lr
,il;i' ,pt ii1,+.,ii' ,}uit,i2t;3r ,teJr ,lg#jt.lrJiijr ,!e-;l ,Lr,it
gr-3r,grtllr,elj,,ii,1;st,il;l-lir,lntii,b,;.i',a4Cir,i.rgJr (Yang

Maha Pelindung, Yang Maha Menolong, Yang Maha Menyaksikan,
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Yang Maha Keras, Yang Maha Hidufo8s, Yang Maha Baik, Yang

Maha Menjamin, Yang Maha Mannkili, Yang Maha Mernbuat'

Perhifungan, Yang Maha Mengumpulkan, Yang Maha Mengawasi,

Yang Menriliki Cahala, Yang Maha Pencipta, Yang Maha Merrrarisi,

Yang Maha Cepat, Yang Maha Terpuji, Yang Maha Memelitram, Yang

Maha Meliputi, Yang Maha Kuasa, Yang Maha Pengampun, Yang

Maha Mengalatrkan, Yang Maha Pencipta, Yang Maha Mengetahui,

Yang Maha Elerdiri, Yang Maha Mernilih, Yang Maha Memeliham,

Yang Maha Pernberi Elalasan, Yang Maha Menolong, Yang Maha

Mernufuskan Hukum, Yang Maha Llhur, Yang Maha Menuniuki, Yang

Maha Mencukupi).

Dernikian inr tiga puluh dua nama, sernuanln felas di dalam Al

Qur'an, kecuali 
t*$; 

karena dicanfumkan di dalarn sumh Mar5nm di

dalam perkataan lbrahim AS,@ Q;;q6Kt:\So,rragrn"w oiu

a ngat bik k&tcu'(Qs. Maqnm 1l9l: 471.

Dernin<iaurlah sernbilan. sernbilan nanra 1nng diarrlbi[Gn dari Al

Qtrr'an, sesuai dengan y6ng disaffiakan oletr Nabi *, 'Uni$'*t h.'i:1t

6-l"r $awsgtnng Attah mqniliki sa nbilan putuh sqnbilan namfl,

sesuai dengan fiman Allah Ta'ala ,

L**g,l**t5'3
'Hanta milik Allah al asmaul husna, maka bmnohonlah kepda-

Ng dengan manyebut al asnaaul husna rfu. " (Qs. AI A'raaf [7]: 180).

20s Ditambahkan pada anotasi nasloh aslinya dan dib€narkan, ruunun ini Udak

dicantnmkan di datarn naskah p dan --.-. , karena ihr di bagian alrtrir penyebutan

narffFnama ini dicanfumkan: Dernikian itn tiga puluh sahr nama.
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segala puji bagi Allah atas limpahan anugerah-Nlra dan limpahan
nikmat-Nya.

Aku mengurutkannya dengan urutan ini unfuk digunakan berdoa

kepada Allah dengan menyebutkannya: ,l61,Llt,+rjlt,nJyr ,Llr ,oirr

,'6ltAr ,lr{JjJjit,]-f.i..i' ,'tdt ,lrr*Aiir ,b'iir,ii,,alt ,,.,,i"isr,ttfjr ,'ss}t
,i"iFl ,!#i, ,l,pt ,ita' ,lF' ,*qt.),Lr' ,i,li ,;J11i ,;.;rtjr,&lqlr
,'s,;sr ,i.;4ht ,!ra, ,',6r, ,iljir ,ifiir ,igir ,f- r3.Jr ,s{-.s, ,g,j, ,l-vir
,1o6jlJr,Ufr,'r.it,1*J'jt,i.31it,l*r:"it,l*roir,|ifrSr,,rgt.!/.lr
,iJfi,iiiu;ir ,3(aj, ,)utsr ,fojjr ,livl ,lr4jrr ,tanJ' ,j,a.tjr ,'-^aar

,lrij',ilii:-l,ir,it+jir,Jt;ir,!|iit gj3rr,Jr?7r,ip,,\!7r
|$3t,trli .bei' ,ljr ,lust,U.,ui,il,lir .iiuir ,|;jr ,L1ir ,'grat

tC, :i,iir3}r-,,JEli,ii:li,d,3',l6r..rlrltr,|Ei,,lrrtjil,,t4ljr
'ei ,99.jL)r et ,,S 1Jiit ,i ,*d, L-;r ,.-,. r3r iri ,.-,irr }G ,'o-;.it

,,tt\ii c,ttl:i \t'r-i qt:\i: ,rrl,,J;rr'e*. ,ii\?: ;At !6 ,',v.4r

l;y:rr l:l*eJltl's ,9tiij' it 6 (Allah, Rabb,-[lah, yans Maha Esa1zose,

Yang Maha Pemurah, Yang Maha Penlppng, Maha Raja, yang Maha
Suci, Yang Maha Sejahtera, Yang Matn Penrberi Keamanan, yang

Maha Memelihara, Yang Maha Perlrasa, Yrng Maha Kuasa, yang Maha
Memiliki Kebesaran, Yung Maha Menciptakan, yang Maha
Mengadakan, Yang Maha Membr:at Benfuk, Yang Maha Awal, yang

Maha Akhir, Yang Maha Nyata, Yang Maha Tersernbunyi, yurg Maha
Hidup, Yang Maha Berdiri Sendiri, Yang Maha Agung, yang Maha
Penerima Taubat, Yang Maha Luas, Yang Maha Bijaksana, yang Maha
Mensyukuri, Yang Maha Mengetahui, Yang Maha Kaya, yang Maha

2086 puri naskah p, tidak jelas di dalam nasloh --r.
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Mulia, Yang Maha Memaafkan, Yang Maha Kuasa, Yang Maha Lembut,

.Yang Maha Mengetahui, Yang Maha Mendengar, Yang Maha Melihat,

Yang Maha Pelindung, Yang Maha Penolong, Yang Maha Dekat, Yang

Maha Mengabulkan, Yang Maha Mengawasi, Yang Maha Mernbuat

Perhifungan, Yang Maha Kuat, Yang Maha Men5nksikan, Yang Maha

Terpuji, Yung Maha Agung, Yang Maha Meliputi, Yang Maha Menjaga,

Yang Maha Elenar, Yang Maha Menjelaskan, Yang Maha Pengampun,

Yang Maha Perkasa, Yang Maha Pencipta, Yang Maha Pernbuka, Yang

Maha Penyayang, Yang Maha Mengampuni, Yang Maha Menyayangi,

Yang Maha Bersyukw, Yang Maha Besar, Yang Maha Tinggi, Yang

Maha Memeliham, Yang Maha Penolong, Yung Maha Pernberi, Yang

Maha Baik, Yang Maha Mev/arisi, Yang Maha Pelindung, Yang Maha

Berdiri, Yang Maha Mengalahkan, Yang Maha Perkasa, Yang Maha

Dermawan, Yang Maha Memelitram, Yang Maha Esa, Yang Maha

Dbufuhkan, Yang Maha Raja, Yang Maha Kuasa, Yang Maha Meunkili,

Yang Maha Menunluki, Yang Maha Meniamin, Yang Maha Mencukupi,

Yang Maha Mulh, Yang Maha Tinggi, Yang Maha Pernberi Rezeki,

Yang Merniliki Kekuatan hg[ Yang Maha Kokoh,- Yang MatE

Mengampr.mi dosa, Yang Maha Menerirna taubat, Yang Maha keras

siksa-Nya, Yang Maha Meninggilcn deraiat, Yang Maha cepat

perhifungan-It[p, Yang Menciptakan langit dan burni, Yang

Menciptakan langit dan bumi, Cahaya langlt dan burni, Baia segala raja,

Yang Maha Merniliki Kerruliaan dan Kernurahan)

Perhatian:

Tentang pengertian kalimat tLt,ri'il i, adaernpat pendapatruT:

2087 Ljhat Fath Al hrilll/zzo) dan setelahn!,a.
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Pertama: L1b*!-: (Bamngsiapa menghafalnya), demikain

penafsiran Al Bukhari di dalam kitab . Riwayat yang

menlntakan dernikian telah dikernukakan, dan bahwa itu juga terdapat

di dalam riwa3nt Muslim-

Kdua, Bamngsiapa mengetahui rnakna-maknanSn dan

mengimaninyra.

Ketiga. Barangsiapa merneliharan5n dengan sebaik-baik

perneliharaan, dan berakhlak dengan !,ang memungkinkan pengamalan

makna-rnaknanya-

Keempt Mernbaca Al Qur'an hitgga khatam, karena AI

Qur'an mengandung norlxr-narna ini di dalam pernbacaannya.

Derrikian pendapat Abu Abdulhh Az-Zubairi.

An-Naurawi b€rkata, "Pendapat pertarna png dapat diladikan

pedoman."

Aku ltlataltlan: Kernrngkinan iuga malsudnSra adalah yang

menelusurinp dari Al Qur'an, dan kernungkinan ifu Sang dimaksud

oleh Az-Zubairi-

Perhatian lain:

Zhahimya perkataan Ibnu Kaifls adahh membatasi nama-

narrxr Alhh dengan bihngan tersebut, demikian yang dinyatakan oleh

hnu Hazrn, nErmrn dia dsanggoh, dan png kebenaran

apa lrang menydisihi4a adalah:

2088 yu;1, Al @hi Abu Al Gston Yusd btor Ahrnad bkr Kaii Ad-Darnurari Aqr$nfi'i.
Dia diadlGn p€rLrnparnaan dalam hafahn nndzhab, dia inga merniliki

dan baryak kanngarL D[a gqur oletr golongan Al Haramiyyah di
Dinawar pada tahuur 405 H. Uhat biograftr[E di dalam Sitqr A'hm An-Nubla',
17/18}184.
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166431. Hadits hnu Mas'ud mengenai doa, di
disebutkan: ';,-: t3;i '& 'tt ,Ug e ,i;1t'tt ,,* *.'qe u '$ *, ,( reuLf-!ir-+ #, p G.r..-ilElit,a$e .-. (Aku mqnohon kryda-Mu dengan

setiap nama-Mu yang Engkau sebutl<an pda Diri-Mu, abu hgl<au
turunl<an di dalam Ktab-Mu, abu hgl<au ajar{an kepda saamng di
anbm makhluk-Mu, atau hgkau sanbunyil<an di dakm ilmu ghaib di
sistrMu...) al hadits.

Dishahihkan oleh Ibnu Hibbanzose dan ynng lainnya. Dan juga

yang menunjukkan tidak adanlp pernbatasan adalah perbedaan hadits-

hadits yang menyebutkannya, dan validn5ra ndrDo-nolnd di dalam hadits-

hadits shahih, selain yang tadi saVa sebutkan2o9o.209l

2089 shalili tbi Hibban, terbitan Al lhsan, no.972.
zoeo I6/6gLl.
2091 Syeiklul Islam Abu Al Abbas Ibnu Taimiph nhimahuttah mengatakan di dalam

Al Fabow, 6/381, "Yang dianut oleh iumhur kaum muslimin, bahwa narna-nama
Allah lebih dari sembilan puluh sembilan. Mereka met{Ftakan, di antaranya Al
Khaththabi, ar*;f ; bt igb)',ti;r, +\.it (Samglahnlp Atkh mqnilki sem bilan
puluh sembilan nama. Bamngsiap manghafahy), pembatasan dengan bilangan' ini kembali kepada narnn-oamd png disifati, bahwa ifulah nama-nama tersebut.'
Jadi kalimat ini, !,akni sabda beliau: i$r tr;::6tari'i (hmngsiapa manghafalnya

maka dia masuk surga), adalah sifat unhrk '*ii; ' i, bukan sebagai kalimat

mubtada ', hpi posisinya tnshab. Bisa fuga sebagai mubtada ', dan maknanya
tidak berbeda. Perkiraanya: Bahwa Allah merniliki ruuna-nann dengan kadar
bilangan ini, barangsiapa menghafalnya rnaka dia rrasuk surga. &perti
ungkapan: 'Sesungguhnya aku mempunyai semh:s budak yang aku persiapkan
untuk dimerdekakan, dan seribu difiam yang aku persiapkan unhrk haji.' Jadi
pembatasan dengan bilangan itu pada 57ang disifati dengan sifat ini, bukan pada
asal kepemilikan bilangan itu, karern beliau tidak merylatakan, 'sesungguhnya
natner-nama Allah itu ada sernbilan puluh sembilan.'"
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ik;u"
-/

KITAB NADZAR

ir ,n; oi ,x ;3,Lb:tiht &* ol ,x cr .[rrtt]
)*X- )'t

16644l- Hadits: &mngsiap bernadar untuk mqtaati Allah
mal<a hendaHah dia manaati-N1m, dan bmngsiap bernadzar unfuk
malrsiat tahadap Allah mal<a janganlah dia mal<siat terhadaplVgn).

Al Bukhariz@z 66ri Aist ah.

Ath-Thahawi2Os menambahkan dari jalur ini: F;,r g'j<!2 6an
hqdaHah dia mqtebrs sumphnSal

Ibnu Al Qaththanzoge berkata, "Aku meftxia mgu tentang
mar{u'-nya tambahan ini. "

2810-166451. Hadits: 'Tidak ada nadar dalam
bermalrsiat lterhadap Allahl,zoss dan frdak pula pada apa
Wng frdak dimiliki oleh manusia.n

2oe2 tTulrni 41Bukhad, no. 6fl96, 6700.
zoes S-h Uusy*it A aar, no. l1l4, zlW.
2w kyu, Al Wahnt qa At kan (2/2-581.
2oe5 Pri naskah p dan shahih Mustim.
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14ur6*2095 dari hadits Immn bin Hushain.

166461. Riwayat Abu Daud20e7 6un Amr bin S5ru'aib, dari

ayahnya, dari kakeknya secara marfu': 6+ \,tUli I U* iii /.) JJ I
3JLJ,", r qi li Oy&. \i .cs-:l(*iii (Tidak ada nadzar basi manusia

pada apa 5nng tidak dia miliki, tidak ada pemerdekaan bagin5n pada

apa Wng tidak dia miliki, dan tidak ada talak baginp pada apa 5nng

tidak dia miliki.

t66471. Riwayat Ad-Daraquthn12oe8 6uti hnu Abbas, menyerupai

itu.

' Hadits: Bahwa Rasulutlah $ bersabda kepada umar,
" Tunaikanlah nadzarmu.D

Telah dikernukakan pada pembahasan tentang i'ukaf.

."|ur a*, * ,#.1 t1 )lht riy :c-l;- . [r r t,r]- r ,r I I

28ll-16648J. Hadits: " Sesungguhn5Ta nadar itu adalah

sesuafu untuk mencari keidhaan Allah dengannga-"

Alunadzoee dari hadits Abdullah bin Amr bin AI Ash. Di

dalamnya terdapat kisah seorang lelaki yang bemadzar untuk berdiri di

bawah terik matahari.

2oe6 
"6u171i 

114*1i,n, no. 1641.
2097 Swlarl Abu Daud, no.3274.
2oe8 5*rr, 4d-Danqu thni (4 / 16l.
zoee Musnad Al hnah Ahmad l2/2LL).
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Diriwayatkan juga oleh Abu Daud2lm dengan latazh: if y-, f
ittt &: g|C.i t4 Wdak ada nadar kumti pda wntu mtuk mencari

k eridh aan Allah dqspnntra).
:'rr 

Diriwayatkan juga oleh Al Baihaqizlol 6-i Flln hinnp seperti

riwayat Ahmad pada kisah lainnya.'

ii)tkj ,&t -t, r., G ,i .[rrtr]-rrrt r
I Az. -,, ./

't'Jlf,1 oJtA

'ndak da ; dalam

dan tehtann5p &tah tebunn

l,L-9

28L2-166491. Hadits:
bermal<siat terhadap AIIah,
sumpah."

. Hadits ini dengan tambahan ini dirhqlaflsan oleh An-Nasa'i
zto2, N Haldrn2103 dan Al Baitnqi.zloa Rotasinya pada Muhamrnad bin

Az-Zuban Al Hanzhali, dari a5nhn1n, dari Imran bin Hushain-

Muhammad ini fidak kuat, dan ada pertedaan padarr14 gnng marn hnu
Al Mubarak meriwayatkannya dari Abdul Warits, darirya, dari ayahn5ra:

Bahwa seorang lelaki menceritakan kepadanya, batnraa dia bertanya

kepada Imran ..., lalu dia meneybutkan hadits rnqg tdah dikernukakan

pada pembahasan tentang zumpah sebelum foii, dan di dalamryn

terdapat kisah.

2loo 5*r, 4bu Daud, rc.3273.
2tot 4t-5*r., At Kubm gon 51.
2Lo2 SuTan Arr-Nasa ), no. 3840, 3841.
zlos 41 74*64-P 14/3051.
2104 4t-5*r- Al Kubn$OnOL
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t66501. Hadits ini mempunyai jalur periwayatan lain yang

sanadnya t7u171flo5 hanya saja cacat; diriwayatkan oleh Ahmad,27o0

pam pen!rusun kitab-kitab Surr?7o7 dan Al Baihaqizlos dad riwayat

Az-Zuhrt, dari Abu Salamah, dari Abu Huraimh. Sanadn5n terputus,

karena Az-hhntidak mendengamla dari Abu Salamah.

166511. DiriwaSntkan juga oleh Abu Daud210e, 61-11-i6ri2110,

An-Nasa'i 2111 6* Ibnu Majah2112 66 hadits Sulaiman bin Bilal, dari

Musa bin Uqbah dan Muhammad bin Abu 'Atiq, dari Az-Zuhri, dari

Sulaiman bin Arqam, dari Yahgra bin Abu Katsir, dari Abu Salamah, dari

Aist/ah.

An-Nasa'i2113 6okutu, "sulaiman bin Arqam nnht*, dan dia

diselisihi oleh lebih dari satu orang sahabat Yahf bin Abu Katsir."

Yakni: Mereka meriwalntkanryTa dari YahSa bin Abu Katsir, dari

Muharnmad bin Az-Zubair AI Hanzhali, dari agnhn5n, dari Immn. Jadi

kernbali kepada riwapt yang pertarna.

Aku lratakan:

2105 pi dalam anotasi naskah aslinya dicantumkan: "Yakni shahih ser:rm zhahir, brpi
cacat karena cacat tersernbunyl yang cr.rlnrp menodai."

2to6 P1*nu6 Al hnan Ahmd(6/2471.
2lo7 5r-n Abu Dau4 no.329; Sunan At-Tirmidzi, no. L524; Surnn An-Nasa'i, no.

383+3838 dan Sumn lbni Majah, rp.27?5.
2708 4"4*-r, N Kubm(l0/691.
2Lo9 Su?arl Abu Dau{ ro.3292.
2LLo 5*rrr 4t-Tinnidd, rto. 1525.
2ll1 SuTan An-Naa'i, no. 3839.
2rl2 Aku fidak menemukannya di dalarn riwayatnya,d an Al lvlizzi tidak

menyandarkannya kepadanyra di dalam Al Athmfnya. demikian juga Ibnu Al
Mulaqqin di dalam Al hdrAl Munir, (9/4984991.

2173 Swlan AkNasa'i (7 /2n.
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166521. Diriwayatkan juga oleh Abdugxazzaqzlla 6ri Ma'mar,
dari Yahya Abu Katsir, dari seorang lelaki dari Bani Hanifah dan Abu
Salamah, keduanya dari Nabi $, secara muraL

Lelaki dari Bani Hanifah itu adalah Muhamrrnd bin Az-Zubair,
demikian yang dikatakan oleh AI Hakim,zlls dar dia berkata, bahwa
kalimat: "Dari Bani Hanifah" adalah keliru, dan sebenamya adalah dari
Bani Hanzhalah.

t66531. Hadits ini mempungrai jalur peritmptan lain dari Aisyah;
diriwayatkan oleh Ad-Daraquthni2l16 du6 riwa5at Ghalib bin 'ubaidullah
Al Jazari, dari Atha', dari Aisyah, secara marfui .f+ rji-J * pV

f-ijk 'rft(K ,6 (kmngsiap 5ang man&pl<an nadar abnSa

dalam suafu kunaksktan, mal<a tebuamSa adalah t&usan sumphl.

Ghalib mabuk (iwayaturyaditinggalkan).

166541. Hadits ini mernpuryrai jalur periwa5ratan lain;
diriwayatkan oleh Abu pu.r62117 dari hadits Kuraib, dari Ibnu Abbas,
dan sanadnya hasan. Di dalamqn terdapat Thalhah bin yahya 

Snng
perihalnya diperbincangkan. Abu Daud berkata, "Diriwayatkan secarir

mauquf-" Yakni: Ifu yang l&rh shahih.

An-Nawawi mengatakan di dalam Ar-RadtntPll8, "11u6i5,' 1
t a,

#-ituit'uituti it& ell vtctak ada mdar datam funnrrskt
'terhadap 

Allah, dan tebuannSa adalah tebusn sumphl dha if
berdasarkan kesamaan pendapat pra muhaddits-"

2\a 74,u1irro1: AMdirnaq, no. 15815.
ztts 41 74*64-p l4/3osl.
2tt6 Shnan Ad-hrquilrni (4/ L6Ol.
2117 S*-r 4bu Daud, no.3322.
2tt8 Xuuil1u 1 Ath-Thatibin, karya furNauawi (3/fi01.
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Aku katakan: Dishahihkan oleh Ath-Thahawi dan Abu Ali lbnu

As-Sakan, jadi mana kesamaan pendapat ifu?

' Hadits: Bahwa beliau $ bersabda mengenai shalat

qashar, " Sesungguhnga Nlah bersedekah kepada kalian,
maka terimalah sdelah -Ntn-"

14rs;i*2119 dari hadits Ya'la bin Umayyah, dari Umar. Di

dalamnya terdapat kisah, dan telah dikemukakan2l2o pada pembahasan

tentang wudhu dan pada pernbahasan tentang shalat musafir.

' Perkataan penulis Dianjurkan menienguk orang
sakit.

Sebagian dari itu telah dikernukakan pada pembahasan tentang

jenazah, dan sebaghn lainqTa gnng behrn dikernukakan:

16655]. Hadits Abu Humimh:,cUJJltb $ c;lsrl t"rr' tb U
tl-J;i $tb offi: ,l!6abj * (hrynglnp menjensuk orzns

akit, maka ada penyant 3ang basat dari langit,'hgkau telah berbuat

baik dan langl<ahmu fuik, serh angl<au telah manyiapkan suafu tempat

di surga.'1. Diriwagntkan oleh At-TirmilJriizrzl dan Ibnu Majah.zrzz

166561. Hadits Tsauban: ,4 ft-il ,p;Jr 'o6ii so ri1;u.3ijl'a1

}:it *? lsaunggahntn s@ftng mulmtin itu apabila menjenguk

2r1e 
"6u1ri1i 

74*1iro no- 685-
ztzo 1675921.
2l2l S*uir 4tnrmidd, no. 2008.
2122 5r*r lbni lutajah no. 1443.
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saudamnSn Snng muslim, maka dia al<an tetap bemda di kebun suryf,-

Diriwayatkan o1.5 14,r.1i-. 212s

t6657l.Hadits Jabir''..;--,iy,#1t e efr Jl d *^u'- SG'i,t

$}:l;t (Ehmngsiap menjenguk oreng saldt, rraka dA akan tap
mencelup ke dalam nhmat, lalu jila dia dtduk nnl<a dia akan tabawn
di dalann5a). Diriwayatkan oleh Alxnad.2124

,f &,tkG il:Jr ici;fi';,WL*' .[rroa,]

.L'St'tk'-L 6$ ,izit y)
166581. Hadits AIi: (Banngsiap 

'mendabngi

saudaran5n tmng muslim unfuk menjengulmya, mala dia
berjakn di kebun sur{la- I-alu apabik dia dduh mala dia
akan diliputi oleh rahmafl al hadits- DiriuagTatkan oleh Ibnu
Majafu.zl2s Dan disebutkan juga sebagianngp di dalam
riwagat At-Tirmi&i -2126

' Perkataan penulis Dan tentang merylebarkan salam
kepada kaum muslimin

Telah banyak dikemukakan pada pernbahasan tentalg
perjalanan.

2123 shahih Muslim, no.2568.
2124 Musnad At Imam Ahnad 5/277,28t, 289, 24
2125 5**, lbni Majah, no. LMZ
2126 S*-r 4t-Titmidzi, no. 969.
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28l3-Perkataan penulis Dan tentang menjenguk

orang-orang-

Ada sejumlah hadits yang bersifat mutlak tentang mengunjungi

saudam, di antaranln:

165591. Hadits Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh

14ur5*2127: "Bahwa seorang lelaki mengrrnjungi saudamnya di desa

lainnya ..." al hadits.

t66601. Haditsnya ynng diriwayatkan oleh At-Tiwiddiz7zB' 3b ,y

l):; #r'u off: ;!'& ab:t*::ti 6r-ru ,i' .J 'i ei 1iil b-f
(&mngsiap oftng skit abu manguniungi saudamryn

karena Allah, maka ada pan57a.u tang mqt/qurym, 'Engl<au telah

berbuat baik dan langkahmu bib sah anglau telah manyiapl<an sntu
ta npt di suiga.'1.

Dritmyatlan iuga oleh lb,nu Maiah.zrzg Adapun pernbatasannyra

dengan orang-orang lpng datang, maka p€rlu diloii lebih jauh.

1666ll. Hadits hnu Abbas: "Keilika Rastilullah * sdang

khutbah, tiba-tiba ada somng ldald b€rdiri di t€rik rnatahari, maka

beliau pun menangakan tentargrrp, mere&a pun menjawab, '(Dia

adalah) Abu Israil, dh b€rnadzar untuk betdtoi dan fidak duduk, tidak

berteduh, tidak berbicara dan untuk berptrasa.' Maka beliau bersaMa,

'Aili'#t ,'*it ,lSff;it ,'j?*i'ojj lxturuan dia asar bubicam,

benduh, duduk dan melanjutkan ptaan5fi."

Al Bukhari2130 dengan redaksi ini, namun tidak menyebutkan:

[dilztst terik matahari.

2t27 dnlrtli MtBlhq no. ?_ffi7.
2728 5r*, &tTirmidd, no. 2008.
2129 5**r lbni Majah,no. 1443.
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Diriwayatkan juga oleh Abu Daud2132, 16,ru Maja[213s dan hnu
11i66,ur',2134 dengan reiaksi ini.

, Diriwayatkan juga oleh Malik di dalam At Muwaththa'2t3,, dai,

Hurnaid bi(r Qais dan Tsaur bin Zaid, secam mursal. Di dalamnya

disebutkan: "[alu Rasul"lluh # memerintahkan agar melanjutkan apa

yang mempakan ketaatan kepada Allah, dan meninggalkan apa yang

menrpakan kemaksiatan. Dan tidak sampai kepadaku bahwa beliau

beliau memerintahkanryp kaffanh (menebus nadzam5n itu)."

166621. Diriwayatkan juga oleh Ahmad di dalam Musnadnya2rs6

dari Abdurrazzaq, dari Ibnu Jurarj: Ibnu Thawus mengabarkan

kepadaku, dari ayahnln, dari Abu Israil, dia bed<ata, "Rasulullah *h
masuk masjid, sementam Abu Israil sedang shalat, lalu dikatakan,
'Wahai Rasulullah $, omng ini fidak akan duduk, fidak akan berbicara

manusia ...'" al hadits.

Kalimat: "Dari Abu Ismil," tidak memaksudkan riwayat darinya,

sebagaimana yang telah saya jelaskan di dalam An-Nukat 'ala 'Uum Al
Hadib,Zllz perkiraannya: Dari Thawus, bahwa dia menceritakan

kepada mereka tentang hsah Abu Ismil, lalu dia menyebutkanryla seciam

mursal. Hal ini ditunjukkan oleh peralihan bentuk redaksinya, dan

bahwa Amr bin Dinar meriwaSatkannp dari Thaunrs scata muml-
Dernikian juga Asy'Syaf i2138 meriwayatkankannln dari Sufuan,

darinya, dari Thawus: Bahwa Rasulullah $ melamti Abu Israil ... al

zls shalrih Al Buklnd, no- 67M-
21sr Dri naskah g dan -. .

2732 5*nr 4bu Datil, no. 330O.
2t33 3**, tbni ttlaiah, no- 2136-
2134 t6ulini tbni Hibban, te6itan Al Ihsan, no. 21385.
2t3s M4u,*niilla' Al Imam luklik(2/475).
2736 74*ru4 Al Imam Ahnad, (4/168I
2137 Aku tidak menemukanryra di dalam versi cetaknya.
2738 14r"nu4 As5t-S5nfi'i, h. 339.
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hadits. Di bagian akhimya disebutkan: dan b€fiau Mak

mernerintahkannya kaffamh (penebr:san nadzamya).

Driwaptkan juga oleh Al Baihaqizl39 dati hadib Muhamrnad

bin Kumib, dari ayahnya, dari Ibnu Abbas, dan di dahmrya dtetnrtkan

perintah kaffanh. Sedangkan Muharnmad bin Kumib dln'tr Al Baihaqi

berkata, "lni salah dan keliru."

' Hadits: Bahwa kaum mrsyrikin mengambil air dari
tempat gembalaan Madinah, dan di sana terdapat Al
'Adhba', untanp Rasulullah I ..- al hadits.

Muslim dari hadits Imran bin Hushain, dan tdah dikernukakan

pada bab

2814i166631- Hadits: Bahrra beliau I berttaF sanrbit

berkendaraan.

AI Bukhari2140 6ri hadits Anas, dengan lafazh: B€rhafi di atas

tunggangan

2815-t66641. Perkataan penulls Adalah maSThtn

bahwa Nabi & bersabda lrepada Aigrah, 'hhalannu dalah
xlradar jerih paynhmu.n

Muttafaq atail*t4l darinp (Ai$,ah), Al 11u16nzr+z iuga

m€ncanfumkannya sehingga dia keliru.21'13

2t3e As$um Al ltubm gon 51.
zlao t1r1ri1i 41Bul<hari, no. 1517.
ztat t61ri11 41 Buklnri, no. 1787 dan sb;hih M6hr4 no. 1211.
2ta2 41 74*64^1, (1/ 47 11,.
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2816-t66651. Hadits: Bahwa saudara perempuan
uqbah bemadzar untuk berhaji dengan berjaran kaki, lalu
ditanyakan kepada Nabi g, Ialu dikatalon, bahwa dia tidak
mqT_npu melakukan ifu, maka beliau bermbda, . HendaHah
dia' berkendaraan, dan hendatclah mengurbankan seekor
kurban."

Disebutkan di dalam riwayat Abu Daud21'14 dari hadits Ikrimah,
dari Ibnu Abbas: Bahwa saudara perempuan Uqbah bin Amir bemadzar
untuk berjalan kaki ke Baitullah, maka Rasulullah $ mernerintahkannya
agar berkendaraan dan mengurbankan seekor kurban.

Sanadn5n shahih,lalu setelah itu dia mengatakan:

Diriwayatlpn juga bahwa Nabi & memerintahkan saudam
perempuan Uqbah bin Amir yang telah bemadzar unfuk berjalan kaki
untuk haji atau ummh.

Aku tidak mendapatinln derrikian, dan itu muttaf-aq ataili2t4s
dari hadits Uqbah bin Amir, dengan rafazh: "saudara perempuankr,r
berna&ar unfuk berjalan kaki ke Baifullah, dan dia menlnruhku agar
meminta fatwa kepada Rasulullah Sr, maka beriau pun bersaMu, #'.*-fii "Hendaklah dia be.rjalan l{ald dan hqdaHah dia

bqka*raan."Zt6

zt+s 19y5931.
2744 Suna,z Abu Daud, no. 3296,3297,3505.
2r4s shaliit Al Bukhai, no. 1866 dm shahih Musthn no. L644.
2146 gi dalam anotasi naskah aslinya disebutkan: yang tampak, bahwa maksudnya:

bahwa dia berialan semampunya, lalu berkend* *u kala sudah tidak
mampu.
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Perhatian:

Saudam perempuan Uqbah tersebut adalah Ummu Hibban ( if
it;?\, dengan lesnh pacr. haa ', lalu Aaa'berfitk satu. Dia merneluk

Islam dan bertai'at. Demikian png dikemukakan oleh Al Mundziri di

dalam Hawasyi /ts-Sunan.2147 Datl ini juga disebutkan di Mlam Al
IkmaPls kuryu Ibnu Makula, tapi dia mengatakan, bahwa dia adalah

saudara perempuan Uqbah bin Amir bin Nabi AI Anshari AI Badri.

Berdasarkan ini, maka orang yang menyatakan bahwa dia

saudara perernpuan Uqbah bin Amir Al Juhani, perawi hadits ini, maka

dia keliru.

1666,61. Perkataan penulis Disebtrtkan pada sebagian
riwalrat: *dan hendaHah berlrurban seekor unta-"

Disebutkan di dalam riwayat Abu Daud2149 6*i jalur Mathar,

dari lkrimah, dari hnu Abbas: Bahwa saudara perempuan Uqbah

bemadzar untuk berhaji dengan berialan kaki, maka Nabi $ bersabda,

l:q l{it.9fi (HendaHah dia berkerzdaman dan hendaHah berkurban

sdorw@.

-;* Alrlr':1tA y 
'L*.[rrrv]-r,rrv

.3*lA

2817-166671. Hadits: -Tidak (dianiurkan) melakukan
perjalanan berat kecuali kepada tiga masjid -..' al hadits.

zto 74u1r1i1u"7ut Sunan Abu Daud, haryaAl Mundziri (4/3781.
2148 41thnul, ka4p hnu Makula (2/31L).
2149 SwTan Abu Daud, no. 3303.
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Muttafaq alailiz7so dari hadits Abu Huraimh dan Snng lainnya.

2818-166681. Hadits Jabir: Bahwa seorirng lelaki
beikata, 'Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku bernadzar,
iika Allah menaklukkan Mekkah untukmu, maka alnr akan
shalat dua raka'at di Baitut Maqdis.' MatG beliau bersaMa,
"Shalatlah di stui..." al hadits-

Abu Daud,21s1 1y Hddmzrs2 dan Al Baihaqi.zlss Dshahihkan
juga oleh Ibnu Daqiq AI 'ld di dalam Al lqtinfi.zLs+

2819-166691. Perkataan penulis Ada larangan
membuat jalan-jalan masiid-masjid kecuali karena keperluan.

Ibnu'Adi21ss dari hadits Ibnu Umar: Bahwa beliau $ melarang

menjadikan masjid-masjid sebagai jalanan, atau tempat pelaksanaan

hukuman (hadQ, atau tempat penyenandungan q/air-q/air, atau

dikeraskannya suara di dalamnSn.

Di dalam sanadnya terdapat 'Arabah bin As-Saib, dia haditsnSn

munkar.

AMul Haq2lso berkata, "Tidak shahih."

21fi t1ru1ii1r,41Bukhai, no. 1189 dari Abu Hurairah, dan no. tlg7, LW,1995, dari
Abu sa'id Al Khudri. Dan shahih Muslim, no. 1397 dari Abu Hurairah, dan no.
827 dafi Abu Sa'id RA.

2l5l S*-r 4bu Daud, no. 3305.
2752 41 114*64-p (4/Bo4l.
27sB 4"5**, Al Kubn (10/82).
21s4 Al lqrimh, karyra Ibnu Daqiq Al ld,h.4U2/rp.9.
2L5s 41 1Qrni1, karya hnu Adi (6/23).
27s5 Al Ahliam Al Wustha (l/292).
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Diriwayatkan juga oleh Al Hakim2157 dan Al Baihaqi2158 dengan

lafazh: ,'-la*g, :;l'''ie;t;bb(Jl;tas:t $idak akan terjadi kiamat

hingga dijadil<an jalanadl, dari jalur lainnya.

16670l. Diriwaptkan juga dengan lafazh ini oleh Ad-

Daraquthni2ls9 6ri hadits Anas, dan itu hadits cacat.

l667t| Diriwayatkan juga oleh Al Baihaqi di dalam Kitab Ash-

Shalafir6o, pada bab: "Apa 1nng dibolehkan bempa bacaan Al Qur'an
dan dzikir di dalam shalat" dari hadits I$arijah bin Ash-Shalt, dia

berkata, "Kami masuk masiid bersarna AMullah, yakni Ibnu Mas'ud, ..."

lalu dia menyebutkan haditsnya, di dalamnya disebutkan: "Adalah

dikatakan: di antara tanda-tanda kiamat adalah memberi salamnya

seseorang kepada orerng lain karena L"rru12161, dan dijadikannya masjid

sebagai jalangn."

,,Su '*: * ht J- 'fi G j1 :e'-;-.[r rvv]-v,rt .

ebbj,e? Gr>b'J',1# d* €tu Gi>b
ir* et4t )a,*)t e'iX*, ,e? G lle iV'# b,J;qL

ef G 2>v .'ljf iv
2820-166721. Hadits: Driwayatkan bahwa beliau #

bersabda, " Satu shakt di masjidlru ini sma dengan seribu
shalat di *lainn5n, nfu shalat di masjid lliya' sama dengan

2157 Al Musbdalr (4/ 446, 5241.
21s8 4t5**, At Kubm(2/2N).
21se Pi dalarr, At ltal.
2L6o 4"5r*, Al Kubm (2/2451-
2161 pi dalam anotasi rnskah aslirrya disebutkan: Yakni udak memberi salam kepada

seseormg bila udak
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Iima rafus shalat di selainnya, dan sfu shabt di Masiidil
Haram sama dengan serafus rtbu shalat di *Iainnga-"

Hadits ini disebutkan dernikian oleh Al Ghazali di dalam ^4/

Wasitli.2762 L-alu ditanggapi oleh Ibnu Ash-Shalah dengan mengatakan,

"Demikian ifu fidak valid."

Aku katakan: Maknanya terdapat di dalam Mu'fiem Ath-

Thabamni Al l{abirdai:

166731. Hadits Abu p*6u2163, dh mennrfu-l'rrrl.:rya

(menyandarkannya kepada Nabi $), iil -rj;*.){a}lt *rlll 4i'.lUt
6,)-b iV ,:;'". /6, *. eitbtt5 ,ifu ';jir;€*.-itbtt5,$a
(Shatat di Masjidil Hannfl& sama dengan sqafis dht slnlat slnlat di

masjidku sama dangan seribu shalat, dan shalat di Bafurl ll'Iqdis srlrn,

dengan lima mfus shalati.

166741. Diriwa5ntkan juga oleh Ibnu Adi2155 dari hadib Yahr
bin Abu Hayyah, dari Utsman bin Al Aswad, dari Muiattid, dari Jabir,

densan lafazh: €y rgit'tl6,fla tAtru.f';jl;ojl r;ir,iilt
ya yV *r/4, *. )aX e: {y* ))t $hatat di'Masfiidit ltann

sama dengan semfus ribu shalat, slat di masiidkr errE dagan sqibu

shalat, dan di masjid hitut Maqdis sama dengan lhtn ntus stntatt.

Sanadnya dha'i{ dan itu disebutkan di bantpk hadits secarzr

terpisah. Tentang shalat di Masjid Madinah, int mutbhq r6ilptss &,.a'

2162 41 Wasith, karyu Al Ghazali, 7/279.
2163 piri*"rug-'r oleh Ibnu Abdil Barr di dalam et-fat**l,6@-
zrca 1qr/6941.
2155 .N Kanil, karya Ibnu 'Adi,7/213.
2765 .hut ili 41Bukhan', no. 1190 dan shahih Muslim, no. 13!X.
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t66751. Hadits Abu Hurairah dengan lafazh: t.ta sltgi Girtt
?t:,-2Jt .t+3r lr , fdt ;rlir3r, w.irJp Af b"Sif 6utu shatat di

masfidku ini lebih utama daipada seibu shalat di masjid-masjid lainnya
kecuali Masjidil Haram).

{6676, 66771. Riwa5nt yur1irrr2167 dari Ibnu Umar dan dari
Maimunah, seperti ifu.

16678l. Riwayat Ahmad2168 dari Jabir, seperti itu.

Adapun tentang shalat di Masjid lliya', yaitu Baihrl Maqdis:

. 166791. Ibnu Majaftz|s] meriwayatkan dari hadits Maimunah
binti Sa'd: 9-j o-tri-b lt -lfit'$. €= *f;y*'tti Wuoru
saungguhnSn satu shalat di dalamn5a, yakni baih.rl Maqdis, seperti
sqibu shalat di seliann5nl.

t6680]. Ibnu Majah2l7o meriwayatkan dari hadits Anas: e"rl:ri
,,)'i 6lo,.le, #li l#r (Dan atu shatat di Masjidit Aqsha sama

dengan lima puluh ribu shalatl. Sanadnya dhaif.

t66811. Ad-Daraquthni meriwayatkan di dalam 41 '11u12771 6*,
AlHakim di dalam At Mustadmt?L72 6*ihadits Abu Dzarr: g1;r,-b
ffi, *. \i 

"r;b 
ytt n'Sif u; #ax (Satu shatat di masjidku ini

lebih utama dari empat shalat di kitul MaqdiCt.

Sedangkan tentang shalat di Masjidil Haram; diriwayatkan oleh
Abu Hurairah yang muttafaq alaih, sebagaimana yang telah

2t67 shalrih Muslim, no. 1395, 1396.
2168 74u"n 4 Al Imam Ahmad (3/U3, gg7).
2L6e 5** lbni Majah, no. L407.
2L7o 5*r, lbni Majah, no. 1413.
217 1 ltat Ad-Damq uthni (6 /249-ZM).
2772 41 74u"64-p (4/SO9).
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dikemukakan. Dan tdah dikernulakan juga dari hnu Umar dan
Maimunah.

166821. Alunad2173, hnu Hibbanzu4 dan Al BaihaqizlTs
meriwayatkan dari hadits Abdullah bin Az-Zubair: t*i q*ii el,ir2
.u-_ltt Gilat ,?t$r:tai..^tr it f.6i, b at,, g*iyb -fV',i ,pt
q;c!; C,itb ,ry'u ;it 5;Sr (&tu shatat di masjidku ini tebih utama

daripada sqibu slnlat di nnqid-masjid lainryta, kecuali Masjidil Hamm,
dan shalat di Masjidil Hamtn l&ih ubna daripada semtus shalat di
masjidktlt.

t66831. Ibnu Abdil Barr meriwayatkan di dalam At-Tamhid dari
hadits Al Arqam2r76. ail-:€ 41'u'P rililA ..Sutu 

shalat di sini tebih

baik dadpada sqibu shalafl, yakni: di Masjid Baitul Maqdis.

Ibnu Abdil Barr b€rkata, "lni hadits valid."

t66841. Alunad2177 berkata, "Dan Ahrnad bin Abdul Malik
menceritakan kepada karni, 'ubaidullah bin Amr menceriatkan kepada
kami, dari AMul Karim, yaifu Al Jazan, dari'Atha', dari Jabir, dia me.
mar{uLkarxtw, ia:;ir \iV Liftb i|'u'Si| ua €* d{l:"
6rt..,, u-gi>v 6 Wb'1,i;1 7p J*i;i Cirru, ,?,i, lsatu stnkt

2L73 74,-14 At Lnam Attrrd (4/51.
2174 daliiti lbni llibbanterbitan Al lhsur, no. 1620.
2t7s 4"5.-, Al Kubm 15/2461
2175 6u611r Al Arqom diriwayatkan oleh Ath-Thabarani di dalari Ar

Mu'iizrn Al IGb\ no. %)7. Sedangkan perkataan hnu Abdil Barr Snng
dikemukakan ihr adalah mengerai hadits Abdullah bin Az-Zubair yang telah
dikemukakan. sihkan litat AaTianhid(6/26). hnu Al Mulaqqin di daram N Badr
Al Muna P/516), menukil hadib Al Arcam dan menyandarkannya kepada Ath-
Thabarani, kemudian langsung dia menukil perkataan hnu AMir Ban,
maka dia keliru karern mengeluarkan hadits itu dengan komentar tersebut. L-alu
Al Hafizh lbnu Halr meringkasnya berdasarkan asumsi tersebut. Wallahu alam.

2t77 114*r-4 Al hrum Ahnd, S/B|Z.
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di masjidku ini lebih utama daipada seribu shalat di temat kinnya
kecuali Masjidil Hamm, dan satu shalat di Masjidil Hamm lebih utama

daripada serafus ribu shalat di tempat lainn5nl." Sanadngn shahih, hanya

saja ada perbedaan pada 'Atha'.

j

Perhatian:

Imam Al Haramain menyebutkan dari ayahnya: Bahwa hadits

yang di dalamnya disebutkan' ;a3r Gya 4i iVi* #it eirV]
51J 6an satu shalat di datam l<a'bah sama dengan semtus ribu shalat

di Masjidil Haran) tidak dishahihkan oleh orang-orang yang valid, maka

tidak perlu bersandar kepadanya

Aku -katakan: Aku tidak menemukan asalnya, apabila unfuk

menshahihkannSn. Shalat di dalam Ka'bah mexnang disebutkan di dalam

Ash-Shahihair#78, namun tidak valid bahwa Nabi $ shalat fardhu di

dalamnya.

2821-16685t. Hadits: Bahwa seorirng lelaki bemadzar
unfuk menyembelih unta di suafu tempat yang
disebutkanngn, lalu Rasulullah S bersaMa kepadanya,
"Apakah di dalamnya terdapat tetdapat suafu berhala dari
berhala-berhala jahili5Tah yang disembalfl" Dia menjawab,
'Tidak.' Beliau pun bersaMa , 'Tunaikanlah nadarmu-'

Abu Daud277e f,a6 hadits Tsabit bin Adh-Dhahhak, dengan

sanad shahih.

2178 shaliili Al Bukhari, no.397 dan shahih Muslim, no. 1329.
2L79 Swlan Abu Daud, no. 3313, dan dia menyebutkan tempatrya.
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16686]. Dan dari hadits Amr bin Sgru'aib, dari ayahnya, dari

kakeknya.zl8o pm dia menyebut tempat ifu: Buwanah.

166871. Diriwayatkan juga oleh lbnu Majah2181 6uri hadits Ibnu

Abbas.

Tampakryra lelaki tersebut bernarna Kardam:

t66881. Karena Ahmad meriwagratkannya di dalam Musnad

nya2182 dari hadits Amr bin Syr.r'aib, dari anak perempuan/zl83
I(ardam, dari aSahnya: Bahwa dia bertanya kepada Rasulullah $, lalu

dia berkata, "Sesungguhnya aku telah bernadzar unfuk menyembelih

tiga ekor untaku?" Maka beliau basaMa, *glt 1t:ti"U rt e 3t5 i,f

*t ... (,ti*" pda suatu bqhata dari bqhah$uhak jahili5nh, maka tidak

boleh...) al hadits.

Disebutkan di dalam suatu lafazh lbnu Maiah2184 dari Maimunah

binti Kardam Ats-Tsaqafiq/yah: Bahwa alBhnya berternu dengan Nabi

S, sernentara dia dibonceng oleh Kardam, lalu dia berkata,

"Sesungguhnya aku telah bernadzar unfuk menyernbelih di Buwanah?"

Beliau bersaMa, f',*: t4J. ,Y (Apakah ada bqhala di dalarny*). Dia

merfawab, "Tidak." Beliau pun bersaMa,'$*4 )'tl.J VGku begifu,

tunaikanlah

2l8o 5r*r, Abu hud, no. 3212, dan'tidak disebutkan tempatrln, sedangkan
penyebutan itu terdapat pada hadits Tsabit bin Adtr'Dhahhak yang lalu.

2181 5**17 lbni Ltahh, no- 2130.
2182 Musrad Al Imm Ahnnd (4/@).
ztes p76991.
2t84 5r-r lbn lukjah no. 1231.

580



Talkhishul Habir

Perhatian:

Lafazh 'u.ri.dengan dhammah pada baa' berfifik satu, dan

setelah alif adalah nuun, yaifu suafu tempat di antara Syam dan

perkampungan Bak. Demikian lnng dikatakan oleh Abu 'L;5ui6.2185 61

Baghawi berkata, "Di bawah Mekkah, sebelum Yalamlam." Al
Mundzitiz185 berkata, "Suafu dataran tinggl di belakang Yanbu'."

d:i. ,45 6K jrfit *ilt ,.t Ctr; ,L* *

' Hadits: 'Barangsiapa Wng beranglat pada sr.at
pertama, maka real<an-akan dia berlrurban seekor unta..." al
hadits-

Mutbfaq alaih dari hadits Abu Humirah, dan telah dikernukakan

pada pernbahasan tentang shalat Jum'at.

2822-166891. Perkataan penulis: Disebutkan bahwa
barangsiapa lpng memasuki pagi dalam keadaan berbuka
(fidak berpuasa) pada hari lpng meragukan, kemudian
temSrata rtq adalah Ramadhan, maka dia diperintahkan
imsak (manahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa).

Al Bukhari2187 d6ri Salamah bin AI Ak^ra' dan Muslim dari

Buaidah.2188

218s yui61 Al Bakri di dalam Mu'firnu nw lsb'jann (l/258).
2186 Aku tidak menemukannya di dalam Mukhbshar-nya untrlk Srznan Abu Daud.

Silakan lihat di dalarn Mu'j,an Al Buldan,l/504, dinukil dari As-Saryid Ali bin Isa
Al Alawi, dan dinukil oleh Ibnu Al Atsir di dalam An-Niha5nh (1/\64), tapi tidak
menynndarkanny-a.

ztst dntliti N BuMnri, no. L924.
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t66901. Mutbfaq '4ffine dari hadits Ar-Rubayyi' binti

Mu'awwidz, narnun tidak ada batasan dengan Ramadhan.

2188 Demildan yang dikatakan oleh Al Hafizh lbnu Hafr. Sementam nash Ibnu Al
Mulaqqin di dalam Al kdr Al MunA,9/521, setelah mengemukakan hadits hnu

. Al Alwa', "Diriuayatkan oleh Al Bukhari, dan diriwaSratkan juga oleh Muslim dari

!ilur lainnya dari Yadd." Maka ungkapan Al Haftzh mengesankan bahwa hadits
hnu Al Akwa' hanfia terdapat di dahm riwapt Al Bukhari saja, dan bahwa
riwapt Muslim dari sahabat lainnya, karern dia menpdikan "Buraidah" sebagai
pengganti "Yadd-" Namun sebenamlra 1larg dirnaksud oleh hnu Al Mulaqqin,
bahwa Mtrslim mengeluarkan hadits hnu Al Al$,a' dari plur lainnya juga, dari
Yadd bin Abu Ubaid, dari Salamah. Dan itr.r mernang demikian, silakan lihat kitab
Shahil>nya, no. 1135.

278e shalili Al Eluklmri, no. 1960 dan shahk M.sb4 no- 1136.
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.Y;JI'uV

,*oro*i**

'tLL:tt €at ta3;t tty,Ly.[r.n y-11 1 \]-yAyr

Ot;l *;*f oy,\f 
^u

2823-16691, 66921. Hadits: *Apabik hakim
bertftihad lalu alah, mal<a bagrryra ntu pahala, dan jil<a dia
be.nar, maka baqintla dua pahala."

Muttafaq u1ui1pleo dari hadits Amr bin 61 6r1r21e1 dan Abu
Humirah.

166931. Dirirarayatkan juga oleh Al Hakimz1ez dan Ad-

Daraquthnizle3 6u6 hadits Uqbah bin Amir, Abu Humiiah dan Abdullah

bin Amr, dengan lafazh: ?;s u+Vtl:fi,?t'difhrit'€aJt'.tigat ri1

1*l @erOlb hakim beriitihad latu dia salah, nale ba7intn atu pahala,

dan jil<a dia benar, mal<a bagiryn gepuluh pahalal.

D dalam sanadnya terdapat Faraj bin Al Muthallib, dia dha'if.
Ibnu [.ahi'ah memutaba'abnya dengan selain lafazhnya.

2teo t6u171i 41Bukhai, no.7352 dan shahih Muslim, no. 171.6.
2l9L gi dalam naskah aslinya dicantumkan: AMullah bin Amr bin AI Ash, sedangkan

yang dicantumkan di sini dari naskah; dan.-r , dan itulah yang benar.
zte2 41 74*64^1* (4/88).
2te3 5**, 4d-Damquthni (4/ 2031.
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166941. Diriuaptkan juga oleh AlTnadzl!)4 dari hadits Amr bin

Al Ash dengan lafazh: 'c,346;\'dblt,r*li?o'Uiif,,ir. c*l ot

"ziS'elli ,clll>ti CU* bqtar dalarn keputuan naka bagimu sepuluh

palnla, dan bila angkau bqiifrhad hlu slah, maka bagimu satu

kebaikanl. Saradnya jvga dha il

:Jei *; ;r- h, J- 'fi Gi ,l';. [r r r o]-v,rr t

;ji tiy, ,;rt;",F, rrwf $y u$ -*,qt ii- at'p- jt tt 4tlt
"ry;qfu;* 6L? /61';. Q?-,iY,i in

282+166951. Perkataan penulis Diriwaptkan bahwa
beliau $ bersabda, " Orangonng trang lebih dulu kepada

naungirn Nlah pada hari kiamat adalah orzrng-oftrng yang
apabila dibed l<ebenann merel<a meneimanya, apabila
dimintai ifu merelra memberil<annga, dan apabila
menetapl<an hulrufi, di antara manusia merelr4 menetaplan
seperti menetapkan hul&frr, unfuk diri mereka sendiri-"

Ahmad di dalann Musnadnyazr9s 6ri hadits Ibnu [ahi'ah, dari

Khalid bin Abu Imran, dari Al aasim bin Muharnmad, dari Airyah.

Diriwaptltan juga oleh Abu Nu'aim di dalarn At Hitgt-?t%, d*
dia berkata, 'lbnu lahi'ah meriwaptkannSa sendirian dari Khalid."

Aku katal'an: Yahf bin Ayyrrb mqmutaba'alrnya, dari

'Ubaidullah bin Zuhar, dari Ali .bin Yazid, dari Al Qasim, yaitu Ibnu

AMurrahrrnn, dari AiqBh.

?r% U,rA Al hmn Atud,l4/205.-
2tes MusTd Al irun Ahnd, (6/6, 691.
2te6 Hiht Al Auttn', ll/16, 2/1.87l.
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Diriurayatkan juga oleh Abu Al Abbas bin AI Qashsh di dalam

Kibb Adab Al Qadha \nya.

166961. Riwayat y*1irrr21e7 dari hadits Abdullah bin Amr:
ojX'u-;,li ,:d- {-ri- qi ,;,*-}t ,b,- tf :i'u j6 ,)b.i' & t:'u-.;l:t

,ii s: ,|<;)ti ,,nt { r! (hns-onns wng udit i sisi AIah akan

bq-ada di ahs mimbar-mimbr yang tefruat dari caha5n di sebelah

kanan Yang Maha Pa numh, dan kdua tangan-N1n adatah kanan.

Omngomng 5ang adil dalam pantbuian kepufusan merel<a, keluarga

mqdra dan Sang maftdi tutgungan merel<al.

Ibnu Abu Hatim mengatakan di dalam Al Tlal21e8, dari ayahnya,

"Yang b€nar bahwa ilu nmuqut"

ht ,.;. ,rtJ.ju.€at'-E tiL tie,,,y.[rrrv]-vrro
a-;? )L*" titi ,;; I C *.t+i, **i, q.rrlr;- #&';

;tfi)
2825-166971. Hadits: 'Apabila seorirng hakim duduk

unfuk membei kepuhtsn, Allah mengiimkan unfukn5n dua
malailrat tang mefuruslannga, menunjukkannya dan
menganhkannga *Iama dia tidak lalim- Bila dia lalim, maka
kdua malailat ifu naik dan meninggallannya."

Diriwaptkan oleh Al Baihaqi2lee dari jalur Al Asy'ari Yahya bin

Buraid, dari Ibnu Juraij, dari 'Atha', dari hnu Abbas, dia memarfu'-

2r9 dmhih Mr.slim, no- l9Zt.
zrett nat lbn Abu ltatim(2/464/rc. 1393).
zree As$uvan Al Kubn llo/881.
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kannya (mengnndarkannya kepada Nabi $), W g.-gi ,). ,*d, u* ti1

is'ft E? tq $,6 ,F-i r; ut:tsj; *.6i-, *.r:si,t:-i- g€lI *, (Apabita

seoft,ng haldnl aduk di tempahtSa, mal<a furunlah kepadanSa dua
malai!<at Jnng melunskannya, manunjuklanryn dan mengamhkann5n
selama dia fidak hlim. Bila dia lalim, maka kdua rnataiht ifu naik dan
meninggall<ann5@. Sanadnya dha if.

Shalih J^?il*f2oo berkata, "Hadits ini tidak ada asalnya.,,

' 166981. Ath-Thabarani22ol meriwayatkan dari hadits
Watsilah bin Al Asqa'.

166991. [Disebutkan di dalam riwayat NBazzarzzo2 4*i riwayat
hmhim bin Khutsaim bin 'lrak, dari aphnya, dari Abu Hurairahlz2oa
s@ara mar{u': 'r}L 4* f & y.}ot ;Si ,t*,';aJJ.JJt, /l'n ,b U
corli.i,ir l|'u ,*',f, ,t:p 9..r,_1f ri1 y$3;is ,tuti- lq ,f txtr-; _:Jv

* A Siu; * *r'*rfi 4 @r;s"hp" ,nns mqnqans suatu

un$en l<aurn mtslimin, nnh Allah menugasl<an s@nng malail<at
padanp di s&&h -aku kim beliau mengatakan- dan
seoftng malalbt di sebelah l<ainya, kdmnSa nenunjukinSa dan
meluruskann5a bih dikelzqdaki kebil<an . Dan banngsiapa

trang memqang aafu ungirrr l<aum lalu dikehendaki selan itu

ryb disaahkan kepda dirt?ydl.

22oo I ;*, 41 lrlbn (6/2421
22ot 41 114u'im Al l<abt 22/84/no. 2M.
2n2 Kasyf 4l Agbr, rp- l35O-
22og Aru yang di antara dua tanda hrnrng siku rontok dari naskah aslinlra, dan itu

terdapat di dalam naskah p dan -r.
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Dia berkata, "Dan kami fidak mengetahuinya diriu4ntkan

dengan lafazh ini kecuali i61r2204. hadits 1ru1r,22g5 sedarEkan Ibrahim

tidak kuat."

t67001. At-Tirmidziz205, Ibnu yuiuyra2oT, Ibnu Ffibban,w N

11uLirrr22oe dan Al Baihaqi2210 meriwalntkan dari hadits Abdulhh bin

Abu Aufa: 'H d 6 ntit g &r fu $aunsgatnt/a Altah tusnm haldm

selama dia tidak tattul. Al Baihaqi menambahkan, Xlt 
':/.r" ;!as ;e $'6

i,r[x,.lr llatuiita dia lalim, nnka Altah meninggatl<ann5a, &n dh disetbi

oleh syebnl. Ibnu Maiah menambahkan, ,Ji Jf tt &i tE $'$ lt tu

jil<a dia lalim, nnka Altah matymhl<ang kepda difird. Riuayat Al

Hakim: t+ bt tr; ,E $'$ ltat i*u dia lalim, maka AIIah Meps din

dadnyal.

At-Tir;idzi berkata, "Hasan gharib, kami fidak mengetahuin5n

kecuali dari hadits Imran Al Qaththan."

Aku katakan: Dia diperbincangkan, han5a fidak nmtuk N
Bulfiad2211 menjadikkannla sebagai penguat, sern€ntara Ibnu

Hibban2212 dan Al Hukiro2213 menshahihkan rir,valratrqp-

wlotsxl.
z?fis gi dahm anotasi naskah asliqn dicanhrmkan: "Yakrn lbrm lt{ahlq dai alptrrya'

dari kakekryla, dari Abu Hurairdh. selesai. Yakni bulGn dati Fhtr' perhrna dari

watsilah." Komerrtar ini dilorenakan rontoknya s€b4ian kafuEt pada naskah

aslinya, Ika tdak, maka ihr udak dipedukan. Kernudian lrahnat -dari lGkdqla,'
adalah tdak benar, sebagairnana 1nng arda ketahui. Wallahu a'bn

?206 Shpan At-Tirmidzi, no. 1330-
2m7 Sumn lbni Maph, no.2312-
2N shahih lbni Hibbant€rbitan Al ltEan, rc- ffiZ.
u@ AlMusdmk(4/931.
22to 4t3*-, Al Kubm (LO/l34;.
22tl shalil, N Bukhari, no. 4127 - l-ihat jT rga no' 351, 1593'
2212l.jh. shahih tbni HibAan, terbitan Al lhsah, no. 870, 971'W6-
22Ls l-jh. Al Mt sbdmk, (\/490, 4/93).
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1670U. Ath-Thabamni meriwayatkan di dalam Al Ausail?2L4

dari riwayat AMul A'la Ats-Tsa'labi, dari Bilal bin Abu Burdah Al

Asy'ari, dari Anas: Bahwa Al Hajjaj hendak mengangkatnya sebagai

hakim Bashrah, maka Anas berkata, "Aku mendengar Rasulullah S
bersabda, ?tt 571 {t|Fjrt iff- l it ,* ,}l F't * ott;"'tiit;zi't w r;
itl;,-j-i-l5ul*b (hmngsiapa meminta jabatan hakim dan meminta tolong

atas ifu, fiEh disenht<an kepadanya. Dan barangsiapa gng tidak

memintan5n dan tidak meminta tolong atas ifu, maka Allah menurunkan

kepadanya malail<at gng m eluruskann5nl -"

Dia berkata, "Tidak diriwayatkan diri Anas kecuali dengan

sanad ini, dan Abdul A'la meriwayatkannya sendirian." Selesai'

Kalirnat "Bilal bin Abu Burdah" perlu ditinlau lebih jauh, karena

N Bazzar meriwa5ratkankannya dari jalur Abdul A'la dari Bilal bin

Midms, dari Khaitsamah, dari Anas. Dan dia mengatakan, "Kami tidak

mengetahuinya dari Anas kecuali dari ialur ini." Dia berkata,

"Diriwayatkan juga dari Abdul A'la tanpa menyebutkan Khaitsamah."

Aku katakan: Dari jalur Khaitsamah Diriwayatkan juga oleh Abu

Daud2215, ApTirmidzi 2216 dan61 11uLi*.2217

,J? .; .r,.t{:r.h, J-fr
Ad\
Jtl u[." .itt

,L-y .[rv . vJ-r,rr r

y Lrj ,tr,:#.a6,# ar Jir6-:Ju"l+G 4, Jt

,*'r)g'
22L4 41 74r,im Al Austh,no. 5958.
22ts Sunn Abu Daud, no. 3578.
2216 gr*, 4t-Timidz', no. 1324-
2217 Al Mwbolnk (4/921, dari jah.n Bilal bin Abu Musa.

J;tA:,a ,iG ,;t6t 6 si>f
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.SA v #r * rtfre |oiq.s) .yyt'#t ,JG-t ,r!)b
.t't.'--:6 e

2826-t67O21. Hadits: Bahun beliau $ mengutus AIi ke

Yaman sebagai hakim, lalu dia berkata, 'wahai Rasulullah,

engkau mengutusku unfuk memberi kepufusan di antara

mereka, sedangt6n aku seorang pemr1da y",is tidak tahu

apa itu pengadilan?- Ali menuturkan, 'Maka Rasulullah S
menepuk dadalm dan berkah, 'Ya Nlah, funiukikh dia dan

tquhlranbh liannya-' Maka, demi Dzat lnng telah

merrciptakan biii-biiian, aku fidak pernah ragu dalam

menrberikan keputusan di antara dua pihak-"

Abu Daud,zl| N 11u16ro,2219 lbnu Maiah,zzzo N lt^zzar?zzt

hn N:fhrrilz2m dari berbas.i jahr, dari Ali- Yang paling bagus

riurayat NBrlzzrlr, dali Arnr bin Murmh, dali Abdullah bin Salamah, dari

Ah- Di datam sanadryra terrdapat Amr bh Abu Al Miqdam-

Ada p€rbedaan pada Amr bin Murrah dalam hal ini, lnng rnana

s!/u'bah meriwaptkarurp daringa, dari Abu Al Bukhturi, dia berkata,
.Orang png mendengar Ali menceritakan kepadaku." Diriwayatkan

oleh Abu Ya'h,2%t dan sarndnp slnhih seandairyn tidak ada pemwi

yang tidak disebutkan narnanln itu.

Di antara merel<a ada yang meriwayatkankannya dari Abu Al

Brkhfuri, dari Ali, sebagainrana yang akan dikernulrakan-

-218 SraTarl Abu hud, no. 3578-
zte 4174*6,4gngl.m Sr-,16,riMaftfi no- 2310.
rut MundAlfuar, no.733.
ry" Suant At-Tirmldzi, no. 1331.
z'Ta MtNdAbu Ya'la, no- 371.
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D antaranl;a: Apa 5nng diriwayatkan oleh Al Bazzar iug62zz+

dari Haritsah bin Mudharrib, dari Ali, dan dia mengatakan, "Ini sanad

yang paling bagus."

Di anbranya: dan ini yang paling masyhur; riwayat Abu

9uu42225 dan yang lairlrrya'zzzo dari jalur Simak, dari Hanasy bin Al

Mu'tamir, dari Ali. Diriwayatkan .juga oleh An-Nasa'i di dalam l/
I(hashaist?n, N11u1rirn2228 dan Al P.azza1.2229 Diriwayatkan juga oleh

Ibnu Hibbanre dari jaltr Simak, dari lkrimah, dari Ibnu Abtas, dari Ali.

D antamnya: rirwayat Ibnu Maiah2231 d*i jalur Abu Al Bukhturi,

dari Ali, tapi sanadnya terpuhrs. Diriwayatkan juga oleh 613* 12232

dan Al I{aldm.223:}

ti *; *'i" J.'fi Ei :L*.[rv.r]-r,rvv
$-$ ,!lb sy npx |J1',:i iG ,i.4t e $a eJa-'6i ;vri

*.'iit.irr *q ey'j'ty,io,l' 76rd3l ltt
,;.r:* a:p,it vr,r!, :f;r,ju {r;-t t!, ii6,l' );t

2224 74,-rg Al ha4 rc. 721.
222s ShtwT Aht hfi, no. 3582.
2226 SuEq At-Tfumilzi, no. no. 1331.
2227 Asafriru AIl{uba karya An-Nasa'i, no. 8420.
2228 4174*614(4/9gl.
222e 74r-r4 Al kani no. 733.
m shahih lbtzi lrt'bba4 t€rbitan Al lhsan, no. 5065.
2?3L SuEn lon* Iufiaitfi no. 2310.
2232 14,-ru4 At har, no- 912.
2233 N Mwtztnlc (g/,.3sl.
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tJ.Pt taht J* y, );'J;'it e,r, i',tJ,Jit ,,:G:

it Jy, ib}
2827-t67031. Hadits: Diriwa5Tatkan bahwa ketika beliau

$ hendak mengutus Mu'adz ke Yaman, beliau bersabda

kepadan5Ta , " Elagaimana engl<au memufuskan bila suafu
perlan diajulan kepadandl" Dia menjawab, lAku

memuhrskan dengan Kitabullah-" . Beliau bertanya lagi,
" hgaimana bik engl<au frdak menemukan di dalam

Kibbulkli?" Dia menjawab, 'Maka dengan sunnah

Rasulullah-" Beliau bertanrc lagtr, "Bagaimana bila engkau
juga frdak menemul<ad?' Dia menjawab, 'Aku berijtihad
dengan pandanganku dan fidak berpihak-" Maka. beliau

menempuk dadan5n dan berkata, "Segala puii bagi Allah
Wng telah menunjukkan utusn Rasulullah $ kepada apa

tnng diilhai Rasrlullah."

Ahmad,B Abu Daud2235, g1_1;r-if,2i2235, Ibnu,Adizz37, Ath_

Thabarcni2z98 dan Al Baihaqizz3e 6ri hadits AI Huwairits bin Amr, dari

beberapa omng sahabat Mu'a&, dari Mu'adz.

At-f imiddz24o berkata, "Kami fidak mengetahuinSn kecuali dari

iahrr ini, dan sanadn5ra tidak bersambung-"

w Mwrd lrrran Ahd,5/%,242.% SrnE, Abu Daud, no. 3593.
% 5.-, 41-7-onid4 rp. 1327.
wt ll tGryiUrar5B lbnu Adi, 2/194.w et rui'km Al l{abh yz 2O/L7O/rc. 362.
%e Asgiz,arl Al Kubn, 10/114.
2& to/ogzl-
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Al Bulfiari mengatakan di dalam Taril<bnya,?24r 'P.l Harits bin

Amr dari pam sahabat Mu'adz, dan Abu 'Aun darinSn, adalah tidak

shahih, dan tidak diketahui kecuali dengan ini."

Ad-Daraquthni mengatakan di dalam 41 16p242, "Diriwayatkan

oleh Syu'bah, dari Abu Aun, seperti dernikian. Ibnu Mahdi dan sejumlah

lainnp meriwaptlannyra secara mutal darinya, dan yang murcallebih

shahih."

Abu Daudz€ berkata, "Yang paling banyak diceritakan Syu'bah

kepada kami, dari para sahabat Mu'adz: Bahwa Rasulullah.-. dan

terkadang juga mengatakan: dari Mu'a&."

Ibnu Haan224 berkata, "Tidak shahih, karena Al Harits tidak

dikenal, dan gurugr.rnrnSn tdak diketahui." Da berkata, "sebagian

mere)G,2245 menyatakan mutavntA. Ini dusta, bahkan seberramya

kebalikan mubwatA, karena tidak ada yang meriwayatkannya selain Abu

Aun dari Al Harits, rnal{a bagaimana bisa dianggap mutawatifll"

Abdul 11*rzza5 b€rkata, "Tidak bersanad, dan tidak terdapat dari

jalur Snng sltahih."

Ibnu Al Jauzi mengatakan didalam Al 'llal Al Mutanahiga*2a7,

"Tidak shahih, ruahupun sernua ahli ftkih menyebutkann3n di dalam

kitabkitab rnere&a dan bersandar keeadarun, dan walaupun rnatsnnf
slnlih'

22ar 4p7r114, AI IhbA e/2771.
zz42 n4 p-h,*uXy7 16/*891.
2z4s Yakni Arfr-Thanfid.
22u 41p4,r15616/64-
224s yu6, Imam Al Flaramain Al Jwraini di dalam kitabnrra Al Burtan fi Ushul Al Fqh

(2/fi71.
2246 At Alrtiam Al ltlt sttn (3/U21.
2247 At nal Al Muamhvnh en 5*759L
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hnu Thahir mengatakan di dalam salah satu karangannya yang

khusus mengulas hadits ini, 'Ketahuilah, sesungguhnya aku telah

merneriksa hadits ini di musnad-musnad besar dan kecil, dan aku

tan!,akan itu kepada para ahli imu naql yang aku jumpai, maka aku

tidak menemukannya untr.rlqla selain dua jalur; Pertama jalur Syu"bah,

dan lnng lainnya dari Muhammad bin Jabir." Lebih jauh dia

mengatakan, "Dan yang paling buruk di antam yang aku lihat mengenai

ini adalah perkataan knam Al Haramain di dalam kitab Ushul Al
Figl?249'sandararrnl;a dalam masalah ini adalah hadits Mu'adz."'

Selanjutkan dh **gutukut, "ld ketergelinciran darinya.

Seandainp dia mengetihui penukilan (naql, tenfu tidak akan

mdakukan kebodotran ini."

Aku kahkan: Dia telah beradab buruk terhadap Imam Al

Haramain, pddatlat mernunghnkannya unfuk mengungkapkan dengan

1nng lebih hihs daripada ini, sementara itu, perkataan Imam

Al Flaramain sendiri ielas ielas daripada yang dia nukil darinya, karena

dia mengatakan, 'Fladits tersebut dicantumkan di dalam kitab-kitab

slnhih, disepakat keshahitnnrqTa, fidak memerlukan penakv.rilan. "

Dernikian yang dikatalon oleh bdiau mhimahullah. Hadits itu

Diriwaptkan juga oleh Al Khathib di dalam Kitab Al Fiqh wa Al
Mtbhqqih,?24g drrti riu,alat AMurmhrnan bin Ghanm, dari Mu'adz bin

Jabal Jika sarndnya trirgga AMurrahrnan valid, maka cukuplah untuk

keshahitran hadikrp-

Dalam menlnbkan keshahihanry;a, Abu Al Abbas bin Al Qashsh

menlBndarkan keeada penerirnaan para imam fikih dan ijtihad

zas Al Ruhan (2/506-5071.
zz+s 1176551 Kibb Al Fryh w N Mubfqih (L/4721, tanpa merynndarkannya, tapi

derEan "Dkatakan, bahwa Ubadah bin Nusay meriwayatkannya
dari Abdurrahrrnn bin Ghanm, dari Mu'adz .-."
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penerimaannya. Dia berkata, "Kadar ini sudah cukup dari sekadar

riwayat."

Ini setara dengan penerimaan mereka terhadap hadits'' Ziil 1

htj.Vidak ada undat b7i petwil, kendatipun ini dari riwapt Isma'il

bin Ayyaqr.

'; ei:ri "":^r-l 
iir ul .[rv. t]-r,rr,r

,n-, ".t.;j,;t.4i> /4r-A

2828-167041. Hadits: " Sesungguhnya NIah frdak akan

mensucikan suafu umat 5nng mana di l<alangan merela frdak

terdapat orzrng Wng menghukum unfuk orang lemah l<arena

haloryn-"

Ibnu Khrrzaimahz2so, hnu Maj6[22sr dan Ibnu fl;S[6p2252 6ri
hadits Jabir dengan lafazh :'e*-P b'#. :e'l- \'-tl ;:t;t,.;ll lhgaiman a

"lry disucit<an suatu urnat Snng tidak templ<an hukum terhadap

golongan kwt mqel<a unfuk lernah maelal. Di dalamnya

terdapat ldsah.

Merrgenai hal ini ada rit*rayat lain:

t67051. Dari Budairah, diriwalntkan oleh Al Baihaqi.2zsa

t67}6l. Dari Abu Sa'id, diriwaptkan oleh Ibnu Maia\.zz*

22so gi dahm Fawidrrya. sebagaimana di dalarn Al hdr N Munir19/542),.
2?st 5r-rr lhn lukirh no. u[010.
22s2 shalTih lbni llibban terbibn Al lhsan, no. 5059.
2253 4r_g*-r, N Kubm llo/941.
2254 5**, lbni lthjalr, r'p. 2426.

t
:e"-*
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16707l. Dari Qabus bin Al Makhariq, dari alnhnya, diriwalratkan

oleh Ath-Thu6r-122s5 dan hnu Qani'-2zse

t6708]. Dari Khaulah, tanpa nasrib,%7 suatu pendapat

menyebutkan: bahwa dia isterinln Hamzah, diriwayatkan oleh Ath-

Thabaranizz5s 6* Abu Nu'aim-%9

16709l. Al Hakimz2@ dan Al Baihaqiz6l meriwayatkan dari

hadih utsman bin Jabalah, dari simak, dari sorang Syaikh, dari Abu

srfuu1bin Al Harits bin AMul Mrnhthalib, db.memarfulkannyar ?rrr o!

czt to" 'tt t'22 ' 'ir'urJi$.int I'l,il'ojq-l gaunggahntn Allah
Ff -* It tb €F'U #- r'u r

tidak akan mqtsucikan safu umat tang tidak manghukun untuk oftng

yang lernah dai onng 3arg kwt l<arqa hakryra bnpa merehkarnw).

Diriwa5ntkan juga oleh Al Hahm2262 4*i hadits Syu'bah, dari

Simak, dari AMullah bin Abu sutan bin AI Harits, dengan redaksi ini,

dalam suafu kisah. r

Al Baihaqi2253 6oL1u, 'Yang murrall&h shahih-"

Al Hakim berkata, "Yarg nnushul slnhih, sedangkan yang

mursal menafsirkan nama snns tidak diketahui, 5nng terdapat pada

riwagnt yarrg matshul-"

%s Al Mu'im Al lkba, no. 7zL5-
2255 gi*.*1 Abu Nu'aim di dalam Ma?itat Ash-Shalabh 6/3316/r'ro.76ll. hnu Al

Mulaqqin meqnndarkanrryn keeadanf di dalam Al Bdr Al Mwir,9/545'
2257 y31sf tanpa menyebutkan: binti fuhn. Dernikian png diambilkan dari anotasi

naskah aslinlra.
22s8 Al Mu'jan Al I{abA, ty 24/231?.A/no. 591,592.
22se Hibatu Al Aul$p Q/e\
22c,o Al Musbdmll p/256).
2261 4"4r*, N Kubm (]:0/931, dari Utsrnan bin Jabahh, dari Syr'bah, dari Simak,

dengan redaksi ini-
2262 At Musbdmli (3/2561 -
2263 4t-5**, Al Kubnllo/941
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Eemikian makna perkataannla, dan ifu perlu ditinjau lebihiauh.

,u,,3t '; L?G ,y* U ,L-y . [rv r .]-r,rv r

'9ryr.
2829-167101. Hadits: " Barangsiapa tnng dijdikan

hakim di antara manusia, maka dia telah disembelih bnp
pisau."

Para pen5rusun2264 kitab-kitab Sunan,2265 AI Hatdmzzt6 dan Al
Baihaqi2267 dari hadits Abu Hurairah. Hadits ini memiliki bebempa jailur

periwagntan.

Ibnu Al Jurui2258 menitainya cacat, dia mengatakan, 'Fladits ini
hdak shahih."

Sebenamya tidak sebagaimana ]/ang dikatakannya, karena

takhrij An-Nasa'i unfuk hadits ini cukup .menguad<anrryn. Ad.

Daraquthni2269 menyebutkan perbedaan di dalamnp pada Sa'id Al
Maqburi, dia berkata, "Yang terpelihara adalah dari Sa'id Al tr,Iaqhd,
dari Abu Hurairah."

22il lo/sggl
2265 5*un Abu Daud, no. 3571; Sunan At-Tirmidzi, no. 1325; As-gnn, AI Ktbn

karya An-Nasa'i, no. 5923-5925 dan Sunan lbni Majah, no. 2308_
2266 41 74u"yu4-2 (4/9L1.
2267 4t-5*rm At Kubm(LO/96t.
2268 Al lkt At Mutanahigh, karya hnu Al Jauzi, 2/ZSG7ST.
226e lal Ad-Damquthni, (LO/397 -4021.
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Perhatian:

IbnuAsh-Shalahberkata,..Maknan5E:disembelihdarisqi

makna, karena ifu adalah di antara a&ab dunia bila dia bertindak lurus,

dan adzab akhimt bila dia menyimpang'"

Allll.,ul,g",u6i22Todanyangmengikutimengatakalr'
"Disamakanngn ifu dengan penyernbelihan tanpa Pisu untuk diketahui

bahwa maksudnp adalah apa yang ditakutkan yarrg bertrpa kehancuran

agamanya, bukan fisiknYa'

Kedua, Ppenyernbelihan dengan Pisau adalah nlarnan'

sedangkan dengan selain pisau adalah seperti cekikan dan sebagainln

dimanasakitrlTalebihbanyak.Makahalitrrdisebutkanagarlebih
mendalam dalam memberikan peringatan' "

Di arrtara rnanusia ada yang tefihah dengan kecintaan terhadap

jabatan hakim sehingga meriwayatkankannln dari apa png tersirat di

dalam benak dari perrnhaman redaksi ini, yang mana dia mengataltan,

bahwa # ;rei (disanbetih tanpa pied untuk mensiq/aratkan

kasih saSnng terhadapnla, karena bila disernMih dengan pisau maka ifu

lebih mernberadran bagtnYa'

Cukup jelas rrrsaknya pandangan ini'

;; ri' opdur;G; 
q :L*- '[rvt t]-rrr'

tF eft';{{fi ;;s-t, 14trV'u ,#'-Y'r
t'

.-bi

227 o 714r,u1irn r4s-Sunan (s /2041.
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2830-t67lll. Hadits: " SesunggJuhnSa Wsti akan
didatangkan hakim yang adil pada hari kianat, Ialu dia
mengalami (hat-hat dahst/at)' Iarena angat hisb,
ampai-sampai dia berangan-angan bahwa dia tidak panah
memufuskan hukum di antara dua pihak mengani sbutir
kurma pun."

Nvnad,2271 Al Uqaili,2272 p,nv 11i66rr2273 dan At Ba*w$p4
dari hadits Aisyah.

Al Uqaili berkata, "lmran bin Hiththan 5nng meriwayatkan dari

Aisyah, tidak di-mutaba'ah, dan fidak jelas bagilu bahwa dia

mendengamya dari Aisyah. "

Aku katakan: Disebutkan di dalam riwayat lrnarn Nv'nadPZTs

dari jalumya, dia berkata, "Aku masuk ke ternpat AisyatL hlu al<tr

menceritakan kepadanya, hingga kami mmyinggung tenbng hakim -.-"

lalu'dia menyebutkannya.

* Hadits Abdurrahman bin Samurah: -'larganbh
engl<au meminta jabattan.-." al hadits.

Telah dikemukakan

,L*.[rvr r]-rrrr
.,riir &tLf i$;,tGy

2271 74*nu4 Al hnam Alunad(6/751.
2272 44i-96u'afa ', kart a Al lJqafi, 2/204, 3/298.
2273 

"1ru1i11i 
lbni Hibban, terbitan Al Ihsan, no. 5055.

2274 4t5r-, At Kubm(70/961.
227s 14*rru4 Al bnm Ahmad 6ns).

:,lu S-,t *a \t ,*'fi A;
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283L-167121. Hadits: Diriuayatlan bahua beliau *
bersabda, 'Sesungguhn5Ta kami frdak memake seseoftrng

unfuk menjabat haffim-"

Aku fidak mendapatinya dernihan, sedangkan rnaknanyat

167131. Hadits Abu Mas'ud: "Flasulullah $ mengrrtusku sebagai

pemungut zakat, dan beliau bersabda, U;* ,l"igy *W ?:i"*it 1

1-igb-\i'rg)'i"i. Vansan ampi aku baiunp danganrnu pda hai

kiamat, dimana angl<au dabng dalam kadaan Pm'gpngmu menikul

unta 5nng ba:suam, gng tetah angl<au korupsll- Dftr berl<ata, 'Kalau

begitu, aku tidak mau berangkat.' Beliau pun bersabda I ti1(Kalau

bqitu, aku frdak akan mqnal<amd." Dirhfiayatkan oleh Abu Daud.Z275

.it;@: ,Ll* [rvr t]

t67141- Hadits: (Tidak akan banntwg lraum tnng
dipimpin oleh seonng wnifl- .

Al BukharizzT dari hadits Abu Balmh

4-?^ir ,/.\r: ,Wir:aat =L-;- .[',v1o]-r,rrr

,p;#';itJ? F,;-*it e "$ 
€u ,16r ; Ps[

,f ,P",Y;; ,;)t G r#",rJt';?|Y, -,9' d, )trti,
Jo ,-y o6t

l. 1 , ,n-l . i
te CP- d

2275 gr-r 4bu htd, no.2947.
2277 shalih Al Eh*hari, no. 44?5-
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2832-167151. Hadits:'Hakim ada tiga (macam); stu di

surga dan dua di nenka- Adapun wng di ailga dalah
oftrng yang mengetahui kebenaran IaIu dia memuhskan

dengann5n, danglan daa yang di nerala adalah orzng

yang mengetahui kebenaran bpi dia lalim dakm

menetapl<an keputuan, dan orirng 5lang memufislan di
antara manusia dengan kebodohan-"

Para penyusun kitab-kitab SunarPfl8, N Hal<imuts dan AI

Baitnqi2280 dari hadits Buraidah.

Al Hakm mengatakan di dalam '(Jlum Al Hadit'*281, 'Oran(r

orang Khurasan meriwaSntkannln sendirian, sedang para pemwinlfa

suka mernbaguskan."

Aku katakan: Hadits ini mempungrai Flur-ialur periwayatan sdain

ini, saya telah menghimpunakannp di dalam suafu juz tersendiri.

2833167161. Hadits: .Ehhwa Ibnu Umar menolak

menjadi haldm ketitra Utsman memintanlra meniadi haldm-

AtrTirrnidzi,2282 61ouYa'1a228 dan lbnu Hibban2284 dari hadits

Abdul Malik bin Abu Jamil, dari Abdullah bin Mauhib: Bahrra [Jbrnan

berkata kepada hnu Umar, 'Berargkathh engkau dan b€rilah

keputusan." D1a berkata, "Apa engkau mau memaafkanku, wahai

Amirul Mukminin?" Utsman Hata, "AI(tr tegaskan kepadamu,

2278 Sumn Abu htd, no. 3573; Swwt At'Tbmidzi, rc- 1322; As-&r'a" Al Kubn
karp Ar,Nasa'i, no.5922 dart &tnn lbni Maftth, no- 2315.

227e At Musbdmli (4/901.
2280 Ao-5urla,? Al Kubn (lO/11G117).
2287 \qu'ifr1 ufun Al Hadib, karla Al Hahm, h. 99-
2282 g**, AbThmidzi, r,p. L322.
2N Musnad Abu Ya'la, rp.5727.
2284 shatiili lbni Hibban, terbitan Al lhsan, no- 5056-
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berangkatlah engkau lalu berilah kepuhrsan-" Dia berkata, "Jangan

tergesagesa. Utsman menjawab, "Ya'" Dia berkata' "Maka

sesungguhnya aku berlindung kepada Allah dari menjadi hakim."

Utsman berkata, 'Apa yang menghalangimu, padahal ayahmu juga

memberi kepufusan?" Dia menjawab, "sungguh aky telah mendengar

Rasulullah $ bersaMu, ts€ ;;,'j '2rtrt,Ft'ui€ |i,.Surr;"ti(#'i'o€ 'i
LJttS i:'u8r Jl, Jr6-i1'4,F-Ay rj'6 lmmnssiapa meni'adi hakim

lalu dia memufuskan dangan lalim; mala dia tqrnasuk penghmi neraka.

Dan bamngsiap maniadi hatdm dalam kadaan berilmu, lalu dia

memufuskan dengan hak atau manyimpng, bemfii dk meminta

penyelamatan sebgai pelindung), lalu apa lagi yang aku harapkan

darinya setelah ihr?"

Ini lafazh lbnu Hibban. Di dalam riwayatrya disebutkan:

AMullah bin wahb, dan dia men5ratakan, bahwa itu adalah Abdullah bin

wahb bin zarn'ah bin Al Asv/ad Al Qxasyi. Dra kehruz28s dala- hal ini,

karena sebenam5ra dia adalah AMullah bin Mauhib- AfTirmidzi dan

Abu Hatim di dalam 41 1111 m0 dengan mengikuti Al Bukhari

, bahwa sanad hadits ini tidak bersarnbung. Diriwagratkan

iuga oleh Alunad2287 dari iafu hinnya, dari hnu Umar dan Utsman,

tanpa melengkapkanrqP

"P'"-,* h eC # ; :L*.[',v\v]-Y^rt
lk?'

zzas pft991.
2% ht lbni Abu Hatim(l/468/no. \4461.
2287 Musrnd Al ln an Ahn ad ll/651.
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2834-167171- Hadits - Barangsiapa ditanym IaIu

bertatwa tanpa berdasrkan ihnu, mal<a dia telah *st dan

menyeatlran-"

Aku tidak melihatrya demikian, dan ini diambil dari hadits Fng
muttafaq alail?w dari,

t67181. Hadits AMullah bin Amr: Gt;Stiiir '"r^6-l &r lt ---

(squnsgahntp Allah tidak macabut ilmu dangan sdralig$ ...), di

bagran akhimya disebutkan, 
'it;4 

dit*Si:i€;-i(i ;u Aii
t;$-t (alu datangtah manusia-manusk bodoh, mqel<a diminbi fatwa

lalu mernberi ktua dengan pandapt maeka, sehirgq mqel<a saat
dan manymtl<ad.l-afazh salah satu riwalnt Al Bukhari.

Disebutkan juga di dalam riwalnt mereka bqdnffi, i26r ilir
,i*?t,M * *,pti t.J# ,\q*iv:!11uansa atan m@swskat

pemimpin-punimpin 5nng bodoh, kqnudian mqda diibnSa, lalu

merel<a pun mantbai fatvn bnp bqdasrl<an ilmu, se.hfutga mqel<a

saat dan manyatl<ar)

Ini lebih rnaE&ut'.22eo

j,y.et; fi u. &'J,Ly.[rvrr]-r,rro
.l' i5 6;,l*

zzu t64r11141 Buklmri, no. 7307 dan slahih Mtslia no. 2673.
228e shalilli N Bukhad, no. 100 dan slnhih Mtslim, no.2673.
2290 yuluri daripada lafazh yang perhma. (Dambil dari anotasi naskah aslirya)-
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2835-167191. Hadits: " Ebtangsiapa tnng memutusl<an

di antara dua pihak Wng kduansn rela dengannyn lalu dia

frdak adil, mala lalmat Nkh atasnya-"

Ibnu AI Jauzi di dalam At-Talrqiq,zDt dia berkata, 'AMul Aziz

dari kalangan sahabat kami menyebutkan dari naskah2292 Abdullah bin

Jamd," lalu dia menyebutkannla

Pengamng At-TanqifiD3 menanggapinln dengan mengatakan,
,,Ifu naskah 5nng bathil, sebagaimana yang dinlEtakannya sendiri di

dalam Al Maudhu'at dan cukup keras mengluitik Al Khathib karena

berhujjah dengan salah satu hadits darinla yang dikernukakan dari kitab

At-Tahqi4zzt+."

2836-167201. Perkataan penulis Diriwayat}an bahwa

Umar dan Ubay bin Ka'b mengaiukan perkara kepada Zaid

bin Tsabit.

Al Bailraqizzss dari hadits Amir AslrSln'bi, dia berkata, "Pernah.

ada perselisihan antara Urnar dan Ubay mengenai suafu kebun, lalu

Urrnr berkata, 'Antara aku dan kamu da Z:rid bin Tsabit.' [-alu

kedtnnya bertolak, kernudian Urnar mengetuk pinfu, rnaka Zaid pun

mengenali $Erar5ra, malo dia berkata, 'Wahai Arnirul Mukminin,

mengapa engkau tidak mengutus (seseorang) kepadaku sehingga aku

5ang mendatargimu?' Umar kkafia,'Di nrrnahnya diberikan hukum'."

z8r Tatrye Aldib Al xhibfenul.
2292 11on Hapr mergatakan, s&gairnana dicanhrmkan di dalam anotasi naskah

aslinya, "Jika seiurnlah hadib dikumpllon pada satu orang, rnaka itu disebut

nasloh."
22e3 Tangili At-Talqiq, karya Ibrnr Abdil Hadi (3/533).
zna 4y7u1ggenc7n.
22s5 4"-5**, Al Kubn (lO/136, 144, 145).
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2837-t67211. Hadits: Diriwayatkan bahwa Utsman dan
Thalhah mengajukan perkara kepada Jubair bin Muth'airn-

Al BaihaqizD6 dafi riuralnt Ibnu Abu Muhikah: Bahun Utsrnan
mernbeli sebidang tanah di lt{adinah dari Thalhah dengan (pernbayaran)

sebklang tanahnya di Kufah. .Kprnudian utsman men1rcsal, laru dia
berkata, 'Aku menjual kepadamu sesuafu 3nng behnn aku lihat-'
Thalhah berkata, 'sebenamya mdihat adalah haldru, karena englau
membeli apa lnng telah engkau lihat, sedangkan aku mernbeli tanpa
melihat.' [-alu keduaqla menetapkan' Jubair bin Muth'an untuk
memufuskan di antam mereka berdua, rnala dia prr, mernr.rtuskan

kepada utsman, bahwa iual beli tersebut sah, dan bahwa melihat adalah
hak Thalhah, karena dia mernbeli tanpa melihat.'

' Hadits: Bahwa Nabi $ menguii Mu'a&-

Telah dikernukakan

2838-167221. Perkahan penulis Abu Qilabah lari dari
jabatan hakim

Abu Bakar bin Abu Khaitsamah, M*saddad menceritalkrn
kepada kami, Ibnu Ulag,rah menceritakan kepada kami dari A}ryub, dia
berkata, "Ketika Abdurmhman bin Udzainah meninggal, Abu eilabah
disebut-sebut akan diangkat menjadi hakim (po,Sgurrti.,!r), maka dia
pun melarikan diri ke S!nm."

22e6 4"5*-, Al Kubm (5/2ffi1.
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2139-Perkataan penulis Ats-Tsauri dan Abu Hanifah
juga melarikan diri.

t6723l.ltsarAts-Tsauri; Diriwayatkan oleh Al l(hathib di dalam

biografinlEzzeT. f,,6[\^/6 dia masuk ke tempat Al Mahdi, lalu dia berpum-

pum gila, dia mengusapngusap permadani sambil merrgatakan, 'Betapa

indahryn perrnadanimu ini, berapa kau beli ini?" Kernudian dia berkata,

"Kencing, kencing." Melah dia keluar, dia pun bersernbunyi, Irlaka

seofttng penlpir berkata,

f ,:"n t+ -) "*r-i,?f.t # +*;'; ir:;'t;
"Suf5nn membebskan diri, dia pun melaril<an agarrTanya,"

Danmaniadi mih gng dincar untuk bantlak dirham-"

167241. Atsar Abu Hanifah; Al Baihaqi22e8 tt griway3tkankan

dari jalur Abu Yusuf, dia berkata, "Kefika Sawwar, hahm Bashmh,

meninggal, Abu Ja'far mernanggil Abu Hanifah, lalu berkata,

'sesunggutrn5n sarwuar telah meninggal, dan sestrngguhnya di Mesir

harurs ada hakim, rnaka terirnalah iabatan hakim, karena aku telah

menangkaknu sebagai hakim Bashmh.'" tdu dia menyebutkan ldsah

p€nolakannln.

2840-Perkataan penulis: DiriwaSTatkan bahwa Astr
S!/afi'i benpasiat kepada Al Mrrzani di dalam sakitqp lrang
kemudian meninggal, [agar dralzat fidak meniabat haldm-

2297 At*tidak menemukanrrya di dalam fadrh hsW-
2298 As\1utn ? Al Kubm llO/951.
2N Dari naskah p dan -..
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284l-Perkataan penulis Ditawarkan kepada Asy-
Syafi'i jabatan hakim melaliu surat Ar-Rasyid, namun dia
tidak menjawabnf sama sekali.

.. Keduan5ra tidak kutemukan

2842-Perl<ataan penulis: Penolakan Abu Ali bin
Khairan memuncak ketika Al Wazir bin Al Furat
memintanSra menjadi hakim, hingga rumahnlra difufupi
dengan tanah selama beberapa hari.

Aku katakan: Disebutkan oleh Asy-Syail,h Abu Ishaq di dalam
Thabaqat-nya.

,J;t-lir ,gdt * *,G'-J* ,L_y.[rvvo]-v,rtr
,€)V'6 ,4il bf |arui \'ib; # ,eqt of,st ir,,:",t r'st.

2843-t67251. Hadits: Aist/ah ditanyrazsoo mengenai
hakim !/ang adit apabila diminta menjadi hakim oleh
penguasa !/ang lalim, apakah boleh menerimanyn? Aislrah
pun menjawab, 'Jika tidak ada orang-or.rng baik kalian yang
memutuskan unfuk kalian, maka orang-orang jahat kalian
akan memutuskan unfuk kalian.'

Umar bin Syabbah mengatakan di dalam l{ibb,4s-Sultharnya,
"Muhammad bin Hatim menceritakan kepada kami, Ibrahim bin Al
Mundzir menceritakan kepada kami, Ibmhim bin Muhammad bin Abdul

23@ WnOOl.

.€')tiae
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Aaz menceritakan kepada karni, dari aplrry;a, dari lbnu Syihab, dari

Abu salamah bin Abdurrahman, dia beltah,.'Ahl berl$mpul bersarna

sej umlah anak-anak kaum Muhaiirin, lalu kami berkata, 'sebaiknya kih

menemui Mu'awiyah.' Kernudian karni Hata, 'Sebaiknlra kita merninta

pendapat ibu kita, Aisyah.' Lalu kami pr.ur rnasuk ke ternpatrya,

kemudian kami men3nmpaikan kepadanya p€rilEl keluarga dan agama,

maka dia pun b€rkata, 'subhaarpllah, rnangsia tdak bisa lepas dari

penguasa rnereka.' Kami berkata, 'Kami khawatir dia akan menugaskan

kami.' AislEh pun berkata,'subhaarnlbll Jika dia tidak merrggunakan

orang-orang baik kalian, rnaka dia akan menggunakan orang orang

jahat kalian'."

Jl 
"f, 

'# '"9 
'0,1' ,un* i.t L-l- . [rvr r]-r,r t t,,

;.'dL ivi ,|!J;'*W,r ,i1;i6i .) ,i:;;g .et;
i, 

-iE- *t )',nr:" ;!r tk t,,*,Pr'6- S,STil r*
to

'g-:^:Jt

284+167261. Hadits Ibnu Abbas: Bahwa dia ditanla
tentang orang lrang membunuh, apakah merdapat taubat?

Pemah sekali dia mengatakan, 'Tidah" dan pemah iuga
sekali dia mengatakan, 'Ya.' I-alu dia ditarr5Ta lagi mengerrai

ifu, maka dia berkata, 'Aku melihat dalam panaangan*u

I;ang pertama, bahwa malsdnln adalah pembunuhan,

maka aku menanrkanqn, sedangkan lrang kedua adahh
pelaku peristiwa !/ang mencari talan kehrar-"
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Ibnu Abu Syaib6fizaol: Yazid bin Harun menceritakan kepada
kami, Abu Malik Al Asyja'i mengabarkan kepada kami dari sa'd bin
ubaidah, dia berkata, "seorang lelaki datang kepada Ibnu Abbas, lalu
berkata, 'Apakah orang yang membunuh orang mukmin bisa mendapat
taubat?' Da menjawab, 'Tidak, dia ke nqaka.'802 Setelah lelaki ifu
pergl, teman-ternan duduknya berkata kepadanya, 'Tidak dernikian yang
pemah engkau fatwakan kepada kami, lalu ada apa dengan hari ini?'
Dia pun berkata, 'Sesungguhqn aku mendugangra sedang marah, dia
hendak mernbunuh seoftmg mukmin.' [.alu mereka pun menguhrs
(omng unfuk) mengikuti lelaki tersebut, Ialu mereka mendapatinya
demikian." Para perawinln tsrqah.

167271- sa'id bin Manshur meriun5ntkan: s,[pn menceritakan
kepada kami, dia berkata, "Dulu pam ahli ilmu apabila mereka ditanp
mengenai pembunuh, mereka mengatakan, 'Tidak ada taubat bagingra.'

Namun bila ada seseomng Snng mendapat cobaan, mereka mengatakan
kepadanln.'Bertaubaflah engkau.'"

Semakna dengan ini:

t67281. Apa yang Diriuralptkan oleh Abu Daud23o3 dari Abu
Hurairah: Bahwa seorang lelaki menanSnkan kepada Nabi $ mengenai

bermesraannya orang yang berpuasa, maka beliau mernberikan
rukhshah baginya, lalu datang lelaki lain dan menanlBkan hal ifu, rnaka
beliau melarangnya. Temyata orang yang beliau beri ruHtshahifu adalah
seorang 5nng sudah tua, sedangkan yang beliau lamng ifu adalah
seorang yang masih muda.

zsot 14*1rrr-1tbni Abu S5aibah (5/4351.
2302 9i dalam At Mushannafdicanh.rmkan: "Tidak, keruali neraka--
23os Sutan Abu Daud, no. 2381 .
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2845-167291. Perkataan penulis: Para sahabat biasa

mengalihkan fatwa sebagian mereka kepada sebagian

lainnln, padahal mereka men5pksikan .penunrnan (hu}um-
hukum), dan mereka berpaling dari penggunaan pendapat

dan qi5ns

hnu Abu Khaitsamahz3o4 dan Ar-BarnahrumuziBos dari ialur
Atha' bin As-Saib: "Aku mendengar AMurmhrrnn bin Abu l.aila

berkata, 'sungguh di masjid ini aku telah beriumpa dengan seratus dua

puluh orang Anshar, fidak seotang pun dari mereka yang

menyampaikan hadits kecuali berhamp bahwa telah

mencukupinya dengan penyampaian hadits, dan tdaklah ditanya

mengenai suahr fatwa kecuali berharap bahwa telah

mencukupinya dengan fatwa ifu .'o2306

l673dl. Dari jalur Daud bin Abu Hind: Aku katakan kepada Aq1

Sya'bi, "Apa yang biasa kalian hhrkan apabila kalian dihnga?" Da
berkata, "Kepada yang tahu aku mengarahkan." Apabila seseorang

ditanya, maka dia mengatakan kirpada sahabatrryn, "B€trilah merel<a

fatwa." Dan tqus demikian (saling mengalihkan), hingga kerrrbali kepada

orcmg pertama.z3o7

Diriwayatkan juga oleh Abdul Ghani bin Sa'id di dahm Adab Al
MuMdttsdai ialur ini.

- 1673l} Dsebutkan di dalam riwayat Mnslim,m hadits Abu Al

MinhaL "Elahwa dia bertanSn kepada Zaid bin Arqam mengenai

penukamn uang, maka dia berlota, 'Tarnlakan kepada Al Bara' bin

zsu Kiab Al llm,k^nla hnu Abu Khaitsamah, h. 21.
2305 Aku tidak menemukaru4,ra di dahm Al Mtffiib Al Fa&il
2306 6;-1 At lttadkhal ila As-swan Al ltubrs no. 8(X).
2307 Su7a,7Ad-Dadni, no. 136-
2308 shatTih Muslin\ no 1589.
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'Azib'' [-alu dia pun menanyaan ifu kepada AI Bara', maka dia berkata,
'Tanyakan kepada Zaid., ..." Al hadits.

:'ri.,:
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yr;t'-;.S€
BAB ADAB PERADII.AN

tF /. )/.GI€'.-k *i ;r.i" J-'fi ,Lt* *

4t jt'G:ta
* Hadits: Bahura beliau $ menuliskan srrat trnfuk

Amr bin Hazrn ketika menugaskarurla ke Yaman-

Telah dikemukakan pada pernbahasan tentang d17at-

* Hadits: Abu Bakar menulislran srafu surat untuk
Anas ... al hadits.

Telah dikernukakan pada pernbatrasan tentang zakat.

*t*r h' & ,;t"ol :&;;L-*.[rvrr]-Y^rl
,f,) ir-;)-+t )t:> J*:,

2846-167321. Hadits Aigph: Bahwa Nabi I masuk

Darul Hiirah pada hari Senin.
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Al Bukhari23Oe 6uri Aisyah, di dalam hadits hijrah, dan itu hadits
yang panjang.

2847-67331. Hadits: Bahwa beliau S masuk saat
penaklukan (Mekkah), sambil mengenai ikat kepala (sorban)
hitam.

14,s1i*2310 dari Jabir. t

Fj*\'&n'
2848-t67341. Perkataan penulis: Rasulutlah *

mempunyai beberapa juru fulis, di antaran5p adalah Zaid bin
Tsabit-

AI Bukhari menyebutkannya secara mu alkffil (ta.,pu

menyebutkan awal sanadnya), dan Abu Daud23l2 menyamb
dari Zaid bin Tsabit, dia berkata, "Ketika Nabi $ datang ke Madinah..."

lalu dia menyebutkan suatu kisah, di dalamnya disebutkan: "[-atu aku

menuliskan23l3 untuk beliau surat kepada orang-orng Sahudi, dan aku

membacakan surat-surat mereka kepada beliau- "

23oe tdulini 41 Bukhai, r:r:.. 475.
23Lo shahih Muslim, no. 1358.
231756u1ii7 Al Bukhari, pembahasan tentang hukum, bab penerjemah para hakim, dan

apakah boleh sahr penerjemah.
2372 Sunn Abu Daud, no. 3645.
2s13 l6/7}tl.
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t67351. Disebutkan di dalam Ash-Shahit?3la 6uti hadits Abu

Bakar: Bahwa dia berkata kepada Zaid bin Tsabit, "Sesungguhnya

engkau seorang pemuda yang berakal. Kami tidak menuduhmu, dan

engkau tdah menuliskan wahyu unfuk Rasulullah S..-" al hadits.

Al Qudha'i b€rkata, "Zaid bin Tsabit menuliskan surat-sumt

beliau untuk pam raja, di samping iuga menuliskan wahyu. Sernentam

AzZutxin dan Jahm mencatat harta sedekah /zakat."

' ,G, d *i, ,iti:.llr ,yo 6: .[rYYr]-111,
atr.<t .- .r- -a .... .. t
,)-rrc te f^1s 4 ?Vl

28{i9-1673f{. Hadits: " Pehryas mana pun tmng kami

dan lami tetaplran raeki (upah/gaiil baginya,

maka apa 57ang diperolehn5p *telah rezekin5n (gaiint4) itu
adalah kecunngan korupsi)-"

Abu Daud2315 dan Al Hukiro2315 dari hadits Buraidah-

,JG 'rL:, ;a b, Jb '6 4) :L*.[rvrv]-Y Ao .

,:8!#-, i&; ,Fi {r<lu:, ;8* ,si*r; ry$'

;Sr*i&)
2850-167371. Hadits: Diriuayatkan bahwa beliau S

bersabda,'Jauhlanlah masiid-masiid lalian dari anak'anak

23L4 dtnlfli Al Buklnri, no. 7191.
2315 g**r 4bu Daud, rp- 2943.
zsl6 At Mtx;bdmli (l / 4061.
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Ialian, orang-orang gila l<alian, hunusn pedang-pedang

kalian, pertilaian kalian dan Wngerafin suarir-srara

kalian-"

hnu Majah2317 6uri hadits Makhul dari Watsilah dengan redaksi

ini dan lebih lengkap dari ini. Dan telah dikernukakan riwapt Al

Baihaqi2318 darin5n, dari Abu Umamah dan Watsilah

Al Baihaqi2319 So1616, "Diriway"atkan iuga dari Makhul, dari

Yahya bin Al 'Ala', dari Mu'adz, tapi bdak shahih."

Ibnu Al J4vi232o berkata, "sesungguhnya itu adalah hadits yang

ldak shahih."

167381. Diriwayatkan juga oleh N hzzar2321 d*i hadits hnu

Mas'ud, dan dia mengatakan, "Tidak ada asal haditsnya."

167391. Hadits ini mempunpi jalr.r periwalratan lain 5nng lemah,

dari Abu Hurairah.

GJ 43r );i'u &;,L*.[rvt.]-Y,ro\
.i$r ?y-br 1;, ,:,;:-ti

285L-157401. Hadits : - Barangsiapa memegang *suafu
dari urusan manusia IaIu dia menufup dii, mal<a NIah akan

menufupiny*szz pada hari kiamat-"

2377 5*r, Ibni Maiah, no. 750.
23LB 4"=5rrm Al Kubm, (10/103).
23rs 1616.
2zzo 41 11u1 41 Mubnahiph (7 / 403).
82r pi".6,r6.ur', darinya oleh Abdul Haq di dalan Al Ahkam Al Wustha (L/2961.
2s22 y4ui enggan keluar dan memenuhi kebuhrhan mereka (mkya0 kepadanya, maka

pada hari kiamat Allah akan dari mhmat-Nya. (disarikan dari dari

Aun Al Ma'bud.
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Abu Daud2323 dan Al Hakim2324 6uri hadits Al Qasim bin

Mukhaimirah, dari Abu Maryam. Di dalamnya terdapat kisahnya

bersama Mu'awiyah.

167411. Al Hakimz32s meriwayatkankan qahidnyadari Amr bin

Murrah Al Juhani, dan daringn Alxnad2326 dan 61:yir i6ii2327

meriwayatkan.

{67421. Diriwayatkan juga oleh Ath-Thabarani di dalam Al l{abir
dari hadits lbnu Abbas dengan lafazh: '&11L.j 

/tJ' ;,i'ei;-t yt r;fi

* 't1:;-l&?s'-,;r;lt lPanimpin rrana pun yang menutup diri dari

manusia lalu mmgkhaumful<an merel<a, maka Allah akan menufup diri
darin5a pda hari kiamatl.

hnu Abu Hatim mengatakan dari ayahnya di dalam Al '11a12328,

"lni hadits munl<an"

i;- i: yt eat "A 
y ,L+- .[rvtr]-r,rov

,.
.r:lJ-:

2852-16fl431. Hadits: -seonng haldm frdak boteh
memufuslcan kecuali dia dalam keadaan kengang."

Ath-Thabarani di dalam Al Ausathz3ze, N Harits di dalam

Musnadnyaz33o, Ad-Damqutlmiz33l dan AI Baihaqi2332 d6ri hadits Abu

Bn Sman Abu hud, no.2948.
2324 N Mustadmli (4/93).
%% AlMusadmk(4/941.
2326 14rt*4 A! Iman Atunad 14/2311.
2327 5u7at? Abnrmidd, no. 1332.
23u3 ltal tbni Abu Hatim(2/412/no. zz\sl.
232e Al Mu'jarn NAuath, no. 4603.
2*o BughSmt Al Bahib, no. 461, dan At Mathatib Al At\nh, no. 2796.
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Sa'id. Di dalam sanadnya terdapat Al Qasim Al Umari, dia dituduh

memalsukan hadits.

,Ju'&3 *a \t J- 'fi e; ,Lro -[rvt t]-r'r"r
.it*b ,t,#t i.n*dt dAl

2853-16741'1. Hadits: Diriwayatkan bahwa beliau 0
bersaua , 'Seorang hakim frdak boleh memufuskan antan

dua pihak ketil<a dia sdang matah-"

Mutbfaq atait?333 d?I,ri hadits Abu Bakrah dengan maknanya.

Dirir,rnyatkan juga oleh hnu Majahz3il dengan lafazh tersebut.

* Hadits Az-Zubar dan Al Anshari yang bersengketa

mengenai saluran air di Harrah (daerah bebatuan hitam).

Muttafaq alaih, dan telah dikernukakan pada pembahasan

tentang menghidupkan lahan mati.

2854-Perkataan penulis: Nabi A dan para imam

setelahnya memberi kepufusan tanpa menuliskan kepufusan-

kepufusan dan catatan-catatan (arsip)-

Ini disimpulkan dari hadits-hadits gnng lalu pada pembahasan ini-

Namun dernfian, Nabi $ pemah menuliskan untuk sekelompok omng

dimana beliau menetapkan lahan garapan unfuk mereka'

233r Sr-r, Ad-DaraSuthni 14/206).
2332 4"-5ry7a7 Al Kubm (10/105106).
2333 shatiiti At Bukhari, no.7458 dan shahih Muslim, no' 1777 '
2334 5*.7 lbni Majah, no. 2315.
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167451. Disebutkan di dalam riwayat Al Bukhari2335 duri hadits

Anas: Bahwa beliau memanggil orang-orang Anshar unfuk menetapkan

lahan garapan bagi mereka, dan beliau hendak menuliskan suatu surat

(kepufusan) untuk mereka.

2855-t6746J. Hadits Abu Hurairah: -AIIah melaknat
penwap dan penerima suap-"

Alxnad2336, At{irmidri2337 dan Ibnu Hibban.2338 At-Tirmidzi
berkata, "Mengenai ini ada riwayat lain dari Abdullah bin Amr, Aisyah

dan Ummu Salamah."

Aku lratakan: Mengenai ini, ada riwayat lain lagi, dari

Abdurrahman bin 'Auf dan Tsauban.

16747L Hadits AMullah bin Amr; diriwaptkan oleh Ahma6233e,

Abu Daud23'10, Ibnu Maja[23ar dan Ibnu Hibban.2342

AbTirmidzizffi berkata, "Ad-Darimi menilainya kuat. "

167481- Hadits Aisyah dan Ummu Salamah; silakan dicari siapa

yang meriwayatkankannga. zru

2335 .hulrili 41Buklnn, rp.2376.
2336 14uo.4 Al lrrpn AhnE4 2/3{il7,38{l..
23s7 S** 4aTirmidd, no. 1335.
23s8 t7u1ii1i lbni Hibbn, terbitan Al lhsan, no. 5076.
233e Musmd Al hnm Ahna4 2/7@, L9O, 194,212.m Sunan Abu hd, no. 3580.
234t 5r-r lbnu lLkfzh, no. 2313.
2342 

"tru171i 
16o, Hibba4 terbitan Al lhsan, no. 5077.

2s43 5r , At-Tbmidzi @rc221. Ungl€pannlra: "Hadits Abu Salamah dari Abdullah
bin Amr dari Nabi S adalah yang paling bagus dan paling shahih dalam hal ini."

2344 6u611r Aisyah diriurayatkan oleh Abu Ya'la di dahm Musnadnya, no. 4fl}l,4gT4
dengan sarnd yang sangat dha'it di dalamnya terdapat Ishaq bin Yahya bin
Thalhah At-Tairni, dia matuk (riwayattya ditinggalkan).
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167491. Hadits AMurrahman bin 'Auf; diriwayatkan oleh Al

Haldm2345 dari hadits Abu Salamah, dari ayahnya. Diriwayatkan juga

dari Abu salamah, dari Abdullah bin Amr, dan ini lebih shahih.

Demikian yang dikatakan oleh Ad-Daraquthni di dalam N '1ta1.2345

At-Tirmidri2347 berkata, "Tidak shahih dari ayahnln."

167501. Hadits Tsauban; diriwayatkan oleh Ahmad2348 dan Al

11uLi*.2349 Di dalam sanadn5n terdapat laits bin Abu Sulaim, yang

mana Al Bazzaiz,sfi menyebutkan bahwa dia merir*ayatkannya

sendirian.

J*.,;\i r;r'ri

2856-167511. Fladitsz " Hadiah-hadiah pam penguan

adalah korupsi-"

Al Baihaqi235l dan 1ton 123s2'66i2353 dari hadits Abu Humaid.

Sanadnya dha'if.

16752). Ath-Thabarani di dalam Al Ausat$3s dari hadits Abu

Htnaimh. Sanadnya lebih dha'if.

Sedangkan hadits Ummu Salamah diriwaptkan oleh Ath-Thabarani di dalam Al
Mu'jarn N lkbir (23/394/no- 951) dengan sarrad dha'if, di dalamnSra terdapat

Musa bin Ya'qub Az-Zuma'i, dia hafalannya buruk. Bibinp, yaitu Qaribah binti

AMullah, fidak diketahui
Ms At Musadnk (4/102-703).
zs6'hl ad-Daraquthni (4/247 -2481.
2347 g*^, 4t_Tim1idd l3/G221.
2sa8 14,--4 Al Lnan Alvnad(5/2791.
234e 41 114*54-1, (4/ LOsl.
23fi l<asyf Al Asbr (2/1241
23sr 4"4.*, Al Kubm (10,/138).
zssz 1gno2l
2353 Al Kanil, ka4n hnu Adi (1/173, 300).
23s Al Mu'jant Al Austh, no.7852.

l.

:&-i- .[rvo t]-rlor
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16753]. Ada juga riwayat lainnyaz3ss: Dari Jabir, Diriwayatkan

oleh Sunaid bin Daud di dalam TafsA-nya, dari AMah bin Sulaiman, dari

Isma'il bin Muslim, dari Al Flasan, dari Jabir. Sedangkan Isma'il dhaif,

.U.t('lir c):G es"il ,li .[rvo t]-rrov
2857-167il1 Poh; penulis Dan diriwalntkan:

" Hadiah-hadiah para pekega adalah harann--

AI Khathib di dahm Talkhish Al Mubs5nbil?3s6 dari hadits

Anas.

l! arlt)t rr! it6 **,L-l* . [r vo o]-r a, o,n

,;$ zji1r$ *i*t a,-*s-r;+4c, J6 d:j >G:r

' 2858-[57551- Hadits: "Kesksian palsu setan dengan
memperselrufukan Nlah." L-alu beliau membacakan firman
Allah Ta'ala, " Maka jauhilah olehmu berhala-berhala yang
najis itu dan jauhilah W*ataan-pe*aAan dusta.- (Qs. Al
Hajj [22]: 3O).

Alunadz3s7, Abu. naud23s8 dan Ibnu MajatpBse dari hadits
I$uraim bin Fatik dengan redalsi ini dan lebih lengkap dari ini.
Sanadnya fidak dik€tahi

23ss 41 74r'im At Auada no. 4969, lpitu dari hadits Ahmad bin Mu'awiyah Al Bahili.
lbnu 'Adi di dahm Al ltamil, 1/173, mengenai haditsnya ini,
"Hadib ini dengan sanad ird adalah ba6il." Ahmad mengatakan tentang ini, "Dia
mencrri hadits."

%!rt 74r1ri"1, N Mubsyabih, no- S75.
23s7 Musnad N hmm Ahd 14f321, 3221.
2358 5*-rr 4bu Daud, no. 3599-
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167561. Driwayatkan juga oleh Alunad236o dan At-Tirmid"i2357

dari hadits Aiman bin Khumim, dan dia mengatakan, "Karni tidak

mengetahui Aiman mendengar dari Nabi *-" t-ebih iauh dia

mengatakan, "Yang kami ketahui ..." lalu dia mengisyaratkan kepada

hadits Khuraim.

o-- I n..

f ,ti s*. n ifr"rtr6t'L-t* '[rvov]-r,tor
.:,3j

2859-167571. Hadits: " IIilrfrIah kdua orang yang

setelahku, Abu Balar dan Umar."

Ahmad2362, At-Tirrnidzi,2p63 16ru Majah,z3a Ibnu Hibbanz3ss

dan Al Haldm2366 dari hadits Abdul Malik bin Umair, dari Rib'i, dari

Hudzaifah. Ada perbedaan di dilamnln pada AMul Malik, dan Ibnu Abu

11u6*2367 dari a5ahnya, menilainya cacat.

Al Uqai[2364 mengatakan setelah meriwayatkankannya dari

hadits Malik dari Nafi' dari hnu Urnar, 'Tidak ada asilnya dari hadits

Malik, dan itu diriwagratkan dari Hudzaifah dengan sanad-sanad kryd
lagi valid."

23s9 5r*, lbni Maph, r'p.2372.
a@ Musnad Al hrcm Afurud 14/178').
2351 5**, AbTimadzi no. 2299.
?'%2 14*r*4 Al Inan Ahnad, 5/382,399, NZ
2%s S.aE 7 At-Tirmidzi, to. 366.2.
M Sunan lbni lrkjah rr.. 97.
2s6s 

"7u1ri1i 
16ni mbban terbitan Al lhsan, rp.6X)2.

2366 At Mwdnlipnq.
2s67 11u1 16ni 4bu Hatim(2/381/no.2655).
2358 Adh-nhu'afa', karya Al Uqaik, 4/9+95.
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Al Bazzar bin Hazm2359 berkata, 'Tidak shahila karena hadits

itu dari AMul Malik, dan maula Rib'i, sedangkan dia tidak diketahui, dari

Flib'i."

Diriwaptkan juga oleh Waki' dari Salim Al Muradi, dari Amr bin

[HaramJzszo, dari Rib'i, dari seorang lelaki di antara para sahabat

Hudzaifah, dari Hudzaifah.z37l

Maka jelaslah bahwa AMul Malik tidak mendengamya dari Rib'i,

dan bahun Rib'i juga tidak mendengamya dari Hudzaifah.

Aku katakan, Maula Rib'i tersebut namanya Hilal, dia dinilai

tsiqal?Tz, dan Rib'i merq,ntakan mendengamyra dari Hudzaifah di

dalam suafu riwalat.

t67581. AI Hakim2373 meriwalatkankan sSahidnya dari hadits

Ibnu Mas'ud,.di dalam terdapat Yahf bin Salamah bin

Kuhail, da dhaif.

Diriuraptkan juga oleh At-Tirmidzi2374 dari jalumya, dan dia

mengatakan, 'Kami tidak meng kecuali dari haditsnya."

z$e Al Fashl fi Al Mlal ta An Nihal,3/27.
.2370 gi dalarn naskah manusluip dicantumkan: Murrah, sedangkan pembetulan ini dari

Adh-Dhu'afa 'kar!,a Al Uqaili, As-Sunmh lor!,a Al Khallal dan N Badr Al Munir
(9/sBol.

B7r p6,iru*g-', oleh Al Uqaili di dabm Adlz-Dhu'ak' (2/L501dan Al Khallal di
dalam Kibb,4s-1nmh, no. 335-

2372 Dis€butkatl oleh Al Buklnri di dalam At-Tarikh Al lkbir 8/209 dan hnu Abu
Hatim di dataro Al Jarh tn At-Ta'd[ 9/76, kdrnrrya tidak menyebutlan lzrh
nBupun ,a'6f1 Ds€butkan iuga oleh hnu Hibban di dalam Ab-Tsiqal7/573-

2373 Al Musbdmlk @n 17 61.
2s7a Sr-r 41-Timidd, no. 3805.
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,-;1)r #:r #r'# :4* . [rvo t]-r,rr .

-L1Y-a uqt')t

286}-b75gt. Hadits: " HendaHah kabn be:tpegang

teiuh dengan sunnahku dan sunnah Fftt h:Inlifah t@ng lurus

stelahku-

Ahmad,2375 Abu Daud,BTe At-Tirmidd,m [tritu Ma1ah,2378

Ibnu Hibbanz3Te danAl Hakim23eo dari hadits Al 'lrbadh bin sariyah.

N hzzatrl berkata, 'lni lebih tmnii sarndrya daripada

hadits Hu&aifah."

Ibnu Abdil fur2382 berkata, .Itu mernang sebagAirnana yang

dikatakannya."

Al Hakim membanyakkan jalur periwalptannya pada

pembahasan tentang ilmu di dalam Musbdmktrya,re dan dia

mengatakan, "Aku telah melakukan beberapa penehrsuran dalam

menshahihkan hadits ini. "

,lAs ,Ly.[rvr.]-r,rr t

237s 17,--4 Al hrnm Afud (4/126, Lzn.
2s76 g**r 4bu hud, no. 4@7.
2377. grr* 4t-Tirmidzi, no. 267 6.
2374 g*a, Ibni Majafi no. 42.
2379 shalih lbni Hibban, t€rbitan Al lhsan, no- 5.
23w Al Musbdnli (l/95-97).
2381 61-1 Jami'h5nn Al llm(2/ll65l.
2382 ,1rri' natatz Al llm va Fadhlih,2/1165.
2383 N Musbdmti (t/95-981.

.. o 7

,1Lz--pl
o4
*u.,

.-b.a-.e*l
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2861-t67601. Hadits: "Para sahabatku bagaikan

bintang-bintang, siapapun dari mereka Wng lalian ikuti
maka lalian mendapat petuniuk-"

AM bin Humaid di dahm Musnadnyaz384 dari jalur Hamzah

An-Nashibi, dari Nafi', dari Ibnu Umar. Hamzah sangat dha'if.

Diriwayatkan juga oleh Ad-Damquthni di dalam Ghamib Malik

dari falur Jamil bin Zaid, dari Malik, dari Ja'far bin Muhammad, dad

alntrnlra, dari Jabir. Jamil tdak dikehhui, dan tidak ada asalnya di

dalam hadits Malik dan tidak pula gnng di atasryra.

Disebutkan juga oleh NBnzzatr dari riqayat Abdurrahim bin

Aid Al Amrni, dari a3nhn5ra, dari Sa'id bin Al Musagryib, dari Umar.

Sedangkan AMurrahim ini pendusta.

I676LL Dan juga dari hadits Anas, narnun lemah.

167621. Diriunptkan jWa oleh Al Qudha'i di dalam Mwmd
,4,sySyilnbnyaM dari hadits Al A'nrasy, dari Abu Shalih, dari Abu

Hrrraimh. Di dahm sanadnra terdapat Ja'far bin Abdul Wahid Al

Has!,irni, dia pendusta.

157631. Diriuaalpilkan iuga ol€h Abu Dzarr Al Flarawi di dalam

Ifibb As-1unmh dari hadits ltlindal, dari Jwaibir, dari Adh-Dhahhak

bfui Muzahfun, sscara terpuhrs, dan fuii sargat dha'if.

Abu Bakar Al Bazzar berkata, 'Perkataan ini tdak b€nar dari

Nabi2387 S."
hnu Hazm b€rkata, 'Ini khabar dusta, palsu lagi bathil."

au 41114*51r1ub mtr M.,szd AH Un Hurnid, no. 783.
2385 pi ddam iuz t€rs€ndiri karangnr[E, sebagaimana disebutkan di dahm Al Badr Al

Munir,9/5f36.
2385 74,--6 Asg.Syihab, no. 1345.
N Wnog.
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Al Baihaqi mengatakan di dalam Al lliqa&w setelah:

167641. Hadits Abu Musa Al Asy'ari yang Driwayatkan oleh

y*1i*238e dengan lafazh:'u-:tt',1 ?Ar'*irif ,111Llr )11'rr;l ?;*It

o:Giti ,ii ,l e!el'*s,iy ,i$.U ,tP?t ,is2iuei-E "t13t
(BktanS.binbnT adatah pa$agp Paghuni lan?rt bila bintang-binbng

telah tiada ,rnka datuglah kep& pm p@Shuni langit aF Sang

dijanjilcan kepda mqel<a. Dan pm salnbailil adalah Pqiaga umatku,

bila pm satnbatfu telah tiada, rraka dabnglah kepda umatku apa

FnS diirniilan kryda mqekd.

Al Baihaqi berkata, 'DiriwaSntkan di dalarn hadits yang nnrshul

dengan sanad yang tdak klat. lakni hadits Auurrahim Al 'Ammi- dan

di dalam hadits 5png terputus sarndqn -yakni hadits Adh-Dhahhak bin

Muzahim-: rr'.tjar ,44 fr'Gl|i,7UJ.Jrt Cffrt tr gPt,p
(Pqumprnan utntku dahh laksam bntang$nAng di langrt

hmngsiap 5ang mangikuti slah sfu binbry dati itu, nnka db

mendapat.petunj,ul)." Dia juga mengatakan, "Yang kami riuaptkan di

sini dari hadits shahihlnng mengenrukakan sebagian maknangla."

Aku katakan: Al Baihaqi benar, bahwa ifu mernaparkan

kebenaran penyerupaan pam sahabat dengan bintang-bintang s@artl

khusgs. Adapgn tentang mengikuti, itu tdak tarnpak di dalam hadib

Abu Musa.

Memang ifu bisa tersirat dari makna mencari peh:njuk dengan

bintang. Namun hadits mengispratkan fitrah-fihrah yEnS

akan terjadi setelah berlalunya rnasa sahabat, yaitu bempa

dicampakkannya sunnah-sunnah, munculnya bid'ah-bid'ah dan

2288 1956 41ftiqad, kar!,a Al Baihaqi, h. 438-439.
289 shahih Mudim, no. 2531.
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menyebamya kejahatan di berbagai pelosok bumi. Hanya AllahJah yang

kuasa memberi pertolongan.

,*'.;gri-ir *|b *j;aht J-'fi,i,o*
.rit

' Hadits: Elahwa beliau g ditaqn tentang tikus yang
jatuh ke dalam minlrak ... al hadits.

Telah dikernukakan pada pernbahasan tentang jual beli.

" Hadits: l-arangan berkurban dengan hewan lrang
buta sebelah-

Telah dikernukakan pada babngra.

* Hadits: " Seonng haldm frdak boleh memutuskan
dalam kadaan marah."

Telah dikernkalran.

$0t at G'€L\'J;1,L**
' Hadits: " Janganlah **oftrng dai lalian kencing di

air yang menggenang-"

Telah dikenrukakan pada pernbahasan tentang thaharah.

.$f'sr hiU'#t3y,L,o*
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* Hadits: - Sesungguhnya aku melatang lalian
(menyimpan daging kurban) adalah larena adaryp orcng-orang

Wng datang-"

Telah dikernukakan pada pembahasan tentang hrban'

Hadits: Bahwa beliau $ lupa, lalu beliau suiud'

Telah dikemukakan pada pembahasan tentang shalat"

* Hadits: Bahwa Ma'iz berzina lalu dia dirajam-

Telah dikemukakan pada pembahasan tentang hudud

hukuman).

* Hadits: Bahwa Barirah dimerdekakan, lalu dia diberi

pilihan.

Telah dikernukakan pada pernbahasan tentang nikah.

* Hadits: 'Apabila seorang hakim memutuskan lalu

dia berijtihad ---"

Baru saja dikemukakan.

,SY or:"al; &f, ,"F. (t Cy :.>* . [rvr o]- v rr r

4; #,tJl i k'of '# 
Sa*t

Hadits:'sesungguhnya aku hanyalah

dan kalian mengaiukan persengketaan
2862-1676s1.

seorang manusia,
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kepadaku. Mungkin sebagian kalian lebih pandai

mengemul<akan alasan dai sebagian lainnya---" al hadits-

Muttbfaq alail?3eo dari hadits Ummu Salamah, dan hadits ini

. ['rvr o]-r rr.rr,itr't:r,;a *a bt J- '6 er:, ,ii -
.;li;r j* frrt ,26rsu;# Ay

2863-t67651. Hadits: Diriuaptkan bahwa beliau O
bersabda,'sextnguingp kami memuhtslran berdaarl<an
.tryg 'bmpatr, dan Allah mengebhui hal-hal t'ang
Utwfuryi.'

Hadits hi diingkari oleh Al Muzani, sebagaimarn lnng

dikernulokan oleh lbnu Katsir darirya di dalam Adillat At-Tanbih.

An-Nasa'izpl mengatakan di dalam Sunarrnyaz "Bab

. menghuturn bemdasaltran 5rang tampak." Kernudian dia mengenrukakan

hadis Urrunu Salarnah 1nrg sebdurnnya-

Aku telah menlelaskan di dalam fa*nii etaaits Al Minhajkarya

Al Baidlrarpl, tentang sebab teridlnfa keldtouan dari para ahli fihh

dalam menetapkan hadits ini s€bagai hadits mar{u" dan batrwa Aslr

Syaf i merrgatakan di dalam perkataann5n, "Dan Allah telah

mernerintahkan Nabi-I\p berdasarkan Snng tampak (lahir), dan Allah

mengetahui h;Lhal yang tersernbunyi."

Dernikian juga yang dikabkan oleh lbnu Abdil Barr di dalam l/-
' Tamhip92,'Merel<a sepakat, bahwa hukum-hukum dunia berdasarkan

z-sn t61r11i 41 Bukhari, no. 2458 dan shahih Mudim, no. 1713-
239L SuzarrArl-Nasa'1, no. 5401.
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yang tampak, dan bahwa hal-hal yang rahasia disemhkan kepada

Allah."

Adalah mengherankan dari Isma'il bin Ali bin Ibrahim bin Abu Al

Qasim AI Janzawi di dalam kitabnya ldamt Al Ahl<am,1nng mana dia

mengatakan, "sesungguhnya hadits ini berkenaan dengan kisah orang

Kindi dan orang Hadhrami 5lang bersengketa mengenai tanah, dimana

terdals /a berkata, 'Engkau mernufuskan atasku sedangkan kebenaran

ada padaku,' maka Nabi $ bersabda, ;.t,-it ilt-hi ,r;iAu..r*f U,St

(saunsguhnt/a aku han5n memufuska berdasarl<an 5ang bmpak (lahir),

dan Allah mangetahui hal-hal5ang taembunyfl."

Mengenai hal ini ada riwayat lain:

167671. Hadits Umar: "Sesungguhnya mereka dihultum

berdasarkan unhyu pada masa Nabi $, dan kini wahyr telah terputus,

rnaka kami hanSa mernuhrskan berdasarkan apa lnng tampak oleh kami

dari perbtratan-perbuatan kalian." Diriwayatkan oleh Al 3rL1rri.z393

167681. Hadits Abu Sa'id, dia memarfuLkannya

(menyandarkann5a kepada Nabi $), /rJ' qfi'*'+6t't:l7l;S 4
(sesungguhntn aku frdak diperinbhlan untuk manggali hati mantsi).

Hadits ini terdapat di .dalarn Ash-snahitf4gs mengenai kiSah

ernas lrang dikirimkan Ali.

* Hadits Ummu Salamah yang sebelumryn,. dan hadits
Ibnu Abbasizses yang setelahnSTa.

23e2 AbTanliid ll0 /t'tl.
2se3 dialih Al Bukhari, no.2641.
23e4 dTalnli Al Bul<han', no. 1064.
zzss 16n941.
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2864-167691. Hadits: Bahwa beliau # bersabda

mengenai kisah li'an, " Seandainya aku dibolehkan meraiam

seseorzrng tanpa bukti, tenfu aku telah meraiamnya."

14ur6*2396 dari hadits Ibnu Abbas, di dalamnya terdapat kisah;,,,

.:, 
.

2865-167701. Hadits Abu Hurairah: Bahwa Nabi #
memutuskan berdasarkan saksi dan sumpah.

Asy-Syafi'i 2397, para p€n!rusun kitab-kitab 5*rfse8 dan Ibnu

Hibbar.r.23ee

Ibnu Abu Hatim mengatakan dari ayahnya di dalam Al 'IlaPNo,

"lh: shahih."

Diriwaptkan juga oleh Al Baihaqiz@1 dari hadits Mughirah bin

Abdurrahman, dari Abu Az-Zinad, dari Al A'raj, dari Abu Hurairah. Dan

Ahmad maluldzrtoz: Bahwa dalam masalah ini tidak ada hadits yang

lebth shahihdari hadits Al A'mj.

2866-Perkataan penulis Adalah maglhur bahwa

Suhail meriwaSTatkanqTa dari alnhnya, dan Rabi'ah

mendengamln darinyn, kemudian hafalahqn kacau karena

mengalami luka di kepala, sehingga dia mengatakan,

B% shahihMudim,no.1497. '
2397 Musnad Asystafil.
23eB Sun, Abu Daud no. 3610; Sumn At-Tirmidzi, no. 1343 dan Sunan lbni Majah,

no.2358.
Bs shahih lbni Hibban, terbitan Al lhsan, no. 5073.
zaao 6116ri 4bu Hatim(7/459/no. l4o9l.
2&t AsaSwzan N Kubm(70/169L
2t*o2 16i6.
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"Rabi'ah mengabarkan kepadaku, bahwa aku mengabarkan

kepadanp, dari Abu Hurairah."

Aku katakan: Kisah ini disebutkan oleh Asy-Syafli24o3 dari Ad-

Darawardi, dari suhail, dengan redaksi ini, tapi di dalamnya disebutkan:

"suhail mengalami kecelakaan yang mengganggu akalnya, dan dia lupa

sebagian haditsnyn.' Disebutkan iuga oleh Ad-Damquthni dan Al

Khathib di dalam l*ab Man Haddats hnasitB.zM

Diriwayatkan juga oleh 1g 1-1uLirr,z+05 dan Al Baihaqiz4os 6uri

beberapa jalur periwalntan-

2867-1677L1. Hadits: Bahwa beliau S menetapkan

agar kedua pihak lpng bersengketa agar duduk di hadapan

hakim.

Ahnadz4o7, Abu Daud2@8, Al Baihaqiz4og dan Al Hakim2410

dari hadits AMullah bin Az-Zubair. D dalamnya terdapat kisah. Di

dalam sanadnya terdapat Mush'ab bin Tsabit bin Abdullah bin Az-

Zubair, sedangkan db dha iL

Dan telah dikernukakan hadits Ali: 96iiir ei-it ;i $ ...

(Apabila dua omng gnn duduk ke hadapanmu ...1-

2403 MLHnd Al tmn Ast/-Spn'r; h. 150.
2404 g*, di dalam ldstb N Kiktahiuga, h. 222- Lihat juga Tadzkirat Al Mu 'fasi karya

As-Suyuthi, h. 28.
24os 41 74*641v1s l3/51n.
2ao6 4"-5.-r, Al Kubm (lO /16&169).
2&7 Musrnd Al lrrnm Afumd (4/41.
2408 5*-r 4bu Dad, no- 3588-
2M As-1unan Al Kubm ll0/135).
zato 41 74*s4-1, 14/941.
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167 7 21. Abu Ya'1a2a11, Ad-Daraquthniz4tz 6*, AtlrThabamrf di

dalam N Kabi?413 meriwayatkan dari hadits Ummu Sahrnah: 'Ol).t ,,
'^f*'e"j-r) ,--r,.;i er6i yr6l: #4 e"&i#t rs+3ir i-:6u,
--;7\ ,* e;l6 i;,bdt 9t ,P lkmnssiap ws diuii dansan

menjabat hakim di antam kaum muslimin, mal<a hendal<hh basil<ap adil

di antara mereka di datam lirikatnSa, pantbaian sz"zil'nt4'

mempersilakan duduknya dan penyelenggaman nnilisnSa, dan ianganlah

meninggikan suarz,ng kepada slah satu pihak bnp
suara kepada pihak tainrynl. Lafazh Ad-Damquthni dan AtlrThabarani-

Keduanya memisahkannya menjadi dua hadits, sernenbra Abu

ya,la menggabungkan dengan mat<nanva- D dalam sanadnln terdapat

Abbad bin Katsir, sedangkan dia dha'it

e i" *r'#'6 ,l;: ** '[rvvr]-T^l^

}J-a t5; a; ,# ok'; :Jw ,lq:;6 ed -:'#
t ,lS*;;- Fr {tbt * lnr Jit'-;* ,gt,|d-T-

.;pi, Girlr,:i
2868-167731- Hadits Ali: Bahwa dia duduk di samping

swraih dalam persengketaannga dengan seorang yahudi,

lalu dia berkata, 'seandainln lawan sengketaku seorang

muslim, niscaln aku duduk bersamanyra di hadapanmu, akan

2417 Musnad Abu Ya'la, no- 6924.
24L2 SLaTan Ad-Damquthni 14/2051.
zaJ3 41 114r'im Al Kabir, W 23/ 2*2t36 / no' 622, 623, 923 :
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tetapi aku mendengar Rasulullah $ bersabda, 'Janganlah

kalian menlmmakan mereka di dalam mailis-mailis-'"

Abu Ahmad Al Hakim di dalam N Kuna pada biografi Abu

Samir, dari Al A'masy, dari hmhim At-Taimi, dia berkata, "Ali

mengklaim baju perisainya ada pada seorang yahudi, lalu dia berkata,

'Wahai orang 5nhudi, baju perisaiku terjatuh dariku,' ..." lalu dia

menyebutkannya s@ara panjang lebar, dan dia mengatakan, "Mltnl<ar-"

Diriu4atkan juga oleh lbnu Al Jauzi di dalam 41 '1142a1a fturi

jalur ini, dan dia mengatakan, "Tidak shahih, Abu Samir

meriwayatkannya sendirian. "

167741. Diriwa5ntkan juga oleh Al Baihaqi2als 6uti jalur lainnya,

dari jalur Jabir, dari AsySya'bi, dia berkata, "Ali keluar ke pasar, lalu dia

mendapati seomng nashrani sedang menjual baju perisai, maka Ali pun

mengenali perisai tersebut ..." lalu dia menyebutkannya dengan redaksi

yang lain.

Disebutkan di dalam yang lain2415' "seanndainya

lawan sengketaku bukan seorang nashmni, niscaya aku duduk di

hadapanmu."

Di dalam sanadnya disebutkan: Amr bin Syimr, dari Jabir. Al

Ju'fi, sedangkan keduanya dha if.

Ibnu Ash-Shalah mengatakan di dalam Al Katam ala Ahadits Al
Wasith, 'Aku tdak menernukan sanadnya yang valid."

hnu 'Asakir mengatakan di dalam Al l{atam 'ala Ahadits Al
Muhadzdab, "Sanadngra fidak diketahui."

24t4 Al llal Al Mubnahi5nh,2/871-872/no. l45,D.
24ts 4t-9*-, Al Kubm (10/136).
2416 4"-5*-, Al Kubm (lO/1361.
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tk oi 
"* ;*ar -t*l i:i?ri |,l* L-* . ['rvvo]-r,rr I

a'&,
286g-t67751. Hadits Ali: 'Janganlah *seonng dari

kalian meneima salah safu dari kedua pihak yang

bersengketa seb4gai tamu kecuali lawan sengketan5n furut
beramanga."

Al Baihaqi24lT dengan sanad dha'if lagi terputus. Hadits ini

terdapat di dalam Musnad Ishaq bin Rahaowih, dia berkata,

"Muhammad bin Al Fadhl mengabarkan kepada kami dari Isma'il bin

Muslim, dari Al Hasan, dia berkata, 'seomng lelaki datang, lalu dia

singgah ke rumah Ali, maka Ali pun menerimanya sebagai tamu.

SeteJah selesai, dia berkata, 'sesungguhnga aku akan mengadukan

perkara.' Maka Ali berkata, 'Pergilah, karena Nabi $ telah melarang

kami unfuk2418 menedma tamu 5nng sedang bersengketa kecuali lawan

sengketanya furut bersamanya.' "

Driwayatkan juga oleh AMurrazzaqz4lg dati jalur ini.

167761. Tetapi Ibnu Khuzairnah meriwayatkannya di dalam

shalzlTnwz4zo dari Musa bin Sahl Ar-Ramli, dari Muhamrnad bin Abdul

2417 4"-9**, Al Kubm (lO/137-138).
zarc png51. Di dalam anotasi naskah asliqn di sini dicantumkan: Telah smpai

secara langsung pada naskah !,arg dibacakan kepada P€ngarangnya
nhimahullah.

24te Musharunl: Abdtnaq, rc. 15291 -
2420 N Baihaqi mengatakan di dalam As'Stmn Al Kubn" 10/137-138, "Aku juga

membaca di dalam kitab hnu Khuzaimah: dari Musa bin sahl Ar-Rarnli," (lalu dia

menyebutkannya). Redaksi ini iuga yarg disebud<an oleh Ibnu Al Mulaqqin di

daLanl Al Badr Al Mtnir, 9/600, lalu Al Hafizh mengernukakan darinya dengan

penilaian shahih. Wallahu a'larn.
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Aziz Ar-Rarnli, dad Al Qasim bin Ghushn, dari Daud bin Abu Hind, dari

Abu Harb bin Abu Al Aswad, dari ayahnya, dari Ali, dia berkata, 'Nabi

$ tidak pemah menerima tamu orang yang sedang bersengketa kecuali

lawan sengketanya furut bersamanya." Al Baihaqi menyebutkan, bahwa

db mernbacanya di dalam kitabnSn-

Diriwayatkan juga oleh Ath-Thabarani di dalam 41 4**S1p+21

dari Ali bin sa'id Ar-Rad, dari Musa bin sahl Ar-Ramli, dengan lafazh'
,,Nabi $ mdarang menerfuna tamu salah safu dari dua orang lnng

sedang bersengketa tanpa lawan sengketanya." L-alu dia mengatakan,

"Al Wasithi sendirian." Selesai- Al Qasim bin Ghushn

dirdtn'ifl'<an.2422

' Hadits: Bahwa seoriang baduy bersalsi di hadapan

Nabi I bahwa dia melihat hilal, lalu beliau menanlnkan

keislamann5;a dan menerima kesaksianrrya

Telah dikernukakan pada pernbatrasan tentang puasa'

:t4:, ,J6'; ;bt di u i"ri :.>-;-.[rvvv]-YAV'
-t' 'tttt 3 - ''*r-i"'.;):iiLf i- |ALj'#:i ,-2?;t ,-)t (1urii:'2

'ek u?,/2 t#'&-1,|it JGi,dk r#'a'1
2870-167771. Hadits: Orang !,ang pertama kali

memisahkan para saksi adalah Daniyal olabi Daniel).

Dikemukakan di hadapann!/a kesaksian tentang berzinanya

z42r Al Mu,hrn Al Aqsath, no.3922.
2422 1;yr. Aan-Onr'*u', karl6 Al Uqaili, 2/472; Al Jarh qa At-Ta'dil,7/716 dan

Kibb N Mairuhin 2/272.
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seorang perempu.rn, lalu dia memisahkan mereka (para

saksi ifu), lalu salah seorang dari mereka berkata, 'Dia
berzina dengan seoftmg pemuda di baurah pohon pear-"

Sementara yang lainnya mengatakan, 'Dia berzina di baunh
pohon apel." Maka dia pun tahu kedustaan mereka-

Al BaihaqP423 6uri riwayat Abu ldris, dia berkata, "Daniyal

adalah orang pertama yang memisahkan para saksi ..." lalu dia

menyebutkannya secara paniang lebar.

t67781. Al Hasan bin Sufuan meriwayatkan di dalam Musnad

nya dan Ibnu Asakir pada biografi Sulaimanz424 6urijalumya, dari hadits

Ibnu Abbas, mengenai suatu kisah panjang png dialami Sulaiman bin

Daud, tentang empat oremg yang bersalsi tentang berzinanya seoftIng

perempuan; karena perempuan ifu menolak berzina dengan mereka.

Maka Daud inemerintahkan unfuk memjamqn, lalu mereka meler.r,rati

Sulaiman, maka dia pun memisahkan para saksi itu, dan membatalkan

hukuman atas perempuan tersebut. Berdasarkan ini, maka dialah

(Sulaiman)yang pertama kali memisahkan para saksi.

287L-167791. Hadits: Bahwa kefika Umar mengutus

Ibnu Mas'ud sebagai hakim di Kufah, dia menuliskan surat
unfuknya.

Diriwayatkan oleh Al Baihaqi2azs dari jalur Ibnu 'Uyainah, dari

Amir bin Syaqiq, bahwa dia mendengar Abu Wail berkata,

"Sesungguhnya Umar menugaskan Ibnu Mas'ud sebagai hakim dan

pengurus Baihrl Mal ..." lalu dia menyebutkan kisahnya.

242s 4t-5** Al Kubn (8/2351.
2424 7ur11r17 Dimas5q, 22/ 232-233
242s 4"-5** At Kubm(10/871.
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2872-167801. Hadits: Bahwa setiap hari Abu Bakar
mengambil dua dirham dari BaituI Mal.

Aku tidak melihatnya dernikian. hnu Sa'd2426 menwayatkan

dengan sanad shahih hirrggu Maimun AI Jazari ayahnya Amr, dia

berkata, "Kedka Abu Bakar menjabat sebagai khalifah, mereka

menetapkan unfuknln dua ribu. Da berkata, 'Berilah aku tambahan,

karena aku mempunyai banyak keluarga, dan kalian telah

menyibukkanku dari pemiagaan.' Maka mereka pun manambahinya

lima ratns."

2873-1678U. Hadits: Bahwa Umar menggaji Syuraih
seratus dirham setiap bulan.

Aku tidak melihatryn dernikian.

167821. Abdurrazzaq meriwaSntkan di dalam Mwhannafny62a2T

dari Al Hasan bin Urnarah, dari Al Hakam: Bahwa Umar menggaji

Syuraih dan Sulaiman bin Rabi'ah Al Bahili sebagai hakim. Riwayat ini

dha'i f lag terputus sanadnya.

t67S3]. Disebutkan di dalam riwayat Al But'trariz4z8 secara

mu'allaq "s5ruraih mengambil upah (gaii) atas fugasnya sebagai hakim."

Aku telah menyebutkan siapa yang menyambungkan sanadnya di dalam

Ta gh liq A t- Ta'liq.zazs

2426 411i-TVubqat Al Kubn, karya hnu Sa'd, 3/185.
2427 714*Lrrn1: Abdirraaq, no. 15282.
.2428 

"64ri1i 
Al Bukhai, pernbahasan tentang hukum, bab gaji pam hakim dan para

petrgasnya.
2a2e Taghtiq At-Ta'liq (5 /294).
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$'3#3,15 G'nQt $:t,->*. [rv,r t]-v,rvt

etitt'J, * *tt ;r' \t i.'ok",;lG';eli 4
287+167%l. Hadits Al Hasan Al Bashri mengenai

firman Allah, 'Dan bermusyawanhlah dengan merel<a

dakm un/6il n itu." (Qs. Aali 'lmraan [3]: 159), dia berkata, 'Nabi

e fidak membutr.rhkan muqTawarah dengan mereka, tapi

maksudnya adatah agar pela}sanaan hukurn nantinya

berdasarkan perintah ini."

Sa'id bin Manshur, dari Sut/an, dari Ibnu Syubrurnah, dari Al

Hasan, menyenrpai ifu.

167851. DiriunSratkan juga oleh fu-Sulami di dalam Adab Ash-

Shuhbahdari hadits Thawus, dari hnu Abbas, se@ra marfu'. pi dalam

sanadnSra terdapat Abbad bin Katsir, dia sangat dha'if.

2875-167861. Hadits Syuraih:'(Jmar mengraratkan

kepadaku kefika menyemhkan jabatan hakim kepadaku:

Agar aku tidak menjual dan tidak pula membeli, serta tidak

memutuskan perkara ketika aku dalam keadaan marah-'

Aku tidak menernukannYa.2tl3o

2876-167871. Haditsz43l Malik: Dari Yahya bin Sa'id,

'Aku mendengar Al Qasim bin Muhammad berkata,

24so Dsebutkan oleh hnu Qudarnah di dalam Al Mughni, l4/6L, tanpa

merynndarkannya kepada s€orang pun. Al Albani mengatakan di dalam .4/

Ir14n', 8/2,5i0. "Aku tidak menemukanqa."
z+sL 16y7951.
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'seorang wanita datang kepada AMullah bin Abbas, lalu

berkata, 'sesungguhnlra aku telah bernadzar menyembeli

anakku.' Maka Ibnu Abbas berkata, 'Janganlah engkau

menyembelih anakmu, [danlz€z tebuslah sumpahmu ---'" al

hadits.

Al Baihaqi di dalam At Khilafi5iyaP4ss dari jal,r Malik dengan

redalrsi ini.

2877-16781. Hadits Abu Bakar: Bahwa dia

mengatakan tentang kaklah (orang lnng meninggal tanpa

meninggalkan orang tua dan anak), 'Aku katakan mengenai ifu

berdasarlnn pendapatku- Jika benar maka itu dari Allah,

dan jika salah maka itu dari'l$, dan aku memohon ampun

kepada Alhh."

Abdurrahman bin Mahdi, dari Hamrnad bin Zaid, dari Sa'id, dari

Muhammad bh sirin, dia b€rkata, 'Tilak ada omng yang lebih takut

mengenai apa l,ang 6dak diketahuP4s4 setelah Rasulullah d} daripada

Abu Bakar, dan fidak ada s€tdah Abu Bakar daripada Urrar.

SesungguhqTa tdah diaiulon kepada Abu BalGr bagian warisan, namun

dia fidak menernukan dasarn!,a di dalarn tftabulhh dan 6dak puta ahar

di dalam As-Sunnah, rnaka dia b€!&ata, 'Aku katal€n mengenai iht

berdasarkan pendapatku. Jika benar rnaka itu dari Allah, dan jika sabh

maka ifu dariku, dan aku mernohon amPun kepada Allah'"

2432 P*i naskah p dan.:
2433 Uh. Mulfibslmr At t*iUnWt 5/112, dan ini terdapat di dalam Al Mnnthtln'

(2/471. DiriwaSntkan iuga oleh Al Baihaqi di dalam ,4s-Swan Al Kubra, t0n2.
dan dia b€rkab, "Sanadnla shahih-"

zqa4 Di dalam anotasi naskah aslinlB dicantumkan: yakni karena takut memasuki

p€rltara yang Udak diketahui-
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Dirir,rayatkan oleh Qasim bin Muhamrrnd di dalam Kibb Al
Hufiah tn Ar-Radd 'ala Al Muqallidin- Sanadnya terputus.z'l3s

2978-Perkataan penulis Diriunyatkan iuga seperti itu

dari Umar, Ali dan lbnu Mas'ud, dalam peristiwa-peristiwa

lpng berbeda.

167891. Atsar Umar; terdapat di dahm riwayat Al Baihaqi24€!6

dari ialur Ats-Tsauri, dari Aslrq/aibani, dari Abu Adh-Dhuha, dari

Masruq, dia berkata, "Juru fulis Umar merruliskan: 'lni apa yang

diperlihatkan Allah kepada Amirul Mukminin, Umar-' Maka Umar

menegumlra, dan berkata, 'Bukan, tapi tulislran: Ini pandangan Umar'

Jika benar rnalG ini dari Allah, dan jika salah maka ini dari [Jmar.'"

Sanadnya slnllih

Adapun afur Ah; terdapat di dalam kisah tentang ummahatul

aulad (budak-budak perempuan 5rang melahirkan anak rnajikannya),

yang menyerupai ifu, sebagaimana yang nanti akan dikemukakan.

Sedangkan afsar Ibnu Mas'ud; terdapat di dalam kisah Birwa'

binti Wasyiq, diriwalatkan oleh fui-Nasa'i2437 f,ar. yang lainnya' Dan ifu

telah dikernukakan pada pernbahasan tentang mahar.

* Perkataan penulis: Para sahabat menyelisihi
(pendapat) Abu Bakar mengenai (warisan bagian) kakek, dan

zffi Driwartkan oleh Ad-Darimi di dalam Sur7ElP.rr/a, no- 2972; hnu Abu S!,aibah,

6/298; Ath-Thabarani di dalarn Tafsir'rrya,4/283-LU dan Al Baih4i di dalam

As-Surmn Al Kubn, 6/223, dari beberapa plur, dari AshirrL dari AqrslE'bi' dari

Abu Bakar RA.
2M As-9umn Al Kubm, L0/716.
2437 SLumtT AftNasa'r, no. 3354, 3358 dan Sunan Abu Daud, no- 2716.
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(menyelisihi pendapat) Umar mengenai kasus kolektif (dalam

perkara pernbagian warisan).

Telah dikemukakan pada penrbahasan tentang faraidh.

2879-167901. Hadits Umar: Bahwa dia membedakan
antar jari-jari dalam perkara diSnt karena perbedaan fr.rngsi-

fungsinSn, hingga diriwayatkan kepadanya dalam khabar
mengenai kesamaan dalam hal ifu, maka dia pun
membatallmn kepufusanngTa.

Al Khath0nbi di dalam At Ma'alin?'ls8 dari Sa'id bin Al
Musayyib: Bahwa Umar menetapkan (diyat) lima belas untuk ibu jari,

sepuluh untuk Snng setelahnln 6,akni telunjuk), dua puluh untuk jari

tengah, tujuh untuk yang sebelum (t/akni jari manis), dan

eneun unfuk kelingking. Hingga dia mendapatkan surat pada Amr bin

Hazm dari Rasulullah $, bahun beliau mengatakan, bahwa semua jari

(di1ntrUd sarur- Maka Urnar pun mengambil (dasar) itu.

Aqrsyafi'i meriwa5ntkan di dalam Ar-RisalalP4se'dari Sufi7an,

dan Ats-Tsaqafi2+4o dari Yahln bin Sa'id, dari Sa'id bin Al Mr.rsa5ryab,

seperti ifu, haryn saja Perkataan penulis "Hingga dia mendapatkan...

dst." dia menyebutkanryn di dalam n7561u74111u4i6.241

2438 M4u'rlf- As^1urnn l6/358t.
2439 Ar-Rthkli, t{art a Astrqrafi' i, h. 422/no. 1 160.
2ttzlo y66 Abdul wahhab bin Abdul Majid Ats-Tsaqafi.
zafi nt1i61u1: 41 Hadits, ka4n AsySyafi'i. Uhat juga Musnad At Innm Aslh$nfi'i, h.

24L.

640



Talkhishul Habir

| :o-,r) ;: iti{'fi ::rL q*.[rvr t]-t,r,r'
,G'of l*1 c,,.-1a,.o* P,'d*t r';|^# i';; il*-
G e)At'u'P'A' JYLrt;tt}A'^bk'! # i-;r'"oY

'Jlqr

2880-167911. Hadits Umar: Bahwa dia mengi'i- '"rat
kepada Abu Musa: 'Janganlah engkau meninggalkan

keputusan !/ang telah engkau putr.rskan, kemudian engkau

mengevaluasi dirimu datam hal itu, lalu engkau pendapat

pefunjuk kepada kebenaranmu unfuk memufuskannya,

karena kebenaran sudah ada sedari dulu, tdak dibatalkan

oleh sesuafu pun, sedangkan kembali kepada kebenaran

adalah lebih baik daripada bertahan di dalam kebathilan."

Ad-Daraquthniz42 6*, Al Baihaqizffi dari hadits Umar, lebih

lengkap dari ini.

Ibnu Hazm mengemukakanryn dari dua iul*,ZW dan menihi

keduanya cacat karena terputus Tapi perbedaan jalur

pengeluamnn-ya termasuk yang menguatkan asal risalah, apalagi pada

sebagian jalumya disebutkan, bahwa periwanya meriwayatkankan risalah

ifu secara tertulis.

288L-167921. Hadits Ali: Bahwa dia membatalkan

keputusan syuraih: Bahwa kesaksian maulia fidak diterima,

2M2 s*-, 4d-Damquthni, 4/20G2O7 .

2443 4t5** Al Kubm (lO/L191.
2444 ljilr. At thkan (7 /4421.
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berdasarkan Wns jali, yatttt bahwa kesaksian anak paman
diterima kendati dia lebih dekat daripada maula.

Aku tidak menernukannya.

2882-167931- Hadits Umar: Yang mana dia pemah
memutuskan hhura sardara kandung laki-lah tidalr
memperoleh bagian dalam kasus kolektif, kemudian setelah
ifu dia menyertakannlm (Vakni memutuskan mendapat bagian), lalu
berkata, 'Itu berrdaral<an apa yang pemah kami pufuskan,
sedangkan ini berdasarkan apa yang sekarang kami
putuskan-" Dia fidak membatalkan keputusannya yang
pertama-

Ad-Daftnfiz44s, Ad-Daraqutturp'u5 dan Al Baihqiz+a7 dar
hadits Al Halorrl btoi lt{as'ud.

Disebud<an kebalikannSn di dalam An-NihaSnh dan A
wasitFw: Bahwa dia memufuskan menggugurkan saudara kandung
laki-laki (lrakni tidak mendapat bagian warisan) setelah' sebelumnye

menyertakannlra pada keputusan tahun sebelumnSra.

Ibnu Astr.Stnlah berkata, "Ifu jelas kelupaan, karena sebenamyr
adalah kebalilorrrya, lrakni menyertakan setelah sebdumnya tidal
menyertakan. Dernikian juga Srang diriwaSntkan oleh Al Baihaqi dar
orctng lainnlra."

zffi Surran Ad-hrfrnlno. 64.5.
2w Sunan,4&hrquttni, 4/8.
2447 As\S.nntr Al Ifirtm $O/]r2Ol.
24a8 At Wasith, kartE Al Ghazali (4/Z4gl.
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Disebutkan juga di dalam Al Bahrterirtangl<sah himaiSy;al?$e,

tanpa menyandarkan ny a.245o

2883- Hadits: Bahwa Umar memiliki cambuk untuk

menetakkan disiplin dengannSra

Demikian yang disebutkan berulang kali di dalam barryak atsar,

di antaranya:

167941. Apa yang diriwa5ratkan oleh Al Khathib di dalam .'4r-

Ruwah, dari Malik, pada biografi Ahmad bin Ibrahim Al Mushili, dari

Malik, dari Yahya bin Sa'id, dari Muharnmad bin Al Musayg'l6z+s1, dari

ayahnya: "Bahwa seomng muslim dan seorang yahudi mengajukan

persengketaan kepada (Jmar..." lalu dia menyebutkan kisahnya, di

dalamnya: "maka Umar mengangkat cambuknya (mengancamnya)' "

Aku katakan: '

167951. Disebutkan di dalam riwayat Al Bul'hari secara mu'allaq

(tanpa menyebutkan awal sanadnya)di bagian-bagian akhir pembahasan

tentang pemerdekaan budak2452. "Bahwa Anas menolak membuat

*r1ru7u6u1fa$ dengan Sirin (budaknya), maka Umar mengangkat

cambuknya (mengancamnya), dan Umar membacakan (ayat):

2449 Masalah hhnaril4nh ini juga dikenal dengan masalah Umariyah, karena Umar
pemah memvonis masalah ini, lraitu masalah yang sedang dibicarkaan ini.

Dikenal juga dengan sebutan hamphdan gruniSah. (pex)-
2so Mengisyaratkan bahwa hnu Al Mulaqqin mengemukakan di tengah takhnj atsar

ini mengerni apa llang disebutkan di dalam hhr. Ar-Ru5nni mengenai kisah

himariylBh, akan tetapi dia tdak mavbkhrilnla. Silakan k}rrt Al hdr Al Mwir
9/607.

z+sr 16y7971.
24s2 t6u15i1i N Bukhai, pembahasan tentang lo.fiak mul<abd bab budak mukabb dart

cicilan-cicilannya di setiap tahun satu cidlan.
2453 yakni membuat perianjian pernerdekakan budak dengan caftr mencicil

pembayaran untuk kemerdekaanryra. (pen).
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{*A'prr'\';l*K
'HendaHah kamu buat perjanjian dengan mereka, iika kamu

mengetahui ada kehil<an pada mereka.' (Qs. An-Nuur l24l:33)." Aku

telah menyebutkan siapa yang menyambungkan sanadnya di dalam

Taghliq At-TaIi,q.za*

t67961. Hadits marfu'yang dikemukakan oleh Abu pur62455

dari riwayat Maimunah binti Kardam, dari ayahny3.2456

288+167971. Hadits: Bahwa Umar membeli sebuah
rumah dengan harga empat ribu, dan menjadikannya
sebagai penjara-

Al Baihaqi2457 iuri hadits Nafi' bin Abdul Harits: "Bahwa dia

membelikan untuk Umar bin Khaththab sebuah rumah dari Shafwan bin

Umalyah unfuk penjara." Al Bukhari mengemukakannya secara

mu allag-2458

2885-167981. Hadits Abu Bakar: 'seandainya aku
melihat seseoftmg melakukan suafu pelanggaran, maka aku

24il Tasffiq At-Ta laq @/34811.
2455 5r-, Abu hud, no. 2103.
z4s6 1.a1u7n*: "Aku kehrar bersama aphlar dalam haji Rasulullah S|, lalu aku melihat

Rasulullah &, hlu aphku mendekati beliau, saat itu beliau di atas untanlra, lalu

dia berdiri di dd{at beliau dan mendengarkan dari beliau, sementara ih.r beliau
membawa cambuk seperti tali kitab..." di dalam hadis yang panjang. Sanadnya
dha'if.

2457 4t^9qq47 Al Kubm(6/341.
2458- 

"6u6ni 
Al Bukhan', pembahasan tentang perselisihan, bab pengikatan dan

penaharnn di tanah suci.
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fidak menghukumnya hingga ada dua salGi padaku untuk hal

ifu."

61",-u62a59 dengan sanad shahih, hanya saja sanadnya terputtrs:

"Seandainlp aku melihat seseorang melakukan suafu pelanggamn di

antam batasan-batasan Allah, maka aku tidak akan menghukumnya, dan

tidak akan memanggilkan seseorang unfuknya sampai ada orang lain

bersamaku."

Diriwayatkan juga oleh Al Baihaqizaso 6uri jalur lainnya secara

terputus.

Aku katakan:

16799l. Disebutkan di dalam riwayat Al Bukhari secara

mu'allafibl, "[Jmar berkata kepada Abdurrahman bin 'Auf,

'Bagaimana jika aku melihat seseoremg melakukan suafu pelanggaran?'

Dia menjawab, 'Menurutku, kesaksianmu adalah kesaksian seorang

lelaki dari kaum muslimin.' Umar berkata, 'Engkau betrlar."' Sanadnya

disambtrngkan oleh Al Baihaqi.262

iG,:r* + t-ra-, a;2A Ll,L-y . [r,t . . ]-'r,r,rr

;sj;',;rqi asiYr 7l d;;- i'r,&i,1 t jt,Q
4 :Jts rifu$ ,xdu..'i6 tr{j F 

"J5 
:lui"J-;;tl;

2459 Aku tidak menemukannya, dan pengarang tidak menyeb di dalam lttihaf
Al Mahamh pada Musnad Abu Bakar RA,8/L95,254.

2460 4"-5r*, Al Kubm, TO/IM-
246L t6u1ii1i Al Bukhai, pembahasan tentang hukum, bab kesaksian di hadapan hakim

di lingkungan pengadilan atau sebelum perselihan itu-
2462 4"5*17 Al Kubra,IO/LM dan hnu Abu Syaibah, 5/550.
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,Pli rb'il-qrt 4r IC44*,jG,i :JGY466-

.cK,n erqt ,t;i; I uG 'i6 ,! ,iu t.tr;llr

2886-t6S001. Hadits: 'Bahwa dua orang saksi U"rr.t.i
di hadapan LJmar, lalu dia berkata kepada keduanya,

'sesungguhnya aku tidak mengenal kalian berdua, tapi ifu
6dak masalah bagi kalian bila aku tidak mengenal kalian

berdua- Bawakanlah orang yang mengenal kalian berdua.'

Lalu keduanya membawakan seorcng lelaki, lalu Umar
berkata (kepada lelali tersebut), 'Bagaimana engkau

mengenal keduaqla?' Dia menjawab, 'Dengan keshalihan

dan amanah.' Llmar bertaqn lagi, 'Engkau tetangga mereka

berdua?' Dia menjawab, 'Bukan.' Umar bertanya lagr,

'Engkau pernah bersama mereka di perialanan yang

mencerminkan akhlak orang-orang?' Dia meniawab,'Tidak.'
Umar berkata, 'Kalau begifu engliau fidak mengenal

keduanya- Bawakan orang yang mengenal kalian berdua.'"

Al Uqaih2463, Al Khathib di dalam Al Kikwt?+sa'dan Al

Baihaqi2455 dari ;alur Daud bin Rasyid, dari Al Fadhl bin Ziyad, dari

Syaiban, dari Al A'masy, dari Sulaiman bin Mushir, dari Khamsyah bin

Al Hurr, dia berkata, 'seomng lelaki bersal$i di hadapan Umar ..-" Ialu

dia menyebutkannya lebih lengkap dari ini.

zass 446-p6u'ak', kar!,a Al Uqaik,3/454.
2@ AlKifawhh.8384.
246s 4"5r-, Al Kubm (L0 /12UL261.
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Al Uqaili berkata, "Al Fadhl Udak diketahui. Dalam masalah ini

tidak ada hadits dari orang yang tidak diketahui yang lebih baik dari

ini."2466 Dishahihkan juga oleh Abu Ali As-Sakan.

Bab Keputusan Atas Yang Tidak Hadir

it^ : uJ 3t .nr J;rc-,UGd ,* * bL*.

* Hadits Hindun binti Utbah: Bahwa dia berkata,
'Wahai Rasulullah, sesungguhnln Abu Sufyan ifu lelaki !/ang
pelit ..." al hadits.

Telah dikernukakan pada pernbahasan tentang nafkah.

* Hadits: " Berangkatkh englau wahai Unais kepada

isteinga orang ini. Jika dia mengakui (perbuatann5n), maka

raiamlah dia."

Telah dikemukakan pada pembahasan tentang hukuman zina.

* Hadits Umar mengenai kisah Usaifi' Juhainah:
- Barangsiapa yang memiliW piutang atasnym, maka

hendaHah datang kepada kami besok, kami kami al<an

menjual hartanya-"

2466 lafazhloya dalam versi cek,k Adh-Dhu'afa', N Fadhl bin Zyad dari Syaiban tidak

diketahui kecuali dengan ini. Dan itur perlu ditinjau lebih jauh.
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Telah dikemukakan pada pembahasan tentang pencelakan

(larangan penggunaan harta sendiri), dan hadits ini juga terdapat di

dalam Al Muvnththa'.

Bab Pembagian

* Hadits: Bahwa beliau A membagikan harta

rampasan perang kepada kaum muslimin.

Mutbfq ahih dari hadits Jabir, hadits hnu Mas'ud dan yang

lainnln, dan telah dikernulokan sejumlah hadits pada pernbahasan

tentang pernbagran fai' dan harta rampasan perang.

' Hadits: Bahwa beliau $ membagi budak-budak !/ang
enam lrang dimerdekakan oleh orang Anshar dalam sakitnya

lpng membauranla kepada kematian, meniadi tiga bagian.

Muslim.267 Dan akan dikernukakan pada pembahasan tentang

mernerdekakan budak.

2887-Hadits: 'Tidak bleh mantbtnyl<an dan tidak bleh
mqimbull<an bha9n."

Ibnu Majah2468 dan Ad-Daraquthnizase f,a6 hadits Abu Sa'id.

Diriwayatkan juga oleh yu1g247o secara murcal.

2M7 shahih Muslln no. 1668.
2458 5*.n lbni Majah no. 2340, 2YL, dari hadits Ubadah bin Ash-Shamit, dan

hadits lbnu Abbas RA.
246e 5*-, 4d-htquilzni {4/2281.
2470 Al Muwaththa' At hnam Malik en45), dari Amr bin Yahya Al Mazini, dari

ayahnya.
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o\*lr 'Jg
/./

KITAB KESAIGI,AN

* ,9, *t Y'ht J.'6 ,LY.h,r'tl-r,r,r,r
','r(;v 

rA, e rJu;,i,iti t.r3 r,sj1!fr, Sui\r;t1bt

.{\l
288&t68011. Hadits: Bahwa beliau ditaqn tentang

kesaksian, maka beliau berta4n kepada si penan3n , " Apa

engkau melihat matahari?' Dia meniawab, 'Ya-' Beliau pun

bersaMa , 'I)ntuk seperti ifukh hendaHah englau betsl<si,

atau tinggallanlah-"

Al Uqaili,2471 AI y1u14rn,2472 Abu Nu'aim di dalam 'N
Hilyah,z+ts Ibnu Adi2a74 dan Al Baihaqi2475 dari hadits Thawus, dari

Ibnu Abbas, dishahihkan oleh Al Hakim. Di dalam sanadnya terdapat

Muhammad bin Sulaiman bin Mamsul, tra dha'if-

247 L fl6lfi-nhu,ak' (4/T Ol.
2472 N Mustadnk (4/97-981:
2473 WtuAlAulitn@/Lg\.
2474 4117urni1, karya Ibnu Adi(6/207-2081.
247s 4t-gr*, Al Kubm(7o/1561.
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Al Baihaqi berkata, "Tidak diriwaptkan dafi2t$6 ptrrSBrg dapat

dijadikan sandaran."

.;_bt t;t't|-ry . [r r . v]-rrar
2889-168021. Hadits : " Hormatilaht pn sia&sf,-"

Al Uqaili di dalam Adh-Dhubfa'z477 dafihadits Ibru Abbas, dan

dia mengatakan, "Tidak diketahui kecuali dari riwayat Abdushsharnad

bin Ali, dan Ibrahim bin AMushshamad meriwayatkanrrya senebrL dari

ayahnya, Abdushshamad bin Musa, dari Ibrahim bin Muharrrnad Al
Imam, dariryra."

Ibnu Thahir mengatakan di dalam At-Td*imh, 'Ibnu lAtntpszs

Masarmh juga meriwaSntkannya dari Abdushshamad bin Musa-"

Al Uqaihz4z9 b&kata, "Hadits ini tidak terpditnra-- Da iwa
mengemukakan4a pada biografi hrahim bin Muharnrnad Al Flasyimi,

dan Ash-Shaghani menyatakan bahwa ifu palzu.

' Hadits: 'fidak ada bagimu kecuali dtm c,,lcir,?,,u abu
sumpahnya-"

Muttafaq alail?Mo dari hadits Al AsJ'ats bin Qatu, tanpa kahmat

ff d '# Uidak ada bagimu kaualll, dan akan dil<ernukalon pada

pembahasan tentang fuduhan dan pembuktian.

't

2476IJnO8l.

2477 Adh-Dhu'afa', l<argaAl Uqaili, 3,284.
2478 g*i naskah 3 dan:.
247e Adh-Dhu'afa', l<arya Al Uqaili (7 / 65) -
zM Shanih H Bukhad, no.2357 dart Shahih Muslim, no. 138-
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d ,i6 *,, *v\t ;- fi'or1r,L*
olt$r,it ,+r J^f

[rr,. r]-l.rrt .

* *, Yl i;q' S;;
o o'. i. ' o ',g('et''P:'ff'

2890-t58031. Hadits: DiriwaSratkan bahwa beliau S
bersabda , 'Tidak diterima kesl<sian pemeluk suatu agama

atas setain pemeluk agamanw kecuali laum muslimin,

I<arena merelra ifu adit terhadap diti mereka dan onng lain."

Al Baihaqi26l dari ialur Al Asurad bin Amir Syadzan]$z

"Kefika aku di tempat SulBn, aku mendengar seorang syaikh

menceritakan dari Yahya bin Abu lhtsir, dari Abu Salamah, dari Abu

Hurairah..." menyerupai ihr dan lebih lengkap dari ifu. syadzan berkata,

"[alu aku menanyakan tentang nalna stfaikh tersebut, mereka pun

menjawab, Umar bin Rasl,id.'"

Al Baihaqi berkata, "Demikian juga Al Hasan bin Musa dan Ali

bin Al Ja'd meriwa5ntkannln dari umar bin Rasyid. Sedangkan Umar

dha'it dan di-dhalfl<an oleh Abu l{611n'"2'183

Sebagai sanggahann Ya terdaPalzg :

168041. Hadfu Jabir: Bahwa Nabi $ mernbolehkan kesaksikan

sebagian ahli kitab atas sebagian lainnya. Diriwayatkan oleh lbnu

Majah.zffi D dalam terdapat Mujalid, dia hafalannya buruk.

248t 4"5.*, Al Kubm (10/163).
2452 lnijulukannya, sebagaimana disebutkan di dalam anotasi naskah aslinya.

zass Xi 16nu Abu Hatim(1/473)-
z4&1 Yakni diriwa5ntkan atau dikemukakan dalam menyelisihinya. Demikian yang

disebutkan di dalam anotasi naskah aslinya'
248s 5*-r, Ibni Majah, no. 237 4.
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13 ,-y.Gi', f.Gi;W 1# y ,Ly.[r,r. o]-y,rlr

2897-168051. Hadits: "fidak diterima kesksian lelaki
khianat dan tidak pula perempuan khianat, *rb tidak pula
lelaki pezina dan perempuan pezina-"

Abu Daud2'186, Ibnu Majalfau dan Al Bailraqiz+aa dari hadits

Amr bin Syu'aib, dari ayahnSn, dari kakeknya, dan redaksinya lebih

lengkap, namun di dalamnya tidak disebutkan: Ielaki pezina dan

perernpuan peana, kecuali di dalam riwapt Abu Daud, dan sanadnya

kuat.

168061. Diriwayatkan juga oleh At-Tirrnidd248e, Ad-

Daraquthni24go dan Al Baihaqiz4er dari hadits Aistah derrgan lafazh: I
F.|?ri,#ri,*1.f €rti,if.elj f isW'i* Vidak

dibolehkan kaaksian lelaki khianat dan puempuan khiamt t'dak pula

oftng tnng mempunpi kdengkian tahadap audamn5a, fidak pula

onng yang suka menuduh, dan b;dak eula kmbi-
Di dalam sanadnya terdapat Yazid bin arad Aq1$;ami, dia

dha'if.

At-Tirmidzi berkata, "lni tdak diketahui dari hadits Az-Zr*yi

kecuali dari jalur ini, dan menurut kami sanadnya i&k slphih-'

Abu Zur'ah mengatakan di dalam N hl,z+sz'Munlar-'

2486 5** 4bu Daud, no. 3601.
24n7 Su,uatr lbni Majah, no.2366.
2488 4t5*-, Al Kubm, no. 10/155.
248e 3** 4t-Ttumidzi, no.2298;.
24eo 5*r, ad-Damquthni (4/2M).
24e7 4"5** Al Kubn (70/755, 202).
2ae2 11u1 16ri 4bu hatim (L/476).

*l:'t: lt:
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Dart di-dha'iFt<anoleh Abdul Haq24ss, Ibnu Hazm24e4 dan Ibnu

61.;u*i.2495

t6807]. Diriwayatkan iuga oleh Ad-Damquthnizae6 dan Al

Baihaqiz4eT dari hadits A$ullah bini Amr. Di dalam sanadnya terdapat

AMul A'la, dia dha if. Dan gurun5n, Yahya bin Sa'id Al Farisi, juga

dha'if.

Al Baihaqi berkata, "Mengenai ini tidak ada png shahih dan

Nabi i$."

,;"bcr vt L t,4, e'4i,tttt .[rn. r]-rurrv

t'f')'i' ,t*'- lL z4'' 'i'ti
2892168061. Perkataan O"rr*r, Adalah masyhur di

dalam khabar: "Tidak seor.rng pun dai kita kecuali dia

bermal<siat abu hendak bermaksiat, kecuali Yahya bin

Zal<ari5p.

Aku katakan: Yang masyhur dengan lafazh: 't'-S:\t'qSi V t;

q-;itbrd-n ,tF)'i# rr liry\1 ,ii+r".';'21 ,ts,,>t vidak

ada dari manusia kquali telah berbuat salah atau hendak melakukan

kesalahan abu melakul<anrym, kecuali Yafua bin hkain, dia tidak

pemah bakeinginan melakukan suafu kesalahan pun dan tidak pemah

melald<ann@-

2493 Al Aliltarn As.sulthangg;ah, karla AMul haq Al Isybili, 3,/358.
2aea 4174u1-619/4t6).
24es gi dalam .d/ Ikt N Mubnahiph (2n59-760) dan Tahqiq Ahadits Al Khilaf

(2/3901.
24e6 5*r* 4d-hnsuthni (4/2M1.
24e7 4"-51npr7 Al Kubm (10/155).
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Diriwayatkan juga oleh Ahrnad,2498 Abu yu'1u,249 dan Al

11uLi*2500 -dan ini adalah lafazhnln-, dari hadits Ibnu. Abbas,

sedangkan lafazh mereka berdua: '-j'ti'thiiiiiltist lli u l-i'ug

ViU. ,F-'d #}Tidak samry pn &ri amk Adam k@@ti telah

bersalah abu hendak berbuat slah, sdain YaIry bin hkar$al.

Yaitu dari riwaSnt Ali bin Zaid bin Jad'an, dari Yr.rsuf bin

Mahmn, sedangkan keduanya dha iI ,
Ada jalur periwa3atan lainnya png diXrernukakan oleh Al hzzar,

dari riwayat Muhammad bin Aun Al l(hr-rsani, sedangkan dn dln if.

Mengenai hal ini ada riwayat hin:

168091. Dari Abu Humirah d dalam Al Ausrlti.nyamr Ath-

Thabarani dan Al l{anilnya Ibnu Adi pada biografi Hajjaj bin

5r1u1,,r',.2502

t68101. Diriwziyatkan juga oleh AI Baitraqis3 dengan sanad

shahih hingga Al Flasan, dari Nabi $, secara mttaL

168111. Diriwaftkan juga oleh Abdrrmzzaq dari jalr:r 5u'i6lso+

bin AI Musalryib secam mutalfqa.

'"1:t ,-;; t;i

24e8 14ro-4 At Imam Ahnil(l/2il,D21.
2499 Musrnd Abu YaIa Al Mushili, no. ?5M-
2w Al Musadmk l2/59L1.
2sot 4114r'iun NAuathno. 6556.
2so2 Al l<anit, karya hnu Adi(2/235I
2tu3 4t-5rra Al Kubmllo/1t361.
zsu 1677991.

,Ll-.[r,rt r]-rrrr)1u.'4 ,y
l1 t...d-rt)



Talkhishul Habir

28g3-168L21. Hadits: 'Bamngsiapa bermain dadu maka

dia telah malrsiat terhadap NIah dan Rasul-Nya'-

Malihzsos Alunad,2505 Abu Daud,2soz hnu Maja['2504 Al

Hakim,25@ Ad-Daraquthnizslo 6r,r Al BaihaqPsll 6*i hadits Abu Musa

Al Asy'ari. Dan adalah keliru orang yang menlpndarkannya kepada

takfuijMlslim.%tz

*6K .[r,rr r]-r,rl t
c

.9)s J-P
a.

28g+I6fl1.gl. Hadits: - hrangsiapa bermain dadu'

mal<a sealan-atcan dia mencelupl<an tangannya ke dalam

daging dan danh babi-"

Muslim2513 dengan lafaz:h: 'FL (mencelupkan) iebagai

pengganti lahzh: ;!e (macelupkan)-2514

Ahnad2515 berkata, "Makki bin Ibmhim menceritakan kepada

kami, Al Ju'aid menceritakan kepada kami dari Musa bin Abdurrahman

zsos 14r,*Xitha' Al Inlam Marue/9581.
zso6 14**4 N lrum Ahmad (4/394, 397, rmO).

2507 S.an7 Abu htd, no. 4938.
25oB S** lbni lukiah no. 3762.
2soe 41 114u5661; (l/fiL
25to lkt Ad rbrequil;nie/2401.
2517 4r_g*r4 Al Kubm (lO/21+2151.
2512 yui6, Ibnu Ma'n Ad-Dimaslq di dalam kitabnya At-Tanqib, sebagaimana

disebutkan di dahm Al hdr Al Munirl9/632l
2s1s shatiili Mwlirry no. 2260.
2sr4 gidalam versi ek Shahk Mustimdicanhrmkan: $Ja sebagai pengganti u.i.

Uhat juga di dalam tknal At Mu'allim, katya AI Qadhi Iyadh (7/207; Sprh
shahih-Mgihn, karya An-Nawawil, (15/15 dan Ad-Dibaj, karya As-Suyuthi,

5/2791.
2sr5 74ro-4 Al Inmm Ahmad (5/37 ol.

I

.o4.- , 7 o. '-,1;i3,Ju.4 U :d4J-
aa

o | . tzt

P G'N.
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Al Khithmi, bahwa dia mendengar Muhamrnad bin Ka'b bertanya

kepada Abdurmhman, 'Beritahukanlah kepadaku apa yang engkau

dengar dari alrahmu.l Da pun berkata, 'Aku mendengar ayahku berkata,

'Aku mendengar Nabi g bersaMa, 'F ,ri*5 ?A-'j );u. ?u- e$, &
,)*5?fr j ,rH, fi #urlt"*-q-ryJ, (perumpamaan orans trus
fuTnin dadu kemudian bqdid lalu shalat adalah seperti omng Wng
berurudhu dagan munbhan dan damh bb| kemudian berdiri lalu

shalafi-'"

. crc

t3 cvlill ortt tctc+tG i.r ,e-,-;* .[v,r 1 o] - y 

^ 
1 o

S4t):tt'a-

kemunafilan di dalam hati, *bagaimana air menumbuhkan
ngnfian-"

Abu Daud2s15 5n* redaksi penyerupaan, dan Al BaihaqizslT
dari hadits lbnu Mas'ud secara nnrfu'. Di dalam sanadnya terdapat

seorang st/aikh 5rang tidak disebutkan namanya.

Diriwaptkan juga oleh Al Baihaqisl8 secam mauquf.

Mengenai hal ini ada riuragnt lain:

168151. Dari Abu Humirah; oleh Ibnu 661.251e

Ibnu Thahir berkata, "Sanad paling shahih dalam hal ini, bahwa
ifu dari p€rkataan lbrahim."

zsl6 Srr-, Afu hd, no. 4927.
2st7 As$uran Al Kubm (70/2231.
2st8 hid.
25rs 41 lGmil, Wa Ibnu Adi (4/2791. Ada kesalahan hrlis padanya, it:tir dengan

madl dicarfintlan manjadi: 1$t, naqshur
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Perhatian:

Sebagian strfi mengtakan, bahwa png dimaksud dengan lrgir di

sini adalah i' 
-jt ,# (kaya harta)' Namun sebagian i'n6*2520

meyangkalnlp, bahwa sebenamya riuralpt tersebut adalah i' :ii1

(nyanyian), dengan nnddsedangkan )drrt dengan alif maqshur.

Aku katakan: Ftral ini dituniul*an iuga oleh hadits lbnu Mas'ud

yang mauquf, karena di dahmnya disebutkan: "Dan dzikir dapat

menumbuhkan keirnanan di dalam hati, sebagaimana air menumbuhkan

sa1uran."

Tidakkah Anda melihatrya menjadikan "dzikrullah" sebagai

penimpal "nglanyian', karena rynnyian adalah dzikimya syetan,

sebagaimana dia menimpali keirnanan dengan kemunafikan.

"Hi , jr-; dj G )# i.r q;*.[r,rr r]-vrrr

:&!;'# ,;l fi.ti.r ,$L ; iJG y>t-tr A sfr i u6r

A qF4,y,,6r,w,jc d'; *,b y,'"b'ol ,;U
.*Fl

28961ffi161. Hadits lbnu Mas'ud mengenai firman

Atlah Ta'ala, 'Ebn di anbn manusia (ada) orang yang

mempergunalan perkataan tang frdak berguna-" (Qs.

Luqmaan [31]: 6), dia berkata, 'Demi Allah, ifu adalah

nlranyian."

2s2o yuiL, Al Ghafiqi, sebagairnana dis€bu&an di dalam Al Badr N Munir(9/6341.
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Ibnu Abu Syaibahzszl dengan sanad shahib. Bahwa Abdullah

ditanya mengenai firman-Nya, "Dan di antam manusia (ada) orang yang

mempergunakan perkataan yang fidak baguna-" Dia pun menjawab,

"Nyanyian, demi Dzat yang tidak ada sesernbahan selainNln."

Diriwayatkan juga oleh Al Hahm2s22 dan dishahihkan oleh AI

Baihaqi.252s

2897 -168 1 71. Perkataan perlrlis: Diriwa3Tatkan juga dari
Ibnu Abbas, dia berkata, 'Ifu adatiah permainan--

Diriwayatkan oleh Al Bhih45,za dengan hfazh: 'Itu adalah

n5nnyian dan serupan5a. "

Lsy) ,k ,f * yt :*;9L-*.[r,rrr]-vrrr
c!r-1,1. ?;'jr3:$t ,*. ,J),1i, a. p# ,Gf,y ,5:11-r ,y gg)e

it s rr.-;. Geu;J,ilt ir{,K rliut6#t,::,{,
t;'15t , k rf G- :Ju; q* ;;- eU;r r*; *ht ,S

G:V ti^'tV
2898-168181. Hadits Aisgah: 'Abu Balor masuk ke

tempatku, saat ifu aku sedang menerima dua wanita
tetanggaku di antara para terrggan Anshar, kedunSTa sedang
menyanyikan apa lnng pernah din5pnyilran oleh orang-
orang Anshar dalam peristiura Bu'ats, namun keduanya

2s27 14*7*r-1: Ibni Abi q/aibah,11-71-.
2s22 41tr4*64^h,2/411.
2s23 4t5**, Al Kubm, LO/2%3.
2524 1fii61.



Talkhishul Habir

bukan sebagai penpnyi (biduanita). Lalu Abu Bakar berkata,
.Apa ada seruling-seruling sSletan di rumah Rasulullah?' Hal

ituteriadi pada hari raya, maka beliau bersabda, 'wahai Abu

Bakar, *tiap kaum mempun5ni hart n57a, dan ini adatah

hari ngn Hb-'"
**: alai?s% dari beberapa jalur periwayatan'

2899-168:19l. Perkataan penulis: Diriwayatkan dari

umar: Bahwa dia apabila sendirian di rumahnya, dia

menyenandungkan safu atau dua bait (s!rair)'

Disebutkan oleh Al Mubanid di dalam N lkmil pada suatu

kisah.

Disebutkan juga oleh Al Baihaqi di dalam Al Ma',rifah dart umar

dan png hinnYa.

Diriwayatkan juga oleh Al Mu'afa An-Nahrawani di dalam Ktab

Al Jatis tn Al Anis, dan oleh hnu Mandah di dalam N Ma nhh pada

biographi Aslam Al Hadi dalam stratu kisah

Abu Al Qasim Al Ashbahani meriwaptkan di dalam At-Targhib,

sebagian dari ifu dalam suatu kisah.

29O0-Perkataan penulis: Barangsiapa yang tidak

mempunlni rasa malu maka dia bisa berbuat sematrnya-

Demikian berdasarkan makna dalam suafu hadits'

Tampakn5ra dia mengisyaratkan kepada'

16820l. Hadits: ei ;'J gatt €,''3i tiy(Jika engkau tidak malu'

mal<a bqbwtlah semaumt).

2s25 Shalili At Bukhari, no.949 dan Shahih Muslim, no' 892'
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Diriwayatkan oleh Al 3rL1ruri2525, Nr u6,?527 dan Ath-

Thabarani2s28 du6 hadits Abu Mas'ud Al Badri.

29Ol-1682U. Hadits: Eliahwa beliau g bersabda kepada

AMullah bin Rawahah, 'Gerakkan orang-orang-" Maka dia
pun menyenandungkan qair.

An-Nasa'i5zg dari hadits Qais bin Abu Hazim, dari Umar bin

Khaththab.

Dia-juga meriurayatkanryam dari hadits Qais, dari hnu
Rawahah, secTa mursl-

$:*urt:Tlt r$i; :L* . [r,rr r]-v r . r

2902-168221. Hadits: 'Hiasilah Al Qur'an dengan
suerra-suerm lalian.'

Alxnad2531, Abu Daud,253z An-Nasa'I,2ffi Ibnu Ma;ah,534 hnu
11166112535 dan Al11uL1-2535 dari hadits Al Barm' bin Adb.

%26 56u1ii1i 4l Bukhari, no. 3483.
2s27 Musnad Al hnan Ahnad 4/l2l-122,5/273.
2s28 41 714u'irn Al lkbir, fuz l7/235-28/no. 65161.
2529 As1iwlan Al Kubn, karp An-Nasa'i, no. 8250.
2530 As15w7an Al Kubm, karya An-Nasa'i, no. 8251..
2531 14rt*4 Al tnam Ahnad, 4/283, %35,296.
2532 5*rrr 4bu Daud, no. 1468.
2533 SwTanArT-Nasa'i, no. 1015, 1.016.
2s34 5*-, tbni Majah, no. L342.
2s3s 56u611, Ibni hibban, tertitan Al lhsan, no.749.
25s6 AI Mustadrak (l/57 l-575t.
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Aku katakan: Al Bukhari2537 mengemukakannya secara mu'allaq

secara pasti.

. t6823l.Riwayat Ibnu Hibban2538 6'i Abu Hurairah'

|6824|.RiwayatNBaz?fIJ5,3gdariAMurrahmanbin.Auf.

168251. Riwa5nt Al Haldm2540l5a1 dari ialur lainnya, dari Al

Bara' , lfiln(SqJi tJi: lHiasitah suam-suam l<alian dangan Al

@r'an).

a6826l.ltu disebutkan juga di dalam riwayat Ath-Thabaruni2542

dari hadits Ibnu Abbas. Al Khaththabi memjilil<an2S'l3 ti*ur61 ini, tapi

itu perlu dicermati lebih jauh, karena Ad-Darimizsrt4 dan fil t{u[i-2545

meriwayatkannya dengan lafazh: ;, -;Jt c"idt'o0 
"E 

*L'if;Sr 4f;

ti-3 O-r?t *-r2 (Hiasilah At Qur'an dengan su2m-suam kalian, karqta

saungguhrya suam 5ang bagus al<an menambah kebagusan pada Al

Qur'anl. Redaksi tambahan ini menguatkan riwayat yang pertama'

P'' ;rt bt & n' Jh'of ,Ly.[r,rvv]-lr.r
I 't

tir6't tJ^ G)l u ,iw ,ti *:, " I' 
Le'e,

.r]ri
J\ *rt;'o,

25s7 Shahiti At Bukhari, pembahasan tentang tauhid, bab sabda Nabi SAW, " Omng

gtg prilai mqnbaca At Qur'an at<an bqama pam makikat gng mulia'"

zsse i6u1ri1i lbni hibban, tqbitan Al Ihsan, no. 750'
2539 MusnadAlBazn no. 1035.
25ao 41 714*;u6-1* 17/57 7-57 21.
z*t lqrt1rOl.
zsa2 4174u7*n Al l{abir no- 11113.
2sa3 14u'u1i,, As-Sunan, katyu Al Khaththabi, 2/137 '
2544 5*r., Ad-Daimi, no- 3501.
zsas 1y 114*64-1, (7/5751.
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29O3-t68271. Hadits: Bahwa Rasulullah $ mendengar

Abdullah bin Qais membaca (At Qur'an), latu beliari
bersaMa, 'Sesungguhngn orzrng ini telah dianugerahi slah
safu seruling dai seruling-seruling keluarga Daud-"

Mutbfaq alail?546 dari hadits Abu Mtrsa AMullah bin Qais Al

Asy'ari yang menyerupai ifu.

16828I Diriwayatkan juga oleh Al Hakim2il7 dari hadits

Buraidah bin Al Hushaib dengan lafat png lebih mendekati lafazh yang

disebutkan oleh perrgamng.

.[rrrrr]-rt.t
290+168291. Hadits: "Bul<anlah dari golongan kami

orang trang frdak melagulan Al Qur'an-"

Al Bukhari2sultl6r, Alxnadzs4e dari hadits Abu Hurairah.

Alunad,2550 Abu Daud,2551 Jbnu Majah,zssz Al Hakim2s63 dan

Ibnu Hibbanzsil dari hadits Sa'd bin Abu Waqqash.

Mengenai hal ini ada riwayat lain:

[6830, 683U. Dari Ibnu Abbas dan Aislnh di dalam riwayat Al

Haldm.255s

zsw Snahih H Buryr*i, no. 5084 dan Shahih M,sfrrq no. 793.
2sat 41 74*s4-k (4/ZB2l.
2saa 564ii1i n1 Bul<hari, rp.7527.
2549 Ak, tidak menernukan di dalam riwaSratrya, dan Ibnu Al Mulaqqin udak

menpndarkannya kepadarqp di dalam AI BdrAl Mn a9/6411.
25so 74**6 Al Imam Ahmad,l/172,175, 179.
25sL 5*-r 4bu Daud, no. L469,1470.
2552 5**r lbni Mafih, no. 1337.
2ss3 Al Musadmli (1/569,5701.
zstA shaliili lbni hibban terbitan Al lhsan, no. 120.
zsss 41 74*64rug (L/SZ O).

or-flr.,w- n';q'fi:a*
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168321- Dari Abu Lubabah di dalam Sunan Abi Dawud'2555

Aqr$nfi'i2557 ba'kata, "Makna hadits ini: Membaguskan suara

saat mernbaca Al Qur'an."

Di dalarn riwayat Abu Daud2558 6i.n6u6*',: "hnu Mulaikah

berkata,'Mernbaguskannya semampun5la. "'

Ibnu U5ninah berkata, "Mengaringkannya. "

1puLi'2559 berkata, "Melagukannyra. "

Dan rnasih ada pendapat lainn5ra mengenai penalnrdlannya.2560

2g}5-t68331. Hadits: Diriwayatkan bahwa Daud sang

Nabi $ membunyikan seruling penggembala pada kambing-

kambingqra.

Sap tidak menernukannYa-

2906-Perkataan penulis:Diriwayatkan dari para

sahabat rukhshah tentang seruling penggembala-

Mengenai ini disebutkan:

t6S34]. [Apa yang Diriwalntkan oleh Ahma dL256L,Abu Daud2552

dan Ibnu Maja[255s dari]m hadits Nafi': "Bahwa hnu Umar

2556 gr*r 4bu Daud, no. L47L.
2s57 65. As-1unn Al Kubm(LO/2301.
2s58 SumrT Abu Daud(2/141.
25s9 Musrad Al Imam Ahmad, T/L72,210. hnu 'Ulnrnah juga mengatakan seperti itu

sebagairnana dicantumkan di dalam shahk At Bukhati, di bawah no. 5024;

Sumn Ad-Darimi, no. 3488, dan lainnyn-
2560 tih. shahih lbni hibban(1/3271.
2s5L Muszad Al Innm Afunad (2/8, 38).
2s62 5**r 4bu Daud, no. 492+4926.
256s 5**, tbni Majah, no. L897. Kisahnya dialami oleh Mujahid, bukan Nafi''
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mendengar (suara) seruling, lalu dia menutupkan dua jarinya pada kedua

telinganya dan berbelik dari jalan(nya), lalu berkata kepadaku, 'Wahai

Nafi', apa engkau mendengar sesuahr?' Aku jawab, 'Tidak.' [-alu dia

mengangkat (melepaskan) tangannya dari kedua telinganya dan berkata,

'Aku pemah bersama Nabi $, lalu beliau melakukan seperti ini."'

Penjelasan dalil: Bahwa beliau tidak menyuruh lbnu Umar unfuk

melakukan apa yang beliau lakukan, dernikian juga Ibnu Umar tidak

menyuruh Nafi' melakukan ifu.

?. t4. , I
.b'fr e; :e"-*.[r,rr"]-Y 1. Y

';fur ,tl 9c;ur* tif6 ,.rAr t*f
2g}7-t68g51. Hadits: Diriwa5ntkan bahwa beliau O

bersaMa, " Ilmumlanlah pemikahan, dan tabuhlah rebana
padan5n." Yakni ad4uff (rebana)-

At-Tirmidzi,2565 16ru Maj6[2se0 dan Al Baihaqi2557 dari Airyah.

Di dalam sanadnln terdapat Khalid bin llgras, dia haditsnya munkar,

demikian ynng dikatakan oleh Ahmad.58

Di dalam sanad riwayat AbTirmidd terdapat 'lsa bin Maimr.m,

db di-dha'ifl,errr. demikian fiang dikatakan oleh At-Tirmidzi.

fiadits irn) di-dha'iflanjuga oleh Ibnu Al Jauzi dari 6* 
"i.i.256e

2w Apa yang di antam dua tanda kurung siku rontok dari naskah dhlra, dan saya

mencantumkannya dari naskah ; dan -.- .

256s S*,* 4t-Tirmidzi, no. 1089.
2566 SwanlbniMajah, no. 1895.
2s67 4"_5*17 Al Kubn(7/2901.
2s68 47-7uri1r1i Al Ausath, ka4a Al Bukhari (2/L4Ol.
256e 41 11u141 Mutanahtrah (2/627-6281.
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t68351. Mernang Alxnad2570, hnu 11i66*2s71 dan Al
y1u14^2572 meriwayatkan dari hadits Abdullah bin Az-Zubair: EuAr tr[ill.

lUm uml<anlah penil<ahar).

16337l. Alxnad2573'

Maja[257e dan Al Hakim2577

6p1r1*u,i2524, 61-1ir-i6r12575, Ibnu

meriwalntkan dari hadits Muhammad bin

Hathib: Ulllu.'-'.'jast ?t:;Jti ):i6jit',frv.|p lPqtinh antan gng halal

dan gang tnmm adakh panabuhan rebna).

Perhatian:

Al Karnal Ja'far bin Muharnrnad AI Adfuwi menyatakan di dalam

Al Imtina', bi Aht<am As-sAr1a" bahwa Muslim meriwa5ntkan hadits bab

ini di dalam l<iblb shahilnya, dan dia melakukan kekeliruan yang buruk

dalam hal ihr.

ir ;i, *t i?;r'ol :q)- . [r,rr,r]- Y 1 . 
^

1;J ';L-lr, atf e:It c,)i jt,ttst J;, 15- :';iui & *L
."1

9sl ht ,*iut,t:)p
'!:a.

2570 14*r-6 Al Inn n Ahd (4/51.
%7r 51ru171i lbni hibba4 t€ditan Al lhsan, no. tlo66.
2572 N Mustxt ali (2/1831.
2s73 Muilnd N Lmm Ahmil(3/418,4/2591.
2574 Surlan ArrlVaei', no. 3369, 3370.
2575 5r-r At-Tirrnidd, no. 1088.
2576 5**r lbni Maph, no. 1896.
?s77 AtMwbdak(Z/t84!l-

itj*
,.

f j,'u ,*:, Jl dJiri
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290&168381. Hadits: Bahwa seor.rng wanita datang

kepada Rasulullah * lalu berkata, 'Wahai Rasulullah,

sesungguhnya aku telah bemadzar unfuk menabuh rebana di

hadapanmu bila engkau kembali dari perialananmu dengan

selamat.' Malra Nabi * bersabda, "Tunail<anlah nadarmu-"

Alunad,2578 61-1irrrri62i,257e Ibnu t{i[Srr2s8o dan Al

Baihaqizsar dari hadits Bumidah, dan redaksi Ahmad lebih lengkap.

Mengerni hal ini ada riwalnt lain:

t68391. Dari Abdullah bin Amr; Diriwaptkan oleh Abu

Pu,6.2582

168401. Dari Airyah; diriuralntkan oleh Al Fakihi2583 di dalam

Tarikh 14u14*1ps* dengan sanad haan, dan telah di kemukakan pada

penrbahasan tentang nadzar.

, * \t *'6 er:, ,l:j .['r,rt r]-r t.r
.ri',:tb 1;rl e ;.J1r: 46,:;ir it J, ??'itt

29O9't68411. Perkataan penulis: Diriwa3latkan bahua
beliau $ bersabda, "SeangguhnSTa Allah menghanml<an

atas umatlru; khamer, iudi, gendenng ---" beberapa hal

yang beliau sebutkan.

2578 14**4 Al lrnam Ahmad, 5/353,3#.
2s79 surwT AaTfumidd, no. 3590.
zseo Shaliih lbrn hibban, terbitan Al Itsan, no. 4386.
2*t As\1urul Al Kubm $OnT.
2582 5**r 4bu Daud, no. 3312.
258:] 16ru hajar mengatakan, sebagairnarn disebutkan di dalam anotasi naskah 6linya,

"Namanya Muhammad bin Ishaq, semasa dengan Abu Daud." Alm katakan: Al

Faldhi meninggal pada tahun 275h.
zs.u Tadkh Makkah, kaqn Al Fakihi, 3/32/ro.l74O.

"o1 ,,iu'rL'
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Al.rmad2585, 66,12585 Daud,587 Ibnu 11i66r.,2588 dan Al

Baihaqi2589 dari hadits Ibnu Abbas, dengan redaksi ini, dan tambahan:

"Yaifu genderang." Dan juga menyebutkan, "Sdiap tpng merrTabukkan

adalah haram."

Di dalam riwayat 1uirr259o dijelaslran: Bahwa penafsimn L.F,
dari perkataan perawinSn, Ali bin Badzirnah.

16842I Diriwayatkan juga oleh Abu Daudsel dari hadits Ibnu

Umar, dengan tambahan: )t;*iri @an shubin '(alat musik).

Ahnad2592 menambahkan di dalamqa, !ir2 (dan at mazr

(tuakl1.zsss

168431. Diriuayatkan juga oleh Alunad2s% dari hadits Qais bin

Sa'd bin 'Ubadah.

Perhatian:

Ada perbedaan pendapat mengenai penafsiranzsgs irrJir, suatu

pendapat menyebutkan, irjitr (rnandolin, alat musik), pendapat lain

2w Mt-snad Al hnan Ahnad,1n74, A39,3fi-
zsae pn111.
2587 5**r 4bu Daud, no. 36J)6-
zw Shanih lbni hibban, terbitan Al lhsan, no. 5365-
2s8e As-Sulan Al Kubm,lO/221-
zseo 16i4.
2s97 Sulan Abu Daud, no. 3685.
2592 114r"*4 Al Imam Ahnnd, 2/165. Uhat terbitan Muassasah Ar-Risalah'

LL/LOS/uo. 6547.
2s93 Al Mazr (atau at nizl adalah minuman (tuak; memabukkan) yang terbuat dari

jagung atau gandum atau grest (bahan bir). (Dari An-Nihatnh fr Ghanb Al hadib
ua N Atsaly

2se4 Musnad Al Imam Ahmad,3/422.
.25es 6Ou yang dikemukakan Al hafiA di sini adalah jdas mengerni penafsiran 'r;.-i$r,

sebagaimana disebutkan di dalam At Badr Al Mtna, 9/650. Sedangkan
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menyebutkan: 3fr $aitu setnacam kecapi), pendapat lain menyebutkan:

'lr;;t (lute, yaifu semacam kecapi), dan pendapat lain menyebutkan:

,?-i3r, dengan dhammahpada laaf pertama dan sukunpada raa ', yaitu

fuak yang terbuat dari jagung atau gandum,/terigu

' Hadits: Bahwa beliau 0 bersabda kepada Fathimah

binti Qais , 'Sdangl<an Mu'awiSmh adalah onang miskin-"

Telah dikernukakan pada pernbahasan tentang *.

F, ;v \t * dt Ll'"*i,liri .1r^t tl-Y 1 \ .

.o C'fu o ;k-'ii -{11 A'}:1,?,aT- -t$P,G',

2gl0-l68y'r'll. Perkataan penulis: masyhur bahwa Nabi

* berdiri untuk menutupi Aist ah sehingga dia bisa

menlaksikan orang-orang Habaryah ]rang sedang bermain

dan menari. Az'Zafn adalah ar-nqsh (tariarr)-

Muttafaq u1652se5 dari Aist/ah melalui beberapa jalur

periwayatan

Z9lL-Perlataan penulis: Bahwa Nabi $ mempunyai

beberapa penlair lnng beliau mendengarkan mereka, di

antaranya: Hassan bin Tsabit dan Abdullah bin Rawahah.

Beliau juga pemah meminta dibacakan qpir Umayyah bin

penafsiran ir;iiir adalah as-sulrudah, dan minurnan yang terbuat dari pgung.

silakan lihat Gharib At hadib,l<argaAbu 'Abaid, 4/278; An-Nihagh fi Gharib N
hadits, 2/383, 3/338 dan Limn Al 'Amb,5/6' errti: .;r-

2se6 shahili At Bukhari, no. 950 dan Shahih Muslin' no- 892.
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Abu Ash-Shalt dari Astrstrarid, dan beliau

mendengarkannya.

t68451. Tentang Hassan; riun3;atu5n terdapat di dalam 4sr1-

Shahihdari Aisyah: "Bahwa Rasulullah $ bersabda,'Kmmlah Quraisy

dengan qnir, karena itu lebih kens tuhadap mereka

daripada pnah.' lalu Miau mengirim ufusan kepada hnu Rawahah,

lalu berkata, 'Kemmlah dangan qpA.' [alu dia pun mengecam mereka

dengan syair, namun beliau b€hlrn puas, sehingga beliau mengirim lagi

ufusan kepada Ka'b bin Malik, kerrduian menguttts lagi kepada Hassan

bin Tsabit. Kefika dia datang kepada beliau, Hassan berkata, 'Sudah

saabrya bagimu unfuk menguhrs uh$an kepada singa 5nng ganas ini.'

Kemudian dia menjulur*an lidahnla dan menggerakgemkkannya,

kemudian berkata, 'Derni Dzait !,ang telah mengufusmu dengan

kebenamn, sungguh aku akan merrcincang mereka seperti mencincang

kulit.' Maka beliau bersaMa, Jangan tergesagesa, karena Abu Bakar

lebih mengetahui tentang nasabnisab Quraisy, dan aku punya nasab

pada mereka, sampai dia mdeeaskan nasabku kepadaku-' lalu Hasan

menemuinya (Abu Bakar), kernudim kernbali, lalu berkata, 'Wahai

Rasulullah, nasabmu tdah diidaskan kepadaku. Derni Dzat yang

mengutusmu dengan kebenaran, sungguh aku alGn menghunuskanmu

dari mereka sebagaimarn dihunuslrannlB rambut dari adonan.' ..."

hadits yang panjang, di dalamnya terdapat syair, diriwayatka oleh

P1,r.6-2597 secara paniang l€bar.

168461. Adapun terrtang Ibnu Rawahah; terdapat di dalam

riwayat Al Bukharizses dad Abu Humimh, bahwa dia mengatakan di

dalam kisah-kisahnya, menydutkan Rasulullah # bersabda,

"saungguhnya saudam kalhn frdak al<an mangatakan keiorokan-"

Maksud beliau adalah AMullah bin Rau,ahah. Da berkata, "Dan di

2se7 Shahih Muslim, no.22ffi-
zsea 56u1ri7 4l Bukhari, no. 6151.
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tengah kita ada Rasulullah ,# FnS membacakan kitab-Nya ketika

tersingkapnya kebaikan dari fajar png menyingsing." Al hadits.

16847l. At-Tirrnidzi2see ',",i*u*1.,, 
dari jalur Tsabit, dari

Anas: Bahwa Nabi $ masuk Mekkah saat ummh qadha" sementara

Abdullah bin Rawahah di hadapan beliau , "Berikan jalan

kepadanya wahai anak-anak kaum kafir-".

168481. Sedangkan tentang A4rsyarid; diriwayatkan oleh

y*6,,26oo dari hadits Amr bin Aqfslprid, dari aSnhnya, dia berkata,

"Rasulullah $ memboncengku, lalu beliau bersaMa, 'Adakah syair

Umaygah bin Abu Ash-Shalt yang engkau hafal?' Dia menjawab, 'Ya''

Beliau bersabda, 'Elaal<anlah.' Lalu dia pun mernbacakannya safu bait,

lalu beliau bersabda ]Eldi,'Bacakan lagi.' Dia berkata, 'Maka aku pun

mernbacakannya hingga mencapai seratus bait.'"

Di dalam riwayat lainn5ra disebutkanzml: "Jika dia (seperti) di

dalam qnimya nisca5ra menreluk Islam."

2g1.2-l68ligl. Perkataan penulis: Dan AqrSrcfi'i
berkata, 's1nir adalah perkataan, maka lrang baiknya adalah

perkataan l;ang baik, dan yang bunrlqp adalah perkataan

lpng buruk."

Itu mernang sebagaimara lrang dikatakannSn, dan telah

diriwayatkan sgcam mar{t!', Diriuralntkan oleh Ad-Daraquthni2602 dari

hadits Aisyah, di dalam sanadnya terdapat Abdul 'Azhim, dia dha'if.

%e Sunan At-Tinnidd, no.2847.
zffi Shahih Mudim, no- 2?55-
26or gtru1ii1i Mustin, no. 2255, dari lrlur Auurrahman bin Mahdi, lafazhnya:

"sunggah dia hampir merneluk Iskm di dalam syairyn."
2602 5** 4d'Damq uthni (4/ 155-1561.
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' # rs 'u',,-i;'*J;i ! t:# ;'tL';-.t,,
* Hadits Ibnu Umarz "Tidak diterima kesaksian orang

Wng suka menuduh dan tidak pula law,an-"

Telah dikemukakan dari ialur Abdullah bin Amr (r-#oi'i'nr &)

dengan tambah wawu, dengan malmanya.z5o3

16350l. Diriwayatkan juga oleh yu1i12o0a dari hadits gtt ut2505

secara mauquf, sanadn3,n terpufus.

Al Imam mengatakan di dalam An-Niha5ah. "AsySyafi'i

bersandar pada L*abar yang shahih, ltaitu bahran Nabi $ bersabda, I
,rJ, ,* ..-.,*ii,i i Slt gaa* dltqnn k6at<skn lawan tahadap

launn4@."

Aku katakan: Hadits ini tidak merniliki sarnd yatg shahih, tapi

merniliki bantnk jalur periunlptan 5png saling menguatkan.

168511. Abu Daud meriwayatkan di dalam At MansiP606 6-i
hadits Thalhah bin Abdullah bin 'Auf: Bahr,va Rasulullah ,$$ mengutus

seorang penyeru (unhrh mengumumkan): Bahwa tidak boleh diterima

kesaksian lawan dan tidak pula orang 1nng suka menuduh-

168521. Abu Daud26o7 dmr Al Baih4izeoa meriwayatkari dari

jalur Al A'raj secara murslBahwa Rasulullah $ bersabd u, i;t4S')fr 1

2@3 Mengiqnratkan keada apa !,ang telah dikernukakan 16894) dari hadits Amr bin

syr,aib, dari ayahrrya, dari kakdmla, dengan lafazlr "Tidak diterilt@ kaakian
letaki khianat dan tidak pla Franpan khiamt dan fdak pula lelaki pezina dan

. frdak puh pqqnpuan Wirn." Driwayatkan oleh Abu Daud, hnu Maiah dan Al

Baihaqi.
2@4 14r*rnitha' N Inpm l*lakh 2n2O.
zeos 1trr7t%l.
2606 Marasil Abu hud, no. 395-
2607 Mansil Abu Daud, no- 397.
2608 4t5rr-, Al Kubm (lO/2Ol).
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tialtl |-Ly d Vidak boleh (diteima) kaapsian orang gng suka

menuduh dan gng memiliki petmusuhanl, yakni: orang yang ada

permusuhan antara anda dia dia.

t6853]. Al Hakim26oe meriwalratkan dari hadits Al 'Ala', dari

ayahnyra, dari Abu Hurairah, dra mqmar{ulkannya (menyandarkannya

kepada Nabi $), seperti itu. sanadnya perlu dicerrnati lebih jauh.

. Disebutkan di dalam riwagrat At-Tirmid772670 dari

hadits Aisyah, yang permulaannlp: - Tidak boleh (diterima)

keslrsian lelaki khianat...' al hadits, di dalamnya

disebutkan z u Ddt frdak pula orz,ng wng mempunyai

kedengWan terhadaP nudatanYa'"

* Riwalnt Abu Daud26u du'i hadits Amr bin Syu'aib'

dari a37ahn57a, dari kakeknya, seperti ifu'

Keduanya telah dikernulrakan di awal-aunl bab ini'

r) JJpi;w J?tt ,i,i'{t {'h, J-'fiL,o.
.,{ttl ,f * l: ,*l ,P t' ,* lt ,*G

' Hadits: Diriwayatkan bahwa beliau * bersaMa,

'Tidak diterima kesaksian letaki khianat dan tidak pula

perempuan l{hianat, dan frdak pula orang yang Wng

26oe 41 114ut1u6^1* (4/99).
26Lo g**, 4t-Timid4 no. 2298.
26LL g*-r 4bu Daud, no. 3601.
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mempunyai kdengkian terhadap saudaranya, tidak pula

orang tnng sarka menuduh di.dalam penufurannya-"

Tdah dikenrukakan dari hadits Aisyah dan lainnya.

af # e;qfu ofi ?,i ;,f-,L-y . [r,,,o t]-r I r r
t):+fr-

291.ffi6Sil} Hadits: "AIan datang orang-orang yang

membrilan kmksian *behmt ldiminta bersaksilzstz -"

Bdiau ncapkan dengan nada celaan.

fi1-asmidd2513 dari hadits Imran dengan lafazhnSn.

lrl, mlafo 'al-;$'6l4 dari hadits Imran bin Hushain dengan

lafazh, *fuik-bik gana-asi adalah ganemsiku, kernudian orcng-omng

5ang setetah mada, kanudian omngoftng 5ang setelah mereka lagi,

kqtudian sddah mqda alan hbng oftng-olang Snng b*saksi

pdahal mada ffik dmna basksi..." al hadib.

168551. Ibnu Hibban meriwaSntkan di dalam kitab shahib

ny6,,2615 dari hdib Urnar di dahrn khulbahryn, di dalamn5ra disebutkan:

" Kqnudian tas&rlah kdusfun annpi-annpai s6@rzng bersumpah

dangan s.atu a,anph sebdm dbnhb busumph dengan ifu, dan

mqnbqil<an kaksian sddrmt diminb bersaki untuk itu..." al hadits.

?Jr12 gi dalam nasloh alinta dicanhrnkan: 6fu- (memintaryra), sedangkan yang

dicarrtnrnkan di sirf dari naskah M dan h st'a Sumn At-Timidzi.
26Ls Sin an At-Mta rrc,- 221, ?-3O2.
%14 51;.1ri1i 41 futdrari, ra. 26f.1, %W, &2t3,6695 dan Shahih Musfim, no. 2535,

ndrrrn d dahm riwapt mereka tidak terdapat lEfazh "sebaik-baik genemsi ...",

byn:'fuik-bik nnrusia -.-' atau "tbttnsgalntn sebaik-baik kalian "'" atau

"%Xkeik urnfu..."-
26Ls 9.1515 166 lfu4ts6bn AI lllsar\ rp- 6728-
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:we;ii 

"Se 
ei?iy_

29L+168561. Hadits: "Maulah alst ffihu kalian
tentang *baik-baik sal$i, Witu onng tpng mmfuikan
kmlcsiannya *belum diminb fuIrsi-"

y*6rr2515 dari hadits ail bin Khahd Al Juhani.

Pelajaran lpng dapat diambil:

Penyingkronan hadits ini dengan ha&b 1nng sebelrrnrUa, bahura

5nng pertama diarfikan terhadap hak-hak rnanusia, sedanskan yang

kedua terhadap hak-hak Allah.

Atau, !,ang p€rtarna diartikan s€b@i kesalsian palsu,

sedangkan png kedua bahura saksi merrypmpaikan kesalslanrala dan

tidak menolak unfuk mengerrukalonrryB.

Atau, lnng perbrna dirrtilon s€bagai kesalcsian pada srnpah,
seperti mengucapkan, 'Aku bemsaksi dengan nama A[att, bah,a orang

tersebut dernikian." Alasan dibencirya hal ifu karena serupa dengan

sumpah, wahupun benar, tapi ti<tak disulei. Sedardan yang kedua

selain ihr.

Atau, gnng pertarna diarfikan sebagai kesaksian terhadap lrar-rm

muslimin mengenai perkara 1nng ghaib, seperti kesalrsftrn para penunrt

hawa nafsu atas penyelisihan mereka bahwa mereka ihr terrnasuk ahli

neraka, seangkan yang kedua diartikan sebagai orang SBrg siap untuk

melaksanakan, dan ifu dianggap s€bagai arnanah bagfryE

2616 5L1ri1i 74*1irr, rlrc,- 1779-



Talkhishul Habir

Atau, yang pertama diartikan dimana pelakunya diketahui maka

tidak disukai bersegera pada pelaksanaannya, sedangkan yang kedua

diarfikan bila pelakunya tidak diketahui.

1.."r- -
6zl

:JLt *:, ;a \t e 'fi .e::, ,l'-F.[r,rov] -Y 1\ o

* r.tky)rt;rt:4;

29].il68571. Perkataan penulis:Diriwayatkan bahwa

beliau * bersaMa , n Taubabt5n penuduh adalah dengan

mendrstalran dirinyn -"

Aku tidak melihatnya marfu'-

t685Sl. Dsebutkan di dalam riwayat Al Bukhari secar.r

mu'allaqf6tz dari Umar, bahwa dia berkata, "B€rtaubatlah engkau,

niscaya kami menerima kesaksianmu-"

Sanadnya disambungan oleh Al Baihaqi,2518 sebagaimana yang

akan dikernulokan di akhir bab ini.

t6S59l. Riuayat keduanya jug626rs dari Abu Az-Zinad, dia

berkata, "Perkara ifu menurut kami adalah bila dia (si pelaku) menarik

kernbali perkataannya dan mendr.rstakan dirinfn serta memohon ampun

kepada Rabbnp, maka kesaksiannya diterima."

* Hadits: Bahwa Sa'd bin Abu Waqqash berkata,

'Wahai Rasulullah, bagaimana menurutmu bila aku

2617 5745i1, At Bukhari, penrbahasan tentang kesaksian, bab kesaksian penuduh,

penori dan pezina.
26tB 4"5r*, Al Kubm (10/7521.
26re ShatTili At Bukhati, di tempat lnng tadi, dan As-Sunan Al Kubra karya Al Baihaqi

(10l153).
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mendapati seoftmg lelaki bersama isf,riku, apakah aku

membiarkannya hingga aku mendatangkan empat oftmg

saksi?' Beliau meniawab , 
u 

Ya-n

ki%20 dari kesalahan penulisan, sedangkan y'ang benar: Sa'd

bin 'Ubadah, sebagaimana png telah dikemukakan pada pembahasan

tentang puasa.

' Hadits: Bahwa beliau $ memerintahkan petugas

Khaibar agar (terlebih dahulu) menjrnl semua hasilnya

dengan dirham -.. al hadits-

Telah dikemukakan pada pernbahasan terrtang riba'

' Perkataan penulis:Disebutkan di dalam Khabar:
n Dan zina kdua mata adalah adalah melihat-"

y*6rr2621 dari hadits Abu Huraimh, dan telah dikemukakan

pada pernbahasan tehng li'an-

- 29L6'168601. Hadits Ibnu Abbas: Bahwa Nabi *
memutuskan berdasarkan sal$i dan zumpah-

Mushrt,26zz Abu Daud,2623 p\tll\Jasa'1,2624 Ibnu Maiah,%%, Al

Hakim dan AsySyafr'i,2626 dan dia menambahkan padanya: dari Amr

bin Dinar, bahwa dia berkata, "Hd itu berkenaan dengan harta." Asr

2620 le,nL3l
262t Shalih Musltun, no. 2657.
262 Stnhih Muslim, no. L7l2-
2623 swru| Abu Dyd, no. 3609.
2624 4"-5r*, Al Kubm, karya ArrNasa'i, no- 6011, 6012-
26?s Sr*, Ibni Majah, no.237O-
2526 Musmd N Imam Asy'qpfi'i, h. 149.
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Syah'i262t berkata, 'Fladits ini valid, tidak seorang pun dari kalangan

ahli ilmu yang menyangkalnlp kalau saja tidak ada yang ldinnya, karena

dengan adanln 5nng lainnlp rnaka menguatkann5a."

lm-I{asa'i264 berkata,'sanadnya hryid."

N Bazar berkata, 'Mengenai hal ini terdapat hadits-hadits

hasan, dinrana yang paling slnhilnpadalah hadits hnu Abbas."

Ibnu Abdil fuP629 berkata, "Tidak masalah pada seorang pun

yang di dalam sarndngra."

Dernikian lnng dikahkanrrya, sertentara Abbas Ad-Dauri

mengatakan di dalam Tankh Yabn bin Ma'ir?630 mengatakan darinya,

"Tidak terpelihamn."

Al Baihaqizesr berkata, 'Al'trThahawi menilainln @cat, karena

dia tidak mengetahui Qaf; menceritakan sesuatu dari Amr bin Dinar."

Lebih jauh dia mengatakan, 'Tapi apa !,ang tidak dikaahui oleh Ath-

Thahawi itu tidak diketahui iuga oleh yang lainnya." Kemudian dia

meriwayatlon suatu hadib dergan sanadq;a dari jalur Wahb bin Jarir,

dari aphngra, dari Qais bin Sa'd, dari Amr bin Dinar, yaifu hadits yang

menceritakan tentang otal{l 37ang dihernpaskan oleh untanya ketika

sedang ihram. Dia iuga mengatakan, 'Dan bulonlah qlamt diterimanya

khabar adalah banfknp peritralntan perawi dari orang yang dia

meriwayatkan darinla, tapi bfu ormg btqah dari orang

yang tidak diinglornya mendengamya dia safu hadits darinya, maka

wajib diterirna, walaupun dia tdak meriwalntkan yang lainnya darinya."

2627 Asaguran Al Kub4 lorya Al Baihaqi, 10/167.
26?8 n"3*-, Al Kubm, karya An-Nasa'ir 3/491.
262e At-Tantnd@/t38l._
2630 7*i21i 47-6wi (3/229 /no- lw6l-
26st 14upi6t1:*' Al KhilalrWt ts /L57 -lss1 -
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Qais juga telah di-mubb'ah, diriwayatkan oleh Abdurrazzaq,

dari Muhammad bin Muslim Ath-Thaifi, dari Amr bin Dinar,

Diriwayatkan olah Abu 9uu6.2532

Dan Abdurmzzaq di-mutaba'ah oleh Abu 11"6'ui1u1''2533

At-Tirmidzi mengatakan di dalam Al 'IlaPffi, "Aku tanyakan

kepada Muhammad tentang hadits ini, dia pun menjawab' 'Menurutku

Amr Udak mendengamla dari Ibnu Abbas''"

A1Hakim2635 berkata, "A,rnr telah mendengar banyak hadits dari

hnu Abbas dan mendengar juga dari seiumlah sahabatr5ra, maka tidak

diingkari bahwa dia'pemah mendengar zuah-r hadits darinya dan

mendengar juga dari sebagian sahabatnya darinya'"

Adapun riwayat Isham Al Balkhi dan 5png lainnya, yang di

dalam sanadn5n menambahkan 'Thawus" di antara Amr dan hnu

Abbas, maka mereka adalah pam pemwi yang dha if. Al Baihaqi2536

berkata, "Riwayat orang-oftrng biqah tidak dicacatkan oleh riwayat

orang-orang lemah-"

Perhatian:

Telah dikemukakan satu lalur untuk hadits Abu Hurairah pada

pernbahasan tentang etika peradilan, maka silakan menghadikanrrya di

sini.

2632 Shpan Abu Daud, no. 3609.
2633 4"5*-, Al Kubm,ltarva Al Baihqi (10/163)-
2634 41 n4 41 lGbhh.204/no- 361-
2635 6l Baihaqi menuhrkannlra darinya di dalam el Khih{Wt lih. Mul<hbshar-rrya,

5/758.
2636 74u1t1, 6t1ru, Al Khilali1ryt (5 / 1581.
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p:, ,)L ht * ,$r"oi :t)L q*.[r,rr r]-v r t v
t' 

a c

;.,llr y-'{ *tit gau..,-r;n

2917-168611. Hadits Jabir: Bahwa Nabi *
memutuskan berdasarkan safu orang sal$i bersama sumpah

penunfut.

Ahnad2637, At-Tirrnidzi2638, Ibnu Majah26sr dan Al Baihaqi26'to

dari hadits Ja'far bin Muhammad, dari ayahnya, darinya, tanpa redaksi

akhimya. At-Tirmidzi berkata, "Diriwayatkan oleh Ats-Tsauri dan yang

lainnya, dari Ja'fir, dari ayahq;a, secara mursal, dan ifu leblt shahih-"

Peniapat lain menyebutkan: dari alphnya, dari Ali.

Ibnu Abu Hatim didalam At naP64r dari ayahnya

dan Abu Zl:t.'ah, "lttt musl.'t

Ad-Daraquthni mengatakan di dalam Al llal, "Mungkin Ja'far

meriwayatkannln secara mutal, dan mungkin secata maushul-"

Asy-S5nf i dan Al BrlihaqizeAz berkata, "AMul Wahhab telah

menyambungkannla (sanadnya), dan dia b@ah."

Al Baihaqiz6as berkata, "Diriwayatkan oleh Ibrahim bin Abu

Ha5ryah, dari Ja'far, dari alnhn3ra, dari Jabir, dn, memarfulkannya,

'sesungguhnSn Jibril mqdabngiku dan mqterintahkanku agar aku

memufuskan bqdanrl<an sumph basarna saftsi, dan dia berl<ata,

'sesungguhn5m hari Rabu adalah hari nahas Sang berkainambungan' ."

2637 Mu$nd Al Iman Ahnad, 3/305.
2$e 5*r',4t-Tirmldzi no. 1344.
253e g* , lbni Mapla no.2369.
2640 4"-5*-, Al tubm l10 / 16*L7 O).
25aL nu1 J6ri 4bu hatim(l/467 /rc. l4oz).
2642 4"-5**r, Al Kubm, (10/16*1701.
2643 4r-S**, Al Kubm llg/fi Al
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Ibrahim ini sangat *ntf, diriwayatkan oleh Ibnu 'AfrP6.g fur
Ibnu Hibban2ffi pudu

Pelaiaran lpng dapat diambil:

hnu Al Jauzi menyebutkan di dalam Abfahqidffi squmlah

omng gnng meriwayatkanrrya hingga mencapai dw pulfr sahabat, dan

jalur yang paling shahih adalah hadits hnu Abbas, kernudian hadits Abu

Hurairah, Diriwayratkan oleh Abu Dau&W dan dihasankan oleh At-

Tirmidzi, dan ifu telah dikernuka}an pada pernbatrasan tentang etika

peradilan.

$t Ll ,1,;; ,tj L-* .[r,rrr]-vrr,r

* .,o:u :;2r3;tt ucl;..:dt ,f.,jb o:P't :Ju

29L8-168621. Hadits Abu Hurairah: Bahun Nabi *
bersaMa, " Aku meminb pendapat Jibfl mengenai

keputuan bedasrl<an wnpah dan aksi, mal<a dia

mengisyantl<an keWdafu dalam perl<ata harb, iangan
melampaui itu."

Ad-Damquthnizffi dengan sanad dha'if,

2644 Al lGmqkarya Ibnu'67i, 11N-
zffi KiabAtMairuhinl/lu.
2w fahqg nnadit Al lfl7ilaf,lor!,a lbnu Al Jauzi, 2/392.
2il7 Wnt4l.
26'18 Disebutkan di dalam Al Hr Al Mwir, 9/669, "lni hadib glDtib, aku tdak

mengetahui siapa lnng kendatpun baqrak iahr hadits'ini."
Lebih lauh dia mengatakarl "Aku fidak melihatrya di dalam riwayat Ad-
Daraquthni di dalam kitabrryra, yaihr bab keutamaan, dan tidak pula di dalan Al '

*")
r]Itsu...U; t:X't ,1
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- 2gLg-t68631. Hadits Ali: Bahwa dia melewati suatu

kaum yang sedang bermain cafur, Ialu dia berkata, 'Pafung-

patung apakah ini yang kalian tekun beridiam kepadanln?'

Ibnu Abu Ad-Dunya di dalam Darrun Al Malahi dari jalur

Maisamh bin Habib, dariryza.

Diriuaptkan juga oleh Al Baihaqi,264e dan hadits ini

mempunyai banyak jalur dan lafazh dalam riwalat Al Baihaqi. Ash-

5[u52650 mengartikannln di dalam Juz\nya lBng masyhur, bahwa itu

adalah patungpatung-

2920-1686/ll- Hadits Sa'id bin Jubair: Bahwa dia

pernah bermain catur unfuk mengkaiinya - '

AsySyafi'i,2651 dan juga mentrhfikann3a dari Muhamrnad bin

Sirin dan HiqTam bin Ururah.

'2gz!-]Hi*lits 
Ibnu Az-httxiit dan Abu

Bahwa keduan5p pemah bermain cafur-

16865]. Atsar AzZulcrlv; sa!,a belum pernah

kemungkinan maksudnya adalah Hiq/am bin Urwah bin

sebagaimana grang disebutkan oleh Aslrq/afi'i darinya-

Hurairah:

melihatnya,

Az-Zuban,

Ilal. l{arqa ihr silakan ditelusuri." Tapi penilaian Al hafizh Ibnu ha}r di sini

bahwa sarndryta drlar{ menuniukkan bahua dia telah melihat sumbemya dan

menyingkap cacat sanadnlE. Silakan lillat dad F Lrr lain di dalam As=Sibilah Adh-

Dha'ifahkarlta Al Albani, no- 2756-
264e 4s-5*u17 Al Kubra lA/212.
2550 16rru hajar mergaiakan, sebagaimarn di dalam anobsi naskah aslinlra, "Setelah

tiga rahrs."
2657 14u,riyu7 As-Sunan wa Al Atur(7/43l1.
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t68661. Sedangkan atsar Abu Hurairah; diriwayatkan oleh Abu

Bakar Ash-ShuU di dalam kitabnlp Fi ,4sh-Shathnni dengan sanad

hingga sampai kepadanln.

2922-168671. Hadits Utsman: Bahwa dia pemah

memiliki budak perempgan lrang s,rka bemyarryi- Bila tiba

waktu sahur, dia berkata, 'Diarnlah, karena ini unlrtuqn
istighfar.'

Saln tidak mendaPatiryn nnushuL

,4;..uorJt'et tiy t:rr '6 ,* 4*.[rrrrrr]-Y1Yr
.i1r?nu:F 6? ort t:{1 ,1J9-1, 1.t tl 4&\ *p or{ i$

2923-168681. Hadits Umar: Bahua apabila dia

mendengar suar.r rebana, maka dia mengghrs orang, lalu

bila ifu dalam pemikahan atau khitanan, rnaka dia diam
(fidak bertindak apa-apa), tapi bila di selain kedrn hal itu, maka

dia gunakan cambuk.

Abu Bakar bin Abu Syaibah di dalam M$tnrrrnfn9z62 dari

hadits hnu sirin: "Aku diberitahu bahwa adalah urnar, apabila dia

mendengar suara yang diingkarinya, bila itu dalam resepsi p€rnilghan

atau khitanan, rnaka dia mernbiarkanryn."

2g24-1686gl.Hadits Umar: Bahwa di dalam ldsah llang
magThur dia mengatakan kepada Abu Bakrah, 'Berhubatlah

engkau, niscaya aku terima kesaksianmu-"

2652 74*1rrr-1: lbni Abu Spibah(3/3211.
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Para sahabat meriwa5ntkan darinya, dan dia tidak bertaubat.

Al Baihaqi2553 dari jalur Asy-Syafi'i, "sufyan mengabarkan

kepada kami, 'Aku mendengar Az-hhn berkata, 'orang-orang lrak

menyatakan, bahwa kesaksian omng terhukum tidak dibolehkan, maka

aku bersaksi, bahwa fulan telah mengabarkan kepadaku: Bahwa Umar

bin Khaththab mengatakan kepada Abu Bakrah, 'Bertaubatlah engkau,

niscaya aku terima kesalsianmu.l Atau: 'Jika engkau bertaubat, maka

aku terima kesaksianmu'.' Sufyian berkata, " Az-zrJhn telah menyebutkan

nama orang yang mengabarkan kepadanya, lalu aku menghafalnya,

namun aku lupa, dan aku ragu dalam hal ihr. I-alu setelah kami berdiri,

aku tanyakan kepada orarg png hadir, maka Umar bin Qais berkata,

'ltu adalah Sa'id bin Al Musayyib,'tanpa kelaguan"'

Diriwa5ntkan juga oleh yang lainnya dari kalangan mereka yang

hafal dari Sa'id, tanpa keraguan. Diriunptkan juga oleh Al Baiha42554

dari beberapa jalur, dan AI Bukhari mengernulrakannya secara mu'allaq

dengan pasti.2555

Tentang perkataan Ar-Rafi',i: Para sahabat meriwayatkan

darinya, dan dia tidak bertaubat.

168701. Diriun5ntkan darinya oleh Umar bin syabbah di dalam

Akhbar Al Bashnh Bahwa dia menolak bertaubat dari hal itu.

168711-Muhamrnad bin Ishaq meriwalntkan dari Az-Zuhri, dari

sa'id bin Al Musa!,yib, dia berkata, '[Jmar bin Khaththab mencambuk

Abu Bakrah, Nafi' dan Syibl, kenrudian menyuruh Nafi' dan syibl

bertaubat, lalu kedr.ra pun bertaubat, maka dia pun menerima kesaksian

keduanya. Dan dia pun menyrruh Abu Bakmh agar bertaubat, namun

26s3 4"-5ur7ar7 Al Kubm (lO/1521.
2e lbid.
2e55 5tru1ii6 At Bukhari, pembahasan tentang kesaksian, bab kesaksian penuduh,

pencuri dan Pezina.
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dia menolak dan bersikukuh, sehingga Urrnr fidak men€rtunul

kesaksiannya, padahal dia adalah yang paling baik di antara omng-oretng

tersebut."

16872). Abu Daud Ath-Thaplisi meriwayatkan dari Qais bin fu-

Rabi" dari salim Al Afthas, dari sufun bin'Ashirn, dia berkata, 'Adalah

Abu Bakrah, apabila seseoft11g. mendatinSn unhrk merninhryla unfuk

menyaksiaknnya, dia berkata, 'Persaksikanlahlah kepada orang

5glaink ."'2656

Tentang perkatann5a "Para sahabat darinlra,"

perlu dicermati lebih jauh, karena saya tidak menemukan satu pun pada

sanad-sanad riwayat Ahmad dari para sahabat dari Abu Bakrah. omng

paling senior yang merir,uayatkan darinya adalah Abu Utsman An-Nahdi

dan Al Alnaf bin Qais.

,Lr Ji, n'-o*t ".*, ,:€-,^rt 4y.[rrrvr]-YtYo
,'

'i, et ',3t i;t*|p 'li t9*-.',y 6=*rt4t, Pj {t\t ,*
.rruir

2g25-t68731. Hadits Az-Zrthi:'Telah berlaku sunnah

dari Rasulullah # dan dua khalifah setelahnlra, bahwa

kesaksian kaum *-1L2557 fidak diterima dalam perkara

hudud-"

26s6 4s_5-* Al Kubm (10/153).
zosz 1577151.
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Diriwayatkan dari Malik, dari uqail, dari Az-zuhri dengan redaksi

i,",i2558, dan dia menambahkan: "dan tidak pula dalam pemikahan dan

dalam talak."

Itu fidak shahihdari Malik

Abu Yusuf meriwaptkannya di dalam Kibb Al Khanf5se dari

Al Hajjaj, dari Az-Zuhri, dengan redaksi ini. Ibnu Abu $aibS'266o

meriwa5ratkannya dari jalur ini, dari Hafsh bin Ghiyats, dari Hajjar,

denan redaksi ini.

3r; \ fut y>2,:r.a"-l'e flt q* . [r,rv t]- r I r r

.:"^:r $1r iA ,y gortri;t*
2926-168741. Hadits Azztrhrn iuga: 'Telah berlaku

sunnah, bahwa dibolehkan kesaksian kaum wanita dalam

segala hal yang fidak ditangani oleh selain mereka-'

Ibnu Abu S!/aibah2561, 'lsa bin Yunus menceritakan kepada

kami dari Al Auza'i, dari Az-zuhri, dengan lafazh: 'Merrgenai hal yang

fidak diketahui oleh selain mereka."

Diriwaptkan juga oleh Affirrrazzaffi2 dari Ibnu Juraij, dari

Ibnu Syihab, dia berkata, 'Telah b€dal$ s.mnah, bahwa dibolehkan

kesaksian kaum wanita dalam hal yang fdak dik€tahui oleh selain

mereka, yaifu mengenai melahirkanqp kaum wanita dan aib-aib

metreka."

2658 Uh. N Mudawwaruh Al Kubm, 13/162, dari riwalnt Al-[-aits, dari 'Uqail, dari

Az-Zvhri, dengan redaksi ini.
26se 11i66 4l Khani karya Abu Yusr{, h. 164.
2660 14r"6.o-1: Ibni Abu SSnibah, rc.8763.
266L MusharaTal: lbni Abu Stnibah, no.749.
2562 74rt7.r*1 Abditmaq, no. 15427 -
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29LT-Perl<ataan penulis: Aist/ah dan semua

ummahaful Mukminin meriwagratkan dari balik tabir, dan

orang-orang yang

meriwayatkannYa-

mendengar dari mereka

Ini perkara yang masyhur di dalam kitab-kitab musnad dan

sunan, dan semua ummahah.rl Mukmin mempunlni riwalnt, bahkah

Khadilah yang meninggal di masa hidup beliau 8, kecuali zairnb binti

Khuzaimah Ummul Masakin, saSra tidak menemukan riwaSrat dari

seorang pun darinya, dari Rasulullah #. Ini mengenai Umrrnhatql

Mukminin yang beliau gauli, sedangkan png tidak pema bdiau gauli, di

antara mereka ada yang meriwal,ratkan dan ada jtrga yang tidak

meriwayatkan . Wallahu a'lam-
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*,frr" gX;etLK
./ ; ' -

KITAB DAKWAAN DAN PEMBUKTIAN

,urt,3t jlt , a& i.t q*.[r,rv"] -yly^
,& €fii JL'dt;

2928-168751. Hadits lbnu Abbas: -Pembuktian adakh
kewajiban pendal<wa, sedanglan sumph kewajiban
terdal<ura-"

AI Baihaqi2663 6uri jalur Al Firyabi, dari Sut/an, dari Nafi' bin
Umar, dari Ibnu Abu Mulaikah, dari hnu Abbas, di dalamnya terdapat
kisah. Ini disebutkan di dalam riwayat muttahq alalilW derrgan lafuzh,
y)b ,*:"3, ,,*'rt-{, {sunpah adatah keunjibn ta&kud, hanya itu

saja.

Ibnu Ar-Rif'ah menyandarkannyaztrs kepada Muslim, rnaka dia
keliru. AI Ashili menyatakan, bahwa kalirnat: ; #r'# ... (akan tebpi

pembukfian... dst) hingga akhir adalah dari perkataan Ibnu Abbas yang
disisipkan ke dalam khabar. Dernikian }nng dituturlon oleh AI @tri
IYadh.266o

266s 4"5*-r, Al Kubmllo/2521.
2664 Shaliili At Bukhad, no- 2514 dan Shahih Mustim, no. 1711-
266s Yu6ri hadits bab ini.
2666 gi dalam tkmal At Mu'atlim (5/555).
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Mengenai hal ini ada riwaYat lain:

16876, 68771. Dari Mujahid, dari Ibnu urnar; diriwayatkan oleh

hnu Hibban2667 6idalam suatu hadits-

t687sl. Dari Amr bin Syu'aib, dari a3atrnya, dari kakeknya;

diriwayatkan oleh At-Tirmi&i2568 dan Ad-Daraquthni,2569 dan sanadnya

dha'if.

* Hadits: - seandainya mantsia diberi berdasrlan

Haim (datwaan) mereka, ni*aya oft'ng-orang akan

mengHaim danh dan harta onng lain-"

Ini hadits pertarna Ibnu Abbas yang db€hdl{an di dalam lsi-
Shahihain.

a ?rjb|:F "u )atli ,L-;-.[r,rvr]-r rrr
xt JitU,'€:tit Ju.t ,*t iaht ,k:t J;tr{ ,i:q

,rlukrrJ**^i'*'uy
2929-168791. Hadits: Bahwa seorang lelaki dari

Hadhramaut dan lainnp dari lfudah datang kepada

Rasulullah &, lalu oftmg Hadhramaut berkata, 'Wahai

Rasulullah, sesrrngguhngn orang ioi telah mengalahkanku

mengenai sebidang tanah yang dutunya milik ayahku "'" al

hadits.

2667 Shahili lbni hibban, terbitan Al lhsan, no. 5996-
2668 g** At-Tirmidzi, no. 1341.
266e Surlat', Ad-Danquthni (4/L57, 2L8) -
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y*6*267o dari hadits Wail bin Hujr secara lengkap. Omng

Hadhrami tersebut adalah Wail itu, sedangkan orurg Kindah itu adalah

Imru' Al Qai" bh 'Abis, namnln Rabi'ah.

' Hadits: SaMa beliau kepada Hindun biin 'Utbah.

Telah dikemukakan pada pembahasan tentang nafkah.

' Redaksi perkataannya mengenai Ldsah Rukanah:
'htrin3a mengklaim bahwa dia memaksudkan lebih dari safu

takak, maka dia harus berstmpah, n unun sumpahnya fidak
dianggap sebelum diminta bersumpah, maka dia pun
mengulanginya."

Haditsnln telah dikernukakan pada pernbahasan tentang talak,

dan di dalamnya disebutkan tentang permintaan sumpah.

*\, * ultli,!& /.t 4*.[r,r,r.]-YlY.
J:;'^fk ,ryw'6, * g:iiu;|-tLc'G.13tji *t

.i;)t
2930-t68801. Hadits Ibnu Abbas: Bahwa Nabi *

menetapkan seorang lelaki unfuk keluar dari hak mitranp
setelah dia bersumpah. Sealon-akan beliau mengetahui
kebohonganrgn.

61-,rr.62571, An-Nasa'i2672 dan Al Hakim2673 6ri hadits 'Atha'

bin As-Saib, dari Abu Yahya Al A'raj, dari Ibnu Abbas, dia berkata,

267o 51ru1ri1, Muslim, no. 139.
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"Dua lelaki yang bersengketa mengenai sesuafu datang kepada

Rasulullah $, lalu beliau bersabda kepada pendalsua, z-i1i n-ti
(Tunjukkan buktl), namun dia tidak dapat membuktikan, lalu beliau

bersabda kepada yang lainnln, i-i*t (Bercumphlahl, maka dia pun

bersumpah: 'Dengan narna Allah yang tidak ada sesembahan selain Dia,

dia (lelaki ini)tidak mempunlni sesuatu pun padaku.' L-alu Rasulullah $
bersabda, Xit' rf if 't )T f*y,$i,'itii ,:,Ji'ri C (Tentu, enskau

telah melakukarP6T4, akan tetapi engkau telah diampuni karena

keikhlaskan mengucapkan, laa ilaaha illallaah (tidak ada saembahan

selain Allah)."

Di dalam riwayat Al Hakim disebutkan' b *iiir ':lig 
't'C

(Bahkan itu ada padamu, kembatikanlah haknya kepadann). Kemudian

beliau be,rsabda, uY-'r;ttE ior ft .l! 1 O1|r!tt43 lPemyataanmu bahwa

tidak ada sesembahan selain Allah merupakan penebus sumpahmt).

Di dalam riwayat Ahmad disebutkan: "[-alu Jibril turun kepada

Nabi g$, lalu berkata, 'sesungguhnya dia bohong- Sesungguhnya ada

hak orang itu padanya. Maka perintahkanlah dia agar mengemalikannya

kepadanya, dan tebusan sumpahnya adalah pengetahuannya bahwa

tidak ada sesembahan selain Allah'."

Ibnu Hazm2675 *"rr11uir",* cacat karena Abu Yahya (di dalam

sanadnya). Dia berkata, "Dia adalah Mishda' Al Mu'arqab." Demikian

juga yang dikatakan oleh Ibnu 'Asakir, "Dia adalah Mishda'."

2671 Musnad Al Imam Ahmd,l/253,28€, D6,322.
2672 4"-5**, Al Kubm, karya An-Nasa'i, no. 6006, 6007.
267 s 41 114ut7r6-p (4 /9+961.
zoz+ 1qnl6l.
267s 41 114u15u11u (9/338).
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911113rii2676 mengomentarinya, bahwa ifu keliru. Dia berkata,

"Namanya adalah Ziyad." Demikian juga yang disebutkan oleh

Ahmad2677, Al Bukhari2678 danAbu Daud267e f,i dalam hadits ini.

Abu Hatim2580 6enilainya cacat karena riwayat Syu'bah, dari

Atlra' bin As-Saib, dari Al Bakhtari bin Ubaid, dari Ibnu Az-Zubair

s@arEr ringkas: Bahwa seorang lelaki bersumpah dengan nama Allah

lalu dia [-alu dia berkata, 'Syu'bah lebih dulu mendengar

daripada png lainn1p."

Mengenai hal hi ada rir,ua3nt lain:

16881]. Dari Anas melalui ialur Al Harits bin Ubaid, dari Tsabit,

darinSn- Abu Hatim2581 berkata, "Dirirrnyatkan juga oleh Hammad bin

Salarnah, dari Tsabit, dari lbnu [Jrnar."

Aku katakan: Al Baitraqi juga meriwayatkan keduanya.2682 N
Harits bin Ubaid itu adalah Abu Qudarnah.

293L-t68821. Hadits Ibnu Umar: Bahwa Nabi *
mengembalikan sumpah kepada penuntut kebenaran.

Ad-Daraquthni,2683 61 Hahm2684 dan Al Baihaqi.2585 Di dalam

sanadrya terdapat Muharnrnad bin Masnrq, dia tidak dikenal, sedangkan

Islmq bin AI Furat diperdebatkan

2676 7u1751 41 Asyral @/3%1.
2677 Tatffib At lttia-, l9/S3Ol.
267a 4p7ri1r1i Al lcbh p/3,78l.
267e Tatddb N tvid, (g/s3o).
2@ Ilal tbru Ak lnfrmll/441442/tp.13nl.
268t n4 6,- Atu lnfrm l1/440/no. 13%31.
2582 As-S;.n an Al l{ubm (10/271-
2ffi Suan Ad-htryuthni (4/2131.
2@a 41 u4*ad,up (4/tOOl.
268s AsaSuaarv At Kubm(LO/L8/;)-
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Diriwaptkan juga oleh Tarnam di dalam Fawaidnyaz5s dari

jalur lainnya dari Nafi'-

J t:-2*t *t Li,;1 €) 4*.[r,r,rr]-Y lrY
'Jt &.cb )"ttk ?Gt ,* ,r *, .&h,.ru" ir );'

,4fi.*,*'ht * dJiJ,i,{
2932-1ffi31. Hadits Abu Musa: Bahwa dua lelaki

mengajukan persengketaan kepada Rasulullah $ mengenai

unta, lalu masing-masing menuniukkan bukH bahwa unta
tersebut adalah miliknyra, maka Nabi & menetapkannya

(dibagi) anbra mereka berdua.

A6mad,26s7 Abu Daud,2688 6rr-11u*'1,2689 Al Hakim2690 dan Al

Baihiqi,2691 dan dia menyebutkan perbedaan di dalamnya pada

Qatadah, dan dia mengatakan, "Ifu cacat, karena Hammad bin Salamah

meriwaSntkann5ra dari Qatadah, dari An-Nadhr bin Anas, dari Bisyr bin

Nahik, dari Abu Hurairah."

Ibnu Hibban meriwalntkannla dari ialur ini di dalam kitab

shahilrnyazse2 dan ada perbedaan di dahmnp pada Sa'id bin Abu

Arubah, dirrnna suafu pendapat menyebutkan: darinSn, dari Qatadah,

dari Sa'id bin Abu Burdah, dari a1Bhrya, dari Abu Musa.2593

26u6 Pur^'id Tinnnt, no. z[59.
2587 Musnd Al firnn Ahd, rc. 4/4O2.
268n Surul Abu hud, no- 361&3615.
2$9 SumrT AtNasa'i, no.5424.
26eo At Mwbd,ali (4/9+951.
26e1 4"-5.pr7 Al Kubm (1O /?57 -?581.
26e2 Shalili lbnu l{ibhn, t€ftitan Al lhsan, no- 5O58.
2693 9i dalam rnskah aslinya dicantumkan: Dari Abu Mrsa, dari ayrahnya, sedangkan

yang bernr di dalam rnskah p, dan dishahihkan-
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Sementara pendapat lain menyebutkan: daringra, dari Sinnk bin

Harb, dari Tamim biin Tharfah, dia berkata, "Aku diberihhu, bahwa

seorang lelaki ..."

Al 3,rL1rari2694 berkata, 'sirnak bin Harb berkata, 'Aku

menceritakan hadits ini kepada Abu Burdah."'

Berdasarkan ini, Abu Burdah tidak mendengar hadits ini dari

ayahnya.

Diriwaptkan juga oleh Abu IGmil Muzhaffar bin Mu&ik,zsrs

dari Hammad, dari Qatadah, dari An-Nadhr bin Anas, dari Abu Burdah,

secam mutaL Hammad berkata, "Lalu aku.menceritakan ini kepada

Simak bin Haft." lalu dia mengabkan, 'Aku menceritakanrry;a kepada

Abu Burdah."

Ad-Daraquthni 26s6, NBailraqi26eT dan At Khafiib
"Yang benar, bahwa itu dari Simak, secara mursl"

t6S841. Diriwaptkan juga oleh Ibnu Abu qnibahzese dari Abu

Al Ahwash, dari Simak, dari Tamim bin Tharfah: Bahrua dua omng

lelaki sornzr-sama mengklaim seekor unta, lalu

menunjukkan, buld bahwa untuk itu milikngn, rnalr1 Nabi *
menetapkannp (dibagi) antam mereka berdua.

Ath-Thabamni2699 mengrambungkan dengan

menyebutkan Jabir bin Samumh di dalamrya dengan dua sarnd, pada

salah satunya terdapat Haijaj bin Arthah, sedang png merirr4latkan

26e4 N ht At l<aba,karyaAt-Tirrnidd, -l.212-213/no.379.
26es hl Ad-Darqutlavi, 7 /2O*205/no. 129L.
25e6 16i4.
26e7 As\5u82 Al Kubn(LO/258).
26eB Mushailnl: Ibni Abu Spibah, no. 1198, 9096.
26ee 4174u'im Al lkbia no. 18321-1835.
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darinya adalah Suunid bin Abdul 'Adz, dan pada sanad yang lainnya

terdapat Yasin Az-7:yadat Ketiga orutng im dha'if.

,tlro ri'>t ,#; ?tf ,Lt* . [r,r,r o]- r r rr
a .'^ a

v|&) *vht *U' ;r" ,ii'fi a$tqa;rtt

2933-t68S51. Hadits: Bahwa dua orang lelaki

mengklaim seekor fungangan, dan masing-masing

menunjukkan bul<ti bahwa binaarrg itu miliknya, lalu Nabi $
memufuskan bahwa binatang ihr adalah milik orang yang

binatang itu berada di tanganq,a-

Ad-Daraquttu127oo dan Al Baihaqi2701 dari hadits Jabir.

Sanadnya dha'if.

293+168561. Hadits: Elahwa dua orang bersengketa

mendatangi Rasulullah *, dan masing-masing dari keduanya

mendatangkan saksi, lalu beliau mengundi antara mereka

berdua, dan memutuslran bagi yang nam.rnla keluar-

Abu Daud di dalam Al I'{arasiFToz dari Sa'id bin Al Musayryab,

menyerupai ihr.

Disambungkan sarndrya oleh Ath-Thabamni di dalam N
AusathzTo3 dengan menyebutkan Abu Humimh di dalamnya. D dalam

sanadnya terdapat gumg?, Ali bin Sa'id Ar-Razi, dia termasuk yang

dinilainla lernah.

27oo 5*-, Ad-Dataquthni, 4/2@ -

27oL 4"-3*-, Al Kubm,10/256.
2702 Mamsil Abu Datil, no. 398-
27os 41 114u'irn Al Au.sth, no. 3985.

.z I az

.t^-C+{
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Diriwayatkan juga oleh Al BaihaqizTm secara mursal, dan dia

berkata, "Riwayat mursal tni dapat dijadikan sandaran berdasarkan jalur

lainnya." Kemudian dia mengemukakannylzTo5 dari jalur Ibnu [-ahi'ah,

dari Abu Al Aswad, dari Urwah dan Sulaiman bin Yasar, menyerupai

itu.

16887} Dia juga4706 *e'i*u*11*rr27o7 fl*i jalur Aban, dari

Qatadah, dari Khilas, dari Abu Rafi', dari Abu Humirah, menyerupai itu,

secara mauquf.

2935-168851. Hadits Umar mengenai pengalihan

sumpah kepada pendalnra

Disebutkan oleh AsySyafi'i2708 6ri Malik, dari Ibnu Syihab, dari

Sulaiman bin Yasar: "Bahwa seorang lelaki dari Bani Sa'd bin l-aits

melarikan seekor kuda, lalu kuda ifu menginiak jari seorang lelaki dari

Juhainah, lalu dia sembuh dari ifu, lalu meninggal. Maka Umar berkata

kepada terdakwa, lKalian mau bersumpah lima puluh kali sumpah

bahwa dia (elaki yang terinjak) ifu tidak meninggal karenanya?' Mereka

pun menolak, kemudian mengatakan kepada pihak lainnya,

'Bersumpatrlah kalian.' Namun mereka juga menolak."

168891. AMul Malik bin Habib meriwayatkan di dalam .4/

Wadhihah "Ashbagh mengabarkan kepada kami dari Ibnu Wahb, dari

Haiwah bin Syumih, bahwa Salim bin Ghailan At-Tujibi mengabarkan

kepadanya, bahwa Rasulullah I bersaMa, 'Bamngsiapa Wng
mempunSni twfutan pda saamng, mala hendaHah mengajul<an

2704 4t$** Al Kubn(lo/2591.
27os 1619.
2706 Op."i7
zzoT pn1V.
27 08 Al Umm, l<arya AslFsyafi'i, 7,/37.
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bukfr, dan 5ang difinfin l&k Mnk terhadap sumpah' Jika dia

merzolak bersumph, maka penunfut basumpah dan mengambihya'-"

Hadits ni musl.

2936-16890l- Hadits: Anggapan serius sumpah dari

Abdurrahman bin Auf-

AsySyafi'i27oS dari hadits Ikrimah bin Khalid: Bahwa

Auurrahman bin 'Auf melihat seiumlah orang bersumpah di antara

Maqam 0bmhim) dan Baitullah, rxrka dia berkata, "Apakah atas darah?"

Mereka menjawab, "Tidak-" Dia berkata lagi, "Apakah atas harta yang

banyak?" Mereka menjawab, 'Tidak." Dia berkata, "Aku khawatir

manusia meremehkan ternpat ini-" Sanadnya terpufus'

1589U. Ab&xrazzanlo meriwayatkan dari riwayat Sa'id bin Al

Musayyib: Bahwa Mu'awiyah meminta Mush'ab bin Abdurrahman bin

Auf dan yang lainn5n bersumpah di antara Rukun dan Maqam atas

damh.

2to9 Al Umm, larya eyqnfi'i, 7,/34.
27 ro 14u"1rrr-1: AMina4, Lo/32-33 -
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Bab Ahli Garis Ketunrnan

.},a i' Jh * yt ,:o:se ,>y.[r,rlY]-Ylrv
t3l{"of ,s;'11 ,;rttt ,*) )r;l b:t d:riil, *t *a \,

eri'r$i q"r i.^;ctyi.,G i $ jt p ,'s).At

,f 'r tibx.lriitir sP ol,Ju" Q(sf ort ;#
2937-168921. Hadits Aisyah: 'Rasulullah $ masuk ke

tempatku dalam keadaan gembira, tampak wajahnya berseri-

seri, lalu beliau bersaMa, 'Tahukah engkau hahwzfirt
Mujaziz N Mudliji melihat kepada Zaid bin Haritsah dan

Ilsmah bin Zaid yang telah ditutupi kepalanya dengan kain
selimut sementara kaW-kab merela tampak, Ialu dia

berl<ata,'sesungguhqp kald-kaki ini dari sebagfiannya dari
sebagian Wng lain-'"

Muttafaq u1ui1i.2772

2938-Ar-Rafi'i berkata, 'Orang-orang musyrik

mencela nasab Usamah, karena dia tinggr, berhidung
mancung, dan berkulit hihm, sementara Taid pendek,

berhidr.urg pesek, dan berkulit antara hitam dan putih.
Celaan ifu mereka maksudkan unfuk membuat Rasulullah $
marah, karena keduanln termasuk orang lpng paling

dicintainya. ,Lalu ketika Al Mudliii mengatakan itu hanya

2711 Psvi naskah p dan.-e.
2712 shaliili Al Bukhad no. 3555 hn Slnhih Muslim, no. 1459.
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dengan melihat loki-kaki keduanya, maka beliau gembira

karena hal ifu-" Selesai.

Tentang warrr kulit keduanya; Abu pur62713 meriwayatkan:

Zaid itu putih, sedangkan Usamah hitam.

Abdul Haq menukil dari Abu Daud, bahwa dia berkata, "73id

sangat putih."2714

Ibrahim bin Sa'd menukil: Zaid itu putih coklat, sedangkan

Usamah hiam se,perti malam.

Adapun bahwa keduanya termasuk yang paling dicintai beliau

$:
168931. Disebutkan di dalam shahih 14*ffi775, dari hadits hnu

Umar mengenai pengufusan Usamah, dan bahwa beliau $ mengatakan

di dalam pidatonln, 'I{arena snungguhnry aghn5a termasuk orang

gng paling aku cinbi, dan sesungguhrya oftng ini tetmasuk oftng

yang paling aku cinbi setelahn5a."

Iyadh menukil: Bahwa Zaid itu (berkulit) cerah, sedangkan

anaknln, Usarrnh, hitam.

2939168941. Perkataan penulis: Diriwayatkan dari

Umar: 'Bahwa dia memanggil seorang ahli garis kefurunan

mengenai dua lelaki yang mengklaim seorang bayr-" 4

Asy$pf i2715 6r, Al Baihaqi27l7 6"t n* sanad shahih hingga

Urwah: "Bahwa Umar memanggil seorang ahli garis keturunan '.." lalu

2713 5** 4bu htd, no. 2267.
2714 y*t dimuat di dalam Suna*nya, no. 2268, Abu Daud berkata, "Dan aku

mendengar Ahrtad bin Shalih mengatakan, Usamah itu sangat hitam seperti

aspal, sedangkan Zaid putih seperti kapas."'
zTts 51ru1x1i 74ut6o no. 2426.
27 16 41 Umm, larya Aqrsyafi'i, (6/ 2471.
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dia menyebutkannya. Riwapt uru,ah dari urrnr adalal riwayat yang

terpuhrs sanadnya.

2940-168951. Hadits: Bahura Anas bin Malik merasa

ragu tentang seoftrng anaknyra, maka dia memanggil

seorang ahli garis keturunan

As1rS9f i2718 dan lbnu Abu qraibah dari riwayat Humaid, dari

Anas, dengan redaksi ini.

294l-1ffi961. Perkataan perrulis: Diriwayatkan dari

parir sahabat, bahura mereka meruluk kepada Bani Mudlii

tanpa orang-orang tainnya-

Aku tidak menernukan asahrgp-

2717 As-St tBtT Al Kubm (10/2631.
2718 74u'ri1r1 4"5*-, waAlAMr, no.6OO3.



Talkhtshul Habir
I

J*]l '-.],li{.///

KITAB MEMERDEIGKAI'I BI'.IDAK

\,'*l :#',tbf';,L* . [r,rqv]-Y I t Y

.F'4Lj & )81 u ^a 
t:tbL taa

2942.16897l.Hadits:.Elarangsiapamemetdelal<an
seomngjiwamatadengansetiapanggotatubuhdartn5Ta
Allahakanmenetdelal<ananggotatubuhn5Tadarinenka
hingga kemabwnnya dengan kemaluarutgn'"

Mutbkqakitfl|gdarihaditsAbuHumirah,didalamnya
disebutkan pernbatasan 6)dak/rn2o dengan muslim'

t68gsl.DiriunptkanjugaolehAlHakimzTzTd*ihaditsUqbah
bin Amir dan Watsilah'

'AhmadzTzzdarihaditsMalikbinAlHarits,Murrah
4-" 

bin Ka'b dan Amr bin Abasah'

Telah dikernukakan pada pembahasan tentang wasiat'

ns 56416 4 tulhad no- 2517 dan Shahih Muslim, no' 1509'

ztzo 16n191.
27 2L At Musbdaft l2/2LI-212).
2722 14uo-4 At Innm Ahmad l4/3M,327, 3861.

t,. , '-/t:e rF,'
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2943-16899l. Perkataan penulirs: Dan diriwayratkan:

" Banngsiapa memetdelalan bdak briman, mal<a itu

menjadi penebuxtYa dari nerala-"

Nvnad,2723 dari hadits t&bah bin Amir-

t+xl;,',*t *'f;r Qt ,Ll-.[rq..]-rttt
,6rbkE'ok

294-169OOI- Hadits='hng mtdim marn, ptn Wng
memetdekalan *onang muslim, frraka dia meniadi

pembebasn5m dad nenlra-" Al hadits-

Abu Daud2724 hnArTirrniddzTzs dari hadits Amr bin Abasah'

1690U. Nv'nad1726 dan ArNasa'i?7t7 dafi hadits Abu Musa-

'i oK ,*.. G'i g; '6:"1 'J ,Ly .[', q . v]- v 1 1 o

;ik; d"lJ.Jii '-o-4. 
+st ir.i; ,lat';i g-i6

) 
.. I

:dz.t, +',* *\rt.ij' *,*t;&r27
2945-169021. Hadits: - hmngsiap memerdel<alan

bagiannya pada *onng bdak smenbn dia memiliki harta

tnng mencapai hara bdak tewbtfi, mala budak itu
ditaksi*an atasnSa dengan harya wng adil, Ialu diberilan
kepada mitury7a ba4ian-bgian merela, Ialu budak itu

2723 Mwnad Al hrum Ahd, 4/L5O.
2724 5*-r 4bu Daud, no- 3966.
2725 Swan AaTitmidzi, no. 1541.
2726 Musnad Al Lram Ahnd (4/40,41.
2727 As-Sunan Al Kubm, karya An-Nasa'i, no. 4878-
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dimetdelakan atas hal itu. Jika tidak, maka dia telah

memerdekal<an darinya apa yang dimerdekal<annya'"

Di dalam riwayat lain disebutkan: "kmngsiapa memerdekakan

bagianntn pada samng budak, maka dia memerdekal<an sisa4n

dengan hartanja bila dia meniliki harta 3nng mencapai harga budak

tetsebut."

Di dalam riwayat lainnya disebutkan: "Jika seoftng budak

dimitiki oleh dua oftng, talu slah seoftng mqnerdekakan bagiannSn,

sernertam dia mqiliki harb, maka dia tetah memerdekakan

semuanS/a-"

Di dalam riwayat lainnya disebutkan: " Bamngsiapa

mqnerdel<akan bagiannW pda samng hamba sementam dia memiliki

harta 5nng mancapi hargp budak ifu, mab budak itu mqdel<a."

Muttafaq atait*7a\ dengan sernua lafazh ini dan ada tambahannya.

' Hadits Abu Hurairah: " Tidaffiah cukup (bakfr)

seorang anak kepada onang trcn57a hingga dia

mendapatin5p *bagai budak lalu membelin5n lalu

memetdel<alann5n.-

MuslimuD dan telah dikernulokan pada pembahasan tentang

hak pilih dalam rnailis.

2946-16%31. Hadits At Hamn dari Samurah:
. Barangsiap memiliki onang yang memiliki hubungan rahim

trang mahrom maka dia metdel<a-"

z7a3 Shalnt\ At Bukhari, no. 2491,2503,252!,2522,2523,2524,2553 dart Shahih

Muslim, no. 1501.
272e Shahili Muslrtq no. 1510.
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Alxnad2T3o dan imam yang empa1.2731

Abu Daud dan At-Tirmidzi berkata, "Tidak ada yang

meriwayatkanngra kecuali Harnrrad bin Salamah, dari Al Hasan.

Diriwayatkan juga oleh Syu'bah dari Qatadah, dari Al Hasan, secara

murcal, sedangkan Syu'bah lebih terpelihara daripada Hammad."

Ali bin Al Madini b€rkata, 'Itu hadits munl<ar."

Al Bukhari2732 ber;l,orb.,'Tidak shahih."

16904l. Diriunptkan juga oleh hnu Majah2733, An-Nasa'1,273t1

At-Tirmidziz735 tr*, Al HakimzTs5 dari jalur Dhamrah, dari Ats-Tsauri,

dari AMullah bin Dinar, dari Ibnu Urnar.

An-Nasa'i2737 6oL1u,'Hadits munl<ar.'

At-Tirmidziz738 5oLu1u, "Dhamrah bdak di-mutaba'ah padanya,

sedang dia keliru."

tAl Baihaqil2Tae berkata, "Dhammh keliru dalam hal ini,

sedangkan 57ang terpelihara derrgan sanad ini: melarang menjual wala'
dan melarang menghibahkannyra.'

2730 74,*16 Al Innm Ahnd (5/181.
2731 Stnan Abu Daul no.3949; Sutnn At-Timndd, no. 1365; As-Sunn At Kubm

karya An-Nasa'i, no. 4898 dan &xran tonr* lukizh, rc. ?5124.
2732 Al llal Al lkbir h. 2l1/no. 375)- Ungkapanrlrd: At-Tirmidzi be*ata, "Aku

tanyalGn kepada Muhamrnad tentarg hadits ini, maka dia tidak mengetahuinya
dari Al hasan dari Samurah, kectEfi dari hadib hamrrnd bin Salamah."

2733 5*-, lbni Majah, no. no.25?-5.
2734 Asasunn At Kubn, kar5;a An-Nasa'i, rrc. 4897.
2735 5*-r 4bnrnndzi, no. 1365.
2736 41 714*66-p (2/2141.
27s7 As15u7ar7 Al Kubm, karya ArNasa'i t3/1731.
2738 S**4aTimndd@/&n.
2739 9i dalam naskah dicantumkan: "Ath-Thabardni,' dan dicantumkan

di dalam anotasi raskah asliqn: "Kemungkirnn malrsudnyn adalah Al Baihaqi.
Demikian 5nng dinukil dari pengarang." Itu memang dernikian. Silakan lihat .4s-
Sunan Al Kubm, 1O/28Y29O.
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Al Hakim2TaO menyanggah ini: Bahwa dia meriwayatkan dari

jalur Dhamrah kedua hadits itu dengan satu sanad'

Dishahihkan oleh Ibnu Hazm,2747 AMul Hatq2742 dan Ibnu Al

Qaththan.zTag

,/tlt &, ir'hu J-'fi |*v.[rq' o]-r r tv

Au;t'$t,-e-.-*
2g47-|6g05|.Hadits:Diriwayatkanbahwabeliau&

mengundi dalam pembagian sebagian harta rampasan-

Diriwayatkan iuga: Bahwa beliau pemah mengundi dengan

kerikil.

Ibnu Ash-shalah mengatakan di dalam peqnbahasannya

terhadap N Wasith, "Tidak ada keshahihan untuk ini'"

* Hadits Imran bin Hushain: Bahwa Rasulullah #
meminta dipanggilkan keenam budak yang dimerdekakan

oleh seorang lelaki menielang kematiannya, lalu beliau

membagi mereka meniadi tiga bagian'

Muslim,27u telah dikemukakan pada pembahasan tentang

wasiat, dan pengarang mengulanginya pada bab ini'

27 oa 41 74*1u4-1, (2/2741.
2741 4174u1ru11u, kaqra lbnu hrrr:l(9/202L
2742 At Alikam Al Wustha 14/75L
2743 Rlt-, At Wahm un Al lham(5/437I
27M shaliihMuslim, no. 1668.
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294$-Perl<ataan penulis:Disebutlon iugp di dalam
hadits Imran, bahwa harga mereka sarna-

Aku belum pemah rnelinafy.

2949-169061. Perkataan penulis: Para sahabat sepakat

tentang wajibn5n penggantian atas orang yang menipu
seorirng lelaki dengan merrdekaqa seor:rng
budak perempuan hingga lelaki ifu merrikahinya, lalu bila
melahirkan anak dariqTa maka si anak dianggap sebagai

orang merdeka, dan bagl lrang tertipu uraiib membalrar
harganln kepada si pemilik budak perempuan tersebut-

Al BaihaqizT'ls dari hadits Aqrslafi'i, dari Malik, Bahura sampai

kepadanln hal itu, dari Umar dan Utsrnan.

Anggapan ijnn' (kesepakatan) ini berdasarkan ansfapan bahwa

tidak diketahui adanya penyelisihan terhadap mereka berdua dahrn hal

ini.

Bab Wala'

2950-16907l. Hadits: 'Wak' itu mifrk oftrng tang
memetdelakan-"

Muttafaq 'alaifi76 dari hadits Aist/ah.

27 4s 4"-g**, N Kubm (7 /2L9I
z7a6 57471i 4l Bukhari, rc.2536 dan gnhih Mustia no. 1504.
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295l.-169081. Hadits: -Wala' adalah kekerabatan

seperti kekerabatan nasab. Tidak boleh diiual dan tidak

boleh dihibahkan."

AsySyafi'i2747 6*i Muhammad bin Al Hasan, dari Abu Yusuf,

dari Abdullah bin Dinar, dari Ibnu Umar, dengan redaksi ini'

Diriwaytakan juga oleh Ibnu Hibban di dalam l<rtab shahib

nya2748,274e dari lalur Bisyr bin Al Walid, dari Abu Yusuf, tapi dia

mengatakan: Dari ubaidullah bin umar, dari Abdullah bin Dinar.

Demikian juga 5nng diriwayatkan oleh Al Baihaqi.2750

Dia mengatakan di dalam At Ma'ifah,zlst "Tampaknya Asy-

Syafi'i menceritakannya dari hafalannya, lalu dia lupa Ubaidullah bin

Umar di dalam sanadnya (yakni tdak menyebutkannya), karena

Muhammad bin Al Hasan meriwayatkannya di dalam Kitab Al wala'-

nya dari.Abu Yusuf, dari ubaidullah bin Qmar, dari Abdullah bin Dinar,

[dengan redaksi inil." 27 5z

Abu Bakar An-Naisaburi2753 6.rLu1u, "lni keliru; karena orang-

orang tsiqah meriwayatkannya dari Abdullah bin Dinar dengan selain

lafazh ini, sedangkan lafazh ini sebenamya dari riwayat Al Hasan secarEt

.mursal. Kernudian Ad-Damquthniz7il mengemukakannya dari jalur

Yazid bin Harun, dari Hisyam bin Hassan, dari Al Hasan, dari Rasululiah

#."

2747 74*nu4 Al hnam ky-stnfi'i, h. 338.
27 a8 51ru1ii1, Muslim, no. 4950.
zz+e pn191.
27so Asa!.alatl Al Kubn|LO/292I
275t 14u',iSa7,As-Surcn m Al AbarlT /5071.
2752 9*i naskah p dan -r.
2753 4"-5.*, Al Kubm(10/2921.
2754 Demikian yang dikatakannya. Sedangkan yang di dalam riwayat Al Baihaqi,

LO/2g2, dia mengemukakannya setelah menyebutkan perkataan Abu Bakar An-

Naisaburi dengan sanad tersebut.
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AI Baihaqi2755 [erkata, "Kami meriwaSratkannln dari Dhamrah,

dari Ats-Tsauri, dari AMullah bin Dinar, dari Ibnu L)mar."

fifipf[6$46rli2755 , "Dhamrah meriwaptkannya

sendirian." Yakni dengan lafazh tersebut.

Al BaihaqizTsT bqkrrk., "Driwayatkan juga oleh Ibrahim bin

Muharnrrnd bin Yusuf Al Firlpbi, dari Dhamrah, scara benar seperti

riwayat jama'ah, maka kesalahan di dalamq;a adalah dari yang

setelahnga."

Abu Nu'aim telah mengumpulkan ialur-jalur periwalntan hadits

yang melamng menjual qnla' dan melamng menghibahkannya di dalam

Musnad Abdullah bin Dinantya. Da meriwayratkannya dari sekitar lima

puluh orang sahabatrqa abu lebih, darinp.

Diriwayatkan juga oleh ArTirmiddzTs dari hadits Yahya bin

Sulaim, dari Ubaidullah bin Umar, dari Nafi', dari lbnu Umar. Dan dia

rnengatakan, "Yahgra bin Sulaim keliru dalam hal ini, karern sebenamya

Ubaidullah meriwagntkannya dari AMullah bin Dirnr."

Al Hakim2759 -"xirr,,ayatkan dari jalur Muhamrnad bin Muslim

Ath-Thaifi, dari Isma'il bini Uma3;yah, dari Nafi', dari Ibnu Umar, seperti

lafazh Abu Yusuf. Sedangkan Ath-Thaifi diperbincangkan, dan Yahn
bin Sulaim memubb'al>nya, dari Isma'il bin Urnayyah.

Al Baihaqi2T5o 6o1-1u, "Yahya bin Sulaim dln'if@ hafalannp

buruk."

2755 66u1 ,A*Surun N Kubm,lO/293-
2756 6l Baihaqi menukilnln darirya di dalarn As-Swlan Al Kubm,1:O/D3-
ns1 4t5*r2r, Al Kubn ll0/2931.
27 sa 5**, 4t-Tirmidzi (no. 27261.
27 se 41 74*54-1, (4/ 341).
2760 4"-5* , Al Kubm(10/2931.
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t6909]. Diriwayatkan juga oleh Abu Ja'far Ath-Thabari di dalam

Tahdzibnya, Abu Nu'aim di dalam Ma'rifat Ash-shahabafi75l 6ur1 611',-

Thabarani di dalam At Kabir dari hadits Abdullah biin Abu Aufa. Zhahir

sanadnya shahih, dan ifu menodai Al Baihaqi, karena dia mengatakan

setelah hadits Abu Yvsul,276z "Diriwalntkan dengan sanad-sanad

lainnaya Snng keserrruanga dha'if

' Hadits: Larangan meniual wala' dan larangan

menghibahkanrryTa-

Telah diist amtkan kepadan5n, dun itu terdapat di dalam '4l
Muwaththa'2763, Al Musna&74, Al Kutub As-Sitbh (kitab-ktab hadits

yang enamf765 dan Snng lainnya.

,:i-; 'r+ k,u, i:r;- ,L-**

'Hadits: "TidaHah cukup hakfi) *orang anak kepada

orang tuanp hingga dia mendapatinSn sebagai budak lalu

membelinym lalu memerdelalannya-"

Telah dikernukakan.

2952169101. Hadits: 'Maulanyn suatu kawn adalah

termask lalangan merelra."

27 67 14u'r;kt,4sh-slnhabh (1592-7593 / no. 40 1 3).
27 62 4"5.-r, Al Kubm ILO /2921.
276s 14u, n 6o- Al Inpm Malik(2/782/no. 201.
2764 74uo-7 Al hrnm Ahmad,2/9,79, lO7 .

276s g6u171i At Buktan, no. 2535; Shatnh Muslim, no. 1506; Sunan Abu Daud, no.

2919; $rnn AaTfumidzi; no. 1236; Sunan An-Nasa'i, no- M57 dan Sunan lbni
Majah, oo- 2747.

'r,f lf ,iu1t:rYt aX I
t'-oi

.4.dr^9
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Para penyusun kitab-htab $m#t6 dan lbnu ffi[S4z7o7 6uri

hadits Abu Raft'. Di dalamnya terdapat ldsah-

Mengenai hal ini ada riwagat hin:

t691U. Dari Utbah bin Gilrazunn di dalatn duaalpt Ath-

f[69461.2768

t6gt2l.Dari Amr bin Auf di dalam riu,alEilnya, dan riwayat Ishaq

serta riwalnt hnu Abu qpibah.

t69131. Dari Abu Huraimh di dalam riuralet AtrBazzan

16914l. Dari Rifa'ah bin Raft' di dahm ritrayat 61rrr6276e, 61

Haldm2770 dan AI Adab N Muffinl kar!,a Al Brkhari.

* Hadits: - Setiap syant trurg frdak tedafut di datam

Kitabullah mal<a itu adalah bafrril-" Al hadits-

Muttafaq uluil'lzzz dari hadits Aiqrah nrengerni kisah Barirah,

dan itu telah dikenrukakan.

' Hadits: Elahwa anak per€mpuan Hamzah

memerdekakan seorang budak perempuan, lalu budak
perempuan ifu meninggal dengan merrirrggalkan seorang

anak perempu.rn dan orang yang memerdekakan(nya), mal(a
Nabi I menetapkan setengah uruisamt a rrrtuk anak

2765 5r*, Abu hud, no. 1650; furwt At-fnm**4 no. 657 dan S,man ArNa'i,
r,rc..2612.

2767 Shalili tbni hibban, terbitan Al lluan" no-3D3.
276e 41 74u'i*n N lkhir fuz 17 /ll8/rc. DL-
276e Mwmd Al Imam Ahmad (4ftn1.
2770 4174*54rr1r@n3).
2771 41 41u6 Al Muhd no. 75.
2772 Shahili N Bukhai, no.2560 dan Slnhih Mfrnt m. 1504.
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perempuan(nya), dan setengah untuk orang yang

memerdekakan(nya)

Telah dikemukakan pada pernbahasan tentang faraidh'

+ Hadits: 'Tiga hal 5nng keseiusann5n adalah serius

dan candaernntz adalah seius ---' al hadits'

Telah dikemukakan pada pembahasan tentang talak, dan bahwa

lafazh iir;ir na* *r.

ri1 :'$ * etly'* f-irL-y.[rrro]-lror
i31), ,;l ,* t# iti r:"rsj"*:{;,gj-ir '&'1i)t *ts

vi a; JYiYr:t? olur ua'| $r; ';i J:A
295?169151. Hadits Al A'mas5l, dari Ibrahim, dari

umar: 'Bila wanita merdeka diperistri budak lalu melahirkan

anak, maka anak ifu merdeka karena kemerdekaan ibunya,

dan wala:nya milik para maula ibunya. Lalu bila a5nhnya

dimerdekakan, maka wala'ifu beralih kepada para maula

aSrahnyn-'

Al Baihaqi ,2773 6*, dia mengatakan, "lni (sanadn5n) terputus'

Diriwayatkan juga sebagai nnushul." Lalu di meriwayatkannya2TT4

dengan menyebutkanfTTs {lAsurad di antara lbrahim dan Umar.

2773 4r-5.r217 N Kubm, 10/306.
2774 lbid.
ztts 1qn2o\
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j1t ",:i ,\i c ;rr q r4 ,-,_t-.[.irr.r]-vrot
,gy / e||-ls ii'; e ot,;J At*L, g-F i e6;
,;;:o:ti |+st i)t ,s*v ,fr.lri '4 '-'r$ q* -d.1 .atr

;i;t"Yrr', LdL e,
2954-16916l. Hadits Higram Orr, ,r,r*, a.ri ayahnya:

Bahwa Az-zubarr dan Rafi' bin Khudaij mengajukan perkara
kepada utsman mengenai seor:rng maula perempu.rn miliki
Rafi' bin Khudaii, yang menjadi istri seorang budak, lalu
melahirkan darin5p banlnk anak. Iralu Az-Zubair membeli
budak tersebut lalu memendekakannya. Maka Utsman
memufuskan wala' ifu milik Az-Zubair.

Al Baihaqi2776 ,"lounaimana disandarkan kepadanya, dan dia
menyebutkan perbedaan dari Utsman mengenai 6u1i7r.2777

2955-169L71. Hadits: Bahwa Ali memutuskan tentang
seoremg budak yang beristrikan seorang wanita merdeka lalu
melahirkan beberapa anak, lalu mereka (anak-anak itu)
merdeka karena kemerrdekaan ibu mereka, kemr.ldian ayah
mereka dimerdekakan setelah wala'mereka milik .ashabah

ibu mereka-

2776 4"-5*- Al Kubm, LO/1O6-JOZ.
2777 Diu mengatakan, "lni png masyhur dari utsman t&,. Diriwayatkan juga dari Az-

Zuhri, dari Utsman, secara terputus, yang menyelisihi itu." Kemudian dia
menyebutkannya dengan sanadnya, di dalamnya disebutkan: "sesungguhnya
wala' itu udak beralih." Kemudian dia mengatakan, "o.-it i* yu.g
dikatakanqn. sedangkan riwa!,at yang perhma dari Utsman + lelih shahih
karena s5ahid-s5nhidnya, sementara ri*ayat-riwayat murcal Az-ahri buruk." ls-
Sunan Al Kubn, (10/3OZl.
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Al Baihaqi2778 6orn* rdaksi ini.

2956-169181. Hadits lbnu Mas'ud: Bahrpa dia berkata,

'seorarrg budak wala'-oya beralih apabila dimerdekakan-"

Al Baihaqi2TTe dargatr redaksi ini.

2957-169191. Perkataan penulis: DiriwaSntkan iuga dari

Zaid bin Tsabit seperti ucapan mereka-

Sa5ra belum pernah melihatnya.

2958-169201. Hadits Umar dan Utsman: Elahwa wala'

milik yang tua.

Keduanya diriwayatkan oleh AI Baihaqi2780 dari jalur Sa'id Sa'id

bfr Al Musayyib, darir$B

DiriwaSntkan juga oleh AbdurrazzaqzTSl 6*i Ats-Tsauri, dari

Manshur, dari hrahim: Bahwa Umar, Ali dan Zaid bin Tsabit

rnunetapkan wala'unfuk Snng fua.

Diriwayatkan dari Yazid, dari Aql'ats, dari A4rqla'ri, i*i
mereka bcrtiga, seperti ifu.ne

Diriwayatkan juga oleh Sa'id bin Manshur dari jalur Mughimh,

dari Ibrahim, dari Ali, Zaid dan AMullah.2783

2778 4"-5*7217 Al Kubn (lO/3071.
277e lbid.
2780 4"-5*r2r, Al Kubn (101303).
2781 MudE anl: Abdirmaq, no. 16238.
2782 4"5**, Al Kubm, karln Al Baihaqi, 10,/303.
278s giu juga mengelmrkanryra di dalarn As'Sunan Al Kubm, 10,/303, dari jalur

Syu'bah, dari Al Mughirah, dengan redaksi ini.
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'rr:;.-r vt i;'l .[rrv t]-vr"r

2g5g-l6g2U. Hadits: - Merelra frdak mwanid' kednfr

wng memerdekakan-"

Ibnu Abu Syaib6[27&t dari jalur Al Hasan, pearataaryp'

Al Baihaqi2785 6ali jalur hrahim: IJmar, At dan zaid bfrr Tsabit

tidak menetapkan perrrarisan Jrnk' kaum uranita k€cuah aPa lnrr1l

mereka merdekakan.

2784 14*1rr-u1: Ibni Abu Slnibah, no- 11552'
2785 4r-5** Al Kubm, karya Al Bailnqi (10/306)'
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,p.rs)l;\f
KITAB TADBII?2786

';'; d ct|'fi >t :rlf ,:g .**.[r rr v]-v rr .

e"it?ut,* yfr'o:.|*r;vht * 4, Jw,;*ic

2960-169221- Hadits Jabir: Bahwa seorang lelaki

men-tadbir seor.rng budaknya, sementara dia tidak memiliki
harta selain ifu. I-alu Nabi # bersabda, "Siapa yang akan

membelin5n daikli?" L-alu budak itu dibeli oleh Nu'aim bin

An-Nahham.

Disebutkan di dalam riwayat lainnya: Bahwa seorang lelaki

Anshar memerdekakan budaknya setelah kematiannya (yakni men-

tadbil), sedangkan dia fidak mempunyai harta lain selain itu dan dia

mempunyai hutang. lalu hal ifu sampai kepada Nabi $, maka beliaiu

pun menjualnya, dan imerrbayar dari ifu, lalu menyerahkan

sisanya kepadanln.

Riwayat yang pertama muttafaq alail?787 dari beberapa jalur

periwayatan.

2786 Me*erd-ekakan budak setelah kernatian pemiliknya -Pen.

lutu.
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Diriwaptkan juga oleh imam yang empat,27s lbtt, Hibbanz7sg

dan Al Baihaqi2Teo dari baqnk jalur dengan lafazh yang kagam-

Sedangkan riwayat png kedua; Aku belum p€rnah mdihatnya

dari jalur-jalumya. Memang disebutkan di dalam ritlayat 6rr-1r1u*'iz79l'

Bahwa ketika Nabi $ menyerahkan hasil penjualan hdak ihr, Miau

bersabda, " Lunasilah hubngmu."

u ;.ill ,6;;; o;; ;* i.t L-* . [r I rr]-Y 11 \

296L-169231. Hadits Ibnu Umar secar-r mar{u' darr

mauqufz - Budak mtdabfur termasuk Wng *pettiga-"

Al Baihaqi2Tez 6*i hadits Nafi', daringra. Di dalam

disebutkan: Dari Ali bin Zhabyan, dari ubaidullah bin [Jmar, dari Nafi'-

Diriuaptkan juga oleh Aslrslnfi'iz7e3 dari A[ bfor Ztahpn, dan

dh berkata, 'Aku katalGn kepada Ali, 'Bagairnana ihr?' Dia prm

berkata, 'Aku pernah menceritakanrqp s@ara nnr{u| hlu para

sahabatku kepadalm, bahwa itu tidak matfir', maka aku

pwr menmuqufl<awryr..'"

Aslfslpfi'i berkata, "Para hafizh mennuq-fr,arurya pada Ibnu

Urnar."

ns sbhih Al Bukhari, rp. 2141,2%3o,2321,2410,3,2415, m,6716, 6*1,
7186 dan Shahih Mwliqno.997.

278€ Suruv Abu Daud, no. 39553957; Sumn At-Thmilzi' tp,- 1,219; S,ru, Aft
Naa'i, rro. 46524654., 5/.t8 dan Suwr lbni Mapfi rc- ?512, ?513-

ns Shahih lbni hibban, terbitan Al ltsan, no- M93O,49!L-
27eo As_Stml, Al Kubm (10,/30&313).
n9l Surnn AbNasa'r, no. 5418.
nez 4"-5r-, Al Kubm,lo/3l4.
279s Al Umm, l6rla Aqrst afi'l, 8/18.

B
.t'J:ll
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t6g24l. Diriwayatkan iuga oleh Ad-Daraquthni2Tea f,611 hadits

ubaidh bin Hassan, dari Ayyub, dari Nafi" secara mafru" dengan lafazh:

,:jl' 'u'?'$'t;+i-t)Lq-r ;Uir {Budak 5nng di-tadbir tidak boleh

dijuat dan tidak pula dihibahkan. Dia adalah merdeka termasuk yang

sepeftiga).

Abu Hatim2795 6"rLu1u, "Ubaidah haditsnya mlnkar-"

Ad-Daraquthni mengatakan di dalam N ,Ilal,..Yang |ebih shahih

adalah mauquf" Al Uqaili2795 berkata, "Tidak diketahui kecuali dengan

Ali bin Zhabyan, sedangkan dia haditsnya munkar'"

Abu Zur'ah2797 1oo1*1u, "Yang mauquflebih shahih'"

Ibnu Al QaththanzTgS berkata, "Yang ntarfu'dha'if"' 
'

AlBaihaqinwbetl<ata."Yangshahihmauquf'sebagaimana
yang diriwasntkan oleh Asy-Syaf i'"

169251. Dia juga meriwayatkannlnzsoo 6ali jalur lainnya dari Abu

Qilabah secam muraL Bahwa seoftmg lelaki memerdekakan budaknya

setelah kematiannp, lalu Nabi $ menetapkannya dari yang sepertiga'

16926l. Dan meriwayatkannSp juga demikian dari

mauqufpadartya-ml

6gnl. Dia juga meriwayatkannyazsoz dengan sanadnya

Utsman bin Abu $;aiba6zao3, bahwa dia berkata, "Hadits Ali

Zhahnn keliru.'

27ea Sumn Ad-htqtuhni 14/138L
27es 41,L.1, w At-Ta'dil (5/961.
27e6 Adh-Dhu'a{a',lGrva Al Uqaili (3/234)'
27e7 IIal lbnu Abu Hatim l2/432/no- 2803)'
27eB Rot-r 41Wahm wa Al lham(3/5221.
27ee 4*g** At Kubm(10/314).
28oo 4"-5.-, N Kubm(LO/374).
zeol 16i6.

Ali secara

dari

bin
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* Hadits [Jmar: Bahwa dia membolehkan2s@ wasiat

budak berumur sepuluh tahun-

Telah dikemukakan pada pernbatnsan tentang wasiat.

* Hadits Aisyah: Bahun dia menjual budak
perempu.rn yang telah ditadbir-nya karena mensihimga-

Asf$nfi'i dan Al Hakim. Telah dikernukakan pada bab klaim

darah dan pembagian.

2962-t69281. Hadits Ibnu Umar: Elahwa dia men-bdbir
dua budak perempuan, dan dia telah menggauli keduan5Ta.

Malik di dalam Al Mutnththa '2805 dad Naft', daringra, dengan

redaksi ini. Dan Asy-Syafi'i darinln, dengan redaksi irri-2806

2802 p"6u1o1 ini mengesankan bahwa itu adalah Al Bailraqi, pdatnt sebenamyra ihr
terdapat di dalam riwalrat Ibnu Majah, piU Saarrqp, no- ?514- Dernikian fuga
png disebutkan di dalam AlMrAlMtnirPlllV-

2&e 16i4
zeo+ pn2g.
2fi5 14r,*litha' Al Imam Matik,12/8141.
2ao6 41 (lrrr, karya AsySyafi'i, (8/251.
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diYIL].g
KITAB KITABAI*I}7

| lti, \f 9b'rf 6rv itG( ; ,L-y.[rrr r]-r rrr
.+ oYJ! Y ?; * e il' '^tbl ,ri.q G

2963-169291. Hadits:'Barangsiapa membanfu orang

yang berhutang, atau muiahid atau budak mukata?sos wfiul<

pemerdekaan dirinya, nisca5n NIah akan menaunginya di
dalam naungan'Nya pada han di mana frdak ada naungan

selain naungan-Nya."

Al Hakimz8oe d66 hadits Sahl bin Hunaif dengan sanad ini,

dengan lafazh: *t e $t<i \f 9:r-* e tto'tf !, E ,). t:+* oOi 7
.ff if ,y | #hr eGf (knnssiap mentbantu muiahid (peiuang) di jalan

Allah atau oftrng 5nng berhutang yang dalam kesulitan atau budak

mukatab unfuk pemerdekaan dirinSm, maka Allah akan menaunginya

pada hari dimana frdak ada naungan selain naungan-N5nl- Al

Baihaqi2810 darinya dengan sanad tni.

2807 p"6666rr pernerdekaan budak dengan menyerahkan sejurnlah harta kepada

pemiliknla dengan cara mencicil dalam iurnlah tertentu, di mana pemiliknya

membuat catatan pembayarannyra, dan jika budak tersebut telah melunasi cicilan

kemerdekaan dirinp pada waktunya, maka dia menjadi orang yang merdeka.
2808 Budak mukabb adalah budak yang dimerdekakan oleh pemiliknya dengan cara

kitabah.
28oe Al Musbdmli (2/97-98, 217).
28to As\1umlt Al Kubm(1\/741.
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,,o oi, , -,./ Jcl t ,,',Zll, t-
.f .D ,y' C tl W UKl.lt :e,,-y . [r rr .]-v t r t

2964-16930l. Hadits: - Budak mukatab itu tetap
menjadi budak selama pembayarannya masih tersisa
meskipun hanya safu dirham."

Nanti akan dikemukakan, dan telah diriwayatkan juga oleh Malik

di dalam AJ MuwathlSu'2871dari Nafi', dari Ibnu [Jmar, secara mauqull

Diriwayatkan juga oleh lbnu Qani' dari jalur lainnya, dari Naft',

dari Ibnu Umar secara mafru',dan dia menilainya qac:t1.2872

,. o , ( o . c.t o o. I

,yL * ,yl'* *-# i. :* a)-.[rrrt]-rlro
/a.a

'i'tiq'u# C.tt'*;g:it
2965-1693U. Hadits Amr bin Syu'aib, dari ayahnya,

dari kakeknya, 'Budak mulatab ifu tetap menjadi budak

a37L 14u,*slitha' Al hnam MalikQn8T.
2812 Denrikian yang dikatakan oleh Al hafizh. haditsn5ra Driwayatkan oleh Ibnu hazm

di dalam Al Muhalla (9/2371, dari jalur Abdul Baqi bin Qani', ynng mana dia
mengatakan, "Dan dari Flur Abdul Baqi bin Qani', perawi kedustaan, dari Musa
bin ZakariSra, dari Abbas bin Muhamrnad, dari Ahmad bin Yunus, dari husyaim
bin Ja'far bin Iyas, dari Nafi', dari hnu Umar," lalu dia menyebutkannya,
kemudian mengatakan, "lni khabar palsu, tidak diragukan lagi. Sama sekali tidak
dikenal dari hadits Abbas bin Muhammad, tidak pula dari hadits Ahmad bin
Yunus, tidak pula dari hadits husyaim, tidak pula dari hadits Ja'far bin lyas, tidak
pula dari hadits Nafi', dan tidak pula dari hadits hnu Umar. Akan tetapi dikenal
dari perkataan Ibnu Umar dan yang lainnya, dan tidak diketahui pula dari Musa
bin Zakariya." Demikian Srang disebutkan oleh hnu hazm, dan demikian dia
menilainya cacat. Begitu juga yang dinukil oleh hnu Al Mulaqqin di dalam l/
Badr Al Munir 9/7+745, dimana bagian awal redaksi ynng menyebutkan hnu
hazm rontok, sebagaimana png diisyraratkan oleh pentahqiq. Dan tampaknyg_hal
itu juga rontok dari naskah Al hafizh hnu hajar, maka diduga bahwa pencaiatan
itu dari hnu Qani", padahal bukan darinya, tapi pencacatan dirinya. Wallahu

a'lam.
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selama pembayarannya masih tersisa dari kitabahnya

meskipun hanya satu dirham-"

Abu Daud2813, An-Nasu'i2gL4 dan Al Haldm2815 dari beberapa

jalur periwayatan.

Diriwayatkan juga oleh An-Naru'i2816 dan lbnu 11i66r",2817 6uti

jalur lainnya, dari hadits Atha', dari Abdullah bin Amr bin Al'Ash, di

dalam hadits yang panjang. l-afazhnya, ,t'rl yV & Ergl OS ti'i
W'fi ,iSrl\t6;g,i6 (Dan barangsiapa menjadi budak mukatab dengan

nilai serafus dirham, lalu dia melunasingn keruali safu uqijnh, maka dia

masih tetap sebagai budall.

An-Nasa'i berkata, "lni hadits munl<ar- Dan menurutku ini

salah."

Ibnu Hazm2818 berkata, "Atha' ini adalah Al Khurasani, dia

tidak mendengar dari Abdullah bin Amr."

Asy-Syafi'i2819 mengatalml't tentang hadits Amr bin S5ru'aib,

"Aku tidak mengetahui seorang pun yang meriwayatkan ini selain Amr

bin Syu'aib, dan aku tidak pemah melihat seorang pun dari kalangan

ahli ilmu yang aku rela terhadapnya, lrang memvalidkannya. Dan

berdasarkan ini fatwanya para mufti."

28L3 5**r 4bu Daud, no.3926.
28L4 4"-5*147 Al Kubm, kann An-Nasa'i, rc- 25026.
28rs N Musbdmli (2/2181.
2816 4t3*rr7 Al Kuba karrra ArNasa'i, no- 25O27.
2817 Shalili lbni hibba terbitan Al lhsan, r'p.4327-
zeu 7y 114r1iu11u l9/Zgll.
2s19 Uh. Mul<hbshar Swan Abu Daud, tor!,a Al Murdziri, 5/3t36'
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1 "^-ts;;..',>:rl;Lr ril' ;."i. q* . [r r rr]- y I 1 1

,fi;ri ,b'&i c;€i,t}t ,tlk; )_&6.t:!:llui ,Wq
',,tSt *: okbf yr tro, ,:f r.J,

2966-169321. Hadits Barirah: Bahwa dia meminta
tolong kepada Aisyah dalam kitabalrnya, maka Aislrah
berkata, 'Jika mereka mau menjualmu dan wala\nya
milikku, maka aku akan membayar kepada mereka
sekaligus.' Lalu Barirah pun mengkonfirmasi mereka,
namun mereka menolak menjual kecuali walarnya milik
mereka ... al hadits.

Muttafaq alait?gzo dari hadits AisSnh.

169331. DiriwaSntkan juga oleh An-Nasa'i2821 duri hadits Barirah
sendiri.

,J li *'*-i'^fr :ode L-*.[r rrr]-v I rv

tr**S*,f ttft,a,t,sw

2967-169341. Hadits Utsman: Bahwa dia marah kepada
seorang budaknya, lalu dia berkata, 'Aku pasti akan
menghukulrunu, atau meng-kitabahmu dengan dua kali
cicilan.'

Al Baihaqi2822 d*ijalur Muslim bin Abu Maryam, dari seorang

lelaki, dia berkata, "Aku pemah menjadi budaknya Utsman ..." lalu dia

282o TuPriin* telah dikemukakan.
2821 4"-5r-, Al Kubm, no. 5017.
2822 4u-5*-, Al Kubm, LO/320-32L.
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menceritakannya panjang lebar, dan di dalamnya terdapat kisah Az-

Zubair bersamanya

2968-169351. Hadits Ni: "Kitabah dua kali cicilan-'

Ibnu Abu Syaibah2823: Abbad bin Al Awwam menceritakan

kepada kami, dari Hushain Al Haritsi, dari Ali, dia berkata, "Jika budak

mukatab menunggak dua kali cicilan s@ara berturut-turut maka dia tidak

menunaikan cicilannya, sehingga dia dikembalikan kepada stafus

budak."

J}'il[.'J;:, :i1tat *'fi,i:; . [r r rr]- y 1 1 1

,r*'-;.t:y!,i
2969-169361. Perkataan penulis: Adatah maglhur dari

para sahabat dan generasi setelah mereka baik secartr

perkataan maupun perbuatan, bahwa ldtabah ifu dua kali

cicilian.

Diriwa3ntkan oleh Al Priifx4riana dari penrbatan Utsman dan

Ibnu Umar. Disebutkan juga oletr Psgarang dari Ali, sebagaimana yarng

telah anda lihat.

;:,3n J53t *'4:'S **.[rrrv]-Ylv.
..4q

282s 714ut6ro.1:lbnu Abu Svibla no. 143[.
2824 Asa$,,nan Al Kubmllo/320, 335)
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2970-169371. Hadits Ali: 'Dihapuskan dari budak
mukatab sekitar seperemp at kitabalrnya.'

An-Nasa'i2825 dan Al Hakim2826 6*i jalur Abu Abdurrahrnan

As-Sulami, dari Ali, secara marfu' dan mauquf2827 An-Nasa'i

m.nshahihkan yang mauquf. Demikian yang dikatakan oleh AI

Baihaqi2s2a dan Ad-Damqutturi. 2829

Abdul Haqzsso berkata, "Diriwayatkan oleh Ibnu Juraij, dari

Atha' bin As-Saib, dari As-Sulami, secara mar{u'. Ibnu Juraij

mendengar dari 'Attra' setelah kacau, dan riwayat yang

mauquflebrh slmhih! ..

jJ f*'Jk'fi ,# utL-*.[rqr,r]-y1v\
.+YT -A'.:J. '4b L-i ,fr:'-:i -,;W, -#

2971-t69381. Hadits Ibnu Umar: Bahwa dia meng-
kitabah budaknya dengan harga tiga puluh lima ribu dirham,
dan dia menggugurkan darinya lima ribu.

Malik di dalam Al Muwah71i71;u'283t dengan redaksi ini.
Diriwayatkan juga oleh Al Baihaqi2832 4*i jalur Ayyub, dari Nafi', dari
hnu Umar

2825 4"5r^, Al Kubm, karya An-Nasa'i, no. 5034-5038.
2a% AlMusadmkengn.
2827 9i dalam naskah aslinya dicanfumkan: mauguf dan marfu', sedangkan yang saya

cantumkan di sini dari naskah M dan h.
2828 4t-5* ', At Kubm(lO/3291.
282e nal Ad-Dataquthni (4/L641.
28so Al Ahlia,n Al Wustha (4/2L).
2831 Muwatlitha' Al Imam Matik(2/788).
2832 4t-5ur* Al Kubm (10/330).
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if-r,iF ,'e$t * ,tj q*.[rrrr]-YqvY

'f):i*r;t;lt4?r# e'n
2972-169g9l. Hadits Abu Sa'id Al Maqburi: *Aku dibeli

oleh seorang peremptran dari Bani l.aits di pasar Dzul Majaz

dengan harga fujufuzaea rafus dirham...' al hadits.

Diriwaptkan oleh Al Baihaqiza3a secam lengkap.

2973-16940l. Perkataan penulis: Diriwayatkan dari

Umar tentang pemaksaan majikan bila budak mulatablnyal
telah melunasi cicilan sebelum unltuntn.

Ad-Daraquthni2sils dari jalur Sa'id bin Abu Sa'id Al Maqburi,

dari ayahnya, dia berkata, "Seomng perempuan dari Bani laits

menrbeliku..." lalu dia menyebutkan kisahnya bersama Umar, dimana

Umar memaksanya (si pemilik) unfuk menerima uang pembayaran

ldtabah darinya (dari budaknya) yang dibaprkan lebih cepat (sebelum

waktunyn).

za3s len22l.
2834 4t-9r-7 Al Kubn $0/33413351.
2835 suoan Ad-hrqudrnl l4/12A.
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KITAB UMMAIIATW AUIIJ4D2836

; -:ilr{;t6,{& i; q*-.[rrtr]-vrvt
-+;:"*i? ,.4u,#

a.

29744694U. Hadits Ibnu Abbas: " Budak perempuan

manapun Wng melahirlan amk dari tuann57a (pemililm5fl,

mala dia merdel<a *telah kematian (fuan)nya-"

Ahmad,2837 Ibnu Majah,z8s Ad-Damquthni,z&s9 N guLi-284)

dan Al Baitaq1.28a1 Hadits ini mempunyai banyak jalur periwayatan. Di

dalam sanadnya terdapat Al Husain bin Auullah Al Hasyimi, dia sangat

dha'if.

t6g42l. Disebutkan di dalam riwa}nt Ad-Daraquthni284z 6* 61

Baihaqim dari hadits hnu Abbas ltrya: "Ummul walad adalah

merdel<a walaupun kegagmn-" Sanadnya sangat dha if'

' Yang benar, bahua ifu dari perkataan Ibnu Umar.

2836 Budak perempuan png melahirkan anak tuanny'a -Pen'
u337 14*nutr Al Inatn Ahmad, l/3L7 -

2838 5* r lbni Majah, no. 2515.
28E e surur Ad-Dataquthni, 4/13G133.
2w AlMusadnk 12/191.
?-84L 4"-grr47 Al Kubn (L0/W-471.
2e42 Swzatr Ad-Damquthni l4/L3Ll.
2e43 1y5**, At Kubm (L0 /%1.

>V")i *dl'-\f
///
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oq,at'&:St ij'rf q : / ir er;6. [r r rr]-v rvo

i;1w
2975-169431. Hadits Ibnu Umar: "Apabila seori,ng

Ielaki mendapat kenrunan dari budak perempuannya, Ialu

dia meninggal dengan meninggalkannya, maka .bdak
perempuern ifu merdela-"

Ad-Daraquthnizru dan Al Baitnqi2&ls secara marfu' dan

mauquf, Ad-Daraquthni berkata, "Yang benar adalah mauquf dari lbnu

Umar dari Urnar." Dernikian juga yang dikatakan oleh AI Baihaqi dan

AMul Haq.zaas Dernikian juga 5nng diriwayatkan oleh Malik di dalam.4/

Muwaththa',2847 mauqufpada Umar.

Pengamng At thmmmengatakan, "!ang dikenal dalam hal ini

adalah mauquf, narnun yarry memarfu:kannlra tsiqah." Pendapat lain

menyebutkan, "Tidak shahih musnadnya." (penyandarannya kepada

Nabi #).

;J.: *t *a?', J-'fi,L1-.[rrtt]-rrvr
.6i:, q;?"1 d-.,6

2g76-l69Hl. Hadits: Bahwa beliau * bersabda

mengenai Mar[nh, " Dia dimetdel<al<an oleh anakn5ra-"

Ibnu Majafizaee dari hadits hnu Abbas dengan lafazh:

Disebutkan tentang ummu hrahim (yakni Mari!,ah Al Qibthiyah) di

2844 5rr2r7 Ad-hrqudTrri l4/lil, 1351.
2w ,As-Sumn Al Kubn(l0/34*Wl.
2e46 Al Ahkan Al Wisha$/U.
28a7 Muwadidia' Al Innm luklik en76l.
zag 5**, lbni Majah, rc. ?5L6.
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hadapan Rasulullah $, maka beliau bersabda, "Dia dimqdel<akan oleh

analm5a."

Di dalam sanadnp terdapat Husain bini AMullah, dia sangat

dha'if.

Al Baihaqi2849 berkata, "Diriwa ratkan dari hnu Abbas, dari

perkataannya." Dia juga berkata, "Hadits ini ada cacatnSn, diriwalntkan
oleh Masruq, darl lkrimah, dari Arnr, dari Khushaif, dari Ilnimah, dari

hnu Umar, dari [Jmar." lalu dia berkata, "Maka hadits ini kernbali

kepada (Jmar."

Ada jalur periwaptan lainn5a yang diriwayatkan oleh Al
Baihaqi2850 dari hadits hnu [ahi'ah, dari Ubaidullah bin Abu Ja'far:
Bahwa Rasulullah $ berkata kepada Ummu hmhim (!/akni M*iyuh),
"hgkau dimqdekalan oleh anakntu." Hadits ln mu'dhal (gugw dua

atau lebih perawi di dalam sanadnya s@ara berurutan).

Ibnu Hazm285l berkata, "htr shahih dengan suafu sanad yang

para perawinya tsiqah, dari hnu Abbas." Kemudian dia

menyebutkannyazssz d*ijalur Qasim bin Ashbagh, dari Muhammad bin

Mush'ab, dari Ubaidullah bin Amr, yaitu Ar-Raqi, dari Abdul Karim Al
Jazari, dari lkrimah, dari Ibnu Abbas.

Dtanggapi oleh hnu Al Qaththanzs3r Bahwa kalimat "dari

Muhammad bin Mush'ab" adalah kalim, sdangkan png benar adalah

"Dari Muhammad", gdfu hnu Wadhdhah, dari Musha'b, yaitu Ibnu

Sa'id Al Mishshis-hi, ada kelernahan padanya.

2ile As\1ulan At Kubn (tD/3/.Ftl.
?ffi 4"5*-, Al Kubn (10/3!j7I
2861 4174,1n69n19,t.
N2 At Muhatta(g/LB).
N3 Ratan At Wahm m At than 12/81{fl1.
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2977-169451. Hadits Ibnu Umar: 'Ummul walad fidak
boleh dijual, dan kemer'dekaaqrya karena kematian tuanngn.'

Ad-Damquthniz8il dengan maknanya, dan sanadnya telah

dikernukakan.

2g78-t1g46l. Hadits Jabir: 'Kami pemah menjual
ummahatul aulad di masa Rasulullah *: dan kami

memandang bahwa ifu fidak apa-apa."

Ahnad,28ss AqfSSnfi'1,?S!i6 An-Nasa'1,2S7 hnu Ma1ah2858 d6,.,

Al Baihaqi2859 6uri hadits Abu Az-Zubair: Bahwa dia mendengar Jabir

berkata, "Kami pemah menjual umrnaful aulad, serhentara Nabi $
masih hidup. Kami menrandang ifu fidak apa-apa."

169471. Diriwayatkan juga oleh Abu Daud,2850 16,',,, 11i66u,',2861

dan Al 11uLim2862 dari hadits Jabir juga, dengan tambahan: "dan pada

masa Abu Bakar." Disebutkan juga di dalamnyaza53r "Lalu pada masa

Umar, dia melamng kami, maka kami pun tidak lagi melakukannya."

169451. Diriun5ntkan juga oleh Al Hakim2854 dari hadits Abu

Sa'id, sanadnyia dha'if.

2M Sumn Ad-hraquttrn $/l*L351.
2855 74**4 Al Iman Ahmad 13/3211.
2856 tr'4u'ri1r1 ,4s-1umn wa Al Abar, no. 6137.
2857 As-sunan Al Kubm, karya An-Nasa'i, no. 5039, 5040.
2858 5t*, Ibni Maj.ah, no. 24L7.
285e Asl1u1an At Kubn(l0/3/l$\.
2860 5r*r 4bu Daud, no. 3954.
2a67 5tru1ii1i lbnu Hibban, terbitan Al lhsan, no.4324.
2862 At Musbdmti (2/L91.
2863 yu6ri' dan menambahkan iuga. Dernikian dari anotasi naskah aslinf.
2864 Al Mushdmti (2/78-191.
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AI Baihaqiffi berkata, "Dari jalw-jalur periwalntan itu tidak ada

sestrafu pun lnng menunjukkan bahwa Miau $ mengetahui ifu dan

menyetujuin3;a."

Aku katakan: Benar, hnu Abu Syaibah meriwayatkan di dalam

Mushannafnya dari jalw Abu Salamah; dari Jabir, 5rang menuniukkan

hal itu.

AI 111-11r11-61zss0 berkata, "Kemungkinannya bahwa2867

menjual ummahaful aulad duhrqn dibolehkan, kemudian Nabi *
melamngnya di akhir masa hidupnln. Namun larangan ifu fidak

masyhur. lalu ketika sampai pada rnasa Umar, dia melamngnya."

2979-169491. Perkataan penulis: Ibnu Az-Zubat
menyelisihi dalam hal itu-

Al Baihaqi2868 6uri beberapa jalur, di antaranya: Dari Ats-Tsauri,

dari Abdullah bin Dinar, dia berkata, "Dua lelaki datang kepada hnu

Umar, lalu dia berkata, 'Dari mana kalian bedua datang?' Keduanya

menjawab, 'Dari tempat Ibnu Az-Zubair, dia menghalalkan bagi kami

beberapa hal yang engkau hammkan atas kami.' Ibnu Umar berkata,

'Apa yang dia halalkan bagi kalian?' Keduaqn menjawab, 'Dia

menghalalkan bagi kami menjtnl ummahaful aulad.' Ibnu Umar berkata,

'Tahukah kalian bahwa Abu Hafsh Umar telah melarang (ummul walad)

dijual, atau dihibahkan, atau diuariskan. Da (pemilik) boleh

menggaualin5ra selama mam hidupnya, lalu jika dia mati, maka budak itu

merdel(a'."

tffi tr"3r-rAlltubnlloffi1.M Ma'artm As-ruran (5/4141.
%7 wnzsl.
2w /B$u,En Al Kubr4 $O/346il.
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2980-Perkataan penulis:'sesungguhnya para sahabat
sepakat bahwa , tidak boleh menjual ummahatul aulad, di
masa Umar dan Utsman.' Dia juga berkata, 'Yang masyhur
dari Ali, bahwa dia berkata, 'Pendapatku pemah sarna
dengan pendapat [Jmar, bahwa ummahafuI aulad tidak
boleh dijual, kemudian aku memandang bolehnya menjual
mereka.' Maka Ubaidah bin Amr berkata, 'Pendapatrnu
bersama pendapat Umar lebih kami suakai daripada
pendapatmu sendirian.' [.alu dikatakan bahwa dia menarik
kembali pendapatnlra ifu."

Aku katakan: Yang pertama disebutkannya sebagai kesimpulan

dari hadits Ali. Hadits Ali itu:

t6950]. Diriwagntkan oleh AMurrazzaqzs6g lari Ma'mar, dari

Ayyub, dari Ibnu Sirin, dari Ubaidah As-Salmani: "Aku mendengar Ali
berkata, 'Pendapatku sarra dengan pendapat Umar mengenai

ummathul aulad bahwa mereka Udak boleh dijual, kemudian setelah itu

aku memandang bolehnya mereka dilual.' Maka Ubaidah berkata

kepadanya, 'Pendapahnu dan pendapat Umar dalam jama'ah lebih aku

sukai daripada pendapatmu dalam perpecahan."'

Sanad ini dianggap sebagai sanad yang paling shahih.

Diriwa5ntkan juga oleh Al Baihaqi2sTo 66 jalur Ayyub

1695U. Ibnu Abu Syaibah berkta, "Abu Khalid Al Ahmar

menceritakan kepada kami, dari Isma'il bin Abu l(halid, dari fuy-Sya'bi,

dari Ubaidh, dari Ali, dia berkata, '[Jmar meminta pendapatku tentang

menjual ummahaful aulad, lalu aku dan dia sama berpendapat bahwa

bila mereka melahirkan (anak fuannya) maka mereka merdeka. Maka itu
pun diberlakukan Umar di masa hidupnya (di masa ktrilafahnya), juga

t16e Mushannaf Abdinazaq, no. 13224.
374 As-Sunan Al Kubra (L0/343-381.
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oleh. Utsman di masa hidupnya (di masa ktrilafahnya). I--alu ketika aku

memegang khilafah, aku memandang unfuk tetap menjadikan mereka

sebagai budak (yuhi boleh dijual.'" Asy-Sya'bi berkata, "[alu lbnu Sirin

menceritakan kepadaku, bahwa dia mengatakan kepada Ubaidah, '[-alu

bagaimana pendatnu?' Dia menjawab, 'Pendapat Umar dan Ali dalam

jama'ah lebih aku sukai daripada pendapat Ali yang berbeda itu."'

Kemudian tentang perkataannya: "lalu dikatakan bahwa AIi

menarik kembali pendapatorya ifu."

Aku katakan:

16g521.Itu Diriwa3ntkan oleh AMurrazzaq2sTl dengan sanad

shahih. Wallahu a'lam.

N t Mushanrnf Abdhraaq, no. 13224.
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Akhir Kitab

Selesai sudah ringlosan takhnihadits-hadits Ar-Rafi'i & karya

panutan dan pemimpin kami, Aslrstnikh AI Imam yang sangat AIim,

yang mengamalkan ilmunya, lnng sangat berilmu, ruiukan pam

penghafal hadits, penghafal hadits di masanyn, safu-satunya di masanya,

sandaran pada penghafal hadits dan pam pengkaji hadits, obor agama,

Abu Al Fadhl Ahmad bin Ali bin Muhammad Al 'Asqalani Asy-Syali'i,

png masyhur dengan sebutan Ibnu Hajar, mhimaliullali.zsTz

Di tangan hamba gnng sangat membufuhkan Allah Ta'ala,

Ahmad bin AMullah Al Muqri, pendidik pam putera mahkota di Syam

pada bulan Dzulhijiah, tahun delapan mtus lima puluh lima.

Kemudian setelah ini dikernukakan sebagai berikut: Beliau

mhimahullah berkata, "Telah diselesaikan oleh peringkasnya, Ahmad

bin Ali bin Halar sebagai komentar pada bulan Syawwal tahun delapan

ratus tiga belas, sambil mernuii kepada Allah dan bershalawat dan

bersalam untuk Nabi-Nya, Muharnrnad beserta keluarganya dan para

sahabatnya. Kemudian selesai darinya sebagai kelanjutan pdda bulan

Jumadal Akhirah tahun delapan mtr.rs dua puluh."

Kemudian di akhir naskah disebutkan sebagai 6"riL62873'

Naskah ini yang diberkahi ini telah disandingkan dengan naskah yang

saya bacakan kepada pengarang.

Beliau mhimahullah menulis dengan tangannya setelah selesai

dibacakan kepadanya, Alhamduffiah, semoga shalawat dan salam

2872 pir"6,r66p pada anotasi nasloh aslin!,a sebagai berikut: Ini tulisan Al hafizh

Burhanuddin An-Naji mfiirnahulhh Ta'ala. Dia penulis sejumlah anotasi dan

tambahan di dalam htab ini.
zats 1gn24l.
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dilimpahkan kepada hamba-Nya yang terpilih. Amrm 6a?il Sermn (isi)

kitab ini telah dibacakan kepadaku, dan jilid ini adahh yang,keernpat

darinya, pemiliknya adalah panutan yang mulia nan Alim, yarg sarryat

berilrnu, pemuka pam pepgajar, pemberi faidah kepada para pentnftrt

ilmu, Tajuddin Abdullah bin Umar bin AI Husain bin Ahmad bin Al
Hasan bin Hamzah bin Muhammad bin Nashir bin Ali bin Al Husain bfoi

Isma'il bin Al Hasan bin Ahmad bin Muhammad bin Isma'il bin Ja'far

Ash-Shadiq Asy-Syafi'i Al Husaini. Telah disandingkan dengan asalnla

yang dengan tulisan saya, dan saya telah mengizinkannya unfuk

meriwayatkannya dari saya dengan riwayat saya untuknya pada asalnya

dari guru karni Al Hafizh Al 'Allamah Siraj Umar bin Ali bin Ahmad Al

Anshari, yang masyhur dengan sebutan lbnu Al Mulaqqin, dan riwayat

saya dari guru€uru lainnya. Dan juga unfuk meriwayatkan dari saya

semua yang boleh diriwayatkan dari saya berupa pendengaran dan

Uazah, dan apa-apa yang telah saya kumpulkan, serta syair dan prosa.

Hal itu pada majlis-majlis yang berakhir pada tanggal dua puluh delapan

Jumadal Ula, tahun delapan ratus tiga puluh sembilan. Dikatakan dan

dituliskan oleh Ahmad bin Ali bin Muhammad bin Muhammad bin Ali

bin Ahmad Al 'Asqalani Al Ashl, Al Mishri, sambil memuji (Allah) serta

bershalawat dan beralam (untuk Nabi-N5n). Selesai ... Semoga shalat

dan salam dilimpahkan kepada panutan kami, Muhammad, beserta

keluarga dan para sahabatngra.

Kemudian ditutup dengan tulisan ini:

Selesai pengajuan naskah png diberkahi ini pada hari kedua

bulan Allah Muharram nan suci Sernoga Allah menghidupkan

pengarangnya dalam kebaikan dan kesehatan dengan anugerah-Nya dan

kemuliaan-Nya serta kemuliaan Muhamrnad Nabi-Nya $.
Hamba yang sangat membutuhkan Allah, Abu Abdunahman

Muhammad Ats-Tsani bini Umar, sernoga Allah memperlakukannya
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dengan kelembutan-Nya dan pemaafan-Nya, berkata: Telah sglesai

dengan pertolongan dan pefunjuk Allah, pendokumentasian nash-nash

I;itab ini pada malam Senin ketiga dari bulan Allah yang suci, Dzulhijjah,

tahun seribu empat ratus dua uluh empat dari hijrah Nabi $. Kemudian

selesai saya menyamakan dengan asal-asal manuskripnya, di pagi hari

Sabtu, awal Rabi'ul Awwal, tahun seribu empat ratus dua puluh enam,

di Madinah Al Munawwarah, selnoga sebaik-baik shalawat dan salam

dilimpahkan kepada penghunin5n.
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