
~sungguhnya segala puji hanya bagi Allah, kami memu
jiNya, memohon pertolongan dan ampunan kepadaNya. Kami 
berlindung kepada Allah dari kejahatan diri-diri kami dan dari 
keburukan amal perbuatan kami. Barangsiapa yang diberi pe
tunjuk oleh Allah, maka tidak ada yang dapat menyesatkannya, 
dan barangsiapa yang disesatkanNya, maka tidak ada yang da
pat memberinya petunjuk. Saya bersaksi bahwa tidak ada tuhan 
yang berhak disembah kecuali Allah semata, tidak ada sekutu 
bagiNya, dan saya bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba 
dan RasulNya. 

~e z,;.~:1~t~l~.;i1;LA~ ~ ~~\~\~ &.J,t;A, 
"Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah de
ngan sebenar-benar takwa kepadaNya; dan janganlah sekali-kali 
kalian mati kecuali dalam keadaan Muslim." (Ali Imran: 102). 

~0~~ 
"Wahai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan kalian yang 
telah menciptakan kalian dari diri yang satu (Adam), dan darinya 
Allah menciptakan istrinya; dan dari keduanya Allah memper
kembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan ber
takwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) NamaNya 
kalian saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hulnmgan 



silaturahim. Sesungguhnya Allah selalu mengawasi kalian." 
(An-Nisa': 1). 

~ ~a~ 0~~ 1;I,1J_;~q~q;.;1:&.Jr~~, 
~ 0 L:_~ G; s, .ili ~_; ;&r ~ ~_; ~_;~ ~ ..;f~ 

"Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada 
Allah dan katakanlah perkataan yang benar, niscaya Allah mem
perbaiki bagi kalian amalan-amalan kalian dan mengampuni bagi 
kalian dosa-dosa kalian. Dan barangsiapa menaati Allah dan 
RasulNya, maka sesungguhnya dia telah mendapat kemenangan 
yang besar." (Al-Ahzab: 70-71). 

Amma ba'du; 

Saya memohon pertolongan kepada Allah untuk meneliti 
Kitab Bulugh al-Maram min Adillah al-Ahkam, karya al-Hafizh al
Kabir Ahmad bin Hajar al-Asqalani ~, dengan tujuan (melalui 
apa yang saya kerjakan ini) untuk menerbitkan kitab yang penuh 
berkah ini dengan baik; semampu dan sebisa saya. Dan itu dengan 
cara membandingkannya pada tiga naskah manuskrip, kemudian 
meneliti lafazh-lafazhnya. Demikian juga mentakhrij hadits
haditsnya dengan takhrij yang ringkas, di mana saya berusaha 
dengan antusias mencantumkan penilaian-penilaian syaikh dan 
ustadz saya, al-Allamah al-Muhaddits Muhammad Nashiruddin 
al-Albani ~W-, sehingga penuntut ilmu bisa mengambil manfaat 
dengan kitab tersebut sebanyak mungkin. 

Hal itu adalah untuk memenuhi keinginan saudara tercinta 
yang sangat berantusias pada ilmu dan penyebarannya, Abdullah 
bin Nashir ad-Dusari -semoga Allah memberinya petunjuk dan 
taufik kepada kebaikan-. Saya memohon kepada semua saudara 
yang mengambil manfaat dengan terbitan ini untuk mendoakan 
saya dengan doa yang shalih, ketika dia sendiri. Dan hanya 
Allah-lah Dzat Yang saya minta, agar Dia mengampuni saya, 
saudara-saudara saya, guru-guru saya, dan seluruh kaum Mus
limin. 



~alam memberi harakat kitab ini, saya berpegang pada 
tiga naskah manuskrip: 

Pertama: Naskah lama yang disalin oleh penyalinnya dari 
naskah al-Hafizh lbnu Hajar ~, di mana penyalinnya selesai 
menyalinnya pada malam Jum'at, 3 Jumadil Akhir 874 H, dan 
penyalinnya telah menaruh perhatian kepadanya dengan cara 
mendengar dan membandingkan naskah yang ditulis dengan 
naskah asli, di mana beliau menghadapkannya beberapa kali 
sebagaimana hal itu tampak jelas dari komentar-komentar beliau 
pada akhir lembaran, di mana beliau berkata, "Telah sempurna 
pembacaan naskah dari awal hingga akhir kitab ini dengan kitab 
asli pengarangnya -semoga rahmat Allah tercurah kepadanya
melalui tangan pencatatnya, Umar at-Tata 'i", kemudian beliau 
berkata, "Telah sempurna pekerjaan menghadapkan (memban
dingkan) dari awal hingga akhir kitab ini pada kitab asli yang 
muktabar -segala puji bagi Allah- oleh pencatatnya Umar Ali at
Tata 'i", dan beliau juga berkata, "Pencatat dan pemiliknya, Umar 
bin Ali at-Tata 'i telah membandingkannya dari awal hingga 
akhir kitab ini pada kitab asli penulisnya yang ditulis dengan 
tulisan tangannya, dengan seluruh kesungguhan dan kesang
gupan, sehingga kitab ini valid, insya Allah." 

Jumlah kertasnya mencapai 183 lembar, dan tulisannya 
sangat bagus, dan beliau sangat memperhatikan naskah ini dari 
sisi harakatnya, di mana beliau telah memberi harakat terhadap 
kalimat-kalimatnya. 



Adapun penyalinnya, maka beliau adalah Umar bin Ali 
bin Sya'ban at-Tata'i al-Azhari al-Maliki. As-Sakhawi (salah 
seorang murid al-Hafizh Ibnu Hajar yang wafat 902 H.) telah 
menulis biografinya dalam Kitab adh-Dhau' al-Lami', 6/106, dan 
beliau berkata di dalamnya, "Beliau dilahirkan kira-kira tahun 26 
(maksudnya tahun 826 H) di Tata. Beliau tumbuh di sana lalu 
menghafal al-Qur'an, lalu beliau pindah dari sana pada usia 30 
tahun pada masa-masa akhir pemerintahan azh-Zhahir J aqmaq, 
lalu beliau tinggal di al-Azhar .... " hingga beliau berkata, "Beliau 
ahli dalam bidang fikih dan memiliki andil dalam bidang lain
nya. Beliau banyak mencari hadits, mendengar Shahih al-Bukhari 
sampai selesai di azh-Zhahiriyah al-Qadimah dan memperde
ngarkannya kepada anak-anaknya. Beliau menulis dari saya pada 
sebagian majelis-majelis imla'. Beliau pemah berhaji, dan duduk 
untuk membacakan kepada anak-anak di al-Aqbaghawiyah, 
maka mereka mengambil manfaat dengannya, generasi demi 
generasi. Dan di antara para jamaahnya ada yang menjadi se
jumlah orang yang terkemuka di berbagai madzhab, bahkan 
beliau menjadikan para siswa membaca, dan beliau juga mem
berikan fatwa. Kemudian beliau melemah dan gerakannya se
makin berkurang, dan beliau menjadi salah satu pendahulu al
Jami ', dan beliau adalah sebaik-baik laki-laki. 11 

Dan saya memberi nama naskah ini dengan nama naskah A. 

Kedua: Naskah yang bagus dan tulisannya juga sangat 
bagus, hc!-Ilya saja di dalamnya terdapat kekurangan dari hadits 
no. 648 sampai 678, dan jumlah kertasnya 128 lembar. Penyalin
nya selesai menyalinnya pada tanggal 11 Jumadil Ula 1264 H. 

Adapun penyalinnya, maka beliau adalah Muhammad bin 
Ahmad bin asy-Syafi'i. Dan saya menamakan naskah ini dengan 
naskah B. 

Ketiga: Naskah yang bagus dan tulisannya juga bagus, 
yang ditorehkan pada 262 lembar. Penyalinnya selesai menya
linnya pada waktu Shubuh Ha:ri Kamis, 11 Jumadil Ula 1265 H. 

Adapun penyalinnya, maka beliau adalah Ahmad bin 
Abdurrahman al-Mujahid. Biografinya terdapat dalam Kitab 
al-A' lam karya az-Zirikli, 1/148, di mana az-Zirikli berkata di 



dalamnya, "Ahmad bin Abdurrahman bin Abdullah al-Mujahid 
adalah salah satu di antara ahli fikih az-Zaidiyyah di Shan'a'. 
Kepemimpinan dalam mengajar dan berfatwa di sana berporos 
kepadanya. Beliau memiliki kecerdasan. Beliau menaruh per
hatian dalam mensyarah Nama-nama Allah yang paling baik (al
Asma' al-Husna). Beliau juga memiliki Kitab Fattl.ullah al-Wahid, 
yakni mukadimah ilmu tafsir, dan ar-Raudh al-Mujtaba fl Tahqiq 
Masa 'il ar-Riba. Beliau dilahirkan pada 1224 H dan wafat pada 
1281 H. 

Dan saya menamakan naskah ini dengan nama naskah C. 





1. Memberi harakat pada teks, dan hal tersebut dengan cara 
membandingkannya pada ketiga naskah manuskrip, dan 
metodologi saya dalam memberi harakat pada teks adalah 
menetapkan apa yang disepakati oleh kedua naskah. Ada
pun apa yang disebutkan sendirian oleh suatu naskah, maka 
saya memberikan isyarat kepadanya dalam catatan kaki, dan 
saya tidak keluar dari metodologi ini, kecuali untuk mem
berikan faidah tertentu, misalnya apa yang tercantum dalam 
naskah tersebut sesuai dengan yang terdapat dalam referensi
referensi asli, yang mana al-Hafizh menukil darinya, maka 
pada saat itu, saya menetapkan apa yang tercantum dalam 
naskah tersebut, dan saya mengisyaratkan dalam catatan 
kaki kepada dua naskah yang lainnya. 

Saya juga menetapkan semua perselisihan di antara ketiga 
naskah, kecuali masalah ungkapan yang sederhana seperti 
kata "Nabi dan Rasul", dan "Dikeluarkan dan Diriwayatkann, 
dan yang semacamnya. 

Saya tidak berpatokan untuk memberikan suatu tambahan 
dalam matan atau melakukan perubahan di dalamnya, agar 
kitab ini sampai di tangan pembaca sebagaimana ditinggal
kan oleh penulisnya, kecuali tambahan yang memang harus 
dilakukan dan maknanya tidak mungkin lurus ( dipahami) 
tanpa tambahan tersebut, namun ini jarang sekali, bahkan 
boleh jadi saya tidak melakukannya, kecuali pada satu tempat 
saja. 



Yang mendorong saya kepada pendapat ini adalah bahwa 
saya melihat sebagian di antara mereka telah menambahkan 
beberapa tambahan, dan banyak di antara tambahan-tam
bahan tersebut yang tidak diperlukan, bahkan pada sebagian
nya merupakan perbedaan riwayat pada kitab yang sama, 
dan khususnya Shahih al-Bukhari. Oleh karena itu, saya me
nyandarkan kepada naskah al-Yuniniyah dari ash-Shahih, 
karena dalam catatan kakinya terdapat penetapan riwayat-
riwayat ash-Shahih. · 

2. Menekankan kebenaran harakat teks. 

3. Mentakhrij hadits-hadits dan mencantumkan penilaian-pe
nilaian syaikh dan guru saya, al-Allamah al-Muhaddits 
Muhammad Nashiruddin al-Albani~ terhadap hadits
hadits tersebut, dengan menyandarkan hal itu kepada beliau 
berdasarkan sikap amanah ilmiah, hak para syaikh, dan 
menyelisihi jalan orang-orang yang suka menjiplak takhrij
takhrij beliau, namun tidak menyandarkannya kepada beliau. 
Dan di dalam kategori mereka (para penjiplak) -sayang se
kali- terdapat orang-orang yang menisbatkan dirinya kepada 
beliau dan berguru kepada beliau, dan tidak ada daya dan 
kekuatan, kecuali dengan (pertolongan) Allah. 

Catatan penting: Pada sebagian komentar, saya mengutip 
perkataan syaikh kami dan saya menyandarkannya pada komen
tar beliau terhadap Kitab Subul as-Salam, maka hendaklah di
ketahui bahwa syaikh kami memiliki beberapa komentar singkat, 
namun sangat berharga pada naskah khusus milik beliau dari 
Kitab Subul as-Salam, di mana para pewaris syaikh berkeinginan 
untuk mencetaknya, maka Allah memberikan anugerah kepada 
saya dengan meneliti komentar-komentar beliau ini sebelum 
mengirimkan kitab tersebut untuk dicetak, maka saya mengam
bil darinya beberapa komentar seputar masalah hadits ini, dan 
saya menambahkannya ke dalam naskah saya ini, dengan me
nyandarkan hal itu kepada beliau dan menandainya dengan 
kalimat, "Syaikh kami berkata dalam komentar beliau terhadap 
Kitab Subul as-Salam (manuskrip)", sebagaimana pada beberapa 



tempat, saya juga mengutip dari Kitab Shahih Abi Dawud (al-Umm), 
dan kitab inilah yang mana di dalamnya syaikh kami menelu
suri komentar terhadap hadits. Maka sungguh Allah telah mem
berikan anugerah kepada saya dengan mengkajinya sebelum 
menyerahkannya untuk dicetak. 

4. Mengingatkan adanya perbedaan lafazh yang dibawakan 
oleh al-Hafizh dengan yang tercantum dalam referensi-re
f erensi aslinya, kecuali yang biasanya masih bis a ditolerir di 
kalangan para ulama. 





cl}{in_gguh para imam telah mengumpulkan hadits-hadits 
hukum secara tersendiri dan memberinya bab-bab dalam karya
karya mereka, dan di antara para imam tersebut secara ringkas 
adalah: 

1. Al-Hafizh Abdul Haq al-Isybili yang wafat tahun 581 H, di 
mana beliau mengumpulkan hadits-hadits hukum yang ter
pisah dari hadits-hadits lainnya, dan karya beliau dalam hal 
ini adalah al-Ahkam al-Kubra, al-Wustha, dan ash-Shughra. 

2. Hadits-hadits hukum Abdul Ghani al-Maqdisi yang wafat 
tahun 600 H; beliau memiliki al-Kubra yang terdiri dari 6 
juz, dan ash-Shughra yang berjumlah satu juz yang dikenal 
dengan nama Umdah al-Ahkam, di mana penulisnya mem
batasinya dengan ringkas pada hadits-hadits yang telah 
disepakati oleh al-Bukhari dan Muslim. 

3. Al-Hafizh adh-Dhiya' al-Maqdisi yang wafat tahun 643 H. 
Beliau menulis suatu kitab tentang hadits-hadits hukum, di 
mana al-Hafizh Ibnu al-Mulaqqin berkata tentang kitab 
tersebut dalam al-Badr al-Munir, 1/279, "Beliau belum me
nyempurnakan kitabnya. Dalam kitabnya tersebut, beliau 
sampai pada pertengahan Bab Jihad, dan ia adalah yang 
paling banyak manfaatnya." 

4. Hadits-hadits hukum milik Abu al-Barakat Majduddin 
Abdussalam bin Taimiyah yang wafat tahun 652 H yang di
namakan al-Muntaqa min Akhbar al-Mushthafa, di mana Ibnu 
al-Mulaqqin berkata tentang kitab beliau ini, 1/280, "Kitab 
tersebut memang seperti namanya (yakni al-Muntaqa, Ed.), 



dan alangkah bagusnya, seandainya saja beliau tidak mela
kukan pemutlakan pada banyak hadits dalam menyandar
kan kepada kitab-kitab para imam tanpa pemyataan hasan 
atau dhaif .... " 

5. Al-Imam ft Bayan Adillah al-Ahkam, karya al-'lzz bin Abdus
salam yang wafat tahun 660 H. 

6. Al-Khulashah ft Ahadits al-Ahkam karya Imam an-Nawawi 
yang wafat tahun 676 H. Ibnu al-Mulaqqin berkata dalam 
al-Badr al-Munir, 1/356, "Kitab tersebut sangat bermanfaat, 
namun beliau belum menyempumakannya." 

7. Al-Ilmam karya Ibnu Daqiq al-'Id yang wafat tahun 702 H. 
B. Taqrib al-Asanid wa Tartib al-Masanid karya al-Hafizh Abu 

al-Fadhl al-Iraqi yang wafat tahun 806 H, dan penulisnya 
mensyarahnya serta menamakannya Tharh at-Tatsrib ft Syarh 
at-Taqrib, dan beliau ~ wafat sebelum menyempumakan
nya, lalu disempumakan oleh putranya, Waliyyuddin. 

9. Bulugh al-Maram min Ahadits al-Ahkam -yakni kitab kita ini
karya al-Hafizh Ibnu Hajar yang wafat tahun 852 H, dan 
kitab ini sudah tidak perlu lagi dijelaskan. 

Saya katakan, "Kitab ini adalah salah satu kitab yang paling 
bermanfaat yang ditulis dalam masalah ini, karena kitab ini 
mengumpulkan, mencakup, dan memberi penilaian terhadap 
hadits-hadits. Dan syaikh kami, al-Allamah al-Albani memuji 
kitab ini dan mewasiatkan para penuntut ilmu untuk membaca
nya, di mana beliau ~ berkata, 'Di antara kitab yang paling 
bagus yang ditulis tentang dalil-dalil hukum, adalah kitab al
Hafizh Ibnu Hajar, yakni Bulugh al-Maram, dan penulisnya telah 
mengisyaratkan hadits-hadits tersebut dari sisi keshahihan dan 
kedhaifannya. Dan ada pula kitab lain yang lebih baik daripada
nya, yaitu kitab Ibnu Daqiq al-Id yang dinamakan al-Ilmam, di 
mana penulisnya mensyaratkan bahwa beliau tidak mencantum
kan, kecuali hadits yang shahih saja, sementara yang pertama 
(Bulugh al-Maram) mencantumkan semua hadits dalam masalah 
tersebut disertai penjelasan dhaifnya. Dan demi Allah, saya 
heran mengapa para ulama meninggalkan kitab Ibnu Daqiq al-



Id dan tidak mensyarahnya, sementara Bulugh al-Maram memiliki 
banyak syarah, di mana yang terbaik di antaranya adalah Subul 
as-Salam, karya ash-Shan'ani'. 1140 

Saya katakan, "Dalam penutup ini, tidak ada yang ingin 
saya lakukan, kecuali berterima kasih kepada saudara-saudara 
yang telah membantu saya dalam menyelesaikan pekerjaan ini, 
agar kitab ini menjadi yang paling indah pakaiannya dan yang 
paling bagus rupanya, yang membuat senang orang-orang yang 
melihatnya, insya Allah. Dan saya telah berkeinginan keras untuk 
menjaganya dan mengerjakannya dengan seksama, meskipun 
saya mengetahui bahwa pasti akan ada kelemahan, kelalaian, 
dan kelupaan yang merupakan sifat manusia. Maka kebenaran 
apa pun yang terdapat di dalamnya, itu adalah dari Allah se
mata; dan kesalahan apa pun yang ada di dalamnya, maka itu 
adalah dari diri saya dan dari setan. 

Dan akhir perkataan kami adalah segala puji bagi Allah, 
Tuhan semesta alam. 

Ditulis oleh 

Isham Musa Hadi 

Amman, Yordania 

40 Al-Albani Kama Araftuhu, karya penulis tulisan ini (Isham Musa Hadi). 





G?9egala puji hanya bagi Allah atas nikmat-nikmatNya yang 
tampak maupun yang tersembunyi, yang dulu maupun seka
rang. Shalawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi dan 
RasulNya, Muhammad, serta sanak keluarga dan para sahabat 
beliau yang meniti jalan untuk membela agamaNya dengan 
cepat, juga kepada para pengikut mereka yang mewarisi ilmu 
mereka, karena para ulama adalah pewaris para nabi; alangkah 
mulianya mereka, baik yang mewarisi maupun yang diwarisi. 

Amma ba'du; 

lni adalah sebuah ringkasan yang mencakup dasar-dasar 
dalil-dalil hadits yang berkaitan dengan masalah hukum syariat, 
yang saya susun dengan sangat baik; agar orang yang mengha
falnya menjadi orang yang unggul di antara kawan-kawannya, 
murid pemula bisa meminta tolong kepadanya, dan orang yang 
cinta ilmu, serta ingin mendalaminya membutuhkannya. Dan 
di akhir setiap hadits, saya menjelaskan para imam yang menge
luarkannya, dengan tujuan untuk menasihati umat. 

Maka yang dimaksud dengan ( diriwayatkan oleh) "Imam 
yang Tujuh" adalah: Ahmad, al-Bukhari, Muslim, Abu Dawud, 
an-Nasa 'i, at-Tirmidzi, dan lbnu Majah. 

Sedangkan maksud ( diriwayatkan oleh) "Imam yang Enam" 
adalah: Para imam hadits yang disebutkan di atas, kecuali Ahmad. 

Maksud (diriwayatkan oleh) "Imam yang Lima" adalah: 
Para imam hadits yang disebutkan di atas, kecuali al-Bukhari dan 
Muslim; dan terkadang saya mengatakan, "Imam yang Empat 
danAhmad". 



Maksud ( diriwayatkan oleh) "Imam yang Empat" adalah: 
Para imam hadits yang disebutkan di atas, kecuali tiga imam 
yang pertama. 

Maksud ( diriwayatkan oleh) "Imam yang Tiga" adalah: Para 
imam hadits yang disebutkan di atas, kecuali tiga orang yang 
pertama dan yang terakhir. 

Maksud (diriwayatkan oleh) "Muttafaq 'alaih" adalah: al
Bukhari dan Muslim, dan terkadang saya tidak menyebutkan 
ahli hadits yang lain bersama mereka berdua. 

Yang selain (semua imam) itu, [maka ia]41 dijelaskan (oleh 
penulis tentang periwayatannya, Ed.). 

Lalu saya menamakan kitab ini dengan, "Bulugh al-Maram 
min Adillah al-Ahkam11

• 

Saya memohon kepada Allah agar tidak menjadikan apa 
yang kami ketahui sebagai hukuman atas kami, dan agar meng
anugerahkan kepada kita suatu amal perbuatan yang membuat
Nya ~ ridha. 

41 Tambahan dari naskah B. 



KITAB 
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~13'> Dari Abu Hurairah ~, beliau berkata, 
JI O O l ,J ,,,,,, 

.4~~~~ 42 JJ-1 ~j~ ~~g\;11 ~ :~\ ~ ~ ~\ J__;..:_; J~ 
"Rasulullah ~ bersabda tentang laut, 'Laut itu sud airnya, 

halal bangkainya'." 
Diriwayatkan oleh Imam yang Empat clan lbnu Abi Syaibah, clan lafazh

nya adalah miliknya, serta dishahihkan oleh lbnu Khuzaimah dan at-Tir
midzi.43 

~23'> Dari Abu Sa'id al-Khudri ~, beliau berkata, Rasulullah ~ 
bersabda, 

42 Lafazhnya dalam riwayat Ibnu Abi Syaibah dari hadits Abu Hurairah, J'%..ii 
"halal." Dan demikianlah yang tercantum pada catatan kaki naskah B. Se
dangkan dalam riwayat Imam yang Empat, lafazhnya berbunyi, ~i "halal." 
Dan Ibnu Abi Syaibah meriwayatkannya, 1/121 dengan lafazh, ~i "halal", 
akan tetapi dari sebagian Bani Mudlij dengan riwayat tersebut. 
Catatan penting: Dalam naskah C, lafazhnya berbunyi, ~lj "dan halal." 

43 Shahih: Diriwayatkan oleh Abu Dawud, 1/21; an-Nasa'i, 1/50; at-Tirmidzi, 
1/101; Ibnu Majah, 1/136; Ibnu Abi Syaibah dalam al-Mushannaf, 1/122; 
dan Ibnu Khuzaimah, 1/59. Syaikh kami, al-Albani berkata dalam al-lrwa' 
setelah beliau menshahihkan hadits ini, "Selain at-Trrmidzi, sejumlah ulama 
telah menshahihkannya, di antaranya al-Bukhari, al-Hakim, Ibnu Hibban, 
Ibnu al-Mundzir, ath-Thahawi, al-Baghawi, al-Khaththabi, dan masih banyak 
lagi yang lainnya. 11 



11Sesungguhnya air itu suci, tidak ada sesuatu pun yang 
dapat membuatnya najis. 11 

Dirlwayatkan oleh Imam yang Tiga44 dan dishahibkan oleh Ahmad. 45 

~3t Dari Abu Umamah al-Bahili ., beliau berkata, Rasulullah 
~ bersabda, 

-~·,,,. ~,,. ~ Jc,,.,. ~.Jl. ~ ~\ ! 0
,; ~ 'i ;WI 01 .,;,y .J ., ... '_J .,,. ... '_) • ~ cs-"' ~ .. ~ ,. ~ 

11Sesungguhnya air itu tidak ada suatu pun yang membuat
nya najis, kecuali oleh najis yang mendominasi pada bau, rasa, 
dan wamanya. 11 

Dirlwayatkan oleh lbou Majah46 dan didhaiflcan ()leh Abu Hatim. 47 

Dalam riwayat al-Baihaqi48, 

,,,,, ..,. ~ ~ ~ 0; .w ~~ .t:~ ;j•, 0 I~ 0 I~ ,.:z-::: ~ I )ii 49 i u; t\.:\1 
--~,,. "' • • '.Y.) .) .:_J ~ u., " .fi ., .... ., ,,... 

"Air itu suci, kecuali jika berubah bau, atau rasa, atau war
nanya disebabkan najis yang jatuh ke dalamnya. 11 

44 Shahih: Diriwayatkan oleh Abu Dawud, 1/17; an-Nasa'i, 1/174; dan at-Trr
midzi, 1/96. 

45 Al-Hafizh lbnu al-Mulaqqin berkata dalam al-Badr al-Munir, 2/52, "Dikutip 
oleh al-Hafizh Jamaluddin al-Mizzi dalam Tahdzibnya dan selainnya darinya. 11 

Llhat Tanqih at-Ta'liq karya lbnu Abdil Hadi, 1/28, no. 15. lbnu al-Mulaqqin 
juga berkata, "An-Nawawi berkata dalam komentar beliau tentang Sunan 
Abi Dawud, 'Dishahihkan oleh Yahya bin Ma'in, al-Hakim, dan imam-imam 
hafizh lainnya'.11 

46 Dhaif: Diriwayatkan oleh lbnu Majah, 1/17 4. 
47 Yakni dalam al-Ilal, 1/44. Imam an-Nawawi dan lainnya telah menukil adanya 

kesepakatan para ahli hadits atas dhaifnya hadits ini dengan disertai penge
cualian tersebut, sebagaimana tercantum dalam al-Badr al-Munir karya lbnu 
al-Mulaqqin, 2/83. Adapun asal hadits ini, 

, • ~ ,r , . ~L ,, , ;-1 ... ~ ; • :J .)~ .. ~ 

"Air itu suci, tidak ada sesuatu pun yang dapat membuatnya najis", maka ia 
shahih dari hadits Abu Sa'id, sebagaimana telah dijelaskan oleh syaikh kami 
dalam al-lrwa ', 1/ 45. 

48 Dhaif: Diriwayatkan oleh al-Baihaqi, 1/259-260; dan syaikh kami, al-Albani 
~ menyatakannya berillat dalam adh-Dha'ifah, 6/154, karena tadlis yang 
dilakukan oleh Baqiyyah bin al-Walid. 

49 Dalam naskah C tercantum, ~_w, "suci", dan yang tercantum dalam Sunan al
Baihaqi adalah, ~u. "suci". 



~4,. Dari Abdullah bin Umar ~, beliau berkata, Rasulullah ~ 
bersabda, 

"Apabila air itu mencapai dua qullah50, maka ia tidak me
ngandung kotoran." Dalam lafazh lain, "Tidak najis." 

Diriwayatkan oleh Imam yang Empat51, dan dishahihkan oleh lbnu 
Khuzaimah, lbnu IDbban52

, ldan al-Hakim.)53, 

~5,. Dari Abu Hurairah ~, beliau berkata, Rasulullah ~ ber
sabda, 

.i.: ~ _,J; "\1ll $-l:j\ . 0 J ~J 1 .. ~l~ '1 
. . yb_) ~ -- ':?.- F -- " 

"Janganlah salah seorang di antara kalian mandi di air ter
genang dalam keadaan junub." Diriwayatkan oleh Muslim.54 

Dalam riwayat al-Bukhari55, 

.W j, .. ~t; ~! '.~ 'j o J, "\1J\ $-l:j\ • Fo J ~J~~"oJ" 'j 
""" ; " t<>-J '->..,r." I..>; ~ ; ~ ~ \ .. .... .. , .... - ...... 

"J anganlah salah seorang di antara kalian kencing di air ter
genang yang tidak mengalir, kemudian mandi di dalamnya.56" 

50 (Qullah adalah bejana tempat air yang besar, dan 2 qullah setara dengan 
500 liter dengan menggunakan liter lrak, atau 93, 75 sha', sebagaimana yang 
dirajihkan oleh Syaikhul Islam lbnu Taimiyah dalam Syarh Umdah al-Fiqh, 
1/67-68. Llhat Taudhih al-Ahkam min Bulugh al-Maram, 1/122-123. Ed. T.). 

51 Shahih: Diriwayatkan oleh Abu Dawud, 1/17; an-Nasa'i, 1/46, 175; at-Tir
midzi, 1/99; dan lafazh ini adalah milik mereka; dan diriwayatkan oleh lbnu 
Majah, 1/172. 

52 Diriwayatkan oleh lbnu Khuzaimah, 1/ 49; lbnu Hibban, 2/273-27 4; dan al
Hakim, 1/132. 
Saya katakan, Dan dishahihkan oleh syaikh kami, al-Albani dalam al-Irwa ', 
1/60, dan beliau juga mengutip pemyataan shahih terhadap hadits ini dari 
ath-Thahawi, an-Nawawi, adz-Dzahabi, dan al-Asqalani. 

53 Tambahan dari naskah B, dan ini sesuai dengan takhrij penulis terhadap 
hadits ini dalam at-Talkhish al-Habir, 1/16. 

54 Diriwayatkan oleh Muslim, 1/236. 
55 Dalam naskah C tercantum, "Riwayat milik al-Bukhari dan Muslim", dan 

menghimpunkan "Muslim" di sini adalah kesalahan dari penyalin. 
56 Diriwayatkan oleh al-Bukhari, 1/69. 



Dalam riwayat Muslim, 

"(Kemudian mandi) darinya."57 

Dalam riwayat Abu Dawud, 

"Dan janganlah dia mandi junub di dalamnya. "58 

Jo -~ 

"Rasulullah ~ melarang wanita mandi dari air sisa laki-laki, 
atau orang laki-laki mandi dari air sisa wanita, namun hendak
nya keduanya menciduk air bersama-sama." 

Dirlwayatkan oleh Abu Dawud dan an-Nasa 'i, dan sauadnya shahih. 59 

"Bahwasanya Nabi ~ mandi dari air sisa Maimunah." 
Dirlwayatkan oleh Muslim. 60 

Dalam riwayat para penulis Kitab as-Sunan tercantum, 
,,, 

:c.JW 611 -:~ - "'L.,~l"'l ;\;J .!~l.::.. •. ~ '" fl\ . ,,,,~i { o,,, J: .. ::J.1 ~ v,,- ""' . ,. . ~ -'-' ~ [~.J ~ ,,, .. .,_;. 

57 Diriwayatkan oleh Muslim, 1/235. 
58 Shahih I.ighairihi: Diriwayatkan oleh Abu Dawud, 1/18. Syaikh kami, al

Albani berkata dalam Shahih Sunan Abi Dawud, 1/16, "Hasan shahih.11 

59 Shahih: Diriwayatkan oleh Abu Dawud, 1/21, dan lafazh ini adalah miliknya; 
dan an-Nasa'i, 1/130. Al-Hafizh berkata dalam al-Fath, 1/300, "Para perawi
nya tsiqah (terpercaya), dan saya tidak menemukan seorang pun yang me
nyatakan hadits ini memiliki cacat yang didasari oleh hujjah yang kuat." Di
shahihkan oleh syaikh kami, al-Albani dalam Shahih Sunan Abi Dawud, 1/19. 

60 Diriwayatkan oleh Muslim, 1/257. 
61 Dalam kitab-kitab Sunan tercantum, 



"Salah seorang istri Nabi * mandi di sebuah bejana besar, 
lalu beliau datang untuk mandi darinya, maka istri beliau terse
but berkata, 'Sesungguhnya aku tadi junub.' Beliau * menjawab, 
'Sesungguhnya air itu tidak junub'." 

Disbabibkan oleh at-Tirmidzi dan lbnu Khuzaimah. 62 

~s, Dari Abu Hurairah •, beliau berkata, Rasulullah * ber
sabda, 

..... i , -;. 00 ,,,.. -;. 

~J~
0

\ ul:z-- ,-o,-~ ~, ~\ w ~-- ,s1 oJ ~\ $-\:;\ Jo~1::: 

tY' .J ,. ~ c -- " 0 · --"-- c...J ~ F -- -- ~ _)ytr-' 
J 

-~\JJ~ 
"Cara menyucikan bejana salah seorang dari kalian apabila 

ia dijilat oleh anjing adalah dengan mencucinya sebanyak tujuh 
kali cucian, yang pertama dengan menggunakan tanah." 

Diriwayatkan oleh Muslim. 

Dalam suatu lafazh miliknya, 

"Lalu hendaknya dia menumpahkannya. 1163 

Dalam riwayat at-Tirmidzi, 

.j..~~ 0
\ ,~:~ t;~~,\ ~ ~ ~I\ .,t;j 

, • J ~ .r::', -" ~ • 

"Lalu Nabi ;ii datang untuk berwudhu darinya atau mandi." 
62 Shahih: Diriwayatkan oleh Abu Dawud, 1/18; an-N asa 'i, 1/173; at-Tinnidzi, 

1/94; dan lbnu Majah, 1/132. Syaikh kami, al-Albani berkata dalam al-Irwa ', 
1/64, "Sanadnya shahih. 11 

Saya katakan, Dan diriwayatkan oleh an-Nasa'i serta lbnu Khuzaimah, 
1/ 48, 57 dengan lafazh, 

• ; ,, -:, ~ , t.Ji ·"'.:,-,, ~ "' 
"Air itu tidak ada sesuatu pun yang dapat membuatnya najis." 

63 Diriwayatkan oleh Muslim, 1/234. 



"Cudan yang terakhir atau yang pertama64 dengan meng
gunakan tanah." 

~9~ Dari Abu Qatadah ~, beliau berkata, __ 

-:• · 1~--r: \ -: --~ ci1, -- -: i.:-:.:J i-:f1 :or: -'I j Jti • ~\ J"'-- Si ~ • ·~ L>.: .. • ~ M '+"i: _!ft ; ; ~_) U,.,... ,.,. U::: • !- - ,, .. 

65 [ " I-:-~--r: \ i,] • J • ;\ .-
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"Bahwasanya Rasulullah ~ bersabda tentang kucing, 'la 
tidak najis, karena ia hanyalah binatang yang berkeliling di se
kitar kalian'." 

Diriwayatkan oleh Imam yang Empat dan dishabihkan oleh at-Tirmi

dzi dan lbnu Khuzaimah. 66 

"Seorang Badui datang, lalu dia kencing di sudut masjid, 
maka orang-orang menghardiknya, tetapi Rasululah ~ melarang 
mereka. Ketika dia telah menyelesaikan kencingnya, Nabi ~ me
merintahkan agar diambilkan setimba besar air, lalu disiramkan 
kepada (bekas kencing)nya." 

Muttafaq 'alaih. 67 

64 Diriwayatkan oleh at-Tmnidzi~ 1/152. Syaikh kami, al-Albani berkata, "Yang 
paling rajih adalah lafazh, ~'i_;\ 'yang pertama darinya'. 11 Llhat al-Irwa ', 1/62. 

65 Tambahan dari naskah C, dan ini sesuai dengan yang tercantum dalam ad
Dirayah dan at-Talkhish al-Habir karya penulis. 

66 Shahih: Diriwayatkan oleh Abu Dawud, 1/19-20; an-Nasa 'i, 1/55; at-Tirmi
dzi, 1/154; Ibnu Majah, 1/131; dan Ibnu Khuzaimah, 1/55. Syaikh kami, al
Albani menyatakannya, nshahih", dan beliau mengutip pemyataan shahih 
terhadap hadits ini dari al-Bukhari, at-Trrmidzi, al-Uqaili, ad-Daraquthni, al
Hakim, dan an-Nawawi. Llhat al-Irwa ', 1/192. 

67 Diriwayatkan oleh al-Bukhari, 1/65, dan lafazh ini adalah miliknya; dan 
Muslim, 1/236-237. 



~11, Dari Ibnu Umar ~, beliau berkata, Rasulullah ~ bersabda, 
,,,.-;. 0 0 O -;. "" ., 

~\;~\ t;~ ,~Jl~ ~I_)..~ '-)\:;;~:JI \;~ ,~\;~j ~\:;:;;:. W ~i 
.~,~ J'l;J;J~ 

; ~ ~ 

"Telah dihalalkan bagi kita dua bangkai dan dua darah. 
Adapun dua bangkai, maka ia adalah belalang dan ikan. Adapun 
dua darah, maka ia adalah limpa dan hati. 1168 

Diriwayatkan oleh Ahmad dan lbnu Majah, dan dalam sanadnya ter
dapat kelemahan. 69 

~12, Dari Abu Hurairah ., beliau berkata, Rasulullah ~ ber
sabda, 

-;. ,,,,. ,,,,, 0 0 J o,,,,.. -;. _,_ ,,,, ,,,,.. 

~1 ~ 0µ ,~p ~ ~- ~:l-' ,~~1 ~~ ~ Y½~1 ej '~l 
.~\L;,.}-'ll jj ~I~~~ 

, -, 

"Apabila lalat tercebur di minuman salah seorang di antara 
kalian, maka hendaknya dia menenggelamkannya, kemudian 
mengeluarkannya, karena di salah satu sayapnya terdapat pe
nyakit, sementara di sayap lainnya terdapat obat (penawamya)." 

Diriwayatkan oleh al-Bukhari70 dan Abu Dawud. 

68 Saya katakan, Lafazh yang dibawakan oleh penulis adalah lafazh al-Baihaqi 
dalam as-Sunan al-Kubra, 1/254. Adapun lafazh Ahmad dan lbnu Majah, 
maka di dalam lafazhnya ada yang didahulukan dan ada yang diakhirkan. 

69 Shahih: Diriwayatkan oleh Ahmad, 2/97; dan lbnu Majah, 2/1073. Dalam 
at-Talkhish al-Habir, 1/26, al-Hafizh mengutip penshahihan hadits tersebut 
dalam kondisi mauqufpada lbnu Umar, dari Abu Zur'ah, Abu Hatim, dan 
ad-Daraquthni, kemudian beliau berkata, "Dan kedudukannya pada hukum 
hadits maifu' (hadits yang sanadnY,a sampai kepada Nabi ~), karena ucapan 
seorang sahabat, \Js y ~-' I~ ~fj ~_;; ~ \Js ~ ff"-' ci 1-1 'Dihalalkan bagi 
kami dan d:iharamkan atas kami demikian' adalah seperti ucapan, 'Kami di
perintahkan melakukan demikian dan dilarang melakukan demikian'; se
hingga terjadi pengambilan dalil dengan riwayat ini, karena kedudukannya 
pada hukum hadits ma,fit'. Wallahu a'lam." lihat ash-Shahihah, karya syaikh 
kami, al-Albani, no. 1118. 

70 Diriwayatkan oleh al-Bukhari, 4/158 dan 7 /181. 



Dan beliau menambahkan, 

"Sesungguhnya ia melindungi dirinya dengan sayap yang 
beracun. 1171 

~13t Dari Abu Waqid al-Laitsi ., beliau berkata, Rasulullah ~ 
bersabda, 

"Bagian tubuh hewan yang dipotong saat hewannya masih 
hidup, maka potongan tubuhnya adalah bangkai. 11 

Diriwayatkan oleh Abu Dawud clan at-Tirmidzi, beliau menyatakannya 

hasan clan redaksinya adalah milik at-Tirmidzi. 74 

71 Hasan: Diriwayatkan oleh Abu Dawud, 4/365. Syaikh kami, al-Albani ber
kata, "Sanadnya hasan.11 Lihat ash-Shahihah, no. 38. 

72 Demikian tercantum dalam tiga naskah manuskrip, sedangkan yang tercan
tum dalam as-Sunan adalah, ~ "maka ia". 

73 Dalam naskah A tercantum, 4 "bangkai", sedangkan dalam as-Sunan dan 
naskah C dan B tercantum, ~ "bangkai". 

74 Shahih: Diriwayatkan oleh Abu Dawud, 3/111; dan at-Tirmidzi, 4/74; serta 
dishahihkan oleh syaikh kami, al-Albani dalam Ghayah al-Maram, hal. 43. 
Catatan penting: Dan lafazh Abu Dawud sama seperti lafazh at-Tirmidzi. 
Lihat at-Talkhish, 1/29. 



~14t Dari Hudzaifah bin al-Yaman ~, beliau berkata, Nabi ~ 
bersabda, 

0 

• ~ !\ \-:t\j ,I-:~~ o' \o G '1,,, ~.a .. W L.J)JJ\ G \ o' \"-',- iM 'j 
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"Janganlah kalian minum dengan menggunakan gelas yang 
terbuat dari emas dan perak, dan jangan pula makan dengan 
menggunakan piring yang terbuat dari keduanya, karena kedua
nya untuk mereka (orang-orang kafir) di dunia dan untuk kalian 
di akhirat. 11 

Muttafaq 'alaih. 75 

~15t Dari Ummu Salamah ~, beliau berkata, Rasulullah ~ ber
sabda, 

,,,,. J ,,,,_ ,,,,. 0 :;;,... _,,,~,,,,,, ,,,u ~ o· J _o:c_ WI ~\ j!.UI o' ~,,, i,,, 0 .:JI 
~ _) ,,,,,, . ~y=;-_r:.; ~,,, ,,, ,,, ~ ~ .>_Al?,,, 

"Orang yang minum dengan menggunakan gelas yang ter
buat dari perak, sesungguhnya dia hanyalah menggelegakkan 
api Neraka Jahanam di dalam perutnya. 11 

Muttafaq 'alaih. 76 

75 Diriwayatkan oleh al-Bukhari, 7 /99; dan Muslim, 3/1637-1638. 
76 Diriwayatkan oleh al-Bukhari, 7 /146; dan Muslim, 3/1634. 



~ 16~ Dari Ibnu Abbas ~, beliau berkata, Rasulullah ~ bersabda, 

,..,~,::.·::-:- 'i-::,i1-:-'1-:'1 
-~ ..uJ YIJI)} CJ:.) .)~ 

"Apabila kulit telah disamak, maka ia telah sud." 

Dirlwayatkan oleh Muslim. 77 

Dalam riwayat Imam yang Empat, redaksinya berbunyi, 
,~ 

_-:- ~uU)\~\ Ci ;. ~ " 
"Kulit apa pun yang disamak. "78 

~17~ Dari Salamah bin al-Muhabbaq ~, beliau berkata, Rasu
lullah ~ bersabda, 

"Menyamak kulit bangkai berarti menyucikannya." 
Dishabibkan oleh lbnu fflbban. 79 

~18~ Dari Maimunah ~, beliau berkata, 
,,,,., J ot,,,,,. ,,,,,, .. l J 

i-:~1 :1·1w ,1-:-:U)\ •t1:;...1 ., :JW ,1-:-:-·.i~ ;G ~ ~I J· ,,.., .::,.., 
"¼-'~ '_JJ "+.-' ~ ~ _y "¼-' _)__;:.; ,:: ;. A ,.., ~_) __r° 
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77 Diriwayatkan oleh Muslim, 1/277. 
78 Shahih: Diriwayatkan oleh an-N asa 'i, 7 /173; at-Trrmidzi, 4/221; Ibnu Majah, 

2/1193; dan Abu Dawud, 4/66, hanya saja pada lafazhnya sama seperti lafazh 
Muslim. Hadits ini dishahihkan oleh syaikh kami dalam Ghayah al-Maram, 
no. 28. 

79 Shahih: Saya katakan, Al-Hafizh menyatakan dalam at-Talkhish, 1/49, 50 
bahwa hadits dengan lafazh seperti ini diriwayatkan oleh Ibnu Hibban, dari 
hadits Aisyah, 2/291; dan ad-Daraquthni, 1/ 48, dari hadits Zaid bin Tsabit. 
Adapun hadits Salamah, maka ia diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dengan 
lafazh, 

"Penyembelihan kulit adalah dengan cara menyamaknya." 
Dan demikian pula dalam riwayatAhmad, 3/476, dan yang lainnya. Hadits 
ini dishahihkan oleh al-Hafizh dalam at-Talkhish, 1/49, dan oleh syaikh kami 
dalam Ghayah al-Maram, no. 26, karena adanya syahid pada riwayat an
N asa 'i dengan sanad yang shahih. 



"Rasulullah ~ melewati (bangkai) seekor kambing yang se
dang diseret oleh orang-orang, maka beliau ~ bersabda, '(Alang
kah baiknya) seandainya kalian mengambil kulitnya.' Mereka 
menjawab, 'la sudah menjadi bangkai.' Beliau menjawab, 'la bisa 
disucikan dengan air dan al-qarazh'." 

Dirlwayatkan oleh"1>u Dawud dan an-Nasa'i.80 

~193'> Dari Abu Tsa'labah al-Khusyani ~, beliau berkata, 
,,,,,. ,.., - J J i ,....~ i t , l , 0 :J~ f 0 
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"Aku berkata, 'Wahai Rasulullah, sesungguhnya kami 
berada di daerah ahli kitab, bolehkah kami makan dengan meng
gunakan bejana-bejana mereka?' Beliau ~ menjawab, 'Jangan
lah kalian makan dengan menggunakannya, kecuali jika kalian 
tidak mendapatkan bejana yang lain, maka cucilah bejana-bejana 
tersebut terlebih dahulu, lalu gunakanlah untuk makan'." 

Muttafaq 'alaih.81 

~203'> Dari Imran bin Hushain ~, beliau berkata, 
., ., ., 

"? .. ., ., ., $, ~ ,,,,,.$, -~ fa ~~1 ;~~ (y G_µJ ~~~ ~ ~1 01 
., "--

"Bahwasanya Nabi ~ dan para sahabatnya pernah ber
wudhu dari bejana tempat air wanita musyrik." 

Muttafaq 'alaih dalam hadits panjang. 82 

80 Shahih: Diriwayatkan oleh Abu Dawud, 4/66 dan an-Nasa'i, 7 /175. Syaikh 
kami, al-Albani berkata, "Sanadnya dhaif, akan tetapi hadits ini memiliki 
syahid yang kuat dari hadits Ibnu Abbas yang senada dengannya, dan di da
lamnya disebutkan, 

~~,~L~ ~ J;-~i1- .. LJ1 . ,,1-i 
~ , r .J, -I- ...r.:'.J 

"Bukankah dalam air dan al-qarazh (daun Vachellia nilotica, sejenis akasia 
berduri, Ed. T.) terdapat sesuatu yang dapat menyucikannya?" 
Diriwayatkan oleh ad-Daraquthni. lihat ash-Shahihah, 5/195. 

81 Diriwayatkan oleh al-Bukhari, 7 /114, 117; dan Muslim, 3/1532. 
Saya katakan, Penulis telah membawakan hadits ini dengan maknanya 

82 Diriwayatkan oleh al-Bukhari, 1/93-94; dan Muslim, 1/774-775. Al-Ha:fizh 



~21 }i, Dari Anas bin Malik•, beliau berkata, 
, , 
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"Bahwa piring Nabi ~ pecah, lalu beliau ~ menyambung
nya dengan tambalan dari perak. 11 

Diriwayatkan oleh al-Bukhari. 83 

telah mengikuti al-Majd Ibnu Taimiyah (w. 652 H) dan Ibnu Abclil Hadi dalam 
menisbatkan hadits tersebut dengan lafazh seperti ini kepada "Muttafaq 
'alaih"; sementara syaikh kami, al-Albani menyatakan bahwa hal itu merupa
kan kekeliruan, dan bahwa Nabi ~ tidak pemah berwudhu dari bejana tern
pat air wanita musyrik, namun di dalamnya hanya disebutkan penggunaan 
bejana tempat air. Untuk tambahan lihat al-Irwa ', 1/73-74, dan lihat juga 
penjelasan an-Nawawi dalam al-Majmu', 1/263. 

83 Diriwayatkan oleh al-Bukhari, 4/101. 



~22, Dari Anas bin Malik ~, beliau berkata, 
,,,,, ,,,,,, ~ 0 l ,} 
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"Rasulullah ~ ditanya tentang khamar, apakah boleh dijadi
kan cuka? Maka beliau menjawab, 'Tidak boleh'. 11 

Dirlwayatkan oleh Muslim84 ldan at-Tirmidzi, beliau berkata, ''Hasan 
shahih").ss 

"Pada waktu perang Khaibar, Rasulullah ~ memerintah
kan Abu Thalhah86 untuk berseru, 'Sesungguhnya Allah dan 

84 Diriwayatkan oleh Muslim, 3/1573 dan at-Tirmidzi, 3/589. 
85 Tambahan dari naskah C dan catatan kaki naskah B, juga tercantum dalam 

Subul as-Salam, 1/34. 
86 Dalam riwayat al-Bukhari tidak disebutkan Abu Thalhah, ia hanya disebutkan 

dalam riwayat Muslim sebagaimana dinyatakan oleh al-Hafizh dalam al-Fath., 
6/134. 



RasulNya melarang kalian (memakan) daging keledai [jinak]87
, 

karena sesungguhnya ia itu kotor'." 

Muttafaq 'alaih. 88 

"Nabi • pemah berkhutbah kepada kami di Mina, semen
tara beliau berada di atas untanya, dan air liur unta itu menetes 
di pundakku." 

Diriwayatkan oleh Ahmad dan at-Tirmidzi, dan beliau menshahih

kannya.oo 

~25~ Dari Aisyah ~, beliau berkata, 
\ ,,,,,,,,,,,. "" J, 0 J l J 

, 1 ... /il\J.D)•· ;~\JI'.'~~ .. ~.--I\ I l~~~\J 0

'-- -=t ;. -r -- ZJ. -- ~ (__r;; r-> ~ u-::-:: - -- ~_) u 
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"Rasulullah • pemah mencuci (baju yang terkena) air mani, 
kemudian beliau keluar melaksanakan shalat dengan mengena
kan baju tersebut, dan aku melihat bekas cucian itu padanya." 

Muttafaq 'alaih. 91 

Dalam riwayat Muslim, 
~ l J ~ J ,,,,,, .w J~ ,\S'.-: ~ ~\ J· J_., ,_./:: ~ ~'~\ c.K jjJ ,.,",., "-- " .r -" -- --~-> /Y ~ .r 

"Sungguh aku pernah mengerik air mani dari baju Rasu
lullah ., lalu beliau shalat dengan mengenakan baju tersebut. "92 

87 Tambahan dari naskah C dan B. 
88 Diriwayatkan oleh al-Bukhari, 7 /124; dan Muslim, 3/1540. 
89 Dalam al-Musnad dan as-Sunan tercantum, ,i¥ ~ "di antara kedua pundakku". 
90 Shahih: Diriwayatkan oleh Ahmad, 4/186, 187 dan lafazh ini adalah milik-

nya; dan at-Tirmidzi, 4/ 434; serta dishahihkan oleh syaikh kami, al-Albani, 
karena adanya beberapa syahid untuknya. Llhat al-Irwa ', 6/88-89. 

91 Diriwayatkan oleh al-Bukhari, 1/67; dan Muslim, 1/239, dan lafazh ini adalah 
miliknya 

92 Diriwayatkan oleh Muslim, 1/238. 



Dan dalam lafazh Muslim yang lain, 
.... 0 ~ ~ J ,,,., 

• .i..,o" ~ o, ~,L w~ ~\ ~ ,U.\ 
,.iy ~(.£~ • -,,,,,, .. ., ,,,., ,,,,, 

"Sungguh aku pemah mengerik air mani yang sudah kering 
dengan kukuku dari bajunya. 11 93 

~261 Dari Abu as-Samh ., beliau berkata, Nabi ~ bersabda, 
,... 0 J O J ")\ij\ JO; ~ ,;,,; ~ \3..\ JO; ~ I;!~ 

·i,- }Y. ~ (J" _y:.J ; .!-J • }Y. ~ u--= 
"Kencing bayi perempuan dicuci, dan kencing bayi laki-laki 

diperciki (dengan air)." 

Dirlwayatkan oleh Abu Dawud dan an-Nasa'i, serta du-habibkan oleb 
al-Hakim. 94 

~273'> Dari Asma' binti Abu Bakar ~, 
J O O J J / 0 ,... ,... ,;.. 

~ ~l.:.IG ~'.z ~ ~ :w0

it\ ~:~ "-
0

-:1 I Po~ j J~ ~ ~ ::1101 , .... :.. ...r-, .r ......... ~ r ...... -- ~ 
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"Bahwasanya Nabi ~ bersabda tentang darah haid yang 
terkena baju, 'Hendaklah dia mengeriknya, menguceknya de
ngan air, menyiramnya ( dengan air), kemudian shalat dengan 
mengenakan baju tersebut'." 

Muttafaq 'alaih. 95 

~283'> Dari Abu Hurairah ., beliau berkata, 

'1; ~\J1 ~: ;,~~ :J~ ~, ill wi:; ~, ~ t; ,.i.11 J0 
,; ~ :~ 0

-: cJ~ 
.J ; -; - i :- - r 0 i ; ~.J - '.J> 

93 Diriwayatkan oleh Muslim, 1/240. 
94 Shahih: Diriwayatkan oleh Abu Dawud, 1/102; an-Nasa 'i, 1/158; dan al

Hakim, 1/166. Dalani at-Talkhish, 1/38, al-Hafizh mengutip penyataan hasan 
terhadap hadits ini dari al-Bukhari. Syaikh kanii berkata dalani komentar 
beliau terhadap Subul as-Salam (manuskrip), "Dan disetujui oleh adz-Dza
habi serta dishahihkan oleh Ibnu Khuzaimah, dan hadits ini memang seba
gaimana yang mereka katakan. Al-Bukhari berkata, 'Hadits hasan.' Lihat 
ShahihAbi Dawud, no. 400.11 

95 Diriwayatkan oleh al-Bukhari, 1/66; dan Muslim, 1/240. 



.~t4~ 
"Khaulah berkata, 'Wahai Rasulullah, bagaimana jika da

rahnya tidak hilang juga (dari baju)?' Beliau bersabda, 'Air sudah 
cukup untuk dirimu dan bekasnya tidak berpengaruh apa-apa 
untuk dirimu'. 11 

Diriwayatkan oleh at-Tirmidzi, dan sanadnya dhaif.96 

96 Shahih: Saya tidak melihatnya dalam Sunan at-Tirmidzi, dan hadits ini di
nisbatkan oleh al-Hafizh dalam al-Fatll_, 1/334 kepada Abu Dawud, lalu beliau 
berkata, "Dalam sanadnya terdapat kelemahan, dan ia memiliki syahid mursal 
yang telah disebutkan oleh al-Baihaqi.11 Syaikh kami, al-Albani berkata dalam 
al-Irwa ', no. 168, "Diriwayatkan oleh Abu Dawud, no. 365; al-Baihaqi, 2/ 408; 
dan Ahmad dengan sanad yang shahih; dan hadits itu walaupun dalam sa
nadnya terdapat lbnu Lahi'ah, namun sungguh sejumlah orang telah meriwa
yatkan darinya, di antara mereka adalah Abdullah bin Wahb, dan haditsnya 
(Abdullah bin Wahb) darinya (Ibnu Lahi'ah) adalah shahih, sebagaimana 
dikatakan oleh bukan hanya satu orang hafizh saja.11 Kemudian saya melihat 
bahwa syaikh kami berkata dalam ash-Shahihah, 1/595, "Penyandaran hadits 
ini kepada at-Tirmidzi merupakan sebuah kekeliruan mumi, karena beliau 
sama sekali tidak meriwayatkannya. 11 



~29~ Dari Abu Hurairah ~, dari Rasulullah ~, beliau bersabda, 
,,,,. J ,,,,,, ,,,,,. 

.~: ~J \(',..,.. J\,..'"\LJ oJlo--~ o~::i l~, ~q q•f\ ;~_) ~ e -- ~:. ~ .r ~ is-~ u ..,, 
"Seandainya aku tidak (khawatir) memberatkan umatku, 

niscaya aku perintahkan mereka untuk bersiwak setiap kali 
wudhu. 11 

Diriwayatkan oleh Malik, Ahmad, dan an-Nasa 'i, serta dishahihkan 

oleh lbnu Khuzaimah. 97 

~30~ Dari Humran ~, 

97 Shahih: Diriwayatkan oleh Malik dalam al-Muwaththa ', 1/ 66; Ahmad, 2/ 460; 
an-Nasa'i dalam al-Kubra, 2/198; dan Ibnu Khuzaimah, 1/73; serta dishahih
kan oleh syaikh kami, al-Albani dalam al-Irwa ', no. 70. 
Catatan penting: Hadits ini diriwayatkan oleh Malik secara marfu' dan 
mauquf, dan dalam riwayatyang marfu'tidak ada ungkapan, t;J,., js t:! "setiap 
kali wudhu". , 

98 Dalam naskah B tercantum, ~ "berkumur-kumur'. 



99,Jll1 --: '.rl.,,·1 :;;{ ,01:;;-- s~ .·--·c--i1 J--1 J:.:11 ti;.. 1-- ;._ ,.. \A: (..> " ~ ~ I ...o ~ ,. " .-:.) U---~ ' _,,, J .,... ,,.. ,, ,.. ,.. 

.1ll ~_;.13 ;}- U; • ~1 Jn ~t :J~ r5 
"Bahwasanya Utsman ~ meminta air wudhu, lalu dia men

cud kedua telapak tangannya tiga kali, kemudian berkumur, me
masukkan air ke dalam hidung dan mengeluarkannya kembali, 
kemudian membasuh wajahnya tiga kali, kemudian membasuh 
tangan kanannya sampai siku tiga kali, kemudian tangan kiri 
seperti itu juga, kemudian mengusap kepalanya, kemudian 
membasuh kaki kanannya sampai mata kaki tiga kali, demikian 
pula yang kiri seperti itu juga; kemudian beliau berkata, 'Aku 
telah melihat Rasulullah ~ berwudhu seperti wudhuku ini'." 

Muttafaq 'alaih. 100 

~a1, Dari Ali~, tentang tata cara wudhu Nabi ~' beliau ber
kata, 

0 
,< ,. 

.;~\j~~~j 
"Dan beliau mengusap kepalanya satu kali." 
Dirlwayatkan oleh Abu Dawud,101 lan-Nasa'i, dan at-Tirmidzi dengan 

sanad yang shahih).102 

~a2, Dari Abdullah bin Zaid bin Ashim ~ -tentang tata cara 
wudhu Nabi ~-, beliau berkata, 

,.. ,.. 0 

o $- ,,,,. oP-,,,,, $- ~~ 
.,....,... \' o,,,.. \~A\:g \_.. g .,...,.,....,... 

·_r.:::i'_) ~¼ u--:-- ~~ ::!J ~.) 

99 Dalam naskah C tercantum, 
.J..u1 ,~.,,., ,,11 :J.;. 1-i .r 

, c.r; lj ..r-::' . -! .;-- t' 
"Kemudian beliau membasuh kaki beliau yang kiri seperti itu juga." 

100 Diriwayatkan oleh al-Bukhari, 1/51, 52; dan Muslim, 1/204205. 
101 Shahih: Diriwayatkan oleh Abu Dawud, 1/27; an-Nasa'i, 1/68; dan at-Tir

midzi, 1/67; serta dishahihkan oleh al-Ha:fizh dalam at-Talkhish, 1/80. Syaikh 
kami berkata dalam komentar beliau terhadap Subul as-Salam (manuskrip), 
"Saya katakan, Sanadnya shahih. Al-Ha:fizh juga telah berkata demikian, 
sebagaimana telah saya sebutkan dalam Shahih Abi Dawud, no. 104." 

102 Tambahan dari naskah C. 



"Rasulullah ~ mengusap kepalanya, maka beliau meng
gerakkan kedua telapak tangannya dari depan (ke belakang) dan 
kembali (lagi ke depan)." Muttafaq 'alaih. 

Di dalam suatu lafazh [milik keduanya],103 
,,,,,, ,,,,, ,,,,., J ,,,,,, 0 ,,,,, 

JI ,,,,,, :-;" LJ);-- ~,. ;ill JI I"·· ~S :-- °'-••} ~ i~ 
!; E-".J ls>" :) r-> !; ~ • ls>" ,, ,, ~ i, !, • 

,. -;.\ ,,,, 0 .f, 104 ~--,, 
.~ ~~..I.) IJ°'-.o..l ,,,,. . .. .... ,,,,. 

"Beliau memulai dengan kepala bagian depan hingga meng
gerakkan keduanya sampai ke tengkuknya, kemudian mengem
balikan keduanya hingga kembali ke tempat di mana beliau 
memulai darinya. 1110s 

~33~ Dari Abdullah bin Amr ~ -tentang tata cara wudhu-, be
liau berkata, 

, ,, 0 

w'~o-\..,,,,,,,,,,,. ,,,,,,,,,,,, ~~, o· •
0

;:,,,,,, ,~~J\ ~\ Ji--",: ;t ~,,,,,,, ~,,,,,,,,,,.,,,,,, ~: 
"* I¼: ... ~_)"* iJ. ~. "* . .. ,, ,, '...r.. -" ~ ,,._) .,,.,..,\..._.. .......... ,,., ,,... ½ \ 

-~1i~lli 
"Kemudian beliau mengusap kepalanya lalu beliau mema

sukkan kedua jari telunjuknya ke dalam telinganya dan beliau 
mengusap bagian luar kedua telinganya dengan kedua ibu jari
nya." 

Diriwayatkan oleh Abu Dawud dan an-Nasa 'i, serta 6habihkao oleh 

Ibnu Khuzaimah.166 

103 Tambahan dari naskah C. 
104 Ini adalah lafazh Muslim. Adapun lafazh al-Bukhari adalah, 

.i:its:.J1 J'1 w.~- .{ , ~ .Jr-' 
"Kemudian mengembalikan keduanya kepada tempatnya." 

105 Diriwayatkan oleh al-Bukhari, 1/58; dan Muslim, 1/211. 
106 Shahih ligbairibi. Diriwayatkan oleh Abu Dawud, 1/33 dan lafazh ini adalah 

miliknya; an-Nasa'i, 1/88; dan lbnu Khuzaimah, 1/89 secara ringkas tanpa 
menyebutkan tata cara mengusap kedua telinga, dan sungguh al-Hafizh telah 
mengisyaratkan kepada hal tersebut dalam at-Talkhish, 1/83. Syaikh kami 
berkata dalam komentar beliau terhadap Subul as-Salam (manuskrip), "Saya 
katakan, Sanadnya hasan, dan ia memiliki syahid dari hadits lbnu Abbas yang 
telah saya bawakan dalam Shahih Abi Dawud, no. 124.11 



~34, Dari Abu Hurairah ., beliau berkata, Rasulullah ~ ber
sabda, 

O J. 0 ,,,,, 
.:\.,0 :. • 
·,,,)~ 

"Apabila salah seorang dari kalian bangun dari tidurnya, 
maka hendaklah dia beristintsar (mengeluarkan air dari hidung 
setelah sebelumnya memasukkan air ke dalamnya) sebanyak tiga 
kali, karena sesungguhnya setan bermalam di lubang hidung
nya.11 

Muttafaq 'alaih.107 

~as, Dari Abu Hurairah ., beliau berkata, Rasulullah ~ ber
sabda, 
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"Apabila salah seorang dari kalian bangun dari tidurnya, 
maka janganlah dia mencelupkan tangannya ke dalam bejana 
sehingga dia mencucinya sebanyak tiga kali, karena dia tidak 
mengetahui di mana tangannya itu bermalam." 

Muttafaq 'alaih, dan ini adalah lafazh Muslim.108 

~36, Dari Laqith bin Shabirah ., beliau berkata, Rasulullah ~ 
bersabda, 

~ ~ o -;.o 0 ..., o $, 

-:,:L~ ~1 'll -v..h.: .. '11,~ l\G"', Lo'll -=
0

"' II~" ,;0 ~.'II· ·1 u.,:r-- u ~ ~ ,,, ,,, I:?-- C .~ ti: U':: ~.J ::rcy ~ 

-~l..o 
"Sempurnakanlah wudhu, sela-selailah ( dengan menggo-

107 Diriwayatkan oleh al-Bukhari, 4/153; dan Muslim, 1/213. 
108 Diriwayatkan oleh al-Bukhari, 1/52; dan Muslim, 1/233. Al-Hafizh berpindah 

kepada lafazh Muslim, karena lafazh ~'.>li "tiga kali" termasuk riwayat sen
diriannya (hanya dia yang meriwayatkan). 



sok) di antara jari-jari, dan maksimalkanlah dalam beristinsyaq 
(memasukkan air ke dalam hidung), kecuali jika kamu sedang 
berpuasa. 11 

Diriwayatkan oleh Imam yang Empat daD disbabibkao oleh lbou Khu
zaimah.109 

Dalam riwayat Abu Dawud, 
0 

o o,,,,,,,,,,,,,..\f,,,,, 
·(.)"2~..a.o 9 u~y 1~1 

"Apabila kamu berwudhu, maka berkumurlah.11110 

~37~ Dari Utsman ~, 

"Bahwasanya Nabi ~ biasa menyela-nyela jenggotnya dalam 
berwudhu. 11 

Diriwayatkao oleh at-Tirmidzi, dao dishahihkao oleh Ibou Khuzai
mah. 111 

~38~ Dari Abdullah bin Zaid ~, 
<>I J, ! ,..,~ 

.u1--~ JJJ~ 1::.::..~.:;,.; 0
:: 1t :-11 ~::: q11 ,\1 ,,.,.. ~,,., , .. ~_,, ::: ~ ~ -~ ~ \,,;' 
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"Bahwasanya Nabi ~ dibawakan (air) dua pertiga mud, lalu 
beliau mulai menggosok kedua lengannya. 11 

Diriwayatkan oleh Ahmad, dao dishabibkao oleh Ibnu Khuzaimah. 112 

109 Shahih: Diriwayatkan oleh Abu Dawud, 1/36; an-Nasa 'i, 1/66; at-Tirmidzi, 
3/155; Ibnu Majah, 1/142; dan Ibnu Khuzaimah, 1/78. Syaikh kami, al-Albani 
berkata dalam al-Misykah, no. 405, "Sanadnya shahih. 11 

110 Shahih: Diriwayatkan oleh Abu Dawud, 1/36. Syaikh kami berkata dalam 
komentar beliau terhadap Subul as-Salam (manuskrip), "Saya katakan, Sa
nadnya-sebagaimana yang sebelumnya- shahih.11 

111 Shahih lighairihi. Diriwayatkan oleh at-Trrmidzi, 1/ 46; dan Ibnu Khuzaimah, 
1/78-79, serta dishahihkan oleh syaikh kami, al-Albani, karena ada beberapa 
syahid untuknya (yang tercantum) dalam Shahih Sunan at-Tirmidzi, 1/12. 

112 Shahih: Diriwayatkan oleh Ahmad, 4/39; dan Ibnu Khuzaimah, 1/62, dan 
lafazh ini adalah miliknya; serta dishahihkan oleh syaikh kami, al-Albani 
dalam al-Irwa ', 1/172. 



~39~ Juga dari beliau (Abdullah bin Zaid •), 

-~b 1131:;.t ~~\ ~\.JI J')¼- ~~ ~t{'4 il.~ ~ ~\ ~G ~t 
"Bahwasanya beliau melihat Nabi ~ mengambil air untuk 

kedua telinganya, (tapi) bukan air yang diambilnya untuk (meng
usap) kepalanya. 11 

Diriwayatkan oleh al-Baihaqi, 114 (dia berkata, usanadnya shahih" dan 

dishahihkanjuga oleh at-Tirmidzi).115 

Hadits ini terdapat dalam riwayat Muslim dari jalan ini 
dengan lafazh, 

0 

0 
,,, ,,, $, 

o ,,,,,,,.., \ .~A o. \,_:_, \.... ,,,,,, , , ,,.. 

-~~ q--' ?' ~ :- ~~ ~~ 
"Dan beliau mengusap kepalanya dengan air (lain), bukan 

air sisa kedua tangannya. 11 

Dan lafazh inilah yang terjaga (1. __;k.Ji).116 

~40~ Dari Abu Hurairah •, beliau berkata, 
,,,, J _,, J O Ji ,-, t ,.,, J J \ , 
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"Saya telah mendengar Rasulullah ~ bersabda, 'Sesung
guhnya umatku akan datang pada Hari Kiamat dengan wajah, 
tangan, dan kaki yang putih bersinar karena bekas wudhu.' 
Maka barangsiapa di antara kalian yang mampu memanjangkan 
putih sinarnya, maka lakukanlah. 11 

Muttafaq 'alaih, dan lafazbnya adalah milik Muslim. 117 

113 Dalam naskah B dan C tercantum, ~Ll "beliau mengambilnya", sedangkan 
yang tercantum dalam as-Sunan adalah yang dicantumkan di atas. 

114 Dhaif: Diriwayatkan oleh al-Baihaqi dalam as-Sunan al-Kubra, 1/65 dan 
syaikh kami menghukuminya syadz, sebagaimana tercantum dalam adh
Dha'ifah, 2/ 424. 

115 Tambahan dari naskah C dan B. 
116 (Hadits yang diriwayatkan oleh orang yang lebih tsiqah yang bertentangan 

dengan riwayat orang yang tsiqah. Llhat Taisir Musthalah al-Hadits, Dr. Mah
mud ath-Thahhan, hal. 118. Ed.n. Diriwayatkan oleh Muslim, 1/211. 

117 Diriwayatkan oleh al-Bukhari, 1/ 46; dan Muslim, 1/216. Syaikh kami, al-Al-



~41 ~ Dari Aisyah ~, beliau berkata, 
0 .te-- ~,,,. "- _, _, .,J. ., 
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"Nabi ~ menyukai mendahulukan yang kanan dalam me
makai sandal, menyisir, bersuci, dan dalam seluruh urusannya." 

Muttafaq 'alaih.118 

~42~ Dari Abu Hurairah •, beliau berkata, Rasulullah ~ ber
sabda, 

"Apabila kalian berwudhu, maka mulailah dengan bagian 
tubuh kalian yang kanan." 

Dirlwayatkan oleh Imam yang Empat, dan c&hahibkan oleh lbnu Khu
zaimah. 119 

"Bahwasanya Nabi ~ berwudhu, lalu beliau mengusap 
ubun-ubun, sorban dan kedua khufnya." Diriwayatkan oleh MusHm. 120 

bani memastikan karena mengikuti sejumlah hafizh bahwa lafazh, tlk:.1 .:,-.i 
11 maka barangsiapa yang mampu" adalah sisipan (mudra;) dari perkataan 
Abu Hurairah, sebagaimana tercantum dalam ash-Shahihah, 1/508. 

118 Diriwayatkan oleh al-Bukhari, 1/53, dan lafazh ini adalah miliknya; dan 
Muslim, 1/226. 

119 Shahih: Diriwayatkan oleh Abu Dawud, 4/70; lbnu Majah, 1/141; dan lbnu 
Khuzaimah, 1/91; serta dishahihkan oleh syaikh kami, al-Albani dalam al
Misykah, no. 401. 
Saya katakan, Al-Hafizh dalam at-Talkhish al-Habir menyandarkan hadits 
ini kepada tiga orang tersebut (yakni Abu Dawud, lbnu Majah, dan lbnu 
Khuzaimah, Ed.), dan ini lebih baik karena an-Nasa'i d<111 at-Tirmidzi tidak 
meriwayatkan hadits ini, namun mereka hanya meriway~tkan, 

-~~ l~ I .a.:~;~ I~~ ~l5 
"Apabila beliau memakai baju gamis, maka beliau memulainya dengan bagian 
yang kanan." 

120 Diriwayatkan oleh Muslim, 1/231. 



~44~ Dari Jabir bin Abdullah~ tentang tata cara haji Nabi ~, 
Rasulullah ~ bersabda, 

,., 
l ~ 

·:\i ru1 1~ ½ G~~l 
"Mulailah dengan apa-apa yang Allah memulai dengannya. 11 

Dirlwayatkan oleh an-Nasa'i demikian dengan lafazh perintah121, se

dangkan dalam riwayat Muslim diungkapkan dengan lafazh berlta. 122 

~45~ Dari Jabir ., beliau berkata, 
,., ,., 

0 s:,. p. ,,,,, ,... ,,,,, 

-~~~;~ Jc ;\:j\ _),~, Lby '~l ~ ~\ 0'6" 
"Nabi ~ apabila berwudhu, beliau menjalankan air di atas 

kedua sikunya. 11 

Dirlwayatkan oleh ad-Daraquthni dengan sanad yang dhaif.123 

~46~ Dari Abu Hurairah ., beliau berkata, Rasulullah ~ ber
sabda, 

.d.c ~\ ,., o I <i; :I ~ ,., 1 ;o { , '} ;M ; i" -r Mr l.)""'; ~_) 

"Tidak sempurna wudhu bagi orang yang tidak menyebut 
Nama Allah padanya. 11 

121 Dhaif: Diriwayatkan oleh an-Nasa'i, 5/236. Syaikh kami, al-Albani berkata 
dalam al-Irwa ', 4/318, "Lafazh 1_;j:.;1 'mulailah' adalah syadz, tidak tsabit. 11 

122 Shahih: Diriwayatkan oleh Musmn:: 2/888 dengan lafazh, i~t "aku memulai". 
123 Shahih: Diriwayatkan oleh ad-Daraquthni, 1/83 dan dishahihkan oleh syaikh 

kami, al-Albani dalam ash-Shahihah, 5/99 karena adanya beberapa syahid 
baginya, di antaranya adalah hadits Tsa1abah bin Abbad yang diriwayatkan 
oleh ath-Thahawi dalam Syarh al-Ma'ani dan ath-Thabrani dalam al-Mu'jam 
al-Kabir dengan sanad yang dhaif, hadits Wa'il yang diriwayatkan oleh al
Bazzar dan ath-Thabrani dengan sanad yang dhaif, dan _hadits Abu Hurairah, 

. ..w.;..l1 J ~- ~i e, : ,,11 ~i; 1 ,;.. .t , ~....r ~i...r"'"::' -U-r-' 
"Kemudian beliau membasuh tangan kanan beliau hingga mencakupkan ba
suhannya pada lengan atas," dan di akhirnya disebutkan, 

.tJ~ ~~I J_µj ~1j lill 
"Demikianlah aku melihat Rasulullah • berwudhu." 
Diriwayatkan oleh Muslim. 
Saya katakan, Sejumlah ulama berpendapat bahwa hadits ini dhaif, dan 
tidak menganggap keberadaan syahid-syahid ini. 



Dhiwayatkan oleh Ahmad, Abu Dawud, clan Ibnu Majah deogan sanad 
yang dhaif.124 

Dan at-Tirmidzi mempunyai riwayat senada12s dari Sa'id 
bin Zaid126 dan Abu Sa'id. [Dan]127 Ahmad berkata, "Tidak ada 
satu hadits pun yang shahih dalam hal ini. 1112s 

~47~ Dari Thalhah bin Musharrif, dari ayahnya, dari kakeknya, 
beliau berkata, 

"Saya melihat Rasulullah ~ memisahkan antara berkumur 
dan beristinsyaq." 

Diriwayatkan oleh Abu Dawud deogan sanad yang dhaif.129 

"Kemudian beliau ~ berkumur dan beristintsar tiga kali. 

124 Hasan: Diriwayatkan oleh Ahmad, 2/418; Abu Dawud, 1/25; dan Ibnu Majah, 
1/140; serta dihasankan oleh syaikh kami dalam al-Irwa ', 1/122 karena 
adanya beberapa syahid baginya, beliau berkata, "Hadits ini memiliki banyak 
syahid, dan jiwa ini merasa tenteram karena tsabitnya hadits ini dengan ada
nya syahid-syahid tersebut, dan hadits ini dikuatkan oleh al-Hafizh al-Mundziri 
dan al-Asqalani, serta dihasankan oleh Ibnu ash-Shalah dan Ibnu Katsir. 11 

Kemudian syaikh kami menjelaskan bahwa al-Hafizh al-Iraqi juga mengha
sankannya. 

125 Dalam as-Sunan, 1/38. 
126 Dalam al-'Ilal al-Ka.bir, no. 33, sebagaimana dinyatakan oleh al-Hafizh dalam 

at-Talkhish al-Habir, dan diriwayatkanjuga oleh Ibnu Majah, 1/139. 
127 Tambahan dari naskah B. 
128 Dalam Masa 'il Ibni Hani ', karya Imam Ahmad, 1/3, no. 16, sebagaimana 

tercantum dalam at-Tibyan karya saudara Khalid asy-Syalahi. 
129 Dhaif: Diriwayatkan oleh Abu Dawud, 1/34. Hadits ini didhaifkan oleh Ibnu 

al-Qaththan, an-Nawawi, Ibnu ash-Shalah, Ibnu al-Mulaqqin, Ibnu Hajar, 
dan didhaifkan oleh syaikh kami, al-Albani dalam Dha'if Sunan Abi Dawud, 
no.14. 

130 Dalam naskah B tercantum, _#.:.;_j "dan beliau mengeluarkan air dari hidung'. 



Beliau berkumur dan beristintsar dari telapak tangan yang dari
nya beliau mengambil air." 

Diriwayatkan oleh Abu Dawud dan an-Nasa 'i.131 

~49, Dari Abdullah bin Zaid • -tentang tata cara wudhu-, _. 
,~..J:: -;11l J;~ "_. \,,, ~? o :: A~~ o \"' -: ,, ~ ,,,..,: .,.,,,,,,., ~UZ \:£___ o$,\ ;:{ 
.\.)Ju~.) "'~~'--' ~ ~ &" • ..... '--' va.o 4o 9 o-½ ~ u--.) r-> 

"Kemudian beliau ffi memasukkan tangannya, lalu beliau 
berkumur dan beristinsyaq dari satu telapak tangan. Beliau me
lakukan hal itu tiga kali." Muttafaq 'alaih.132 

~so, Dari Anas ~, beliau berkata, 
0 0

\ :J_.W ,~W\ ~ ~\ _;llil\ \~,. -l.oJJ o•_. ~~~fl\ t-Cj.J_. . -- "r -- u--: ---- ~.J .".J _,, ~ '->'.J 
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.1J; _j.J:,3 ~ ~ 
"Nabi ffi melihat seseorang yang di telapak kakinya ter

dapat (daerah) seukuran kuku yang tidak tersentuh air, maka 
beliau bersabda, 'Kembalilah, lalu perbaguslah wudhumu'." 

Diriwayatkan oleh Abu Dawud dan an-Nasa 'i.133 

131 Shabih: Diriwayatkan oleh Abu Dawud, 1/27 dan an-Nasa'i, 1/68, dan lafazh 
ini adalah milik Abu Dawud, kecuali perbedaan huruf yang ringan (tidak 
seberapa). Syaikh kami berkata dalam komentar beliau terhadap Subul as
Salam, "Dengan sanad yang shahih. 11 

132 Diriwayatkan oleh al-Bukhari, 1/59; dan Muslim, 1/210. 
133 Shahih: Diriwayatkan oleh Abu Dawud, 1/ 44. Syaikh kami berkata dalam 

al-Irwa ', 1/127, "Dan sanadnya shahih.11 

Catatan penting: Syaikh kami berkata dalam komentar beliau terhadap 
Subul as-Salam, "Penyandaran hadits ini kepada an-Nasa 'i perlu dianalisa 
ulang, karena saya tidak menemukan hadits ini pada Sunannya dan al-Hafizh 
sendiri tidak menyandarkannya kepada an-Nasa'i dalam at-Talkhish. Demi
kian juga Ibnu Taimiyah dalam al-Muntaqa dan asy-Syaukani dalam Syarah
nya." Saya katakan, Muslim meriwayatkan, 1/215 dari Jabir, "Umar bin al
Khaththab mengabarkan kepadaku bahwa ada seorang laki-laki yang ber
wudhu yang tidak membasuh seukuran kuku pada kakinya, lalu Nabi • 
melihatnya dan bersabda, 

'Kembalilah, lalu perbaiki wudhumu.' 

, ' t~ !J,. .. ' : . l.t • 'I . y J ~ ~.), 



"Rasulullah ~ pernah berwudhu dengan satu mud dan 
mandi dengan satu sha' sampai lima mud." Muttafaq 'alaih.134 

~521 Dari Umar ., beliau berkata, Rasulullah ~ bersabda, 
;:; l ; :C: $, J . 0 .:..... -;. ':JI~\ ':J ~I,,,~\ :J•-!" ~!,;.°{.JI\ { 0 
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"Tidak ada seorang pun di antara kalian yang berwudhu 
lalu dia menyempurnakan wudhunya, kemudian mengucapkan, 
'Aku bersaksi bahwa tidak ada tuhan (yang berhak disembah) 
kecuali Allah semata, tidak ada sekutu bagiNya, dan aku bersaksi 
bahwa Muhammad adalah hamba dan utusanNya,' melainkan 
(pasti) dibukakan untuknya pintu-pintu surga." 

Diriwayatkan oleh Muslim135
, (Abu Dawud, an-Nasa'i)136 clan at-Tirmi

dzi, dan beliau menambahkan, 

__ • "'i:--'!i __ ~· __ • 1 ____ • ~:::::: 1 __ ~· __ • 1 ~--1 .. ·~ 4~':o,,1 .".Ao• ,•t,IJ .. . ".Ao• v-JM!!,i_.., V..... • !J '-' .. "": V.... • ..... ..... ...... ,,,,,. ....... 

"Ya Allah, jadikanlah diriku termasuk orang-orang yang 
banyak bertaubat dan orang-orang yang menyucikan diri."137 

~ 
Lalu laki-laki itu kembali berwudhu, kemudian shalat. 11 

134 Diriwayatkan oleh al-Bukhari, 1/62; dan Muslim, 1/258. 
135 Diriwayatkan oleh Muslim, 1/210; Abu Dawud, 1/43; dan an-Nasa'i dalam 

al-Kubra, 6/25, hanya saja dalam riwayat an-Nasa'i terdapat tambahan yang 
munkar, yaitu, 

-~~I Ji~~ ~j p 
"Kemudian beliau mengangkat pandangannya ke langit." 

136 Tambahan dari naskah B. 
137 Shahih: Diriwayatkan oleh at-Tmnidzi, 1/82, dan tambahan ini dishahihkan 

oleh syaikh kami, al-Albani dalam al-Irwa ', 1/135. 





"Aku pemah bersama Nabi ~, lalu beliau berwudhu. Maka 
aku menunduk untuk melepaskan kedua khufn.ya, maka beliau 
bersabda, 'Biarkan keduanya, karena aku memakainya dalam 
keadaan suci.' Lalu beliau mengusap bagian atas keduanya. 11 

Muttafaq 'alaih. 139 

~54t, Dalam riwayat Imam yang Empat, kecuali an-Nasa 'i, dari 
al-Mughirah bin Syu'bah, 

"Bahwa Nabi ~ mengusap khuf atas dan bawahnya. 11 

Dan dalam sanadnya terdapat kelemahan140
• 

138 Khu/ adalah semacam sepatu kulit yang menu tu pi mata kaki. Llhat Subul as
Salam, 1/80. (Ed.n. 

139 Diriwayatkan oleh al-Bukhari, 1/62-63; dan Muslim, 1/230. 
140 Dhaif: Diriwayatkan oleh Abu Dawud, 1/ 42; at-Tirmidzi, 1/164; dan lbnu 

Majah, 1/183. lbnul Qayyim berkata dalam catatan kaki beliau terhadap 
Sunan Abi Dawud, 1/195, "Amma ba'du, ini adalah hadits yang telah didhaif
kan oleh para imam besar, yakni: Al-Bukhari, Abu Zur'ah, at-Tirmidzi, Abu 



~55~ Dari Ali ~, beliau berkata, 

~f- ~-- ,~~i ~ __ :.:k) J--·L_vl1 h·.i -=16:3 r~,\., ~ 0 :;J1 -=~ ., "'.) '_) ~ <::...-:. '.) ,.. u-- u ~'Y:. 0=-- u .Y 
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"Seandainya agama itu dengan akal, niscaya bagian bawah 
khuf lebih berhak untuk diusap daripada bagian atasnya, dan 
sungguh aku telah melihat Rasulullah ~ mengusap bagian atas 
kedua khufnya." 

Diriwayatkan oleh Abu Dawud dengan son.ad yang hasan. 141 

~56~ Dari Shafwan bin 'Assal ~, beliau berkata, 
,.. ,.. 0 
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"Rasulullah ~ memerintahkan kepada kami, jika kami be
pergian supaya kami tidak melepas khuf kami selama tiga hari 
tiga malam, kecuali karena junub, akan tetapi (memerintahkan 
untuk tidak melepas khuj) karena buang hajat, kencing, dan 
tidur." 

Dhiwayatkan oleh an-Nasa'i, at-Tinnidzi -dan lafazh ini adalah milik

nya-, dan lbnu Khuzaimah, dan keduanya (at-Tinnidzi dan lbnu Khuzairnah) 

rneushahihkannya. 142 

Dawud, dan asy-Sya:fi'i. Dan di antara kalangan muta 'akhkhirin (yang juga 
mendhaifkannya) adalah Abu Muhammad Ibnu Hazm. Inilah yang benar, 
karena hadits-hadits yang shahih semuanya menyelisihinya.11 

Saya katakan, Hadits ini didhaifkan oleh syaikh kami dalam al-Misykah, 
1/162. 

141 Shahih: Diriwayatkan oleh Abu Dawud, 1/ 42. Syaikh kami berkata dalam 
al-Irwa ', no. 103, "Sanadnya shahih, sebagaimana dikatakan oleh al-Ha:fizh 
dalam at-Talkhish, sementara beliau berkata dalam Bulugh al-Maram, 'Sanad
nya hasan', dan yang benar adalah pendapat beliau yang pertama." 

142 Hasan: Diriwayatkan oleh an-Nasa'i, 1/84; at-Tirmidzi, 1/161; dan Ibnu 
Khuzaimah, 1/99; serta dihasankan oleh syaikh kami dalam al-Irwa ', 1/140. 
Beliau berkata dalam komentar beliau terhadap Subul as-Salam, "Saya kata
kan, At-Tirmidzi menshahihkannya karena adanya beberapa syahid baginya, 
dan kalau tidak begitu, maka sanadnya adalah hasan." 



~57~ Dari Ali bin Abi Thalib ., beliau berkata, 

•

0 "-,-~;;~l\il:j--\;o.-,., •L:.,jj ~~--\tj" \;fi5~~i f\\ 1:.:_ 
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"Nabi ~ menentukan (batas durasi) tiga hari tiga malam 

bagi musafir, dan satu hari satu malam bagi yang mukim, -yakni 
dalam hal mengusap dua khuf-." 

Dirlwayatkan oleh Muslim. 143 

~58~ Dari Tsauban •, beliau berkata, 
0 i t ~ l J. . o --_ ~~\ l~ 1., ,. o -- ~ I o J ----\1 ,~ -- ~ JJll Jo J,. ~ 
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"Rasulullah ~ mengutus pasukan, maka beliau memerin
tahkan mereka untuk mengusap 'asha'ib -yakni sorban-, dan 
tasakhin -yakni khuf-." 

Dirlwayatkan oleh Ahmad, Abu Dawud, dan cUshahihkao oleh al-Ha
ldm. 144 

143 Diriwayatkan oleh Muslim, 1/232, dan dalam riwayatnya tidal{ ada kalimat, 
~I J.;, ~I ,.;, ,..?: ''Yakni, dalam hal mengusap kedua khuf', dan ia hanya
Iah riwayat ad-Darimi dan yang lainnya. Syaikh kami dalam komentar beliau 
terhadap Subul as-Salam untuk memberikan komentar terhadap ash-Shan'ani 
yang berkata, "Ini adalah sisipan dari perkataan Ali atau para perawi lainnya 11 

Beliau berkata, "Saya katakan, Ini adalah tafsir dari al-Hafizh, yang beliau 
ambil dari susunan hadits dalam riwayat Muslim." 

144 Shahih: Diriwayatkan oleh Ahmad, 5/277; Abu Dawud, 1/36; dan al-Hal{im, 
1/169; serta dishahihkan oleh syaikh kami dalam Kitab al-Mashu 'ala al
Jaurabain [wa an-Na'lain (tahqiq Syaikh al-Albani)] hal. 5; dan yang terletal{ 
di antara dua strip adalah tafsir dari al-Hafizh, sebagaimana dinyatal{an oleh 
syaikh kami dalam komentar beliau terhadap Subul as-Salam. 



11Jika salah seorang dari kalian berwudhu dan memakai 
kedua khufnya, maka hendaklah dia mengusap bagian atasnya 
dan shalat dengan memakainya, serta janganlah dia melepasnya 
jika dia ingin, kecuali karena junub. 11 

Diriwayatkan oleh ad-Daraquthni dan al-Hakim, dan beliau mensha
hihkannya. 145 

11Bahwa beliau memberikan keringanan untuk mengusap 
bagian atas kedua khuf; tiga hari tiga malam bagi musafir, dan 
satu hari satu malam bagi mukim, apabila dia bersuci lalu me
makai kedua khufnya. 11 

Diriwayatkan oleh ad-Daraquthni, dan dishahihkan oleh lbnu Khuzai
mah. 146 

~61? Dari Ubay bin Imarah ~, bahwasanya beliau berkata, 
,,,,,. ,,,,. ,,,,,. ,,,,,, ,,,., 0 ~ ) ,,,,. 
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145 Shahih: Diriwayatkan oleh ad-Daraquthni, 1/203-204; dari Umar secara 
mauquf dan dari Anas secara maifu'; dan al-Hakim, 1/181, dari Anas secara 
maifu'. Syaikh kami berkata dalam komentar beliau terhadap Subul as-Salam, 
"Saya katakan, Dan adz-Dzahabi menyepakatinya dalam at-Talkhish, namun 
ini aneh, karena dalam sanadnya terdapat al-Miqdam bin Dawud. An-Nasa'i 
berkata tentangnya, 'Tidak tsiqah (terpercaya) .' Ibnu Yunus berkata, 'Para 
ulama memperbincangkannya.' Akan tetapi, hadits ini diriwayatkan oleh ad
Daraquthni dari jalan lain, dan sanadnya shahih, sebagaimana dikatakan oleh 
penulis at-Tanqih, dan diakui oleh az-Zaila'i dalam Nashb ar-Rayah, 1/179, 
serta sebagaimana dikatakan oleh al-Hafizh dalam an-Nata 'ij, 1/52/1, 'Sanad
nya kuat.' Dan diriwayatkan juga secara mauquf oleh Malik, 1/58-59. 11 

146 Hasan: Diriwayatkan oleh ad-Daraquthni, 1/194; dan Ibnu Khuzaimah, 1/96; 
serta dishahihkan oleh al-Khaththabi dan asy-Syafi'i, sebagaimana dikutip 
oleh al-Hafizh dalam at-Talkhish; juga dihasankan oleh al-Bukhari, sebagai
mana dalam 'Ilal at-Tirmidzi dan oleh an-Nawawi dalam al-Majmu'. Syaikh 
kami berkata dalam al-Misykah, no. 519, "Sanadnya hasan.11 



.c-4· L;j ,~ :J\j ~~~j :J\j ,~ :J\j ~~~j 
"Wahai Rasulullah, bolehkah aku mengusap dua khuf?" 

Beliau menjawab, "Boleh." Dia bertanya, "Satu hari?" Beliau men
jawab, "Ya."147 Dia bertanya lagi, "Dua hari?" Beliau menjawab, 
"Ya."148 Dia bertanya lagi, "Tiga?"149 Beliau menjawab, "Ya, dan 
terserah kamu." 

Diriwayatkan oleh Abu Dawud, dan beliau berkata, ''Hadits ini tidak 
kuat."150 

147 Dalam riwayat Abu Dawud tercantum, t.:;. :Jt; "Beliau menjawab, 'Satu hari'." 
148 Dalam riwayat Abu Dawud tercantum, .:;.-;..., :Jt; "Beliau menjawab, 'Dan dua 

h "'II , art. 
149 Dalam naskah C tercantum d ~~ -"Dan tiua hari". 'i,. .J l>' 
150 Dhaif: Diriwayatkan oleh Abu Dawud, 1/ 40. Al-Hafizh berkata dalam at-

Talkhish, 1/162, "An-Nawawi dalam Syarh al-Muhadzdzab menukil adanya 
kesepakatan para imam atas dhaifnya hadits ini." Hadits ini didhaifkan oleh 
syaikh kami dalam Dha'if Sunan Abi Dawud, 1/15. 





~62, Dari Anas ~, beliau berkata, 
; 
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"Dahulu para sahabat Rasulullah ~ ketika beliau masih 

hidup, mereka pernah menunggu Shalat Isya sehingga kepala 
mereka tertunduk (karena tertidur), kemudian mereka shalat 
tanpa berwudhu kembali. 11 

Dhiwayatkan oleh Abu Dawud clan dishahihkao Qleh ad-Daraqulhni151, 

dao asalnya ada pada rlwayat Muslim.152 

151 Shahih: Diriwayatkan oleh Abu Dawud, 1/51 dan ad-Daraquthni, 1/131. Al
Hafizh berkata dalam al-Fatll., 1/314, 11Diriwayatkan oleh Muhammad bin 
Nashr dalam Qiyam al-Lail, dan sanadnya shahih, sedangkan asal hadits ini 
ada pada Muslim. 11 Dishahihkan oleh syaikh kami, al-Albani, dalam Shahih 
Sunan Abi Dawud, 1/ 40. 

152 Diriwayatkan oleh Muslim, 1/284. 



,JJ ,,,,,J. ~, -~""·--~, 
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"Fathimah binti Abu Hubaisy datang kepada Nabi ~, dia 
berkata, 'Wahai Rasulullah, aku seorang wanita yang tertimpa 
istihadhah sehingga aku tidak sud, maka apakah saya harus me
ninggalkan shalat?' Beliau ~ menjawab, 'Tidak, karena itu hanya
lah ( darah yang keluar dari) pembuluh darah dan bukan haid. 
Jika masa haidmu tiba, maka tinggalkanlah shalat, dan jika ia 
telah berlalu, maka cucilah darah tersebut dari dirimu kemudian 
shalatlah'." 

Muttafaq 'alaih.153 

Dan dalam riwayat al-Bukhari, 

.. ~ 1t, 0$, ~---, c;{ 
-~ ~~Yr-> 

"Kemudian berwudhulah setiap kali shalat. "154 

Muslim mengisyaratkan bahwa beliau membuangnya se
cara sengaja.155 

153 Diriwayatkan oleh al-Bukhari, 1/84; dan Muslim, 1/262. 
154 Diriwayatkan oleh al-Bukhari, 1/67. 
155 Diriwayatkan oleh Muslim, 1/262. Al-Hafizh berkata dalam al-Fath_, 1/332, 

"Sebagian yang lain mengklaim bahwa perkataan, .:;;, j, p 'kemudian berwu
dhulah' adalah perkataan Urwah yang mauquf (sanadnya berhenti) padanya, 
namun ini perlu dianalisa ulang, karena seandainya perkataan tersebut ada
lah perkataannya, pastinya dia akan mengatakan, U. fa p 'kemudian dia ber
wudhu' dengan menggunakan kalimat berita. Maka ketika beliau mengung
kapkannya dengan menggunakan kalimat perintah, maka perintah itu ber
sesuaian dengan perintah yang terdapat dalam hadits yang maefu' (sanadnya 
sampai kepada Nabi ~), yakni kalimat, ~ti 'maka cucilah'." 
Beliau (al-Hafizh) juga berkata, 1/ 409, "Di sana kami telah membantah pen
dapat orang yang mengatakan, 'Ia adalah sisipan' dan pendapat yang me
negaskan bahwa ia adalah mauqufpada Urwah, dan Abu Mu'awiyah tidak 
bersendirian dengan (klaim pendapat) tersebut; sungguh an-Nasa'i telah 
meriwayatkannya dari jalan Hammad bin Zaid dari Hisyam, dan dia meng
klaim bahwa Hammad bersendirian dalam meriwayatkan tambahan ini, dan 
Muslim juga mengisyaratkan kepada hal itu, padahal kenyataannya tidak 
seperti itu. Sungguh tambahan ini juga telah diriwayatkan oleh ad-Darimi 
dari jalan Hammad bin Salamah, dan oleh as-Sarraj dari jalan Yahya bin 
Sulaim, keduanya dari Hisyam. 11 



~64, Dari Ali bin Abi Thalib ~' beliau berkata, 
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"Aku adalah seorang lelaki yang sering mengeluarkan madzi, 
lalu aku memerintahkan al-Miqdad untuk bertanya kepada Nabi 
~' lalu dia bertanya kepada beliau, maka beliau bersabda, 'Harus 
berwudhu' .11 Muttafaq 'alaih, dan lafazh ini adalah lafazh al-Bukharl.156 

~65, Dari Aisyah ~, 
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"Bahwa Nabi ~ pernah mencium salah seorang istrinya 
kemudian pergi shalat dan tidak berwudhu lagi. 11 

Dirlwayatkan oleh Ahmad dan didhaifkan oleh al-Bukhari.157 

~66, Dari Abu Hurairah ~, beliau berkata, Rasulullah ~ ber
sabda, 
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"Apabila salah seorang dari kalian merasakan sesuatu da
lam perutnya lalu dia bingung karenanya, apakah telah keluar 
sesuatu darinya atau tidak, maka janganlah sekali-kali dia keluar 
dari masjid, sehingga dia mendengar suara atau mencium bau." 

Dirlwayatkan oleh Muslim. 158 

156 Diriwayatkan oleh al-Bukhari, 1/55-56; dan Muslim, 1/247. 
157 Shahih: Diriwayatkan oleh Ahmad, 6/210, dan dinyatakan berillat oleh al

Bukhari, sebagaimana dalam 'Ital at-Tirmidzi, no. 50. Syaikh kami berkata 
dalam al-Misykah, 1/105, "Saya katakan, Akan tetapi, hadits ini shahih; karena 
telah diriwayatkan dari jalan-jalan lain yang sebagiannya adalah shahih, se
bagaimana kami telah mentahqiqnya dalam Shahih Sunan Abi Dawud, dan 
silahkan rujuk juga tahqiq Ahmad Syakir terhadap Sunan at-Tirmidzi, 1/133-
142.11 

158 Diriwayatkan oleh Muslim, 1/276. 



"Seorang laki-laki berkata, 'Aku menyentuh kemaluanku 
-atau dia berkata, 'Seorang laki-laki menyentuh kemaluannya
di dalam shalat, apakah dia harus (mengulang) berwudhu?' Nabi 
~ menjawab, 'Tidak, karena itu hanyalah bagian dari anggota 
badanmu'." 

Diriwayatkan oleh Imam yang Lima, clan disbabibkan oleh lbnu Hibban. 

lbnu al-Madini berkata, "lladits ini lebih baik daripada hadits Busrah."159 

~68~ Dari Busrah binti Shafwan ~' bahwa Rasulullah ~ ber
sabda, 
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"Barangsiapa yang menyentuh kemaluannya, maka hen
daknya dia berwudhu." 

Dikeluarkan oleh Imam yang Lima, dan dPbabibkan oleh at-Tirmidzi 
clan lbnu ffibban.160 Al-Bukhari berkata, "lni adalah hadits yang paling sha

hih dalam masalah ini. 0161 

~69~ Dari Aisyah ~' bahwa Rasulullah ~ bersabda, 
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159 Shahih: Diriwayatkan oleh Ahmad, 4/22, 23; Abu Dawud, 1/46; an-Nasa'i, 

1/101; at-Tmnidzi, 1/132; Ibnu Majah, 1/163; dan Ibnu Htbban, 2/223. Syaikh 
kami, al-Albani berkata dalam al-Misykah, 1/104, 11 Sanadnya shahih.11 Beliau 
menambahkan dalam komentar beliau terhadap Subul as-Salam, "Barang
siapa yang mendhaifkannya, maka dia sama sekali tidak memiliki hujjahY 
Al-Hafizh berkata dalam al-Fatll., 1/254, "Shahih atau hasan. 11 

160 Shahih: Diriwayatkan oleh Ahmad, 6/406; Abu Dawud, 1/46; an-Nasa'i, 
1/100; at-Tmnidzi, 1/128; Ibnu Majah, 1/161; dan Ibnu Hibban, 2/221; serta 
dishahihkan oleh syaikh kami dalam al-Irwa ', 1/150. 

161 Dikutip oleh at-Tirmidzi darinya dalam al-1lal al-Kabir, no. 48. 



"Barangsiapa yang muntah, mimisan, keluar makanan atau 
minuman dari perut melalui mulut, atau keluar madzi, maka 
hendaknya dia meninggalkan shalatnya, lalu berwudhu, kemu
dian melanjutkan shalatnya, sementara dalam semua itu dia tidak 
berbicara." 

Diriwayatkan oleh lbnu Majah162
, dan didhaifkan oleh Ahmad dan 

lain-lain. 163 

~70t Dari Jabir bin Samurah ~, 
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"Bahwa seorang laki-laki bertanya kepada Nabi ~, 'Apakah 
saya harus berwudhu karena makan daging kambing?' Nabi ~ 
menjawab, 'Jika kamu mau.' Apakah saya harus berwudhu ka
rena makan daging unta?' Nabi ~ menjawab, 'Ya'." 

Diriwayatkan oleh MusJim.164 

~71t Dari Abu Hurairah ~, beliau berkata, Nabi ~ bersabda, 
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"Barangsiapa yang memandikan mayat, maka hendaklah 
dia mandi, dan barangsiapa yang memikulnya, maka hendaklah 
dia berwudhu." 

Diriwayatkan oleh Ahmad, an-Nasa'i, dan at-Tirmidzi, dan beliau 
menyatakannya hasan. 165 Ahmad berkata, 'Tidak ada satu pun hadits shahih 

162 Dhaif: Diriwayatkan oleh lbnu Majah, 1/386, dan didhai:tkan oleh syaikh 
kami, al-Albani dalam Dha'if al-Jami'. 

163 Silahkan lihat as-Sunan al-Kubra, al-Baihaqi, 1/142. An-Nawawi berkata 
dalam al-Majmu', 4/83, "Hadits Aisyah ini adalah dhaif, yang disepakati 
kedhaifannya 11 

164 Diriwayatkan oleh Muslim, 1/275. 
165 Shahih: Diriwayatkan oleh Ahmad, 2/454 dan at-Tirmidzi, 3/318. Syaikh 

kami, al-Albani berkata dalam al-lrwa ', 1/173, "Sanadnya shahih. rr 
Catatan penting: Saya tidak melihatnya dalam Sunan an-Nasa 'i, dan hadits 
ini disandarkan oleh al-Hafizh dalam at-Talkhish kepada Ahmad dan al-Bai-



dalam masalah ini."166 

~12, Dari Abdullah bin Abu Bakar ~, 
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"Bahwasanya dalam surat yang ditulis oleh Rasulullah ~ 

kepada Amr bin Hazm tertulis, 'Hendaknya tidak menyentuh 
al-Qur'an, kecuali orang yang telah bersuci'." 

Diriwayatkan oleh Malik secara mursal, dan diriwayatkan oleh an

Nasa 'i dan lbnu IHbban secara maushul (bersambung). Hadits ini dinyatakan 

memiliki cacat. 167 

haqi, serta syaikh kami juga mengisyaratkan bahwa hadits ini diriwayatkan 
oleh Ahmad, Abu Dawud, dan at-Tirmidzi. 

166 Dikutip oleh at-Tirmidzi darinya (Ahmad) dalam al-'Ilal al-Kabir, no. 142. 
Syaikh kami berkata dalam al-Irwa ', 1/175, "lnilah lima jalan hadits ini, se
bagiannya shahih, sebagian lainnya hasan, dan sebagian lainnya lagi dhaif 
yang bisa tertambal kedhaifannya, sehingga tidak ada keraguan dalam ke
shahihan hadits ini menurut pandangan kami. 11 Al-Hafizh lbnu Hajar berkata 
dalam at-Talkhish, 1/137, "Secara global, hadits ini dengan banyaknyajalan 
periwayatannya, seburuk-buruk kondisinya adalah berderajat hasan, se
hingga pengingkaran an-Nawawi terhadap at-Tirmidzi yang telah menghasan
kan hadits ini perlu disanggah. Adz-Dzahabi berkata dalam Mukhtashar al
Baihaqi, 'Jalan-jalan periwayatan hadits ini lebih kuat daripada hadits-hadits 
yang dijadikan dalil oleh para ahli :fikih, dan mereka tidak menyatakannya 
berillat dengan sebab kemauqufennya, bahkan mereka mendahulukan riwa
yat yang marfu'." 

167 Shahih: Diriwayatkan oleh Malik, 1/199; an-Nasa'i, 8/57-58; dan lbnu Hibban, 
8/180-181. 
Saya katakan, Syaikh kami menyebutkan banyak syahid baginya dalam al
Irwa ', 1/158, dari hadits Hakim bin Hizam, lbnu Umar, dan Utsman bin Abi 
al-Ash, kemudian beliau berkata, "Kesimpulannya, bahwa seluruh jalan-jalan 
periwayatan hadits ini tidak terlepas dari kelemahan, akan tetapi itu hanyalah 
kelemahan yang ringan saja ... Oleh karena itu, maka hati menjadi tenang 
karena shahihnya hadits ini, apalagi hadits ini telah dijadikan dalil oleh Imam 
as-Sunnah, Ahmad bin Hanbal, sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, 
dan hadits ini juga dishahihkan oleh sahabat beliau, Ishaq bin Rahawaih .... 11 

Catatan penting: Di dalam riwayat an-Nasa'i tidak terdapat syahid hadits 
tersebut, dan di dalamnya hanya terdapat surat Nabi ~ untuk penduduk 



~73~ Dari Aisyah ~, beliau berkata, 
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"Rasulullah ffi senantiasa berdzikir kepada Allah dalam 

setiap kesempatannya." 
Diriwayatkan oleh Muslim dan disebutkan secara mu' aUaq oleh al

Bukhari.168 

~74~ Dari Anas ~, 
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"Bahwasanya Nabi ffi berbekam dan shalat, namun tanpa 

berwudhu lagi. 11 

Diriwayatkan oleh ad-Daraquthni dan beliau menyatakan hadits ini 
lemah.169 

~75~ Dari Mu'awiyah ~, beliau berkata, Rasulullah ffi bersabda, 
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"Mata adalah tali pengikat bagi dubur, maka apabila mata 
tertidur, lepaslah tali pengikat itu." 

Diriwayatkan oleh Ahmad dan ath-Thabrani, dan dia menambahkan, 
0 
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"Barangsiapa yang tidur, maka hendaklah dia berwudhu. 11170 

Yaman. Oleh karena itu, seandainya penulis mengatakan, "Diriwayatkan 
secara maushul (bersambung sanadnya) oleh Ibnu Hibban; al-Hakim, 1/397; 
dan al-Baihaqi, 1/78-88", niscaya itu lebih baik. 

168 Shahih: Diriwayatkan oleh Muslim, 1/282 dan al-Bukhari secara mu'allaq, 
1/83, 163. 

169 Dhaif Diriwayatkan oleh ad-Daraquthni, 1/151-152. Al-Hafizh berkata dalam 
at-Talkhish, 1/113, "Dalam sanadnya terdapat Shalih bin Muqatil, dan dia 
seorang yang dhaif. 11 Syaikh kami berkata dalam komentar beliau terhadap 
Subul as-Salam, "Saya katakan, Dalam sanadnya pada riwayat ad-Daraquthni 
terdapat Sulaiman bin Dawud Abu Ayyub dia dinyatakan pendusta oleh Ibnu 
Ma'in dan yang lainnya. 11 

170 Hasan lighairihi Diriwayatkan oleh Ahmad, 4/97; dan ath-Thabrani dalam 



Tambahan di dalam hadits ini terdapat dalam riwayat Abu Dawud dari 

hadits Ali ~ tanpa lafazh, ~ls) Jli...~ ~! "Lepaslah tali peogikat iht", dan dalam 

kedua sanadnya terdapat kelemahan. 171 

Dan juga dalam riwayat Abu Dawud dari Ibnu Abbas ~ 
secara marfu', 

-~ fU ~ Jc ~ybjl Wl 
"Wudhu itu hanya wajib bagi orang yang tidur dengan ber

baring." 
Dalam sanadnya terdapat kelemahan. 172 

al-Kabir, 19/372. Syaikh kami berkata dalam al-Misykah, 1/103, "Demikian 
juga diriwayatkan oleh Ahmad dalam Musnadnya, akan tetapi putranya, 
Abdullah mengatakan bahwa ayahnya menghapusnya dalam kitabnya" 
Saya katakan, Hal itu karena dalam sanadnya terdapat Abu Bakar bin Abu 
Maryam, dan dia adalah seorang yang dhaif karena hapalannya tercampur 
aduk; akan tetapi hadits ini dikuatkan oleh hadits Ali yang datang setelahnya 
dan hadits Shafwan bin Assal. 

171 Hasan: Diriwayatkan oleh Abu Dawud, 1/52. Syaikh kami berkata dalam 
al-lrwa ', 1/149, "lni adalah sanad yang hasan, sebagaimana dikatakan oleh 
an-Nawawi, dan juga telah dihasankan sebelumnya oleh al-Mundziri dan 
lbnu ash-Shalah, dan pada sebagian perawinya terdapat perbincangan yang 
tidak menurunkan haditsnya dari derajat hasan, sedangkan Baqiyah [bin al
W alid, seorang perawi yang jujur tetapi banyak mentadlis dari perawi yang 
lemah, w. 197 H] dikhawatirkan dari periwayatannya dengan shighat 'an'anah, 
dan sungguh dia telah mengatakan dengan tegas lafazh haddatsana dalam 
riwayat Ahmad, sehingga hilanglah syubhat bahwa dia telah melakukan 
tadlis." 

172 Munkar. Diriwayatkan oleh Abu Dawud, 1/52, dan beliau berkata, "lni 
adalah hadits yang munkar, tidak ada yang meriwayatkan hadits ini kecuali 
Yazid Abu Khalid ad-Dalani, dan saya telah menyebutkan hadits Yazid ad
Dalani kepada Ahmad bin Hanbal, maka beliau marah kepadaku karena 
beliau memandang besar masalah tersebut, lalu beliau berkata, 'Apa urusan
nya Yazid ad-Dalani dimasukkan kepada kalangan para sahabat Qatadah? 
Sementara dia sama sekali tidak memiliki perhatian terhadap hadits'. 11 Syaikh 
kami, al-Albani berkata dalam al-Misykah setelah beliau memaparkan ucapan 
tersebut, 1/104, "Saya berkata, Dan ad-Dalani ini adalah seorang yang dhaif, 
dan sungguh dia telah melakukan kesalahan dalam matan hadits ini, seba
gaimana telah saya jelaskan dalam Dha'if Sunan Abi Dawud, no. 26. 11 



~76, Dari Ibnu Abbas ~, bahwa Rasulullah ~ bersabda, 
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"Setan mendatangi salah seorang dari kalian dalam shalat
nya, lalu dia meniup di dubur orang tersebut, maka dikhayalkan 
kepadanya bahwa dia telah berhadats, padahal dia tidak ber
hadats. Apabila dia merasakan hal itu, maka janganlah dia me
ninggalkan shalatnya sehingga dia mendengar suara atau men
cium bau (kentutnya). 11 

Diriwayatkan oleh al-Bazzar, 173 dan asalnya di ash-Shahlb.ain dari 

hadits Abdullah bin Zahl, 174 dan dalam riwayat Muslim terdapat hadits senada 

darl Abu Hurairah. 175 

Dan diriwayatkan oleh al-Hakim dari Abu Sa'id ~ secara 
marfu'. 
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"Apabila setan mendatangi salah seorang dari kalian dan 

berkata, 'Sesungguhnya kamu benar-benar telah berhadats,' maka 
hendaklah dia berkata, 'Kamu telah berdusta'. 11176 

173 Kasyf al-Astar 'an Zawa 'id al-Bazzar, al-Haitsami, 1/147. Al-Hafizh berkata 
dalam at-Talkhish, 1/128, "Dalam sanadnya terdapat Abu Uwais, akan tetapi 
hadits ini telah dimutaba'ah oleh ad-Darawardi pada al-Baihaqi. 11 Saya ber
kata, Maksud dia pada Kitab al-Khilafiyyat, dan diriwayatkan juga oleh Ibnu 
Abi Syaibah senada dengannya dalam al-Mushannaf secara mauquf (sanad
nya berhenti) pada Ibnu Abbas. 

174 Diriwayatkan oleh al-Bukhari, 1/ 46, 55; dan Muslim, 1/276. 
175 Diriwayatkan oleh Muslim, 1/276, dan telah disebutkan sebelumnya pada 

no.66. 
176 Dhaif: Diriwayatkan oleh al-Hakim, 1/134, 324; dan disandarkan oleh al

Hafizh dalam at-Talkhish, 1/128 kepada Ahmad, 3/12 juga, dan diriwayatkan 
juga oleh Abu Dawud, 1/270. Syaikh kami berkata dalam Dha'if Sunan Abi 
Dawud, no. 10.1, "Dhaif' dan beliau menyatakannya berillat dalam Dha'if al
Mawarid, no. 19, karena tidak dikenalnya (majhu[) lyadh bin Hilal. 



[Dan]177 diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dengan lafazh, 

-~~J;~u .... __.. ...... .. 
"Hendaklah dia berkata dalam hatinya. 1117s 

177 Tambahan dari naskah A 
178 Diriwayatkan oleh Ibnu Hibban, 4/154, dan silahkan lihat yang telah lewat 

sebelumnya 



~11, Dari Anas bin Malik~, beliau berkata, 
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"Apabila Rasulullah ~ masuk WC, beliau meletakkan cin
cinnya.11 

Diriwayatkan oleh Imam yang Empat, dan hadits ini memiliki cacat.180 

~78, Dari Anas bin Malik~, [beliau berkata,]181 
• ,,. l 
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"Apabila Rasulullah ~ masuk WC, beliau membaca, 'Ya 
Allah, aku berlindung kepadaMu dari setan laki-laki dan setan 
perempuan' .11 

Diriwayatkan oleh Imam yang Tujuh.182 

179 Tambahan dari naskah C. 
180 Munkar. Diriwayatkan oleh Abu Dawud, 1/5; an-Nasa'i, 8/178; at-Tirmidzi, 

4/229; dan lbnu Majah, 1/110. Syaikh kami berkata dalam Mukhtashar asy
Syama 'il, no. 59, "Saya katakan, Abu Dawud berkata, 'Hadits munkar', dan 
beliau telah berkata benar.11 

181 Tambahan dari naskah C. 
182 Diriwayatkan oleh Ahmad, 3/99; al-Bukhari, 1/ 48; Muslim, 1/283; Abu 



"Rasulullah * pernah masuk WC, lalu aku dan seorang 
anak sepertiku (seusiaku) membawa wadah kecil berisi air dan 
tombak pendek, lalu beliau beristinja' dengan air itu." 

Muttafaq 'alaih. 184 

"Nabi * bersabda kepadaku, 'Ambillah bejana kecil!' Lalu 
beliau pergi sehingga (bisa) menutupi diri dariku, lalu beliau 
buang hajat." 

Muttafaq 'alaih. 185 

~81~ Dari Abu Hurairah ~, beliau berkata, Rasulullah * ber
sabda, 

.~"' • ?~ 
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"Jauhilah dua penyebab laknat, yaitu orang yang buang 
hajat di jalanan manusia, atau di tempat berteduh mereka." 

Dirlwayatkan oleh Muslim. 187 

Dawud, 1/2; an-Nasa'i, 1/20; at-Tirmidzi, 1/10; dan lbnu Majah, 1/108. 
183 Tambahan dari naskah B. 
184 Diriwayatkan oleh al-Bukhari, 1/50; dan Muslim, 1/227, dan lafazh ini adalah 

miliknya. 
185 Diriwayatkan oleh al-Bukhari, 1/101; dan Muslim, 1/229. 
186 Yang tercantum dalam riwayat Muslim adalah, 

~~I J_µj ~ ~tlilll ~j :ljJli .JI.ill! 
"Dua perbuatan yang biasa dilaknat." Mereka bertanya, ''Apa dua perbuatan 
yang biasa dilaknat itu, wahai Rasulullah?" 

187 Diriwayatkan oleh Muslim, 1/226. 



[Dan]188 Abu Dawud menambah dari Mu'adz ,$,189 

"Dan sumber-sumber air."190 

Dan dalam riwayat Ahmad dari Ibnu Abbas, 

"Atau air yang terkumpul." 
Dan pada keduanya terdapat kelemahan.191 

Ath-Thabrani meriwayatkan, 
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188 Tambahan dari naskah B. 
189 Hasan lighairihi. Diriwayatkan oleh Abu Dawud, 1/7. Al-Hafizh berkata 

dalam at-Talkhish, 1/105, 11Dishahihkan oleh Ibnu as-Sakan dan al-Hakim, 
dan di dalamnya perlu dianalisa ulang; karena Abu Sa'id tidak mendengar 
hadits dari Mu'adz, dan hadits ini tidak diketahui dengan selain sanad ini, 
demikian dikatakan oleh Ibnu al-Qaththan." Syaikh kami, al-Albani berkata 
dalam al-Irwa ', 1/101, "Akan tetapi, hadits ini memiliki beberapa syahid yang 
dengannya paling minimal hadits ini naik ke derajat hasan. 11 Kemudian syaikh 
kami menyebutkan syahid-syahid tersebut, dan secara ringkas, syahid-syahid 
tersebut adalah: Hadits Abu Hurairah dalam riwayat Muslim, hadits Ibnu 
Abbas dalam riwayat Ahmad, hadits Jabir dalam riwayat Ibnu Majah, hadits 
Abu Hurairah dalam riwayat ath-Thabrani dalam ash-Shaghir, dan syahid 
dalam riwayat ath-Thabrani dalam al-Kabir dari hadits Hudzaifah bin Asid. 

190 Dalam catatan kaki naskah B dan C terdapat tambahan, "Dan lafazhnya, 
.]allj ,~_,kll ~).ij ,~)j.JI.} jl)I :i~I ~'iJI l..,Z\ 

,, ,.. .,. ,, ,, .. 
']auhilah tempat-tempat penyebab laknat yang tiga: Buang air di sumber
sumber air, di tengah jalan, dan di bawah naungan'.11 

191 Hasan Jigbairihi. Diriwayatkan oleh Ahmad, 1/299. Al-Hafizh berkata dalam 
at-Talkhish, 1/105, 11Dalam sanadnya terdapat kelemahan, karena adanya 
Ibnu l.ahi'ah dan perawi dari Ibnu Abbas tidak diketahui dengan jelas.11 

Saya katakan, Perawi dari Ibnu Lahi'ah adalah salah seorang dari Abadilah, 
dan illatnya hadits ini adalah tidak diketahuinya perawi dari Ibnu Abbas. 
Oleh karena itu, syaikh kami berkata dalam al-Irwa ', 1/101, 11Sanadnya 
hasan kalau tidak ada laki-laki yang tidak disebutkan namanya terse but. 11 

Beliau juga berkata dalam komentar beliau terhadap Subul as-Salam, "Saya 
katakan, Akan tetapi, keduanya saling menguatkan satu sama lain, sehingga 
hadits ini menjadi hasan." 



"Larangan [buang hajat]192 di bawah pohon yang berbuah 
dan di tepi sungai yang mengalir," dari hadits Ibnu Umar dengan 
sanad yang dhaif.193 

~s23i> Dari Jabir ., beliau berkata, Rasulullah • bersabda, 
,,,,. ,,,., .:eJ O ,,,,. 
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"Apabila dua orang buang hajat, maka hendaknya masing
masing dari keduanya menutupi diri dari temannya, dan ja
nganlah keduanya berbincang-bincang karena Allah memurkai 
hal itu." 

Diriwayatkan194 dan dishahihkan oleh lbnu as-Sakan dan lbnu al

Qaththan, dan hadits ini dinyatakan cacat. 195 

192 Tambahan dari naskah C. 
193 Dhaif jiddan. Diriwayatkan oleh ath-Thabrani dalam al-Ausath, 3/36. Al

Hafizh berkata dalam at-Talkhish, 1/106 setelah beliau menyandarkan hadits 
ini kepada ath-Thabrani dalam al-Ausath, "Dan beliau berkata, Tidak ada 
yang meriwayatkan hadits ini dari Maimun, kecuali Furat bin as-Sa 'ib, dan 
al-Hakam bin Marwan menyendiri dalam meriwayatkannya.' Dan Furat ini 
adalah seorang yang haditsnya ditinggalkan (matruk), sebagaimana dikata
kan oleh al-Bukhari dan yang lainnya. 11 Syaikh kami berkata dalam Dha'if 
al-Jami', 6/23, "Dhaifjiddan." 

194 Demikian tercantum dalam naskah A dan C, sedangkan dalam naskah B 
tercantum, "Diriwayatkan oleh Ibnu Hibban,11 dan dalam Subul as-Salam 
tercantum, "Diriwayatkan oleh Ahmad." Menurut pendapat saya, bahwa 
susunan nash di naskah A dan C itu benar, dan tidak perlu untuk memper
kirakan kata yang hilang darinya; karena hadits ini telah diriwayatkan oleh 
lbnu as-Sakan dalam Shahihnya dari riwayat Jabir, dan telah disandarkan 
kepadanya oleh Ibnu al-Mulaqqin dalam Tuhfah al-Muhtaj, 1/163. Hadits ini 
juga diriwayatkan oleh Ahmad, 3/36; Abu Dawud, 1/4; dan Ibnu Hibban, 
4/270, dari hadits Abu Sa'id; dan diriwayatkan juga oleh an-N asa 'i dalam al
Kubra, 1/70, dari hadits Abu Hurairah. 

195 Hasan lighairihi: Saya katakan, Sanad hadits Abu Sa'id dan Abu Hurairah 
adalah dhaif, akan tetapi keduanya diberi syahid oleh hadits Jabir, sebagai
mana dinyatakan oleh syaikh kami, al-Albani dalam sebuah pembahasan 
yang berharga dalam ash-Shahihah, no. 3110. 



~83~ Dari Abu Qatadah ~, beliau berkata, Rasulullah ~ ber
sabda, 

..,.o ,,,,, J ,,,,, ~ .... 
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11J anganlah salah seorang dari kalian memegang kemaluan
nya dengan tangan kanannya pada waktu kencing, janganlah 
mengusap dengan tangan kanan ketika buang hajat, dan jangan
lah bernafas di dalam bejana. 11 

Muttafaq 'alaih, dan lafazhnya adalah lafazh Muslim.196 

11Sungguh Rasulullah ~ telah melarang kita dari mengha
dap kiblat pada saat buang hajat atau kencing, atau beristinja' 
dengan tangan kanan, a tau beristinja' dengan kurang dari tiga 
batu, a tau beristinja' dengan kotoran binatang atau tulang." 

Diriwayatkan oleh Muslim.197 

~85~ Dalam riwayat Imam yang Tujuh dari hadits Abu Ayyub ~, 
,,,,, ~ J l ,,,., ,,,,,.,,,,,, 0 J O ,,,., ,,,,, 
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11Janganlah kalian menghadap kiblat pada saat buang hajat 
maupun kencing, akan tetapi menghadaplah ke timur atau ke 
barat."199 

196 Diriwayatkan oleh al-Bukhari, 1/50; dan Muslim, 1/225. 
197 Diriwayatkan oleh Muslim, 1/223. 
198 Dalam naskah C tercantum, _;\ "atau", dan ia terdapat dalam riwayat al-Bukhari 

secara mu'allaq. 
199 Diriwayatkan oleh Ahmad, 5/421; al-Bukhari, 1/48; Muslim, 1/224; Abu 

Dawud, 1/3; an-Nasa'i, 1/23; at-Tmnidzi, 1/14; dan lbnu Majah, 1/115 dengan 



~88~ Dari Aisyah ~, bahwa Nabi ~ bersabda, 
,,. 

_o~:; 0 ~11 ~w, '\ ~,,,,. ~,,. l30'° 

"Barangsiapa mendatangi tempat buang hajat, maka hen
daknya dia menu tu pi dirinya." Diriwayatkan oleh Abu Dawud. 200 

~87~ Dari Aisyah ~, 
,,,,,, 0 ,J. ,,,,, 0 ,,.,. $, 
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"--

"Bahwa Nabi ~ apabila keluar dari tempat buang hajat, 
beliau mengucapkan, '(Aku mohon) ampunanMu'." 

Diriwayatkan oleh Imam yang Lima, dan disbahibkan oleh Abu Hathn 
dan al-Hakim. 201 

~88~ Dari Ibnu Mas'ud ~, beliau berkata, 
-;. ,,,.. - -;. t O ..... -;. 
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lafazh yang mendekati sama. 
200 Dhaif: Diriwayatkan oleh Abu Dawud, 1/9 dari hadits Abu Hurairah; dan 

disandarkan kepadanya oleh al-Hafizh dalam at-Talkhish, 1/102, dan saya 
tidak menemukannya diriwayatkan dari hadits Aisyah, dan hal itu telah di
peringatkan oleh ash-Shan'ani dalam Subul as-Salam. Syaikh kami, al-Albani 
berkata dalam al-Misykah, 1/114, "Sanadnya dhaif; di dalam sanadnya ter
dapat dua perawi yang tidak diketahui (majhul), sebagaimana telah saya 
jelaskan dalam Dha'if Sunan Abi Dawud, no. 9. 11 

201 Shahih: Diriwayatkan oleh Ahmad, 6/155; Abu Dawud, 1/8; an-Nasa'i dalam 
al-Kubra, 6/24; at-Tirmidzi, 1/12; dan lbnu Majah, 1/110. Syaikh kami ber
kata setelah beliau menshahihkan hadits ini dalam al-lrwa ', 1/91, "Dan 
dishahihkan oleh al-Hakim, demikian juga oleh Abu Hatim ar-Razi, Ibnu 
Khuzaimah, lbnu Hibban, lbnu al-Jarud, an-Nawawi, dan adz-Dzahabi. 11 

Catatan penting: Kemudian saya ditakdirkan untuk melakukan pengkajian 
ulang terhadap penelitian Shahih Abi Dawud (al-Umm), maka saya menemu
kan perkataan syaikh kami yang mengomentari ungkapan al-Hafizh, "Dan 
dishahihkan oleh Abu Hatim.11 

Saya katakan, Putra beliau mengutip dalam al-'flal, 1/ 43, no. 93, bahwa be
liau berkata, "lni adalah hadits yang paling shahih dalam masalah ini, 11 dan 
ini tidak menunjukkan bahwa hadits tersebut shahih, sebagaimana yang 
telah ditetapkan·dalam ilmu musthalah hadits, tetapi hal itu hanya menun
jukkan ·keshahihan relatif semata. 11 
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"Nabi ~ mendatangi tempat buang hajat, lalu beliau me

mintaku untuk membawakan beliau tiga batu. Saya mendapat
kan dua batu dan tidak mendapatkan batu ketiga. (Sebagai 
gantinya) maka saya membawa kotoran hewan. Lantas beliau 
mengambil dua batu itu dan membuang kotoran hewan tersebut 
seraya berkata, 'lni najis'." 

Diriwayatkan oleh al-Bukhari. 263 Ahmad dan ad-Daraqutbni menam-

bahkan, 

"Bawakan untukku yang lain. "204 

~89~ Dari Abu Hurairah ~, beliau berkata, 
,.. ,.. 
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"Sesungguhnya Rasulullah ~ melarang kami untuk ber
istinja' dengan tulang atau kotoran hewan, dan beliau bersabda, 
'Keduanya tidak menyucikan'." 

Diriwayatkan dan dishabibkau oleh ad-Daraquthui. 205 

202 Dalam naskah A tercantum, Iii "ini", dan demikian juga dalam naskah B, 
hanya saja pada catatan kakinya tercantum, ~1 "sesungguhnya ia" dan Iii ~! 
"sesungguhnya ini", dan dalam naskah C tercantum, ~1 "sesungguhnya ia 11 : 

sedangkan yang tercantum dalam Shahih al-Bukhari adalah, Iii "ini", dan 
dalam Musnad Ahmad tercantum, ~1 "sesungguhnya ia" dan ~.µ. "ini". 

203 Diriwayatkan oleh al-Bukhari, 1/51. -
204 Diriwayatkan oleh Ahmad, 1/ 450; dan ad-Daraquthni, 1/55, dan lafazh ini 

adalah miliknya, sedangkan lafazh Ahmad dan juga merupakan riwayat lain 
milik ad-Daraquthni adalah, ~ ~! "bawakanlah aku batu." Al-Hafizh ber
kata dalam at-Talkhish, 1/110, "Dengan sanad yang para perawinya adalah 
tsiqat." 

205 Hasan: Diriwayatkan oleh ad-Daraquthni, 1/56, beliau berkata, "Sanad 
yang shahih.11 syaikh kami berkata dalam komentar beliau terhadap Subul 
as-Salam, "Menurut saya, penshahihan hadits ini perlu dianalisa ulang, dan 
ia hanya berderajat hasan, karena dalam sanadnya terdapat al-Hasan bin 



~90, Dari Abu Hurairah ., beliau berkata, Rasulullah • ber
sabda, 

"Bersucilah kalian dari kencing, karena kebanyakan azab 
kubur disebabkan olehnya." Diriwayatkan oleh ad-Daraquthni. 206 

Dalam riwayat al-Hakim, 
0 O .,... 0 ~ 

.Jio--1\ -: ~:I\ w\i.c ,t:,(\ 
'r. ~ ~ . ...I'-' -- -- --

"Kebanyakan siksa kubur disebabkan oleh kencing." 
Dan hadits ini shahih sanacfnya. 207 

~91, Dari Suraqah bin Malik., beliau berkata, 
0 O ~ ,....o 1 ,J ~ 

.~\ ~--9-:;j l>_/~'~' Jc~ 01 ~°)l1ll ~~ ~\ J~ ~ 
"Rasulullah • mengajarkan kepada kami agar bertumpu 

di atas kaki kiri dan menegakkan kaki kanan pada waktu buang 
hajat." 

Diriwayatkan oleh al-Baihaqi dengan sanad dhaH.208 

~92, Dari Isa bin Yazdad, dari ayahnya ~, beliau berkata, Rasu
lullah • bersabda, 

Furat al-Qazzaz, di mana al-Hafizh berkomentar tentangnya dalam at-Taqrib, 
"Orang jujur yang melakukan kekeliruan. 11 

206 Shahih: Diriwayatkan oleh ad-Daraquthni, 1/128, beliau berkata, "Yang 
benar, hadits ini adalah mursal." 
Saya katakan, Dan syaikh kami dalam al-Irwa ', 1/310 telah menyebutkan 
syahid baginya dari hadits Anas dengan sanad yang shahih. 

207 Shahih: Diriwayatkan oleh al-Hakim, 1/183 dan dishahihkan oleh syaikh 
kami, al-Albani berdasarkan syarat al-Bukhari dan Muslim untuk mengikuti 
pemyataan al-Hakim, adz-Dzahabi, dan al-Bushiri. Silahkan lihat al-Irwa ', 
1/311. 
Catatan penting: Hadits ini disandarkan oleh al-Hafizh dalam at-Talkhish, 
1/106 kepada al-Hakim, Alunad, dan lbnu Majah; dan disandarkannya hadits 
ini kepada mereka lebih baik daripada hanya disandarkan kepada al-Hakim 
saja, sebagaimana hal itu tidak samar lagi. 

208 Dhaif: Diriwayatkan oleh al-Baihaqi, 1/96, dan hadits ini didhaifkan oleh 
an-Nawawi, al-Haitsami, al-Hafizh lbnu Hajar, dan al-Bushiri. 



-S>~ 6°)U ~_;S'S j1;t Fl;..t J~ IS} 
"Apabila salah seorang dari kalian kencing, maka hendak

nya dia mendorong dan mengeluarkan apa yang di dalam kema
luannya tiga kali." 

Diriwayatkan oleh lbnu Majah deogan sanad dhaif. 209 

~93~ Dari lbnu Abbas ~, 

.;WI ;j~I cf \j} :~W ,~Q ~t JL ~ ~I St 
"Bahwa Nabi ~ bertanya kepada penduduk Quba', maka 

mereka menjawab, 'Sesungguhnya kami mengiringi (pengguna
an) batu dengan air'." 

Diriwayatkan oleh al-Bazzar deogan sanad dhaif, 210 sedangkan asal

nya terdapat dalam riwayat Abu Dawud dan at-Tirmidzi, dan lbnu Khuzaim.ah 

menshabihkannya dari haclits Abu Hurairah tanpa menyebut batu.211 

209 Dhaif: Diriwayatkan oleh Ibnu Majah, 1/118 dan dinyatakan berillat oleh 
syaikh kami dalam adh-Dha'ifah, 4/124, disebabkan tidak dikenalnya (majhul) 
Isa dan ayahnya. 

210 Munkar. Disebutkan dalam Mukhtashar Zawa 'id al-Bazzar, no. 150. Syaikh 
kami berkata dalam adh-Dha'ifah, 3/114, "Sanadnya dhaif, sebagaimana 
ditegaskan oleh al-Hafizh dalam at-Talkhish dan Bulugh al-Maram, serta 
dijelaskan oleh az-Zaila'i dalam Nashb ar-Rayah, 1/218, bahkan menurut 
saya, hadits ini munkar karena bertentangan dengan seluruh jalan-jalan 
periwayatan hadits ini dengan menyebutkan batu di dalamnya .... 11 

211 Shahih Jighairihi. Diriwayatkan oleh Abu Dawud, 1/11; at-Tirmidzi, 5/280; 
dan Ibnu Khuzaimah, 1/ 45. Syaikh kami berkata dalam al-Irwa ', 1/85, "Ka
rena hadits ini walaupun dhaif dengan sanad ini, namun hadits ini shahih 
karena adanya beberapa syahid baginya. 11 

Catatan penting: Saya tidak melihat hadits ini dalam riwayat Ibnu Khuzai
mah berasal dari hadits Abu Hurairah, namun yang ada dalam riwayat beliau 
adalah berasal dari riwayat Uwaim bin Sa'idah. Hadits ini disandarkan oleh 
al-Hafizh dalam at-Talkhish, 1/112 kepada Abu Dawud, at-Trrmidzi, dan Ibnu 
Majah, dari hadits Abu Hurairah, dan disandarkan oleh al-Hafizh kepada 
Ahmad, Ibnu Khuzaimah, dan al-Hakim, dari hadits Uwaim. 





~943'> Dari Abu Sa'id al-Khudri ., beliau berkata, Rasulullah ~ 
bersabda, 

11 Air itu karena air. 11 

Diriwayatkan oleh Muslim, 212 ffdangkan ua1nya terdapat dalam riwa
yat al-Bukhari. 21a 

~953'> Dari Abu Hurairah ., beliau berkata, Rasulullah ~ ber
sabda, 

, o ., to -;. ,.,,. 
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11Apabila seorang laki-laki duduk di antara cabang wanita 
yang empat, kemudian dia menggaulinya, maka mandi telah 
wajib (atas keduanya). 11 Muttafaq 'alaih. 

Muslim menambahkan, 

212 Diriwayatkan oleh Muslim, 1/269. 
213 Diriwayatkan oleh al-Bukhari, 1/56 dengan lafazh, , > 

-~·,_>ii ,•l·l~ ,-.:.1.,J ·t ~t 1;1 ~..,., - , J ; ~ 

"Apabila kamu digesa-gesakan ( oleh seseorang) dan dibuat tidak mengeluar
kan air mani(oleh suatu sebab), maka kamu harus berwudhu." 



"Walaupun tidak mengeluarkan (air mani)."214 

~96~ Dari Anas ., beliau berkata, __ 
J ,,,,. , ,:.o l J,,,,. 

·J ~)~ :J~ ~jl ($~ ~ ~~ ~ <.S) ~l_r.ll ~ ~ ~\ J~ J~ 
"Rasulullah ~ bersabda tentang seorang wanita yang ber

mimpi seperti mimpi laki-laki. Beliau bersabda, 'Dia (harus) 
mandi'." Muttafaq 'alaih. 

Muslim menambahkan, 
-- J 
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"Ummu Salamah215 berkata, 'Apakah ini mungkin terjadi?' 

Beliau menjawab, 'Ya, (karena kalau tidak begitu), lalu dari mana 
datangnya kemiripannya ?"'216 

~97~ Dari Aisyah ~, beliau berkata, 
0 0 0 ~ J 
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214 Diriwayatkan oleh al-Bukhari, 1/80; dan Muslim, 1/271. 
Catatan penting: Setelah hadits ini, saudara az-Zuhairi dan asy-Syalahi me
nyebutkan sebuah hadits, yaitu: Dan dari Ummu Salamah ~. bahwasanya 
Ummu Sulaim, -dan dia istri,Abu Thalhah- berkata, 
~ ~I\ j~ y,! .k.1111 L·~: .i·-1\ i;:._ L~ ':.:: 1\; • ; ,, --1 iii\.:,\ ,~I J· ,, I,:; 

($" •V-- ~ ,.r- ~(ft"~~~ • , .)'-"_) • 

., , ' , ., -~WI s-iti 11i '~ :~ 
"Wahai Rasulullah, sesungguhnya Allah tidak malu dari kebenaran, maka 
apakah wanita harus mandi apabila dia bermimpi basah?" Beliau menjawab, 
"Ya, apabila dia melihat air (mani)." Muttafaq 'alaih. 
Hadits ini tidak ada dalam ketiga naskah manuskrip yang saya jadikan pe
gangan, demikian juga tidak ada dalam Subul as-Salam yang merupakan 
syarh dari Bulugh al-Maram. Oleh karena itu, saya tidak mencantumkannya 
dalam pokok kitab ini. 

215 Demikian yang tercantum dalam naskah manuskrip, sedangkan dalam riwa
yat Muslim tercantum, "Ummu Sulaim", dan sepertinya penyebab dari ke
keliruan ini adalah bahwa Muslim, 1/251 meriwayatkan perkataan Ummu 
Salamah yang senada dengannya. 

216 Diriwayatkan oleh Muslim, 1/250. Tindakan al-Hafizh yang menyandarkan 
hadits ini kepada al-Bukhari perlu dianalisa; karena al-Bukhari tidak meriwa
yatkan hadits Anas, namun beliau hanya meriwayatkan makna hadits ini 
dari hadits Ummu Salamah, dan beliau telah mengisyaratkan hal itu dalam 
at-Talkhish, 1/136 di mana beliau menyandarkan hadits Ummu Salamah pada 
(hadits) yang muttafaq 'alaih, seraya beliau berkata, "Dan diriwayatkan oleh 
Muslim dari hadits Anas, dari Ummu Sulaim. 11 



"Nabi ~ mandi disebabkan empat perkara: Junub, Hari 
Jum'at, berbekam, dan memandikan mayit." 

Dirlwayatkan oleh Abu Dawud, dan dishahihkan oleh lbnu Khuzai
mah. 211 

"Tentang kisah Tsumamah bin Utsal ketika masuk Islam, 
Nabi ~ memerintahkannya untuk mandi." 

Diriwayatkan oleh Abdurrazzaq, 218 sedangkan asalnya "Muttafaq 
'alaih".219 

<1{99~ Dari Abu Sa'id al-Khudri•, bahwa Rasulullah ~ bersabda, 

.p~0 , It Jc---- ~1-- 4;j_1 °" 1 ° ~-
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"Mandi Hari Jum'at itu wajib atas semua orang dewasa." 
Dirlwayatkan oleh Imam yang Tujuh. 220 

217 Dhaif: Diriwayatkan oleh Abu Dawud, 1/96 dan lafazh ini adalah miliknya; 
dan lbnu Khuzaimah, 1/126. Al-Hafizh berkata dalam at-Talkhish, 1/137, 
"Dalam sanadnya terdapat Mush'ab bin Syaibah, dan padanya terdapat per
bincangan. Dia didhaifkan oleh Abu Zur'ah, Ahmad, dan al-Bukhari, serta 
dishahihkan oleh lbnu Khuzaimah." 
Saya katakan, Hadits ini dinyatakan berillat oleh syaikh kami dalam komen
tar beliau terhadap Shahih Ibni Khuzaimah disebabkan adanya Mush'ab ini. 

218 Shahih: Diriwayatkan oleh Abdurrazzaq, 6/9-10. Syaikh kami berkata dalam 
al-Irwa ', 1/164, "Dan ini adalah sanad yang shahih berdasarkan syarat al
Bukhari dan Muslim. 11 

219 Diriwayatkan oleh al-Bukhari, 5/215; dan Muslim, 3/1386; dan pada riwayat 
keduanya disebutkan bahwa Tsumamah mandi, namun di sana tidak ada 
penyebutan perintah untuk mandi. 

220 Shahih: Diriwayatkan oleh Ahmad, 3/60; al-Bukhari, 2/3; Muslim, 2/580; 
Abu Dawud, 1/94; an-Nasa'i, 3/93; dan lbnu Majah, 1/346. 
Catatan penting: At-Tirmidzi tidak meriwayatkan hadits Abu Sa'id, akan 
tetapi beliau meriwayatkan hadits lbnu Umar, dan lafazhnya, , 

-~.;-Ll ;_,.__~\ ;i : , , - • i...s' 0-" 
"Barangsiapa yang ingin melaksanakan Shalat Jum'at, maka hendaklah dia 
mandi. 11 

At-Tirmidzi berkata, 11D alam masalah ini terdapat hadits dari Abu Sa'id. 11 



~100, Dari Samurah [bin Jundub] 221 ., beliau berkata, Rasu
lullah ~ bersabda, 

-' o,;. J. o ,,,.,,, ,,,,,. o ,,,,,. o t,,,, -~' J..:JJ~ p1 ~j ,c~j ~ ~~, f ~ W:>} ~ 
"Barangsiapa yang berwudhu pada Hari Jum'at, maka de

ngannya (terpenuhilah yang wajib), dan itu sebaik-baik kebiasa
an, dan barangsiapa yang mandi, maka mandi itu lebih utama." 

Dirlwayatkan oleh Imam yang Uma cJa,. dibasaokao 9leh at-TirmidzL 222 

~101, Dari Ali., dia berkata, 

.\~~ ~, ,, ~,~ -=1·~\1ci ~'~.dl1J'., .. -=t . . ~ r u 'Y"-' ~ _ ,J ,, ~.J u 
"Rasulullah ~ senantiasa membacakan al-Qur'an kepada 

kami selama beliau tidak junub." 
Diriwayatkan oleh Imam yang Uma. 223 lni adalah lafazh at-Tirmidzi, 

dan mengbasankannya, serta dishabibkao oleh lbnu IDbbao. 224 

~102, Dari Abu Sa'id al-Khudri ., dia berkata, Rasulullah ~ 
bersabda, 

221 Tambahan dari naskah B dan terdapat dalam Subul as-Salam. 
222 Hasan: Diriwayatkan oleh Ahmad, 5/16; Abu Dawud, 1/97; an-Nasa'i. 3/94; 

at-Tirmidzi, 2/370; dan lbnu Majah, 1/347. Syaikh kami berkata dalam al
Misykah, 1/168, "Para perawinya tsiqat, hanya saja hadits ini termasuk ri
wayat al-Hasan al-Bashri dari Samurah, dan dia ini adalah seorang mudallis, 
sementara dia tidak menegaskan bahwa dia mendengar langsung dari Samu
rah. Akan tetapi, hadits ini kuat karena memiliki banyak syahid yang seba
giannya telah saya sebutkan dalam Shahih as-Sunan, no. 380." 
Catatan penting: lbnu Majah meriwayatkan hadits ini dari riwayat Anas, 
bukan dari hadits Samurah, sebagaimana hal itu telah diisyaratkan oleh al
Hafizh dalam al-Fath, 2/362, dan dalam riwayatnya terdapat tambahan. 

223 Dalam naskah C tercantum, "Diriwayatkan oleh Ahmad dan Imam yang 
Empat.11 

224 Dhaif Diriwayatkan oleh Ahmad, 1/83, 134; dan lafazh ini adalah miliknya; 
Abu Dawud, 1/59; an-Nasa'i, 1/144; at-Tirmidzi, 1/274 dan beliau menam
bahkan, JL>- Js J;:, "Dalam segala kondisi"; Ibnu Majah, 1/195; dan lbnu 
Hibban, 3/79. Syaikh kami berkata dalam al-Misykah, 1/143, "Sanadnya 
dhaif, sebagaimana telah saya tahqiq dalam Dha'if as-Sunan, no. 31. Hadits 
ini didhaifkan oleh sebagian ulama dan dishahihkan oleh sebagian yang lain, 
dan yang benar adalah apa yang telah saya sebutkan. 11 

Saya katakan, Beliau telah merinci hal tersebut dalam al-Irwa ', no. 485, 
maka silahkan merujuk kepadanya. 



: ,., 0 t t ; t t _,.,i 

.l~ybj \~!! W:,J,~li ,~~ 01 ~GIµ~\ F~\ JI l~l 
"Apabila salah seorang dari kalian menyetubuhi istrinya 

kemudian ingin mengulangnya, maka hendaknya dia berwudhu 
di antara keduanya." Diriwayatkan oleh Muslim. 225 

Al-Hakim menambahkan, 

"Karena hal itu lebih membuatnya bersemangat untuk 
mengulang. "226 

Dalam riwayat Imam yang Empat dari Aisyah ~, beliau 
berkata, 

~ l J, 

"'\; r:,.,. ~1 o-: ~ ii~, ,.,,.,~~.ili\J·',. ,;'t 
.$- ~ '-' r <Y ~ _yb.J i " ::!J,. ~.) '-' 

"Rasulullah ~ pernah tidur dalam keadaan junub tanpa 
menyentuh air." Dan hadits ini dinyatakan memiliki cacat.227 

225 Diriwayatkan oleh Muslim, 1/249. 
226 Shahih: Diriwayatkan oleh al-Hakim, 1/152 dan dishahihkan oleh syaikh 

kami dalamAdab az-Zifaf, hal. 171. 
227 Dhaif: Diriwayatkan oleh Abu Dawud, 1/58; an-Nasa 'i dalam al-Kubra, 5/332; 

at-Tirmidzi, 1/205; dan lbnu Majah, 1/192. Al-Ha:fizh mengutip dalam at
Talkhish, 1/140 dari sejumlah imam, di antaranya Imam Ahmad, bahwa hadits 
ini tid~ shahih, dan bahwa Abu lshaq telah keliru dalam perkataannya, ~ 
a .. ~~\ fa. "tanpa menyentuh air." Hadits ini dishahihkan oleh syaikh kami 
dalam Shahih Abi Dawud. 

228 Dalam riwayat Muslim tercantum, > ., , t ~. , 
-~~~~_,.;,jwAp 

"Kemudian beliau berwudhu sebagaimana wudhu beliau untuk shalat. 11 

229 Dalam riwayat Muslim tercantum, 
A,.J L:._;:,t,.~·1.,Jj f-111 e, 
, , J r..s-~ r.-" , IS J ~ ~ 

"Sehingga apabila beliau melihat bahwa beliau telah membuat (semua ram
butnya) basah, maka beliau mengambil sepenuh telapak tangannya (diguyur-



.iJ;.. J ;.. b. :;; { ,0 ~ ~\.: l~-; ~ ·=d r-> ;; . ~ (..; 
"Dahulu apabila Rasulullah ~ mandi junub, beliau me

mulai dengan membasuh tangannya, kemudian beliau menuang
kan (air) dengan tangan kanannya ke tangan kirinya, lalu beliau 
membasuh kemaluannya, kemudian beliau berwudhu, kemudian 
beliau mengambil air, lalu memasukkan jari-jarinya ke dasar 
rambutnya, kemudian mengguyur kepalanya tiga kali, kemu
dian meratakan air ke sisa tubuhnya, kemudian membasuh kedua 
kakinya. 11 Muttafaq 'alaih, dan lafazhnya adalah lafazh Muslim.230 

Dalam riwayat keduanya pada231 hadits Maimunah ~, 
~o ,,,,,J. ,,,,, ,,,., ,,,,, ,,,,, ,,: o~ ,,,,,J. . ~ • :11 i-=. -.:.,; ~ .,, ,. ,J~ ~; A.>.. l~- 232y;.' .,, ,. 

u°.J 4t . i_ro r-> ;; ; :. '_) ; :.~ <..; v r-> 
"Kemudian beliau menuangkan (air) pada kemaluan beliau 

dan mencucinya dengan tangan kirinya, kemudian menggosok
gosoknya dengan tanah. 11233 

Dalam riwayat lain, 

"Lalu beliau menggosokkannya dengan tanah. 11234 

Dan di akhirnya, 
,,,., 0 ~ J 

-~;J ~~; :l~ ~\ ~ 
"Kemudian aku membawakan sapu tangan untuk beliau, 

tetapi beliau menolaknya. '' 
Di dalamnya terdapat lafazh, 

kan) pada kepalanya." 
230 Diriwayatkan oleh al-Bukhari, 1/72; dan Muslim, 1/253. 
231 Dalam naskah C di atas kata ... "di" tercantum kata : "dari" dan ini sesuai 

' (.50 ~ ' 

dengan yang tercantum dalam· Subu! as-Salam. 
232 Dalam naskah C tercantum, aJ1 t_)I p "kemudian beliau menuangkan air'', 

dan ini tidak terdapat dalam Subul as-Salam dan tidak pula dalam Shahih 
Muslim, karena redaksi yang disebutkan oleh al-Hafizh untuk hadits ini tanpa 
lafazh, ~1).l4 ~ "lalu beliau menggosoknya dengan tanah." 

233 Diriwayatkan oleh al-Bukhari, 1/77; dan Muslim, 1/254. 
234 Diriwayatkan oleh al-Bukhari, 1/74. 



"Dan beliau mengibaskan air dengan tangan beliau. 11235 

~104t Dari Ummu Salamah ~, beliau berkata, 
0 ~-;, ; .J -;,~ 1,/J l ,,,, 0 

~~~\ ~ l.h~;\j\ ,236~0 JJ, .>JI;~\ <)J ,~1 Jn ~ :~ 
..... 0 ,,,,, 0 

S )\j ~J- 1~. !i ~ i ~: b~ \..:JI , 'f :JW ~~\-- :~\-- ,•g" 
-- -- '.) 1..5' r..::,- u -- "" " ~ -- " '-' .,,~'J.J i...;,_) ...... ,,,,, ...... 

"Aku bertanya, 'Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku ada
lah seorang wanita yang mengikat rambut kepalaku. Apakah 
aku harus membukanya untuk mandi junub?' Dalam riwayat 
lain, 'Dan (mandi) haid?'237 Maka beliau menjawab, 'Tidak, cukup 
bagimu menyiramkan air ke kepalamu sebanyak tiga kali'." 

Diriwayatkan oleh Muslim.238 

~105t Dari Aisyah ~, beliau berkata, Rasulullah ~ bersabda, 
,,,,, o .J I ,,,,. ..,., 

-~ '}-- . "\3.. ~\ I~\'}?)\ .. .J& -- . u-::- i...;,., ~ ,... ,,,,, .......... 

"Sesungguhnya aku tidak menghalalkan masjid bagi wanita 
haid dan orang junub." 

Diriwayatkan oleh Abu Dawud, dan dishahihkan oleh lbnu Khuzai
mah. 239 

235 Diriwayatkan oleh al-Bukhari, 1/77; dan Mus],im, 1/254-255. 
236 Dalam riwayat Muslim tercantum, J_;..!, )1; .Ll\ "aku mengepang rambutku". 
237 Syaikh kami berkata dalam komenbir beliau terhadap Subul as-Salam, "Ri-

wayat ini tidak terjaga (mahfuzh), sebagaimana telah dijelaskan oleh Ibnul 
Qayyim dalam at-Tahdzib, 1/167. 

238 Diriwayatkan oleh Muslim, 1/259. 
239 Dhaif: Diriwayatkan oleh Abu Dawud, 1/60; dan Ibnu Khuzaimah, 2/284. 

Syaikh kami, al-Albani berkata dalam ats-Tsamar al-Mustathab, 2/745, "Hadits 
ini tidak shahih karena adanya idhthirab (banyaknya riwayat dengan versi 
berbeda-beda dan tidak bisa ditarjih atau disatukan) dalam sanadnya dan 
menyendirinya Jasrah binti Dajajah dalam meriwayatkan hadits ini, dan dia 
tidaklah dikenal .... 11 Beliau juga berkata dalam al-Irwa ', 1/212, "Hadits ini 
memiliki beberapa syahid, akan tetapi (syahid-syahid tersebut diriwayatkan) 
dengan sanad-sanad yang lemah, yang tidak dapat dijadikan hujjah, dan 
hadits ini tidaklah menjadi kuat disebabkannya, sebagaimana telah saya 
jelaskan dalam Dha'if Sunan Abi Dawud, no. 32, dan di sana saya telah mem
bantah orang yang menshahihkan hadits ini, seperti Ibnu Khuzaimah, Ibnu 



11Saya pemah mandi karena junub bersama Rasulullah ~ dari 
satu bejana, tangan kami bergantian (mengambil air) dalam bejana 
tersebut. 11 Muttafaq 'alaih. 240 

lbnu Hibban menambahkan, 

11Dan tangan kami bertemu (ketika mengambil air). 11241 

4{107~ Dari Abu Hurairah ~, beliau berkata, Rasulullah ~ ber
sabda, 

11Sesungguhnya di bawah setiap rambut terdapat junub, 
maka basuhlah rambut dan bersihkanlah kulit." 

Diriwayatkan oleh Abu Dawud dan at-Tirmidzi, dan keduanya men
dhaifkannya.242 Dan Ahmad mempunyai riwayat sejenis dari Aisyah, dan 

dalam sanadnya terdapat rawi yang tidak diketahui.243 

al-Qaththan, dan asy-Syaukani." 
240 Diriwayatkan oleh al-Bukhari, 1/7 4; dan Muslim, 1/256. 
241 Diriwayatkan oleh Ibnu Hibban, 3/395. Al-Hafizh Ibnu Hajar berkata dalam 

al-Fath_, 1/373, "Dan ini mengindikasikan bahwa kata, fl_, adalah sisipan 
(mudra;)." · 

242 Dhaif: Diriwayatkan oleh Abu Dawud, 1/65 dan at-Trrmidzi, 1/178. Dalam 
at-Talkhish, 1/142, al-Hafizh juga mengutip pemyataan akan dhaifnya hadits 
ini dari al-Bukhari, asy-Sya:fi'i, ad-Daraquthni, dan al-Baihaqi. Hadits ini juga 
didhaifkan oleh syaikh kami dalam al-Misykah, no. 443. 

243 Dhaif: Diriwayatkan oleh Ahmad, 6/254. Syaikh kami berkata dalam ko
mentar beliau terhadap Subul as-Salam, ''Yang lebih baik adalah dikatakan, 
'Dan dalam sanadnya terdapat rawi yang tidak disebutkan namanya', seba
gaimana dia (al-Haitsami) berkata dalam al-Majma', 1/272. Hal itu agar tidak 
dilontarkan perkataan kepada beliau (Ibnu Hajar) seperti perkataan pensyarh 
(ash-Shan'ani), 'Dan beliau (Ibnu Hajar) tidak menyebutkan dengan jelas 
siapa yang ada di dalam sanad itu'." 



~108~ Dari Jabir bin Abdullah•, bahwa Nabi ~ bersabda, 
; J 

• ;\ J, o, ::;,• ; ·-~\\ ! • { .\~~ !J',",~&l;;~ ~,,., . .:_ J ·~~ .. , 
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"Aku diberi lima (keistimewaan) yang tidak diberikan ke
pada seorang pun sebelumku: Aku ditolong dengan rasa takut 
(yang didera oleh musuh) dalam jarak perjalanan sebulan, dan 
tanah dijadikan untukku sebagai masjid dan alat bersuci, maka 
siapa pun yang mendapatkan (waktu) shalat maka hendaknya 
dia shalat .... " Dan beliau menyebutkan hadits tersebut.244 

244 Diriwayatkan oleh al-Bukhari, 1/119; dan Muslim, 1/370-371. 
Saya katakan, Hadits ini tercantum dalam naskah-naskah manuskrip dan 
syarah-syarah Bulugh al-Maram tanpa ada takhrij. Oleh karena itu, ash
Shan'ani berkata dalam Subul as-Salam, 1/94, "Seharusnya setelah mengata
kan, 'Dan dia menyebutkan hadits tersebut', penulis mengatakan, 'Muttafaq 
'alaih', kemudian mengiringkan kepadanya perkataan beliau, 'Dan dalam 
hadits Hudzaifah ... dan seterusnya'; karena jadinya hadits Jabir tidak disan
darkan kepada pentakhrij mana pun, walaupun sebenarnya bisa dipahami 
bahwa hadits tersebut muttafaq 'alaih dengan sebab diiringinya perkataan 
beliau, 'Dan dalam'. 11 



Dan dalam hadits Hudzaifah dalam riwayat Muslim, 

.~w1 ~ ~, 1s1 r·:1:: w ~·!. ~; ; ;. r !; '.J~ Lr ; .:J 

"Debunya dijadikan sebagai alat bersuci bagi kami, jika 
kami tidak mendapatkan air. "245 

Dan dari Ali • dalam riwayat Ahmad, 

.\"
0 :1:: ·1~\;~1\ 1-~; 

'.)~ ~ . 'J-' ~_) 

"Debu dijadikan alat bersuci bagiku. "246 

~109, Dari Ammar bin Yasir ~, beliau berkata, 
; ; 

; 0 0 ,:. ,... ,,,, $- ,,. 

..1 ~. ~1 . g u~ ,~w1 ~1 : t·Q c.:.;.;..l.i ,<b-b- j ~ ~ fl\ , ~ ............ ~ ,... :,, r . . ,:: . .. ..... -~ ~ ~ . 
,,,,, ,,.., l .... , ~ ., ., ., \ ,,,,,E' 

0\s" wi :JW ,J1J~ ~ ~~1; ,. ~1 c-~1 ~ ,~1il1 ~ w 
M; 
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,;~~ ~~ ~~';/\ ~¼ y~ ~ ,\~ ~¼ J? 01 J1~261 
,,,,,,,,,,, 0 ,,,,, ,,,,, J .';.;;a-; lli; -~ ;\\ le=., J\.:lJ\ ; ; ; ::: .. 
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"Nabi ~ mengutusku untuk suatu keperluan, lalu aku ju
nub, dan aku tidak mendapatkan air, maka aku berguling-guling 
di tanah seperti binatang, kemudian aku datang kepada Nabi ~ 
lalu menceritakan hal tersebut kepada beliau. Maka beliau ber
sabda, 1Sesungguhnya cukuplah bagimu untuk melakukan begini 
dengan kedua tanganmu.' Lalu Nabi ~ menepukkan kedua 

245 Diriwayatkan oleh Muslim, 1/371. 
246 Hasan: Diriwayatkan oleh Ahmad, 1/98, 158, clan dihasankan oleh al-Ha:fizh 

dalam al-Fath., 1/438. Syaikh kami berkata dalam al-Irwa', 1/317, "Diriwayat
kan oleh al-Baihaqi dengan sanad yang mengandung kelemahan clan idhthirab 
(banyaknya riwayat dalam hadits yang sama dengan versi yang berbeda
beda) yang telah dijelaskan oleh lbnu Abi Hatim, 2/399.11 

Saya katakan, Syaikh kami mengisyaratkan kepada Abdullah bin Muham
mad bin Aqil, clan pada orang ini ada perdebatan, akan tetapi kesimpulan 
pendapat syaikh kami tentang orang ini adalah bahwa orang ini lebih dekat 
untuk dinyatakan tsiqah clan haditsnya hasan. Adapun idhthirab yang terda
pat dalam sanadnya, maka itu hanyalah idhthirab yang tidak membuat hadits 
menjadi cacat. Abu Zur'ah berkata dalam al-'flal, 2/399, 11Menurutku, hadits 
Sa'id bin Salamah adalah salah, clan ini menurutku yang benar. 11 



tangannya ke tanah sekali, kemudian mengusap tangan kiri di 
atas tangan kanan dan punggung kedua telapak tangannya serta 
wajahnya." Muttafaq 'alaih. Dan lafazbnya adalah lafazh Muslim. 247 

Dalam riwayat al-Bukhari, 

"Beliau menepukkan kedua tangannya ke tanah lalu meniup 
keduanya, kemudian mengusap wajahnya dan kedua telapak 
tangannya dengan keduanya. "248 

~ 11 O, Dari Ibnu Umar ~, beliau berkata, Rasulullah ~ bersabda, 
o .... o{i o{j ,J,,,,,.. 

_.;~~· IIJI . 0 ,:;_:u,t;·-:--,~--11,t:; 0
" ·,"1\,;:; 0

" r::~l\ ·1..:1"_, fl ~ 0 " ,, .or.., ,, .:r-:. .or ·'-::! .or M 

"Tayamum itu ( dilakukan dengan) dua kali tepukan; satu 
tepukan untuk (mengusap) wajah, dan satu tepukan lainnya 
untuk (mengusap) kedua tangan sampai kedua siku." 

Dirlwayatkan oleh ad-Daraquthni, dan para imam menyatakannya 

shahih sebagai had.its mauqqf.249 

~111, Dari Abu Hurairah ~, beliau berkata, Rasulullah ~ ber
sabda, 

;WI.:;,;.-- IS\:;,-:·. --~--;WI~~--~,-- pJ0

I ~· {,- ~:.~, .:J $, ~ ~ ,' •M uu ,-; ~.., M,' ,, ,, ,, 

"Debu adalah alat berwudhu bagi seorang Muslim walau
pun dia tidak mendapatkan air selama sepuluh tahun, namun 
apabila dia mendapatkan air, maka hendaknya dia bertakwa 
kepada Allah dan membasuhkannya pada kulitnya." 

Dhiwa)'atkan oleh al-Bazzar, dan dishabihkan oleh lbnu al-Qath1han, 256 

247 Diriwayatkan oleh al-Bukhari, 1/92-93, 96; dan Muslim, 1/280. 
248 Diriwayatkan oleh al-Bukhari, 1/93. 
249 Dhaif: Diriwayatkan oleh ad-Daraquthni, 1/180 dan didhaifkan oleh syaikh 

karni dalarn adh-Dha'ifah, 7 I 433. 
250 Shahih: Mukhtashar Zawa 'id al-Bazzar, no. 193. Syaikh karni berkata dalarn 

al-Irwa ', 1/181, "Dan sanadnya shahih", dernikian juga dalarn ats-Tsamar, 



akan tetapi ad-Daraqutbni menyatakan bahwa yang benar adalah hadits ini 

marsal 251 At-Tirmidzi mempunyai riwayat senada dari Abu Dzar dan beliau 
menshahibkannya, serta aJ-Haldmjuga (menshahibkannya.)252

•
253 

~112~ Dari Abu Sa'id al-Khudri ~, beliau berkata, 

'¼~~ 1:.:_::;~ ,~~ 1:~~ ~j ;~\ ~~ '--!~;.. ~~~ t}-
0 ;,,,,,. • t oO O ., r; 

;_;j:,_;J\j ;~\ ~~\ ~\cij ,s,J_;ll ~ ;lj\ \~ ~ ,1.;.l~ 1:~ 

:~ ~, · .ill J'\ii ,j ~11--ei; ~ .&1 J--. , __ ~t :;;{ ,,-:':}1 ~ ~,----- r <-? -- -- -- ~ - ,J -- ir.J - ~ '_r" -- --- r .J 
~ 0 ,,,,,. _ 0 ,,,,,. ,,,,,. ,;. ,;. ,,.,,,., ,;. 

-~~ft~\ ~ :_}..)lJ J~j '~~ ~~\j CJ\ C: ~\ 
; ; 

"Ada dua orang yang berangkat safar, lalu (waktu) shalat 
datang, sedang keduanya tidak memiliki air, maka keduanya 
bertayamum dengan debu yang suci lalu melaksanakan shalat, 
kemudian keduanya mendapatkan air pada waktu itu, maka 
salah seorang dari keduanya mengulang shalat dan wudhunya, 
sementara yang lain tidak mengulang. Lalu keduanya menda
tangi Rasulullah ~ lalu menceritakan hal tersebut kepada beliau, 
maka beliau bersabda kepada orang yang tidak mengulang, 
'Kamu telah sesuai dengan Sunnah, dan shalatmu sudah men
cukupimu (sah).' Dan beliau bersabda kepada yang lain, 'Kamu 
memperoleh pahala dua kali'." 

Dirlwayatkan oleh Abu Dawud dan an-Nasa 'i. 254 

1/32. 
251 Dalam al-'flal, 8/94. 
252 Tambahan dari naskah C, dan kata "Serta al-Hakim juga" tercantum dalam 

naskah C, namun tidak tercantum dalam naskah A 
253 Shahih: Diriwayatkan oleh at-Tirmidzi, 1/216; dan al-Hakim, 1/177. Syaikh 

kami berkata dalam al-Irwa ', (1/181), 11 Sanadnya shahih. 11 

254 Shahih: Diriwayatkan oleh Abu Dawud, 1/93, dan lafazh ini adalah miliknya; 
dan an-Nasa'i, 1/213. Syaikh kami berkata dalam al-Misykah, 1/166, "Sanad
nya dhaif; di dalamnya terdapatAbdullah bin Nafi' bin ash-Sha'igh, dan dia 
seorang yang hafalannya lemah, dan dia diselisihi oleh selainnya di mana 
dia meriwayatkannya secara mursal dari Atha' bin Abi Rabah. Akan tetapi, 
hadits ini diriwayatkan oleh Ibnu as-Sakan dengan sanad shahih yang mau
shul (bersambung sanadnya), sebagaimana yang telah saya jelaskan dalam 



~11a, Dari lbnu Abbas~, 
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"Tentang Firman Allah£, 'Apabila kalian sakit atau sedang 
bepergian jauh.' (An-Nisa': 43), Ibnu Abbas berkata, 'Apabila se
seorang mendapat Iuka di jalan Allah atau cedera, lalu dia junub, 
dan dia khawatir mati jika mandi, maka dia (boleh) bertayamum'. 11 

Dirlwayatkan oleh ad-Daraquthni secara mauq,v, dan dirlwayatkan 

juga oleh al-Bazzar secara mar/d, serta dishabihkan oleh lbnu Khuzaimah 
dan al-Hakim. 255 

~11 t, Dari Ali~, beliau berkata, 
,;. ,;. t l ,,,,, 0~ Jc ~1 01 ~~~ ,. ~1 J~ cJ\.:.J ~~JJJ <S~l o_;-~..w1 

... tJ., ~·· 
"Salah satu sendi dari dua pergelanganku patah, lalu aku 

bertanya kepada Rasulullah ~- Maka beliau memerintahkanku 
untuk mengusap pada gips (perban tulang yang patah). 11 

Diriwayatkan oleh lbnu Majah dengan sanad yang sangat lemah se
kali.256 

Shahih Abi Dawud, no. 365. 11 

255 Dhaif Diriwayatkan oleh ad-Daraquthni secara mauquf, 1/177; dan diriwa
yatkan oleh lbnu Khuzaimah, 1/138; dan al-Hakim, 1/165 secara marfu'; dan 
Abu Zur'ah mengisyaratkan bahwa pemyataan marfu'nya hadits ini meru
pakan sebuah kekeliruan, sebagaimana dalam al-'Ilal karya lbnu Abi Hatirn, 
1/25. Hadits ini dinyatakan berillat oleh syaikh kami dalam komentar beliau 
terhadap Shahih lbni Khuzaimah disebabkan hafalan Atha' bin as-Sa'ib yang 
bercampur aduk. 

256 Maudhu,: Diriwayatkan oleh lbnu Majah, 1/215. Syaikh kami berkata dalam 
Tamam al-Minnah, hal. 133-134, "Pensyarah, ash-Shan'ani berkata, 'Hadits 
ini dinyatakan munkar oleh Y ahya bin Ma'in, Ahmad, dan yang lainnya, me
reka berkata, 'Hal itu karena hadits ini berasal dari riwayat Amr bin Khalid 
al-Wasithi, dan dia ini adalah seorang pendusta. Dan hadits ini diriwayatkan 
oleh ad-Daraquthni dan al-Baihaqi,dari dua jalan periwayatan yang lebih 
lemah daripadanya. An-Nawawi berkata, 'Para ha:fizh sepakat bahwa hadits 
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"Tentang seorang laki-laki yang terluka (di kepalanya), lalu 
dia mandi dan mati, (Nabi ~ bersabda), 'Cukup baginya untuk 
bertayamum dan mengikatkan kain pada lukanya kemudian 
mengusapnya dan membasuh sisa tubuhnya yang lain'." 

Dirlwayatkan oleh Abu Dawud deugan sanad yang di dalamnya terda

pat kelemahan,257 dan juga terdapat perselisihan pada para perawinya. 258 

"Termasuk Sunnah, yaitu seseorang tidak shalat dengan 
tayamum, kecuali satu shalat saja, kemudian bertayamum untuk 
shalat yang lain." 

Dirlwayatkan oleh ad-Daraquthni deugan sanad yang saogat lemah. 259 

ini dhaif. 11 

257 Diriwayatkan oleh Abu Dawud, 1/93. Syaikh kami berkata dalam Tamam 
al-Minnah, hal. 131, "Hadits ini didhai:fkan oleh al-Baihaqi, al-Asqalani, dan 
yang lainnya. Akan tetapi, hadits ini memiliki syahid dari hadits lbnu Abbas, 
sehingga hadits ini naik ke derajat hasan, namun di dalamnya tidak ada 
kalimat, ... ~j 'dan mengikatkan .. .' dan seterusnya; karena itu adalah 
tambahan yang munkar disebabkan hanya sendiri yang meriwayatkan ini 
dengan tambahan tersebut. 11 

258 Dalam naskah A dan C tercantum, "Para perawinya", dan demikian juga 
dalam Subul as-Salam. 

259 Maudhu?: Diriwayatkan oleh ad-Daraquthni, 1/185 dan dinyatakan sebagai 
hadits maudhu' oleh syaikh kami dalam adh-Dha'ifah, 1/612, dan beliau me
nyatakan bahwa hadits ini tidak shahih berasal dari lbnu Abbas, baik secara 
marfu' maupun secara mauquf 
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~111, Dari Aisyah ~, 

,.,i~ 01 :~ ~I J· J,., JW ,.1~ ~t. ~ W c.~ i:1\i 0\ ~ - ,., ~.J u- u,, ". "; ;. ,., 

0t IS~ ,§~I J:- ~h ~~ 0t IS~ ,J~ ;;:\ ~~ ~I 
v,J ,,,., ,,,., _o 

-~j~fa?':/1 ....... .. .... 
"Bahwa Fathimah binti Abu Hubaisy mengalami istihadhah, 

maka Rasulullah ~ bersabda (kepadanya), 'Sesungguhnya darah 
haid itu adalah darah hitam yang dikenal. Jika itu darah haid, 
maka tahanlah dirimu dari shalat. Namun jika itu darah yang 
lain, maka berwudhu dan shalatlah'." 

Dirlwayatkan oleh Abu Dawud dan an-Nasa 'i, serta dishabibkao oleb 

lbou IDbban dan al-Hakim,260 serta dioyatakan muokar oleh Abu Hatim.261 

260 Hasan: Diriwayatkan oleh Abu Dawud, 1/75; an-Nasa'i, 1/123; Ibnu Hibban, 
4/180; dan al-Hakim, 1/174. Syaikh kami berkata dalam al-Irwa', 1/224 se
telah beliau menyatakan had.its ini sebagai had.its hasan, "Bersama itu, hadits 
ini telah dishahihkan oleh Ibnu Hibban, Ibnu Hazm, dan an-Nawawi, serta 
dinyatakan berillat oleh yang lainnya dengan illat yang tidak menyebabkan 
cela, sebagaimana telah saya jelaskan dalam Shahih Abi Dawud, no. 283 dan 
284, dan di sana saya menyebutkan dua syahid bagi hadits ini, yang dengan 
kedua syahid ini, maka hadits ini menjadi bertambah kuat insya Allah 8~. 11 

261 Sebagaimana dalam al-'Ilal, 1/ 49. 



Di dalam hadits Asma' binti Umais ~ dalam riwayat Abu 
Dawud,262 

-ds~~ j~.~l;~ ,~d1 j_ji ;)~ ob 1s~ ,~~1 ~ 263~ 

O o ~J, 0 Oo ?J, 0 
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"Hendaknya dia duduk di bak, apabila dia melihat wama 
kekuning-kuningan di atas air, maka hendaknya dia mandi se
kali untuk Zhuhur dan Ashar, mandi sekali untuk Maghrib dan 
Isya, mandi sekali untuk Shubuh dan berwudhu di antara itu." 

262 Shahih: Diriwayatkan oleh Abu Dawud, 1/79. Syaikh kami berkata dalam 
al-Misykah, 1/178, "Dan sanadnya shahih berdasarkan syarat Muslim, demi
kian pula yang dikatakan oleh al-Hakim dan adz-Dzahabi, dan juga dishahih
kan oleh lbnu Hazm.11 

263 Dalam naskah C tercantum, _;.!~j "dan hendaklah dia duduk", demikianjuga 
yang tercantum dalam Subul as-Salam, sementara yang tercantum dalam 
as-Sunan adalah tanpa kalimat tersebut, dan hal itu telah diisyaratkan oleh 
ash-Shan'ani. 



"Saya mengalami istihadhah yang banyak264 lagi berat. Lalu 
saya mendatangi Nabi ~ untuk bertanya tentang hukumnya. Be
liau bersabda, 'ltu hanyalah gangguan setan. Jadikanlah (waktu) 
haidmu enam atau tujuh [hari],265 kemudian mandilah. Apabila 
kamu telah bersih, maka shalatlah selama 24 atau 23 (hari), dan 
berpuasalah serta shalatlah karena itu sah bagimu. Lakukanlah 
seperti itu (setiap bulan) sebagaimana wanita haid (pada umum
nya). Jika kamu mampu mengakhirkan Zhuhur dan menyegera
kan Ashar, kemudian kamu mandi ketika kamu telah suci dan 
kamu melaksanakan Shalat Zhuhur dan Ashar sekaligus, kemu
dian kamu mengakhirkan Maghrib [dan menyegerakan]266 Isya, 
kemudian kamu mandi dan melaksanakan dua shalat sekaligus, 
maka lakukanlah. Dan hendaknya kamu mandi ketika waktu 
Shubuh, lalu kamu shalat'. 11 Beliau ~ bersabda lagi, "Ini (meng
gabungkan dua shalat dengan sekali mandi) adalah yang paling 
aku sukai di antara dua perkara. 11 

Dirlwayatkan oleh Imam yang Lima, kecuali an-Nasa'i, dishabihkan 

oleh at-Tirmidzi dan dihasankan oleh al-Bukhari. 267 

~ 1193- Dari Aisyah ~, 
J J ,,.., l ,,,,. ,.,, ,,,,. i ,,..,-;.. 

.,.e--·.1 :JW i--5J1 ~ .wl J0 '--JI~.~ cl,~ ic:I 01 ~ -" __ ,.'Y"'.J !; v~ . ;. '";. 

-~~26s$Jj..)l~ ~~ ,j'.!,;b.\ ,:j ~ p ~\S"~ _;li 
,,.., "' \ 

"Bahwa Ummu Habibah binti Jahsy mengadu kepada Ra
sulullah ~ tentang darah, maka beliau bersabda, 'Berdiamlah 

264 Dalam naskah Adan B tercantum, ~ y;s "besar'. 
265 Tambahan dari naskah B, dan ini tercantum dalam riwayat Ahmad, Abu 

Dawud, dan Subul as-Salam. 
266 Tambahan dari referensi-referensi pokok yang mana penulis menyandarkan 

hadits ini kepadanya; dan jika tidak begitu, maka ia tidaklah tercantum dalam 
ketiga naskah manuskrip. Ash-Shan'ani berkata, "Dan tidaklah bagus bagi 
penulis untuk membuang hal itu, sebagaimana Anda ketahui." 

267 Hasan: Diriwayatkan oleh Ahmad, 6/382, 439; Abu Dawud, 1/76; at-Tirmi
dzi, 1/228; dan Ibnu Majah, 1/205; dan dalam redaksi mereka terdapat per
bedaan dengan redaksi yang dibawakan oleh al-Hafizh. Syaikh kami berkata 
dalam al-Irwa ', 1/203, "Dan ini adalah sanad yang hasan.11 

268 Dalam riwayat Muslim tercantum, Js i.½ "Pada setiap". 



seukuran kadar waktu di mana kamu terhalangi oleh haidmu 
kemudian mandilah.' Maka dia mandi setiap kali shalat." 

Diriwayatkan oleh Muslim. 269 

Dalam riwayat al-Bukhari, 

"Dan berwudhulah setiap kali shalat. "270 

Ini merupakan riwayat Abu Dawud dan lainnya dari jalan lain. 271 

~120, Dari Ummu Athiyyah ~, beliau berkata, 

_\;;:..~1 ~ ;)~\., g.)~\ ~ 'l \3' 
"Kami tidak menganggap apa pun (terhadap) darah yang 

berwama keruh dan kuning sesudah masa suci." 
Diriwayatkan oleh al-Bukhari dan Abu Dawud, dan lafazhnya adalah 

lafazh Abu Dawud.272 

"Bahwasanya orang-orang Yahudi, jika wanita mereka haid, 
mereka tidak makan bersamanya, maka Nabi ~ bersabda, 'Laku
kanlah segala sesuatu (dengan mereka), kecuali nikah Gimak)'." 

Diriwayatkan oleh Muslim. 273 

"Rasulullah ~ menyuruhku (untuk memakai kain), maka 

269 Diriwayatkan oleh Muslim, 1/264. 
270 Diriwayatkan oleh al-Bukhari, 1/67, dari hadits Aisyah. 
271 Diriwayatkan oleh Abu Dawud, 1/81. 
272 Diriwayatkan oleh al-Bukhari, 1/89; dan Abu Dawud, 1/83. 
273 Diriwayatkan oleh Muslim, 1/246. 



aku pun memakai kain, lalu beliau mencumbuku, padahal aku 
sedang haid. 11 Muttafaq 'alaih. 274 

11Dari Nabi ~ tentang suami yang menyetubuhi istrinya 
pada waktu haid, beliau bersabda, 1Hendaklah dia bersedekah 
satu dinar a tau setengah dinar1 

•
11 

Dirlwayatkan oleh Imam yang Lima, dan dishahihkan oleb al-Hakim 

clan lbnu al-Qaththan, namun ulama lain menyatakan bahwa yang rajih ada
lah mauqqf.275 

4{124~ Dari Abu Sa1id [al-Khudri]276 ., beliau berkata, Rasulullah 
~bersabda, 

~~ ~j ~ ~ ;lr)I ~\;. \~~ ~t 
11Bukankah jika seorang wanita sedang haid, maka dia tidak 

shalat dan puasa?" Muttafaq 'alaih277 dalam hadlts lyang panjang).278 

274 Diriwayatkan oleh al-Bukhari, 1/82; dan Muslim, 1/242. 
275 Shahih: Diriwayatkan oleh Ahmad, 1/229; Abu Dawud, 1/69; an-Nasa'i, 

1/153, 188; at-Tirmidzi, 1/244; dan Ibnu Majah, 1/210. Syaikh kami berkata 
dalam al-Irwa ', 1/218, 11Dan ini adalah sanad yang shahih berdasarkan syarat 
al-Bukhari, dishahihkan oleh al-Hakim dan disetujui oleh adz-Dzahabi, Ibnu 
al-Qaththan, lbnu Daqiq al-Id, lbnu at-Turkumani, Ibnul Qayyim, dan Ibnu 
Hajar, serta dipandang baik oleh Imam Ahmad. 11 

276 Tambahan dari naskah C dan B, serta tercantum dalam Subul as-Salam. 
277 Diriwayatkan oleh al-Bukhari, 1/83. Al-Hafizh dalam al-Fath., 4/192 dan at

Talkhish, 1/162 mengisyaratkan bahwa Muslim meriwayatkan hadits ini 
dari hadits Ibnu Umar, 1/87, dan saudara az-Zuhairi mengutip dari al-Hafizh 
bahwa beliau berkata dalam an-Nukat azh-Zhira/, 3/ 440, 11Faktanya, Muslim 
sama sekali tidak membawakan redaksi hadits ini, namun beliau hanya 
membawakan hadits Ibnu Umar dengan sanad yang lainnya kepadanya ten
tang kisah wanita dan kurangnya akal dan agama mereka secara khusus, 
dan beliau mengiringkannya dengan hadits Abu Sa'id tersebut.... 11 

278 Tambahan dari naskah B, dan ia tercantum dalam Subul as-Salam. 



~125~ Dari Aisyah ~, beliau berkata, 
~:.:1 ,,,,
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"Ketika kami sampai di Sarif, aku haid, maka Nabi ~ ber
sabda, 'Lakukanlah apa yang dilakukan oleh jamaah haji, hanya 
saja kamu jangan thawaf di Baitullah, sehingga kamu sud'." 

Muttafaq 'alaih279 dalam hadits (yang panjangl.280 

0 

.)j'l\ 
,,,, , 

"Bahwasanya beliau bertanya kepada Nabi ~, 'Apa yang 
dihalalkan bagi suami dari istrinya pada waktu haid?' Beliau ~ 
menjawab, 'Apa yang ada di atas kain sarung'." 

Diriwayatkan oleh Abu Dawud, dan beliau mendhaifkannya. 281 

~127~ Dari Ummu Salamah ~, 

.[\;o,,,,] ,:o ,,,,oi~~~~.ili\J°',,,, o,,,, lc-,~~~1;_\;..1~J\c..:;t5' 
'.): ~_) ,,,, ,,,, • -'-',,,, ,,,,~J~i.5' ,,,, 

"Dahulu para wanita yang nifas pada masa Rasulullah ~, 

279 Diriwayatkan oleh al-Bukhari, 1/84; dan Muslim, 2/874. 
280 Tambahan dari naskah B, dan ia tercantum dalam Subul as-Salam. 
281 Shabih lighairihi. Diriwayatkan oleh Abu Dawud, 1/55. Syaikh kami ber

kata dalam al-Misykah, 1/173, "Saya katakan, Hadits ini memiliki tiga cacat 
yang telah saya jelaskan dalam Dha'if as-Sunan, no. 28. 11 

Saya katakan, Akan tetapi, kadar yang dibawakan oleh al-Ha:fizh dari hadits 
ini adalah tsabit, karena ia memiliki syahid dari hadits Zaid bin Aslam yang 
diriwayatkan secara mursal dalam riwayat Malik, di mana syaikh kami ber
kata tentangnya bahwa hadits ini walaupun mursal, namun sanadnya shahih, 
dan dari hadits Abdullah bin Sa'ad al-Anshari yang tercantum dalam riwayat 
Abu Dawud dan yang lainnya, di mana syaikh kami berkata tentangnya dalam 
Shahih Abi Dawud, hal. 212, "Shahih", dan beliau berkata dalam al-Misykah, 
1/174, "Diriwayatkan oleh Abu Dawud dengan sanad yang shahih, sebagai
mana telah saya tahqiq dalam Shahihnya, no. 206." 



duduk282 setelah nifasnya selama empat puluh [hari].11283 

Diriwayatkan oleh Imam yang Lima kecuali an-Nasa 'i, dan lafazhnya 

adalah lafazh Abu Dawud. 

Dalam suatu lafazh lain miliknya, 
0 

. llill ii~~\~.~~ ~,, \.i 0 Jt; ~,,,,,, l..fi ,,, ,,, ,,, . -" is:- ~ * '_J 
,,.. .. !, 

"Dan Nabi • tidak memerintahkannya untuk mengqadha' 
shalat selama nifasnya." 

Ovlbabihkao oleh al-Hakim.™ 

282 (Duduk, maksudnya tidak melakukan shalat Ed.T.) 
283 Tambahan dari naskah C dan tercantum dalam Subul as-Salam dan as-Sunan. 
284 Hasan: Diriwayatkan oleh Ahmad, 6/300; Abu Dawud, 1/83; at-Tirmidzi, 

1/258; dan Ibnu Majah, 1/213; serta dihasankan oleh syaikh kami dalam al
Irwa ', 1/222, dan beliau menyebutkan syahid dari hadits Anas. Syaikh kami 
berkata dalam ats-Tsamar al-Mustathab, 1/46, "Akan tetapi, hadits ini me
miliki banyak syahid yang hadits ini tidak turun dari derajat hasan dengan 
syahid-syahid tersebut 11 Kemudian beliau menyebutkan syahid baginya dari 
hadits Utsman bin Abu al-Ash, syahid dari hadits Jabir, dan satu syahid secara 
mauquf pada Ibnu Abbas dengan sanad shahih.11 
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~12s, Dari Abdullah bin Amr~, bahwa Nabiyullah ~ bersabda, 

,, •_:\\ _t_~ ~-- \; .J· l~<"' 1:..._~11 h .. -: ~ , . ~ I\ c.J1-: \SI ~ I!. I\ cJ--
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§~ cjjj ,~;~~\ J;UI ~ Jl ~'-4JI §~ cJjj ,j;~J\ 
; ; 

-~1 ~ ~ \; µ1 ~ ~ ~\ 
"Waktu Zhuhur adalah apabila matahari telah tergelincir 

dan bayangan seseorang seperti panjang dirinya, selama belum 
tiba285 Ashar. Waktu Ashar adalah selama matahari belum me
nguning. Waktu Shalat Maghrib adalah sela:ma syafaq286 belum 
hilang. W aktu Isya adalah sampai setengah malam yang tengah. 
Dan waktu Shalat Shubuh adalah dari terbit £ajar, selama mata
hari belum terbit." Dirlwayatkan oleh Muslim.287 

Dalam riwayat Muslim dari hadits Buraidah tentang waktu 
Ashar, 

285 Dalam naskah C tercantum, .:J_, "waktu", dan itu tidak tercantum dalam 
riwayat Muslim. 

286 Yakni, cahaya merah yang terlihat di ufuk setelah matahari terbenam. Ed.T. 
287 Diriwayatkan oleh Muslim, 1/427. 



"Sementara matahari288 putih cerah."289 

Dan dari hadits Abu Musa, 

"Sementara matahari (masih) tinggi."290 

"Rasulullah ~ melaksanakan Shalat Ashar, lalu salah se
orang dari kami pulang ke rumahnya di pinggir Madinah, se
mentara matahari (masih) putih bersinar cerah. Beliau menyukai 
untuk mengakhirkan Isya, beliau membenci tidur sebelumnya 
dan (membenci) mengobrol sesudahnya. Beliau pulang dari 
Shalat Shubuh ketika seseorang bisa mengenal teman di samping
nya, beliau membaca 60 sampai 100 ayat. 11 Muttafaq 'alaih. 291 

Dalam riwayat al-Bukhari dan Muslim dari hadits Jabir, 

,-- qt ~t O JT,, 1S1-- '1!.;._ ,. J --:: 0 I J JT,, \SI ,m:;J-- ut;J ~lj.J\-
'_r" • ~'.) y u-=---~ ~'.) ~ " ~ " ; ~ 

-~---: \"~1~~~ ... q I -=tp· i \" ~ . +..,, " -" u . ~ 
~ ; . 

ff; 

"Shalat Isya kadang-kadang ( diawalkan) dan kadang-ka
dang (diakhirkan). Apabila beliau melihat mereka telah berkum
pul, maka beliau menyegerakan, dan jika beliau melihat mereka 
telat, maka beliau menundanya. Sedangkan Shalat Shubuh, maka 

288 Dalam riwayat Muslim ~ a . .2<!i 'i..i ·' ' , : 11 • "Dan matahari tinucri putih bersih". , ., •.. .;4...r-J =· 
289 Diriwayatkan oleh Muslim, 1/ 428. 
290 Diriwayatkan oleh Muslim, 1/ 429. 
291 Diriwayatkan oleh al-Bukhari, 1/144, dan lafazh ini adalah miliknya; dan 

Muslim, 1/447. 



beliau melaksanakannya di waktu hari masih gelap."292 

Dalam riwayat Muslim dari hadits Abu Musa,293 
,., 

_\ ~; ~~; J _;; ~~ 'i ~w~ ,~1 ~~~, 0k-~, f lit1 
"Maka beliau melaksanakan Shalat Shubuh ketika £ajar 

terbit, sementara orang-orang hampir tidak mengenal satu sama 
lain." 

"Kami Shalat Maghrib bersama Nabi ~, lalu salah seorang 
dari kami pulang, dan sesungguhnya dia (masih) bisa melihat 
tempat jatuhnya anak panahnya (yang dia lemparkan)." 

Muttafaq 'alaih. 294 

~131~ Dari Aisyah ~, beliau berkata, 
J ~ ,,,,, 0 , ,,,,, l J ~ 

t? ~ ,$-lJ, ~\c ~s J;- ~l.½J~ w ~,s ~ ~' Jn pc.1 
J. ,., ,., 

.~i jc ~i 0i '1_;1 ~) ~l :Jlij '~ 
"Suatu malam Rasulullah ~ mengakhirkan Shalat Isya se

hingga sebagian besar waktu malam telah berlalu. Kemudian 
beliau keluar dan shalat, dan beliau bersabda, 'Sesungguhnya 
inilah waktunya, jika seandainya aku tidak memberatkan umat
ku'." Diriwayatkan oleh Muslim. 295 

~132~ Dari Abu Hurairah ., beliau berkata, Rasulullah ~ ber
sabda, 

_,.,q,.,,., 0

" ~ --.d I;~ ~ \,; ,o~'u \0 ~ 0 \1 i,d I Lll \SI 
~ ~ ~ -r ,., u-* ,., :.. '.J :f. .r- !: 

"Apabila panas sangat menyengat, maka laksanakanlah 

292 Diriwayatkan oleh al-Bukhari, 1/148; dan Muslim, 1/446-447. 
293 Diriwayatkan oleh Muslim, 1/429. 
294 Diriwayatkan oleh al-Bukhari, 1/147; dan Muslim, 1/441. 
295 Diriwayatkan oleh Muslim, 1/ 442. 



Shalat (Zhuhur) ketika cuaca sudah agak dingin, karena panas 
yang menyengat itu berasal dari hembusan Neraka Jahanam." 

Muttafaq 'alaih. 296 

~133~ Dari Rafi' bin Khadij ., beliau berkata, Rasulullah ~ ber
sabda, 

"Laksanakanlah Shalat Shubuh di waktu pagi, karena itu 
lebih besar bagi pahala kalian. 11 297 

Diriwayatkan oleh Imam yang Lima, clan disbahihkao oleh at-Tirmidzi 

dao lbnu ffibban. 298 

~134~ Dari Abu Hurairah ., bahwa Rasulullah ~ bersabda, 
,J_ -;.. ,,,,,, J, -;.. :1 0 ,J_ -;.. 

~j ,p11lj;I .ill ~\ ~ 01 J._; ~ ~\ (y 1lj;I ~ 
,,, ,,, ,,, 

.~\ 1lj;i .ill J.·: .~.II y~ 0i J._; ~\ (y ~ 1lj;i 

"Barangsiapa mendapatkan satu rakaat dari Shalat Shubuh 
sebelum matahari terbit, maka sungguh dia telah mendapatkan 
Shalat Shubuh, dan barangsiapa mendapatkan satu rakaat dari 
Shalat Ashar sebelum matahari tenggelam, maka sungguh dia 
telah mendapatkan Shalat Ashar." Muttafaq 'alaih. 299 

296 Diriwayatkan oleh al-Bukhari, 1/142; dan Muslim, 1/430. 
297 (Secara lahir, makna hadits ini bertentangan dengan hadits-hadits yang 

menerangkan Shalat Shubuh dilakukan di waktu hari masih gelap seperti 
pada hadits nomor 129. Namun ini dapat dikompromikan dengan mengata
kan bahwa yang dimaksud oleh hadits ini adalah anjuran untuk memper
panjang bacaan Shalat Shubuh hingga hari sudah mulai agak terang. Lihat 
Taudhih al-Ahkam min Bulugh al-Maram, 1/ 485-486; dan Fiqh al-Islam ft 
Syarh Bulugh al-Maram, 1/144-145. Ed. T.). 

298 Shahih: Diriwayatkan oleh Ahmad, 4/140; Abu Dawud, 1/115, dan lafazh ini 
adalah milik keduanya; an-Nasa'i, 1/272; at-Trrmidzi, 1/291; dan Ibnu Majah, 
1/221; serta dishahihkan oleh syaikh kami dalam al-Irwa ', 1/281, beliau 
berkata, "Dan al-Hafizh menyetujui pemyataan shahih dari kalangan yang 
menshahihkan hadits ini dalam Fatll. al-Bari, 2/45. 11 Beliau juga mengutip 
pemyataan shahihnya hadits ini dari sejumlah hafizh. 

299 Diriwayatkan oleh al-Bukhari, 1/151; dan Muslim, 1/ 424. 



Dan Muslim300 mempunyai riwayat senada dari Aisyah 
[~]301, namun dia berkata, ;~ "Satu sujud, 11 sebagai ganti w-:, 
"Satu rakaat", kemudian dia berkata, 

"Satu sujud adalah satu rakaat. 11302 

~135~ Dari Abu Sa'id al-Khudri ., beliau berkata, 
,,,,,, , .J. ,,,,, ,,,,,, l,, 

J • .,, IF :" ~.,, I--·-- ::,1,, ,1 ·J·*-- ..i)l.\ii;; "'I J· J,- ! • ,, 
' , ,...:>- ..l..Ju O_J',..,.,::) ,l!. 16...12-1 ~ .:l.U IG.<,41\ '-,••o.•'" 

\,,.;' ,,,,. • :...,;,----.. -- ,,.. "..,I -1 .... 

,,,,, 0 ,,,,,. ,,,,,, 

• J. ::11 ~ :" •_::11 ~ ;)Lo '1" 
~ • *" ~ ~ . .) 

"Saya mendengar Rasulullah ~ bersabda, 'Tidak ada shalat 
sesudah Shalat Shubuh sehingga matahari terbit, dan tidak ada 
shalat sesudah Shalat Ashar sehingga matahari terbenam'." 

Muttafaq 'alaih. 303 

Dan lafazh Muslim, 
0 ,,,,,, ,,,,,, ,,,,,, 

._;.JJ I ;>lo ~ ;)Lo '1 

"Tidak ada shalat sesudah Shalat Fajar. 11 

300 Diriwayatkan oleh Muslim, 1/ 424. 
301 Tambahan dari naskah C. 
302 Syaikh kami berkata dalam al-Irwa ', 1/273, "Ini adalah sisipan yang masuk 

ke dalam hadits ini dan bukanlah sabda Nabi ~- Al-Hafizh berkata dalam at
Talkhish, 1/174, 'Al-Muhib ath-Thabari berkata dalam al-Ahkam, 'Kalimat 
yang terakhir ini kemungkinan adalah sisipan'.' Saya katakan, ltulah yang 
terasa dalam hati saya dan nampak jelas bagi saya, setelah saya menelusuri 
kitab-kitab referensi hadits dan saya tidak menemukan kalimat ini pada selain 
riwayat Muslim, wallahu a'lam. 11 

303 Diriwayatkan oleh al-Bukhari, 1/152; dan Muslim, 1/567. 
304 Tambahan dari naskah B. 



0 -'ii, -' 0 i11 ~ .. -:--::--·,., -' 0 i\\J,., 0 -':: .z,., 
·4:!_)_f'-'-!-~ '-,O.:.a.':.J ~_) '~ ~__r ~ 

"Ada tiga waktu di mana Rasulullah ~ melarang kami 
untuk shalat dan305 menguburkan mayat kami pada waktu ter
sebut: Ketika matahari terbit sehingga ia naik, ketika matahari 
tegak lurus (di atas kepala) sehingga ia tergelincir306 (ke arah 
barat), dan ketika matahari hendak terbenam.11307 

Hukum kedua308 terdapat dalam riwayat asy-Syafi'i dari 
hadits Abu Hurairah [•]3°9 dengan sanad yang dhaif, dan beliau 
menambahkan, 

"Kecuali Hari Jum'at."310 

Demikian juga dalam riwayat Abu Dawud terdapat riwayat 
senada dari Abu Qatadah311. 

305 Dalam riwayat Muslim tercantum, .:ii _;1 "atau untuk". 
306 Dalam riwayat Muslim tercantum, ~ "condong'. 
307 Diriwayatkan oleh Muslim, 1/568-569. 
308 (Y akni larangan shalat ketika matahari tegak lurus di atas kepala sehingga 

ia tergelincir ke arah barat. Ed.T.). 
309 Tambahan dari naskah B. 
310 DhaJf jiddan. Diriwayatkan oleh asy-Syafi'i dalam Musnadnya, 1/139, dan 

lafazhnya, 
-~1'°'~1 ,~:qJ·!; e, 1~~11~;;'.)WJI ,' ,:~ •~l\~l , . p:. ~ ..r--- JJ' ~ -3'+'-' , , :.r-~ -" ~ 

"Bahwa Nabi ~ melarang untuk melakukan shalat ketika tengah hari sehingga 
matahari tergelincir, kecuali Hari Jum'at." 
Syaikh kami berkata dalam al-Misykah, 1/330, "Dan sanadnya dha'ifjiddan; 
karena hadits ini berasal dari riwayatnya, dari Ibrahim bin Muhammad yakni 
lbnu Abi Y ahya al-Aslami, Ishaq bin Abdullah, yakni lbnu Abi Farwah telah 
menceritakan kepadaku, dan kedua orang ini haditsnya ditinggalkan (matruk). 
Akan tetapi, makna hadits ini shahih yang ditunjukkan oleh hadits-hadits 
shahih yang sebagiannya akan disebutkan dalam Kitab al-]umu'ah, Bab at
Tanzhif wa at-Tabkir, silahkan rujukZad al-Ma'ad. 11 

311 Dhaif: Diriwayatkan oleh Abu Dawud, 1/284 dan dinyatakan memiliki illat 
oleh beliau. Syaikh kami berkata dalam al-Misykah, 1/330, "Dan pada hadits 
ini terdapat illat yang lain, yakni dhaifnya La.its, yakni lbnu Abi Sulaim. 11 



~137t Dari Jubair bin Muth'im •, beliau berkata, Rasulullah • 
bersabda, 

~L:. ~t L;.,- ~--J\ ,~ l Ju; \~t \oJ-;o:: '1 ,J\;; ~ o,,, \:; 
" " ~_) -- "' -4-: ~ " -- . &. " -- "' 

~ --
:)~ _jl J:l ~ ;~ 

,::: ,::: 

"W ahai Bani Abdi Mana£, janganlah kalian melarang sese
orang yang thawaf di Baitullah ini dan shalat di saat apa pun; 
baik malam ataupun312 siang." 

Dhiwa.yatkan oleh Imam yang Lima, dan diAhabihlcan oleh at-Tirmidzi 

dan lbnu ffibban. 313 

~138t Dari lbnu Umar ~, bahwa Nabi • bersabda, 

.;~I ~~JI 
"Syafaq adalah cahaya kemerah-merahan. 11 

Diriwayatkan oleh ad-Daraquthni, dan dishahihkan oleh lbnu Khu

zahnab. Dan selahmya menyatakaonya mauqqf pada lbuu·umar. 314 

312 Dalam naskah A tercantum, "dan". 
313 Shahih: Diriwayatkan oleh Ahmad, 4/80; Abu Dawud, 2/180; an-Nasa'i, 

1/284; at-Tirmidzi, 3/220; Ibnu Majah, 1/398; dan Ibnu Hibban dalam Sha
hihnya, 4/ 421. Syaikh kami berkata dalam al-Irwa ', 2/239, "Dan al-Hakim 
berkata, 'Shahih berdasarkan syarat Muslim' dan adz-Dzahabi menyepakati
nya.11 
Saya katakan, Hadits ini memang sebagaimana yang mereka berdua kata
kan, dan Abu az-Zubair telah menegaskan bahwa dia mendengar langsung 
hadits ini dalam riwayat an-Nasa'i dan yang lainnya. 

314 Dhaif secara marfu' dan shahih secara mauquf Diriwayatkan oleh ad-Dara
quthni, 1/269. Syaikh kami berkata dalam komentar beliau terhadap Subul 
as-Salam, "Di dalam (pernyataan lbnu Hajar) ini perlu dianalisa; karena 
Ibnu Khuzaimah tidak meriwayatkan hadits ini dari Ibnu Umar sama sekali, 
namun beliau meriwayatkannya dari Abdullah bin Amr di tengah-tengah 
hadits yang terdahulu, hal. 139, dengan lafazh, J.i!.)1 ir> ..;...,,1 01 Jl 'sampai 
merahnya mega hilang. Kemudian beliau juga tidak menshahihkannya, bah
kan beliau mengisyaratkan bahwa hadits ini dhaif dengan perkataan beliau, 
'Jika lafazh ini shahih.' Hal itu dinyatakan oleh al-Hafizh sendiri dalam at
Talkhish. Dan hadits ini shahih dengan lafazh, J.i!.)1 jj 'menyebarnya (warna 
merah) mega', dan dalam sebuah riwayat, J.i!.Ji' jj 'cahaya mega (merah)'." 
Ibnu al-Mulaqqin berkata dalam al-Badr al-Munir, 1/87 (ringkasan), "Di-



~13~ Dari Ibnu Abbasi;$,,, beliau berkata, Rasulullah ~ bersabda, 
; ,,,,,, ,,,,. ., ,,,,,. J o,.... w ',':d. ,, 0 -: ,., ,;~\ w 12..- ,.,\J;j\ ',"'~ ,, 0-: : • \,., 0-: J ~::\\ ;M; i..r _fid_) ;M; ~_) i i-rM .fid y~ .r.--' 

., ., ,... ~ ,,,,,. ,,,. 

.' \J;J\ w IL,., --~ .::..11 ;')lo O 

\- ;~\ i ;M; ~_) e::._-:- '-? 
"Fajar ada dua: Fajar yang mengharamkan makan, namun 

shalat pada saat itu boleh, dan £ajar di mana shalat tidak boleh 
-yakni Shalat Shubuh-, namun makan pada saat itu boleh." 

Diriwayatkan oleh lbnu Khuzaimah clan al-Hakim, serta dishahihkan 
oleh keduanya. 315 

Dalarn riwayat al-Hakim terdapat riwayat senada dari hadits 
Jabir,316 dan beliau rnenarnbahkan tentang fajar yang rnenghararn
kan makan,317 

riwayatkan oleh ad-Daraquthni dan beliau berkata dalam Chara 'ib Hadits 
Malik, 'Ini adalah hadits gharib, dan seluruh perawinya tsiqah, sedangkan 
al-Hakim dan al-Baihaqi menyatakan bahwa yang benar adalah hadits ini 
mauquf (berhenti sanadnya) pada lbnu Umar'. 11 

315 Shahih ligbairibi. Diriwayatkan oleh lbnu Khuzaimah, 1/184 dan al-Hakim, 
1/191, 425. Syaikh kami berkata dalam ash-Shahihah, 2/308, "Dan hadits ini 
dinyatakan memiliki illat oleh al-Baihaqi, karena perawi selain az-Zubairi 
meriwayatkan hadits ini dari Sufyan ats-Tsauri secara mauquf, beliau berkata, 
'Dan pemyataan mauqufnya hadits ini adalah lebih shahih.' Saya (al-Albani) 
katakan, Hal itu karena Abu Ahmad az-Zubairi -yang bemama Muhammad 
bin Abdullah bin az-Zubair- walaupun dia adalah seorang yang tsiqah dan 
teguh, namun mereka (para ahli hadits) menyatakan bahwa dia sering me
lakukan kekeliruan dalam riwayatnya dari ats-Tsauri. Akan tetapi, hadits ini 
memiliki banyak syahid yang menunjukkan akan keshahihannya, di antara
nya adalah hadits dari Jabir yang terdapat dalam riwayat al-Hakim, 1/191 dan 
al-Baihaqi, serta dishahihkan oleh al-Hakim, dan adz-Dzahabi menyepakati
nya; dan juga hadits Abdurrahman bin A'isy yang akan disebutkan pada no. 
2002. 11 

316 Shahih: Diriwayatkan oleh al-Hakim, 1/191 dan dishahihkan oleh syaikh 
kami dalam ash-Shahihah, 5/8. 

317 Demikian yang tercantum dalam naskah A dan Subul as-Salam, sedangkan 
dalam naskah C tercantum, fWall ~ f ~ ~~i "yatfg makanan itu haram pada 
saat itu", dan dalam naskah B tercantum, ~ f l.iJ:JI f ~ "makanan itu haram 
pada saat itu ". 



"Sesungguhnya ia muncul memanjang di ufuk." 

Dan tentang £ajar yang lain, 

"Sesungguhnya ia seperti ekor serigala." 

~140~ Dari lbnu Mas'ud ., beliau berkata, Rasulullah • ber
sabda, 

-~-- J::t ~ ;~\ Jw;. ~, ~t ,. '_J }J "' ,. 

"Sebaik-baik amal adalah shalat di awal waktunya." 
Dhiwayatkan oleh at-Thmidzi dan al-Hakim, keduanya menyatakan

nya shahih,318 dan asalnya dalam ash-Shahib.ain. 319 

~141~ Dari Abu Mahdzurah ., bahwa Nabi • bersabda, 
1 - l J, '$- l oo J~ 

.~\ ~ ~~~ ,~\ ~ 4b.;,~~ ,~\ 0~-] ~JI J3I 
"Awal waktu adalah ridha Allah, pertengahan waktu ada

lah rahmat Allah dan akhir waktu adalah ampunan Allah." 
Dirlwayatkan oleh ad-Daraquthni deo.gan sanad yang sangat lemah 

sekali.320 Pada at-Tirmidzi terdapat riwayat senada dari hadits lbnu Umar 
tanpa menyebutkan npertengahan waktu", dan ia juga lemah. 321 

318 Shahih: Diriwayatkan oleh at-Tirmidzi, 1/319, dari hadits Ummu Farwah; 
dan al-Hakim, 1/188, dari hadits lbnu Mas'ud, dan lafazh ini adalah miliknya. 
Syaikh kami berkata dalam komentar beli~u terhadap Subul as-Salam, "Saya 
katakan, Dan adz-Dzahabi menyepakati penshahihan hadits ini, dan memang 
hadits tersebut (kenyataannya) sebagaimana yang mereka berdua katakan.11 

Catatan penting: At-Tirmidzi meriwayatkan hadits Ibnu Mas'ud, 4/310, 
akan tetapi dalam riwayatnya tercantum, ~~ "pada waktu-waktunya", dan 
dalam suatu tempat 1/325, ~1_,.. J.s,. "Pada waktu-waktunya". Silahkan lihat 
at-Talkhish al-Habir, 1/181. 

319 Diriwayatkan oleh al-Bukhari, 1/140; dan Muslim, 1/89. 
320 Maudbu~ Diriwayatkan oleh ad-Daraquthni, 1/249. Al-Hafizh berkata dalam 

at-Talkhish, 1/181, "Dalam sanadnya terdapat Ibrahim bin Zakaria al-Ijli; dia 
adalah seorang yang tertuduh (dusta)." Syaikh kami menyatakan hadits ini 
sebagai hadits maudhu' (palsu), sebagaimana dalam Dha'if at-Targhib, 1/121. 

321 Maudbu~· Diriwayatkan oleh at-Tirmidzi, 1/324, dan dinyatakan sebagai 



~142? Dari Ibnu Umar ~$ bahwa Rasulullah ~ bersabda, 
~ 0 .,,,, ,,,., 

.. •:;~\ ~\ ~::,, ~ g~ ~ ~. ..~ . 
; ; ; 

"Tidak ada shalat setelah £ajar kecuali dua sujud." 
Diriwayatkan oleh Imam yang IJma kecuali an-Nasa'i.322 

Dalam riwayat Abdurrazzaq,323 
0 0 :: 0 J, ,,,,,, ,,,,,, 

. ~;:I\ ::'.'.:~ ~\ ~;:I\ t• I I~~;~~ f.'-"-' ~_) .. ~ ;~ . ,,,.. ~ ,,,.. .,.. 

"Tidak ada shalat setelah terbit £ajar kecuali dua rakaat 
£ajar." 

Dan ad-Daraquthni meriwayatkan senada dari Amr bin al-Ash ~-324 

~143? Dari Ummu Salamah ~, beliau berkata, 

:JW ~\ :.J ,~ J~ ~~~?,~I~ ;11 J~j ~ 
-;. o, _o ~ _, o o 

\,:\ \' 0. ~-=,:\.!I~ -:,1, \''!·\ ,,:_;¢J~ I ;O; J:%-0::;; ~; ! \•i 
.) <1+,• 40J .C.,....U 'u :Jl <1-&,• • ~ ..ut..l 'I •....C C.....'-'-" ~ .. ,.,,. .. • .. _;1.,f ,,,.. ,,,., ,,.. ,,.. ,,,.. 

"Rasulullah ~ melaksanakan Shalat Ashar kemudian ma
suk rumahku lalu shalat dua rakaat, maka aku bertanya kepada 
beliau, maka beliau menjawab, 1Aku disibukkan sehingga aku 
tidak bisa melaksanakan (shalat sunnah) dua rakaat setelah 

hadits maudhu' oleh syaikh kami, sebagaimana dalam rujukan sebelumnya. 
322 Shahih lighairihi. Diriwayatkan oleh Ahmad, 2/104; Abu Dawud, 2/25; at

Tirmidzi, 2/280 dan lafazh ini adalah miliknya. 
Saya katakan, Penyandaran hadits ini kepada Ibnu Majah adalah sebuah 
kekeliruan, karena dalam riwayat lbnu Majah tidak ada tempat syahid bagi 
hadits ini. Hadits ini ditakhrij oleh syaikh kami dalam al-Irwa ', 2/236, beliau 
berkata, "Hadits shahih dengan melihat keseluruhan jalan-jalan periwayatan
nya ini.11 

323 Shahih lighairihi. Diriwayatkan dalam al-Mushannaf, 3/53, dari hadits lbnu 
Umar. Syaikh kami berkata dalam al-Irwa ', 2/235, "Dan ini adalah sanad 
yang sangat lemah." 

324 Shahih lighairihi. Diriwayatkan oleh ad-Daraquthni, 1/419. Al-Hafizh ber
kata dalam at-Talkhish, 1/191, "Dan dalam sanadnya terdapat al-Ifriqi." Akan 
tetapi, hadits ini shahih lighairihi sebagaimana dinyatakan oleh syaikh kami 
dalam al-Irwa ', 2/236. 



Zhuhur, maka aku melaksanakannya sekarang.' Aku bertanya, 
'Bolehkah kami mengqadha'nya jika dua rakaat itu terlewatkan?' 
Beliau menjawab, 'Tidak'." Dbiwayatkan oleh Ahmad.325 

Dalam riwayat Abu Dawud terdapat hadits lain yang se
makna dari Aisyah326 [~].327 

~ 
325 Munkar. Diriwayatkan oleh Ahmad, 6/315. Syaikh kami berkata dalam adh

Dha'ifah, 2/353, "Sanad ini zahirnya nampak shahih, namun ia memiliki 
cacat; lbnu Hazm berkata dalam al-Muhalla, 2/271, 'Hadits Munkar, karena 
hadits ini tidak terdapat dalam kitab Hammad bin Salamah, dan juga sanad
nya munqathi' (terputus), karena Dzakwan tidak mendengar hadits ini dari 
Ummu Salamah. Buktinya, Abu al-W alid ath-Thayalisi meriwayatkan hadits 
ini dari Hammad bin Salamah, dari al-Azraq bin Qais, dari Dzakwan, dari 
Aisyah, dari Ummu Salamah, 
I• .•I ·-t ~ :J~ ~08.s•l\ i)\_;u, Lo :-:...ill ·-~'I .:i;.:;. ,;;;.<· ,~-< ,j i-:.. * . ~l\ ~t ~ • J". .r-""' .--r.--J~(J:-<.$'"""" ,.:r.-' ,.. ,, ,.. .. ,,.. 

-0~11.~!:1~ ½f-1; ~_; JLo ~,;~ ~\ ~ 
"Bahwasanya Nabi ~ pernah shalat dua rakaat setelah Ashar di rumahnya, 
lalu aku (Ummu Salamah) berkata, '(Shalat) apa dua rakaat ini?' Beliau 
menjawab, 'Biasanya aku mengerjakannya setelah Zhuhur, lalu (hari ini) 
harta (sedekah) datang kepadaku sehingga hal itu menyibukkanku, maka aku 
pun mengerjakan dua rakaat tersebut sekarang'." 
Inilah riwayat yang muttashil (bersambung), dan di sana tidak ada kalimat, . 

. :1 :J~ ~~ '·-t:~Vii 
"Apakah kami juga boleh mengqadha 'nya?" Beliau menjawab, "Tidak." 
Oleh karena itu, benarlah bahwa tambahan ini tidaklah didengar langsung 
oleh Dzakwan dari Ummu Salamah, dan kami tidak mengetahui dari mana 
dia mendapatkan tambahan tersebut sehingga (perawi yang meriwayatkan 
tambahan tersebut kepada Dzakwan) menjadi gugur'. 11 

326 Tambahan dari naskah C. 
327 Munkar. Diriwayatkan oleh Abu Dawud, 2/25, dan lafazhnya, 

.~L;.,)t ~ ~j ~IJ_j \$ ~_j ~I~ J~ 0\5 
"Beliau mengerjakan shalat setelah Ashar, namun beliau melarang orang-orang 
mengerjakannya, dan beliau melakukan puasa wishal, namun beliau melarang 
orang-orang untuk melakukan puasa wishal. 11 

Syaikh kami berkata dalam adh-Dha'ifah, 2/351, 11lni adalah sanad yang dhaif, 
para perawinya tsiqah seluruhnya, akan tetapi lbnu Ishaq adalah seorang 
mudallis, dan dia meriwayatkan hadits ini dengan 'an'anah, dan sungguh 
telah terdapat had.its shahih yang menyelisihi haditsnya ini, yaitu hadits yang 
diriwayatkan oleh Ahmad, 6/125, dari al-Miqdam bin Syuraih, dari ayahnya, 
dia berkata, 



. ,,11 '1:.t ~ -~ ~ .it1 j ·,, ,: I.Ji i '.:.. :-:Jill , ~~11 .:i;..:; o~I . , G~ ~L ..r-::' u y -", .,,.,,.) I.ft' • ~ .)""""-"-' . , 4f' , 
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-~1 -;..,J1 l~t ~".>WJI :f' 
"Aku pernah bertanya kepada Aisyah tentang shalat setelah Ashar, maka beliau 
menjawab, 'Shalatlah, karena Rasulullah ~ hanya melarang kaummu, pen
duduk Yaman, untuk shalat pada saat matahari terbif." 
Saya katakan, 'Sanadnya shahih berdasarkan syarat Muslim, dan sisi perten
tangannya sangat terlihat jelas, yaitu perkataan Aisyah, 'Shalatlah', karena 
kalau saja Aisyah mengetahui adanya larangan (shalat setelah Ashar) yang 
diriwayatkan oleh Ibnu Ishaq darinya, niscaya Aisyah tidak akan berlatwa 
dengan sesuatu yang bertentangan dengannya insya Allah @~, bahkan telah 
diriwayatkan secara shahih dari Aisyah, bahwasanya dia sering shalat dua 
rakaat setelah Ashar, yang diriwayatkan oleh al-Bukhari dan Muslim. Maka 
ini semua menunjukkan kesalahan dan kemunkaran hadits Ibnu Ishaq. 11 



~144~ Dari Abdullah bin Zaid bin Abdu Rabbih ., beliau ber
kata, 
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"Saya dikelilingi oleh seorang laki-laki ketika saya sedang 
tidur. Dia berkata, 'Kamu ucapkan, Allahu akbar, Allahu akbar 
(Allah Mahabesar, Allah Mahabesar),' -lalu dia menyebutkan 
adzan dengan takbir empat kali tanpa tarji', dan iqamat diucap
kan sekali-kali kecuali, 'Qad qamatish shalah (Shalat akan di
dirikan)'." Perawi berkata, "Pada pagi harinya, aku mendatangi 
Rasulullah ~, maka beliau bersabda, 'Sesungguhnya ia adalah 
mimpi yang benar ... '." Al-Hadits. 

Dirlwayatkan oleh Ahmad dan Abu Dawud, serta dishahihkan oleh 

at-Tirmidzi dan lbnu Khuzaimah. 329 

328 Dalam naskah B tercantum, : . j fa. ~ "tanpa tarjf". 
329 Shahih: Diriwayatkan oleh %imad, 4/ 43; Abu Dawud, 1/135; at-Tirmidzi, 

1/361 secara ringkas tanpa tata cara adzan; dan lbnu Khuzaimah, 1/197 juga 
secara ringkas. Syaikh kami berkata dalam al-Irwa ', 1/265, "Hadits ini telah 
dishahihkan oleh sejumlah imam, seperti al-Bukhari, adz-Dzahabi, an-Nawawi, 



Ahmad menambahkan330 di akhir hadits tersebut kisah 
ucapan Bilal pada adzan £ajar, 

"Shalat itu lebih baik daripada tidur." 

Dalam riwayat lbnu Khuzaimah dari Anas, beliau berkata, 

~ ;~ :J\j ~)tj, Jc lf =?' ~ s~J:i, J\j ,s~ ~t:.J1 :y 

-~;JI (y 
"Termasuk Sunnah apabila pada adzan £ajar muadzin telah 

mengucapkan, 'Hayya alal falah (Marilah menuju kemenangan),' 
dia mengucapkan, 'Ash-Shalatu khairun minan naum (Shalat lebih 
baik daripada tidur)'."331 

~145~ Dari Abu Mahdzurah ~, 
,.,, , t O ~ ,.,, ~ 

."

0 0
~\\ w --?'::J -: IS:11 ~ ~ ~ fl\ ~ I 

~I' """ ...r u -" ~ u \...: ;;,. M,-

"Bahwa Nabi ~ mengajarkan adzan kepadanya, lalu dia 
menyebutkan tarji' 332 di dalamnya." 

dan yang lainnya. 11 

330 Shahih lighairihi Diriwayatkan oleh Ahmad, 4/ 43. Syaikh kami berkata 
dalam Fiqh as-Sirah, karya [Muhammad] al-Ghazali, hal. 205, "Dalam sanad
nya terdapat keterputusan (inqitha), akan tetapi makna hadits ini shahih, 
karena ia memiliki banyak syahid yang sebagiannya telah saya sebutkan 
dalam ats-Tsamar al-Mustathab." Dan beliau berkata dalam ats-Tsamar al
Mustathab, 1/115, "lni adalah sanad yang jayyid juga, dan lbnu Ishaq walau
pun dia tidak menegaskan bahwa dia mendengar langsung dari az-Zuhri, 
namun dia telah dimutaba'ah (didukung) oleh sejumlah perawi lainnya, al
Hakim berkata, 3/336, "Hadits az-Zuhri dari Sa'id bin al-Musayyab adalah 
hadits masyhur yang diriwayatkan oleh Yunus bin Yazid, Ma'mar bin Rasyid, 
Syu'aib bin Abu Hamzah, Muhammad bin Ishaq, dan yang lainnya'. 11 

331 Shahih: Diriwayatkan oleh lbnu Khuzaimah, 1/202 dan dishahihkan oleh 
syaikh kami dalam ats-Tsamar al-Mustathab, 1/132, dan beliau juga mengutip 
pemyataan penshahihan hadits ini dari al-Baihaqi. 

332 (Tarji' adalah membaca lafazh syahadat dengan suara pelan kemudian meng
ulangnya kembali dengan suara nyaring, sebagaimana dijelaskan dalam 
riwayat Abu Dawud, no. 500, 



Dirlwayatkan oleh Muslim, 333 akan tetapi beliau menyebutkan takbir 

di awalnya dua kali saja, 334 dan diriwayatkan oleh Imam yang Lima, dan 

mereka menyebutkan takbir empat kali. 335 

"Bilal diperintahkan untuk menggenapkan adzan dan meng
ganjilkan iqamat, kecuali lafazh iqamat,336 -yakni lafazh, 'Qad 
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"Kemudian engkau mengucapkan, 'Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an 
la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadan rasulullah, asyhadu anna 
muhammadan rasulullah,' dengan merendahkan suaramu, kemudian engkau 
baca lafazh syahadat dengan suara nyaring, 'Asyhadu an la ilaha illallah, 
asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadan rasulullah, asyhadu 
anna muhammadan rasulullah' .... " 
Llhat Subul as-Salam, 1/180. Ed. T.). 

333 Diriwayatkan oleh Muslim, 1/287, clan demikian juga dalam riwayat Ahmad, 
3/490. 

334 Al-Hafizh berkata dalam at-Talkhish, 1/196-197, "lbnu al-Qaththan berkata, 
Yang benar dalam hal ini adalah mengucapkan takbir empat kali, clan dengan 
hadits tersebut, keadaan adzan berjumlah 19 kata menjadi shahih, clan sung
guh dia (Abu Mahdzurah) telah mengikat dengannya dalam hadits yang 
sama', yakni hadits yang akan disebutkan sebentar lagi. Beliau (al-Hafizh) 
melanjutkan, 'Dan dalam sebagian riwayat Muslim disebutkan pengucapan 
takbir empat kali, clan itulah yang seharusnya dianggap (sebagai pedoman) 
dalam ash-Shahih'. 11 Syaikh kami berkata dalam ats-Tsamar, 1/127, "Akan 
tetapi, ia merupakan riwayat yang marjuh, sebagaimana yang telah lalu; 
hanya saja ia memiliki beberapa syahid yang menunjukkan bahwa ia memiliki 
dasar dalam as-Sunnah. 11 Kemudian syaikh kami menyebutkan syahid-syahid 
tersebut. 

335 Shahih: Diriwayatkan oleh Ahmad, 6/401; Abu Dawud, 1/137; an-Nasa'i, 2/5; 
at-Tirmidzi, 1/368 secara ringkas tanpa menyebutkan tata cara adzan; clan 
lbnu Majah, 1/235; serta dishahihkan oleh syaikh kami dalam ats-Tsamar 
al-Mustathab, 1/121. 

336 lbnu Mandah clan al-Ashili mengklaim bahwa ini adalah sisipan (mudra;). 



qamatish shalah (Shalat telah didirikan)'-." 
Muttafaq 'alaih, 337 naimm Muslim tidak menyebutkan pengecualian. 338 

Sedangkan dalam riwayat an-Nasa 'i, 

"Nabi ~ memerintahkan Bilal."339 

~147~ Dari Abu Juhaifah ., beliau berkata, 
: ~ :P , • 
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"Saya melihat Bilal mengumandangkan adzan, dan saya 
memperhatikan mulutnya ke sana dan ke mari, sementara kedua 
jarinya di kedua telinganya." 

Diriwayatkan oleh Ahmad dan at-Tumidzi, dan beliau menshahihkao
nya. 340 

Sedangkan dalam riwayat lbnu Majah, , ,... --o,:-. \ 0 • o ,, o \ \:..:_..-

-~.) ~ ~~ U-:--' 
"Dia meletakkan kedua jarinya di kedua telinganya."341 

Al-Hafizh berkata dalam al-Fath_, 2/83, "Apa yang dikatakan oleh mereka 
berdua perlu dianalisa ulang, karena Abdurrazzaq meriwayatkan hadits ini 
dari Ma'mar, dari Ayyub dengan sanadnya muttashil dengan khabar tersebut 
secara terperinci, dan lafazhnya adalah, 

-~'' • 11 ~t.; .ti :~ ~ --J1 ,~t.;'>jl ,- ,, , ~11'-:J1 ~~ j~ ~LS' 
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'Bilal mengucapkan adzan dua-dua dan mengganjilkan iqamat, kecuali ucapan 
Qad qamatish shalah .. .'." 

337 Diriwayatkan oleh al-Bukhari, 1/157; dan Muslim, 1/286. 
338 Saya katakan, Muslim berkata setelah meriwayatkan hadits ini, "Yahya 

menambahkan dalam haditsnya dari Ibnu Ulayyah, 'Lalu aku menceritakan 
hal itu kepadaAyyub, maka dia pun berkata, 'Kecuali iqamat'. 11 

339 Diriwayatkan oleh an-Nasa'i, 2/3. 
340 Shahih: Diriwayatkan oleh Ahmad, 4/308; dan at-Tirmidzi, 1/377, serta 

dishahihkan oleh syaikh kami berdasarkan syarat al-Bukhari dan Muslim 
dalam al-Irwa ', 1/248. 

341 Shahih lighairihi Diriwayatkan oleh Ibnu Majah, 1/236. Silahkan lihat ats
Tsamar al-Mustathab, 1/164. 



Dan dalam riwayat Abu Dawud, 
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"Ketika sampai pada lafazh, 'Hayya alash Shalah,' dia mema
lingkan lehemya ke kanan dan ke kiri dan dia tidak memutar."342 

Dan asalnya terdapat dalam. ash-Sb.abib.ain. 343 

~148~ Dari Abu Mahdzurah ., 
to ~ ~ ~ .,..-;. 

.Z:,IS:ll ~ ;Jyc WI~~\ 01 
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"Bahwa Nabi • dibuat kagum oleh suara Abu Mahdzurah, 
maka beliau mengajarkan adzan kepadanya." 

Dirlwayatkan oleh lbnu Kb.uzaimah. 344 

~149~ Dari Jabir bin Samurah ~, beliau berkata, 
,,,,, -;. .... .... 0 C: .~lil ;J-- · ISi •-: .·,~-- ;J-- ;~-- --· · . ·~1 ~.,,fl\,, ... ,!.°..Lo :, ~ .) y --Pi~ .r .) !)-4 fr' Lj.. M, -" ~ ~ M 

"Saya telah shalat dua Hari Raya bersama Nabi • tidak 
hanya sekali atau dua kali tanpa adzan dan iqamat." 

Dirlwayatkan oleh Muslim. 345 Dan riwayat senada juga terdapat dalam. 

Muttafaq 'alaih darl lbnu Abbas dan lainnya. 346 

~150~ Dari Abu Qatadah, dalam hadits yang panjang tentang 
tertidurnya mereka sehingga kesiangan melaksanakan shalat, 

~, .... l J ,,,,, !J ,,,,, .... ~ J 
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342 Shahih: Diriwayatkan oleh Abu Dawud, 1/143, akan tetapi lafazh _j~ f1j 
"dan dia tidak berputar' dinilai munkar oleh syaikh kami, dan beliau berkata 
sebagaimana dalam Tamam al-Minnah, hal. 151, "Berputar ini telah shahih 
dari riwayat banyak orang, akan tetapi yang dimaksud dengannya adalah 
menoleh ke kanan dan ke kiri .... " 

343 Diriwayatkan oleh al-Bukhari, 1/163; dan Muslim, 1/360. 
344 Shahih: Diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah, 1/195 dan dishahihkan oleh 

syaikh kami berdasarkan syarat Muslim dalam ats-Tsamar al-Mustathab, 
1/121. 

345 Diriwayatkan oleh Muslim, 2/604. 
346 Diriwayatkan oleh al-Bukhari, 2/22-23; dan Muslim, 2/604. 



"Kemudian Bilal adzan lalu Rasulullah ~ shalat sebagai
mana yang beliau lakukan setiap hari. 11 Diriwayatkan oleh Muslim. 347 

Dan dalam riwayat beliau (Muslim) dari Jabir [~],348 

. · o::--@-- .>..>\" · 1st ;~1-- w ;:J, 1-: · ~:; -- -: ti\~~ 'I\ . 3i ~ :: f I\ f i ~ uA--~u . __ ~. ~ --"..r' i,.;, _!)cs.- u ,,,.. ,,,.. _.. ::: , ,, ,,,,. .. !,. 

"Bahwa Nabi ~ datang ke Muzdalifah, lalu beliau Shalat 
Maghrib dan Isya di sana dengan satu adzan dan dua iqamat. 11349 

Dan dalam riwayat beliau dari Ibnu Umar [~],350 

.oJ..>I" ~\i\., ~\.Ll1-- u) j\ -=
0
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"[Nabi ~]351 menjamak antara Maghrib dan Isya dengan 
satu iqamat. 11352 

Abu Dawud menambahkan, 

"Untuk tiap shalat. 11353 

Dalam suatu riwayatnya, 

347 Diriwayatkan oleh Muslim, 1/472-473. 
348 Tambahan dari naskah B. 
349 Diriwayatkan oleh Muslim, 2/891. 
350 Tambahan dari naskah B. 
351 Tambahan dari naskah B. 
352 Diriwayatkan oleh Muslim, 2/938. Syaikh kami berkata dalam ats-Tsamar, 

1/244, "Dan dalam riwayat Salim bin Abdullah disebutkan bahwa beliau 
melaksanakan dua shalat tersebut dengan satu iqamat bagi masing-masing 
shalat, dan riwayat ini lebih didahulukan daripada riwayat lbnu Jubair dan 
Ibnu Malik; karena bersamanya terdapat tambahan ilmu, dan tambahan dari 
seorang yang tsiqah itu diterima. Dan juga karena ia sesuai dengan riwayat 
Usamah bin Zaid dan Jabir bin Abdullah yang sepakat menyebutkan dua 
kali iqamat. ... 11 Dan beliau berkata dalam Dha'if Sunan Abi Dawud, no. 190, 
"Akan tetapi perkataan, ~~lj 3--1,;k 'dengan satu kali iqamah' adalah syadz, 
kecuali kalau ditambahkan pG, ~ 'bagi masing-masing shalaf." Al-Hafizh 
berkata dalam at-Talkhish, 1/193, "Akan tetapi, Abu Dawud menjelaskan 
dalam riwayatnya bahwa perkataan ~~lj 3--1,;k 'dengan satu kali iqamah' mak
sudnya adalah f:>W• ~ 'untuk tiap shalaf." ,, 

353 Shahih: Diriwayatkan oleh Abu Dawud, 2/192. 
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"Dan beliau tidak mengumandangkan adzan pada masing
masing dari kedua (shalat) tersebut. 11354 

"Sesungguhnya Bilal mengumandangkan adzan di malam 
hari, maka makan dan minumlah sehingga lbnu Ummi Maktum 
mengumandangkan adzan." Dan Ibnu Ummi Maktum adalah 
laki-laki buta, dia tidak mengumandangkan adzan sehingga di
ucapkan kepadanya, "Kamu telah memasuki pagi, kamu telah 
memasuki pagi." 

Muttafaq 'alaih, 356 dan di akhirnya terdapat perkataan sisipan. 357 

~1s2, Dari Ibnu Umar [~pss, 
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·fU [:J] 
"Bahwa Bilal mengumandangkan adzan sebelum fajar, lalu 

Nabi ~ memerintahkannya agar kembali, lalu dia menyerukan, 
'Ketahuilah sesungguhnya hamba itu [benar-benar]359 telah tidur'." 

Diriwayatkan oleh Abu Dawud, dan beliau mendhaiflcaonya. 360 

354 Diriwayatkan oleh Abu Dawud, 2/192. 
355 Tambahan dari naskah B. 
356 Diriwayatkan oleh al-Bukhari, 1/160-161; dan Muslim, 2/768. 
357 Yakni perkataannya, ~I ~J 0l5j "dan dia adalah seorang laki-laki yang 

buta .... 11 Dan silahkan lihatal-Fath_, 2/100. 
358 Tambahan dari naskah C. 
359 Tambahan dari naskah B. 
360 Shahih: Diriwayatkan oleh Abu Dawud, 1/147. Syaikh kami berkata dalam 

Shahih Abi Dawud (al-Umm), "lni adalah sanad yang shahih berdasarkan 



~1sa, Dari Abu Sa'id al-Khudri ., beliau berkata, Rasulullah ~ 
bersabda, 

"Apabila kalian mendengar panggilan adzan, maka ucap
kanlah seperti yang diucapkan muadzin." 

Muttafaq 'alaih. 361 

Al-Bukhari362 mempunyai riwayat [senada]363 dari Mu'a
wiyah. Dan Muslim mempunyai riwayat dari Umar tentang 
keutamaan mengucapkan apa yang diucapkan oleh muadzin 
kalimat demi kalimat, kecuali hay'alatain,364 maka hendaknya 
dia mengucapkan, 

-~L °'11 r~t '1-- j·,, 'i 
,, ;, f; ~ .J !.J> 

"Tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan (pertolongan) 
Allah."365 

syarat Muslim, dan ia telah dinyatakan berillat dengan sesuatu yang tidak 
membuat cedera sebagaimana akan disebutkan nanti. 11 Kemudian syaikh 
kami menyebutkan bahwa hadits ini dinyatakan berillat dengan sebab dua 
illat: Pertama, Menyendirinya Hammad bin Salamah dengan riwayat ini. 
Kedua, Hadits ini menyelisihi hadits yang shahih, ~ ~~~ 'i~ 01 "Sesungguh
nya Bilal adzan di waktu malam". Syaikh kami berkata lagi, 1f:l\1enurut kami, 
dua illat ini tidaklah mencederai dalam keshahihan hadits ini. Dan inilah 
penjelasannya bagi Anda: Adapun illat yang pertama, maka itu (tidaklah 
bermasalah) karena sesungguhnya Hammad bin Salamah tidak sendiri dalam 
meriwayatkan hadits ini .... 11 Kemudian syaikh kami berkata, "Adapunjawaban 
tentang illat yang lainnya adalah: bahwa tidak ada pertentangan dan penyeli
sihan antara hadits ini dan hadits yang lainnya, ~ ~~~ 'i~ 01 'Sesungguhnya 
Bilal adzan di waktu malam', kecuali dengan asuinsi bahwaBilal terus-me
nerus adzan di waktu malam sebelum terbit fajar sepanjang hidupnya, dan 
tanpa menetapkan hal tersebut berarti membubut pohon Qatad (maksudnya 
tanpa ada pencegahnya yang mengontrolnya, Ed.). Bahkan telah shahih 
riwayat yang menyelisihinya, yaitu bahwa Bilal ~ pemah adzan beberapa 
waktu lamanya ketika terbit fajar .... 11 

361 Diriwayatkan oleh al-Bukhari, 1/159; dan Muslim, 1/288. 
362 Diriwayatkan oleh al-Bukhari, 1/159. 
363 Tambahan dari naskah B. 
364 (Yakni ucapan, "Hayya 'alash Shalah" dan "Hayya 'alal Falah." Ed.T). 
365 Diriwayatkan oleh Muslim, 1/289. 



~154, Dari Utsman bin Abu al-Ash., bahwa beliau berkata, 
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11Wahai Rasulullah, angkatlah diriku sebagai imam bagi 
kaumku. 11 Beliau ~ menjawab, 11 Kamu adalah imam mereka, 
jadikanlah orang yang paling lemah di antara mereka sebagai 
patokan dan angkatlah muadzin yang tidak meminta bayaran 
atas adzannya. 11 

Diriwayatkan oleh Imam yang Lima, dihasankan oleh at-T"umidzi. dan 
cUshahihkan oleh al-Hakim. 366 

~155, Dari Malik bin al-Huwairits ., beliau berkata, Nabi ~ 
bersabda kepada kami, 

----~~t ~ 0~~ ;~\ s->P ISl 
11 Apabila waktu shalat telah tiba, maka hendaklah salah 

seorang dari kalian mengumandangkan adzan untuk kalian ... 11 

Dhiwayatkan oleh Imam yang Tujuh. 367 

366 Shahih: Diriwayatkan oleh Ahmad, 4/21; Abu Dawud, 1/146; an-Nasa'i, 
2/23; at-Tirmidzi, 1/410; lbnu Majah, 1/236; dan al-Hakim, 1/199, beliau 
berkata, "Shahih berdasarkan syarat Muslim," dan adz-Dzahabi menyepa
katinya. Dan syaikh kami berkata dalam ats-Tsamar al-Mustathab, 1/147, 
"Dan memang benar sebagaimana yang mereka berdua katakan." 
Saya katakan, Riwayat at-Tirmidzi dan lbnu Majah, di dalamnya tidak ter
kandung apa-apa, kecuali bahwa Nabi ~ memerintahkan kepadanya agar dia 
mengangkat seorang muadzin yang tidak mengambil bayaran atas adzannya 

367 Diriwayatkan oleh Ahmad, 3/436; al-Bukhari, 1/162-163; Muslim, 1/466 
dan lafazh ini adalah milik mereka; Abu Dawud, 1/161; an-Nasa'i, 2/9; at
Tirmidzi, 1/399; dan lbnu Majah, 1/313. 



"Apabila kamu mengumandangkan adzan, maka ucapkan
lah dengan perlahan; dan apabila kamu mengumandangkan 
iqamat, maka ucapkanlah dengan agak cepat, serta jadikanlah 
(jarak waktu) antara adzanmu dan iqamatmu seukuran (waktu) 
orang yang makan untuk menyelesaikan makannya .... " Al-Hadits. 

Diriwayatkan oleh at-Tirmidzi, dan beliau mendhaifkannya. 368 

Dalam riwayat at-Tirmidzi dari Abu Hurairah ~, bahwa 
Nabi ~ berkata, 
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"Tidak (boleh) mengumandangkan adzan kecuali orang 
yang telah berwudhu. 11 

Dan beliau juga mendhaifkannya. 369 

Dalam riwayat beliau dari Zfyad bin al-Harits ~, beliau 
berkata, Rasulullah ~ bersabda, 

~,;. 
J, 0 .. , ,,,,, J, ,-: "': • \ 0 ,,,,, ,,,,, 

·1--~ .-""9 u.) 0-° .J 

"Dan barangsiapa yang mengumandangkan adzan, maka 
dia pulalah yang mengumandangkan iqamat. 11 

Dan beliau mendhaifkannya juga. 370 

Dan dalam riwayat Abu Dawud dari hadits Abdullah bin 
Zaid, bahwa beliau berkata, 

,;. ,;. ,,,., ! J. ,;. ,;o ,;. ,;. 

.cJI ~\j :J\.i ,~~) c:SU1j-0IS~1 ~-~GUI 
"Saya memimpikannya -yakni adzan- dan saya mengingin

kannya.11 Nabi ~ bersabda, "Beriqamatlah kamu!" 

368 Dhaif jiddan. Diriwayatkan oleh at-Tirmidzi, 1/373. Dalam sanadnya ter
dapat Abdul Mun'im al-Uswari, al-Bukhari berkata (tentangnya), "Haditsnya 
munkar." Silahkan lihat al-Irwa ', 1/243. 

369 Dhaif Diriwayatkan oleh at-Tirmidzi, 1/389. Syaikh kami berkata dalam al
Irwa ', 1/240, "Maka hadits ini tidaklah shahih; tidak secara marju' dan tidak 
secara mauquf" 

370 Dhaif: Diriwayatkan oleh at-Tirmidzi, 1/388, dan didhaifkan oleh syaikh 
kami dalam adh-Dha'ifah, dan beliau mengutip pemyataan dhaifnya hadits 
ini dari sejumlah para ulama, 1/108. 



Di dalamnya juga terdapat kelemahan.371 

~157, Dari Abu Hurairah ~, beliau berkata, Rasulullah ~ ber
sabda, 

"Muadzin lebih berhak mengumandangkan adzan, dan 
imam lebih berhak memerintahkan iqamat." 

Diriwayatkan oleh lbnu Adi, dan dia mendhaifkannya. 372 Dan al-Bai

haqi mempunyai rlwayat senada dari Ali dari ucapannya. 373 

~158, Dari Anas ~, beliau berkata, Rasulullah ~ bersabda, 
0 t, 0 -' , 

.~tij\j ~IS'll S::: ~~iH )j 'l 
"Doa di antara adzan dan iqamat tidak tertolak. '' 
Dirlwayatkan oleh an-Nasa'i, dan dishahihkan oleh lbnu Kh,,.,,a;mah 374 

371 Dhaif: Diriwayatkan oleh Abu Dawud, 1/142, dan didhaifkan oleh syaikh 
kami dalam Dha'if Sunan Abi Dawud, hal. 50. 

372 Dhaif: Diriwayatkan oleh Ibnu Adi dalam al-Kamil, 4/12, dan beliau menya
takannya memiliki illat disebabkan adanya Syarik bin Abdullah al-Qadhi, dan 
hadits ini didhaifkan oleh syaikh kami dalam Dha'if al-Jami', 6/3. 

373 Shahih: Diriwayatkan oleh al-Baihaqi, 2/19. 
Saya katakan, Dan diriwayatkan oleh Abdurrazzaq dalam al-Mushannaf, 
1/ 4 76 dan sanadnya shahih. 
Saya katakan, Kemudian saya melihat syaikh kami berkata dalam komen
tar beliau terhadap Subul as-Salam, "Dan diriwayatkan juga oleh Abu Hafsh 
al-Kattani dalam haditsnya dan Ibnu Abi Syaibah dalam al-Mushannaf, dan 
sanadnya shahih. 11 

374 Shahih: Diriwayatkan oleh an-Nasa 'i dalam al-Kubra, 6/22; dan Ibnu Khu
zaimah, 1/221, 222; serta dishahihkan oleh syaikh kami dalam al-Irwa ', 
1/262. 
Catatan penting: Setelah hadits ini, pada sebagian naskah yang dicetak 
terdapat sebuah hadits yang berbunyi, 
Dari J abir ,t;,, bahwasanya Rasulullah ~ bersabda, 
ili... J1 I~~, ,WWI o')\..;:JI' ,t:1.:11 0 ~.111 o.il ~- ~ ~ti, :,:1.:i:.ll , , ., : 0 jt,; : , - ,y , , , , .J , ,T , , • .) ~ , ~ ~ ,:r 

.4.-oLlll, 0
' 0 ·'t.Ll ~ ..:.k ,~~- '.UI 1;"', U\i. ~1- jj. ,;fo-,., fY--?' .J'-5, .r>--4 • .J ., .J 



"Barangsiapa yang mengucapkan ketika mendengar adzan, 'Ya Allah, Tuhan 
Pemilik panggi,lan yang sempurna ini dan shalat yang didirikan, berilah Mu
hammad wasilah dan keutamaan, serta bangkitkanlah dia pada kedudukan 
yang terpuji yang telah Engkau janjikan,' maka dia berhak mendapatkan 
syafa'atku pada Hari Kiamat." Diriwayatkan oleh Imam yang Empat 
Saya katakan, Hadits ini tidak terdapat dalam ketiga naskah manuskrip 
yang ada padaku. Oleh karena itu, saya membuangnya. 



~ 159~ Dari Ali bin Thalq ~, beliau berkata, Rasulullah ~ ber
sabda, . ; 

;:..J ~I\· Jt;i~~;j; ~ ;~;\-;-~..J ~I\• FoJ J;i:-\ 1;-;'\-;'\ 
.0 _}\..,,aJ ~ Q \...,o I Q U ._pa.• • J O _}\..,,aJ ~ ~ \.._J _) ,_ 

,,,,. ,,,,,, .. ..J .. ..J ,,,., .. ... .. ,,,,. ,,,,. 

"Apabila salah seorang dari kalian buang angin dalam 
shalat, maka hendaknya dia keluar, berwudhu, dan mengulang 
shalatnya." 

Dhiwayatkan oleh Imam yang Lima, dan dishahihkao lbou ffibban. 375 

375 Dhaif: Diriwayatkan oleh Ahmad, 1/86; Abu Dawud, 1/53, dan lafazh ini 
adalah miliknya; an-Nasa'i dalam al-Kubra, 5/324; at-Tirmidzi, 3/468; dan 
Ibnu Hibban, 6/8. Al-Hafizh berkata dalam at-Talkhish, 1/274, "Hadits ini 
dinyatakan memiliki illat oleh Ibnu al-Qaththan; karena Muslim bin Sallam 
al-Hanafi tidak diketahui identitasnya.1' Hadits ini didhaifkan oleh syaikh kami 
dalamDha'if Abi Dawud, hal. 19 danal-Misykah, 1/317. 
Catatan penting: Syaikh kami berkata dalam komentar beliau terhadap 
Subul as-Salam, "Kemudian penyandaran hadits ini kepada hnam yang Lima 
tidak terlepas dari kritik, karena Ibnu Majah sama sekali tidak meriwayat
kannya; sedangkan Ahmad, maka beliau menyebutkannya dalam Musnad 
Ali bin Abi Thalib .... 11 



"Barangsiapa yang terkena muntah, mimisan, atau madzi, 
maka hendaklah dia berpaling dan berwudhu, kemudian hen
daklah dia meneruskan shalatnya, dan dalam hal itu dia tidak 
berbicara." 

Dirlwayatkan oleh lbnu Majah clan cUdhaifkao oleh Ahmad.376
• 
377 

~1613'> Dari Aisyah ~, dari Nabi ~, bahwasanya beliau bersabda, 

. ~ 11 ""b- ;~ ~\ i-:~: 1 '_) .,., s:-Lf?-;, ~ ::: ,.,,. ,;, 

"Allah tidak menerima shalat wanita yang sudah haid (ba
ligh), kecuali dengan memakai kerudung." 

Dirlwayatkan oleh Imam yang Lima, kecuali an-Nasa 'i, dan dishahih

kan oleh lbnu Khuzaimah. 378 

~1623'> Dari Jabir ~, bahwa Nabi ~ bersabda kepadanya, 

.<\.I -._Wl; ~\-- ~/ii\ -: t ~ I .... ,.. ,.. ~ .-r u u~ ,.. ,.. 

"Apabila kain itu lebar, maka berselimutlah dengannya," 
yakni di dalam shalat. 

Dalam riwayat Muslim, 

.<\.) • .:\_; ,~~ ~ -:t ~ 1-- ,w--1~ -:·-- ~w ,... _)J " u uu ,.." 'f <Y.:-: ,.. ,,,,. ,,,,, ,... ,... 

"Maka silangkanlah antara kedua ujungnya, dan jika ia 
sempit, maka pakailah sebagai sarung." Muttafaq 'alaih.379 

Dan dalam riwayat keduanya dari hadits Abu Hurairah, 

.: · :: G w\c Jc---- -- ~, ~1--i1 ~ ... /i11 · F.' ~J ~~ ,.., 1 & ,..,..,..,.. ~----'.Y .-r (). " " ,.. " 

"Janganlah salah seorang dari kalian shalat dengan satu 

376 Dhaif: Takhrijnya telah disebutkan pada no. 69. 
377 Hadits ini adalah tambahan dari naskah B. 
378 Shahih: Diriwayatkan oleh Ahmad, 6/150; Abu Dawud, 1/173; at-Tirmidzi, 

2/216; lbnu Majah, 1/215; dan lbnu Khuzaimah, 1/380; serta dishahihkan 
oleh syaikh kami berdasarkan syarat Muslim dan beliau membantah orang 
yang menyatakan bahwa hadits ini memiliki illat dengan sesuatu yang tidak 
membuat cedera, 1/315-316. 

379 Diriwayatkan oleh al-Bukhari, 1/101; dan Muslim, 4/2306. 



helai kain sementara kain itu tidak (tersampir) di atas pundak
nya380 sedikit pun. "381 

~163~ Dari Ummu Salamah 1$>, bahwasanya beliau pemah ber
tanya kepada Nabi ~, 

\::.~~ \l,L::, t' 0 jJ\ ,; t \S\ :J,..~ ~ \,; \ 0
,; U"'-,.. ~o.) o• ;to --i\ l .:.A ~ • .J,.. u " .J '.)" ~ .J ,..-_., ,, .J,.. ~ '_r-' ~ .. .... ,,,., ,::: ,,,., .... ,,,,, :: .. ..,... 

.~:i]_)~ 

"Bolehkah seorang wanita shalat dengan memakai jubah 
dan kerudung tanpa sarung?" Beliau menjawab, "(Boleh), apabila 
jubahnya panjang hingga menutup punggung kedua telapak 
kakinya." 

Diriwayatkan oleh Abu Dawud, dan para imam menyatakan bahwa 

yang benar riwayat ini adalah mauqqf.382 

~164~ Dari Amir bin Rabi'ah ~, beliau berkata, 
; ~ J, 0 ,,,., , t ,,,.. ,,,., ,,,.,, 

1:.li , \3.:.\ ~ ,~ I ~ c$l, 1,i ,~ ttJ • · • .. f I\ -- ,.. ~ " .,.. " ,, ,.. ,, " ~ - l$.""" ft.A 
~ .... L 

,/{, /!.~I > •/ /// ~ 1--> 
-~ ;ul ~_,? \_,,_,'.i 

"Kami pemah bersama Nabi ~ di suatu malam yang gelap 
gulita hingga kami bingung menentukan arah kiblat, lalu kami 
shalat. Maka ketika matahari terbit, (kami baru sadar) temyata 
kami shalat tidak ke arah kiblat.383 Maka turunlah ayat, 'Maka 

380 Dalam naskah B tercantum, ~~ "dua pundaknya", dan demikian pula ia 
terdapat dalam riwayat Muslim dan al-Bukhari dalam salah satu riwayatnya. 

381 Diriwayatkan oleh al-Bukhari, 1/100-101; dan Muslim, 1/368. 
382 Dhaif Diriwayatkan oleh Abu Dawud, 1/173, dan beliau menyebutkan status 

kemauqufen hadits ini dari enam orang yang tsiqah. Syaikh kami berkata 
dalam al-Misykah, 1/238, "Dan inilah yang benar, bahwa hadits ini mauquf, 
dan bahwa hadits ini tidak shahih sanadnya baik secara marfu' maupun 
mauquf, sebagaimana yang telah saya tahqiq dalam Dha'if as-Sunan, hal. 98 
dan 99. 11 

383 Sabda beliau, 



ke mana pun kalian menghadap, maka di situlah Wajah Allah.' 
(Al-Baqarah: 115)." 

Diriwayatkan oleh at-Tirmidzi, dan beliau mendhaffkauuya. 384 

4{165~ Dari Abu Hurairah ~, beliau berkata, Rasulullah ~ ber
sabda, 

"Apa yang ada di antara timur dan barat adalah kiblat. "385 

Diriwayatkan oleh at-Tirmidzi dan dilmatkan oleh al-Bukhari. 386 

"Aku melihat Rasulullah ~ shalat di atas hewan tunggang
annya, menghadap ke mana pun hewan tunggangannya meng
hadap." Muttafaq 'alaih. 387 

Al-Bukhari menambahkan, 
0 

0 0 ,-, J:, 

.t I . ~ i~: ~ ~ . .L,,~ ~ 1-- <l....l,,, : 0
' 

• -- • ½?-, ~ u---:: r _) -- -- I.Ji ~.): 
"Beliau memberi isyarat dengan kepalanya, dan beliau tidak 

,, 0 ,,. ,,. l,i ,,. ,,. ~ ,,.,,. ,,.,, 

.~I ~ JI \:iW, 1 ' • 1,;1 '! • I\ ..::...,J1 W,; , ., ~-- . . ~ . ..r- , 
"Maka ketika matahari terbit, (kami barn sadar) ternyata kami shalat ( meng
hadap) ke arah selain kiblat," tidaklah terdapat dalam riwayat at-Tirmidzi, 
akan tetapi ia diriwayatkan oleh Ibnu Majah, no. 1020. 

384 Hasan lighairihi Diriwayatkan oleh at-Tirmidzi, 2/176, dan dinyatakan 
memiliki illat oleh sejumlah ulama, serta dihasankan oleh syaikh kami dalam 
al-Irwa ', 1/323 karena terdapat beberapa syahid baginya. 

385 (Ini berlaku bagi orang-orang yang berada di suatu tempat yang kiblatnya 
terletak di arah utara atau selatan. Sedangkan orang-orang yang berada di 
suatu tempat yang kiblatnya terletak di arah timur atau barat (seperti di Indo
nesia), maka "apa yang ada di antara utara dan selatan adalah kiblat". Ed.T.). 

386 Shahih: Diriwayatkan oleh at-Tirmidzi, 2/172, 175. Syaikh kami berkata 
dalam al-Misykah, 1/223, "Dan salah satu dari dua sanadnya adalah hasan. 11 

Dan beliau menshahihkan hadits ini dalam ats-Tsamai', 2/848 dan al-Irwa ', 
1/325 karena adanya syahid baginya. 

387 Diriwayatkan oleh al-Bukhari, 2/55; dan Muslim, 1/ 488. 



pemah melakukan hal itu pada shalat fardhu. "388 

Dalam riwayat Abu Dawud dari hadits Anas, 
~ ,, ,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,, 0 ~ ~ 

~ ~ ~,. --~~~,~\cl\;., J~~::~ .. \ t" _;i;;: ~ I ~\"\i ,,-:\.: \SI -: ~ " ,.._)~ .,, ____ . . "u '.J ...;3 .,u:., ' ,, ,, 

"Apabila beliau bepergian lalu ingin melaksanakan shalat 
sunnah, beliau mengarahkan untanya ke arah kiblat lalu ber
takbir, kemudian shalat menghadap ke arah mana pun kendara
annya menghadap."389 

Sanadnya hasan. 390 

~167~ Dari Abu Sa'id [al-Khudri ~]391, dari Nabi ~, beliau ber
sabda, 

·fci..~ ;_;.lj\ '1~ ~ ~ ~~~\ 
"Semua tanah adalah masjid (bisa dijadikan tempat shalat) 

kecuali kuburan dan kamar mandi." 
Dirlwayatkan oleh at-Tirmidzi, dan hadits ini memilild cacat. 392 

388 Diriwayatkan oleh al-Bukhari, 2/56. 
389 Demikian yang tercantum dalam ketiga manuskrip, sedangkan yang ter

cantum dalam riwayat Abu Dawud adalah, ~IS 1 * j "unta tunggangan beliau 
mengarahkan beliau (maksudnya, membawa 6eliau) ." 

390 Hasan: Diriwayatkan oleh Abu Dawud, 2/9 dan dihasankan juga oleh syaikh 
kami dalam Shahih Sunan Abi Dawud, 1/226. 

391 Tambahan dari naskah C. 
392 Shahih: Diriwayatkan oleh at-Tirmidzi, 2/133. Syaikh kami berkata dalam 

al-Irwa ', 1/320, "Ini adalah sanad yang shahih berdasarkan syarat al-Bukhari 
dan Muslim; ia telah dishahihkan oleh al-Hakim dan adz-Dzahabi, dan telah 
dinyatakan memiliki illat oleh sebagian ulama dengan sesuatu yang tidak 
mencederai(nya) .... 11 Beliau juga berkata dalam al-Misykah, 1/229, "Hadits 
ini telah dishahihkan oleh sejumlah ulama muhaqqiq, sedangkan penilaian 
berillat oleh at-Tirmidzi terhadap hadits ini disebabkan mursal, maka itu 
tertolak, karena sejumlah perawi yang tsiqah telah menyatakannya maushul." 



.JJ I ~ : t£ ~ 0
-;' ..- ' I.~ I . L ~ ..- ' ci-1 ..- ' " 0 

I:\ I Jj;, ~ ..-
..- -- "· ~ (.j~ .J q:__., r.-r- '_) Y ~ ~r -- '-d '_) 

"Nabi ~ melarang dilaksanakan shalat di tujuh tempat: 
tempat sampah, tempat jagal, kuburan, di tengah jalan, kamar 
mandi, tempat menderumnya unta, dan di atas atap Baitullah." 

Diriwayatkan oleh at-Tirmidzi dan beliau mendbaifkannya. 393 

~169~ Dari Abu Martsad al-Ghanawi ~, beliau berkata, Saya 
telah mendengar Rasulullah ~ bersabda, 

_1-:•1;::. \0
, 11 '-j--' .,~,, J'1 ~.,.i.~ '1 

~ ~ _) '-2~ ~ 

"J anganlah kalian shalat menghadap kuburan dan jangan 
(pula) duduk di atasnya." DiriwayatkanolehMuslim.394 

~170~ Dari Abu Sa'id ~, beliau berkata, Rasulullah ~ bersabda, 
,,,,. ,,,,, ,,,,. ,,,.. 

,G~ ji (.>~i ~~ ~ (.>t 0~ ,~)1 ~1 ~~i ;~ ISl 
_,, 0 0 

_1-- • 0 :. l -: . .'\--~ 
~~_) " ..- ..-

"Apabila salah seorang dari kalian datang ke masjid, maka 
hendaklah dia memperhatikan; jika dia melihat najis atau kotoran 
pada sandalnya, maka hendaklah dia menggosoknya dan shalat 
dengan memakainya." 

Diriwayatkan oleh Abu Dawud, dan dishahihkan oleh lbnu Khuzai
mah. 395 

~171~ Dari Abu Hurairah ~, beliau berkata, Rasulullah ~ ber
sabda, 

393 Dhaif Diriwayatkan oleh at-Tirmidzi, 2/177 dan didhaifkan oleh syaikh kami 
dalam al-Irwa ', 1/318. 

394 Diriwayatkan oleh Muslim, 2/668. 
395 Shahih: Diriwayatkan oleh Abu Dawud, 1/175; dan Ibnu Khuzaimah, 2/ 4; 

serta dishahihkan oleh syaikh kami dalam ats-Tsamar, 1/332 berdasarkan 
syarat Muslim; beliau menyebutkan beberapa syahid baginya dan mengo
mentari al-Baihaqi dalam usahanya untuk mendhaifkan hadits ini. 



"Apabila salah seorang dari kalian396 menginjak najis de
ngan kedua khufnya, maka alat untuk menyucikan keduanya 
adalah tanah." 

Diriwayatkan oleh Abu Dawud clan dl$hahihkan oleh lbnu IDbban. 397 

~172? Dari Mu'awiyah bin al-Hakam ., beliau berkata, Rasu
lullah ~ bersabda, 

,,... ,,,,., ,,,,.,,,,, ,,,,. J ,,,.. ,,,., ,,., ,,,., 

.:..:.,~.~\\ ,.., WI, WI ")l$' ~ ! 0 
:. 1-:

0
:. .;,.L~~ 'l ;~\ o.:a ~ I ~ yb ~ i.fi ~ ~ '-? ~ c~ ,..,.. u~ 

- ,o ,o c'fl 
-0Gill ~;~j~\j ,.. ,.. 

"Sesungguhnya shalat ini tidak boleh ada di dalamnya 
ucapan manusia sedikit pun, sesungguhnya (yang boleh ada di 
dalamnya) hanyalah tasbih, takbir, dan bacaan al-Qur'an." 

Diriwayatkan oleh Muslim. 398 

"Dahulu pada masa Nabi ~, kami biasa berbicara ketika 
shalat, di mana salah seorang dari kami biasa membicarakan 
keperluannya kepada temannya, hingga turunlah ayat, 'Pelihara-

396 Kata r5Ll "salah seorang dari kalian" tidaklah terdapat pada Abu Dawud 
dalam riwayat ini, akan tetapi terdapat padanya dalam riwayat lain dengan 
redaksi, 

-~;+1, ~ ~1)11 0~ 'L>1\J1 ~:h;; r-51d &;'J 11! 
"Apabila salah seorang dari kalian menginjak kotoran dengan kedua sandal
nya, maka tanah adalah alat bersuci baginya." 

397 Shahih lighairihi. Diriwayatkan oleh Abu Dawud, 1/105; dan Ibnu Hibban, 
4/250. Syaikh kami berkata dalam komentar beliau terhadap Shahih lbni 
Khuzaimah, 1/148, "Sanadnya hasan.11 Kemudian beliau menshahihkannya 
karena adanya beberapa syahid baginya dalam Shahih Sunan Abi Dawud, 
1/77. 

398 Diriwayatkan oleh Muslim, 1/381-382. 



lah semua shalat dan Shalat Wustha. Dan berdirilah karena Allah 
(dalam shalat) dengan khusyu.' (Al-Baqarah: 238). Maka kami di
perintahkan untuk diam dan dilarang berbicara (ketika shalat)."399 

Muttafaq 'alaih. Dan lafazbnya adalah miJik Muslim. 400 

~174, Dari Abu Hurairah ., beliau berkata, Rasulullah ~ ber
sabda, 

"Tasbih itu untuk laki-laki dan bertepuk tangan untuk pe
rempuan." Muttafaq 'alaih.401 

Muslim menambahkan, 

"Di dalam shalat. 11402 

~175, Dari Mutharrif bin Abdullah bin asy-Syikhkhir, dari ba
paknya ., beliau berkata, 

.~ts.Ji-= 1.:_· i1 .·.{s'!·.L ~··-- t.~~~.dl1J--., ... ~i--... • ~ U-:-Y':" ~.) ~.) J.) 'i.) .J ~ - " ; ~.) ~ '.) .... ,,,. ,,,. ,,,. ,,,. ,_. ...... 

"Saya melihat Rasulullah ~ sedang shalat, dan di dalam 
dada beliau terdengar suara golakan seperti golakan air mendidih 
dalam periuk, karena menangis." 

Dlriwayatkan oleh Imam yang Uma kecuali lbnu Majah, dan dishahih

kan oleh lbnu Hibban.403 

399 Al-Hafizh berkata dalam al-Fatll., 3/75, "Catatan penting: Muslim menam
bahkan dalam riwayatnya, r,':>is::il :.,s- ~j "dan kami dilarang berbicara," dan 
itu tidak terdapat dalam riwayaf al-Bukhari. Hal itu telah disebutkan oleh 
penulis Kitab al-'Umdah, namun tidak ada seorang pun dari para pensyarah
nya yang mengingatkan hal itu. 11 

400 Diriwayatkan oleh al-Bukhari, 6/38; dan Muslim, 1/383. 
401 Diriwayatkan oleh al-Bukhari, 2/80; dan Muslim, 1/318. 
402 Diriwayatkan oleh Muslim, 1/319. 
403 Shahih: Diriwayatkan oleh Ahmad, 4/25; Abu Dawud, 1/238; an-Nasa'i, 

3/13; at-Tirmidzi dalam asy-Syama 'il, hal. 263; dan Ibnu Hibban, 3/30. Al
Hafizh berkata dalam al-Fatll., 2/206, "Sanadnya kuat. 11 Syaikh kami berkata 
dalam komentar beliau terhadap asy-Syama 'il, hal. 169, "Sanadnya shahih.11 



~176, Dari Ali~' beliau berkata, 
~ ., .... l 

-~ ~ ~~j ~\ 111 ~ '½?~~ ~ ~\ y~ ~ ~ 0t 
11Saya mempunyai dua waktu untuk menghadap kepada 

Rasulullah ~, lalu apabila saya mendatangi beliau, sementara 
beliau sedang shalat, beliau berdehem kepadaku. 11 

Dirlwayatkan oleh an-Nasa'i dan lbnu Majah. 404 

~111, Dari Ibnu Umar ~' [beliau berkata],405 

,-, .JJ ,.., .,J ~ .,, ,.., o_, 
,,J,, ~ -:,oJI ,,{ ,:o ~o ,, ~J,, ~::: fl\ ~r J:5" :J')U ~ 
y/b.J .... " u~ ~ " ~ -" ls:-' "'J " ..... ..., .. !, :: ,,,,. 

-~ .b.;.~j \~ jfi :J~ ~~ 
11Saya bertanya kepada Bilal, 'Bagaimana kamu melihat 

Nabi ~ menjawab (salam) mereka, ketika mereka mengucapkan 
salam kepada beliau pada saat beliau sedang shalat?' Bilal men
jawab, 'Beliau melakukan begini.' Dan dia membentangkan tela
pak tangannya. 11 

Diriwayatkan oleh Abu Dawud dan at-Tirmidzi, dan beliau menshabib
kannya. 406 

Catatan penting: Yang dilakukan oleh al-Hafizh dalam al-Fath. Iebih baik 
daripada apa yang dilakukan oleh beliau di sini, di mana beliau menyandar
kan hadits ini kepada at-Ttrmidzi dalam asy-Syama 'il dan tidak menyatakan
nya secara mutlak yang menimbulkan dugaan salah bahwa hadits itu terdapat 
dalam as-Sunan. 

404 Dhaif Diriwayatkan oleh an-Nasa 'i, 3/12; dan lbnu Majah, 2/1222. Syaikh 
kami berkata dalam Tamam al-Minnah, hal. 312, "Saya katakan, Hadits ini 
dhaif, tidak bisa dijadikan hujjah. Ia memiliki tiga illat: Rawinya dhaif, sanad
nya mudhtharib (goncang), dan matannya juga mudhtharib. Dalam suatu 
riwayat disebutkan, & 'bertasbih', sebagai ganti dari r 'berdehem'. Oleh 
karena itu, hadits ini didhaifkan oleh al-Baihaqi dan yang lainnya An-Nawawi 
berkata dalam al-Majmu' [Syarh al-Muhadzdzab], 'Dan kedhaifannya sangat 
jelas lagi nyata' .11 

405 Tambahan dari naskah C. 
406 Shahih: Diriwayatkan oleh Abu Dawud, 1/244 dan lafazh ini adalah miliknya; 

dan at-Tirmidzi, 2/204; serta dishahihkan oleh syaikh kami dalam Shahih 
Sunan Abi Dawud, 1/17 4. 



~178)> Dari Abu Qatadah ~, beliau berkata, 
,..... :, II' .. ,,.. l J ,,.,. 

~ .bj ~ IS~ ,i; ~j ~ ~~I ~b-~j ~~~I J~ 0~ 
,,,,, ,... .. ,..... 

-~ftilSµ 
"Rasulullah ~ pemah shalat sambil menggendong Umamah 

binti Zainab. Apabila beliau bersujud, beliau meletakkannya, dan 
apabila beliau bangun berdiri, beliau menggendongnya kembali." 

Muttafaq 'alaih. 407 

Dalam riwayat Muslim, 
0 , • ~\ . ,.,w, ~{,., ,.,;,., . ,., ; <J. U"' i Y.. _yb.J 

"Dan (saat itu) beliau mengimami orang-orang di masjid.11408 

~179)> Dari Abu Hurairah ~, beliau berkata, Rasulullah ~ ber
sabda, 

"Bunuhlah dua binatang hitam (sekalipun) di saat shalat; 
ular dan kalajengking." 

Diriwayatkan oleh Imam yang Empat, dan dishahihkan oleh lbnu 

ffibban. 409 

407 Diriwayatkan oleh al-Bukhari, 1/137; dan Muslim, 1/385. 
408 Diriwayatkan oleh Muslim, 1/386, namun dalam riwayatnya tidak terdapat, 
~I~ "di masjid". 

409 Sbahili: Diriwayatkan oleh Abu Dawud, 1/242 dan lafazh ini adalah miliknya; 
an-Nasa'i, 3/10; at-Tirmidzi, 2/234; lbnu Majah, 1/394; dan lbnu Hibban, 
6/116; serta dishahihkan oleh syaikh kami dalam Shahih Sunan Abi Dawud, 
1/173. 



~180~ Dari Abu Juhaim bin al-Harits ., beliau berkata, Rasu
lullah ffi bersabda, 

-:

0 

"

0 t ~ ~t -:~, ~~\-: ~ IS\; 1-:...,i\ ~ -: 0

" ·\j1 ~ 01 
~.) ,-MU u ~, ~--" ~ l? "0':::.) "y 

~ ,, 
0,,,,,.,,.,,0,.,,~J,..,0\ 0 Jl\:::o, 1:\.1~ • • • .:IJ • 

·,," "0'::: ..r-: u ~ Ip> 

"Seandainya orang yang lewat di depan orang yang sedang 
shalat itu mengetahui dosa410 yang akan dipikulnya, niscaya dia 
berdiri (menunggu) selama empat puluh adalah lebih baik bagi
nya daripada lewat di depan orang yang sedang shalat." 

Muttafaq 'alaih,411 clan lafazhnya adalah lafazh al-Bukhari. 

Dalam riwayat al-Bazzar dari jalan lain, 

"Empat puluh tahun. ''412 

410 [Ungkapan ~j1 ~] ini tidak terdapat dalam riwayat al-Bukhari dan tidak pula 
dalam riwayat Muslim, sebagaimana telah diingatkan oleh al-Hafizh Ibnu 
ash-Shalah dan al-Hafizh lbnu Hajar dalam al-Fath., 1/585, dan silahkan lihat 
juga Fath. al-Bari, karya al-Hafizh lbnu Rajah, 4/91. 

411 Diriwayatkan oleh al-Bukhari, 1/136; dan Muslim, 1/363. 
412 Syadz. Syaikh kami berkata dalam Tamam al-Minnah, hal. 302, "Maka tam-



~181~ Dari Aisyah ~, beliau berkata, 
J,o ,,,,, ""' 0 o ,,,,, ' J. ,,,,,, o .... ~, \i.A:JW,o-1 -:..'\\; ... "' ~ ... 1.lo';:;o ... ~· •. ~~\Jo,..- 1 .. '. 

;,ft_.Y ~ ~ ;,../'-'-" ~ ~ ;,_)f ~ - " ... ~_) ,J-::-

.~) \ 
"Rasulullah ~ pada perang Tabuk ditanya tentang sutrah 

orang shalat, maka beliau menjawab, 'Seperti sandaran pelana' .11 

Dirlwayatkan oleh Muslim. 413 

~182~ Dari Sabrah bin Ma'bad al-Juhani ~, beliau berkata, Ra
sulullah ~ bersabda, 

... 
• o ..- o\,.. 4,j~ 0 • ~~i o-:;:; o ~\ 
~ y _) ... ... ZJ. ~ ~ 

"Hendaknya salah seorang dari kalian membuat sutrah 
(pembatas) dalam shalatnya, walaupun hanya dengan sebatang 
anak panah_ "414 Dirlwayatkan oleh al-Hakim. 415 

"Yang dapat memutus shalat seorang Muslim -apabila di 
depannya tidak ada pembatas seperti sandaran pelana- adalah 
wanita, keledai, dan anjing hitam. 11 Al-Hadits dan di dalamnya, 

,,,,, ,;. 0 0 o..,. 

.01J.;.~,;J1_;; ~;:~1 ~\ 

bahan ini, ~.}- "tahun", merupakan kesalahan dari Ibnu Uyainah .... 11 

413 Diriwayatkan oleh Muslim, 1/359. 
414 Dalam al-Mustadrak tercantum, 

j.l
, ,, ,,.j-.:4 .• , , ~')W, !__$'..l>-\ ••• , 

~J r ., 
"Hendaklah salah seorang dari kalian membuat sutrah untuk shalatnya, wa
laupun hanya dengan sebuah anak panah." 

415 Hasan: Diriwayatkan oleh al-Hakim, 1/252 dan dihasankan oleh syaikh kami 
dalam ash-Shahihah, no. 2783 dalam sebuah pembahasan yang berharga 
setelah dulunya didhai:tkan oleh beliau dalam komentar beliau terhadap 
Shahih lbni Khuzaimah. 



"Anjing hitam adalah setan." 
Dirlwayatkan oleh Muslim. 416 

Dan dalam riwayat Muslim dari Abu Hurairah ~ terdapat 
riwayat senada dengannya tanpa menyebutkan "anjing".417 Da
lam riwayat Abu Dawud dan an-Nasa 'i dari Ibnu Abbas ~ juga 
terdapat riwayat senada dengannya tanpa yang terakhir, dan 
membatasi wanita dengan wanita haid.418 

~184, Dari Abu Sa'id al-Khudri ~, beliau berkata, Rasulullah ~ 
bersabda, 

-=·-- ~~ ~ t ~t ~1--t, WI -: ;'~ ·-- s:- 0 
:: J"1 ~l;.t 1.::.. ISi ~ .J •" u 'J ifi ~ ~ ,:;"-? !=: 1- is- !=: 

(i ,,,., 0 0 i 0 

. ~ u;:. {i. __ , \.:j~ ,~\~~\j "I ~ ~ '~~~ ~~ u " yb t -- " L3. ut " "" " 
"Apabila salah seorang dari kalian shalat (menghadap) 

kepada sutrah yang membatasinya dari manusia, lalu ada sese
orang yang ingin melintas di depannya, maka hendaknya dia 
menahannya. Jika dia menolak, maka hendaknya dia mencegah
nya dengan lebih keras, karena dia adalah setan." Muttafaq 'alaih. 419 

416 Diriwayatkan oleh Muslim, 1/365. 
Saya katakan, Di sini al-Hafizh telah melakukan penggubahan dengan men
dahulukan dan mengakhirkan lafazh hadits ini, sedangkan hadits dengan 
lafazh yang dibawakan oleh al-Hafizh ini diriwayatkan oleh Abu Awanah, 
2/47. 

417 Diriwayatkan oleh Muslim, 1/366. Ash-Shan'ani berkata dalam Subul as
Salam, 1/144, "Demikian yang tercantum dalam naskah-naskah Bulugh 
al-Maram, dan beliau (Ibnu Hajar) memaksudkan bahwa kata ._;.kii 'anjing 
tidaklah disebutkan dalam hadits Abu Hurairah. Akan tetapi, saya telah 
mengecek hadits ini lalu saya melihat lafazh hadits ini ada dalam riwayat 
Muslim dari Abu Hurairah, beliau berkata, Rasulullah ~ be!sabda, 

. 1.:..•I\ .- · :, '1: • .W1: --- ,~1- 'WI' ;i•<I\ :;~\ t:_JJ, r.r..r ,r: Y' ~ , ~ -fi'.J . J .J , J .r- -
, -

'Yang dapat memutus shalat adalah wanita, keledai, dan anjing. Dan yang 
dapat menjaga dari hal itu adalah (sutrah) seperti bagian belakang pelana 
unta'." 

418 Shahih: Diriwayatkan oleh Abu Dawud, 1/187; dan an-Nasa'i, 2/64; serta 
dishahihkan oleh syaikh kami dalam Shahih Sunan Abi Dawud, 1/136. 

419 Diriwayatkan oleh al-Bukhari, 1/136; dan Muslim, 1/363, dan lafazh ini ada
lah milik al-Bukhari. 



Dalam riwayat lain, 

"Karena sesungguhnya ada qarin bersamanya. "420 

~185~ Dari Abu Hurairah ~, bahwa Rasulullah ffi bersabda, 
0 ,,,., ,,,,. 0 O O ~,,,,, 

\ "::_ • ~--\-:- • • ./1 ~ ~ 1-:' \~·J. 0
,.. --1::1" ~·,.. ,;- r===· J J,.. \ j--o"',.. \"\ 

'~ '-'~• ,J ~ uU' ~4 s:-\A.A.> ~ .) • ,.., .. ;" !; .. ,., ,,... •_,/ ,.,,., • .. ~ 

o,..,..l) • • 0 • ) "' • • • • U 
O ,,,,., ,,,,.o,,,., ~,,,., O,,,., Jl~ J.,,,., ,t ::! \~ ~ ~· J _., ~, 0 ,~ 

·,.." "i.Y.:-:...r°0'° ~ ~ " " u.e-
"Apabila salah seorang dari kalian shalat, maka hendaklah 

dia meletakkan sesuatu di depannya. Jika dia tidak mendapat" 
kan, maka hendaklah dia menancapkan sebuah tongkat. Jika 
tidak ada, maka hendaklah dia membuat suatu garis, kemudian 
siapa pun yang lewat di hadapannya tidaklah memudaratkan" 
nya." 

Dirlwayatkan oleh Ahmad dan lbnu Majah, serta dishahihkan oleh 

lbnu Hibban, dan tidak benar siapa yang mengira hadits ini mudbtharib, 

akan tetapi hadits ini hasan. 421 

420 Diriwayatkan oleh Muslim, 1/363; dari hadits Ibnu Umar; dan an-Nasa'i 
dalam al-Kubra, 1/273, dari hadits Abu Sa'id; dan saudara kami, asy-Syalahi 
telah melakukan kekeliruan di mana dia berkata, 3/243, "Dan adapun riwayat 
.;.).i1 w .:,µ 'karena sesungguhnya ada qarin bersamanya', maka ia tidaklah 
berasal dari hadits Abu Sa'id, namun ia berasal dari hadits lbnu Umar .... 11 

421 Dhaif: Diriwayatkan oleh Ahmad, 2/249; lbnu Majah, 1/303; dan lbnu 
Hibban, 6/138. Syaikh kami berkata dalam Tamam al-Minnah, hal. 301, se
telah beliau mengutip pemyataan dari al-Hafizh tentang pemyataan dhai:fnya 
hadits ini dari sekelompok ulama mutaqaddimin, seperti Sufyan bin Uyainah, 
asy-Syafi.'i, dan al-Baghawi, "Dan yang mendhai:fkan hadits ini dari kalangan 
muta 'akhkhirin adalah lbnu ash-Shalah, an-Nawawi, al-Iraqi, dan yang lain
nya, dan itulah yang benar; karena hadits ini memiliki dua illat yang meng
halanginya untuk ditetapkan sebagai hadits hasan, apalagi hadits shahih, 
yaitu adanya kegoncangan (idhthirab) dan ketidakjelasan (jahalah) padanya, 
dan mena:fikan kegoncangan ini -sebagaimana pendapat al-Ha:fizh dalam 
Bulugh al-Maram- tidaklah melazimkan hilangnya ketidakjelasan tersebut 
sebagaimana hal itu tidaklah samar, dan seakan-akan beliau lalai darinya 
manakala beliau menghasankan hadits ini; dan jika tidak demikian, maka 
sungguh beliau sendiri telah mengakui dalam at-Taqrib akan ketidakjelasan 
dua perawinya, yaitu Abu Amr lbnu Muhammad bin Huraits, dan kakeknya 



~186~ Dari Abu Sa'id al-Khudri ., beliau berkata, Rasulullah ~ 
bersabda, 

0 

:: :1:: 0 i, -- "'1-- 0 i-- ~ 0 :: ::..:r ::; '1 Ea:,, 
• L,,- 'ti2:, ... \,,..0 ~ ~ ~ 'j). ~ 0 J\.,,aJ ~ :ii 

"Tidak ada sesuatu pun yang bisa memutus shalat, dan 
tahanlah semampumu. "422 

Diriwayatkan oleh Abu Dawud, dan dalam sanadnya terdapat kele
mahan. 423 

Huraits. Dan orang yang terjaga dari kesalahan adalah orang yang dijaga 
oleh Allah." 
Saya katakan, Hadits ini disandarkan oleh al-Hafizh dalam at-Talkhish, 
1/286 kepada Abu Dawud juga, 1/183, dan apa yang beliau lakukan di sana 
lebih baik daripada apa yang beliau lakukan di sini. 11 

422 Demikian yang tercantum dalam ketiga manuskrip, sedangkan dalam catatan 
kaki naskah A tercantum, 1:.:~ ·.\ t.. 1)_;;\j "dan tahanlah semampu kalian", 
demikian juga yang tercantum dalam Subul as-Salam, dan itulah yang sesuai 
dengan yang terdapat dalam Sunan Abi Dawud. 

423 Dhaif: Diriwayatkan oleh Abu Dawud, 1/191. Syaikh kami berkata dalam 
al-Misykah, 1/244, "Sanadnya dhaif; padanya terdapat Mujalid bin Sa'id, dan 
dia ini jelek hafalannya, dan dia goncang (idhthirab) dalam meriwayatkan 
hadits ini, di mana sekali waktu dia menyatakannya marfu' dan pada kali 
yang lain dia menyatakannya mauquf, dan yang mauquf lebih dekat kepada 
kebenaran, sebagaimana telah saya jelaskan di sana [yakni Dha'if Abi Dawud], 
hal. 115-116. Kemudian bagian setengah yang awal dari hadits ini bersama 
kedhaifannya itu bertentangan dengan hadits shahih yang menyatakan bahwa 
wanita bisa memutus shalat..." 





~187~ Dari Abu Hurairah 4@k,, beliau berkata, 

.\"-,..~~ \:.._C:I\ J .~~ ~ t ~ ~\ J' • ., ,,. i-:: 
~ V-:-Y ~ u -" ,,. ~.J '--' ..... 

"Rasulullah ~ melarang seseorang shalat dalam keadaan 
mukhtashir." Muttafaq 'alaih,424 clan lafazhnya adalah lafazh Muslim.425 

Makna mukhtashir adalah meletakkan tangannya di ping
gangnya. Dalam riwayat al-Bukhari dari Aisyah ~ disebutkan 
bahwa hal itu termasuk perbuatan orang-orang Yahudi.426 

~188~ Dari Anas 4@k,, bahwa Rasulullah ~ bersabda, 
0 ~ ,;. 0 J 

421.y}:JI ~ 01 J._; ~ l_,~~\1 ~\.WI f+i ISl 

"Apabila makan malam telah dihidangkan, maka mulailah 
dengannya sebelum kalian Shalat Maghrib." 

Muttafaq 'alaih.428 

424 Diriwayatkan oleh al-Bukhari, 2/84; dan Muslim, 1/387. 
425 Saya katakan, Demikian pula ia pada al-Bukhari, dan dalam sebagian riwayat 

al-Bukhari tercantum, ~ "dilarang'', tanpa menyebutkan pelakunya. 
426 Diriwayatkan oleh al-Bukhari, 4/206-207. 
427 Dalam riwayat al-Bukhari dan Muslim tercantum, '-:-' ).Ji bG, "Shalat Maghrib". 
428 Diriwayatkan oleh al-Bukhari, 1/171 dan lafazli lni adalah miliknya; dan 

Muslim, 1/392. 



~189, Dari Abu Dzar ~, beliau berkata, Rasulullah ~ bersabda, 

-~~ ~)10~ ,~\ ~· ~ j; §~I ~ ~l::.t fli l~l 
"Apabila salah seorang dari kalian menunaikan shalat, maka 

janganlah dia mengusap kerikil, karena sesungguhnya rahmat 
berhadapan dengannya." 

Diriwayatkan oleh Imam yang IJma dengan sanad shahih. 429 

Ahmad menambahkan, 

-t~ jt ;~\j 
"Satu kali atau tinggalkanlah (tidak sama sekali)."430 

Dalam ash-Shahih terdapat riwayat senada dari Mu'aiqib 
tanpa menyebutkan alasan.431 

~190, Dari Aisyah ~, beliau berkata, 

~ J#-1~ :JW ,§~I ~ ~~~I J;-~ ,_t1 J~ ~l 
" ~ 

429 Dhaif Diriwayatkan oleh Ahmad, 5/149; Abu Dawud, 1/249; an-Nasa'i, 3/6; 
at-Tirmidzi, 2/219; clan lbnu Majah, 1/328. Syaikh kami berkata dalam al
Irwa ', 2/98, "Al-Hafizh mendiamkannya (sakata 'alaiht) tidak berkomentar 
terhadapnya dalam al-Fath., sementara beliau berkata dalam Bulugh al-Maram, 
'Diriwayatkan oleh Imam yang Lima dengan sanad yang shahih'. Menurut 
saya, ini perlu dianalisa; karena Abu al-Ahwash ini tidak ada yang meriwa
yatkan darinya selain az-Zuhri, clan tidak ada seorang pun yang menyatakan
nya tsiqah selain lbnu Hibban, sehingga status kredibilitas clan hafalannya 
tidak tsabit. Oleh karena itu, lbnu al-Qaththan berkata, 'Keadaannya tidak 
diketahui.' An-Nawawi berkata dalam al-Majmu', 'Padanya terdapat ketidak
jelasan.' Al-Hafizh sendiri berkata dalam at-Taqrib, 'Diterima', yaitu pada 
mutaba'ah (hadits pendukung), clan jika tidak demikian, maka dia adalah 
orang yang lemah haditsnya, sebagaimana hal itu telah ditegaskan oleh beliau 
dalam mukadimahnya, clan saya tidak mengetahui ada seseorang yang me
mutaba'ahnya atas hadits ini, maka dia dhaif; bahkan dalam lafazhnya, dia 
diselisihi oleh Abdurrahman bin Abi Laila .... " 

430 Shahih ligbairihi. Diriwayatkan oleh Ahmad, 5/163. 
431 Diriwayatkan oleh al-Bukhari, 2/80; clan Muslim, 1/387, clan lafazhnya ber

bunyi, 

j~1) ~~ ..:-;5 0~ 
'']ika engkau memang harus melakukannya, maka (usaplah) satu kali saja. 11 



-~' ;')L;o ~ { ~jJ\ ,. , ~u * 

"Saya bertanya kepada Rasulullah ~ tentang menoleh di 
dalam shalat, maka beliau menjawab, 'Ia adalah tindakan pencu
rian yang dilakukan oleh setan terhadap shalat seorang hamba'." 

Diriwayatkan oleh al-Bukhari.432 

Dalam riwayat at-Tirmidzi dari Anas, dan beliau mensha
hihkannya, 

,J,_ ,,,,,. ,,,,, !;----1 ,,,,,. ,,,,. ,,,, ,,,,,. 0 0 
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"J auhilah menoleh di dalam shalat, karena sesungguhnya 
ia adalah kebinasaan. Tetapi jika memang harus dilakukan, maka 
(lakukanlah) dalam shalat sunnah. "433 

<1{191~ Dari Anas ., beliau berkata, Rasulullah ~ bersabda, 
, 

'1:, ~~ ~ J~ ¼ ,~_) ~~ ~~ ,;~, ~ F~i 0~ 1s1 

"Apabila salah seorang dari kalian sedang shalat, maka 
sesungguhnya dia sedang bermunajat kepada Rabbnya, maka 
janganlah dia meludah di depannya dan jangan pula di sebelah 
kanannya, akan tetapi di sebelah kiri di bawah kakinya." 

Muttafaq 'alaih.434 

432 Diriwayatkan oleh al-Bukhari, 1/191. 
433 DhaH: Diriwayatkan oleh at-Tirmidzi, 2/484. Yang populer dari naskah at

Tirmidzi adalah bahwa beliau menghasankan hadits ini, akan tetapi dalam 
sebagian naskah disebutkan bahwa beliau mengshahihkannya. Namun ba
gaimana pun keadaannya, hadits ini tidaklah hasan dan tidak pula shahih; 
karena terdapat dua illat padanya: Pertama, dhaifnya Ali bin Zaid, dan kedua, 
terputus sanadnya antara Sa'id bin al-Musayyab dan Anas. Dengan dua illat 
inilah lbnul Qayyim telah menyatakannya berillat dalam Zad [al-Ma'ad}. 
Demikian kami kutip secara ringkas dari perkataan syaikh kami dalam Tamam 
al-Minnah, hal. 308-309. 

434 Diriwayatkan oleh al-Bukhari, 2/82; dan Muslim, 1/390 dan lafazh ini adalah 
miliknya. 



Dalam riwayat lain, 

"Atau di bawah kakinya. 11435 

"Dahulu kain tipis dari wol yang berwarna-warni milik 
Aisyah ~ dia gunakan untuk menutup salah satu sisi rumahnya. 
Maka Nabi ~ bersabda [kepadanya]436, 'Singkirkanlah kainmu 
ini dari kami, karena gambar-gambarnya selalu muncul di benak
ku dalam shalatku'. 11 

Dirlwayatkan oleh al-Bukharl.437 

Dan keduanya telah bersepakat terhadap hadits Aisyah 
dalam kisah anbijaniyah (kain dari wol yang tidak bergambar) 
milik Abu Jahm, di dalamnya, 

-~~::J,~t~~ 
"Karena ia melalaikanku dari shalatku. "438 

~1933'> Dari Jabir bin Samurah ~, beliau berkata, Rasulullah ~ 
bersabda, 

.:~·J1 J •::'1 ·Lo~I . ~,:;.J\J,...1 oJ,...~t-=·;-: ..... i,,...!t ~.".'.::~ .... , 
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"Hendaknya orang-orang benar-benar berhenti dari meng
angkat pandangan mereka ke langit di dalam shalat, atau peng
lihatan mereka tidak akan kembali kepada mereka. 11 

Dirlwayatkan oleh Muslim. 439 

435 Diriwayatkan oleh al-Bukhari, 1/141. 
436 Tambahan dari naskah C. 
437 Diriwayatkan oleh al-Bukhari, 1/105. 
438 Diriwayatkan oleh al-Bukhari, 1/104-105; dan Muslim, 1/391. 
439 Diriwayatkan oleh Muslim, 1/321. 



Dalam riwayat Muslim dari Aisyah ~, beliau berkata, 
,,,,. ,,,,. ,,,,. J J I ,., 
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to 

·s>';:J.. 'll 
"Saya mendengar Rasulullah ~ bersabda, 'Tidak sempuma 

shalat pada saat makanan telah dihidangkan, dan tidak sem
puma (shalat) sedangkan dia dalam keadaan menahan dua buang 
hajat'. "441 

~194, Dari Abu Hurairah ~, bahwa Nabi ~ bersabda, 
0 0 ~ ; ,,.. ·tu;;~ .. ,~ r ~s:;.\J F~1 y;~ \~~ 's)~J1 ~ yJ\ill1 

"Menguap itu dari setan. Apabila salah seorang dari kalian 
menguap, maka hendaknya dia menahannya sebisa mungkin." 

Dhiwayatkan oleh Muslim dan at-Tirmidzi, dan beliau menambahkan, 

"Di dalam shalat. "442 

440 Dalam riwayat Muslim tercantum, f w.Ji "makanan". 
441 Diriwayatkan oleh Muslim, 1/393. 
442 Diriwayatkan oleh Muslim, 4/2293; dan at-Tirmidzi, 2/206. 

Saya katakan, Tambahan ~'>Wz.ll ..} "di dalam shalat" juga terdapat dalam 
riwayat Muslim, akan tetapi dari hadits Abu Sa'id. 





~195,. Dari Aisyah ~, beliau berkata, 
,,,. , i O • \ J, ~ 

-~~j J~J 0\j '_;j:01 j *WI ~\4.; ~ ~\ J~j_;I ,,,.. ....... ..... ,,,..,,,. 

11Rasulullah ~ memerintahkan membangun masjid-masjid 
di rumah-rumah,443 dan hendaknya ia dibersihkan dan diberi 
wewangian. 11 

Diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Dawud, dan at-Tirmidzi, dan dia mem

benarkan pendapat yang menyatakaooya mursal.444 

~196,. Dari Abu Hurairah ~, beliau berkata, Rasulullah ~ ber
sabda, 

443 (Maksudnya kampung atau pemukiman, karena pemukiman adalah kum
pulan dari rumah-rumah. Ed.T.). 

444 Shahih: Diriwayatkan oleh Ahmad, 6/279; Abu Dawud, 1/124; dan at-Tmni
dzi, 2/489. Syaikh kami berkata dalam ats-Tsamar, 1/447, "lni adalah sanad 
yang shahih berdasarkan syarat al-Bukhari dan Muslim, dan tidak memu
daratkannya riwayat dari orang yang meriwayatkannya dari Hisyam, dari 
ayahnya secara mursal ... karena Za 'idah dan Malik bin Sa'id adalah dua orang 
tsiqah yang dapat dijadikan hujjah, yang mana keduanya dijadikan hujjah oleh 
al-Bukhari, Muslim, dan yang lainnya, dan mereka berdua telah meriwayat
kannya secara maushul, dan riwayat yang maushul merupakan tambahan 
yang hams diterima ... dan hadits ini memiliki beberapa syahid." Kemudian 
syaikh kami menyebutkan syahid-syahid tersebut. 



"Allah melaknat orang-orang Yahudi, (karena) mereka 
menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai masjid (tempat 
ibadah) .11 Muttafaq 'alaih. 445 

Muslim menambahkan, 

"Dan orang-orang Nasrani. "446 

Dan dalam riwayat keduanya dari hadits Aisyah ~, 

.I~ o 
0

:: 1;._ 1°-=; !\~I 1:.._::;tl J 
O 

• S\; 111 \0 {t 
:. J~ L; ~ C: i..r.-Y l~!J ~ ~ 

"Dahulu mereka447 apabila ada orang shalih dari kalangan 
mereka yang meninggal dunia, mereka membangun masjid di 
atas kuburnya." 

Dan di dalamnya disebutkan, 
O O l { 

.~IJ;.;~jl 
"Mereka adalah seburuk-buruk makhluk. "448 

~197~ Dari Abu Hurairah ., beliau berkata, 
0 ~ . 0;'1 I;; 0 "; \;.J~J;;-: ~J; 0 ;\;,: ,10-: 411~~::;I; ;; 
~ ,t' .·...o~ 1..-.)o 1-.!, -~us:-~,J\,;.>-~"' • ~ • ; • 1,.;'_Y.J-"" V; ~.!.) • .'...,T •.J. • " -:_,i • , .. ,_., ,, ., ::: ,,.. .. ;. 

"Nabi ~ mengirim pasukan berkuda, lalu mereka datang 
membawa seorang laki-laki dan mengikatnya di salah satu tiang 
masjid .... " Al-Hadits. 

Muttafaq 'alaih. 449 

~198~ Juga dari beliau (Abu Hurairah •), 
; 

c_°-S ~ :JW di JW; ,~I · ~-~ -= ~ ::;-- • ;; J ~i ;" ~ ; :, iJ. ; " u :- .r -~ <..) 
J 0" ~\~ fo; ,,.,,J o,,.. o.-' ·1 

~ . ~. ~~ • ;_.,I::> ..r- 0-° ;"; ; 

445 Diriwayatkan oleh al-Bukhari, 1/119; dan Muslim, 1/376. 
446 Diriwayatkan oleh Muslim, 1/377. 
447 Lafazh al-Bukhari dan Muslim berbunyi, ..:.ilo 111 -!1;l) "mereka apabila mati". 
448 Diriwayatkan oleh al-Bukhari, 1/118; dan Muslim, 1/376. 
449 Diriwayatkan oleh al-Bukhari, 5/214-215; dan Muslim, 3/1386. 



"Bahwasanya Umar ~ melewati Hassan yang sedang me
nyenandungkan syair di masjid, lalu beliau memperhatikannya. 
Lalu Hassan berkata, 'Sungguh aku pemah menyenandungkan 
syair di masjid,450 ada orang yang lebih baik darimu'." 

Muttafaq 'alaih. 451 

~199~ Juga dari beliau, beliau berkata, Rasulullah ffi; bersabda, 

,~ iu1 \A~-- ~ :J aj~ ,~1 · i.J~ :J.t; %.: -- -- ~ --.. '..) .. ; ;, ~ .. .:) ~ <Y 

.\ ~ ~\ ,:o! ~\ ~W\ f \j 
~~, ;, u, 

"Barangsiapa yang mendengar seseorang yang mengumum
kan benda hilang di masjid, maka hendaknya dia mengatakan, 
'Semoga Allah tidak mengembalikannya kepadamu,' karena 
masjid tidak dibangun untuk itu." Dirlwayatkan oleh Muslim.452 

~200~ Juga dari beliau, bahwa Rasulullah ~ bersabda, 
, -;, ,,,,, J o ~ ot 

.~--~ ~\ ,.-., ~ :\"\" !-: ,~\ • t\£,; "\Jo.- ~ .- o! i-- \~\ '.) ·-- rf.J '.i-"° ; ;, ~l... ... _) ~ 0-° ~'..) ~ 
"Apabila kalian melihat orang yang menjual atau membeli 

(sesuatu) di masjid, maka katakanlah, 'Semoga Allah tidak mem
berikan keuntungan pada perdaganganmu'." 

Diriwayatkan oleh an-Nasa'i dan at-Tirmidzi, dan beliau mengbasan
kannya.453 

~201~ Dari Hakim bin Hizam [~]454, beliau berkata, Rasulullah 
ffi; bersabda, 

450 Dalam naskah C tercantum, ~_, "dan di dalamnya", dan itulah yang sesuai 
dengan yang tercantum dalam Shahih Muslim. 

451 Diriwayatkan oleh al-Bukhari, 4/136; dan Muslim, 4/1932; dan lafazh ini 
adalah milik Muslim. 

452 Diriwayatkan oleh Muslim, 1/397. 
453 Shahih: Diriwayatkan oleh an-Nasa'i dalam al-Kubra, 6/52; dan at-Tmnidzi, 

3/611. Syaikh kami berkata dalam al-Misykah, 1/228, "Saya katakan, Sanad
nya shahih berdasarkan syarat Muslim." Silahkan lihat al-Irwa ', 5/134. 

454 Tambahan dari naskah B. 



"Hukuman had tidak (boleh) dilaksanakan di masjid-masjid, 
begitu pula hukuman qishash tidak (boleh) dilakukan di dalam
nya." 

Dirlwayatkan oleh Ahmad dan Abu Dawud dengan sanad dhaif.455 

o := o -'"':_o~,...\ 
-~~~o.)~ .. ; 

"Sa'ad terluka pada perang Khandaq, lalu Rasulullah ~ 
mendirikan tenda untuknya di masjid agar bisa menjenguknya 
dari dekat." Muttafaq 'alaih. 456 

~2oa, Juga dari beliau [~]457, beliau berkata, 
0 O 0,,,,, -;.-;. ) ,... -;. 

.~\ • ~,
0

-'::\~ tf:,'j..\ J\ -'\i.~.\ \j\; 0 • ,!. o; ~ .Jj\ Jo};~( ; . ~ u~; . ,.__r--' ~ G~ _,,; ~.J ~'.J ,... ...... ,... ....... 

"Aku melihat Rasulullah ~ menutupiku sementara aku me
lihat orang-orang Ethiopia bermain-main di masjid .... " Al-Hadits. 

Muttafaq 'alaih.458 

~204, Juga dari beliau ~, 
0 ; 

J, ,,,,,, ~ ,,,,, ,,,,. 0 .... ,. ,.,:: ,,,,. $,, 

-~~ ~~ ~\3 ~K; ,~I~!~ \,&l 0~ ;\~j.: ;~j 01 
"Bahwa seorang hamba sahaya hitam mempunyai tenda 

di masjid. Dia sering datang kepadaku dan berbincang-bincang 
denganku .... 11 Al-Hadits. 

Muttafaq 'alaih. 459 

455 Hasan: Diriwayatkan oleh Ahmad, 3/ 434 dan lafazh ini adalah miliknya; 
dan Abu Dawud, 4/167; serta dihasankan oleh al-Hafizh dalam at-Talkhish 
al-Habir, 4/77 dan dihasankan juga oleh syaikh kami karena terdapat bebe
rapa syahid baginya, silahkan lihat dalam al-Irwa ', 7 /361. 

456 Diriwayatkan oleh al-Bukhari, 1/125; dan Muslim, 3/1389. 
457 Tambahan dari naskah C. 
458 Diriwayatkan oleh al-Bukhari, 1/123; dan Muslim, 2/608. 
459 Diriwayatkan oleh al-Bukhari, 1/119; dan hadits ini tidal{ diriwayatkan oleh 

Muslim. 



~20s, Dari Anas ., beliau berkata, Rasulullah ffi bersabda, 
0 ~ \ f?.. !J O J o,.... _1-::~:.~1-::~--1.b--,if~~\. "\-::\\ ~ ~.) '_) "" --:. ~~'_fr' 

"Meludah di masjid adalah sebuah kesalahan, dan penebus
nya adalah menimbunnya." Muttafaq 'alaih. 460 

~206, Juga dari beliau, beliau berkata, Rasulullah ffi bersabda, 
0 J J ,... 

.~L.:...:JI · ., WI iw:; ~ -- ~\.:JI ., 0 
"~ '1 

-- :. ~~ <..> • "(§> i_yLJ 
"Kiamat tidak akan terjadi sehingga manusia saling ber

bangga-bangga dalam (membangun) masjid-masjid." 
Diriwayatkan oleh Imam yang Lima, kecuali at-Tirmidzi dan dishabih

kan oleh lbnu Khuzahnah.461 

~201, Dari Ibnu Abbas ~, beliau berkata, Rasulullah ffi ber
sabda, 

"Aku tidak diperintahkan untuk menghias masjid-masjid." 
Diriwayatkan oleh Abu Dawud dan dishahihkan oleh lbnu IDbban. 462 

~20s, Dari Anas •, beliau berkata, Rasulullah ffi bersabda, 
0 0 ,...{ { 

.~\ -: i.:._~11 ~ :.c. ;\ii\\ ~,, °" '"\., • ., I it~,,!_~ ., 
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460 Diriwayatkan oleh al-Bukhari, 1/113; dan Muslim, 1/390. 
461 Shahih: Diriwayatkan oleh Ahmad, 3/134; Abu Dawud, 1/123; an-Nasa'i, 

2/32; lbnu Majah, 1/244; dan lbnu Khuzaimah, 2/282. Syaikh kami berkata 
dalam ats-Tsamar al-Mustathab, 1/466, "lni adalah sanad yang shahih ber
dasarkan syarat Muslim." 

462 Shahih: Diriwayatkan oleh Abu Dawud, 1/122; dan lbnu Hibban, 4/ 494. 
Syaikh kami berkata dalam ats-Tsamar al-Mustathab, 1/460, "lni adalah 
sanad yang shahih berdasarkan syarat Muslim." Kemudian syaikh kami 
mengutip pemyataan al-Hafizh yang menyatakan bahwa al-Bukhari berpaling 
dari hadits ini dalam Shahihnya disebabkan adanya perselisihan terhadap 
Y azid bin al-Asham tentang apakah hadits ini maushul atau mursal. Syaikh 
kami berkata, "Saya katakan, Orang yang menyatakannya maushul, berarti 
dia memiliki tambahan, maka tambahan tersebut harus diterima, apabila 
berasal dari orang yang tsiqah, sebagaimana di sini .... 11 



"Telah diperlihatkan kepadaku pahala-pahala umatku 
sampai (pahala) kotoran yang disingkirkan oleh seseorang dari 
masjid." 

Dirlwayatkan oleh Dawud dan at-Tirmidzi, dan beliau menyatakaonya 
gharib, serta dishahihkau oleh lbnu Khuzabnah. 463 

~209~ Dari Abu Qatadah •, beliau berkata, Rasulullah ~ ber
sabda, 

.. ·:.--~ J~ :-- · 1~ ~~I'' .;.;..t 1~~ \St ~ .J *" * i..s-> ~ ;. F u- ~ 
"Apabila salah seorang dari kalian masuk masjid, maka 

janganlah dia duduk sehingga dia shalat dua rakaat." 
Muttafaq 'alaih.464 

463 Dhaif Diriwayatkan oleh Abu Dawud, 1/126; at-Tirmidzi, 5/178; dan Ibnu 
Khuzaimah, 2/271. Syaikh kami mengutip dalam ats-Tsamar al-Mustathab, 
2/588 pemyataan pendhaifan hadits ini berasal dari al-Hafizh Ibnu Hajar 
dalam Fath_ al-Bari, 9/70, dan beliau juga mengutip pemyataan pendhaifan 
hadits ini dari at-Tirmidzi dan al-Imam al-Bukhari, kemudian beliau berkata, 
"Dan illat hadits ini adalah adanya sanad yang putus pada dua tempat." 

464 Diriwayatkan oleh al-Bukhari, 2/70 dan lafazh ini adalah miliknya; dan Muslim, 
1/495. 



~210~ Dari Abu Hurairah ., bahwasanya Nabi ~ bersabda, 

L; t,!I ~! ,·~e:: i.J: ~I JJ::~ .. \ ~! ,;· {.-'I\ · • t ;~\ J'L.£. j \SI ~ ~ ~ ., . ~ ~y ~ , .. .. ' ,.... ,....,... ' ~ ,... ,... 
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"Apabila kamu hendak melaksanakan shalat, maka sem
purnakanlah wudhu, kemudian menghadaplah ke kiblat lalu 
bertakbirlah, kemudian bacalah ayat al-Qur'an yang mudah 
bagimu (setelah al-Fatihah), kemudian rukuklah sehingga kamu 
thuma 'ninah dalam keadaan rukuk, kemudian bangkitlah se
hingga kamu i'tidal dengan berdiri tegak, kemudian bersujud
lah sehingga kamu thuma 'ninah dalam keadaan sujud, kemudian 
bangkitlah sehingga kamu thuma 'ninah dalam keadaan duduk 
(di antara dua sujud), kemudian bersujudlah sehingga kamu 
thuma 'ninah dalam kondisi sujud, kemudian lakukanlah hal itu 
dalam shalatmu seluruhnya." 

Dirlwayatkan oleh Imam yang Tujuh dan lafazhnya adalah milik al
Bukharl. 465 

465 Diriwayatkan oleh Ahmad, 2/437; al-Bukhari, 8/169; Muslim, 1/298; Abu 



Dalan1 riwayat Ibnu Majah dengan sanad Muslim disebutkan, 

"Sehingga kamu thuma 'ninah dalam keadaan berdiri. "466 

Riwayat serupa467 juga terdapat dalam hadits Rifa'ah yang 
terdapat dalam riwayat Ahmad dan Ibnu Hibban.468 

Dalam satu lafazh Ahmad berbunyi, 
,., 

0 0 ~ 

J lli.,J\ ,, o:: ~; ~ 0 "\.:; 

·i -- cr..r~ - t:! 
"Tegakkanlah tulang punggungmu sehingga tulang-tulang 

kembali (ke posisi semula)."469 

Dalam riwayat an-Nasa'i dan Abu Dawud dari hadits 
Rifa'ah bin Rafi' disebutkan, 

J 1 ~,,,,, 0 t, ,,,,,,, 

_p. ~ ,~\ ~\ \.S ~__;.1_;11 ~~ J;- F~' ;~ ~ V ~l 
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"Sesungguhnya tidak akan sempuma shalat salah seorang 
dari kalian sehingga dia menyempumakan wudhu sebagaimana 
yang telah diperintahkan oleh Allah470, kemudian bertakbir ke
pada Allah, bertahmid dan memujiNya. "471 

Dan di dalamnya disebutkan, 

-~j ,~~ ,~\ ~\,; :Jlj ,b\,; 0\j J1;.;, 0~ 0~ 
,., ,., 

Dawud, 1/226; an-Nasa'i, 2/124; at-Tirmidzi, 2/104; dan lbnu Majah, 1/336. 
466 Diriwayatkan oleh lbnu Majah, 1/336, dan dishahihkan oleh syaikh kami, 

sebagaimana dalam Shahih Ibni Majah, 1/174. 
467 Maksudnya, thuma 'ninah dalam i'tidal. Al-Hafizh berkata dalam at-Talkhish, 

1/256, "Adapun thuma 'ninah dalam i'tidal, maka hal itu terdapat dalam 
Shahih Ibni Hibban dan Musnad Ahmad dari hadits Rifa'ah bin Rafi', dan 
lafazhnya adalah, 

_u -\l. J,1 '\kJI , .~ e, -±W, ··1J JL,t- .;. :J, 11t1 
~ d' , (::';J' ~ . ~ J J ; 

'Maka apabila engkau mengangkat kepalamu, maka luruskanlah tulang pung
gungmu sehingga tulang-tulang tersebut kembali ke persendiannya (semula) '." 

468 Shahih: Diriwayatkan oleh Ahmad, 4/340; dan lbnu Hibban, 5/88. 
469 Shahih: Diriwayatkan oleh Ahmad, 4/340; dan Ibnu Hibban, 5/88. 
470 Dalam naskah C tercantum, tl&,. 
471 Shahih: Diriwayatkan oleh Abu Dawud, 1/227; dan an-Nasa'i, 2/225. 



"Apabila ada ayat al-Qur'an yang kamu hafal, maka baca
lah, dan jika tidak, maka bertahmidlah kepada Allah, bertakbir
lah, dan bertahlillah. "472 

Dalam riwayat Abu Dawud, , . 
' - Jo #- t. o J -~1 ;G ~-- ~I O :I\ "'L 1--"\ ~:. ;,'_) u ~ ~ !- ~ ~ 

"Kemudian bacalah Ummul Qur'an (al-Fatihah) dan apa 
yang dikehendaki oleh Allah (dari ayat-ayat)."473 

Dalam riwayat Ibnu Hibban, 

"Kemudian474 apa yang kamu kehendaki (dari ayat-ayat)."475 

~211, Dari Abu Humaid as-Sa'idi ~, beliau berkata, 

~~ -:.~:i ~---- 1S1-- ,~ -- l;.. ~~ 1:.:_ --~e 1S1 ~ ~ fl\ ~i--...... .. u---- '_) u _......... .J ...... .. ~ .fr' ~ - ~ ~ .. ~ 
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-~~ Jc ~j <.Sj>-'l\ 
"Saya melihat Nabi ~ apabila bertakbir, beliau mengang

kat kedua tangan beliau hingga sejajar (setara) dengan kedua 
pundaknya, dan apabila beliau rukuk, beliau memegang kuat 
kedua lutut beliau dengan tangan beliau, kemudian meratakan 

472 Shahih: Diriwayatkan oleh Abu Dawud, 1/228; dan an-Nasa'i dalam al-Kubra, 
1/507. 

473 Shahih: Diriwayatkan oleh A!m Dawud, 1/227. 
474 Dalam naskah B tercantum, JT "atau". 
475 Shahih: Diriwayatkan oleh Ibnu Hibban, 5/88. 

Saya katakan, Hadits Rifa'ah dengan seluruh baitnya yang telah disebutkan 
di atas telah ditakhrij oleh syaikh kami dalam ats-Tsamar al-Mustathab, 2/840 
dan dishahihkan oleh beliau berdasarkan syarat al-Bukhari. 



punggung beliau. Apabila beliau mengangkat kepala beliau, 
beliau berdiri tegak sehingga tulang punggung beliau kembali 
ke posisi semula. Apabila beliau sujud, beliau meletakkan kedua 
tangan beliau dengan tidak menempelkan (kedua lengannya di 
lantai) dan tidak pula menyatukannya (ke badan), sementara 
ujung-ujung jari kaki beliau hadapkan ke kiblat. Apabila beliau 
duduk (tasyahud) dalam dua rakaat, beliau duduk di atas kaki 
kiri beliau dan menegakkan kaki kanan beliau. Apabila beliau 
duduk di rakaat terakhir, beliau menjulurkan kaki kiri beliau 
dan menegakkan kaki kanan beliau dan duduk di atas pinggul 
beliau (yang kiri)." 

Diriwayatkan oleh al-Bukhari. 476 

~212~ Dari Ali bin Abi Thalib ~, dari Rasulullah ~, 
.,,,,o o ., 0 
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"Bahwasanya beliau apabila berdiri untuk shalat, beliau 
membaca, 'Aku hadapkan wajahku ... ' sampai pada, 'termasuk 
orang-orang yang berserah diri. Ya Allah, Engkau-lah Raja, tidak 
ada yang berhak disembah selain Engkau, Engkau adalah Rabb
ku dan aku adalah hambaMu ... dan seterusnya'. 11 

Diriwayatkan oleh Muslhn.477 

Dan dalam suatu riwayat miliknya disebutkan, 
0:: ,,,,, ,,,,,. l ~ 

.~\ §~ ~ ~~ 0! 
~ * 

"Sesungguhnya hal itu ( dilakukan) pada shalat malam. 11478 

476 Diriwayatkan oleh al-Bukhari, 1/210. 
477 Diriwayatkan oleh Muslim, 1/534-535. 
478 Saya katakan, Syaikh kami berkata dalam Tamam al-Minnah, hal. 17 4, "Dan 

semua ini adalah kekeliruan. 11 Kemudian syaikh kami menjelaskan secara 
panjang lebar tentang kekeliruan tersebut dan sebabnya, serta menjelaskan 
bahwa doa ini termasuk di antara doa-doa shalat wajib, sebagaimana dalam 
riwayat yang shahih dan tegas pada at-Trrmidzi, ~~I bl,:.Ji "shalat wajib", 
dan beliau membantah pendapat orang yang mengklaim bahwa doa tersebut 
khusus untuk shalat sunnah. 



"Apabila Rasulullah ~ telah bertakbir untuk shalat,479 beliau 
diam sejenak sebelum (mulai) membaca (al-Fatihah), maka aku 
bertanya kepada beliau, lalu beliau menjawab, 'Aku membaca, 
Ya Allah, jauhkanlah antara diriku dengan kesalahan-kesalahan
ku, sebagaimana Engkau telah menjauhkan antara timur dan 
barat. Ya Allah, bersihkanlah aku dari kesalahan-kesalahanku, 
sebagaimana baju putih dibersihkan dari kotoran. Ya Allah, 
cucilah aku dari kesalahan-kesalahanku dengan air, salju, dan 
embun'." Muttafaq 'alaih. 480 

~214, Dari Umar ., bahwa beliau mengucapkan ( doa iftitah), 
' 

.11~ ~1--lj ,11~ Jwj ,a::11ljQ ,1l~j ~1 ~~ 
"Mahasuci Engkau ya Allah, dan dengan memujiMu, Maha

suci NamaMu, Mahatinggi keagunganMu dan tiada tuhan yang 
berhak disembah selainMu." 

Diriwayatkan oleh Muslim dengan sanad munqathl (terputus)481
, dan 

479 Dalam naskah C tercantum, ~'.>\..all.} "di dalam shalat", dan ini sesuai dengan 
yang terdapat dalam Shahih Muslim. 

480 Diriwayatkan oleh al-Bukhari, 1/189; dan Muslim, 1/ 419 dan lafazh ini ada
lah miliknya. 

481 Diriwayatkan oleh Muslim, 1/299. Syaikh kami berkata dalam al-Irwa ', 2/ 48, 
"Saya katakan, Ini adalah (sanad yang) terputus, Imam an-Nawawi berkata 
dalam Syarah Muslim, 1/172 (cetakan India), 'Abu Ali an-Nasa'i berkata, 
'Demikianlah yang tertulis 'Dari Abdah, bahwa Umar', dan ini adalah mursal, 
maksudnya bahwa Abdah -yakni lbnu Abi Lubabah- tidak mendengar lang
sung dari Umar.' Kemudian an-Nawawi menyebutkan bahwa Muslim mem
bawakan atsar ini karena kebetulan, bukan kesengajaan (Muslim melakukan 
ini karena dia mendengarnya demikian, lalu dia menyampaikannya sebagai
mana dia mendengarnya, Ed.). Oleh karena itu, beliau memberikan toleransi 
untuk membawakan atsar ini .... 11 



ad-Daraquthni secara maushuJ,482 dan hadits ini mauqqf83
• 

Dan hadits serupa diriwayatkan pula oleh Imam yang Lima 
dari Abu Sa'id al-Khudri secara marfu',484 dan di dalamnya dise
butkan bahwa setelah takbir beliau membaca, 
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"Aku berlindung kepada Allah yang Maha Mendengar lagi 
Maha Mengetahui dari setan yang terkutuk; dari godaannya, 
dari kesombongannya, dan dari sihimya." 

482 Shahih: Diriwayatkan oleh ad-Daraquthni, 1/300. Syaikh kami berkata 
dalam rujukan yang sebelumnya, "Saya katakan, Hadits ini telah shahih di
riwayatkan secara maushul, yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah dalam 
al-Mushannaf, ath-Thahawi, ad-Daraquthni, al-Hakim, dan al-Baihaqi. 11 Kemu
dian syaikh kami berkata, "Sanadnya shahih; dishahihkan oleh al-Hakim, 
adz-Dzahabi, dan juga ad-Daraquthni...." 

483 Syaikh kami berkata dalam rujukan yang sebelumnya, "Akan tetapi, hadits 
ini telah shahih diriwayatkan secara marfu' dari jalan-jalan periwayatan yang 
lain." Kemudian syaikh kami menyebutkan jalan-jalan tersebut. 

484 Shahih: Diriwayatkan oleh Ahmad, 3/50; Abu Dawud, 1/206; an-Nasa 'i, 
2/132; at-Tirmidzi, 2/10; dan Ibnu Majah, 1/264. Syaikh kami telah mem
bahas hadits ini dalam al-Irwa ', 2/51 seraya menjelaskan keshahihannya 
dan syahid-syahidnya, serta membantah kalangan yang mendhaifkannya, 
kemudian beliau menyebutkannya secara panjang lebar dalam ash-Shahihah, 
6/1255, dan di antara perkataan beliau yang sangat bagus, "Dan ia memiliki 
jalan-jalan periwayatan, syahid-syahid, dan berlakunya amal salaf berdasarkan 
hadits ini, yang menjadikan orang yang memperhatikannya akan meyakini 
dengan pasti bahwa hadits ini shahih. dan memiliki asal yang benar .... 11 

485 Dalam riwayat Muslim tercantum, ~\j ej "mengangkat kepala beliau". 
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"Rasulullah ~ membuka shalat dengan takbir, dan mem
buka bacaan dengan 'Alhamdulillahi rabbil 'alamin.' Apabila beliau 
rukuk, beliau tidak mendongakkan kepalanya dan tidak pula 
menundukkannya, akan tetapi antara keduanya. Apabila beliau 
bangkit486 dari rukuk, beliau tidak sujud sebelum berdiri tegak 
lurus, dan apabila487 beliau bangkit dari sujud, beliau tidak sujud 
kembali sebelum duduk dengan lurus. Beliau membaca tahiyat 
setiap dua rakaat, beliau membentangkan kaki kirinya dan me
negakkan kaki kanannya, beliau melarang cara duduk setan, dan 
melarang seseorang menempelkan kedua lengannya ( di lantai) 
seperti binatang buas, dan beliau menutup shalat dengan salam." 

Diriwayatkan oleh Muslim clan hadits ini memiliki cacat. 488 

~2161 Dari lbnu Umar ~, ,, 
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.tJj1 ~ ~t e:; ISlj ,t}~J.5' 
"Bahwasanya Rasulullah ~ mengangkat kedua tangan 

beliau setara kedua pundaknya, apabila beliau memulai shalat, 
apabila bertakbir untuk rukuk, dan apabila beliau bangkit dari 
rukuk." Muttafaq 'alaih. 489 

486 Dalam naskah C tercantum, 111 .'.its.., "dan beliau apabila", dan inilah yang se
suai dengan riwayat dalam asli-Shahih. 

487 Dalam Shahih Muslim tercantum, ~~I~ "dari sujud". 
488 Shahih: Diriwayatkan oleh Muslim, 1/357. 

Saya katakan, Illat yang diisyaratkan oleh al-Hafizh adalah sanad terputus 
antara Abu al-Jauza' dan Aisyah, sebagaimana hal itu diisyaratkan oleh al
Hafizh lbnu Abdil Barr dan al-Hafizh lbnu Hajar sendiri, sebagaimana dalam 
al-Irwa' karya Syaikh kami, 2/21, akan tetapi syaikh kami berkata, "Akan 
tetapi, hadits ini shahih insya Allah 8~, karena kalimat yang pertama darinya 
memiliki jalan periwayatan lain dalam riwayat al-Baihaqi, sedangkan kalimat 
sisanya memiliki banyak syahid yang terdapat dalam banyak hadits yang 
terlalu panjang untuk disebutkan di sini, dan saya telah menyebutkannya 
dalam Shahih Abi Dawud, no. 752. '' 

489 Diriwayatkan oleh al-Bukhari, 1/187 dan lafazh ini adalah miliknya; dan 



Dalam hadits Abu Humaid dalam riwayat Abu Dawud,490 

}*"',,,,, J, ~r _o,,,,(!"'o,, 4,,,,, ., .... 1 ~,,,... o,,,,, J-:o,,,,,. 

"J::.---:. ~ "*",, • I..,;),, *, ,,..,:>- "* * '...)': - ... ~-- '~ , t' .)I,> * ~...u ~ 
.... ' ,..,... .. \...:) 

"Beliau mengangkat kedua tangan beliau sehingga beliau 
menjadikan keduanya sejajar dengan kedua pundak beliau, ke
mudian beliau bertakbir." 

Dalam riwayat Muslim491 dari Malik bin al-Huwairits • 
seperti hadits Ibnu Umar, akan tetapi dia berkata, , 

-~~it;)\:~~?~ J;. 
"Sehingga beliau menjadikan kedua tangan beliau sejajar 

dengan ujung kedua daun telinga beliau." 

~217~ Dari Wa'il bin Hujr ., beliau berkata, 
• ,, Jc",, rl. ,.I ,, Jc",, ~-.,·1 ,,,,, ,, -: ,,-: .:ii'~ ~f I,,,, ! .f,, .o 1..l..o 't' o...u o...u ~,~ ~ ~ I-•, \...,a .... _,,; '-,.;) .. ,.,,,. ,.... .. .. .. ~ --- .. 
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"Aku shalat bersama Nabi ~, dan beliau meletakkan tangan 
kanan beliau di atas (pada) tangan kirinya di dadanya." 

Dirlwayatkan oleh lbnu Khuzaimah.492 

~218~ Dari Ubadah bin ash-Shamit ., beliau berkata, Rasulullah 
~bersabda, 

"Tidak ada (sah) shalat bagi orang yang tidak membaca 
Ummul Qur'an (al-Fatihah)." Muttafaq 'alaih.493 

Muslim, 1/292. 
490 Shahih: Diriwayatkan oleh Abu Dawud, 1/194, dan dishahihkan oleh syaikh 

kami dalam Shahih SunanAbi Dawud, 1/140-141. 
491 Diriwayatkan oleh Muslim, 1/293. 
492 Shahih: Diriwayatkan oleh lbnu Khuzaimah, 1/243. Syaikh kami berkata 

dalam komentar beliau terhadap Shahih Ibnu Khuzaimah, "Sanadnya dhaif, 
karena Mu' ammal, yakni lbnu Isma'il, jelek hafalannya. Akan tetapi, hadits 
tersebut shahih, karena hadits yang semakna dengannya telah datang dari 
jalan-jalan periwayatan yang lain, sementara pada 'meletakkan tangan di atas 
dada' terdapat hadits-hadits yang menjadi syahid (hadits penguat) baginya. 11 

Dan silahkan lihat juga Shi/at ash-Shalat, hal. 88. 
493 Diriwayatkan oleh al-Bukhari, 1/192; dan Muslim, 1/295, dan lafazh ini ada

lah miliknya. 



Dalam suatu riwayat milik lbnu Hibban dan ad-Daraquthni, 
0 { ,,,,,, ,,., J ,,,,. 
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"Tidak sah shalat yang tidak dibaca al-Fatihah padanya."494 

Dalam riwayat lain milik Ahmad, Abu Dawud, at-Tirrnidzi, 
dan Ibnu Hibbati, 
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"Sepertinya kalian membaca di belakang imam kalian?" 
Kami menjawab, "Ya." Beliau • bersabda, "Jangan kalian lakukan, 
kecuali membaca al-Fatihah; karena tidak ada (sah) shalat bagi 
yang tidak membacanya. "495 

~2193'> Dari Anas ., 

~:----J,~ =-t g~10~ 9~ [~]_;i:.j_µ. ½h • ~1 Si 
~ --

"Bahwa Nabi ., Abu Bakar, dan Umar [~$]496 membuka 
(bacaan) shalat dengan 1Alhamdulillahi rabbil 1alamin1

•
11 

494 Shahih: Diriwayatkan oleh Ibnu Hibban, 5/96 dan ad-Daraquthni, 1/321, 
dan al-Hafizh mengutip dalam at-Talkhish, 1/231 bahwa lbnu al-Qaththan 
menshahihkannya, dan hadits ini dishahihkan oleh syaikh kami dalam Shi/at 
ash-Shalat, hal. 97, dan beliau juga mengutip penshahihan hadits ini dari ad
Daraquthni juga. 

495 Diriwayatkan oleh Ahmad, 5/313; Abu Dawud, 1/217; at-Tirmidzi, 2/117; 
dan Ibnu Hibban, 5/86, 95, 156. Al-Hafizh berkata dalam ad-Dirayah, 1/164, 
"Dan diriwayatkan oleh Abu Dawud dengan sanad yang para perawinya 
adalah orang-orang yang tsiqah." Dan beliau berkata dalam at-Talkhish al
Habir, 1/231, "Dan dishahihkan oleh Abu Dawud, at-Tirmidzi, ad-Daraquthni, 
Ibnu Hibban, al-Hakim, dan al-Baihaqi." 
Saya katakan, Dan dihasankan oleh syaikh kami dalam Shi/at ash-Shalat, 
hal. 99 dengan lafazh, , , , , 

.t ~ Li ! l : CI bW, --j ~l; ,....,t:s::i1 ~Li. .:_~l;..l Li 01 ~I 1_;.i.;~ --j "'t-! ..T--.. r ~ ,. . ,, -- ... . r ...r-.. ,. 
1']anganlah kalian melakukan hat itu (yakni membaca surat di belakang 
imam), kecuali salah seorang di antara kalian membaca Surat al-Fatihah, 
karena sesungguhnya tidak sah shalat orang yang tidak membacanya." 

496 Tambahan dari naskah C. 



Muttafaq 'alaih. 497 

Muslim menambahkan,498 

- ,,,,, ~ J O ,,.. 

.\.i~I ij ~j F~ J_jl ij~ ~i!/-)1~1 ~~ 0j:?~ ~ 
"Mereka tidak menyebut 'Bismillahirrahmanirrahim' di awal 

bacaan dan tidak pula di akhirnya. 11 

Dalam satu riwayat milik Ahmad, an-Nasa'i, dan lbnu 
Khuzaimah, 

~ ~i~1~,~~=--t0j~ '1 
"Mereka tidak mengeraskan bacaan, 'Bismillahirrahmanir

rahim'. 11499 

Dalam riwayat lbnu Khuzaimah yang lain,500 

"Mereka membacanya dengan suara lirih. 11 

Dengan demikian, maka penafian yang ada dalam riwayat 
Muslim (bahwa mereka tidak menyebutkan 'Bismillahirrahmanir
rahim') dibawa kepada makna ini (yakni membacanya dengan 

497 Diriwayatkan oleh al-Bukhari, 1/189 dan lafazh ini adalah miliknya; dan 
Muslim, 1/299. 

498 Saya katakan, Al-Hafizh lbnu Rajah berkata dalam Fath. al-Bari, 6/394, "lni 
adalah tambahan dari orang-orang yang tsiqah, adil, dan hafalannya kuat yang 
memutuskan atas setiap lafazh yang mengandung beberapa kemungkinan, 
maka bagaimana bisa itu tidak diterima? Apalagi di antara yang menambah
kan tambahan ini adalah al-Auza'i yang merupakan ahli fikih, imam, dan 
ulama penduduk Syam, beserta apa yang terkenal dari kehebatan bahasa 
dan kefasihan beliau, serta beliau telah mencapai pada puncak tertinggi dari 
semua itu .... 11 Silahkan lihat perkataan beliau selengkapnya, karena beliau 
telah mengatakan perkataan yang bagus dan memberi faidah. 

499 Shahih: Diriwayatkan oleh Ahmad, 3/179, 275; an-Nasa'i, 2/135; dan lbnu 
Khuzaimah, 1/250. Syaikh kami berkata dalam komentar beliau terhadap 
Shahih Ibni Khuzaimah, 1/249, "Sanadnya shahih, dan sesuatu yang diillat
kan padanya berupa idhthirab (kegoncangan), maka bukanlah apa-apa, ka
rena masih mungkin penyelarasan antara sisi-sisi perbedaan tersebut, namun 
tidak ada ruang untuk menjelaskan hal itu di sini. 11 

500 Dhaif: Diriwayatkan oleh lbnu Khuzaimah, 1/250, dan didhaifkan oleh 
penta'liq (pemberi komentar) terhadap Shahih Ibni Khuzaimah dan disetujui 
oleh syaikh kami. 



suara lirih), bukan seperti pendapat sebagian orang yang me
nyatakan bahwa riwayat Muslim itu memiliki cacat. 

"Aku pemah shalat di belakang Abu Hurairah ~, lalu beliau 
membaca, 'Bismillahirrahmanirrahim,' kemudian membaca Ummul 
Qur'an (al-Fatihah), hingga ketika sampai pada ~ :,;i__--~i1;~ beliau 
mengucapkan, ' ~ '. Setiap kali beliau sujud dan bangkit dari 
duduk, beliau mengucapkan, 'Allahu Akbar.' Kemudian setelah 
salam beliau berkata, 'Demi Dzat yang jiwaku berada di Tangan
Nya, sesungguhnya aku adalah orang yang paling mirip shalat
nya dengan Rasulullah ~ di antara kalian'." 

Dirlwayatkan oleh an-Nasa'i dan lbnu Khuzaimah.501 

~2213'> Dari Abu Hurairah ., beliau berkata, Rasulullah ~ ber
sabda, 

-~~T LS~l ~~,~~'~\JI'~' G~)~ ~w1 [Jb 1si 
"Apabila kalian membaca al-Fatihah, maka bacalah, 'Bis

millahirrahmanirrahim,' karena ia adalah salah satu ayatnya." 
Dirlwayatkan oleh ad-Daraquthni dan beliau membenarkannya seba

gai hadits mauqqf.502 

501 Dhaif Diriwayatkan oleh an-Nasa'i, 2/134; dan lbnu Khuzaimah, 1/251, serta 
syaikh kami menyatakannya berillat disebabkan campur aduknya hafalan 
Sa'id bin Abu Hilal, dan beliau menyebutkan bahwa sebagian ahli hadits 
menyatakan berillat penyebutan basmalah di dalamnya disebabkan syadz, 
dan beliau memberi rujukan kepada kitab Nashb ar-Rayah, karya az-Zaila'i. 
Silahkan lihat bunyi perkataan beliau dalam Tamam al-Minnah, hal. 168. 

502 Shahih, baik secara marfu' maupun mauquf Diriwayatkan oleh ad-Dara-



~222, Juga dari beliau (Abu Hurairah •), beliau berkata, 
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"Apabila Rasulullah ~ telah selesai membaca Ummul 
Qur'an (Surat al-Fatihah), beliau mengucapkan dengan suara 
keras, 'Amin'." 

Dirlwayatkan oleh ad-Daraqutbni dan beliau m1P.1Jgbasaokaooya, serta 

oleh al-Hakim dan beliau menshahihkanoya. 503 Dalam rlwayat Abu Dawud 

dao at-Tirmidzi juga terdapat hadits serupa yang bersumber dari hadits 

Wa'il bin Hujr. 504 

~223, Dari Abdullah bin Abu Aufa ~, beliau berkata, 
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"Seorang laki-laki datang kepada Nabi ~ lalu berkata, 'Se
sungguhnya aku tidak mampu mengambil (membaca) sesuatu 
dari al-Qur'an, maka ajarkanlah kepadaku apa yang cukup bagi
ku505.' Nabi ~ menjawab, 'Ucapkanlah, 

quthni, 1/312. Syaikh kami berkata dalam ash-Shahihah, 3/180, "lni adalah 
sanad yang shahih baik secara marfu' maupun mauquf, karena Nuh adalah 
orang yang tsiqah dan demikian juga yang selainnya, dan riwayat yang mauquf 
tidaklah dapat membuat berillat riwa-yat yang marfu'; karena perawi ter
kadang meriwayatkan hadits secara mauquf, maka apabila dia meriwayatkan
nya secara marfu' -dan dia seorang yang tsiqah-, maka itu adalah tambahan 
yang harus diterima darinya, wallahu a'lam." 

503 Shahih lighairihi Diriwayatkan oleh ad-Daraquthni, 1/335; dan al-Hakim, 
1/223. Syaikh kami berkata dalam adh-Dha'ifah, 2/368, "Sanadnya dhaif 
juga, karena pada sanadnya dalam riwayat mereka semua terdapat Ishaq 
bin Ibrahim bin al-Ala' az-Zubaidi yang terkenal dengan nama lbnu Zibriq, 
dan dia adalah seorang yang dhaif ... Akan tetapi, lafazh ini maknanya shahih, 
karena ia memiliki syahid dari hadits Wa'il bin Hujr dengan sanad yang 
shahih." 

504 Shabih: Diriwayatkan oleh Abu Dawud, 1/246 dan at-Tirmidzi, 2/29, serta 
dishahihkan oleh syaikh kami sebagaimana dalam rujukan yang sebelum
nya dan ash-Shahihah, 1/833. 

505 Demikian yang tercantum dalam ketiga manuskrip, dan itu sesuai dengan 
yang terdapat dalam Musnad Ahmad. Sedangkan dalam riwayat Abu Dawud 
dan yang lainnya terdapat tambahan, ~ "darinya". 
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-~~I ... ~~I ;fJI ~~ 'll 
'Mahasuci Allah, segala puji bagi Allah, tiada tuhan yang 

berhak disembah kecuali Allah, Allah Mahabesar, tiada daya 
dan kekuatan, melainkan dengan (pertolongan) Allah Yang 
Mahatinggi lagi Mahaagung ... '." Al-Hadits. 

Diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Dawud, dan an-Nasa 'i, serta dishahih
kan oleh lbnu fflbban, ad-Daraquthni, dan al-Hakim.566 

"Rasulullah ~ shalat mengimami kami. Dalam Shalat Zhu
hur dan Ashar, beliau membaca al-Fatihah dan dua surat pada 
dua rakaat pertama, di mana kadang-kadang beliau memper
dengarkan ayat kepada kami. Beliau memanjangkan rakaat per
tama, dan di dua rakaat yang terakhir beliau hanya membaca 
al-Fatihah saja." Muttafaq 'alaih.567 

506 Hasan: Diriwayatkan oleh Ahmad, 4/353; Abu Dawud, 1/220; an-Nasa'i, 
2/143; Ibnu Hibban, 5/116; ad-Daraquthni, 1/313, 314; dan al-Hakim, 1/241. 
Syaikh kami berkata dalam Tamam al-Minnah, hal. 170, "Sanadnya hasan, 
sebagaimana hal itu dijelaskan dalam Irwa' al-Ghalil, no. 303." 

507 Diriwayatkan oleh al-Bukhari, 1/193; dan Muslim, 1/333. 



11Kami pemah memperkirakan (lama) berdirinya Rasulullah 
• pada Shalat Zhuhur dan Ashar, maka kami memperkirakan 
berdirinya beliau pada dua rakaat pertama Shalat Zhuhur seperti 
lamanya membaca 'Alif Lam Mim Tanzil (Surat as-Sajdah)', dan di 
dua rakaat sisanya setengah dari itu, dan di dua rakaat pertama 
Shalat Ashar adalah seperti dua rakaat terakhir Shalat Zhuhur, 
dan di dua rakaat sisanya (pada Shalat Ashar) adalah setengah 
dari itu. 11 

Diriwayatkan oleh Muslim.508 

11Ada seseorang yang memanjangkan dua rakaat pertama 
dari509 Shalat Zhuhur dan meringankan Shalat Ashar. Dia mem
baca surat-surat mufashshal yang pendek pada saat Shalat Maghrib, 
dan surat-surat mufashshal yang pertengahan pada Shalat Isya, 
dan surat-surat mufashshal yang panjang pada Shalat Shubuh. 
Lalu Abu Hurairah berkata, 'Aku tidak pemah shalat di belakang 
seseorang yang shalatnya lebih mirip shalat Rasulullah • dari
pada orang ini'. 11 

Diriwayatkan oleh an-Nasa 'i dengan sanad yang shahih.510 

~227,i> Dari Jubair bin Muth'im ~, beliau berkata, 
0 t l _,,, 
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11 Aku telah mendengar Rasulullah • membaca ath-Thur 
pada Shalat Maghrib. 11 Muttafaq 'alaih.511 

508 Diriwayatkan oleh Muslim, 1/334. 
509 Dalam naskah C tercantum, ~ "dalam". 
510 Hasan: Diriwayatkan oleh an-Nasa'i, 2/167. Syaikh kami berkata dalam al

Misykah, 1/269, "Sanadnya hasan, dan ia berdasarkan syarat Muslim." 
511 Diriwayatkan oleh al-Bukhari, 1/194; dan Muslim, 1/338. 



~2283'> Dari Abu Hurairah ., beliau berkata, 
,,,,_ 0 0,,,. i \ J 
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"Rasulullah ~ membaca, 'Alif Lam Mim Tanzil (Surat as

Sajdah)' dan 'Hal Ata 'alal Insan (Surat al-Insan)' pada Shalat 
Shubuh Hari Jum'at." Muttafaq 'alaih.512 

Dalam riwayat ath-Thabrani dari hadits Ibnu Mas'ud ., 
~l ,o , 

• j __ .) r:-::.½ 
"Beliau melakukan hal itu secara terus-menerus. "513 

"Aku telah shalat di belakang Nabi ~. Tidaklah beliau 
membaca ayat rahmat, melainkan beliau berhenti padanya dan 
memohon, dan tidaklah beliau membaca ayat azab, melainkan 
beliau memohon perlindungan darinya." 

Diriwayatkan oleh Imam yang Lima clan dihasankan. oleh at-Tirmidzi. 514 

512 Diriwayatkan oleh al-Bukhari, 2/5; dan Muslim, 2/599. 
513 Dhaif Diriwayatkan oleh ath-Thabrani dalam ash-Shaghir, 2/178. Al-Hafizh 

berkata dalam al-Fatfl_, 2/378, "Para perawinya adalah orang-orang yang 
tsiqat, akan tetapi Abu Hatim membenarkan pendapat yang menyatakan 
bahwa hadits ini mursal. 11 Ini dikatakan oleh syaikh kami dalam al-Irwa ', 
3/96. 

514 Shahih: Diriwayatkan oleh Ahmad, 5/382, 384, 394; Abu Dawud, 1/230; an
Nasa 'i, 2/176; at-Tirmidzi, 2/48; dan lbnu Majah, 1/429. 
Saya katakan, Asal hadits ini ada dalam riwayat Muslim, 1/536-537 dengan 
lafazh, 

.1_,;.; ~~;,. 11µ ,JL ~IJ4 .r 11µ '&' fi: ·;Le~ .r 11~ 
"Apabila beliau melewati ayat yang di dalamnya berisi tasbih, maka beliau 
pun bertasbih. Dan apabila beliau melewati (ayat yang berisi) permohonan, 
maka beliau pun memohon. Serta apabila beliau melewati (ayat yang berisi) 
permohonan perlindungan, maka beliau pun memohon perlindungan." 



~230, Dari Ibnu Abbas ~, beliau berkata, Rasulullah ~ ber
sabda, 

w l_j~~;j t' •<"ti\ ~t d~l:. ·t~i-- -:1·~i1 f-!t ~t ~ 0 
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"Ketahuilah, sesungguhnya aku dilarang membaca al

Qur'an pada saat rukuk dan sujud. Adapun rukuk, maka agung
kanlah Rabb di dalamnya. Adapun sujud, maka bersungguh
sungguhlah dalam berdoa, karena doa kalian di waktu sujud 
lebih pantas untuk dikabulkan." Dirlwayatkan oleh Muslim. 515 

~231, Dari Aisyah ~, beliau berkata, 
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"Rasulullah ~ membaca pada waktu rukuk dan sujud 

beliau, 'Mahasuci Engkau ya Allah,516 dan dengan memujiMu, 
ya Allah, ampunilah aku'." Muttafaq 'ataih.517 

515 Diriwayatkan oleh Muslim, 1/348. , 
516 Dalani ash-Shahihain tercantum, ~.:, iWl' -3;~ "Mahasuci Engkau ya Allah, 

ya Tuhan kami", dan ini tidak terdapat dalam ketiga naskah manuskrip 
Bulugh al-Maram, naniun ini tercantum dalani naskah Subul as-Salam. 

517 Diriwayatkan oleh al-Bukhari, 1/201; dan Muslim, 1/350. 



berdiri, kemudian bertakbir ketika rukuk kemudian membaca, 
'Sami'allahu Ziman hamidah (Allah Maha Mendengar siapa yang 
memujiNya)' ketika mengangkat punggungnya dari rukuk, ke
mudian beliau membaca pada saat berdiri, 'Rabbana walakal hamdu 
(Wahai Rabb kami, bagiMu segala pujian)', kemudian bertakbir 
ketika turun untuk bersujud, kemudian bertakbir ketika meng
angkat kepalanya, kemudian bertakbir ketika bersujud, kemu
dian bertakbir ketika mengangkat kepalanya dari sujud, kemu
dian beliau melakukan itu dalam shalat semuanya, dan beliau 
bertakbir ketika bangkit dari dua rakaat setelah duduk (tahiyat 
awal)." Muttafaq 'alaih.518 

~233~ Dari Abu Sa'id al-Khudri •, beliau berkata, 
0 ,.,,, ,.,,, J.,...,,,,., J : ' J 
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"Apabila Rasulullah ~ mengangkat kepalanya dari rukuk, 
beliau mengucapkan, 'Ya Allah,519 ya Rabb kami, bagiMu segala 
pujian sepenuh langit, [sepenuh]520 bumi, [dan sepenuh apa yang 
ada di antara keduanya]521 serta sepenuh apa yang Engkau ke
hendaki setelah itu, wahai Dzat yang layak dipuji dan diagung
kan. Yang paling berhak diucapkan oleh seorang hamba, dan 
kami seluruhnya adalah hambaMu; ya Allah, tidak ada yang 
dapat menghalangi apa yang Engkau berikan dan tidak ada pula 
yang dapat memberi apa yang Engkau halangi. Harta kekayaan 
tidak bermanfaat bagi pemiliknya (untuk menghindar) dari 

518 Diriwayatkan oleh al-Bukhari, 1/200, 203; dan Muslim, 1/293-294. 
519 Ash-Shan'ani berkata dalam Subul as-Salam, "Saya tidak menemukan lafazh, 

W-)i 'Ya Allah' pada Muslim dalam riwayat Abu Sa'id, namun saya menemu
kannya dalam riwayat lbnu Abbas." 

520 Tambahan dari naskah B. 
521 Tambahan dari naskah B. 



( siksa)Mu'. 11 Diriwayatkan oleh Muslim.522 

~2343t Dari Ibnu Abbas ~, beliau berkata, Rasulullah ~ bersabda, 
,;. ,, ,;. 0 ,;. ,;. ,;. i 
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11 Aku diperintahkan untuk bersujud di atas tujuh tulang 
(anggota badan): Di atas kening -sambil beliau mengisyaratkan 
tangannya ke hidung beliau-, kedua tangan, kedua lutut, dan 
ujung-ujung Gari) kedua kaki. 11 Muttafaq 'alaih.523 

~2353t Dari Ibnu Buhainah ~, 
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11 Bahwasanya apabila Nabi ~ shalat, beliau merenggang

kan antara kedua tangannya sehingga putih ketiaknya tampak. 11 

Muttafaq 'alaih. 524 

~2363t Dari al-Bara' bin Azib ~ 525, beliau berkata, Rasulullah ~ 
bersabda, 

-~~ e~\J ~ ~ 6~ ISl 
11Apabila kamu sujud, maka letakkan kedua telapak tangan

mu dan angkatlah kedua sikumu. 11 Diriwayatkan oleh Muslim.526 

~2373t Dari Wa'il bin Hujr ~, 
-- -- --J ~ -- ~ e --~ -~l.cl :;; -: ~ \.)I" ,~l.cl -=
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11 Bahwasanya apabila Nabi ~ rukuk, beliau merenggang
kan jari-jari beliau, dan apabila bersujud, beliau merapatkan jari
jari beliau. 11 Diriwayatkan oleh al-Hakim. 527 

522 Diriwayatkan oleh Muslim, 1/347. 
523 Diriwayatkan oleh al-Bukhari, 1/206; dan Muslim, 1/354-355. 
524 Diriwayatkan oleh al-Bukhari, 1/205; dan Muslim, 1/356. 
525 Dalam naskah B dan C tercantum, ~ 11darinya11 • 
526 Diriwayatkan oleh Muslim, 1/356. 
527 Shahih: Diriwayatkan oleh al-Hakim, 1/224, 227, dan dishahihkan oleh 



~238~ Dari Aisyah ~, beliau berkata, 
' ,,,, -;. 

-~_p~~~IJ~~G 
, "' 

11Saya melihat Rasulullah ~ shalat dengan duduk bersila. 11 

Diriwayatkan oleh an-Nasa 'i clan dishahihkan oleh lbnu Khuzaimah. 528 

11Bahwasanya Nabi ~ mengucapkan di antara dua sujud, 
'Ya Allah, ampunilah aku, rahmatilah aku, berilah aku petunjuk, 
berikan keafiatan kepadaku, dan berilah aku rizki'. 11 

Diriwayatkan oleh Imam yang Empat kecuali an-Nasa'i dan lafazhnya 

adalah lafazh Abu Dawud, serta dishahihkan oleh al-Hakim. 529 

11Bahwasanya beliau pemah melihat Nabi ~ shalat, dan apa-

syaikh kami dalam Shi/at ash-Shalat, hal. 129. 
528 Shahih: Diriwayatkan oleh an-Nasa'i, 3/224; dan lbnu Khuzaimah, 2/89. 

Syaikh kami berkata dalam komentar beliau terhadap Shahih Ibni Khuzaimah 
untuk mengomentari an-Nasa'i di mana an-Nasa'i berkata setelah menyebut
kan hadits ini, "Saya tidak mengetahui ada seseorang yang meriwayatkan 
hadits ini selain Abu Dawud, dan dia adalah seorang yang tsiqah, dan saya 
tidak menganggap hadits ini, melainkan hanya sebuah kesalahan saja, wal
lahu a'lam. Saya katakan, Ini hanyalah dugaan, sedangkan sanadnya adalah 
shahih, maka tidak boleh menyatakan hadits ini berillat dengannya. 11 Al
Hafizh berkata dalam at-Talkhish mengomentari perkataan an-Nasa'i ter
sebut, 1/226, "Diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah dan al-Baihaqi dari jalan 
Muhammad bin Sa'id al-Ashbahani dengan mutaba'ah Abu Dawud, sehingga 
jelaslah bahwa tidak ada kesalahan padanya. 11 

529 Hasan: Diriwayatkan oleh Abu Dawud, 1/224; at-Tirmidzi, 2/76; Ibnu Majah, 
1/290; dan al-Hakim, 1/262; serta dihasankan oleh syaikh kami dalam Shahih 
Abi Dawud, 1/160; dan dishahihkan oleh beliau dalam Shahih lbni Majah, 
1/148. 



bila beliau di rakaat ganjil dari shalat beliau, beliau tidak bangkit 
sehingga (terlebih dahulu) duduk dengan tegak. 11 

Dirlwayatkan oleh al-Bukhari. 536 

~241 ~ Dari Anas bin Malik *' 
~ ~ J .. ' ,... ,... ~ $-t;,.\ ~ $-t;..\ le-, , j_; y ·<ii\~ \" 0

:: c...:J ~ .wl J0 
,,, ~ I ,, _ ~ _, _ U §- _ ~ .f . ~ A ,, ~_) U 

.g)?y~\ 
"Bahwasanya Rasulullah ~ pemah qunut selama satu bulan 

setelah rukuk, mendoakan keburukan untuk beberapa kabilah 
Arab, kemudian beliau meninggalkan hal itu. 11 Muttafaq 'alaih. 531 

Dalam riwayat Ahmad dan ad-Daraquthni terdapat hadits 
serupa yang diriwayatkan dari jalan lain532 dan beliau533 menam
bahkan, 

.t:,:J\ ::--~ ~,, ,!.: a: J0 
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"Adapun pada Shalat Shubuh, maka beliau terus qunut 
sampai meninggal dunia. "534 

530 Diriwayatkan oleh al-Bukhari, 1/208-209. 
531 Diriwayatkan oleh al-Bukhari, 4/121-122; dan Muslim, 1/469. 
532 Diriwayatkan oleh Ahmad, 3/115, 191, 217, 249; dan ad-Daraquthni, 2/39. 
533 Yakni, ad-Daraquthni, 2/39, dan ini adalah salah satu riwayat milik Ahmad, 

3/162. 
534 Munkar. Al-Baihaqi berkata, 2/201 setelah beliau meriwayatkannya, "Abu 

Abdullah berkata, 'Ini adalah riwayat yang sanadnya shahih dan para perawi
nya tsiqah." Ini dikomentari oleh Ibnu at-Turkumani dalam al-Jauhar an
Naqi, 2/201, di mana beliau berkata, "Bagaimana sanadnya bisa menjadi 
shahih sedangkan perawinya dari ar-Rabi' Abu Ja'far Isa bin Mahan ar-Razi, 
adalah seorang yang diperbincangkan? lbnu Hanbal dan an-Nasa'i berkata, 
'Dia tidaklah kuat.' Abu Zur'ah berkata, 'Dia banyak melakukan praduga 
salah.' Al-Fallas berkata, 'Jelek hafalannya.' lbnu Hibban berkata, 'Dia sering 
meriwayatkan hadits-hadits yang munkar dari orang-orang yang terkenal'. 11 

Saya katakan, Al-Baihaqi dan yang lainnya telah menyebutkan beberapa 
syahid baginya, akan tetapi itu tidaklah shahih, dan semua itu telah dijelas
kan oleh Syaikh kami dalam adh-Dha'ifah, 3/384. 



"Bahwasanya Nabi ~ tidak melakukan qunut kecuali apa
bila beliau mendoakan kebaikan untuk suatu kaum, atau men
doakan keburukan atas suatu kaum." 

D1$hahihkan oleh lbuu Khuzahnah. 535 

~243~ Dari Sa'ad bin Thariq al-Asyja'i, beliau berkata, 
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"Aku pernah bertanya kepada bapakku, 'Wahai bapakku, 
sesungguhnya engkau telah shalat di belakang Rasulullah ~, 
Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali, apakah mereka melakukan 
qunut pada Shalat Shubuh?' Dia menjawab, 'Wahai anakku, (ke
tahuilah bahwa itu adalah) perkara yang dibuat-buat (bid'ah)'." 

Diriwayatkau oleh Imam yang IJma kecuali Abu Dawud.536 

~244~ Dari al-Hasan bin Ali~, beliau berkata, 
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"Rasulullah ~ mengajarkan kepadaku kalimat yang aku 
ucapkan pada qunut shalat witir, 'Ya Allah, berilah aku petun
juk di antara orang-orang yang Engkau beri petunjuk, berilah aku 
keafiatan di antara orang-orang yang telah Engkau anugerahi 
keafiatan, uruslah aku di antara orang-orang yang telah Engkau 

535 Shahih: Diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah, 1/314, dan dishahihkan oleh 
al-Hafizh dalam al-Fatfl., 8/226, serta dishahihkan juga oleh syaikh kami, 
dan beliau mengutip pemyataan shahihnya hadits ini lebih dari satu orang. 
Silahkan lihat adh-Dha'ifah, 3/387-388 dan Shi/at ash-Shalah, hal. 179. 

536 Shahih: Diriwayatkan olehAhmad, 3/472 dan 6/394; an-Nasa'i, 2/204; at
Trrmidzi, 2/252; dan Ibnu Majah, 1/393. Syaikh kami berkata dalam al-Irwa ', 
2/183, "Saya katakan, Sanadnya shahih.11 



urus, berilah berkah pada apa yang Engkau berikan kepadaku, 
jagalah diriku dari kejelekan apa yang Engkau tetapkan. Sesung
guhnya Engkau yang menetapkan keputusan, dan tidak ada 
orang yang memutuskan ketetapan kepadaMu. Sesungguhnya 
orang yang Engkau cintai tidak akan terhina. Mahasuci Engkau, 
wahai Rabb kami dan Mahatinggi Engkau'." 

Diriwayatkan oleh Imam yang Lima. 537 

Ath-Thabrani dan al-Baihaqi menambahkan, 

-~~\c~~'lj 
"Dan orang yang Engkau musuhi tidak akan mulia. "538 

An-Nasa 'i menambahkan di akhirnya dari jalan lain, 

-~1jc;11~j 
~~ 

"Dan semoga Allah melimpahkan shalawat kepada 
Nabi."539, 540 

Dalam satu riwayat milik al-Baihaqi dari Ibnu Abbas i;,,.~, 

beliau berkata, 
,J ,.., aO " "" J l J 
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"Rasulullah ~ mengajarkan kepada kami suatu doa yang 

kami baca dalam qunut di Shalat Shubuh. 11 

537 Shahih: Diriwayatkan oleh Ahmad, 1/199, 200; Abu Dawud, 2/63; an-Nasa'i, 
3/248; at-Tirmidzi, 2/329; dan lbnu Majah, 1/372; serta dishahihkan oleh 
syaikh kami dalam al-Irwa ', 2/172. 

538 Shahih: Diriwayatkan oleh ath-Thabrani dalam al-Kabir, 3/73, 74, 75; dan 
al-Baihaqi, 2/209 dan 3/38. Syaikh kami berkata dalam Shi/at ash-Shalat, 
hal. 180, "lni adalah tambahan yang shahih dalam hadits ini, sebagaimana 
dikatakan oleh al-Hafizh dalam at-Talkhish, dan saya telah mentahqiqnya 
dalam sumbemya.11 

539 Dalam naskah B tercantum, rL j ._;Ji Ji,- "kepada Nabi dan juga mencurah
kan keselamatan (kepada beliau)."', 

540 Dhaif Diriwayatkan oleh an-Nasa'i, 3/248. Syaikh kami berkata dalam Shi/at 
ash-Shalat, hal. 180, "Sanadnya dhaif, dan telah didhaifkan oleh al-Hafizh 
lbnu Hajar al-Asqalani, az-Zarqani, dan yang lainnya. 11 Kemudian syaikh kami 
berkata, "Telah shahih dalam hadits yang menyebutkan bahwa Ubay bin 
Ka'ab menjadi imam dalam shalat Qiyam Ramadhan, bahwa dia bershalawat 
kepada Nabi ~ di akhir qunut, dan itu terjadi pada masa pemerintahan Umar. 
Hadits ini diriwayatkan oleh lbnu Khuzaimah dalam Shahihnya, no. 1097 .... 11 



Dan dalam sanadnya terdapat kelemahan.541 

~2453'> Dari Abu Hurairah ~, beliau berkata, Rasulullah ~ ber
sabda, 
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"Apabila salah seorang dari kalian sujud, maka janganlah 
dia turun sujud sebagaimana unta akan menderum, dan hendak
nya dia meletakkan kedua tangannya sebelum kedua lututnya." 

Dhiwayatkan oleh Imam yang Tiga. 542 

Hadits ini lebih kuat daripada hadits Wa 'il bin Hujr yang 
berbunyi, ,. 
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"Aku melihat Rasulullah ~ apabila bersujud, beliau mele

takkan kedua lututnya sebelum kedua tangannya." 
Dhiwayatkan oleh Imam yang Empat;543 karena hadits yang pertama 

mempunyai syahJd (penguat) darl hadits Ibnu Umar yang dishabibkan oleh 

Ibnu Kbuzaimah544 dan disebutkan oleb al-Bukhari secara mtlaHaq dan 

541 Dhaif Diriwayatkan oleh al-Baihaqi, 2/210, dan didhai:fkan oleh syaikh kami 
dalam al-Irwa', 2/174. 

542 Shahih: Diriwayatkan oleh Abu Dawud, 1/222; an-Nasa'i, 2/207; dan at
Trrrnidzi, 2/58. Syaikh kami berkata dalam al-Irwa ', 2/78, 11Ini adalah sanad 
yang shahih. 11 Hadits ini telah dinyatakan berillat dengan sesuatu yang tidak 
mencederai, dan syaikh kami telah menjawab hal itu dalam al-Irwa ', maka 
silahkan Anda lihat di sana. Dan syaikh kami memiliki sebuah risalah ten
tang penshahihan hadits ini dan pencelaan darinya, yang berjudul Izalah 
asy-Syukuk 'an Hadits al-Buruk. 
Catatan penting: Penyandaran hadits ini kepada at-Tirmidzi dengan lafazh 
ini tidaklah bagus, karena hadits ini pada at-Tirmidzi dengan lafazh, . 

. 1,.:J1 !J·· .:;":L:, ._; !),~ !_(J..>i ~ i.r--:-- .)'! .. '-5', ~ r . .. 
11 (Apakah) salah seorang di antara kalian bersengaja, l~lu dia menderum 
dalam shalatnya seperti menderumnya unta. 11 

543 Dhaif: Diriwayatkan oleh Abu Dawud, 1/222; an-Nasa 'i, 2/206, 234; at-Tir
midzi, 2/56; dan lbnu Majah, 1/286. Syaikh kami berkata dalam al-Irwa ', 
2/76, 11Ini adalah sanad yang dhaif. 11 Kemudian syaikh kami berbicara pan
jang lebar dalam menjelaskan kedhaifannya pada tempat yang telah diisyarat
kan di atas, dan dalam adh-Dha'ifah, no. 929, dan Tamam al-Minnah, hal. 193 
dengan penjelasan yang tidak akan Anda dapatkan dalam kitab manapun. 

544 Shahih: Diriwayatkan oleh lbnu Khuzaimah, 1/318, dan dishahihkan oleh 



mauqqf.545 

~246~ Dari lbnu Umar ~, 
0 0 _ ,,,.;, 0 J ,,,,, ,,,,. ,,,,, -:- • , \\" ,, • ~ I\ ~ , 1c. ,, • ~ I\ , , , , -:- , 546 ... :: ~ ll u" I. I -:- ~ 

~~ ,r..5~ ,,. _) Lr r..S~ o-½ ~.J #•"' , ~ .)!' U 
-;. ,,,, ""- ,,,,., 0 .t,~;.J\ ~l, '\1.1' ,-:· •. , ~')U ja_c', -:•,11 'ic. 

n • ,,• ,::._) ~ ~.J '.J ~ Lr 

"Apabila Rasulullah • duduk untuk bertasyahud, beliau 
meletakkan tangan kirinya di atas lutut kirinya, cl.an yang kanan 
di atas yang kanan, dan beliau menggenggam jarinya (seperti) 
membentuk hitungan 53, dan memberi isyarat dengan jari te
lunjuknya." Dirlwayatkan oleh Muslim. 

Dalam suatu riwayat milik beliau, 
0 ,,,,,, ,,,,. ,,,,, ,,,,. 

.,1-:· ~I \ ~ ·" IL, 'Ui' ,1 ,te ~Loi -:- ,:: , i'+=',<-:?:l?:'::._)~~::. ~.J 

"Dan beliau menggenggam semua jari-jarinya dan memberi 
isyarat dengan jari yang di samping ibu jari (yakni jari telun
juk). "547 

~247~ Dari Abdullah bin Mas'ud ~, beliau berkata, 
,,,,, ,,,,.oo -;_,,,,. ,,,,. l J ; O 

b~I :Jtl1 ~l;,.\ 1.-:.. \SI :JW ~ .wl J0 

,, 12.JI ,::_~l\ .. .... .. \- ~ ~ -~ ,,,. ~.) .. ~ ,_. 

,;J~;j ;u, 1;.jj ~1 ~r ~ r~l ,b(~~ b~ .~~ ~ 
, __ ~r-- ,~, ~, il, --i ~ t , __ ~r ,-=~ J ~, ~, .:)~ 1c.--~ ,~, 
~ !J !:, !:, ~ ~ ~ -- -- • -- 4.5" J " r 

,,,.,, -;. 0 , ,'!,,,,,, , ,,.,,: 
• J j_:j ~\ ~\ ~tc.1J1 -: ·~.£_::,, :;;~ '~ 0 

J ,,,, ;~ \~ ~, 
,§- " '" !' • • ; <Y ~ ~ ~.)J . ~ 

"Rasulullah • menoleh kepada kami dan bersabda, 'Apa
bila salah seorang dari kalian shalat, maka hendaknya dia mem
baca, 'Segala penghormatan, shalat-shalat, dan kalimat-kalimat 

syaikh kami dalam al-Irwa ', 2/77 berdasarkan syarat Muslim, dan beliau 
mengutip pemyataan shahihnya hadits ini dari sejumlah hafizh. 

545 Diriwayatkan oleh al-Bukhari secara mu'allaq, 1/202. 
546 Dalam naskah C tercantum, , 4 ~~:] "untuk bertasyahu<f', sedangkan yang ter

cantum dalam ash-Shahih adalah, )~~~II,.;, "dalam tasyahu<f'. 
547 Diriwayatkan oleh Muslim, 1/ 408, 409. · 



yang baik adalah untuk Allah. Semoga kesejahteraan terlimpah
kan kepadamu, wahai Nabi, begitu juga rahmat dan berkahNya. 
Kesejahteraan juga semoga terlimpahkan kepada kami dan 
hamba-hamba Allah yang shalih. Aku bersaksi bahwa tiada tu
han yang berhak disembah selain Allah dan aku bersaksi bahwa 
Muhammad adalah hamba dan utusanNya.' Kemudian hendak
nya dia memilih doa yang disukainya dan berdoa dengannya'." 

Muttafaq 'alaih, dan lafazhnya adalah milik al-Bukhari. M8 

Dalam riwayat an-Nasa 'i disebutkan, 
,!. --~J, \:~Le ,,, ., .~, 1·; J,.,,,, ,~? 

•~\,,}:,-:_ • M u°fi 0 i..r.- ~ \;,) 

"Kami <lulu mengucapkan sebelum diwajibkannya tasya
hud kepada kami. "549 

Dalam riwayat Ahmad disebutkan, 
..., -;. -;. .J. ,,,.. ~ ,,.,-;. 

"'\fl\~~,,,,,--,,,, "'"':.:~J,~"'\'.:. .iii~~ fl\~, • u-"' \,;J _, M u 0.r 'J ,--4--... ~ o...,.u.;., ~ IS:'"' u 
M!,. 

"Bahwa Nabi * mengajarkan tasyahud kepadanya dan 
memerintahkannya untuk mengajarkannya550 kepada orang
orang. "551 

Dalam riwayat Muslim dari Ibnu Abbas ~, beliau berkata, 

bC-:i;J1 b~ ~, bt--(j1 bW1 ::i!~.u, 12'~ ~ ~, j· ,,,, S~ ·: J_J • .. ,.., ,,,,,. .. --~.... ~_) 
I 

.... ~ 
"Rasulullah * mengajarkan tasyahud kepada kami, 'Segala 

penghormatan, berkah, shalat-shalat, dan ucapan-ucapan yang 

548 Diriwayatkan oleh al-Bukhari, 1/212; dan Muslim, 1/301. 
549 Diriwayatkan oleh an-Nasa'i, 3/40, dan ini terluput dari saudara az-Zuhairi, 

di mana dia menyandarkannya kepada al-Kubra. 
550 Dalam naskah C tercantum, ~ "mengajarkan", dan inilah yang sesuai de

ngan yang terdapat dalam al-Musnad. 
551 Dhaif: Diriwayatkan oleh Ahmad, 1/376. Syaikh Syu'aib al-Ama'uth berkata 

dalam komentar beliau terhadap al-Musnad, "Ini adalah sanad yang dhaif, 
karena ia terputus, Abu Ubaidah lbnu Abdullah bin Mas'ud tidal{ mendengar 
dari ayahnya, dan Khushaif -yal{ni lbnu Abdurrahman- diperselisihkan pada
nya.11 



baik adalah untuk Allah ... ,' sampai akhir552."553 

~248~ Dari Fadhalah bin Ubaid ~, beliau berkata, 

1c=-, 1 -:..~ ~,, iul ~ ~,, .(;~ •· ' ~ )t;: ~ .CUI j · '' ' ' ,s-~ r.) , :. " r.) ,, 'ZJ§- " .:) _>J, ~.) ~ 

t~ F~i ~ \Sb :JW ~\c~ ? ,\~ ~ :JW '~ ~\ 
.;U. ~ ~~ :.{ '~ .. fl\ 1~, 1 :; .. ~ :.{'~~\ill\'.(;' ~ 
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,.... \ 4;,~ ........ \ ,.... .... ,.... 

"Rasulullah ~ mendengar seorang laki-laki yang berdoa 
di dalam shalatnya, tapi dia tidak mengagungkan Allah554 dan 
tidak bershalawat kepada Nabi ~- Maka Nabi ~ bersabda, 'Orang 
ini terburu-buru.' Kemudian beliau memanggilnya dan bersabda, 
'Apabila salah seorang dari kalian berdoa, maka hendaknya dia 
memulainya dengan mengagungkan555 Rabbnya dan menyan
jungNya, kemudian bershalawat kepada Nabi ~, kemudian baru 
berdoa dengan apa yang dia inginkan'." 

Diriwayatkan oleh Ahmad dan Imam yang Tiga, serta dishahihkan 

oleh at-Tirmidzi, Ibnu Hibban, dan al-Hakim. 556 

552 (f eks lengkapnya adalah, 

f~ ,ilSJ.j ~I h;..jj ~I 4f\ ~ f'i:ll ,~ .:;~I .:;Ip! .:.;l5j~I .:.;~\ 
-~1 J, • , , I~ q ~.t, ,;.ti ':ll 4.11 ~ _:,t 4~.t , : ·- 11 • 11 ~I .:>~ i;., ~ , .r"J ..., J ~ ~ ..., ~1.."2-1 , , ., t.J""J -

"Penghormatan yang penuh berkah, shalat, dan puji-pujian yang baik adalah 
milik Allah. Semoga keselamatan tercurah untukmu, wahai Nabi, begitu juga 
rahmat Allah dan berkahNya. Semoga keselamatan tercurah untuk kami dan 
hamba-hamba Allah yang shalih. Aku bersaksi bahwasanya tidak ada tuhan 
yang berhak disembah, kecuali Allah, dan aku bersaksi bahwasanya Muham
mad adalah Rasulullah." Ed. T.). 

553 Diriwayatkan oleh Muslim, 1/302. 
554 Dan dalam naskah C tercantum, .:iii~~-' "dan tidak memuji Allah", dan saya 

menetapkan apa yang tercantum dalam kedua naskah manuskrip, karena ia 
sesuai dengan yang terdapat dalam Sunan Abi Dawud, karena redaksi ini 
adalah miliknya, dan karena munculnya pada selain satu sumber rujukan 
saja, demikian pula bersama sebagian rujukan di dalamnya terdapat lafazh 
pengagu1;1gan, dan dalam riwayat Ibnu Khuzaimah, 1/351 tercantum, ..,i >->; ~ 
;j%-~ ~j iiil "dia tidak memujiAllah dan tidak mengagungkanNya. 11 

555 Dalam naskah C tercantum, -:1:~ "dengan memuji", dan inilah yang sesuai 
yang terdapat dalam Sunan Abi Ifawud, karena redaksi ini adalah miliknya. 

556 Hasan: Diriwayatkan oleh Ahmad, 6/18; Abu Dawud, 2/77; an-Nasa'i, 3/44; 
at-Tirmidzi, 5/517; lbnu Hibban, 5/290; dan al-Hakim, 1/230, 268. Syaikh 
kami berkata dalam Fadhl ash-Shalah, hal. 86, "Sanadnya hasan. 11 Dan beliau 



"Basyir bin Sa'ad berkata, 'Wahai Rasulullah, Allah meme
rintahkan kepada kami agar bershalawat kepada Anda. Lalu 
bagaimana kami bershalawat kepada Anda?' Nabi ~ diam, ke
mudian bersabda, 'Ucapkanlah, 'Ya Allah, limpahkanlah shalawat 
kepada Muhammad dan keluarga Muhammad sebagaimana 
Engkau telah melimpahkan shalawat kepada keluarga lbrahim.557 

Berilah keberkahan kepada Muhammad dan keluarga Muham
mad sebagaimana Engkau telah memberi keberkahan kepada 
keluarga Ibrahim di antara penduduk alam semesta, sesung
guhnya Engkau Maha Terpuji lagi Mahaagung.' Adapun salam, 
maka itu sebagaimana telah kalian ketahui'."558 

Diriwayatkan oleh Muslim. 559 

Ibnu Khuzaimah560 menambahkan di dalamnya, 

y\;j")Lo 0
• ~13.:L ~o': \S\~ l.::..~~ ~ ~M M~~Mc..z-M 

"Bagaimana kami bershalawat kepada Anda apabila kami 
hendak bershalawat kepada Anda di dalam shalat kami?" 

menyatakannya shahih lighairihi dalam Shahih Abi Dawud, 1/278. 
557 Dalam naskah B tercantum, ~I).! ~T ~,j ~I).! Js. "kepada Ibrahim dan ke

pada keluarga Ibrahim", dan saya tidak menetapkannya karena bertentangan 
dengan kedua naskah manuskrip dan dengan lafazh yang terdapat dalam 
Shahih Muslim. 

558 Dalam riwayat Muslim tercantum, 
1
.::jc. l; L.S "sebagaimana telah benar-benar 

kalian ketahui." 
559 Diriwayatkan oleh Muslim, 1/305. 
560 Hasan: Diriwayatkan oleh lbnu Khuzaimah, 1/352, dan dihasankan oleh 

al-A'zhami dalam komentar beliau terhadap Shahih Jbnu Khuzaimah dan 
disetujui oleh syaikh kami. 



~250t Dari Abu Hurairah •, beliau berkata, Rasulullah ~ ber
sabda, 

., -; ~ ,,,,,,, J, ,,,,, , ,;. ) 0 0 ~ ... ..,, ,,,., -:'I.••'\·,~,\ J•l,... .... , 0 "'I • .... _.l,:- •' , ... , ,.....,,..."\•\ ~~a..e 4-J : 1.....a.J,,._,, .·..,oJJlu.J•"..,. .. ,J~--'>- ~ ~ 
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.:...o'J,,, ,~QI~ G:,l\ ~ .~...o'J,,, , ~ ::\\ ~1.li. ~...o'J,,, (~ ~1.li. .~...o ....,--....... ,,,,., ...,/ .. ,,,., ,,,, v..-. ~ • v,,,,,.. • • ...,-,,,,, ,,, ,,, ... 

. J\;-5.J\ ~· ,,,•\ 8 "'A • ,,,,., .. ,,,,.. ,,,,, ,,,,.,.f'-"1 ,,, ,,, 

"Apabila salah seorang dari kalian telah bertasyahud, maka 
hendaknya dia berlindung kepada Allah dari empat hal, dengan 
mengatakan, 'Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada
Mu dari siksaan Neraka Jahanam, siksa kubur, fitnah kehidupan 
dan kematian, serta dari kejahatan fitnah al-Masih Dajjal'." 

Muttafaq 'alaih. 561 

Dalam suatu riwayat Muslim, 
562 t O ,J ,,,. ~; 

• 

0 

• ~\ --'-&-S.U\ -: F. J ~\ t· ,...-:- 111 ~ ... ~ ~ ~ ... ... 

"Apabila salah seorang dari kalian selesai dari tasyahud 
akhir."563 

~251 t Dari Abu Bakar ash-Shiddiq •, bahwa beliau pemah ber
kata kepada Rasulullah ~, 

I ,... 

ciJ; ~:.·l; c.:11; ~I ~I: H :Jli ,j)L, j ~ ~;i ;\c~ ·· •i;:. .. ..~ u- ..... ......... ..r ~ 
6' o :;; o O ,,,,,,, o,; ~ ,-!, o ,,,,, ,,,,,,, -~·r ,11~ ~ o-- • .-- ., • • • u ,~\ ~\ ~··ll1, · .-- ~-- s·~·<" 

'->--.)!j ... ,,, ~ ~~# ~ -~ ~ J ~ ...... .. ...... 

0 ,,,,, , ,,,, 0 0-; :Z: 
.' _"'\\ , ~ ::::. \\ ~\ ~\ r-e-J" .)y-- ~ 

"Ajarkanlah kepadaku sebuah doa yang aku baca dalam 
shalatku." Beliau bersabda, "Ucapkanlah, 'Ya Allah, sesungguh
nya aku telah banyak menganiaya diriku sendiri, dan tidak ada 
yang mengampuni dosa-dosa kecuali Engkau. Oleh karena itu, 
ampunilah dosa-dosaku dan berilah rahmat kepadaku. Sesung-

561 Diriwayatkan oleh Muslim, 1/ 412, dan disandarkan oleh al-Hafizh dalam al
Fatll,, 2/318 kepada Muslim saja, dan itulah yang benar. 

562 Dalam riwayat Muslim tercantum, /2 \ii "akhir'. 
563 Diriwayatkan oleh Muslim, 1/ 412. , 



guhnya Engkau Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. 11 

Muttafaq 'alaih. 564 

~252~ Dari Wa 'il bin Hujr ., beliau berkata, 
, o , o' .e ,,.,, ,,,,, ,,,,, 1,/J ,,,. ~ 

::--!lo. ........ •4-,,\ .... ; .... , "'ti .. • .... ~ .... ~ .... , -:\?'-: ~\~~~I ........ ! "\ .... - ..)J. --~ /t,)\.,,.,,,,J -~ If' (j°'-9 '~ IV' !_, •• _,,c \ .. ' ,,,,,,,,. .. __,.. ... .. -- ~;. \..... .. 
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.[~\S".;.)j] ~I ~jj r=)~ r~1 :~4 ~j ,~\S";.j ~I 

"Saya telah shalat bersama Nabi ~, beliau salam ke kanan 
beliau ( dengan mengucapkan), 'Assalamu 'alaikum warahmatullahi 
wabarakatuh,' dan ke kiri beliau (dengan mengucapkan), 'Assalamu 
'alaikum warahmatullahi [ wabarakatuh ]565' . 11 

Diriwayatkan oleh Abu Dawud dengan sa.nad566 yang shahih. 567 

~253~ Dari al-Mughirah bin Syu'bah ., 
.,,,,. ' ~ ' ,,,,, 0 ,,,, -.,JJ J, ,,,,. ~ 

'JI ;~ Zll il ~l i :f~ ~~ :J ;~ ~ J~ 0t ~ ~\ 01 
' ,,,,.. ,,,,,. .,,. ... 0 .. .. ,!. 

a\; --l ~' -~~ ~~ $ J ~j ,~1 ~j dllji ~ ,~ ~f 
,o O ,,,,, ,,,,, ,,,,, -; 

"'--1 1 ~,! "'....ti 1· ,-:•..- .... , ................. , .... , ~·, .... , ........ 0 li 0 I, .... , 
.,Ji.> ~ .Ji.> ~ ~· lJ '~ \.o.l .... .llJ ,c- . c- \.o.l . ,,,,..,,.,,. .. ,,,,, ,,,,, .. ,,,,,,,. 

* 

"Bahwasanya Nabi ~ biasa membaca di setiap usai shalat 
fardhu, 'Tiada tuhan yang berhak disembah kecuali Allah se
mata, tidak ada sekutu bagiNya. Hanya milikNya kerajaan (se-

564 Diriwayatkan oleh al-Bukhari, 1/211; dan Muslim, 4/2078. 
565 Tambahan dari naskah B dan C, dan naskah-naskah Abu Dawud berbeda

beda antara menetapkan dan membuangnya. Al-Hafizh lbnu Hajar berkata 
dalam Nata 'ij al-Ajkar, 2/222, "Ini adalah haclits yang diriwayatkan oleh Abu 
Dawud dan as-Sarraj, dan saya tidak melihat dalam riwayat mereka terdapat 
lafazh ilSJ.j 'dan keberkahanNya' dalam (salam) yang kedua. 11 Syaikh kami, 
al-Albani berkata dalam Tamam al-Minnah, hal. 171, "Dalam naskah-naskah 
Sunan Abi Dawud yang saya teliti, tidak terdapat lafazh its J.j 'dan keberkahan
Nya' dalam salam yang kedua, namun ia hanya dalam salam yang pertama 
saja." Ini disebutkan oleh saudara asy-Syalahi dalam at-Tibyan, 4/158. 

566 Dalam naskah C tercantum, "dengan isnadyang shahih. 11 

567 Shahih: Diriwayatkan oleh Abu Dawud, 1/262. Syaikh kami berkata dalam 
Tamam al-Minnah, hal. 171 setelah beliau menyebutkan pemyataan shahih 
dari al-Hafizh, "Dania memang benar sebagaimana dikatakan oleh al-Hafizh 
~-" Dan beliau mengutip dalam al-Irwa', 2/32 pemyataan shahihnya ha
dits ini dari Abdul Haq al-Isybili dan an-Nawawi. 



mesta) dan segala puji hanya bagiNya. Dia Mahakuasa atas se
gala sesuatu. Ya Allah, tidak ada yang (bisa) mencegah apa yang 
Engkau berikan dan tidak ada yang (bisa) memberi apa yang 
Engkau cegah. Harta kekayaan seseorang tidak bermanfaat 
(untuk menyelamatkan dirinya) dari (siksa)Mu. 11 Muttafaq 'alaih.568 

~254, Dari Sa'ad bin Abi Waqqash ~, [beliau berkata],569 

, ,; +,IJ ,,,,,, .1 ,,,,,, ,,,,,, vJJ,. 1 ,... ,.., ~ 

& ~ ~;., ~J ~\ :~~ J j~ ~ ~;;~:; 0t ffi ~\ J~j 01 
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.)..ill yl~ ~ ~ ~;.~ ,Q:J\ ti~~~~;.~ 
,,,,. ,,,,,, ,,,,. ,,,,, 

11 Bahwasanya Rasulullah ~ biasa berlindung dengan ka
limat-kalimat berikut di setiap usai shalat, 'Ya Allah, sesungguh
nya aku berlindung kepadaMu dari sifat bakhil, aku berlindung 
kepadaMu dari sifat pengecut, aku berlindung kepadaMu dari 
dikembalikan ke umur yang paling hina, aku berlindung kepada
Mu dari fitnah dunia, dan aku berlindung kepadaMu dari siksa 
kubur' .11 Diriwayatkan oleh al-Bukhari. 570 

~255, Dari Tsauban ~, beliau berkata, 
I 

~I :Jlij ,~")U ~I _);S: .. I ~~ (y J~1 ISl ffi ~I Jn 0~ 

• i--<...Ji-- J~I 11 G c.k--w /~I~-- / ~I ~t r-,!.r ~ ~ __ . * ~ • r )J r 
11 Apabila Rasulullah ~ selesai shalat, beliau beristighfar 

kepada Allah tiga kali571 dan membaca, 'Ya Allah, Engkau-lah 
Pemberi keselamatan, dan dariMu-lah keselamatan, Mahasuci 
Engkau, wahai Tuhan Pemilik keagungan dan kemuliaan' .11 

Diriwayatkan oleh Muslim. 572 

568 Diriwayatkan oleh al-Bukhari, 1/214; dan Muslim, 1/415. 
569 Tambahan dari naskah A 
570 Diriwayatkan oleh al-Bukhari, 4/27-28. 
571 Dalam naskah C tercantum, G")(5 )~~ ··! 11beliau beristighfar tiga kalt1', dan inilah 

yang sesuai dengan lafazh dalam ash-Shahih. 
572 Diriwayatkan oleh Muslim, 1/414. 



~256, Dari Abu Hurairah ., dari Rasulullah ~, beliau bersabda, 
o '1' A ~ ,,,,. ,,,,. l ,,,,,, ,,,,. :;; ,,,,. ,,.., ,,,,,. 1,/,J, J i ,,. '-: :. .N,,. \j~ ~\ j_j..-- '-:0:.~-- \j~ 0~ -1(" ,..J ::i ~\ ,,.,, ,,. ~,,. 
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11 Barangsiapa yang bertasbih kepada Allah setiap selesai 

shalat sebanyak 33 kali, bertahmid kepada Allah 33 kali, dan 
bertakbir kepada Allah 33 kali, sehingga semuanya berjumlah 
99, dan seterusnya membaca genap seratus, 1Tiada tuhan yang 
berhak disembah kecuali Allah semata, tiada sekutu bagiNya, 
miliknya kerajaan dan segala puji bagiNya, dan Dia Mahakuasa 
atas segala sesuatu,1 niscaya kesalahan-kesalahannya diampuni 
meskipun seperti buih lautan. 11 Dirlwayatkan olehMuslim.574. 575 

~257, Dari Mu1adz bin Jabal ~, bahwa Rasulullah ~ bersabda 
kepadanya, 

,, ' ,,,,. J 

JJ}~ Jc ~i ~\ :J~ 0i ~~ $ _;.~ ~~ '1 ;~~ ~ ~ji 

-~~4 :.r,:,.:j JJfaj 
11Aku memberimu wasiat, wahai Mu1adz, 1Janganlah sekali

kali kamu tinggalkan di setiap usai shalat untuk mengucapkan, 
1Ya Allah, berilah pertolongan kepadaku untuk berdzikir (meng
ingat dan menyebut)Mu, bersyukur kepadaMu, dan beribadah 
dengan baik untukMu1 

•
11 

Dirlwayatkan oleh Ahmad, Abu Dawud, dan an-Nasa'i dengan sanad 
yang kuat. 576 

573 Dalam naskah C tercantum, ;].., 11walaupun11 • 
574 Diriwayatkan oleh Muslim, 1/418. 
575 Demikian yang tercantum dalam ketiga manuskrip, sedangkan dalam Subul 

as-Salam terdapat tambahan, yaitu: 11Dan dalam riwayat lain disebutkan 
bahwa takbir tiga puluh empat kali. 11 

Saya katakan, Itu adalah riwayat Muslim dari hadits Ka'ab bin Ujrah, 1/ 418. 
576 Shahih: Diriwayatkan oleh Ahmad, 5/244; Abu Dawud, 2/86; dan an-Nasa'i, 



~258~ Dari Abu Umamah ., beliau berkata, Rasulullah ~ ber
sabda, 
~ ,.... 0 , O ,,,,, iJJJ J O ,,,,. - .-;. ,,,,, 
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.~_;jl 
"Barangsiapa yang membaca ayat kursi setiap selesai shalat 

fardhu, niscaya tidak ada yang menghalanginya masuk surga 
kecuali kematian. 11 

Dirlwayatkan oleh an-Nasa 'i, dan disbahlhkan oleh lbnu ffibban. 577 

Ath-Thabrani menambahkan,578 

~ 0 ~<1 ~1 ~ ~ ~ j 
"Dan 'Qulhuwallahu ahad (Surat al-Ikhlash)'. 11 

~259~ Dari Malik bin al-Huwairits ., beliau berkata, Rasulullah 
~bersabda, 

"Shalatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku shalat. 11 

Dirlwayatkan oleh al-Bukhari. 579 

3/53; serta dishahihkan oleh syaikh kami dalam Shahih at-Targhib, 2/259. 
577 Shabih: Diriwayatkan oleh an-Nasa'i dalam al-Kubra, 6/30, dan dishahihkan 

oleh syaikh kami dalam ash-Shahihah, 2/661. 
578 Munkar. Diriwayatkan oleh ath-Thabrani dalam al-Kabir, 8/114. Syaikh 

kami berkata dalam ash-Shahihah, 2/662 mengomentari pemyataanjayyid 
dari al-Mundziri dan al-Haitsami terhadap hadits ini, "Saya katakan, Justru 
tambahan ini adalah batil; karena seorang yang tertuduh dusta sendirian 
dalam meriwayatkannya, sebagaimana telah saya jelaskan dalam kitab yang 
lain, no. 6012, pada jilid ketiga belas, dan hal itu samar pada saudara kami, 
Syaikh Muqbil al-Yamani dalam komentar beliau terhadap Ta/sir Ibni Katsir, 
1/546." Dari sini diketahui kesalahan saudara az-Zuhairi manakala beliau 
berkata dalam komentar beliau terhadap Bulugh al-Maram, 1/86, "Sanad
nyajayyid (baik), sebagaimana dikatakan oleh al-Mundziri dalam at-Targhib 
dan al-Haitsami dalam al-Majma'. 11 

579 Diriwayatkan oleh al-Bukhari, 1/162-163. 



~260~580 Dari Imran bin Hushain t.P-fo, beliau berkata, Rasulullah 
~ bersabda kepadaku, 

-~ 'i:i ~3 ~I 0\,; ,\~W E~3 ~I 0\,; ,~\; 1 .-:.. ;:·~--- \1; --- --- rf; ---<r 
"Shalatlah dengan berdiri, jika kamu tidak mampu, maka 

dengan duduk, jika kamu tidak mampu, maka dengan berbaring 
di atas lambung (miring)."581 

Diriwayatkan oleh al-Bukhari.582 

~2613'> Dari Jabir ., 

J:?~~1 Jc~ :J\ij ,~ LS) ,~~l:3 Jc~ ~_;J J~ ~ ~1 Si 
,_. ,,,,, ,,... .... ., .,,, ,,,., ,,,,, .. .:,. 
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"Bahwasanya Nabi ~ bersabda kepada seorang laki-laki 
yang sakit yang shalat di atas bantal, lalu beliau melemparkan 
bantal tersebut, dan beliau bersabda, 'Shalatlah di atas tanah jika 
kamu mampu, dan jika tidak, maka dengan memberi isyarat, dan 
jadikan sujudmu lebih rendah daripada rukukmu'." 

Dirlwayatkan oleh al-Baihaqi deogan sanad yang kuat, 583 akan tetapi 

580 Saya katakan, Hadits ini dan yang setelahnya telah gugur dari naskah A, 
namun kedua hadits ini tercantum dalam naskah B dan C. 

581 Dalam naskah C tercantum, ij~ '1u "dan jika tidak mampu, maka hendaklah 
engkau berisyaraf', dan pada catatan kakinya terdapat perkataan ash-Shan'ani 
dalam Subul as-Salam, "Kami tidak mendapatkannya dinisbatkan pada naskah
naskah [!ul11-gh al-Maram, dan al-Bukhari telah meriwayatkannya tanpa per
kataan r,Jti ':i)j 'dan jika tidak mampu, maka hendaklah engkau berisyaraf .... " 
Oleh karemi itu, saya tidak menetapkannya dalam bagian utama (naskah 
Bulugh al-Maram) ini, karena ia tidak terdapat dalam hadits tersebut, dan 
penyebutannya di sana adalah sebuah kekeliruan yang sudah berlangsung 
lama. Silahkan lihat Nashb ar-Rayah, 2/175 dan ad-Dirayah, 1/209, dan pe
nulis menyebutkannya secara benar dengan nomor 350. 

582 Diriwayatkan oleh al-Bukhari, 2/60. 
583 Shahih Jighairihi. Diriwayatkan oleh al-Baihaqi dalam as-Sunan al-Kubra, 

2/306, dan syaikh kami berkata dalam ash-Shahihah, 1/643, "Para perawi 
sanadnya adalah orang-orang yang tsiqat, dan ia tidak memiliki illat yang 
dapat mencederai keshahihannya selain 'an'anahnya Abu az-Zubair, karena 
dia adalah seorang mudallis, dan al-Hafizh Abdul Haq al-lsybili menyatakan
nya berillat dengan hal ini dalamAhkamnya, no. 1383 (dengan tahqiq saya), 
dan bersama dengan itu, al-Hafizh lbnu Hajar menegaskan dalam Bulugh 
al-Maram bahwa hadits ini kuat, wallahu a'lam, dan yang tidak diragukan 



Abu llatim menyatakan bahwa yang shahih adalah bahwa had.its ini maaqqf.584 

lagi adalah bahwa hadits ini dengan keseluruhan sanadnya adalah shahih." 
584 Syaikh kami berkata dalam Tamam al-Minnah, hal. 314, "Saya katakan, 

Akan tetapi perkataan Abu Hatim ini telah dikomentari oleh al-Hafizh dalam 
at-Talkhish bahwa tiga orang tsiqah telah meriwayatkannya secara marfu' 
yang mengisyaratkan bahwa yang benar adalah hadits tersebut marfu', dan 
memang benar sebagaimana yang beliau katakan ... Ia juga memiliki jalan
jalan periwayatan yang lain dan syahid yang diriwayatkan dengan sanad yang 
shahih dari Ibnu Umar, sehingga tidak ada keraguan dalam keshahihan 
marfu'nya hadits ini kepada Nabi ~ sebagaimana telah saya jelaskan di sana, 
kemudian saya mentakhrijnya dalam ash-Shahihah, no. 323." 



~262~ Dari Abdullah bin Buhainah ., 
J ; 
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"Bahwasanya Nabi ~ mengimami mereka Shalat Zhuhur. 
Beliau berdiri setelah dua rakaat yang pertama dan tidak duduk, 
lalu orang-orang ikut berdiri bersama beliau hingga ketika beliau 
hampir menyelesaikan shalat, dan para makmum tinggal me
nunggu salam beliau, beliau bertakbir dalam keadaan duduk 
dan beliau sujud dua kali sebelum melakukan salam, kemudian 
beliau salam." 

Diriwayatkan oleh Imam yang Tujuh586 dan ini adalah redaksi al-Bu

khari. 

585 Dalam naskah C tercantum, "Dan yang lainnya, berupa sujud tilawah dan 
sujud syukur." 

586 Diriwayatkan oleh Ahmad, 5/345, 346; al-Bukhari, 1/210; Muslim, 1/399; 
Abu Dawud, 1/271; an-Nasa 'i, 3/1, 19; at-Tirmidzi, 2/237; dan lbnu Majah, 
1/381. 



Dan dalam riwayat Muslim, 

~ ~ \; 0~ ,~~WI~,~~ ~j ~~ ('/ ~_P-
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"Beliau bertakbir pada setiap sujud sedang beliau dalam ke
adaan duduk dan orang-orang pun ikut sujud bersama beliau587 

sebagai pengganti duduk (tasyahud) yang beliau lupakan."588 

~263~ Dari Abu Hurairah ., beliau berkata, 

3~ SJ.. Jl ft;? ,p;~? '~~I~~ LS~l-~I~ 
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"Nabi ~ pemah melakukan salah satu shalat dari dua shalat 

siang hari dengan dua rakaat, lalu beliau salam dan beliau pergi 
ke sebuah potongan kayu di depan masjid, lalu beliau meletak
kan tangannya di atas potongan tersebut, dan di antara orang
orang tersebut ada Abu Bakar dan Umar, tapi mereka berdua 
segan untuk mengingatkan beliau. Orang-orang yang tergesa
gesa pun keluar ( dari masjid) seraya berkata, 'Shalat telah di
qashar?'589 Dan ada seorang sahabat yang diberi gelar oleh Nabi 

587 Dalam naskah C tercantum ~ '81 l;..:.,- j;._.;.- "beliau SU'J0Ud dan oranu-oran:g 'er ./.J.J , l> 

pun sujud bersama beliau", sedangkan yang terdapat dalam riwayat Muslim 
adalah, ~ J,81 ~~j "dan orang-orang pun sujud dua kali bersama beliau". 

588 Diriwayatkan oleh Muslim, 1/399. 
589 Demikian yang tercantum dalam naskah A dan C, dan ini sesuai dengan 

yang terdapat dalam Shahih al-Bukhari, 8/20. Sedangkan dalam naskah C 



~ dengan Dzulyadain (yang memiliki dua tangan) berkata, 
'Wahai Rasulullah, apakah Anda lupa ataukah shalat tadi telah 
diqashar?' Beliau berkata, 'Aku tidak lupa dan shalat tadi juga 
tidak diqashar.' Sahabat itu kembali berkata, 'Tidak, justru Anda 
telah lupa.' Lalu beliau shalat dua rakaat lagi dan salam, kemu
dian beliau bertakbir dan sujud seperti biasanya atau bahkan 
lebih lama, [lalu beliau mengangkat kepalanya dan bertakbir 
lalu beliau meletakkan kepalanya dan bertakbir lalu sujud seperti 
biasa atau bahkan lebih lama]590 lalu beliau mengangkat kepala
nya dan bertakbir." 

Muttafaq 'alaih, 591 clan lafazh ini adalah milik al-Bukhari. 

Dan dalam riwayat Muslim, 

"Shalat Ashar."592 

Sedangkan pada riwayat Abu Dawud,593 

~{~ OJ ~~ 

~ ~I \j~ j~ ~J41 j~ j~I :JW 
"Maka beliau ~ bertanya, 'Apakah Dzulyadain benar?' 

Maka orang-orang memberi isyarat, yakni, 'Ya'." 

Riwayat ini juga terdapat dalam Shahih al-Bukhari dan 
Muslim, namun dengan menggunakan lafazh, 

"Mereka berkata."594 

tercantum, .;..~\ "apakah shalat telah diqashar', dan ini sesuai dengan yang 
terdapat dalam Shahih al-Bukhari, 2/86. 

590 Tambahan dari Shahih al-Bukhari, dan jika tidak begitu, maka ia tidaklah 
terdapat dalam ketiga naskah manuskrip. 

591 Diriwayatkan oleh al-Bukhari, 2/86 dan 8/20; dan Muslim, 1/ 403. 
592 Diriwayatkan oleh Muslim, 1/ 404. 
593 Shabih: Diriwayatkan oleh Abu Dawud, 1/264 dan dishahihkan oleh syaikh 

kami dalam Shahih Abi Dawud, 1/188. 
594 Diriwayatkan oleh al-Bukhari, 2/86; dan Muslim, 1/ 403. 



Dan dalam satu riwayat milik beliau,595 

l I J _,. _,. J _,. 

.~) ~\ 4:~:; ~ ~ ~j 

"Dan beliau tidak bersujud hingga Allah meyakinkan beliau 
atas hal itu. 11 

~264}> Dari Imran bin Hushain ~, ,,. 
:;; J ,.., J :;; ,.,. J:. ·P.: ~ ~~4~3 ~ '~~ ~ ,'4:.,j Mi~~~\ 01 

"Bahwasanya Nabi ~ shalat mengimami mereka dan beliau 
lupa, maka beliau sujud dua kali, kemudian bertasyahud, kemu
dian salam. 11 

Diriwayatkan oleh Abu Dawud, at-Tirmidzi, -dan beliau menyatakan 

hadits ini hasan-, dan al-Hakim, dan beliau menshahihkan hadits ini. 596 

11 Apabila salah seorang di antara kalian ragu dalam shalat
nya dan dia tidak mengetahui berapakah jumlah rakaat yang 
telah dia lakukan, apakah tiga atau empat? Maka hendaklah dia 

595 Yakni, Abu Dawud, 1/266, dan didhaifkan oleh syaikh kami dalam Dha'if 
Abi Dawud, no. 100. 

596 Dhaif syadz. Diriwayatkan oleh Abu Dawud, 1/273; at-Tirmidzi, 2/242; dan 
al-Hakim, 1/323. Syaikh kami berkata dalam al-Irwa ', 2/129, 11Sanadnya 
shahih, kalaulah bukan karena lafazh ~ f 'kemudian beliau bertasyahud: 
adalah syadz sebagaimana yang tampak .... 11 Kemudian syaikh kami menjelas
kan sisi kesyadzannya, dan beliau mengutip dari sejumlah hafizh tentang ke
putusan hukum mereka terhadap lafazh ini dengan hukum syadz, di antaranya 
al-Hafizh Ibnu Hajar dalam al-Fath_, 3/99. 



membuang keraguannya dan kerjakan apa yang dia yakini, ke
mudian hendaklah dia sujud dua kali sebelum salam. Jika dia 
telah shalat lima rakaat, maka dua sujud tersebut telah mengge
napkan shalatnya [untuknya],597 dan jika dia telah shalat dengan 
sempurna ( empat rakaat), maka kedua sujud terse but akan men
jadi penghinaan terhadap setan." Dirlwayatkan oleh Muslim. 598 

"Rasulullah ~ melakukan shalat, dan ketika salam dikata
kan kepada beliau, 'Wahai Rasulullah, apakah terjadi sesuatu 
dalam shalat?' Beliau berkata, 'Apakah gerangan itu?' Mereka 
berkata, 'Engkau telah shalat dengan demikian [dan demikian]600'." 
lbnu Mas'ud berkata, Lalu beliau ~ melipat kedua kakinya dan 
menghadap kiblat, lalu beliau sujud dua kali kemudian salam, 
lalu beliau menghadap kepada kami dengan wajahnya seraya 
bersabda, 'Sesungguhnya bila terjadi sesuatu dalam shalat, maka 
saya akan menyampaikannya kepada kalian. Tetapi saya hanya
lah seorang manusia [seperti kalian]601 saya bisa lupa sebagai
mana kalian lupa, maka bila saya lupa, ingatkanlah saya. Dan 

597 Tambahan dari naskah B, dan ia tercantum dalam ash-Shahih. 
598 Diriwayatkan oleh Muslim, 1/ 400. 
599 Dalam naskah A dan B tercantum, ~1 "itu", sedangkan yang terdapat dalam 

ash-Shahihain adalah, i.111 "itu". 
600 Tambahan dari naskah B. 
601 Tambahan dari naskah B dan C, dan ini tidak terdapat dalam riwayat Muslim, 

sedangkan lafazh yang dibawakan oleh penulis adalah milik Muslim. 



apabila salah seorang di antara kalian ragu dalam shalatnya, 
maka dia harus mencari yang benar dan menyempumakan sha
latnya dengan kebenaran itu, kemudian hendaklah dia sujud dua 
kali'." Muttafaq 'alaih. 602 

Dalam riwayat al-Bukhari,603 

J "" , 0 .... 
o J O ,... ~ A ~ l ::~ ~ A : ~~ l-Q 
-~ i' 'r----:: i' 'p-

"Maka hendaklah dia sempurnakan, kemudian salam, ke
mudian sujud. 11604 

Dalam riwayat Muslim, 

. <1<?i1-- >L:)1 ~ ·::: \\ '~~~:::fl\ ~t f!_)O..J~ e . ~ ~ . . _!) ~ u ,- ,- .... .... ~ .... 

"Bahwasanya Nabi ffi sujud sahwi dua kali setelah salam 
dan bercakap-cakap. 11605 

Dan dalam riwayat Ahmad, Abu Dawud, dan an-Nasa 'i 
dari hadits Abdullah bin Ja'far secara marfu' (sampai kepada 
Rasul ffi), 

"" 0 ,,,,. ,,,,,, 
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"Barangsiapa yang ragu dalam shalatnya, maka hendaklah 

dia sujud dua kali setelah salam." Disbabibkao oleh lbou Khuzairnab.606 

602 Diriwayatkan oleh al-Bukhari, 1/111; dan Muslim, 1/ 400. 
603 Demikian yang tercantum dalam naskah B, dan ini lebih layak dari sisi ke

nyataannya, sedangkan dalam naskah Adan C tercantum, "Dan dalam riwayat 
milik al-Bukhari". 

604 Diriwayatkan oleh al-Bukhari, 1/111. 
605 Diriwayatkan oleh Muslim, 1/ 402. 
606 Dhaif Diriwayatkan oleh Ahmad, 1/205; Abu Dawud, 1/271; an-Nasa'i, 3/30; 

dan lbnu Khuzaimah, 2/116; serta didhai:Jkan oleh syaikh kami dalam Dha'if 
Sunan Abi Dawud, n. 101. 



"Apabila salah seorang di antara kalian ragu lalu dia bangkit 
berdiri rakaat yang kedua, dan dia telah berdiri dengan sem
purna, maka hendaklah dia meneruskan (shalatnya), lalu sujud
lah dua kali. Namun jika607 dia belum berdiri dengan sempurna, 
maka hendaklah dia duduk, dan tidak ada sujud sahwi baginya." 

Diriwayatkan oleh Abu Dawud, lbnu Majah, dan ad-Daraquthni, dan 
lafazh ini adalah millk ad-Daraquthni, dengan sanad yang dhaif.608 

~2683'> Dari Umar ~, dari Nabi ., beliau bersabda, 
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"Tidak ada kewajiban sujud sahwi bagi orang-orang di 
belakang imam; namun jika imam lupa, maka imam dan orang
orang di belakangnya wajib (sujud sahwi)." 

Diriwayatkan oleh al-Bazzar dan al-Baihaqi dengan sanad yang clhaif.609 

607 Dalam naskah A tercantum, .:iu "dan jika", dan inilah yang sesuai dengan 
lafazh yang terdapat dalam riwayat ad-Daraquthni. 

608 Diriwayatkan oleh Abu Dawud, 1/272; lbnu Majah, 1/381; dan ad-Daraquthni, 
1/378. Al-Hafizh berkata dalam at-Talkhish, 2/ 4, 11Porosnya ada pada J abir 
al-Ju'fi, dan dia ini dhaif sekali. 11 Syaikh kami berkata dalam al-lrwa ', 2/110, 
"Saya katakan, Jabir al-Ju'fi adalah seorang yang ditinggalkan (matruk) ha
ditsnya, dan dia telah dimutaba'ah (didukung) oleh Qais bin ar-Rabi' dari al
Mughirah bin Syubail. .. yang diriwayatkan oleh ath-Thahawi, dan Qais ini 
jelek hafalannya, dan dia juga dimutaba'ah oleh Ibrahim bin Thahman dari 
Ibnu Syubail. Saya katakan, Sanadnya shahih, para perawinya seluruhnya 
adalah orang-orang yang tsiqat. 11 Namun, hal itu dikomentari oleh az-Zuhairi 
bahwa dikhawatirkan mutaba'ah (riwayat-riwayat pendukung) tersebut ada
lah sebuah salah duga Hal itu karena beliau tidak pemah menemukan riwa
yat Ibrahim bin Thahman dari al-Mughirah, akan tetapi di antara keduanya 
ada Uabir] al-Ju'fi. 

609 Dhaif: Diriwayatkan oleh al-Baihaqi, 2/352 dan beliau mendhaifkannya. Al
Hafizh berkata dalam at-Talkhish, 2/6, "Diriwayatkan oleh ad-Daraquthni, 
dan pada sanadnya terdapat Kharijah bin Mush'ab, dan dia seorang yang 
dhaif." Syaikh kami menyatakannya berillat dengan sebab Kharijah dalam al
lrwa ', 2/131, dan syaikh kami mengingatkan bahwa dalam sebagian naskah 
Bulugh al-Maram, hadits ini disandarkan kepada at-Tirmidzi, seraya beliau 
berkata, "ltu keliru, dan boleh jadi kekeliruan itu berasal dari sebagian pe
nyalin." Saya katakan, 11Pasti, ia adalah kekeliruan dari sebagian penyalin, 
karena ketiga naskah manuskrip yang saya pegang, di dalamnya disebutkan 



~2693'> Dari Tsauban ., dari Nabi ~, beliau bersabda, 

-~~~ ·G~ .,, 1t, 
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"' ,, 

"Setiap kali lupa, ada (kewajiban) dua kali sujud setelah 
salarn. 11 

Diriwayatkan oleh Abu Dawud dan lbnu Majah dengan sanad yang 
dhaif.610 

~2703'> Dari Abu Hurairah ., beliau berkata, 

-~ 4S;:~ 1)1 9 j ~ .=.~~:J fG-!1 ,~~ 9 :j ~ ~~j f u~ 
"Kami sujud bersarna Rasulullah ~ pada 'Idzas Sama'un 

Syaqqat (Surat al-Insyiqaq),' dan 'Iqra' bismirabbika (Surat al-Alaq)'." 
Diriwayatkan oleh Muslim. 611 

~2713'> Dari Ibnu Abbas ~$, beliau berkata, 

~ ~ ~\ J"oJ,, ~t-- jj-- ,.)·~.t\\ "\-:" ~ ~.°j d, -:i\, 
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-~ 
"Surat Shad bukanlah terrnasuk dari yang harus sujud pa

danya, narnun sungguh saya telah rnelihat Rasulullah ~ sujud 
padanya. 11 

Diriwayatkan oleh al-Bukhari.612 

~2723'> Juga dari beliau, 

bahwa hadits ini disandarkan kepada al-Bazzar dan al-Baihaqi. 11 

610 Hasan lighl;lirihi Diriwayatkan oleh Abu Dawud, 1/272 dan Ibnu Majah, 
1/385. Syaikh kami berkata dalam al-Irwa ', 2/ 48, "Kesimpulannya secara 
global, maka hadits ini dhaif karena adanya Zuhair ini, akan tetapi ia memi
liki beberapa syahid yang membuatnya menjadi kuat, di antaranya hadits 
bah ini dan hadits-hadits lain yang telah saya sebutkan dalam Shahih Sunan 
Abi Dawud, no. 954. 11 

611 Diriwayatkan oleh Muslim, 1/ 406. 
612 Diriwayatkan oleh al-Bukhari, 2/50. 



"Bahwasanya Nabi ~ sujud pada Surat an-Najm." 
Diriwayatkan oleh al-Bukhari. 613 

~273~ Dari Zaid bin Tsabit ~, beliau berkata, 

_1-:·:. ~ ~H ,~· q \ ~ .. fl\ 1r-. ~J-J 
~ . -, . -~~ u ~ 

~;. 

"Saya membacakan Surat an-Najm kepada Nabi ~ dan 
beliau tidak sujud padanya." 

Muttafaq 'alaih. 614 

~274~ Dari Khalid bin Ma'dan, beliau berkata, 
0 ,, , 

. •::,, • ,, fE-" I !-- • , !'. \ -: • 
-~~ . o.Jr '-- ~ ,, ,, ,, 

"Surat al-Hajj diberi keutamaan dengan dua sujud." 

Diriwayatkan oleh Abu Dawud pada Kitab aJ-Marasil, 615 clan diriwa

yatkan juga oleh Ahmad serta at-Tirmidzi dengan sanad yang bersambung 

darl hadits Uqbah bin Amir, dan beliau menambahkan, 

"Barangsiapa yang tidak sujud pada keduanya, maka ja
nganlah membaca kedua ayat tersebut." 

Sanadnya dhaif.616 

613 Diriwayatkan oleh al-Bukhari, 2/51. 
614 Diriwayatkan oleh al-Bukhari, 2/51; dan Muslim, 1/ 406. 
615 Hasan: al-Marasil, Abu Dawud, hal. 113, dan ungkapan tersebut telah di

riwayatkan secara shahih dari Umar dan lbnu Abbas secara mauquf (berhenti 
sanadnya) pada keduanya. 

616 Hasan: Diriwayatkan olehAhmad, 4/151, 155; dan at-Tirmidzi, 2/471. 
Saya katakan, Dan diriwayatkan oleh Abu Dawud, 2/58, dan syaikh kami 
berkata dalam komentar beliau terhadap al-Misykah, 1/324, seraya mengo
mentari perkataan at-Tirmidzi, "Hadits yang sanadnya tidaklah kuat", syaikh 
kami berkata, "Demikianlah beliau (at-Tirmidzi) berkata, dan beliau tidak 
menjelaskan sebabnya. Namun yang zahir, bahwa itu dikarenakan pada 
sanadnya terdapat lbnu Lahi'ah, dan dia seorang yang dhaif 0emah) dari sisi 
hafalannya, akan tetapi perawi darinya dalam riwayat Abu Dawud, no. 1402 
adalah Abdullah bin Wahb, dan 'haditsnya (Abdullah bin Wahb) darinya 
(lbnu Lahi'ah)' adalah shahih, sebagaimana dinyatakan oleh sebagian imam, 



"Wahai manusia, sesungguhnya kita melewati ayat-ayat 
sajdah, maka barangsiapa yang sujud, maka sungguh dia telah 
benar dan barangsiapa yang tidak sujud, ia pun tidak berdosa." 

Diriwayatkan oleh al-Bukhari617 dan di dalamnya disebutkan, 

--LB ~t~1-:·~il\ · ~--~,~, ~1 
.$. u ~ .)~ t.fi'~ , u~ 

"Sesungguhnya Allah tidak mewajibkan sujud, kecuali bila 
kita menghendaki." 

lni ada dalam al-Muwaththa' .618 

~2763',> Dari Ibnu Umar ~, [beliau berkata],619 

J 

u~-- ,~-- ,.:-~ o~L :---1S\i ,~1·~i1 r:..ic i--!--~ i fl\~~ 
• "_) • "_)__fr),. • ./ .. u'r" " ~ -"<.S:-' u .... ,..., .. ;.. 

J -- --• 6-Jt.,o 

"Nabi ~ biasa membacakan al-Qur'an kepada kami, maka 
apabila beliau melewati ayat sajdah, beliau bertakbir dan sujud, 
dan kami pun ikut sujud bersama beliau." 

Diriwayatkan oleh Abu Dawud deogan sanad lemah. 620 

sehingga haclits ini adalah shahih." Kemudian selanjutnya syaikh kami men
cantumkannya dalam Dha'if Sunan Abi Dawud, dan demikian juga dalam 
at-Tirmidzi, dan saya menanyakan hal itu kepada syaikh kami, maka beliau 
berkata kepada saya, "Pindahkanlah hadits tersebut ke dalam Shahih as
Sunan." 

617 Diriwayatkan oleh al-Bukhari, 2/52. 
618 Al-Muwaththa ', 1/206. 
619 Tambahan dari catatan kaki naskah B. 
620 Dhaif: Diriwayatkan oleh Abu Dawud, 2/60. Syaikh kami berkata dalam 

Tamam al-Minnah, hal. 267, "Hadits ini dhaifkarena pada sanadnya terdapat 
Abdullah bin Umar al-Umari (Kibar al-Atba'), dan dia seorang yang dhaif, 
sebagaimana dikatakan oleh al-Hafizh dalam at-Talkhish. Oleh karena itu, 
beliau berkata dalam Bulugh al-Maram, 'Dalam sanadnya terdapat kele-



~277}1> Dari Abu Bakrah ~, 

-~ 1~t.: .?" ~~t ;;~ 1s10t ~ ~1 0t 
M_., 

"Bahwasanya Nabi * apabila datang kepadanya sebuah 
perkara yang menyenangkannya, beliau langsung tersungkur 
sujud kepada Allah." 

Diriwayatkan oleh Imam yang Lima kecuali an-Nasa 'i. 621 

~278}1> Dari Abdurrahman bin Auf ~, beliau berkata, 
-- . --

,~ Gi Jh- 01 :Jlij ~t 2:; ~ ,~~\ Ju;~ ~ ~\ ~ 
.\"<' ! .ili ~~ ,?~~):j 
~,,..,.,, • l,;:> • 

M_., 

"Nabi * sujud dan memanjangkan sujudnya, kemudian 
beliau mengangkat kepala beliau dan bersabda, 'Sesungguhnya 
Jibril telah mendatangiku dan memberikan kabar gembira ke
padaku, maka aku sujud kepada Allah sebagai rasa syukur'." 

Diriwayatkan oleh Ahmad dan dishabibkao oleh al-HaJdm.622 

mahan.' An-Nawawi berkata dalam al-Majmu', 'Sanadnya dhaif.' Kemudian 
syaikh kami mengisyaratkan bahwa hadits ini terdapat dalam ash-Shahihain 
dengan tanpa lafazh takbir. 11 

621 Hasan: Diriwayatkan oleh Ahmad, 5/ 45; Abu Dawud, 3/89; at-Tirmidzi, 
4/142; dan lbnu Majah, 1/446, dan lafazh ini adalah miliknya. 
Saya katakan, Syaikh kami telah menjelaskan dalam al-Irwa ', 2/226 bahwa 
sanadnya dhaif, akan tetapi sujud syukumya N abi ~ adalah shahih, karena 
telah datang beberapa hadits tentangnya dan hal itu telah diamalkan oleh 
para as-Salaf ash-Shalih. Oleh karena itu, syaikh kami menghasankan hadits 
ini berdasarkan syahid-syahidnya. 

622 Shabih lighairihi Diriwayatkan oleh Ahmad, 1/191 dan al-Hakim, 1/550. 
Syaikh kami berkata dalam Fadhl ash-Shalah, hal. 25, "Hadits shahih ber
dasarkan jalan-jalan periwayatan dan syahid-syahidnya. 11 Dan beliau menjelas
kan jalan-jalan periwayatan dan syahid-syahid tersebut dalam al-Irwa ', 2/229. 



"Bahwasanya Nabi * mengutus Alike Yaman" -lalu perawi 
menyebutkan hadits-, ia berkata, "Lalu Ali [,tk,]623 menulis surat 
tentang keislaman mereka, dan ketika Rasulullah * membaca 
surat terse but, beliau tersungkur sujud. "624 

Diriwayatkan oleh al-Baihaqi, 625 clan asalnya ada dalam al-Bukhari. 626 

623 Tambahan dari naskah C. 
624 Dalam naskah C tercantum, -!.IJ1 Ji, ~ 1~ "sebagai rasa syukur kepada Allah 

atas hal itu", namun saya tidak menetapkannya, karena ia tidak terdapat da
lam naskah A dan B, serta Sunan al-Baihaqi. 

625 Diriwayatkan oleh al-Baihaqi, 2/369, dan beliau berkata, "Al-Bukhari meri
wayatkan penggalan awal hadits ini dari Ibrahim bin Yusuf, dan beliau tidak 
membawakannya secara lengkap, padahal sujud syukur yang terdapat dalam 
lanjutan hadits ini adalah shahih berdasarkan syarat beliau. 11 Syaikh kami, 
al-Albani berkata dalam al-lrwa ', 2/230 setelah beliau mengutip perkataan 
al-Baihaqi di atas, "Dan itu disetujui oleh Ibnu at-Turkumani, di mana beliau 
tidak mengomentarinya dengan suatu perkataan apa pun." An-Nawawi ber
kata dalam al-Khulashah, 1/628, "Hadits shahih,11 berdasarkan apa yang di
sebutkan oleh asy-Syalahi dalam at-Tibyan, 4/218. 

626 Diriwayatkan oleh al-Bukhari, 5/206. 



~280ji> Dari Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslarni ~, beliau berkata, 
,,,,, ~ ,,.., ,,,, 0 ,t i O O ,,,,, 

~ jl :JW ,q..1 ~~~Jill:\ :c..lii ,~:~~I J J~ 

-?~I rfi==~-: ~ jc ~t :J~ .1l1S _;k :~ ~~1 
; "; 

"Nabi ~ bersabda kepadaku, 'Mintalah (sesuatu kepada
ku).' Maka aku berkata, 'Aku meminta kepadamu agar dapat 
menyertaimu di surga kelak.' Beliau bersabda, 'Apakah ada yang 
lain?' Maka aku berkata, 'Hanya itu saja.' Beliau bersabda, 'Ban
tulah aku untuk (memenuhi permintaan)mu itu dengan mem
perbanyak sujud'." Dirlwayatkan oleh Muslim.627 

~281 ji> Dari lbnu Umar 1:#..fe'.i, beliau berkata, 
0 -' 0 ~ I:'. ; o; ; ; ~': \ Jj;o:; J,%"" ,, ,, ,, ,, o ,, -ii)~ ~"' \ ,, -' .. ~,,',, 

'UI)~ 'Q ' • " :u ~~ ~ "' . . •..,a C. <2>-• ')..,, . " ') ~ ') J- -" u; ,, ,..., ,,,.. ,,.. ;;, ~_!.. 

0 0 0 0 0 
.•:;_;<,-,, o,, •• I-;: 'I,,.,, .•:::.;<,-,, o,, • ~·"I,,.,, .•·:./<,-; 
~- '~ iJ L!Ju ,.)Ju~- ,~ ~ w ,.)Ju~-,., '_).) ,,,.. ....... ..,,,.. ~ ,,,,.. . ,,,,, .. '_).) ,... ,,,,... ...,,,. ;. ,.,,. . ,,,,, .. '.)_) 

"Aku hafal dari Nabi ~ sepuluh rakaat: dua rakaat sebe
lum Zhuhur, dua rakaat setelahnya, dua rakaat setelah Maghrib 
di rumah beliau, dua rakaat setelah Isya di rumah beliau, dan 

627 Diriwayatkan oleh Muslim, 1/353. 



dua rakaat sebelum Shubuh. 11 Muttafaq 'alaihi.628 

Dalam riwayat lain milik keduanya, 
0 0 

o,,,,. • i;-:A-\ ,o,,,,, .. o-:.,,,,,,i:"',,,,.,,,,. 
~~ ; ~~ . . ,,,,, .,.... • ..,,,,. .,.. • . ,,,.. .. '_)..J 

"Dan dua rakaat setelah Shalat Jum'at di rumah beliau.11629 

Dan dalam riwayat lain milik Muslim, 

.. ·;~~ ~ . ·-:.--<-- '11 ~~ "' '] ':.._J1 2,1 \SI ~ ~ ~ _,, ~ I .. _ _y.u'-' .. U 
.,.. .,,,.. ..,J .,,.. .. ,,,,. ,,,,. 

"Apabila £ajar telah terbit, beliau tidak melaksanakan shalat, 
kecuali hanya dua rakaat yang ringan. 11630 

"Bahwasanya Nabi ~ tidak pernah meninggalkan empat 
rakaat sebelum Zhuhur dan dua rakaat sebelum Shubuh. 11 

Diriwayatkan oleh al-Bukharl.631 

~2s33i> Juga dari beliau (Aisyah ~), 

~ Jc ~ l~W ~t ~\;JI (y ~~ Jc • ~I ~1 ~ 
.µ1 

"Tidaklah Nabi ~ sangat menjaga shalat-shalat sunnah se
ketat beliau menjaga dua rakaat fajar. 11 Muttafaq 'alaih.632 

Dan dalam riwayat Muslim, 

.1 -:•:,. ~-- \.:J1J\ ": {io ~ :.._~i\ \~;$"" 
~ '-' - ~ _j:f>-~ '_) 

"Dua rakaat £ajar lebih baik daripada dunia dan segala isi-

628 Diriwayatkan oleh al-Bukhari, 2/74 dan lafazh ini adalah miliknya; dan Mus-
lim, 1/504. 

629 Diriwayatkan oleh al-Bukhari, 2/71; dan Muslim, 1/504. 
630 Diriwayatkan oleh Muslim, 1/500. 
631 Diriwayatkan oleh al-Bukhari, 2/74. 
632 Diriwayatkan oleh al-Bukhari, 2/72; dan Muslim, 1/501. 



nya.11633 

~284t Dari Ummu Habibah Ummul Mukminin ~, beliau ber
kata, Aku telah mendengar Nabi ~ bersabda, 

,...o tr ,,,,. ,,,,,. ..... ,,,,,. ~ 0 ,,,,,. 

~\, ~ ,!:.:; -; ~ ,,.~ ti.:J" .,, , ~ Ll"" ::~ .::-:-~, 1::.. 0,, 

o; 0 "? M• ~ l?i ,> M '.J ~_J:? "? '..) 0 ~ c..s- 0-4 
"Barangsiapa yang shalat dua belas rakaat dalam sehari 

semalam, niscaya akan dibangunkan untuknya dengan shalat 
tersebut sebuah rumah di surga." 

Diriwayatkan oleh Muslim, dan dalam rlwayat lain, ~ _jiJ 0 shalat sun
nahu.634 

Dan at-Tirmidzi meriwayatkan hadits senada, dan beliau 
menambahkan, 

0 0 0 0 _,_ ,;.. 

,,.,, J.;;S-"" ,,,, ~~--I,,.,, J%'"" ,,,, I:'.,,.,, J.;;S-"" ,,,, ~~ I j_;j"•:: , .. ,,., 
~ 0 M ,u ~ • M '\JZ)~ • M ' \JU 

• M '..).) o o M '..).) o M '..).) • ,'..) .,,,, ,,,,, ..,. ,,,,.. ,,,. ,.. 

. ~:\\ 0~ 1°i · ·-:.--<---- ,~LLJ1 'r.--',, i..r:-~.J.),, ,, ,, ,, 

"Empat rakaat sebelum Zhuhur dan dua rakaat setelahnya, 
dua rakaat setelah Maghrib, dua rakaat setelah Isya, dan dua 
rakaat sebelum shalat fajar.11635 

Dan dalam riwayat Imam yang Lima dari Ummu Habibah 
~ • I 

. WI lr. ~\ ~~-- ,\.i~ --·i-- ~l!.I\ 1°i --·i le-. ~b- ~" '-d I..; '_;>- • (c_.J '.) ~ i..r:- (c_.J I..; 0-4 
"Barangsiapa yang menjaga empat rakaat sebelum Zhuhur 

dan empat rakaat setelahnya, niscaya Allah akan mengharam
kannya masuk neraka. 11636 

633 Diriwayatkan oleh Muslim, 1/501. 
634 Diriwayatkan oleh Muslim, 1/503. 
635 Shahih: Diriwayatkan oleh at-Tirmidzi, 2/27 4 dan beliau berkata, "Hasan 

shahih". Dan dishahihkan oleh syaikh kami dalam Shahih Sunan at-Tirmi
dzi, 1/131. 

636 Shahih: Diriwayatkan oleh Ahmad, 6/326; Abu Dawud, 2/23; an-Nasa'i, 
3/266; at-Trrmidzi, 2/293 dan 3/265; dan lbnu Majah, 1/367. Syaikh kami ber
kata dalam al-Misykah, 1/367, "Dari berbagaijalur darinya (Ummu Habibah), 
maka hadits ini dengan seluruh jalan-jalannya adalah shahih secara pasti." 



~2853'> Dari Ibnu Umar ~, beliau berkata, Ras~ullah ~ bersabda, 
0 ~ zZ ~ l 

• 
0-::1\ \ 0 i \,;,:; 0

\ l.::.. \,.. 0

\ ~\,.. ,.. 

~ i..r.- .'.) ~ ~ ~_) 

"Semoga Allah merahmati seseorang yang shalat empat 
rakaat sebelum Ashar." 

Dirlwayatkan oleh Ahmad, Abu Dawud, at-Tirmidzi -dan beliau me

nilainya hasan-, serta lbnu Khuzaimah, dan beliau menilainya shahih.637 

~2863'> Dari Abdullah bin Mughaffal al-Muzani ~, dari Nabi ~, 
beliau bersabda, 

~ ~ 

,;U ~:~WI~ jlj ~ ,y}:JI J._i ~ ,yj:j\ J._i ~ 

"Shalatlah sebelum Maghrib, shalatlah sebelum Maghrib." 
Kemudian beliau berkata pada yang ketiga kali, "Bagi siapa yang 
menghendaki," karena tidak suka bila orang-orang menjadikan
nya sebagai Sunnah (yang terus-menerus dilakukan). 

Dirlwayatkan oleh al-Bukhari. 638 

Dan dalam riwayat lbnu Hibban, 

-~ y}-JIJ._i~-~10t 
"Bahwasanya Nabi ~ shalat sebelum Maghrib dua rakaat."639 

637 Hasan: Diriwayatkan oleh Ahmad, 2/117; Abu Dawud, 2/23; at-Tirmidzi, 
2/295; dan lbnu Khuzaimah, 2/206. Syaikh kami berkata dalam al-Misykah, 
1/367, "Saya katakan, Sanadnya hasan." 

638 Diriwayatkan oleh al-Bukhari, 2/74. 
639 Dhaif syadz: Diriwayatkan oleh lbnu Hibban, 4/ 457. Syaikh kami berkata 

dalam Tamam al-Minnah, hal. 242, "Saya katakan, Riwayat ini sanadnya 
terputus dan matannya munkar, sedangkan yang terjaga (mahfuzh) adalah 
riwayat yang pertama yang terdapat dalam kitab ini dari hadits al-Bukhari 
dengan lafazh, ···'-:" )..J1 J;; 1_,L, 'Shalatlah kalian sebelum Maghrib .. .'. Oleh 
karena itu, lbnul Qayyim dalam Zad al-Ma'ad dan lbnu Hajar dalam Fat!! al
Bari memastikan bahwa tidak ada riwayat dari Nabi ~ yang menyatakan 
bahwa beliau pemah shalat dua rakaat sebelum Maghrib ... 11 • 

Saya katakan, Sepertinya saudara az-Zuhairi belum melihat takhrij dari 
syaikh kami ini sehingga dia menshahihkan hadits ini, dan asy-Syalahi meng-



Dan dalam riwayat Muslim dari Anas, 
0 

u_;~ ~ u~ ~ ~1 0~ ,~1 yj;& ~ ~ J~ ~ 
, "' 

1:--:~' ~,, . ~ r.., 
"Kami dahulu shalat dua rakaat setelah terbenamnya mata

hari, dan640 Nabi ~ melihat kami, namun beliau tidak memerin
tahkan maupun melarang kami. "641 

~287~ Dari Aisyah ~, beliau berkata, 

:J'.ti -~\ ~, ~t I;~ j.;j'•:: -~::11\ .•::,<':z11 J~;c. ~ ~.., f I -=-t ~ ~~, ;,..:>- ,. , • ~ ~ y , - -" u .,..-r .... "-=' .... ..... • ........ ., ,... ,.., 

~w\.Kl\ "'l i,::i ;, , t;, ~ 
"Nabi ~ biasa meringankan dua rakaat yang dilakukan 

sebelum shalat Shubuh hingga saya bertanya-tanya, 'Apakah 
beliau membaca al-Fatihah?"' Muttafaq 'alaih. 642 

~288~ Dari Abu Hurairah ~, 

,,> "(7.9 ,, ~ ,,-,:- .>·.,L-i\(~i£"(;9 -=.....::11 ::-:::(", ~g i--:: ~:,; fl\ fi 
_,Jb ,J .., -.....:..; .J~ '1': -IJ ~ <...S"'-'..) I,.;> ~ - " (..$:'"' u .,,,.. ..... ";:,, ........ ..;.. 

J{, '"/t >~-
-~ ,.L..>I 4.ll\ 

"Bahwasanya Nabi ~ membaca 'Qul ya ayyuhal kafirun (Su
rat al-Kafirun),' dan 'Qul huwallahu ahad (Surat al-Ikhlash)' pada 
dua rakaat £ajar." 

Diriwayatkan oleh Muslim. 643 

ikutinya. 
640 Dalam naskah A tercantum, 08::;. 
641 Diriwayatkan oleh Muslim, 1/573. 
642 Diriwayatkan oleh al-Bukhari, 2/72 dan lafazh ini adalah miliknya; dan Mus

lim, 1/501. 
643 Diriwayatkan oleh Muslim, 1/502. 



"Apabila Nabi ~ telah melaksanakan shalat dua rakaat 
£ajar, beliau berbaring di atas sisi tubuhnya yang sebelah kanan." 

Dirlwayatkan oleh al-Bukhari. 644 

~290~ Dari Abu Hurairah .$, beliau berkata, Rasulullah ~ ber
sabda, 

~;~Jc~'~~,§~~~,, F~t ~ ~Sb 
0 .. 0 ·er:~\ 

"Apabila salah seorang di antara kalian telah melaksana
kan shalat dua rakaat sebelum Shalat Shubuh, maka hendaklah 
dia berbaring di atas bagian sebelah kanan tubuhnya. 11 

Diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Dawud, dan at-Tirmidzi, dan beliau 

menshabihkaonya. 645 

~291 ~ Dari Ibnu Umar ~, beliau berkata, Rasulullah ~ ber
sabda, 

,;~~ ~ ~ 6~1 F~t ~ ,sµ 'LP LP~';~ 
-~ ~ \; j ~; 

"Shalat malam itu dua dua, dan apabila salah seorang di 
antara kalian takut akan masuknya waktu Shubuh, maka hen
daklah dia shalat satu rakaat untuk mengganjilkan (mewitirkan) 
shalat yang telah dia lakukan. 11 

Muttafaq 'alaih. 646 

644 Diriwayatkan oleh al-Bukhari, 2/70. 
645 Shahih: Diriwayatkan oleh Ahmad, 2/415 dan lafazh ini adalah miliknya; 

Abu Dawud, 2/21; dan at-Tirmidzi, 2/281; dan dinyatakan memiliki illat oleh 
sebagian hafizh, beliau berkata, "Hal ini shahih dari perbuatan beliau, bukan 
dari sabda beliau.11 Hal itu dikomentari oleh syaikh kami dalam al-Misykah, 
1/378, beliau berkata, "Saya katakan, Sanadnya shahih, dan barangsiapa 
yang menyatakan hadits ini memiliki illat, maka dia tidaklah tepat, sebagai
mana telah sayajelaskan dalam at-Ta'liqat al-]iyad." 

646 Diriwayatkan oleh al-Bukhari, 2/30; dan Muslim, 1/516. 



Dan dalam riwayat Imam yang Lima yang dishahihkan oleh 
lbnu Hibban647, redaksinya berbunyi, 

·LP LP _)4il\J Jll1 ;~ , , 

11Shalat malam dan siang itu dua dua. 11 

An-Nasa'i berkata, 11Ini merupakan suatu kesalahan. 11 648 

~292~ Dari Abu Hurairah ~, beliau berkata, Rasulullah ~ ber
sabda, 

-~l;~~~_;jl~§~l~t 
11Shalat yang paling utama setelah shalat wajib adalah shalat 

malam. 11 

Diriwayatkan oleh Muslim. 649 

~293~ Dari Abu Ayyub al-Anshari ~, bahwasanya Rasulullah 
~bersabda, 

-;. o O ,;. ; -;. ,>J,_ f.i' o...-

~ \ ~ ...... '~~~\j ... :~ ... M., ~I~, ~ ... ,_ L~.: I(" l~, ~-- ,! I\ • 0-4 .J M u;-:- _r,,y.. u • 0-4 r;:--- ~ (S ~ ...r-! 

647 Shahih: Diriwayatkan oleh Ahmad, 2/26, 51; Abu Dawud, 2/29; an-Nasa'i, 
3/227; at-Tirmidzi, 2/492; Ibnu Majah, 1/419; dan Ibnu Hibban, 6/206, 231, 
232,241. 

648 Syaikh kami berkata dalam Tamam al-Minnah, hal. 239-240, 11Al-Hafizh 
berkata dalam al-Fath. yang ringkasnya adalah, 'Mayoritas para imam ahli 
hadits menyatakan bahwa tambahan ini memiliki illat, karena para ha:fizh 
dari kalangan para sahabat Ibnu Umar tidak menyebutkan tambahan ini 
darinya, dan an-Nasa'i menetapkan bahwa perawi yang meriwayatkan tam
bahan ini telah melakukan kesalahan dalam meriwayatkannya, dan Ibnu 
Wahab meriwayatkan dengan sanad yang kuat dari Ibnu Umar secara mauquf, 
dia berkata, J!:, J!:, J4!l1.., J;i.!1 bl., 'Shalat siang dan malam itu dua-dua.' Maka 
mungkin hafalannya al-Aidi itu bercampur aduk antara yang mauquf dengan 
yang ma,tu', sehingga tambahan ini tidaklah shahih menurut metode ka
langan yang mensyaratkan bahwa hadits shahih itu haruslah tidak syadz .. .'. 11 

Kemudian syaikh kami berkata lagi, "Kemudian saya menemukan jalan pe
riwayatan lain bagi hadits ini dan sebagian syahid yang salah satunya adalah 
shahih yang telah saya takhrij dalam ar-Raudh an-Nadhir, hal. 522, sehingga 
hadits ini shahih alhamdulillah, dan oleh karena itu, saya mencantumkan
nya dalam Shahih Abi Dawud, hal. 1172.11 

649 Diriwayatkan oleh Muslim, 2/821. 



"Shalat witir adalah haq atas setiap Muslim. Barangsiapa 
yang suka untuk melakukan witir dengan lima rakaat, maka 
lakukanlah; dan barangsiapa yang suka untuk melakukan witir 
dengan tiga rakaat, maka lakukanlah; dan barangsiapa yang 
suka melakukan witir dengan satu rakaat, maka lakukanlah." 

Diriwayatkan oleh Imam yang Empat, kecuali at-Tirmidzi, dan disha

hihkan oleh Ibnu ffibban, namun an-Nasa'i menguatkan bahwa hadits ini 
mau.quj.&so 

"Shalat witir itu bukanlah suatu kewajiban seperti halnya 
shalat fardhu, namun sunnah yang disunnahkan oleh Rasulullah 
~-" Diriwayatkan oleh an-Nasa'i, at-Tirmidzi -dan beliau menghasankan

nya-, serta al-Hakim, dan beliau menshahibkannya. 651 

650 Shahih: Diriwayatkan oleh Abu Dawud, 2/62; an-Nasa'i, 3/238; Ibnu Majah, 
1/376; dan Ibnu Hibban, 6/167; serta dishahihkan oleh syaikh kami dalam 
Shalat at-Tarawih, hal. 84, beliau berkata, "Sikap al-Baihaqi dan yang lainnya 
yang merajihkan status kemauqufennya termasuk suatu yang tidak memiliki 
sisi tinjauan, karena hadits ini telah dinyatakan marfu' oleh sejumlah orang 
yang tsiqat, dan pemyataan marfu' ini adalah tambahan yang harus diterima, 
sebagaimana hal itu telah ditetapkan dalam ilmu mushthalah." 

651 Shahih lighairibi. Diriwayatkan oleh an-Nasa 'i, 3/229; at-Tirmidzi, 2/316; 
dan al-Hakim, 1/300. Syaikh kami berkata dalam komentar beliau terhadap 
Shahih Ibni Khuzaimah, 2/136, "Sanadnya dhaif, karena hafalan yang campur 
baur dan 'an'anah yang dilakukan Abu Ishaq -yaitu as-Sabi'i-, dan pada 
Ibnu Dhamrah terdapat sedikit perbincangan. Akan tetapi, hadits ini hasan, 
bahkan shahih, karena ia memiliki syahid." 

652 Tambahan dari naskah B dan C. 



"Bahwasanya Rasulullah ~ shalat (malam) pada bulan Ra
madhan, kemudian para sahabat menunggu beliau pada (malam) 
berikutnya653, namun beliau tidak keluar, dan beliau bersabda 
(pada keesokan harinya), 'Sesungguhnya aku khawatir shalat 
witir akan diwajibkan kepada kalian'." 

Diriwayatkan oleh lbnu IDbban. 654 

~296,i> Dari Kharijah bin Hudzafah ., beliau berkata, Rasulullah 
~bersabda, 

t; --lb~-- :lill ,~~ll 0

' ~ ~LI [j•-: --lb;~·' i;t ~I ~I 
M l?;. '_) ,. -r ~ r-- ..f.:> '-?-- "' ;. F '-'~ 

0 J, ,..... 0 ,,,,,, o,..... ,,,,, l ,..... 

. ~:I\(,• I I~ JI j:.LLJ\ 0~ -:•-- ~ ,,! I\ :Jli ~~\ J 0 
,,. 

~ --~ .. ,. ,. ,. Lt:-: 'fY ,. ~.J ,. ,. ,. 

"Sesungguhnya Allah telah memberikan tambahan kepada 
kalian dengan suatu shalat yang lebih baik bagi kalian daripada 
unta merah." Kami bertanya, "Apa itu, wahai Rasulullah?" Beliau 
bersabda, "Witir di antara Shalat Isya hingga terbitnya £ajar." 

Diriwayatkan oleh Imam yang Lima, kecuali an-Nasa 'i clan diAhahibkan 

oleh al-Hakim. 655 Ahmad juga meriwayatkan hadits senada dari Amr bin 

Syu'aib dari ayahnya dari kakeknya. 656 

653 Dalam naskah C tercantum, ~j. i: i1 J:1!1 ~ "Pada malam berikutnya". 
654 Dhaif dengan lafazh ini: Diriwayatkan oleh lbnu Hibban, 6/169, 173. lbnu 

Adi berkata dalam al-Kamil, 5/248, ''Tidak terjaga (ghairu mahfuzh).11 Namun 
hadits ini terdapat dalam riwayat al-Bukhari dari hadits Aisyah dengan lafazh, 
~ _),); .:,1 "diwajibkan bagi kalian". 

655 Shahih tanpa perkataan, ~I fl-- ,:r ~ ~ ~ "ia lebih baik bagi kali~n 1a~
pada unta yang merah": Diriwayatkan oleh Abu Dawud, 2/61; at-T1rm1dz1, 
2/315; Ibnu Majah, 1/369; dan al-Hakim, 1/306; dan sanadnya dhaif, akan 
tetapi, syaikh kami berkata dalam Dha'if at-Targhib, 1/174, ''Telah diriwayat
kan secara shahih dari jalan yang lain, namun tanpa perkataan, ,:r ~ ~ ~ 
~I fl-- 'ia lebih baik bagi kalian daripada unta yang merah'.11 

Saya katakan, Jalan ini telah ditakhrij oleh syaikh kami dalam ash-Shahihah, 
no. 108, beliau berkata, "Diriwayatkan oleh Ahmad dalam Musnad Ahmad, 
6/7 dengan sanad yang shahih.11 

Saya katakan, Hadits ini memiliki beberapa syahid yang telah disebutkan 
oleh syaikh kami dalam al-Irwa ', 2/156. 

656 Shahih lighairihi: Diriwayatkan oleh Ahmad, 2/208. Silahkan lihat al-Irwa ', 
2/159. 



~297}1, Dari Abdullah bin Buraidah, dari ayahnya,657 beliau ber
kata, Rasulullah ~ bersabda, 

\;,,.o J,:t o"oJ ~\ ~,,-: '~ .- J! \\ 
• -- " __r;->: r ~ iY" .r J' 

"Witir adalah haq; barangsiapa yang tidak melaksanakan 
shalat witir, maka dia bukan dari golongan kami." 

Dirlwayatkan oleh Abu Dawud dengan sanad yang lemah dan disha

hlhkan oleh al-Hakim, 658 clan hadits ini memilild syahid yang lemah dari Abu 
Hurairah ,$, yang dirlwayatkan oleh Ahmad. 659 

~298}1, Dari Aisyah ~, beliau berkata, 

i~ l>~b Jc ~fa. ~ 'Jj 0~_; ~ ~f ~ ,11 j~ 0t ~ 
.J-:-, .. ,,J, \.-;..~~i ~.,·~-- ~ .•> ·-- J·f-~.J-:- , .. ,,;;,. \.-;..~ ~--;,,, 
JU ~.J ~ r-> '~Y.J ~, .. >- (f' I...) JU '~.J ~ '~.J 

0 .J,,,,,. ,J , ,,,,,. ~ ,,,,,. ,,,,., ~ ,J J 0~ ,,,,. 

~ =~ =~\c c.J\, ,~~ ~ ~ '~~:, 0t;; . .,. y. Jw 
-- --,,,,,. ,,,,,, ., ,,,,,. J ,:. ,:. l ,,,,,. 

'l-- , · ~US ~-:·,, ~ I ,G\c t; :J~ ~--" 0
" ~ I 1°i J8\ ,.JJ\ J 0 J.-.J y ep- u~ .. __ " _r;Y u i..r.- i __ ,_,....,.J 

-~f~ 
"Rasulullah ~ tidak pemah (melaksanakan shalat) melebihi 

dari sebelas rakaat, baik di Bulan Ramadhan maupun di bulan 
lainnya. Beliau shalat empat rakaat, dan janganlah kamu ber
tanya tentang bagus dan lamanya shalat beliau itu. Kemudian 

657 Tidak tercantum dalam naskah C. 
658 Dhaif Diriwayatkan oleh Abu Dawud, 2/62 dan al-Hakim, 1/305. Al-Hakim 

berkata, "Hadits shahih; dan Abu al-Munib al-Ataki al-Marwazi adalah se
orang yang tsiqah yang haditsnya dikumpulkan.11 Syaikh kami berkata dalam 
al-Irwa ', 2/146, "Dan hal itu dikomentari oleh adz-Dzahabi dengan perkata
annya, 'Saya katakan, Al-Bukhari berkata, 'Dia meriwayatkan hadits-hadits 
munkar'. 11 

659 Dhaif: Diriwayatkan oleh Ahmad, 2/ 443. Syaikh kami berkata dalam al-Irwa ', 
2/147, "Az-Zaila'i berkata dalam Nashb ar-Rayah, 2/113, 'Hadits ini terputus 
sanadnya.' Ahmad berkata, 'Mu'awiyah bin Qurrah tidak pemah mendengar 
satu hadits pun dari Abu Hurairah dan tidak pemah bertemu dengannya.' 
Sedangkan al-Khalil bin Murrah telah didhaifkan oleh Yahya dan an-Nasa'i. 
Al-Bukhari berkata tentangnya, 'Orang yang haditsnya munkar'." 



beliau shalat empat rakaat, dan janganlah kamu bertanya tentang 
bagus dan lamanya shalat beliau itu. Kemudian beliau shalat 
tiga rakaat." Aisyah berkata, "Aku bertanya, 'Wahai Rasulullah, 
apakah engkau tidur sebelum melakukan witir?' Beliau berkata, 
'Wahai Aisyah, sesungguhnya kedua mataku tidur, namun hatiku 
tidak tidur'." Muttafaq 'alaih. 660 

Dalam riwayat al-Bukhari dan Muslim yang lain dari Aisyah 
~I 

"Beliau shalat pada sebagian malam sepuluh rakaat, ber
witir dengan satu rakaat, dan shalat dua rakaat £ajar, maka itulah 
tiga belas (rakaat)."661 

~2993'> Dari Aisyah ~, beliau berkata, 
\ ,-.:; 0 ,,,,,. ~ ' J 

~~ ~ ,"., ,i;S'-- ~-- 1 -- s~ 1·1,1 -= t.::..{ ~ ~1 J· , __ -:t -- ~ ..r--..J: '_) ~ ~ ~ is--:- -" -- ~.) u 

.lift'~ 11%:r~~ 1,~ 
"Rasulullah ~ pernah shalat pada sebagian malam tiga 

belas rakaat dan melakukan witir lima rakaat, di mana beliau 
tidak duduk, kecuali pada rakaat terakhirnya. 11662 

660 Diriwayatkan oleh al-Bukhari, 2/67; dan Muslim, 1/509. 
661 Diriwayatkan oleh al-Bukhari, 2/64; dan Muslim, 1/510. 
662 Diriwayatkan oleh Muslim, 1/508, dan disandarkan oleh al-Hafizh dalam 

at-Talkhish, 2/15 kepada Muslim saja, maka dia tepat karena hadits ini tidak 
terdapat dalam riwayat al-Bukhari. Akan tetapi, al-Hafizh berkata dalam at
Talkhish, "Dan al-Bukhari memiliki riwayat dari hadits Ibnu Abbas tentang 
shalat Nabi ~ di rumah Maimunah, ~ ~ ~ ~ j_;\ p 'kemudian beliau 
shalat witir lima rakaat, di mana beliau tidak duduk di antara rakaat-rakaat 
tersebuf." 
Saya katakan, Penyandaran hadits ini kepada al-Bukhari dengan lafazh ini 
juga keliru, kemudian saya melihat dalam Misykah al-Mashabih, 1/394 pe
nyandaran hadits Aisyah kepada "muttafaq 'alaih", maka sepertinya al-Hafizh 
mengikutinya begitu saja sehingga beliau terjatuh dalam kekeliruan ini. 



"Sungguh pada setiap malam Rasulullah ffi berwitir663 dan 
witirnya tersebut berakhir hingga waktu sahur." Muttafaq 'alaih. 664 

~3013'> Dari Abdullah bin Amr bin Ash ~, beliau berkata, 
/J ,,.,, l l J ,..,, 

&r~0~ ,~~~~ 'l ,~1 ¥ ~ =~~1 J~ ~J~ 
. 1·111 ;w 1J;'-;' 1·111 
~ i*; ~~ ; ; 

"Rasulullah ffi bersabda kepadaku665, 'Wahai Abdullah, ja
nganlah kamu seperti si Fulan, dulu dia selalu melakukan shalat 
malam, namun sekarang ia meninggalkan shalat malam'." 

Muttafaq 'alaih.666 

~3023'> Dari Ali bin Abi Thalib ~, beliau berkata, Rasulullah ffi 
bersabda, 

"Lakukanlah shalat witir, wahai ahlul Qur'an, karena se
sungguhnya Allah itu ganjil dan menyukai yang ganjil." 

Dirlwayatkan oleh Imam yang Lima dan disbabibkan oleh lbnu Khu
zaimah. 667 

~3033'> Dari Ibnu Umar ~, dari Nabi ffi, beliau bersabda, 
. ~ ,,,,, - J 

.\"~ 1·11L, ~·' *)Lo;· I 1· 1::~ I '..r _) ~ . ; ~ ~; 
; ; ; 

"Jadikanlah akhir shalat malam kalian adalah witir." 

663 Dalam naskah C tercantum, ~lj "dan selesai". 
664 Diriwayatkan oleh al-Bukhari, 2/31; dan Muslim, 1/512. 
665 Tidak tercantum dalam naskah C. 
666 Diriwayatkan oleh al-Bukhari, 2/68; dan Muslim, 2/814. 
667 Shahih lighairihi. Diriwayatkan oleh Ahmad, 1/144, 145, 148; Abu Dawud, 

2/61; an-Nasa'i, 3/228; at-Trrmidzi, 2/316; lbnu Majah, 1/370; dan lbnu Khu
zaimah, 2/136. Takhrijnya telah disebutkan pada hadits, h j)I cr.l "Witir 
itu tidaklah wajib". , , 



Muttafaq 'alaih,668 

~304~ Dari Thalq bin Ali ~, beliau berkata, Saya telah mende
ngar Rasulullah ~ bersabda, 

"Tidak ada dua witir dalam semalam." 

Dirlwayatkan oleh Ahmad clan Imam yang Tiga, serta dishahihkau oleh 
lbnu ffibban. 669 

~305~ Dari Ubay bin Ka'ab ~, beliau berkata, 

.J, s >. ,?"if (!t£ ·(;~ -- ,.J, t\f{~----·, ,--~ ~ '" 0
' m "11 J' 0 

, __ -;' t 
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-~ ~~l~ji,j 
"Rasulullah ~ berwitir dengan membaca 'Sabbihisma Rabbikal 

A'la (Surat al-A'la),' dan 'Qul ya ayyuhal kafirun (Surat al-Kafirun),' 
serta 'Qulhuwallahu Ahad (Surat al-Ikhlash)'." 

Dirlwayatkan oleh Ahmad, Abu Dawud, dan an-Nasa 'i, dan beliau me
nambahkan, 

-~ ·T~~~,~~--i:fi~ '-:?-- f; -- - .J 

"Dan beliau tidak salam kecuali pada rakaat terakhir. 11670 

Dalam riwayat Abu Dawud dan at-Tirmidzi juga terdapat 
hadits senada yang diriwayatkan dari Aisyah dan di dalamnya 
disebutkan, 

,,,., 0 & ...,,,,,,.,,,,.., >, 't, 0 0 i_,. 
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"Setiap surat untuk setiap rakaat671 dan pada rakaat terakhir 

668 Diriwayatkan oleh al-Bukhari, 2/31; dan Muslim, 1/518. 
669 Shahih: Diriwayatkan oleh Ahmad, 4/23; Abu Dawud, 2/67; an-Nasa'i, 3/229; 

at-Tirmidzi, 2/334; dan lbnu Hibban, 6/201; dan dishahihkan oleh syaikh 
kami dalam Shahih Abi Dawud, 1/270. 

670 Shahih: Diriwayatkan oleh Ahmad, 5/123; Abu Dawud, 2/63; dan an-Nasa'i, 
3/235. 

671 (Maksudnya, Nabi ~ membaca Surat al-A1a pada rakaat pertama dan Surat 



(beliau membaca), 'Qul huwallahu Ahad (Surat al-Ikhlash)', dan 
al-Mu'awwidzatain (Surat al-Falaq dan an-Nas).11672 

~306~ Dari Abu Sa'id al-Khudri •, bahwasanya Nabi ~ ber
sabda, 

,,, ,,, 
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"Berwitirlah sebelum kalian memasuki waktu Shubuh.11 

Diriwayatkan oleh Muslim. 673 

Dan dalam riwayat Ibnu Hibban, 

_j ,,,!'. )t 0 * 0 J ~,,,, .;.:.~\\ jl,,, ;i ~,,, 
__r .J J!.Y.. r .J L-;-- 'J 0-° 

"Barangsiapa yang mendapatkan Shubuh dan belum ber
witir, maka tidak ada witir baginya.11674 

~307~ Dari Abu Sa'id al-Khudri •, beliau berkata, Rasulullah 
~bersabda, 

,,,,,,,,,, ,;., 'f_; "" 0 ,,,,, -;. 0 .5) _j\ ~\ \)l J-~~ 4:w) _j\) }\ if f U Y4 
"Barangsiapa yang tertidur atau lupa mengerjakan shalat 

witir, maka hendaklah dia shalat apabila dia masuk waktu Shu
buh atau ketika dia ingat. 11 

Diriwayatkan oleh Imam yang Lima kecuali an-Nasa'i 675 

al-Kafirun pada rakaat kedua. Ed.n. 
672 Shahih lighairihi Diriwayatkan oleh Abu Dawud, 2/63 dan at-Tirmidzi, 

2/327. Syaikh kami berkata dalam al-Misykah, 1/397, 11Sanadnya dhaif, akan 
tetapi hadits ini diriwayatkan oleh al-Hakim, 1/305 dari jalan periwayatan lain 
yang shahih. 11 

673 Diriwayatkan oleh Muslim, 1/519. 
674 Shahih: Diriwayatkan oleh lbnu Hibban, 6/168. Syaikh kami berkata dalam 

al-Irwa ', 2/153 setelah beliau mengutip pemyataan penshahihan hadits ini 
dari al-Hakim, 11Adapun al-Baihaqi, maka beliau menyatakan bahwa hadits 
ini memiliki illat, beliau berkata, 'Dan riwayat Yahya bin Abi Katsir adalah 
lebih mirip, kami telah meriwayatkan dari Abu Sa'id dari Nabi ii; tentang 
qadha' shalat witir', dan tidak ada sisi tinjauannya untuk pemyataan berillat 
ini setelah shahihnya sanad terse but.... 11 

675 Shahih: Diriwayatkan oleh Ahmad, 3/31, 44; Abu Dawud, 2/65; at-Tirmidzi, 



"Barangsiapa yang khawatir tidak bisa bangun pada akhir 
malam maka witirlah pada awal malam; dan barangsiapa yang 
yakin bisa bangun pada akhir malam, maka witirlah pada akhir 
malam karena shalat pada akhir malam disaksikan ( oleh para 
malaikat) dan itu lebih utama." 

Diriwayatkan oleb Muslim. 677 

~309~ Dari lbnu Umar ~, dari Nabi ~' beliau bersabda, 
J ~ 0 . r; ; tJ O , 

~ Ji 1_,~__;\1 ,))lj J;.D' §~:; ~s ~ ~, ~ 1si 

-?' 
"Apabila £ajar telah terbit, maka hilanglah setiap shalat 

malam dan witir, maka berwitirlah sebelum terbit £ajar." 
Diriwayatkan oleh at-Tirmidzi. 678 

2/330; dan lbnu Majah, 1/375. Syaikh kami mengatakan dalam al-Misykah, 
1/397, 399 dan dalam al-lrwa ', 2/153 bahwa sanad Abu Dawud shahih. 

676 Tambahan dari naskah B. 
677 Diriwayatkan oleh Muslim, 1/520. 
678 Shahih: Diriwayatkan oleh at-Tmnidzi, 2/332. Beliau berkata, "Sulaiman bin 

Musa sendirian dalam meriwayatkan lafazh ini." Syaikh kami berkata dalam 
al-lrwa ', 2/154, "Menurut saya, lafazh yang pertama lebih shahih [Dari lbnu 
Umar, bahwasanya beliau berkata, 
,.. ,.. ,.. ,,. ,.. 1 : ,.. ,.. .,, ,l. _, (f, ,- o ,.. - 0 ..... tr, lli 
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'Barangsiapa yang shalat malam, maka hendaklah dia menjadikan akhir 
shalatnya sebagai shalat witir; karena sesungguhnya Rasulullah ~ memerin
tahkan hal tersebut. La,lu apabila /ajar terbit maka sungguh telah perg;, semua 
( waktu) shalat malam dan witir, karena sesungguhnya Rasulullah ~ telah 
bersabda, 'Shalat witirlah kalian sebelum Shubuh'J. 
Sedangkan kalimat yang kedua darinya adalah mauquf yang dinyatakan mar[u' 
oleh sebagian perawi dalam riwayat at-Tmnidzi, dan menurut saya itu keliru, 
mungkin itu berasal dari Sulaiman bin Musa, karena dia lemah dalam hebe-



~310~ Dari Aisyah 1$, beliau berkata, 
l ~ ., ~ ~~ ) J 4 ;~ 

.~\ ;\i, ~ -½~j ,~~ I ~\ ~ ~ ~\ Jrj 0c 
; "' 

"Rasulullah ;ii Shalat Dhuha empat rakaat dan beliau me
nambah (bilangan rakaatnya) sebanyak yang dikehendaki Allah." 

Dirlwayatkan oleh Muslim. 679 

Dan dalam riwayat Muslim yang lain dari beliau (Aisyah 
~ ·, ) 

• I 

0 ; O ~-·,;.", ~ 

"Bahwasanya dia ditanya, 'Apakah Rasulullah ;ii Shalat 
Dhuha?' Dia berkata, 'Tidak, kecuali bila beliau datang dari per
jalanannya'.11680 

Juga dalam riwayatnya yang lain dari beliau (Aisyah !$), , ; 

.\-:~ ,u~ .~,, ~ .:._ti\~ l.~~ ~ ~\ J'o j, ~i' ~ 
~ GJ..J ~ • ~ -", ~J "'.J 

; ", -
"Saya sama sekali tidak pemah melihat Rasulullah ;ii shalat 

sunnah Dhuha, tetapi saya selalu melakukannya."681 

~311~ Dari Zaid bin Arqam [~]682 bahwasanya Rasulullah ;ii 
bersabda, 

J o to ; 
.J~I { , •:: --=· --=· le:~\ ;)Lo ; LP-° ...r ~ ~ ~ 

"Shalatnya orang-orang yang bertaubat adalah ketika anak 
unta merasa kepanasan." 

Dirlwayatkan oleh at-Tirmidzi. 683 

rapa hal dan hafalannya bercampur aduk sebelum meninggalnya.11 

679 Diriwayatkan oleh Muslim, 1/497. 
680 Diriwayatkan oleh Muslim, 1/ 497. 
681 Diriwayatkan oleh Muslim, 1/ 497. 
682 Tambahan dari naskah B dan C. 
683 Saya katakan, Diriwayatkan oleh Muslim, 1/515-516, namun saya tidak 

melihatnya dalam Sunan at-Tirmidzi. 



~312~ Dari Anas [~]684, beliau berkata, Rasulullah ~ bersabda, 
,,,,. 0 ,,,,,. ; ' ::r, O .J.. ,,,,. 

.@\,g\"'~~~\ ,:;,~;g~o:=~:. .:._~_\\ l.~~; 
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"Barangsiapa yang Shalat Dhuha dua belas rakaat, Allah 
akan membangunkan untuknya sebuah istana di surga." 

Dirlwayatkan oleh at-Tirmidzi dan beliau menilainya sebagai hadits 

gharib.685 

~313~ Dari Aisyah ~, beliau berkata, 
1;f'; .,;-,;~.!. \~::;,: O;,ii/\~~r:IJJ--;;; u \.Ju '.') \.Q...l • 0 " ~ "' • • .) 

• ~ '.) ~ ~ '.:'.l - ...... ...... ..:, 

11Nabi ~ pernah masuk rumahku, lalu Shalat Dhuha dela
pan rakaat. 11 

Dirlwayatkan oleh Ibnu Hibban dalam Shahilmya. 686 

684 Tambahan dari naskah B dan C. 
685 Dhaif: Diriwayatkan oleh at-Tirmidzi, 2/337. Al-Hafizh berkata dalam at

Talkhish, 2/20, "Saya katakan, Sanadnya dhaif.i' Dan didhai:tkan oleh syaikh 
kami dalam Dha'if at-Targhib, 1/204. 

686 Shahih Ughairihi: Diriwayatkan oleh lbnu Hibban, 6/272. Syaikh kami 
berkata dalam Shahih al-Mawarid, 1/295, "Shahih lighairihi. 11 





~314~ Dari Abdullah bin Umar ~, bahwasanya Rasulullah ffi 
bersabda, 

~ iJJ 0 ,,,,. J, 0~ 0 ,,,,. 

-~~ -: 

0 ~ " 

0

" :LlJI 0~ ~ I S..;.\ ~\.:3.-1 ;~ ."..) u:.r-.J ~-1 ; ; ~ u-- ; . 
"Shalat berjamaah itu lebih utama daripada shalat sendiri 

dengan dua puluh tujuh derajat." Muttafaq 'alaih.687 

Dalam riwayat lain yang diriwayatkan oleh keduanya dari 
Abu Hurairah ~ disebutkan, 

"Dengan dua puluh lima bagian."688 

Demikian juga dalam riwayat al-Bukhari dari Abu Sa'id 
disebutkan, 4-j~ "Derajat.11689 

~315~ Dari Abu Hurairah ~, bahwasanya Rasulullah ffi ber
sabda, 

; ; 
,,,,.,,,,,, - , - #- ,,,,,,, 0 iJJ 

;~L--'lt::,.,~~--'I ~,,~ __ ::,;.~,o.i:.., · .-: 0 .:J\" 
; o .r ,o.) 0 " o :. .r u - ;; "· ~ (.$; ~ 

,,,.. ' ::: , .. .. 
687 Diriwayatkan oleh al-Bukhari, 1/166; dan Muslim, 1/ 450. 
688 Diriwayatkan oleh al-Bukhari, 1/166; dan Muslim, 1/449, 450. 
689 Diriwayatkan oleh al-Bukhari, 1/166. 



"Demi Dzat yang jiwaku berada di TanganNya, sungguh 
aku ingin sekali menyuruh mengumpulkan kayu bakar lalu di
kumpulkanlah kayu tersebut, lalu aku memerintahkan untuk 
melakukan shalat, kemudian dikumandangkan adzan untuknya, 
lalu aku memerintahkan seseorang untuk mengimami orang
orang, lalu aku pergi menuju orang-orang yang tidak shalat 
berjamaah, lalu aku bakar rumah mereka, dan demi Dzat yang 
jiwaku berada di TanganNya, seandainya salah seorang di antara 
mereka mengetahui bahwa dia akan mendapatkan tulang yang 
berdaging tebal dan mirmataini690 yang baik, niscaya dia akan 
Shalat Isya berjamaah." 

Muttafaq 'alaih, dan lafazh ini adalah milik al-Bukhari.691 

~316~ Dari Abu Hurairah ~, beliau berkata, Rasulullah ~ ber
sabda, 

-:~ 

01--, ~::\\ ;>Lo" $-liJI ;>La -=
0 "·\:j\ 1c=-, ;~\ 1~~t u "Y.J ~ 1.J,, ,, ~ is-,, u-

.\"'o ,- o\,, ~o:::t] \" . o;. \_; 
~ Y.J ~ ~ 

"Shalat yang paling berat bagi orang-orang munafik adalah 
Shalat Isya dan Shalat Fajar, sekiranya mereka mengetahui apa 
yang ada pada keduanya, niscaya mereka akan mendatanginya, 
walaupun dengan merangkak." Muttafaq 'alaih. 692 

690 (Mirmataini: adalah daging di antara dua kuku kaki kambing. Lihat Fiqh al
/slam, Syarh Bulugh al-Maram, 2/83. Ed. T.). 

691 Diriwayatkan oleh al-Bukhari, 1/165, dan 3/161; dan Muslim, 1/ 451. 
692 Diriwayatkan oleh al-Bukhari, 1/167; dan Muslim, 1/451-452. 



Y§~~ ;1411 ~ ~ :JW ~le~ Jj \.:.t ,~~_)~I Jl 
.~t :Jli '~ :Jli 

"Seorang laki-laki buta datang kepada Nabi ~ seraya ber
kata, 'Wahai Rasulullah, aku tidak punya seseorang yang me
nuntunku pergi ke masjid.' Lalu beliau memberi keringanan 
kepadanya (untuk tidak berjamaah). Lalu ketika dia berbalik 
pulang, beliau memanggilnya seraya bersabda, 'Apakah kamu 
mendengar panggilan shalat?' Dia menjawab, 'Ya.' Beliau ber
sabda, 'Maka penuhilah (panggilan shalat itu)'." 

Dirlwayatkan oleh Muslim. 693 

~318~ Dari Ibnu Abbas~, dari Nabi ~, beliau bersabda, 
, 0 

·-/~ ~ ~l ~ ;>Lo ")t; 9~ rli ;1411 t: ;,. ~ 
"Barangsiapa yang mendengar adzan dan tidak datang (ke 

masjid), maka tidak ada shalat baginya, kecuali bagi orang yang 
memiliki udzur." 

Dirlwayatkan oleh lbnu Majah, ad-Daraquthni, lbnu ffibban, dan al

Hakim, dan isnadnya sesuai dengan syarat Muslim, namun sebagian ulama 

lebih cendenmg menyatakannya mau.q-qf.694 

693 Diriwayatkan oleh Muslim, 1/ 452. 
694 Shahih: Diriwayatkan oleh lbnu Majah, 1/260; ad-Daraquthni, 1/ 420; lbnu 

Hibban, 5/416; dan al-Hakim, 1/245; serta dishahihkan oleh syaikh kami 
dalam al-Irwa ', 2/337 berdasarkan syarat al-Bukhari dan Muslim, dan beliau 
menjawab pendapat yang menyatakan hadits ini memiliki illat dikarenakan 
mauquf, "Saya katakan, Dan tidak ada yang membenarkan tarjih ini; karena 
orang-orang yang menyatakannya marfu' adalah sejumlah orang-orang tsiqat 
yang memutaba'ah Husyaim atas haditsnya ini .... 11 



"Bahwasanya dia melaksanakan Shalat Shubuh bersama 
Rasulullah ~, lalu ketika Rasulullah ~ telah selesai shalat, ter
nyata ada dua orang laki-laki yang tidak ikut shalat. Maka beliau 
memanggil mereka berdua, lalu mereka berdua pun dihadapkan 
(kepada Rasulullah ~) dalam keadaan gemetar ketakutan. Maka 
beliau bertanya kepada keduanya, 'Apa yang menghalangi ka
lian berdua untuk ikut shalat bersama kami?' Mereka menjawab, 
'Sesungguhnya kami telah shalat di rumah kami.' Beliau ber
sabda, 'Janganlah kalian lakukan (hal seperti ini). Apabila kalian 
telah shalat di rumah kalian, kemudian kalian mendapatkan695 

imam belum shalat, maka ikutlah shalat bersamanya, karena itu 
menjadi shalat sunnah bagi kalian'." 

Diriwayatkan oleh Ahmad, -clan lafazh ini adalah mililmya-, clan Imam 

yang Tiga, serta dishahihkan oleh at-Thmidzi dan lbnu IDbban.696 

695 Dalam naskah A tercantum, p.:,;1 "kalian mendapatkan". 
696 Shahih: Diriwayatkan oleh Ahmad, 4/160, 161; Abu Dawud, 1/157; an-Nasa 'i, 

2/112; at-Tirmidzi, 1/ 426; dan lbnu Hibban, 6/156. Syaikh kami berkata 
dalam al-lrwa ', 2/315, "Dengan sanad yang shahih, dan dishahihkan oleh 
sejumlah kalangan sebagaimana telah saya tahqiq dalam Shahih Abi Dawud, 
no. 590 dan 591.11 

697 Dalam as-Sunan tercantum '· ·' , · \ ,..,~. 



"Sesungguhnya imam itu diangkat agar diikuti; maka apa
bila dia bertakbir, maka bertakbirlah, dan janganlah kalian ber
takbir hingga dia bertakbir. Apabila dia rukuk, maka rukuklah 
dan janganlah kalian rukuk sehingga dia rukuk. Apabila dia 
mengucapkan, 'Sami'allahu Ziman hamidah,' maka katakanlah, 
'Allahumma rabbana lakal hamdu.' Apabila dia sujud, maka sujud
lah dan janganlah kalian sujud sehingga dia sujud. Apabila dia 
shalat dengan berdiri, maka shalatlah kalian dengan berdiri; dan 
apabila dia shalat dengan duduk, maka shalatlah kalian dengan 
duduk pula." 

Diriwayatkan oleh Abu Dawud, dan ini adalah lafazhnya, 698 dan asal 
rlwayat ini ada dalam Shaliih al-Bukhari dan MusHm. 699 

~321, Dari Abu Sa'id al-Khudri ., 
0 ,,,,, ,,,, ,,,,,, ,,,,. 
$- O .J. O ; ; .JI!- J:. J:. .. l ,,,,,, ,.,.,#, r5~j '':A \j.:~~l; ~~ :JW ,~G ~~I~ l.SG ~ ~I J~ 01 

oJ ,,,,,o,o,,,,,oJ 

·F~U'°~ 
"Bahwasanya Rasulullah ~ melihat para sahabatnya agak 

jauh di belakang, maka beliau bersabda, 'Majulah dan ikutilah 
aku, dan agar orang yang datang setelah kalian mengikuti kalian' ." 

Diriwayatkan oleh Muslim. 700 

~322, Dari Zaid bin Tsabit ., beliau berkata, 
ti ,,,,,, ,,,,. ~ ~ ,,,,, ~ ., ) ., 0 I.~\;.: JI;.. ~I ,....,::::-:- ,1-:•:. t.::..L1 ~ ~ g--. ~ ~\ J· ., ,.. ,.. ,.. :: I 

~ .".) ·=d --* ~ ~ ~ u- ~ - ,.. ~_) ~,.. 
,.. t 

.... ~~0~ 
"Rasulullah ~ membuat sebuah kamar dari anyaman daun 

kurma,7°1 lalu beliau shalat di dalamnya, lalu beberapa orang 

698 Shahih: Diriwayatkan oleh Abu Dawud, 1/164. Syaikh kami berkata dalam 
al-Irwa ', 2/121, "Saya katakan, 'Ini adalah sanad yang shahih'. 11 Dan dihasan
kan oleh al-Hafizh dalam al-Fatll_, 2/179. 

699 Diriwayatkan oleh al-Bukhari, 1/177; dan Muslim, 1/311. 
700 Diriwayatkan oleh Muslim, 1/325. 
701 Dalam naskah A tercantum, ~. dan ini sesuai dengan yang terdapat da

lam Shahih Muslim dan men{pabn salah satu di antara riwayat al-Bukhari. 



mengikuti beliau dan ikut shalat mengikuti shalat beliau .... 11 Al
Hadits. 

Dan dalam hadits tersebut disebutkan, 
, , 

.t·!<" ,i, '11 ~ •. ~·'\\;;)lo j ~i 
.~ ~ ......... ~ ;:_ro.J ... 

11Sebaik-baik shalat seseorang adalah di rumahnya, kecuali 
shalat wajib. 11 Muttafaq 'alaih.702 

4{3233'> Dari Jabir ., beliau berkata, 

0t ~)t :~ ~I JW ,~k. J~i;; ,~\:..~\ ~~½ ~~ ~ 
j ,~~·~;~t, :--i b\i ~WI c.::Ot ISl 1~~~ ~~ ~ 0~ 

, ,, 

-~ ~l~l~~, j ,~J~,~~.::,~, 
11Mu'adz mengimami para sahabatnya melaksanakan Shalat 

Isya dan dia memanjangkan shalatnya tersebut bagi mereka, 
maka Nabi ~ bersabda, 'Apakah kamu ingin menjadi pembuat 
fitnah, wahai Mu'adz? Apabila engkau mengimami orang-orang, 
maka bacalah, 'Wasy Syamsi wa Dhuhaha (Surat asy-Syams),' dan 
'Sabbihisma Rabbikal A'la (Surat al-A'la),' serta 'Wallaili idza Yaghsya 
(Surat al-Lail)'." 

Muttafaq 'alaih, dan lafazh ini adalah milik Muslim. 703 

4{3243'> Dari Aisyah 1$'.>, tentang kisah shalatnya Rasulullah ~ 
yang mengimami orang-orang ketika beliau sakit, dia berkata, 

•-'t, ,w\;.. WL t .::,,~ -= ~, .L..~ ~ ~t w ~, , 1.: : , ;\;J Y.'..J , . ~ . ~ u r--: ~ .J -(f' ~ ~ . ... ...... ::: .. .,,, ... , 
,,,,,, 0 ,,,,,. ~ 

;;~ _, WI ..1~ii~' ,~ .,, fl\;;~ L..~ 0

'\ ->~~ ,~~ L..~ , . U"' <..S , .;_) - i...s:- , • ..r--: Y. <..S , - , ..r--: ... .. .. ;. ... ::: .. ' ::: , , 
0 .,. 

-~UI 
:::: ..... 

"Lalu beliau datang hingga duduk di sebelah kiri Abu Bakar, 
lalu beliau mengimami orang-orang sambil duduk, sedangkan 

702 Diriwayatkan oleh al-Bukhari, 1/186 dan 8/34; dan Muslim, 1/539-540. 
703 Diriwayatkan oleh al-Bukhari, 1/180; dan Muslim, 1/340. 



Abu Bakar berdiri, dia mengikuti shalatnya Nabi ~' dan orang
orang mengikuti shalatnya Abu Bakar. 11 

Muttafaq 'alaih. 704 

~325~ Dari Abu Hurairah ., bahwasanya Nabi ~ bersabda, 

'-~~ • .111-- --· ei1-- --~.:. :;-'I ' • · ~ t:; ,1_.~~.:;.~iJ -- WI F,' l;.t :;t 1S1 "" '3~'3~ ~u., -- " ,,.., i " ,.... \ ~ .. ,.... ,.... V ,.... 
; 0 ; 0 

.;G ~ 1 :..'I~~~~ 1.-;,., \St:; ,.t;..~\ IS~ 
.. ~ J~ ~ ,..... _; ,, ,, 

11Apabila salah seorang di antara kalian mengimami orang
orang, maka ringankanlah, karena di antara mereka ada anak 
kecil, orang tua, orang yang lemah, dan orang yang mempunyai 
keperluan. Namun bila ia shalat sendiri, maka shalatlah sesuka 
hatinya. 11 

Muttafaq 'alaih. 785 

~326~ Dari Amr bin Salimah ., beliau berkata, 
; ,,,,. ,,... ~ ~ ,,... 

;~\ u"~ \St:; :J\i ,\l;. ~ -- ~I\ ..0..c. .~...o :4-:,~~ :(31 J\i 
----' ,--- ~ __.i_J ~ ,,... ., u ..... r ;. .. ;. 

061 r1 ~fa; :Jli .uTj FJ3't Fjjj ,Fl;.t 0?~ 
t ~ ,,,,. - , ,....ot ~ ~ . ~.. • ,, • I 2-.., ~ • I rn-- •.• , ill . ~ u I°" --::<' I ~ I 

~ e _) -- -- 0-: I_) ~.r ~ 1r _J'..J 

11Ayahku berkata, 1Aku benar-benar datang kepada kalian 
dari sisi Nabi ~, beliau bersabda, 1Apabila waktu shalat telah 
tiba, maka hendaklah salah seorang di antara kalian menguman
dangkan adzan dan hendaklah yang mengimami kalian adalah 
orang yang paling banyak hafalan al-Qur'annya di antara kalian1

•
11 

Dia berkata, 11Maka mereka melihat bahwa tidak ada seorang pun 
yang lebih banyak hafalan al-Qur'annya daripada aku, sehingga 
mereka menjadikanku sebagai imam, padahal aku masih ber
umur enam atau tujuh tahun. 11 

Diriwayatkan oleh al-Bukhari, Abu Dawud, dan an-Nasa 'i, 786 

704 Diriwayatkan oleh al-Bukhari, 1/183; dan Muslim, 1/314. 
705 Diriwayatkan oleh al-Bukhari, 1/180; dan Muslim, 1/341. 
706 Diriwayatkan oleh al-Bukhari, 5/191 dan lafazh ini adalah miliknya; Abu 



"Yang menjadi imam bagi suatu kaum adalah yang paling 
banyak hafalannya terhadap Kitab Allah [8.t:;;]7°8 di antara me
reka, namun apabila mereka sama dalam hafalannya, maka yang 
paling banyak mengetahui Sunnah, dan apabila mereka sama 
dalam pengetahuan tentang Sunnah, maka yang paling dahulu 
berhijrah, dan apabila mereka sama dalam hal berhijrah, maka 
yang paling dahulu masuk Islam -dalam riwayat lain, 'Yang 
paling tua umurnya'-, dan janganlah sekali-kali seseorang men
jadi imam dalam kekuasaan seseorang dan jangan pula sese
orang itu duduk pada singgasananya, kecuali dengan seizinnya." 

Diriwayatkan oleh Muslim. 709 

Dan dalam riwayat Ibnu Majah dari hadits Jabir, 

. t.o i , ~ \:; ']; 'I.. i -: ,_ i \; 0 I ']; , ~ fl; 0 I ::; ~ {:; ']; 
;'Y ft .J ~ '+"' G. '..P .J . "_) '..r° 0-4 y .J ..... ,,,. ....... 

"Dan janganlah seorang wanita mengimami seorang laki
laki, dan jangan pula seorang badui mengimami seorang yang 
berhijrah, dan jangan pula seorang pendosa mengimami seorang 
Mukmin." 

Sanadnya lemah. 716 

Dawud, 1/160; dan an-Nasa'i, 2/9, 70, 80. 
707 Dalam naskah B dan C tercantum, "Dari lbnu Mas'ud", dan itu salah. 
708 Tambahan dari naskah C. 
709 Diriwayatkan oleh Muslim, 1/ 465. 
710 Dhaif jiddan: Diriwayatkan oleh lbnu Majah, 1/343. Syaikh kami berkata 

dalam al-Irwa ', 3/51, "Saya katakan, Ini adalah sanad yang sangat lemah .... 11 



~328~ Dari Anas, dari Nabi ~, beliau bersabda, 
t O J 

-~~")~ ~~b-j ,Q~ ~-d\jj '~~ ~~ 
"Rapatkan shaf-shaf kalian, dekatkanlah jarak antara shaf

shaf tersebut, dan sejajarkanlah pundak-pundak kalian. '' 

Diriwayatkan oleh AJ,u Dawud dan an-Nasa'i, serta dishahibkan oleh 
lbnu ffibban. 711 

~329~ Dari Abu Hurairah ., beliau berkata, Rasulullah ~ ber
sabda, 

- J - J, -;. ,~, · 1 $-L:JJI u· · ' ,. -: , ,~, · 1 ~t ,> ,~"I J6-"'I\ u· ! ' ,. -: 
ly?- ; ; ;~ __j.:>_J ly?- '_JVJ _) '_) ; ·"-! ;~ ..t:> 

, -;. 

-~Jl~~j 

"Sebaik-baik shaf laki-laki adalah yang pertama dan sejelek
jeleknya adalah yang paling akhir, dan sebaik-baik shaf wanita 
adalah yang terakhir dan sejelek-jeleknya adalah yang pertama." 

Diriwayatkan oleh Muslim. 712 

~330~ Dari lbnu Abbas ~-fii, beliau berkata, 
l J, ~ ,,,,., ,,,,, ,,,,,, l :: "' I J . , ; -:' -: \ -: \ ; ".' . ; ! • !. -: ~ \ • I :: I . '!ill~ "' I J . , ; ; ; ! • \ ; "'-.U I A."41 I ~ I.J '() IL......,) •._C ~ '"'-'--' '-,...) .) ~ "'-.U I A."41 I ~ I_, • ....0 

,,... '_,,/ J ,,,..-!. .. u- ::: .. --- ,,,.. ,,,,;_,,1 -' L .. 
• 

~ ~...c .. 1 ::.::.1 ,~~ \', ~ ,-,....,i, ~ 
. "" '" LT ~ 1.?.-'.J.J ~ '-:?' 0-; .: " 

"Pada suatu malam aku shalat bersama Rasulullah ~ dan 
aku berdiri di sebelah kiri beliau, lalu Rasulullah ~ menarik ke
palaku dari belakang dan menempatkanku di sebelah kanan 
beliau." Muttafaq 'alaih.713 

711 Shahih: Diriwayatkan oleh Abu Dawud, 1/179; an-Nasa'i, 2/92; dan lbnu 
Hibban, 5/539 dan 14/259. Syaikh kami berkata dalam al-Misykah, 1/342, 
"Sanadnya shahih, sebagaimana telah sayajelaskan dalam ash-Shahihah." 
Catatan penting: Az-Zuhairi berkata, "Dalam riwayat lbnu Hibban tercan
tum, .__;1.:5\jL, sebagai ganti dari Jt;s.\jL.'1 

Saya katakan, Dan diriwayatkan ~leh lbnu Hibban pada 14/259 dengan 
lafazh "Jt;s.\j~.11 

712 Diriwayatkari oleh Muslim, 1/326. 
713 Diriwayatkan oleh al-Bukhari, 1/185 dan lafazh ini adalah miliknya; dan 



~331 ~ Dari Anas [~]714, beliau berkata, 

\;ill.. -~1 ~,. ~t-- ULl.. ~0

*"" ~-: ~; ~ iu\ jo ,,, l.~ . ~ i~' \'"!.!.J ::" -- ~_) is-

"Rasulullah ~ shalat, lalu aku dan seorang anak yatim ber
diri shalat di belakang beliau, dan Ummu Sulaim di belakang 
kami. 11 

Muttafaq 'alaih, dan lafazh ini adalah milik al-Bukhari. 715 

"Bahwasanya dia mendapati Nabi ~ sedang rukuk, maka 
dia rukuk sebelum sampai ke dalam shaf, lalu Nabi ~ bersabda 
kepadanya, 'Semoga Allah menambahkan semangatmu, namun 
jangan diulangi lagi'. 11 Dirlwayatkan oleh al-Bukhari.716 

Abu Dawud menambahkan di dalamnya, 

.~\J"\ ~--~{~\~ 0
~:('--~ __ ~~r-> __ 0.., er 

"Lalu dia rukuk sebelum sampai shaf, kemudian dia berjalan 
masuk ke dalam shaf. "717 

~333~ Dari Wabishah bin Ma'bad .,, 
,,,,,. ,,,, ,,,, ,,,, 

~ 0i ~~t; ,~~ ~~, ~ J~ ~<St~ ;u, Jn 0i 
_g~\ 

"Bahwasanya Rasulullah ~ melihat seorang laki-laki shalat 
di belakang shaf sendirian, lalu beliau memerintahkannya untuk 

Muslim, 1/526. 
714 Tambahan dari naskah C. 
715 Diriwayatkan oleh al-Bukhari, 1/185; dan Muslim, 1/ 457. 
716 Diriwayatkan oleh al-Bukhari, 1/199. 
717 Shahih: Diriwayatkan oleh Abu Dawud, 1/182. Syaikh kami berkata dalam 

ash-Shahihah, 1/ 457, "Sanadnya shahih berdasarkan syarat Muslim." 



mengulangi shalat." 

Diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Dawud, clan at-Tirmidzl. serta dihasan
kan oleh beliau, dan dishahihkan oleh lbnu ffibban. 718 

Dalam riwayat Ibnu Hibban dari Thalq,719 

-1-3~1 Ji;.~ ;")L;;, '1 
"Tidak ada (sah) shalat bagi seseorang yang (shalat) sendiri 

di belakang shaf. "720 

Dan ath-Thabrani menambahkan dalam hadits Wabishah, 
~ ~ 0 ;,;. 

-~_.> -.:.i~_fl...1-J' ~ &Ll..~ :JI 
"Mengapa kamu tidak masuk ke dalam shaf mereka atau 

kamu tarik seseorang ( di antara mereka untuk berdiri menema
nimu)?"721 

718 Shahih: Diriwayatkan oleh Ahmad, 4/227, 228; Abu Dawud, 1/182; at-Tir
midzi, 1/ 450; dan lbnu Hibban, 5/575; serta dishahihkan oleh syaikh kami 
dalam al-Irwa ', 2/323, dan beliau menyebutkan beberapa jalan periwayatan 
hadits ini, dan beliau menafikan 'illat mudhtharibnya hadits ini, sebagaimana 
disangka oleh sebagian kalangan. 

719 Dalam naskah C tercantum, "Thalq bin Ali". 
720 Shahih: Diriwayatkan oleh lbnu Hibban, 5/580. Syaikh kami berkata dalam 

al-Irwa ', 2/329, "Saya katakan, Ini adalah sanad yang shahih dan para pe
rawinya tsiqat, sebagaimana yang dikatakan oleh al-Bushiri dalam az-Zawa 'id, 
dan al-Hafizh menyandarkan hadits ini dalam Bulugh al-Maram kepada lbnu 
Hibban dari Thalq bin Ali, dan itu merupakan suatu kekeliruan. 11 

Saya katakan, Hadits ini disandarkan oleh al-Hafizh dalam al-Fatll_, 2/213 
kepada lbnu Hibban dari hadits Ali bin Syaiban, dan itulah yang benar. 

721 Dhaif jiddan. Diriwayatkan oleh ath-Thabrani dalam al-Kabir, 22/145 dan 
al-Ausath, 8/207-208, dan sanadnya lemah, sebagaimana yang dikatakan oleh 
syaikh kami dalam al-Irwa', 2/325-326. Al-Hafizh berkata dalam at-Talkhish, 
2/37, "Dalam sanadnya terdapat as-Sari bin Isma'il, dan dia seorang yang 
ditinggalkan (matruk). Akan tetapi, dalam Tarikh Ashbahan karya Abu 
Nu'aim, hadits ini memiliki jalan lain yang disebutkan dalam biografi Yahya 
bin Abdawaih al-Baghdadi, dan dalam sanadnya terdapat Qais bin ar-Rabi', 
dan dia seorang yang dhaif. 11 Syaikh kami berkata dalam al-Irwa', 2/326, 
"Saya katakan, Menyatakan hadits ini berillat disebabkan perawi darinya, 
Yahya bin Abdawaih, adalah lebih baik; karena walaupun orang ini telah di
puji oleh Ahmad, namun lbnu Ma'in telah berkata tentangnya, 'Dia seorang 
pendusta, dan seorang Oaki-laki) yang berperilaku buruk.' Dan dia Obnu 



~3343'> Dari Abu Hurairah ~, dari Nabi ffi, beliau bersabda, 

'h /,\j--,\~ h0~J\ ~s-:.:l.c~ ,o~I j1 \jJ.. :~ ~\j~\ f-~ .. :.. ISl 
-'-''Y-' ...... ' .. ,.J .... ~ .> ........ 

,;'. .::t O t ,,,,, J 

-~~F1~~_:,~~;1w,~? 
"Apabila kalian telah mendengar iqamat, maka berjalanlah 

menuju shalat dengan (penuh) ketenangan dan ketundukan, 
janganlah kalian tergesa-gesa; maka apa yang kalian dapatkan, 
shalatlah. Dan apa yang terlewat dari kalian, sempumakanlah. 11 

Muttafaq 'alaih, clan lafazh ini adalah miHk al-Bukhari. 722 

~3353'> Dari Ubay bin Ka'ab ~, beliau berkata, Rasulullah ffi ber
sabda, 

S __ ) ~-'' E ~)L.;;,_:, ,~~ ~)L.;;, (y SJt ~-'' E ~-'' ~)L.;;, 

.£ ;t1 Ji ~~t ~ fl't 0t ~_:, ,~_,, E ~)L.;;, (y 
"Shalatnya seseorang bersama satu orang lain adalah lebih 

baik daripada shalatnya sendirian, dan shalatnya bersama dua 
orang adalah lebih baik daripada shalatnya bersama satu orang, 
dan semakin banyak jumlahnya, maka semakin disukai oleh 
Allah~." 

Dirlwayatkan oleh Abu Dawud clan an-Nasa 'i, serta dishabibkao oleh 

lbnu Hibbao. 723 

~3363'> Dari Ummu Waraqah ~, 

-~)~ ~t f-9 0t ~_;t ~ ~\ 0t 

Ma'in) di lain kesempatan berkata, 'Dia bukanlah apa-apa (laisa bi syai ', mak
sudnya hadits yang diriwayatkan darinya sedikit, Ed.)'." 

722 Diriwayatkan oleh al-Bukhari, 1/164; dan Muslim, 1/ 420-421. 
723 Hasan: Diriwayatkan oleh Abu Dawud, 1/151; an-Nasa'i, 2/104; dan lbnu 

Hibban, 5/405. Syaikh kami berkata dalam al-Misykah, 1/335, "(Diriwayat
kan) dengan sanad yang mengandung ketidakjelasan dan kegoncangan 
(idhthirab), akan tetapi hadits ini memiliki syahid yang menyebabkan hadits 
ini naik ke derajat hasan, dan hadits ini telah dishahihkan oleh sejumlah 
imam, sebagaimana telah saya jelaskan dalam Shahih Abi Dawud, no. 563. 11 



"Bahwasanya Nabi ~ memerintahkannya untuk meng
imami penghuni rumahnya." 

Dirlwayatkan oleh Abu Dawud dan dishahihkan oleh lbnu Khuzai
mah. 724 

~337~ Dari Anas •, 
~ _j O i ,,,., ,.,,, ,,,., 

• " 

0 I ,, ' ,, ,, WI "' 1" 0 !<',, .., I -: 0 I ~ I ~ ::: q I I ~ i 
~ J1b.J <Y' r.x ~y-"--° r 0-: , _., ~ 0 

"Bahwasanya Nabi ~ mengangkat Ibnu Ummi Maktum 
menjadi pengganti beliau mengimami kaum Muslimin, sedang
kan dia adalah orang buta." 

Dirlwayatkan oleh Ahmad dan Abu Dawud,725 dan hadits seperti ini 

juga ada dalam riwayat lbnu ffibban dari Aisyah ~-726 

~338~ Dari lbnu Umar ~, beliau berkata, Rasulullah ~ ber
sabda, 

l ~ \ ,,,,.. 0 .:e l ~ \ ,,,.,,,,,, t 
-~1 'll ~l '1 J~ ~ ~ \µj ,~\ 'll ~l '1 J~ ~ Jc \;Lo 

'Shalatkanlah orang yang mengucapkan 'la ilaha illallah' dan 
shalatlah kalian di belakang orang yang mengucapkan 'la ilaha 
illallah'." 

Diriwayatkan oleh ad-Daraquthni dengan sanad yang lemah. 727 

724 Hasan: Diriwayatkan oleh Abu Dawud, 1/161; dan Ibnu Khuzaimah, 3/89. 
Syaikh kami berkata dalam komentar beliau terhadap Shahih lbni Khuzai
mah, "Sanadnya hasan, sebagaimana telah saya jelaskan dalam Shahih Abi 
Dawud, no. 605 dan 606.11 

725 Shahih lighairihi. Diriwayatkan oleh Ahmad, 3/192; dan Abu Dawud, 1/162. 
Syaikh kami berkata dalam al-Misykah, 1/350, "Sanadnya hasan, dan ia me
miliki dua syahid sehingga hadits ini shahih [lighairihi]. Silahkan lihat Shahih 
as-Sunan, no. 609.11 

726 Shahih: Diriwayatkan oleh Ibnu Hibban, 5/506, 507. Syaikh kami berkata 
dalam komentar beliau terhadap Subul as-Salam, 11 (Diriwayatkan) dengan 
sanad yang shahih.11 Silahkan lihat al-Irwa ', 2/311-312. 

727 Dhan jiddarr. Diriwayatkan oleh ad-Daraquthni, 2/56. Syaikh kami berkata 
dalam al-lrwa ', 2/306, "Saya katakan, Ini adalah sanad yang sangat lemah; 
Utsman bin Abdurrahman, yakni az-Zuhri al-Waqqashi adalah seorang yang 
ditinggalkan (matruk) dan dinyatakan sebagai pendusta oleh Ibnu Ma'in.11 



~339, Dari Ali ~, beliau berkata, Rasulullah ~ bersabd~, ,, 
0 ,,,,,. 0 ,,,,.. 0 ,,,,,, ,,,,,, J J $, :::$- ,,,,,, 

.J\;~\ J-= 0 

-- \,S t~l1,J\;. tc J\;~\-- ;")wJ\ b..b-1 0 1 l~l i,~ ",. is-i,~ I~ ,, 
11 Apabila salah seorang di antara kalian datang untuk shalat 

dan imam sedang berada dalam suatu gerakan shalat, maka hen
daklah dia melakukan seperti apa yang dilakukan oleh imam. 11 

Dirlwayatkan oleh at-Tirmidzi dengan sanad yang lemah. 728 

728 Shahih lighairihi: Diriwayatkan oleh at-Trrmidzi, 2/ 486 dan beliau berkata, 
"Hadits gharib. 11 Syaikh kami berkata dalam al-Misykah, 1/359, "Yaitu dhaif, 
dan illatnya adalah adanya al-Hajjaj bin Arthah; dia adalah seorang mudallis, 
dan dia telah meriwayatkan hadits ini dengan 'an'anah. Akan tetapi, hadits 
ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dari jalan yang lain ... dan sanadnya shahih; 
dan telah dishahihkan (pula) oleh sejumlah ulama, sebagaimana telah saya 
sebutkan dalam Shahih Abi Dawud, no. 523." 



4'340~ Dari Aisyah ~, beliau berkata, 
,.., ,..,! .,,, :. 0 ,.,, J,;. 

;)lo c-~~ ,_).:JI ;)lo~~~,~;~\~)~ J_,1 
; ; ; 

"Pada mulanya shalat difardhukan dua rakaat, kemudian 
shalat pada saat safar ditetapkan (dua rakaat) dan shalat pada 
saat mukim disempumakan (menjadi 4 rakaat)." 

Muttafaq 'alaih. 729 

Dalam riwayat al-Bukhari, 
to ,.., ! ,;. .y_.,~, Jc_;:.\\ ;>lo~~~ ,~~1 ~? ,__;.-~ ~ 

"Kemudian beliau berhijrah, lalu shalat diwajibkan menjadi 
empat rakaat, sedangkan shalat pada saat safar ditetapkan ( dua 
rakaat), sebagaimana semula."730 

Ahmad menambahkan, 

.;;\; ::\\ \ ".:
0

;. J~::I::~ I ,:f~ '6 ~\ '11; , I ".::fl\ '~ I ,:f~ ,w) j\ '11 
'_r:-' ~ ~ "+-'.. . u '.) ~ ..r _) "+-'.. • ~ ,.., ,.., ,.., ,,,,. ,. ,.,... 

729 Diriwayatkan oleh al-Bukhari, 1/99; dan Muslim, 1/478. 
730 Diriwayatkan oleh al-Bukhari, 5/87. 



"Kecuali Maghrib, karena ia adalah witimya (shalat) siang 
hari, dan kecuali Shubuh, karena dalam shalat ini bacaan dipan
jangkan. "731 

4'341 ~ Dari Aisyah ~, ,,, 
,..$, 

J\_~~,,, Jo J,,,,,, /"J,... ;.:;;\\ • JJ ~,,, ,;'t~ r;; f\\0\ 
-~.Ji.Y4=.J ~.J~ ~~u -"~ 

"Bahwasanya ketika safar, Nabi ~ pemah mengqashar mau
pun menyempumakan shalat dan berpuasa maupun berbuka. 11 

Diriwayatkan oleh ad-Daraqulhni732
, dan para perawinya tsiqat, hanya 

saja hadits ini dinyatakan memiliki cacat. 

Hadits yang terjaga adalah hadits yang diriwayatkan dari 
Aisyah berdasarkan perbuatannya sendiri dan beliau berkata, 

"Sesungguhnya itu tidak memberatkanku. 11 

jc 
.... ,,, .t J,... "Jr;,\ 
•. ~ 11o.,j 

.. ~ !; 

731 Shahih lighairihi. Diriwayatkan oleh Ahmad, 6/241. Syaikh kami berkata 
dalam Tamam al-Minnah, hal. 316, "Akan tetapi, hadits ini terputus sanadnya 
antara Amir asy-Sya'bi dan Aisyah. Benar bahwa riwayat lbnu Khuzaimah dan 
lbnu Hibban itu maushul (bersambung sanadnya), karena ia dari asy-Sya'bi, 
dari Masruq, dari Aisyah; akan tetapi, dalam sanadnya terdapat Mahbub bin 
al-Hasan, dan dia tidaklah disukai dalam hal riwayat... Akan tetapi, saya me
nemukan suatu mutabi' (riwayat pendukung) yang kuat dan syahid (riwayat 
penguat) bagi Mahbub yang dihasankan oleh al-Hafizh, maka saya segera 
mentakhrijhadits ini dalam ash-Shahihah, no. 2814.11 

Saya katakan, Yang menjadi mutabi' baginya adalah Murajja bin Raja' yang 
terdapat dalam riwayat ath-Thahawi dalam Syarh Ma'ani al-Atsar, 1/241, se
bagaimana dinyatakan demikian oleh syaikh kami dalam ash-Shahihah. 

732 Dhaif Diriwayatkan oleh ad-Daraquthni, 2/189, beliau berkata, "lni adalah 
sanad yang shahih." Syaikh kami berkata dalam al-Irwa ', 3/7, "Saya katakan, 
Para perawinya tsiqat selain lbnu Tsawab, karena saya tidak menemukan 
biografinya dalam selain kitab Tarikh Baghdad, dan dalam kitab tersebut 
tidak disebutkan kritik maupun pemyataan kredibel terhadapnya, sehingga 
dia tidak diketahui keadaannya .. Maka jiwa ini tidak merasa tenteram untuk 
keshahihan hadits ini... Dan al-Allamah lbnul Qayyim telah menyebutkan 
dalam Zad al-Ma'ad bahwa hadits ini tidak shahih, dan beliau mengutip per
nyataan dari lbnu Taimiyah, bahwa beliau berkata, Ia adalah sebuah kedus
taan atas nama Rasulullah •· .11 Bagi yang ingin (mendalami masalah ini), 
silahkan merujukperkataan.beliau tentang hal itu, 1/181-182. 



Dikeluarkan oleh al-Baihaqi. 733 

~342~ Dari Ibnu Umar [~]734 beliau berkata, Rasulullah ~ ber
sabda, 

, , 
-'-', -o,,,,,. ::'. oJ o ~

1 
J.,,,,,, o ,,,,,. \,S' -' J, ,,,,,, J ::; oJ o ~, ~ > ..,..1 \ :;; I 

, M • ) ... • .- .c......·. • . ) ... • . - p , II • 
... · .. ~ ... i..:,y u ~ '~-> i..:,y u ~ - u!;; 

"Sesungguhnya Allah suka jika keringanan-keringananNya 
diambil, sebagaimana Dia bend maksiat kepadaNya dilakukan." 

Diriwayatkan oleh Ahmad dan disbahihkao oleh lbou Khuzaimah dan 
lbou mbbao. 735 

Dan dalam riwayat lain, 

-~~ jj; 0t ~~ 1$ 
"Sebagaimana Dia suka jika kewajiban-kewajiban yang telah 

ditetapkanNya dilaksanakan. "736 

~343~ Dari Anas ~, beliau berkata, 
, , 

.. ·~,~, t-;..-: ,,-: ·i J~i ,ti)U ;'0 
, : ,-: ISi ~ ~\ J,. ,, -:\S"' 

~ _) ~ ~~.) ,. - , ~ (..? !;; _,J , ~_) u 
"Apabila Rasulullah ~ menempuh perjalanan tiga mil atau 

tiga farsakh, beliau shalat dua rakaat." Diriwayatkao oleh Muslim. 737 

~344~ Dari Anas ~, beliau berkata, 
0 v.J ,,,,, -:.,7,,,,, ,,,,, 0 0 l 

, l.-;..~ -:~,~JI ~..wl-: ~~\J•', ,, \;.;.'-: , '_) is-: u !;; , M, ~ _ej , ,~-> ,...... .~ ., I..... 0 0 , i:;%0 -~..w\ JI~ ~, .·~, , 
,., :!:: .:)<.§>,. '_) 

733 Shahih: Diriwayatkan oleh al-Baihaqi, 3/143. Al-Hafizh berkata dalam al
Fatb,, 2/571, "Sanadnya shahih.11 

734 Tambahan dari naskah B dan C. 
735 Shahih: Diriwayatkan oleh Ahmad, 2/108; lbnu Khuzaimah, 3/259; dan 

lbnu Hibban, 6/ 451. Syaikh kami berkata dalam al-Irwa ', 3/9, "lni adalah 
sanad yang shahih berdasarkan syarat Muslim." 

736 Shahih: Diriwayatkan oleh lbnu Hibban, 8/333 dari hadits lbnu Umar dan 
juga diriwayatkan olehnya dari hadits lbnu Abbas 2/69, serta dishahihkan 
oleh syaikh kami dalam al-Irwa ', 3/11. 

737 Diriwayatkan oleh Muslim, 1/ 481. 



"Kami pernah pergi bersama Rasulullah ~ dari Madinah 
menuju Makkah, dan beliau shalat dua rakaat dua rakaat hingga 
kami pulang ke Madinah." 

Muttafaq 'alaih clan lafazh ini adalah milik al-Bukhari.738 

~345~ Dari Ibnu Abbas ~$, beliau berkata, ,, 

-~~~:;~~fa- i~~ ~ ~\ f lii 
"Nabi ~ tinggal selama sembilan belas hari dengan meng

qashar shalat." 
Dalam lafazh lain, 

"Di Makkah sembilan belas hari." 
Dirlwayatkan oleh al-Bukhari.739

. 

Dalam riwayat Abu Dawud, 

"Tujuh belas. "740 

Dalam riwayat lain, 

"Lima belas. "741 

Dalam riwayat Abu Dawud dari Imran bin al-Hushain, 

738 Diriwayatkan oleh al-Bukhari, 2/53; dan Muslim, 1/481. 
739 Diriwayatkan oleh al-Bukhari, 2/53 dan 5/191. 
740 Dhaif: Diriwayatkan oleh Abu Dawud, 2/10. Syaikh kami berkata dalam 

Dha'if Abi Dawud, no. 121, "Dhaif munkar, dan yang benar adalah ).s. ~ 
'sembilan belas'." 

741 Dhaif syadz. Diriwayatkan oleh Abu Dawud, 2/10. Syaikh kami berkata 
dalam al-Irwa ', 3/27, "Akan tetapi, perkataan ~~? 'Zima belas' adalah 
syadz, karena bertentangan dengan seluruh riwayat hadits ini, sebagaimana 
dalam at-Talkhish, hal. 129." 



"Dela pan belas. 11 742 

Dan dalam riwayat Abu Dawud dari Jabir, 
, , 

_g~\ J J ~,,,,, ~ o, ,; o t l\oJ:; '\j\ 
_raA-: '.J:0=~ ~i 

"Beliau tinggal di Tabuk selama dua puluh hari dengan 
mengqashar shalat." 

Para perawinya terpercaya, hanya saja terdapat perselisihan tentang 
apakah sanad hadits ini bersambung atau tidak. 743 

~346},> Dari Anas [•F44, beliau berkata, 
0.,,,, J .... i .,,,, ~ ; l J 

""' JI ,:,.::11 ---: I , 0 ::11 -:•.::~I 1°; IL. 0
\ \-:\ 4~ "'I J0 

,,.. -:\?" 
SJ..J ~~ _;> '~ C::_;f U u--:-' U-.J ~~ ~ ~ ~.) L,)D 

L:."' 11 ·-- ~ t t; , · ~ 11 J1-: ~ IJ ~\ ~·~ ---- -- -: J-- -:-: :zt, ·_:::.i1 u- ~ __r.. u u--:--~ __ 1.J uf; "· ~ ~ r-> ~ 
.i::_S-- :;;{ _;&it,, . --'.) r-> 

"Apabila Rasulullah ~ bepergian sebelum matahari terge
lincir, beliau mengakhirkan Zhuhur hingga waktu Ashar, kemu
dian beliau turun dan menjama 1 kedua shalat tersebut. Dan bila 
matahari telah tergelincir sebelum beliau bepergian, maka beliau 
Shalat Zhuhur kemudian naik kendaraan." Muttafaq 'alaih. 745 

Dalam riwayat al-Hakim dalam al-Arba 1in dengan sanad 
yang shahih, 

742 Dhaif Diriwayatkan oleh Abu Dawud, 2/9. Syaikh kami berkata dalam al
Misykah, 1/ 423, "(Diriwayatkan) dengan sanad yang dhaif, padanya terdapat 
Ali bin Zaid-yaitu lbnu Jud'an-, dia adalah seorang yang dhaif." 

743 Shahih: Diriwayatkan oleh Abu Dawud, 2/11. Syaikh kami berkata dalam 
al-Irwa ', 3/23, "Hal itu dibantah oleh an-Nawawi dalam al-Khulashah (Khu
lashah al-Ahkam ft Muhimmat as-Sunan wa Qawa'id al-Islam) dengan per
kataan beliau, 'Ini adalah hadits shahih berdasarkan syarat al-Bukhari dan 
Muslim, dan sendirinya Ma'mar dalam meriwayatkan hadits ini sama sekali 
tidak membuatnya cacat, karena dia adalah seorang yang tsiqah dan hafizh, 
maka tambahan (Ziyadah ats-Tsiqah) darinya adalah diterima', dan hal itu 
telah disetujui oleh az-Zaila'i, 2/186. 11 Kemudian syaikh kami memberikan 
jawaban terhadap al-Baihaqi yang menyatakan bahwa hadits ini memiliki illat 
disebabkan mursal. 

744 Tambahan dari naskah C. 
745 Diriwayatkan oleh al-Bukhari, 2/58; dan Muslim, 1/ 489. 



, 0 ., ~ 

-~-- r:i:.,, •_::\\" --~I'.:.\\ l.~ . ).Ji'~~~~ 
"Beliau ~ Shalat Zhuhur dan Ashar kemudian beliau naik 

kendaraan."746 

Dan dalam riwayat Abu Nu'aim dalam Mustakhraj Muslim, 

r;;{ ,~ -- ·_::·w .Jsiill t~ , ' · ~ 11 ~1-:-: -: -- j 0~ 1~1 0~ i' ~-- ~~ ~ ~ -- ~ r ~-- --
-Ji~, 

"Bila beliau dalam perjalanan dan matahari telah tergelincir, 
beliau Shalat Zhuhur dan Ashar dengan menjama', kemudian 
beliau pergi." 

~347~ Dari Mu'adz ., beliau berkata, 
0 _,. ,;J ,,,,. ,,,,. 

~ ,, ·-::11-- <1::.11 l.~~ -:K; ,11·':: ;--~ .•. ~ "'fl\ ,,,, u;..---: ~-- ~~~ c_z-:.U ~))f~ A~~ .:J> 

-~ ;\..4l\j y ):J\j 
"Kami pernah pergi bersama Nabi ~ pada perang Tabuk, 

lalu beliau Shalat Zhuhur dan Ashar dengan menjama', serta 
Shalat Maghrib dan Isya dengan menjama' ." 

Dirlwayatkan oleh Muslim.747 

~348~ Dari Ibnu Abbas ~, beliau berkata, Rasulullah ~ ber
sabda, 

,,,,. ,,... ~ ~ ,,,,., ~ ,,,,,. ,,,, 
. -: \.i..:i:. JI ~ ~ ,.),,~·I ~ 1;\ •· ;~\ I '' !:: '-1 u ~ ~ ~ ,, .'.) ~ iJ' ~ ~..r.a.A-J 

"J anganlah kalian mengqashar shalat pada (perjalanan 
yang jaraknya) kurang dari empat barid, (seperti) dari Makkah 
ke Usfan." 

746 Diriwayatkan oleh al-Hakim dalam al-Arba'in dan al-Baihaqi dalam as-Sunan, 
3/162. Syaikh kami berkata dalam al-Irwa ', 3/32, "Saya katakan, Ini adalah 
sanad yang shahih, sebagaimana yang dikatakan oleh an-Nawawi dalam al
Majmu', 4/372, dan disetujui oleh al-Hafizh dalam at-Talkhish, hal. 130, dan 
hadits ini berdasarkan syarat al-Bukhari dan Muslim, sebagaimana yang 
dikatakan oleh lbnul Qayyim dalamZad al-Ma'ad .... 11 

747 Diriwayatkan oleh Muslim, 1/ 490. 



Diriwayatkan oleh ad-Daraquthni deogan sanad yang dhaif, dan yang 

shahih adalah bahwasanya hadits ioi mauqqf seperti yang dikeluarkan oleh 
lbnu Khuzaimah. 748 

~349~ Dari Jabir ., beliau berkata, Rasulullah ~ bersabda, 
,,,,. ,,,, ,,,,,, J, 

-G~h \j~ \jJL: ISlj ,\j~~ : .. 1 \_,~L:i ISl ~~I ~i ~ 
, *' 

"Sebaik-baik umatku adalah orang-orang yang apabila 
berbuat kesalahan, mereka memohon ampun; dan bila mereka 
bepergian, mereka mengqashar shalat dan tidak berpuasa." 

Diriwayatkan oleh ath-Thabrani dalam al-Ausath deogan sanad yang 
dhaif749

, dan hadits ioi juga ada dalam riwayat mursal Sa'id bin al-Musayyib 
yang diriwayatkan oleh al-Baihaqi secara ringkas. 750 

~350~ Dari Imran bin Hushain ~, beliau berkata, 

~ 0~ ,~li ~ :Jw ,§~1 lf ~ ~1 cJL ~~ ~ ~t 
-~ ~,,~ E::__:.3 ~, 0l; d~W ~3 

• • ,,,,. $,. ,,,.. ,,,., 
$ ~ 

748 Dhaif jiddan. Diriwayatkan oleh ad-Daraquthni, 1/387; dan Ibnu Khuzai
mah, 3/262. Al-Ha:fizh berkata dalam at-Talkhish, 2/46, "Sanadnya dhaif, 
padanya terdapat Abdul W ahhab bin Mujahid, dan dia ini adalah seorang 
yang ditinggalkan (matruk), diriwayatkan darinya oleh Isma'il bin Ayyasy, 
dan riwayatnya dari orang-orang Hijaz adalah dhaif. Yang benar adalah dari 
Ibnu Abbas dari ucapan beliau. Asy-Sya:fi'i berkata, ' .... Dan sanadnya shahih'." 
Saya katakan, Dishahihkan oleh syaikh kami dalam al-Irwa ', 3/18 secara 
mauquf (berhenti sanadnya) pada Ibnu Abbas. 

749 Dhaif Diriwayatkan oleh ath-Thabrani dalam al-Ausath, 6/334. Syaikh kami 
berkata dalam adh-Dha'ifah, 8/63, "Ath-Thabrani berkata, Tidak ada yang 
meriwayatkan hadits ini dari Abu az-Zubair, kecuali Ibnu Lahi'ah, al-Marari 
hanya sendirian dalam meriwayatkannya' Saya katakan, Saya tidak menemu
kan orang yang menulis biogra:finya, dan Ibnu Lahi'ah adalah seorang yang 
dhaif, dan hadits ini dinyatakan memiliki illat oleh al-Haitsami disebabkan 
adanya Ibnu Lahi'ah ini, 2/157, sedangkan Abu az-Zubair adalah seorang 
mudallis, dan dia telah meriwayatkan hadits ini dengan 'an'anah'." 

750 Diriwayatkan oleh asy-Sya:fi'i, 1/179 dan dari jalannya diriwayatkan oleh al
Baihaqi dalam al-Ma'rifah, 4/259 dari Sa'id secara mursal. 
Catatan penting: Dalam naskah Adan B tercantum, ¢~ [tanpa alif di 
akhimya]. 



"Dulu saya menderita wasir, lalu saya bertanya kepada 
Nabi ~ tentang shalat, maka beliau bersabda, 'Shalatlah dengan 
berdiri. Jika tidak mampu, maka dengan duduk, dan jika tidak 
mampu juga, maka dengan cara tidur menyamping' .11 

Diriwayatkan oleh al-Bukhari. 751 

~351t DariJabir [~]752, beliau berkata, 

Jc~ :J~j '4i '1) ,~~l:J Jc J_~ ~TJ ,~; ~ ~\ ~\c 
~ o o ~ ~ to ·. ~ ~ ~ I ,,~., , ~· \,., ,~',., -1 • ,~ ,,,,., ,., • k::-. I . I •• ''I ,•""'° -~ ..,!J..,)~ IQ ~\..o-\ ;i.oU )14 ,c, .. ~"" ,\ ,w::,,) u; u-~ _;r,~- • J M!:; tJ y '-:1!:: u-;;..J 

-~t~ 
"Nabi ~ pemah menjenguk seorang yang sakit, lalu beliau 

melihatnya shalat di atas bantal, maka beliau melemparkan ban
tal itu dan bersabda, 'Shalatlah di atas tanah, jika kamu mampu; 
dan jika tidak, maka berisyaratlah, dan jadikan sujudmu lebih 
rendah daripada rukukmu. 11 

Diriwayatkan oleh al-Baihaqi, dan Abu Halim menshahihkan bahwa 
had.its ini mauqqf.753 

~352t Dari Aisyah ~, beliau berkata, 

-~,.,::, L::..~ ~ ~ ::11 ~t,., 
-~ ~ -" is:-' M'.) ,,,.. ....... ..,::. 

"Saya melihat Nabi ~ shalat sambil duduk bersila. 11 

Diriwayatkan oleh an-Nasa'i dan disbahihkau oleh al-Hakim.754 

751 Diriwayatkan oleh al-Bukhari, 2/60, dan telah disebutkan pada no. 260. 
752 Tambahan dari naskah B dan C. 
753 Shahih secara marfu'. Takhrijnya telah disebutkan pada no. 261. 
754 Shahih: Takhrijnya telah disebutkan pada no. 238. 



~353~ Dari Abdullah bin Umar dan Abu Hurairah ~, 
0-;. ,,,., ,.,, ~ J l ,,,,, ,,,,;. 

~,, ii,,"\ ":< -==~--, :o --~ ,:)1--· I 1.c=-., J 0 t-- ~ .wl J 0 
J,, ~ \:~;\ 4f'i~ ~ ;~--~ l-' ~ -"-- ~_) ,, 

0 -';GJ ; J JJ l ,.,, ";. 0 

• -: ~ 1 ~WI -= ~ · • -- ~ " • ,. 1 ~ 1.c=-., ~ I ~ ,, "l_--1 • I u ~ I ;--
~ ~~ "r-3rt'.Y'""'l-' ~.) ,, . ~:, 

"Bahwasanya mereka berdua mendengar Rasulullah ~ 
bersabda di atas kayu mimbarnya, 1Sungguh orang-orang (itu) 
benar-benar berhenti dari (perbuatan mereka) meninggalkan 
shalat-shalat Jum1at atau Allah benar-benar akan menutup hati
hati mereka, kemudian mereka benar-benar akan menjadi orang
orang yang lalai1

•
11 Dirlwayatkan olehMuslim..756 

~354~ Dari Salamah bin al-Akwa1 
~, beliau berkata, 

i o ,,,,, J J ,,,,, o ~ l ,;J J I~?" 
·11.:. • ~ -- ~ 1-- J ,, ~-:- ~ .. ,~\ ~ .wl J0 

J,, ,,,, 1 -~~ ~ 
~y "-- --~--' ~r-3 . -"-- --~_)e~ 

"Kami Shalat Jum1at bersama Rasulullah ~, kemudian kami 
pulang sementara dinding-dinding tidak memiliki bayangan 
yang dapat kami gunakan untuk berteduh. 11 

755 Demikian yang tercantum dalam ketiga manuskrip, sedangkan dalam Subul 
as-Salam tercantum, "ShalatJum'at". 

756 Diriwayatkan oleh Muslim, 2/591. 



Muttafaq 'alaih, dan lafazh ini adalah milik al-Bukhari.757 

Dan dalam suatu riwayat milik Muslim, 

,., .::11 '~:::::-:- ' •-:- ~i ' • ~ 'I cJI-:- ISi ~ 8- \15' .s:.l? ~cr..r~'~ ,., '.) ~ ,.,. 
"Kami Shalat Jum'at bersama beliau ketika matahari telah 

tergelincir, kemudian kami pulang sambil mencari-cari tempat 
berteduh."758 

~355t Dari Sahl bin Sa'ad ~, beliau berkata, 
0 ~ ,,,,,,. , , ,~?" 

.J~\ ~ ~\ ~~~; ~,., 1· ~: ~ \_; ; . . ~l> _J~ 

"Kami tidak tidur siang dan makan siang, kecuali setelah 
Shalat J um' at." Muttafaq 'alaih, dan lafazh ini adalah milik Muslim. 759 

Dan dalam riwayat lain, 

"Pada masa Rasulullah ~-" 

~356t Dari Jabir ~, 
,., 

, WI 1::~~-~' WI -: 90 ~;t;J ,~ij ~ -;'t ~ ~ ~\\ ~i 
u"' i..r- y <Y ~ . ,., . : u -" lK u 

~ 0 iJJ ,,,,. ,,,,,,. 

.°)b:' ,.,z:,., 81 ~\ ::;•"' ~, :"' 1-:· 11 
.".J~ ~ ~ r ~ '+.:""~ 

"Bahwasanya Nabi ~ berkhutbah dengan berdiri, kemu
dian tiba sekelompok kafilah dagang dari Syam, maka orang
orang berhamburan mengerumuninya, hingga tidak ada yang 
tersisa ( di masjid), kecuali hanya dua belas orang." 

Dirlwayatkan oleh Muslim. 760 

757 Diriwayatkan oleh al-Bukhari, 5/159; dan Muslim, 2/589. 
758 Diriwayatkan oleh Muslim, 2/589. 
759 Diriwayatkan oleh al-Bukhari, 2/17, dan lafazhnya sama seperti lafazh Mus

lim; dan Muslim, 2/588, dan riwayat terse but juga adalah miliknya. 
760 Diriwayatkan oleh Muslim, 2/590. Al-Hafizh berkata dalam at-Talkhish, 2/57, 

"Muttafaq 'alaih, dari haditsJabir. 11 

Saya katakan, Itulah yang benar, karena hadits ini telah diriwayatkan juga 
oleh al-Bukhari, 2/16. 



~357, Dari Ibnu Umar 1$, beliau berkata, Rasulullah ~ ber
sabda, , 
0.... 0$,, .... 0 o..,.. ,,,,,. 0 .... .."! 0 ,;.. 

..uj '~_p-1 ~)l '-;,~\_; ~ j.cj ~\ ~~ ~ ~ 11_);1 ~ 

"Barangsiapa yang mendapatkan satu rakaat dari Shalat 
Jum'at atau shalat lainnya, maka hendaklah dia tambahkan ke
padanya rakaat lain, maka shalatnya telah sempurna." 

Dirlwayatkan oleh an-Nasa'i, lbnu Majah, dan ad-Daraquthni, dan 
lafazh ini adalah mililmya, dan scmadnya 761 shahih, namun Abu Hatim. me

nguatkan pendapat yang menyatakan bahwa hadits ini mursal. 762 

~358, Dari Jabir bin Samurah 1$, 

~---: '~~ ~ ,.!.-- :;;{' , \~ :;;{ '~~ ~ -:t~:;; :fl\ ~i 
~ -- . "iY"=~~~ -- . "u -"~u 

-- -- ---: f" o ,,,,,, o...- ,,,,,._ o.,$- $- oS!-

.U.U ..ill w\;.. ~ -: ts" ~I 1l~I . -- . . "u . 
"Bahwasanya Nabi ~ berkhutbah dengan berdiri, kemudian 

beliau duduk lalu berdiri kembali dan berkhutbah lagi dengan 
berdiri, maka barangsiapa yang mengabarkan kepadamu bahwa 
beliau berkhutbah dengan duduk, maka sungguh dia telah ber-

761 Syaikh kami berkata dalam komentar beliau terhadap Subul as-Salam, "Mak
sudnya, salah satu dari dua sanad ad-Daraquthni. Adapun sanadnya yang 
lain, maka ia dinyatakan berillat dengan sebab adanya Baqiyyah; dan dari 
jalannya, hadits ini diriwayatkan oleh an-Nasa'i dan lbnu Majah .... 11 

762 Shahih: Diriwayatkan oleh an-Nasa'i, 1/274; lbnu Majah, 1/356; dan ad
Daraquthni, 2/12, 13. Syaikh kami berkata dalam al-Irwa ', 3/89, "Menurut 
saya, hadits ini shahih secara marfu', walaupun ad-Daraquthni telah menye
butkan dalam al-'Ilal adanya perselisihan padanya, dan beliau membenarkan 
pendapat yang menyatakan bahwa hadits ini mauquf, sebagaimana dalam 
at-Talkhish; maka sesungguhnya tambahan dari orang yang tsiqah itu harus 
diterima, bagaimana tidak, sedangkan tambahan ini berasal dari dua orang 
tsiqah, sedangkan datangnya hadits ini secara mauquf sebagaimana diriwa
yatkan oleh al-Baihaqi dan yang lainnya sebagaimana telah kami sebutkan 
dalam hadits yang sebelumnya tidaklah menafikan riwayat marfu'; karena 
sang perawinya terkadang membawakan hadits tersebut secara mauquf dan 
terkadang membawakannya secara marfu', dan semuanya benar ... 11 • 



dusta. 11 Dirlwayatkan oleh Muslim. 763 

~359,. Dari J abir bin Abdullah ~, beliau berkata, 
,.., 0 ,,,,. ~/ l J, J --1?' 

'~~ :bl. ~lj '~_yO )lcj ,~\:: C O_?I ~ \)b ~ ~\ Jj..0 l)O 
,,,,, J J ,,,,.,;.,,,,, ,,,,,. 

'~ ~i :J~j -~~j ~ :J~ d·~ ~~ ~(5' ~ 
J O O l O ,,,,. . ,½\ r;;,.,., ,~ /r-U) , r •. -=I\ ,.,. -: ,., ,..w\ ~GS' ~~\ --;J,. 0(; -JY ~ _) .. '-? ~ ~ _.tf> _) ,., • ,., ,., M ,., JM- !; 

~,.J-: ,., 0 1(". 1-:~1::--•J 
A.J~ ~~ ~j ,~G~ 

11Apabila Rasulullah ~ berkhutbah, kedua matanya menjadi 
merah, suaranya tinggi dan emosinya meninggi hingga seolah
olah beliau adalah seorang pemberi peringatan kepada pasukan 
sambil berkata, 1Musuh akan datang menyerang kalian pada 
pagi dan sore hari. 1 Dan beliau juga berkata, 1Amma ba 1du, se
sungguhnya sebaik-baik perkataan adalah Kitab Allah, sebaik
baik petunjuk adalah petunjuk Muhammad~, seburuk-buruk 
perkara adalah perkara yang dibuat-buat, dan setiap bid 1ah 
adalah kesesatan1

• 
11 Dirlwayatkan oleh Muslim. 764 

Dan dalam riwayat Muslim yang lain, 
,, J,., • \ • J J 

l~, J0
M; r-:. '~ ,:.J; ,~\ ~ :~1--·--~ .. fl\~ ~ig-

~ ~ ~ ;M ~_) M ; 0 iY.. _,J ~ • ,.,,., 

-~_yO ~ r;j JiJ1 )l 
,., ,., 

11 Khutbah Nabi ~ pada Hari Jum1at, yaitu beliau memuji 
Allah dan menyanjungNya, kemudian beliau berkata setelah itu 
dan suaranya meninggi. 11 

Juga dalam riwayat Muslim yang lain, 

-~,.,;)~~ii~~~----,~ 1'.-.~~~\7650 .,., ~--<.?,., ~ 0--4 _) ~ ,., ~ 0--4 

763 Diriwayatkan oleh Muslim, 2/589. 
764 Diriwayatkan oleh Muslim, 2/592, 593. 
765 Dalam naskah C dan A tercantum, <.S-:1+., dan yang benar adalah lafazh yang 

tercantum dalam naskah B, dan itulah yang sesuai dengan lafazh yang ter
dapat dalam ash-Shahih. 



"Barangsiapa yang diberi petunjuk oleh Allah, maka tidak 
ada yang dapat menyesatkannya; dan barangsiapa yang disesat
kan oleh Allah, maka tidak ada yang dapat memberi petunjuk 
kepadanya." 

Dan dalam riwayat an-Nasa 'i, 
,,,,, ,,,,, ~, 

. WI J ll>Ll:, ~ '-d M,- ,> '.J 

"Dan setiap kesesatan itu tempatnya di neraka. "766 

{360t Dari Ammar bin Yasir ~, beliau berkata, Saya mende
ngar Rasulullah ~ bersabda, 

0 ,,,,,, G ; ,,,,,, ,,,., 

• M• ~ G ~ -- -- M; \.:.__~I\ ;;")l...o Ji O I:. ~ I ~+02 i.Y __ ----· ~.J y-:-Y __ iy u~ 
"Sesungguhnya panjangnya shalat seseorang dan pendek

nya khutbahnya merupakan ciri kedalaman ilmunya." 
Diriwayatkan oleh Muslim. 767 

{361 t Dari Ummu Hisyam binti Haritsah ~, beliau berkata, 

~{--~--~~I J0 >,- • \..:J ~,, '11 ~~\·('-!.tr~ -:'~ Qil.t \; 
>.Jfi -" -- --~_) Y -- (f' ~ ~ ----;,. ~ ':r'!J ,_Jr 

-~WI ~~ ISLf.:.~I Jc~ $ 
"Tidaklah saya menghafal 'Qaf wal qur'anil majid (Surat Qaf),' 

kecuali dari lisan Rasulullah ~ yang beliau bacakan setiap Jum'at 
di atas mimbar apabila beliau berkhutbah di hadapan orang
orang. 11 Diriwayatkan oleh Muslim. 768 

{362t Dari Ibnu Abbas ~, beliau berkata, Rasulullah ~ ber
sabda, 

,\'"U.:J i_~ L:J..1 1::--<" --'~,~'\;~I-- ~J..1 ,-o,, 2b~ ~ --~ ~-d; ~~ O Mi ,'.J,- O i.>: 0-° 

766 Shahih: Diriwayatkan oleh an-Nasa'i, 3/189. Syaikh kami berkata dalam 
Khuthbah al-Hajah, hal. 26, "Sanadnya shahih, sebagaimana dikatakan oleh 
Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah dalam Jqamah ad-Dalil min al-Fatawa, 3/58." 

767 Diriwayatkan oleh Muslim, 2/594. 
768 Diriwayatkan oleh Muslim, 2/595. 



"Barangsiapa yang berbicara pada Hari Jum'at sementara 
imam sedang berkhutbah, maka dia seperti keledai yang mem
bawa buku-buku; dan orang yang berkata kepadanya, 'Diamlah,' 
maka tidak ada Jum'at baginya." 

Diriwayatkan oleh Ahmad dengan sanad yang tidak bermasalah. 769 

Hadits ini menafsirkan hadits Abu Hurairah yang diriwa
yatkan dalam Shahih al-Bukhari dan Muslim secara marfu', 

,,,,. o o i a., ,,,,,. 

.1.:/~I jjj ,~ '~'ii,, ,;;:A.-1,,.,, ~I:~~~ I~\ :r-- . "i , ~ -- . iJ: -- :.-- -- ~ 

"Apabila kamu berkata kepada temanmu, 'Diamlah,' pada 
Hari Jum'at sementara imam sedang berkhutbah, maka sungguh 
kamu telah berbuat sia-sia. "770 

~363t Dari Jabir ~' beliau berkata, 
•J;\-;; ,1 •J;\-;; ~:: Ol; •J_,\-;;-:' , ,,~~ .ii~~~ f 1-- ;;j.1; o; ~$1,; ~;-:; 
• \,9 ' ) • \.9 . I • • ~ . \.A3 '~ ~ I Q ' i-' A.) • I ~ .. • - '-,I .... • _J+,. •.J 

";:. 
• o-::;.,,<, ~ ,,, , 
-~_)~~ 

769 Dhaif Diriwayatkan oleh Ahmad, 1/230. Syaikh kami berkata dalam Tamam 
al-Minnah, hal. 337 seraya mengomentari al-Hafizh, "Saya katakan, Bagai
mana bisa tidak (apa-apa), sementara menurut mereka semuanya dalam 
sanadnya terdapat Mujalid bin Sa'id, dan al-Hafizh sendiri telah mendhaif
kannya dalam at-Taqrib dengan perkataan beliau, 'Dia tidak kuat, dan dia 
berubah (pikun) di akhir hidupnya', dan hadits ini disebabkannya (Mujalid 
bin Sa'id) telah dinyatakan berillat oleh al-Haitsami, 2/184. Oleh karena itu, 
al-Mundziri telah mengisyaratkan dalam at-Targhib, 1/257 tentang dhaifnya 
hadits ini dengan perkataan beliau terhadap hadits ini, -5..,j 'Diriwayatkan' ... 
Dan makna hadits ini telah shahih diriwayatkan dari ·1bnu Umar secara 
mauquf pada riwayat Ibnu Abi Syaibah. Dan mungkin al-Hafizh menguatkan 
haditsnya ini karena adanya syahid yang terdapat dalam]ami' Hammad dari 
Ibnu Umar secara mauquf. Akan tetapi, saya tidak berpendapat bahwa riwa
yat yang mauquf dapat menjadi syahid untuk menguatkan riwayat yang maefu' 
di sini, wallahu a'lam. 11 

Saya katakan, Benar, lbnu Hajar menguatkan hadits ini karena adanya 
syahid yang terdapat dalam]ami' Hammad, sebagaimana dikatakan oleh 
beliau dalam al-Fath_. 2/414. 

770 Diriwayatkan oleh al-Bukhari, 2/16; dan Muslim, 2/583. 



"Seorang laki-laki masuk (masjid) pada Hari Jum'at semen
tara Nabi ~ sedang berkhutbah, maka beliau berkata, 'Kamu 
telah shalat?' Ia berkata, 'Belum.' Beliau bersabda, 'Berdirilah, 
lalu shalatlah dua rakaat'. "771 

"Bahwasanya Nabi ~ membaca dalam Shalat Jum'at Surat 
al-Jumu'ah dan al-Munafiqun." DiriwayatkanolehMuslim.772 

Dan dalam riwayat Muslim dari an-Nu'man bin Basyir, 
,,,,,. • ,,,,,,,,,. 0 O : ~i ,-:.J\. -- 4 ,;~c~---- .. , ---J\, =_, i;:J..1 · -- . ·~1 · ,--~-- ~~ ~r-' ~"' ;,'-).>-M er''Y ;. ,- O ~.., ~ M,- ~ ~ u 

4 / ,.-•.1 > / ~~_;.,.II~~ 
"Beliau membaca 'Sabbihisma Rabbikal A'la (Surat al-A'la)' 

dan 'Hal Ataka Haditsul Ghasyiyah (Surat al-Ghasyiah)'773 pada dua 
shalat hari raya dan Shalat Jum'at." 

~365~ Dari Zaid bin Arqam ., beliau berkata, 
~ ,,,,, 0 ,,,- ,JO ~ 

d_~ 01 ;~ (y :JW ~~;~\ ~ ~ ~ ,j~,JI ~ ~I J.:c 
0 -J~L; 

"Nabi ~ melaksanakan Shalat 'Id, kemudian beliau mem
beri dispensasi (keringanan) perihal Shalat Jum'at (pada hari ter
sebut). Beliau bersabda, 'Barangsiapa yang ingin Shalat CTum'at), 
maka silahkan dia shalat'." 

Diriwayatkan oleh Imam yang IJma, kecaali at-Thmidzi clan dishahih

kan oleh lbnu Khuzaimah. 774 

771 Diriwayatkan oleh al-Bukhari, 2/15; dan Muslim, 2/596. 
772 Diriwayatkan oleh Muslim, 2/599. 
773 Diriwayatkan oleh Muslim, 2/598. 
774 Shahih Jigbairihi Diriwayatkan oleh Ahmad, 4/372; Abu Dawud, 1/281; 

an-Nasa'i, 3/194; Ibnu Majah, 1/415; dan Ibnu Khuzaimah, 2/359. 
Saya katakan, Syaikh kami mengisyaratkan dalam Tamam al-Minnah, hal. 
344, bahwa Ibnu Khuzaimah tidak menshahihkan hadits ini, bahkan beliau 



{366~ Dari Abu Hurairah ~, beliau berkata, Rasulullah ~ ber
sabda, 

-~~t ~~ J ~11,~I ~l;.t ~ ISl 
"Apabila salah seorang di antara kalian melaksanakan 

Shalat Jum'at, maka hendaklah dia shalat empat rakaat setelah
nya." Dirlwayatkan oleh Muslim. 775 

{367~ Dari as-Sa'ib bin Yazid, 

r:~ ~,., _,,,., ~· :: <i-:: i;j_\ ::_•\_,., \-:-1 /i' J,.,1:; ['·<bi']::,., 1,.,J ~~\ 
, ,,..:>- 0 ~ JU c..,.,,_,a ,),. . o\J U ~ ~ Q ut.,0 U "-,;' ~ ;. .,,, . .. .,... "-! 

,., ,., J ,... $, \ $- l ,,,, ,,.., o' P. 

J;. ~~;>lo~_;; '101 =~lt u~1 ~ ~1 J~ 0~ ,t_~ _jl 

-tfa _jt~ 
"Bahwasanya Mu'awiyah [~]776 berkata kepadanya, 'Apa

bila kamu telah melaksanakan Shalat Jum'at, maka janganlah 
menyambungnya dengan shalat apa pun hingga kamu berbicara 
atau keluar (dari masjid), karena sesungguhnya Rasulullah ~ 
telah memerintahkan hal itu kepada kami, yaitu agar kami tidak 
menyambung shalat dengan shalat lain hingga kami berbicara 
atau keluar (dari masjid)'." DirlwayatkanolehMuslim.777 

{368~ Dari Abu Hurairah ~, beliau berkata, Rasulullah ~ ber
sabda, 

0 -: 0,,,,, ,,,,, $, ,,,,,, ., ,,., , ~ ,,,,, ,,,, 0 ,.....$, ., ,... 0 f \;~\ ~ ~ c ~\ ~ ,~ j0-9 \; ~ ,J;!4'\ JI t3 ,~\ ~ 
J ,., 

J $-0 0 ; J J 
1':...i,.,, ,.,~'11~1-:•,.,,.,~\;~,.,.- ,~ L; .. ~r:,.,~ ~ 

u--i _) i.Sr ,., . l.1:2.) -· ..#- ~ r ,.,,.,. ~ 

berkata dalam Shahihnya, 2/359, "Apabila hadits ini shahih, maka saya tidak 
mengetahui Iyas bin Abi Ramlah, apakah dia dinyatakan kredibel atau ter
kena kritik. Kemudian syaikh kami berkata, Akan tetapi, hadits ini shahih 
karena terdapat beberapa syahid baginya, dan telah dishahihkan oleh Ibnu 
al-Madini, al-Hakim, dan adz-Dzahabi, serta ia telah ditakhrij dalam Shahih 
Abi Dawud, no. 983 dan 984.11 

775 Diriwayatkan oleh Muslim, 2/600. 
776 Tambahan dari naskah B. 
777 Diriwayatkan oleh Muslim, 2/602. 



,. 
,,,,,$- ,,,,,. ,,,,,,. 

. \:;\ :c~ ~ M ,. 

'Barangsiapa yang mandi, kemudian pergi menuju Shalat 
Jum'at dan shalat semampunya, lalu dia diam hingga imam se
lesai berkhutbah, kemudian dia shalat bersamanya, maka dosa
nya diampuni baginya antara Jum'at itu dan Jum'at yang lain, 
serta tambahan tiga hari. 11 Diriwayatkan oleh Muslim. 778 

"Bahwasanya Rasulullah ~ pernah membicarakan Hari 
Jum'at, di mana beliau bersabda, 'Padanya ada suatu waktu yang 
tidaklah seorang hamba bertepatan dengannya dalam keadaan 
melakukan shalat dan memohon sesuatu kepada Allah £, me
lainkan Allah pasti memberikan yang dimintanya itu kepada
nya.' Dan beliau memberi isyarat dengan tangannya yang me
nunjukkan waktu tersebut hanya sebentar. 11 Muttafaq 'alaih.779 

Dan dalam suatu riwayat milik Muslim, 

"Dan ia adalah waktu yang singkat. 11 

~370~ Dari Abu Burdah, dari ayahnya [~]780, beliau berkata, 
,;. ,,,,. 0 ,;. J ' ,,,, 

-: ~t ~ I JI_,~~\ ,. I~~ I -:o,. ~ --lb :Jo!--~~\ J°'-- e,.;...,:.. 
~ u ~ i ; ~ u ~ "-?-- ~ -",. ~_) ,. 

.;~\ 

"Saya telah mendengar Rasulullah ~ bersabda, 'la (waktu 

778 Diriwayatkan oleh Muslim, 2/587. 
779 Diriwayatkan oleh al-Bukhari, 2/16; dan Muslim, 2/583-584. 
780 Tambahan dari naskah B. 



tersebut) antara duduknya imam hingga selesai shalat'." 
Diriwayatkan oleh Muslim, clan ad-Daraqutbni menguatkan bahwa ini 

merupakan perkataan Abu Burdah. 781 

Dan dalam hadits Abdullah bin Salam yang diriwayatkan 
oleh Ibnu Majah782 dan hadits Jabir • yang diriwayatkan oleh 
Abu Dawud dan an-Nasa 'i, 

-~~ I 1 ..... / J~ J"I •_::\\ ;')l.;o -=·-- ~ 1-:rfi 
,, • '_J~ .. ~ ,, ..:.tz.: ~ ,, ,, ,, 

"Bahwasanya ia antara Shalat Ashar hingga terbenamnya 
matahari. "783 

Terdapat perselisihan pendapat tentang hal ini hingga lebih 
dari empat puluh pendapat yang telah saya uraikan dalam Syarh 
al-Bukhari.784 

~3719 Dari Jabir ., beliau berkata, 
I ~ !NJ ,,,, i ,,,,,,, 
-~ 1.:'u:.W ~· I -K" j 01 a~JI ~ 

,,.,. .. ,,,,.~ ~ .. , ,,,. 

"Telah menjadi ketetapan Sunnah bahwasanya pada setiap 
empat puluh (orang) atau lebih, ada (kewajiban shalat) Jum'at." 

Diriwayatkan oleh ad-Daraquthni dengan sanad yang dhaif.785 

781 Dhaif Diriwayatkan oleh Muslim, 2/584. 
Saya katakan, Syaikh kami telah menyatakan bahwa hadits ini memiliki 
illat; karena adanya kegoncangan (idhthirab), karena mengikuti beberapa 
hafizh lainnya, silahkan lihat Shahih at-Targhib, 1/441. 

782 Shahih: Diriwayatkan oleh lbnu Majah, 1/360. Syaikh kami berkata dalam 
. al-Misykah, 1/ 428, 11 (Diriwayatkan) dalam al-Muwaththa ', 1/108 dengan 
sanad yang shahih, dan yang lainnya mengambil hadits ini darinya. At-Tir
midzi berkata, 'Hadits hasan shahih'. 11 

783 Shahih: Diriwayatkan oleh Abu Dawud, 1/275; dan an-Nasa'i, 3/99; serta 
dishahihkan oleh syaikh kami dalam Shahih at-Targhib, 1/440. 

784 Fat!! al-Bari, 2/ 416. 
785 Dhaif jiddan. Diriwayatkan oleh ad-Daraquthni, 2/3. Al-Hafizh berkata 

dalam at-Talkhish, 2/55, "Dari hadits Abdul Aziz ... dan tentang Abdul Aziz 
ini, Ahmad berkata, 'Buanglah haditsnya; karena haditsnya itu adalah dusta 
atau palsu.' An-Nasa 'i ber-kata, 'Dia bukanlah orang yang tsiqah.' Ad-Dara
quthni berkata, 'Haditsnya munkar.' lbnu Hibban berkata, 'Dia tidak boleh 
dijadikan hujjah.' Al-Baihaqi berkata, 'Hadits seperti ini tidak boleh dijadikan 
hujjah'. 11 Dan hal ini disetujui oleh syaikh kami dalam al-Irwa ', 3/69. 



~372~ Dari Samurah bin Jundub •, 
J ~, 0 0 ,,,,, 

~ I(' u\i.o~J\\" -;• .. ~JI\ J .~:; .,, -;i;::,- -.ii!lii;;; r: fl\ f"\ 
·,,, LJ-1 ,, --~~ ~~~·· •·~ uC ~ ~ U 

";. 

"Bahwasanya Nabi ~ biasa memohonkan ampunan bagi 
kaum Muslimin dan Muslimat setiap Jum'at." 

Diriwayatkan oleh al-Bazzar dengan sanad yang lemah.786 

"Bahwasanya dalam khutbahnya, Nabi ~ membaca ayat
ayat al-Qur'an dan mengingatkan manusia." 

Diriwayatkan oleh Abu Dawud, 787 dan asalnya ada dalam riwayat 
Muslim.7ss 

786 Dhaif jiddan. Diriwayatkan oleh al-Bazzar, 1/295-296 (Mukhtashar Zawa 'id); 
dan diriwayatkan oleh ath-Thabrani dalam al-Kabir, 7 /264. 
Saya katakan, Hadits ini memiliki beberapa illat. Syaikh kami dalam ko
mentar beliau terhadap Subul as-Salam untuk mengomentari perkataan al
Haitsami, "Dalam sanad al-Bazzar terdapat Yusuf bin Khalid as-Samti, dan 
dia adalah seorang yang dhaif''. Beliau berkata, "Demikian dikatakan oleh 
al-Haitsami, 2/191, dan dalam perkataannya ini terkandung sikap menggam
pangkan, karena as-Samti ini adalah seorang yang tertuduh dusta. Al-Hafizh 
berkata dalam at-Taqrib, 'Mereka meninggalkan haditsnya dan Yahya bin 
Ma'in menyatakannya sebagai seorang pendusta .. .'." 

787 Hasan: Diriwayatkan oleh Abu Dawud, 1/288, dan dihasankan oleh syaikh 
kami dalam Shahih Abi Dawud, 1/208. 

788 Diriwayatkan oleh Muslim, 2/589. Az-Zuhairi berkata dalam komentar beliau 
terhadap Bulugh al-Maram, 1/121, "Diriwayatkan oleh Muslim, no. 866, dan 
lafazhnya adalah, 'Dari Jabir bin Samurah, beliau berkata, 

. \j .;J ~!:..b._.;. j IJ .;J ~i.,., ..:,..;Gj ,..;.,lj!.JJI ~ _;i1 f J....,f 2 
'.Aku pernah shalat beberapa kali shalat bersama Nabi ~, maka shalat beliau 
adalah sedang dan khutbah beliau juga sedang (tidak lalai dan tidak berlebih
lebihan, Ed.)'." 
Saya (az-Zuhairi) katakan, "lnilah asal hadits ini, bukan hadits Ummu Hisyam 
bin ti Haritsah yang telah disebutkan -pada no. 453, sebagaimana pendapat 
ash.Shan'ani dan ,hal itu diikuti oleh orang-orang yang memberikan komemar 
terhadap Bulugh al-Maram." 
Saya ·katakan, Diikuti.juga oleh asy-Syalahi dalam Takhrij al-Bulugh, 5/164, 
dan mereka semua telah melakukan kekeliruan dalam hal itu. Dan (yang 



~374~ Dari Thariq bin Syihab [•]789, bahwasanya Rasulullah ~ 
bersabda, 

791-- 790jj 0
\

0
: :i;.:; 0 i '11 ~\.;?.- o• ~l,~.: I< 1c=-_ ~\" ~-- L~\ ~ ~ .'_) f; " <J. ~- ~ u . ;. ~ ~ 

-~_;j ~j fi;1 
,,,.. .. ;.. 

"Jum1at adalah haq yang wajib atas setiap Muslim dalam 
jamaah kecuali empat, (yaitu): budak, wanita, anak-anak, dan 
orang sakit." 

Diriwayatkan oleh Abu Dawud, 792 dan beliau berkomentar, "Tharlq 

tidak mendengar (hadits ini) darl Nabi ~", dan juga dikeluarkan oleh al

Hakim darl riwayat Tharlq yang disebutkan darl Abu Musa. 793 

benar) asal hadits yang diisyaratkan oleh al-Hafizh adalah [diriwayatkan 
oleh Muslim], 2/589, no. 862, dengan lafazh, 'Dari Jabir bin Samurah, beliau 
berkata, 

. -L:J1 ,<~- 01-~11 L~., iq:,. ,,.:._~ .:.,1~-1;. ~ • ~,i ..:Jts <J" r :.J r J.. •• ~ , • - ~ 

'Nabi ~ melakukan dua khutbah di mana beliau duduk di antara keduanya, 
(dan dalam khutbah tersebut) beliau membaca al-Qur'an dan memberi peri
ngatan kepada orang-orang.' 
Dan setelah menulis apa yang tertulis di atas, saya melihat syaikh kami telah 
berpendapat dalam komentar beliau terhadap Subul as-Salam dengan pen
dapat saya ini, maka segala puji bagi Allah atas tau:fikNya. 11 

789 Tambahan dari naskah B. 
790 Dalam naskah B tercantum, ~;G "budak yang dimiliki". 
791 Dalam as-Sunan tercantum, Ji 11atau11 • 
792 Shahih: Diriwayatkan oleh Abu Dawud, 1/280, beliau berkata, 11Thariq bin 

Syihab telah melihat Nabi ~. namun tidak mendengar apa pun dari beliau.11 

Syaikh kami berkata dalam al-Irwa ', 3/54, 11Saya katakan, Az-Zaila'i berkata, 
2/199, 'An-Nawawi berkata dalam al-Khulashah(Khulashah al-Ahkam fi Mu
himmat as-Sunnan wa Qawa'id al-Islam), 'Ini tidaklah mencederai kesha
hihannya, karena ia menjadi mursal shahabi, dan itu bisa dijadikan hujjah, 
dan hadits ini berdasarkan syarat al-Bukhari dan Muslim.' Saya katakan, 
'Sepertinya karena hal itulah hadits ini dishahihkan oleh (ahli hadits yang 
jumlahnya) bukan hanya seorang, sebagaimana dalam at-Talkhish, hal. 137, 
dan di antara mereka adalah al-Hakim .. .'.11 

793 Diriwayatkan oleh al-Hakim, 1/288. Syaikh kami berkata dalam al-Irwa ', 
3/55, 11Saya katakan, Disebutkannya Abu Musa dalam sanadnya adalah syadz 
atau munkar menurut saya .... 11 



~375~ Dari Ibnu Umar ~, beliau berkata, Rasulullah ~ ber
sabda, 

!,,,,,, · 1 "" 1;:.._ ,,~, 
-~~~ui..r-t:-' 

"' 
"Tidak ada kewajiban Shalat Jum'at bagi musafir." 
Diriwayatkan oleh ath-Thabrani dengan sanad yang dhaif. 794 

~376~ Dari Abdullah bin Mas'ud ~, beliau berkata, 

I".'.•-'-' -'\-:'\"~::·1_µ~ 0 \jc"" ,::•11,:\-<i>l,lii;; 1 1J-'.,,,, -:lo?' .l...<.Jl)~Y. o ...... ,a._.., '->°""""""' ~ ~4.-U ,~qJO ,... • !- • ,...· ,... J !;: __ ".!J,... :...,/ ..../ 

"Apabila Rasulullah ~ telah berdiri di atas mimbar, kami 
menghadap kepada beliau dengan wajah-wajah kami." 

Diriwayatkan oleh at-Tirmidzi dengan sanad yang dhaif,795 namun 

memillki penguat dari hadits al-Bara' yang diriwayatkan oleh Ibnu Khuzai
mah. 796 

~377~ Dari al-Hakam bin Hazn ~, beliau berkata, 

. .:: ·t ~ 1;:.._ \!5'"::" "\1:L~ .. fl\,,,, i;j..1 \f :: U".Y .., i..s- ,,i_y-4 r -~ '-K' e . ~ 
"Kami pemah Shalat Jum'at bersama Nabi ~, beliau berdiri 

dengan bertumpu pada tongkat atau busur. 11 

794 Shahih lighairihi. Diriwayatkan oleh ath-Thabrani dalam al-Ausath, 1/249. 
Syaikh kami berkata dalam al-Irwa ', 3/61, "lni adalah sanad yang dhaif, 
karena adanya Abdullah -yaitu putra dari Nafi', mantan sahaya lbnu Umar-, 
al-Hafizh berkata tentangnya, 'Dhaif." 
Saya katakan, Hadits ini dishahihkan oleh syaikh kami karena adanya be
berapa syahid baginya dalam Shahih al-Jami', 5/87. 

795 Shahih Jighairihi Diriwayatkan oleh at-Tirmidzi, 2/383. 
Saya katakan, Hadits ini dinyatakan memiliki illat oleh al-Hafizh dalam at
Talkhish, 2/64 karena adanya Muhammad bin al-Fadhl bin Athiyyah, dan dia 
ini ditinggalkan (matruk). Akan tetapi, hadits ini memiliki beberapajalan dan 
syahid yang dengannya hadits ini menjadi shahih, sebagaimana dinyatakan 
oleh syaikh kami, al-Albani dalam ash-Shahihah, 5/110. 

796 Saya katakan, Saya tidak melihatnya dalam cetakan Shahih lbni Khuzai
mah, akan tetapi hadits ini diriwayatkan oleh al-Baihaqi dalam as-Sunan al
Kubra, 3/198, dari jalan lbnu Khuzaimah dari hadits al-Bara'. Silahkan lihat 
ash-Shahihah, karya syaikh kami, 5/112-113. 



Diriwayatkan oleh Abu Dawud. 797 

797 Hasan: Diriwayatkan oleh Abu Dawud, 1/287. Al-Hafizh berkata dalam at
Talkhish, 2/64, "Sanadnya hasan." Syaikh kami berkata dalam al-Irwa ', 3/78, 
"Saya katakan, Ini adalah sanad yang hasan, dan pada Syihab dan Syu'aib 
terdapat sedikit perbincangan yang tidak menjadikan hadits ini turun dari 
derajat hasan, dan hadits ini memiliki dua syahid .... 11 



~3783'> Dari Shalih bin Khawwat, 
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·~~~ 
"Dari orang yang Shalat Khaufbersama Rasulullah ~ pada 

perang Dzatur Riqa', bahwa sebuah kelompok shalat798 bersama 
beliau dan kelompok lain menghadap musuh. Beliau shalat 
bersama kelompok pertama satu rakaat, kemudian beliau tetap 
berdiri sedang kelompok pertama tadi menyempumakan shalat 
mereka sendiri, kemudian mereka bubar, lalu berbaris meng
hadap musuh. Lalu kelompok kedua datang dan beliau shalat 
satu rakaat yang tersisa bersama mereka, kemudian beliau tetap 
duduk sedangkan mereka melanjutkan shalat mereka, kemudian 

798 Dalam ash-Shahihain tercantum, -:..1,;. "bersha/1
• 



beliau ffi salam bersama mereka." 
Muttafaq 'alaih, 799 dan ini adalah lafazh Muslim, sedangkan dalam 

aJ-MdJ#ab, karya Ibnu Mandah disebutkan, "Dari Shalih bin Khawwat, darl 
ayahnya. u800 

~379, Dari Ibnu Umar ~, beliau berkata, 

.l, \ J'o J,, --w ,0 '\;~wJ ,~~, 8·q---=- ,;;_ \,,a~"' :f\\ ,,,, ~o,:-: 
~ 'Y""'.J i ~ '_) .!_)~,, • u-:-:: _,J ~ e -Jr 

,,,,,, 0 5i ,,,,,, 0~ !i,,., ,,,,,,,,,,,, "" '".,.,. 

~j ,J:WI jc ~u; c..y\J ,~ ~u; ~W ,soi½ ~~ ~ 
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-~ • • ".J '.J ,, ,, ,, C ..F ' ~ ,, 

"Aku pernah berperang bersama Nabi ;i! pada arah Najed. 
Kami menghadap musuh, lalu kami menyusun shaf menghadap 
ke arah mereka, lalu Rasulullah ;i! berdiri shalat mengimami 
kami. Satu kelompok berdiri shalat bersama beliau, sedangkan 
kelompok yang lain bersiap-siaga menghadap musuh. Beliau 
rukuk bersama kelompok yang bersama beliau dan sujud dua 
kali. Kemudian mereka pergi menggantikan kelompok yang 
belum melaksanakan shalat. Lalu mereka (kelompok yang belum 
melaksanakan shalat) datang, lalu beliau rukuk bersama mereka 
satu kali dan sujud dua kali, kemudian beliau salam. Lalu masing
masing dari mereka berdiri lalu rukuk sendiri-sendiri satu kali 
dan sujud dua kali." 

Muttafaq 'alaih802
, dan lafazh ini adalah milik al-Bukhari. 

799 Diriwayatkan oleh al-Bukhari, 5/145; dan Muslim, 1/575-576. 
800 Syaikh kami berkata dalam komentar beliau terhadap Mukhtashar Shahih 

al-Bukhari, 3/49, "Berdasarkan pendapat yang kuat, dia adalah Khawwat 
bin Jubair, sebagaimana ditegaskan oleh an-Nawawi dan dijelaskan oleh al
Ha:fizh.11 
Saya katakan, Dan silahkan lihat al-Fatll_, 7 I 422. 

801 Dalam riwayat al-Bukhari tercantum, L:.1 ~ "shalat bersama kami". 
802 Diriwayatkan oleh al-Bukhari, 2/17-18; dan Muslim, 1/574. 



~380~ Dari Jabir ~, beliau berkata, 
,...o ~ :; ,,,., ,... 0 ,,,,, l 
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.... ~ ~~\ ~\ f li ,~~\ ~ 
"Saya pernah melaksanakan Shalat Khauf bersama Rasu

lullah *· Kami berbaris dua shaf, satu shaf di belakang Rasulullah * sedangkan musuh berada antara kami dengan kiblat, lalu Nabi * bertakbir dan kami semua pun bertakbir, kemudian beliau ru
kuk dan kami semua pun rukuk, lalu beliau mengangkat kepala
nya dari rukuk, dan kami pun mengangkat (kepala kami), lalu 
beliau turun untuk sujud beserta shaf yang berada di belakang 
beliau, sedangkan shaf yang berada di belakang tetap menga
wasi musuh. Ketika selesai sujud, shaf yang berada di belakang 
beliau berdiri .... 11 Lalu beliau menyebutkan hadits selengkapnya. 

Dalam suatu riwayat, 
J .J ,,,,, ,,,,,, J to ..J. ,.,,, J J 

~ ,~WI ~I~~\,;~ ,J3~1 ~I~ ~j ,~ ~ 
J ,,,,, ,J ,;.o J ,,, ,,,,,, ,;: 

.~WI ~I filij ,J3~1 ~I _}-lj 
"Kemudian beliau sujud dan shaf pertama pun sujud ber

sama beliau. Ketika mereka bangkit, shaf kedua sujud, kemudian 
shaf pertama mundur dan shaf kedua maju ..... 11 

Kemudian beliau menyebutkan seperti hadits di atas, na
mun pada akhirnya disebutkan, 

"Kemudian Nabi * salam dan kami semua pun salam. 11 

Diriwayatkan oleh Muslim.803 

803 Diriwayatkan oleh Muslim, 1/574-575. 



Dalam riwayat Abu Dawud terdapat hadits serupa yang 
diriwayatkan dari Abu Ayyash az-Zuraqi, dan beliau menam
bahkan, 

"Sesungguhnya hal itu terjadi di Usfan. 11804 

Dan pada riwayat an-Nasa'i dengan sanad yang lain dari 
Jabir, 

-: • -: t., L:... ::! ,rL ::! , · ·-:.--<-- ~~t ~ ~\hi L~ ~:: q11 qt 
0=..j>;.~~ ~ ~.J--;. ~"' -- ;.~ -"<..K' u 

~ J O ~ ~ 

-~~,~~\ 
"Bahwasanya Nabi ~ shalat mengimami sekelompok saha

batnya sebanyak dua rakaat kemudian beliau salam. Kemudian 
beliau juga shalat mengimami kelompok lainnya sebanyak dua 
rakaat kemudian beliau salam. 11sos 

Demikian juga terdapat hadits serupa pada riwayat Abu 
Dawud yang bersumber dari Abu Bakrah.806 

~381, Dari Hudzaifah ~, 

. ~h~:; ~j '~ ~ 1~j '~ ~ 1~ y_,il ~ ~ ~ ~\ 0t 
*; 

"Bahwasanya Nabi ~ Shalat K.hauf07 dengan sekelompok 

804 Diriwayatkan oleh Abu Dawud, 2/11. Syaikh kami berkata dalam komentar 
beliau terhadap Subul as-Salam, "Dengan sanad yang shahih.11 

805 Shahih lighairihi. Diriwayatkan oleh an-Nasa'i, 3/178. Syaikh kami berkata 
dalam al-Misykah, 1/448, "Dalam sanadnya terdapat al-Hasan al-Bashri, dan 
dia telah meriwayatk:annya dengan cara 'an'anah; dan diriwayatkan oleh al
Baihaqi darinya 3/259, lalu beliau berkata, Terdapat perselisihan dalam 
sanadnya'." 
Saya katakan, Kemudian syaikh kami menyatakannya shahih lighairihi 
dalam Shahih an-Nasa 'i, 1/339 dan beliau mengisyaratkan bahwa asalnya 
terdapat dalam Skahih Muslim, 1/576. 

806 Shahih: Diriwayatk:an oleh Abu Dawud, 2/17, dan dishahihkan oleh syaikh 
kami dalam Shahih Abi Dawud, 1/232. 

807 Dalam naskah C tercantum, ~;;.ii bW, ~ "melaksanakan Shalat Khauf'. 



orang satu rakaat, dan dengan kelompok lain808 satu rakaat, dan 
mereka tidak menyempurnakan rakaat yang kurang." 

Dirlwayatkan oleh Ahmad, Abu Dawud, dan an-Nasa 'i, serta dishahih
kan oleh lbnu Hibban. 809 Hadits seperti ini juga ada pada riwayat lbnu 
Khuzaimah yang bersumber dari lbnu Abbas. 810 

~382, Dari Ibnu Umar ~, beliau berkata, Rasulullah ffi bersabda, 

.0t ~ ~t Jc~ yjil ~~ 
''Shalat Khauf itu satu rakaat dalam kondisi apa pun." 
Dirlwayatkan oleh al-Bazzar dengan sanad yang dhaif. 811 

~383, Juga dari beliau (lbnu Umar ~) yang diriwayatkan se
cara marfu', 

808 Dalam naskah C tercantum, ~~~j "dan bersama mereka". 
809 Shahih: Diriwayatkan oleh Ahmad, 5/385, 399; Abu Dawud, 2/16; an-Nasa'i, 

3/168; Ibnu Hibban, 4/303 dan 6/182. Syaikh kami berkata dalam al-lrwa ', 
3/ 44, "Saya katakan, Ini adalah sanad yang shahih, sebagaimana dikatakan 
oleh al-Hakim dan adz-Dzahabi menyepakatinya, serta dishahihkan juga oleh 
Ibnu Hibban, sebagaimana dalam Bulugh al-Maram .... 11 

Catatan penting: Az-Zuhairi berkata, 1/124, "Dan saya tidak mengira di
nisbatkannya hadits ini kepada Ibnu Hibban, melainkan hanya sebuah kesa
lahan dan kekeliruan. 11 Dan ini diikuti oleh asy-Syalahi, 5/201. Dari apa yang 
telah disebutkan sebelumnya, Anda akan mengetahui kekeliruan mereka 
berdua. 

810 Shahih: Diriwayatkan oleh lbnu Khuzaimah, 2/293. Syaikh kami berkata 
dalam komentar beliau terhadap Subul as-Salam, "Dan diriwayatkan oleh 
an-Nasa'i dengan sanad yang shahih, serta dishahihkan oleh al-Hakim dan 
adz-Dzahabi." 

811 Dhaif jiddan. Diriwayatkan oleh al-Bazzar, Mukhtashar az-Zawa 'id, 1/297. 
Al-Bazzar berkata, "Muhammad bin Abdurrahman itu hadits-haditsnya 
munkar, dan dia adalah seorang yang dhaif menurut para ulama. 11 

Saya katakan, Al-Hafizh berkata dalam at-Taqrib, "(Dia adalah) seorang 
yang dhaif. Ibnu Adi dan Ibnu Hibban telah menuduhnya berdusta .... 11 

Catatan penting: Lafazh hadits ini dalam riwayat al-Bazzar adalah, ~~I bl., 
"Shalat al-Musayafah" denganfa ', yaitu (shalat yang dilakukan dalam kondisi 
di mana orang-orang) saling menyabet dan memukul dengan pedang, dan 
itulah Shalat Khauf. 



"Tidak ada sujud sahwi dalam Shalat Khauf" 
Dirlwayatkan oleh ad-Daraquthni dengan sanad yang dhaif.812 

812 Dhaif: Diriwayatkan oleh ad-Daraquthni, 2/58. Syaikh kami berkata dalam 
adh-Dha'ifah, 9/385, "Ad-Daraquthni berkata setelah beliau meriwayatkan 
hadits ini dalam Sunannya, 'Abdul Hamid bin as-Sari bersendirian dalam 
meriwayatkannya, dan dia adalah seorang yang dhaif.' Ibnu Abi Hatim ber
kata, 3/1/14, dari ayahnya, 'Dia adalah seorang yang tidak dikenal, dia me
riwayatkan dari Ubaidullah bin Umar sebuah hadits maudhu' (palsu).' Yakni, 
beliau mengisyaratkan kepada hadits ini. 



~3843'> Dari Aisyah ~, beliau berkata, Rasulullah ~ bersabda, 
't, 0 o.,... 
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"ldul Fitri adalah hari orang-orang berbuka dan ldul Adha 
adalah hari orang-orang berkurban. 11 

Dirlwayatkan oleh at-Tirmidzi. 813 

~3853'> Dari Abu Umair bin Anas ~, dari paman-pamannya yang 
termasuk (kalangan) sahabat, 

-;. -;. "; 0 ,,,,, ,,,, O ~ .... ,;. 0 ; t 
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"Bahwasanya ada sekelompok orang berkendaraan datang 

dan mereka bersaksi bahwa mereka telah melihat hilal kemarin, 

813 Shahih lighairihi Diriwayatkan oleh at-Tirmidzi, 3/165. Beliau berkata, 
"lni adalah hadits hasan gharib shahih dari jalan ini. 11 Syaikh kami berkata 
dalam al-Irwa ', 4/12, "Demikian beliau berkata, namun menurut saya hadits 
ini dhaif dari jalan ini karena dua perkara .... 11 

Saya katakan, Kemudian syaikh kami menyebutkan dua perkara tersebut, 
dan beliau menyimpulkan bahwa hadits ini termasuk dari Musnad Abu Hu
rairah, bukan dari Musnad A 'isyah, dan bahwa hadits ini dengan keseluruhan 
jalan periwayatannya adalah shahih. 



lalu Nabi ~ memerintahkan kaum Muslimin agar berbuka dan 
pergi ke tempat shalat mereka apabila mereka telah memasuki 
waktu pagi. 11 

Diriwayatkan oleh Ahmad dan Abu Dawud, dan ini adalah lafazh mi
lilmya, dan sanadnya shahih. 814 

~386~ Dari Anas ., beliau berkata, 
., ~ 0 ; l J 
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11Rasulullah ~ tidaklah pergi (ke tempat shalat) pada Hari 
Idul Fitri sehingga beliau memakan beberapa kurma. 11 

Diriwayatkan oleh al-Bukbarl,815 dan da1am riwayat lain secara mdalhui, 

namun dikatakan bersambung oleh Ahmad, 

11Beliau memakannya dengan jumlah ganjil. 11816 

~387~ Dari Ibnu Buraidah, dari ayahnya, beliau berkata, 
t O ; 0 , ' ,J 
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814 Shahih: Diriwayatkan oleh Ahmad, 5/57, 58; dan Abu Dawud, 1/300. Syaikh 
kami berkata dalam al-Irwa ', 3/102, "Ad-Daraquthni berkata, 'Sanad yang 
hasan clan tsabit.' Saya katakan, 'Juga dishahihkan oleh lbnu al-Mundzir, 
lbnu as-Sakan, dan lbnu Hazm, sebagaimana disebutkan oleh al-Hafizh dalam 
at-Talkhish, hal. 146, beliau berkata, 'Asy-Syafi'i mengomentari bahwa ber
pendapat dengannya menunjukkan shahihnya hadits ini, lalu lbnu Abdil Barr 
berkata, 'Abu Umair adalah seorang yang tidak dikenal', demikian beliau 
berkata. Akan tetapi, dia dikenal oleh orang yang menshahihkan haditsnya.' 
Saya katakan, 'Demikian juga dia dikenal oleh orang yang menyatakannya 
-tsiqah, seperti lbnu Sa'ad clan lbnu Hibban, clan dengan penjelasan ini, maka 
terjawablah sudah pendapat kalangan yang menyatakannya tidak dikenal. 11 

815 Diriwayatkan oleh al-Bukhari, 2/21. 
816 Diriwayatkan oleh al-Bukhari, 2/21 secara mu'allaq; clan Ahmad, 3/126. 

Catatan penting: Lafazh al-Bukhari adalah, 1j.J ~.., "Dan beliau memakan
nya dalam jumlah ganjil'', sedangkan lafazh Ahmad adalah, 1~1jt ~~ "Dan 
beliau memakannya dalam jumlah ganjil''. Ini disebutkan oleh az-Zuhairi. 



"Rasulullah ~ tidak keluar pada hari Idul Fitri sehingga 
beliau makan dan beliau tidak makan pada hari Idul Adha se
hingga beliau shalat. 11 

Diriwayatkan oleh Ahmad dan at-Tirmidzi, serta dishahihkan oleh 
lbnu IDbban. 817 

"Kami diperintahkan untuk mengeluarkan gadis-gadis 
remaja dan para wanita haid pada dua hari raya, agar mereka 
menyaksikan kebaikan dan dakwah (doa-doa) kaum Muslimin, 
namun para wanita haidh tersebut menjauh dari tempat shalat. 11 

Muttafaq 'alaih. 818 

"Nabi ~, Abu Bakar, dan Umar shalat dua hari raya sebe
lum khutbah. 11 Muttafaq 'alaih. 819 

"Bahwasanya Nabi ~ mengerjakan shalat dua rakaat pada 
hari raya dan beliau tidak mengerjakan shalat sebelumnya dan 
tidak pula sesudahnya. 11 

817 Shahih: Diriwayatkan oleh Ahmad, 5/352; at-Tirmidzi, 2/ 426; dan lbnu 
Hibban, 7 /52. Syaikh kami berkata dalam al-Misykah, 1/ 452, "Saya katakan, 
Sanadnya shahih dan para perawinya tsiqat lagi terkenal selain Tsawab bin 
Utbah; sejumlah orang telah meriwayatkan darinya, dan dia telah dinyatakan 
tsiqah oleh para imam yang jumlahnya bukan hanya seorang saja; maka tidak 
ada alasan yang membenarkan untuk tidak menerima haditsnya 11 

818 Diriwayatkan oleh al-Bukhari, 1/89 dan 2/26; dan Muslim, 2/605-606. 
819 Diriwayatkan oleh al-Bukhari, 2/23; dan Muslim, 2/605. 



Diriwayatkan oleh Imam yang Tujuh.820 

~391, Dari Ibnu Abbas ~, 
; ; 
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"Bahwasanya Nabi ~ shalat hari raya821 tanpa adzan dan 

tanpa iqamah. 11 

Dikeluarkan oleh Abu Dawud,822 dan asalnya ada pada al-Bukhari. 823 

• •-:."'<; 
-~.) 

"Rasulullah ~ sama sekali tidak shalat sebelum shalat hari 
raya, dan apabila beliau pulang ke rumahnya beliau shalat dua 
rakaat. 11 Diriwayatkan oleh lbnu Majah dengan saJJad yang hasan. 825 

820 Diriwayatkan oleh Ahmad, 1/280, 340, 355; al-Bukhari, 2/30; Muslim, 2/606; 
Abu Dawud, 1/301; an-Nasa'i, 3/193; at-Tirmidzi, 2/417; dan lbnu Majah, 
1/410. 

821 Dalam naskah B tercantum, .:#~i "dua hari raya". 
822 Shahih: Diriwayatkan oleh Abu Dawud, 1/298. Al-Hafizh berkata dalam al

Fath., 2/452, "Sanadnya shahih.11 

Saya katakan, Dan dishahihkan oleh syaikh kami dalam Shahih Abi Dawud, 
1/213. 

823 Diriwayatkan oleh al-Bukhari, 7 /51. 
824 Tambahan dari naskah B. 
825 Hasan: Diriwayatkan oleh Ibnu Majah, 1/410. Syaikh kami berkata dalam 

al-Irwa ', 3/100, "Al-Hakim berkata, 'Sanadnya shahih', dan adz-Dzahabi 
menyepakatinya. Saya katakan, Hadits ini hanya hasan saja; karena Ibnu Aqil 
diperbincangkan dari sisi hafalannya. 11 



11Nabi ffi keluar pada hari ldul Fitri dan Idul Adha menuju 
ke tempat shalat, dan yang pertama dilakukan oleh beliau adalah 
shalat, kemudian beliau berbalik dan menghadap orang-orang 
sedangkan orang-orang masih berada pada shaf-shaf mereka, 
lalu beliau menasihati dan memerintah mereka. 11 Muttafaq 'alaib. 826 

~3943'> Dari Amr bin Syu1aib, dari ayahnya, dari kakeknya, beliau 
berkata, , 
s2?,0,.... ~I . 9 .-:- .... J"" .~1 . !J•.... l!.:.I\ . ,. <'i'1'1:~ ~I i -:- J--~ }.~ ½?--~-' ._, ½?--c~ ½?--~ -" .... ½?; 
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11Nabiyyullah ffi bersabda, 'Takbir pada (Shalat) Idul Fitri itu 
tujuh kali pada rakaat pertama dan lima kali pada rakaat kedua, 
sedangkan bacaan (al-Fatihah dan surat lain) dilakukan setelah 
keduanya. 11 

Dikeluarkan oleh Abu Dawud828
, clan at-Thmidzi meogutip pernyataan 

sbahihnya hadits ini dmi al-Bukharl..829 

~3953'> Dari Abu Waqid al-Laitsi [~]830, beliau berkata, 
0 't, 0 : -~ ?fa'' j ~ -1,-i-?J~ ~'11 ~ ~ ~~\ 0t 

11 Nabi ffi membaca Surat Qaf dan Surat al-Qamar pada 
(shalat) Idul Adha dan Idul Fitri. 11 Dhi.wayatkan oleh Muslim. 831 

826 Diriwayatkan oleh al-Bukhari, 2/22; dan Muslim, 2/605. 
827 Dalam naskah C dan B tercantum, §.?.;-\Ji "yang terakhir''. 
828 Shahih Jighairihi. Diriwayatkan oleh Abu Dawud, 1/299. Syaikh kami ber

kata dalam al-Irwa ', 3/109, "Hadits ini telah dinyatakan memiliki illat oleh 
ath-Thahawi dengan perkataannya, 'Ath-Tha 'i:fi bukanlah orang yang riwayat
nya bisa dijadikan hujjah.' (Al-Ha:fizh berkata) dalam at-Taqrib, '(Dia adalah) 
seorang yang jujur, namun sering melakukan praduga salah.' Namun bersama 
itu, beliau berkata dalam at-Talkhish, hal. 144, 'Dishahihkan oleh Ahmad 
dan Ali, serta al-Bukhari berdasarkan yang diceritakan oleh at-Tirmidzi.' 
Saya katakan, Mungkin itu disebabkan syahid-syahidnya yang di antaranya 
adalah haditsAisyah yang telah disebutkan .... " 

829 Al-'Ilal al-Kabir, hal. 93. 
830 Tambahan dari naskah B. 
831 Diriwayatkan oleh Muslim, 2/607. 



~396},> Dari Jabir ., beliau berkata, 
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"Rasulullah ~ apabila hari raya, maka beliau mengambil 

jalan yang berlainan." 
Dikeluarkan oleh al-Bukhari, 832 dan Abu Dawud juga memlliki rlwayat 

serupa darl lbnu Umar.833 

~397},> Dari Anas [•]834, beliau berkata, 
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"Rasulullah ~ datang ke Madinah sedangkan penduduk 
Madinah saat itu memiliki dua hari yang mereka bermain pada 
keduanya, maka beliau bersabda, 'Sungguh Allah telah meng
ganti kedua hari tersebut untuk kalian dengan yang lebih baik 
daripada keduanya, yaitu Hari Idul Adha dan Hari Idul Fitri'." 

Dirlwayatkan oleh Abu Dawud dan an-Nasa'i dengan isnad yang sha
hih. 835 

~398~ Dari Ali ., beliau berkata, 

.~\; _wj\ J ... I ~ '1£ ~ \ itf.JI -: ........... !;r__r .. u ... ~ 

"Termasuk sunnah, berangkat menuju shalat hari raya de
ngan berjalan kaki." 

Dirlwayatkan oleh at-Tirmidzi dan beliau meoghasankannya. 836 

832 Diriwayatkan oleh al-Bukhari, 2/29. 
833 Shahih Jighairibi. Diriwayatkan oleh Abu Dawud, 1/300 dan sanadnya dhaif, 

akan tetapi hadits ini merniliki banyak syahid, silahkan lihat al-Irwa ', 3/105. 
834 Tambahan dari naskah B. 
835 Shahih: Diriwayatkan oleh Abu Dawud, 1/295 dan an-Nasa 'i, 3/179. Syaikh 

karni berkata dalam al-Misykah, 1/ 452, "Sanadnya shahih.11 

836 Hasan Jighairihi. Diriwayatkan oleh at-Trrrnidzi, 2/ 410. Syaikh kami berkata 
dalam al-Irwa ', "Saya katakan, Sanadnya dhaif jiddan disebabkan adanya 
al-Harits ini, dan dialah (yang bergelar) al-A'war. Dia telah dinyatakan seba
gai pendusta oleh asy-Sya'bi, Abu Ishaq, dan Ibnu al-Madini, serta didhaif-



"Bahwasanya mereka kehujanan pada hari raya, lalu Nabi 
~ mengimami mereka shalat hari raya di masjid." 

Dirlwayatkan oleh Abu Dawud dengao sanad yang lemah. 837 

kan oleh mayoritas ulama. Boleh jadi at-Tirmidzi menghasankan haditsnya 
karena ia memiliki banyak syahid ... walaupun secara terpisah berderajat dhaif, 
namun secara keseluruhannya menunjukkan bahwa hadits ini memiliki 
dasar, apalagi saya telah menemukan sebuah syahid yang mursal baginya 
dari az-Zuhri .... 11 

837 Dhaif: Diriwayatkan oleh Abu Dawud, 1/301. Syaikh kami berkata dalam 
al-Misykah, 1/ 454, "Sanadnya dhaif, sebagaimana telah saya jelaskan dalam 
risalah saya, Shalat al-'Idain, hal. 32." 





~4003'> Dari al-Mughirah bin Syu'bah ., beliau berkata, 
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"Telah terjadi gerhana matahari pada zaman Rasulullah ~ 
pada hari meninggalnya Ibrahim, lalu orang-orang berkata, 
'Gerhana matahari tersebut terjadi akibat kematian Ibrahim,' 
maka Rasulullah ~ bersabda, 'Sesungguhnya matahari dan 
bulan adalah dua tanda di antara tanda-tanda kebesaran Allah 
~, di mana tidak akan terjadi gerhana pada keduanya dikarena
kan kematian seseorang dan tidak pula karena hidupnya sese
orang. Maka, bila kalian melihat kedua gerhana tersebut, maka 
berdoalah kepada Allah dan shalatlah hingga gerhana hilang'." 

Muttafaq 'alaih.838 

Dalam satu riwayat milik al-Bukhari, 

838 Diriwayatkan oleh al-Bukhari, 2/48-49; dan Muslim, 2/630. 



"Hingga kembali cerah. ''839 

Dan pada al-Bukhari juga dari hadits Abu Bakrah,840 

!, 
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"Shalatlah dan berdoalah hingga apa yang terjadi pada 
kalian dihilangkan841• "842 

~401 ~ Dari Aisyah 1$v, 
,,,,, ~ ~ ,,,,. J O ,,, ,,,,-;. 
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"Bahwasanya Nabi ~ mengeraskan bacaan beliau pada 
shalat gerhana, dan beliau shalat dua rakaat dengan empat rukuk 
dan empat sujud." 

Muttafaq 'alaih844
, dan ini adalah lafazh Muslim. 

Dan dalam riwayat lain milik beliau, 
I ,,,,,,, ,,,, ,,,,. J 

-~b- ;~\ =~~\i, \:;~~ \.!.;--J ,,, . " ,,,,, .. ...... . 
"Lalu beliau mengutus seorang penyeru untuk menyeru

kan, 'Ash-Shalatu jami'ah'."845 

839 Diriwayatkan oleh al-Bukhari, 2/ 49. 
840 Tidak tercantum dalam naskah C. 
841 Dalam naskah B tercantum ~ "terbuka". 
842 Diriwayatkan oleh al-Bukhari, 2/ 49. 
843 Dalam ash-Shahihain tercantum, J ~j "Khusuf'. 
844 Diriwayatkan oleh al-Bukhari, 2/ 49-50; dan Muslim, 2/620. 
845 Diriwayatkan oleh Muslim, 2/620. 

Saya katakan, Dan diriwayatkan oleh al-Bukhari secara mu'allaq, 2/50. 
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"Terjadi gerhana matahari pada masa Rasulullah ~, lalu 
beliau shalat. Beliau berdiri dengan berdiri yang lama selama 
membaca Surat al-Baqarah, kemudian beliau rukuk dengan 
rukuk yang lama, kemudian beliau mengangkat (kepala beliau) 
lalu berdiri dengan berdiri yang lama, namun tidak selama ber
diri yang pertama, kemudian beliau rukuk dengan rukuk yang 
lama, namun tidak selama rukuk yang pertama, kemudian beliau 
sujud,846 kemudian berdiri kembali dengan berdiri yang lama, 
namun tidak selama berdiri yang pertama, kemudian beliau 
rukuk dengan rukuk yang lama, namun tidak selama rukuk 
yang pertama, kemudian beliau mengangkat (kepala beliau) lalu 
berdiri dengan berdiri yang lama, namun tidak selama berdiri 
yang pertama, kemudian beliau rukuk dengan rukuk yang lama, 
namun tidak selama rukuk yang pertama, kemudian beliau sujud, 
kemudian beliau menyelesaikan shalatnya dan matahari telah 
terlihat kembali, lalu beliau berkhutbah di hadapan manusia. 11 

Muttafaq 'alaih, dan lafazhnya adalah milik al-Bukhari. 847 

Dalam riwayat lain milik Muslim, 
~ ,,,,,. ,,,, ,.,., ,,,.,, :: 
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"Beliau ~ shalat ketika terjadi gerhana matahari dengan 
delapan rukuk dan empat sujud. 11 

Dari Ali a., 1848 juga diriwayatkan hadits yang seperti ilu. 849 

846 Di sini, dalam naskah A dan B kalimat ini tidal{ tercantum, saya mengoreksi-
nya dari naskah C dan Shahih al-Bukhari. 

847 Diriwayatkan oleh al-Bukhari, 2/ 46; dan Muslim, 2/262. 
848 Tambahan dari naskah C. 
849 Dhaif syadz. Diriwayatkan oleh Muslim, 2/627. Syaikh kami berkata dalam 



Dalam riwayat beliau dari Jabir ., 
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"Beliau shalat dengan enam rukuk dan empat sujud. 11850 

Dan dalam riwayat Abu Dawud dari Ubay bin Ka'ab, 

-~1 ~ Q\!J\ ~ J;Jj '~~ ~j '9~ ~ ~J ~ 
"Beliau ~ shalat dengan rukuk lima kali dan sujud dua kali, 

dan beliau melakukan hal yang seperti itu juga pada rakaat ke
dua. "851 

~403~ Dari Ibnu Abbas t.;!'$, beliau berkata, 
0 r;; :J\;-- ~-' 'ic=-. ~ ~ rf\\ \j;.. ~\ ,Jij [Jo ~ ~ 
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"Tidaklah angin bertiup, kecuali Nabi ~ berlutut di atas 
kedua lututnya seraya berdoa, 

Shi/at Shalat al-Kusu/, hal. 28, "Hadits ini memiliki dua illat: Pertama, ia 
syadz dan bertentangan dengan riwayat al-Jama'ah dari lbnu Abbas. Kedua, 
'an'anah yang dilakukan oleh Habib, yakni lbnu Abi Tsabit, karena dia ada
lah seorang mudallis .... 11 

Saya katakan, Adapun hadits Ali, maka ia juga dhaif sepertinya, berdasar
kan penjelasan syaikh kami dalam Shi/at Shalat al-Kusu/, hal. 29. 

850 Syadz. Diriwayatkan oleh Muslim, 2/623. Syaikh kami berkata dalam Shi/at 
Shalat al-Kusu/, hal. 38, "lni salah, tanpa ada keraguan ... dan kami berpen
dapat bahwa kesalahan di dalamnya berasal dari Abdul Malik ini; karena 
walaupun dia seorang yang tsiqah, namun lbnul Qayyim berkata, 1/177, 'Ke
salahan telah dilimpahkan kepadanya pada selain satu hadits saja.' Al-Hafizh 
berkata dalam at-Taqrib, '(Dia adalah) seorang yang jujur, namun sering 
melakukan kekeliruan.' Maka orang sepertinya tidak dapat dijadikan hujjah, 
apabila dia bertentangan (dengan yang lebih kuat darinya), dan asy-Syafi'i 
telah mengisyaratkan bahwa hadits ini adalah salah .... 11 

851 Dhaif: Diriwayatkan oleh Abu Dawud, 1/307. Syaikh kami berkata dalam 
Shi/at Shalat al-Kusu/, hal. 58, "Al-Hakim berkata, 'Para perawinya adalah 
orang-orang yang jujur.' Hal itu dikomentari oleh adz-Dzahabi dengan per
kataannya, '(Ini adalah) sebuah khabar yang munkar, Abdullah bin Abu J a'far 
bukanlah apa-apa, dan ayahnya adalah seorang yang lemah.' Saya katakan, 
'Behan masalahnya ada pada ayahnya, karena anaknya telah dimutaba'ah 
pada riwayat selain al-Hakim, dan diajuga didhaifkan oleh al-Baihaqi...'. 11 
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'Ya Allah, jadikanlah angin ini sebagai rahmat dan jangan

lah menjadikannya sebagai azab'." 
Diriwayatkan oleh asy-Syafi'i dan ath-Thabrani. 852 

~4043'> Juga dari beliau (Ibnu Abbas~), 

~~ i~ :Jlij ,s-,1~ E~b ,s-,~ ~ ~j5 ~ t~ ~t 
~~~ 

-· .u~~\ 
~ ~ 

"Bahwasanya beliau ~ shalat ketika ada gempa bumi dengan 
enam rukuk dan empat sujud, dan beliau berkata, 'Demikianlah 
(cara) shalat ketika melihat tanda-tanda (kebesaran Allah)." 

Diriwayatkan oleh al-Baihaqi, 853 dan asy-Syafi'i menyebutkan riwayat 

serupa dari Ali lbin Abi Thalib)854
, tanpa menyebutkan bagian akhirnya. 855 

852 Dhaif jiddan. Diriwayatkan oleh asy-Syafi'i, 1/175; dan ath-Thabrani dalam 
al-Kabir, 11/213. Syaikh kami berkata dalam adh-Dha'ifah, 9/228 tentang 
sanad al-Baihaqi, "Saya katakan, Ini adalah sanad yang sangat dhaif; al-Husain 
bin Qais adalah ar-Rahabi yang diberi gelar 'Hanasy', dan dia ini ditinggalkan 
(matruk), sebagaimana dalam at-Taqrib ... Kemudian saya melihat hadits ini 
dalam Kitab al-Umm, milik asy-Syafi'i dengan sanad yang lain dari Ikrimah ... 
Saya katakan, Dan ini juga sangat dhaif .... 11 

853 Shahih: Diriwayatkan oleh al-Baihaqi, 3/343. 
Saya katakan, Diriwayatkan juga oleh lbnu Abi Syaibah dan Abdurrazzaq 
dari jalan yang lain, dan dishahihkan oleh al-Hafizh dalam al-Fatl1_, 2/521. 

854 Tambahan dari naskah B. 
855 Dhaif: Diriwayatkan oleh al-Baihaqi, 3/343 dari jalan asy-Syafi'i, beliau ber

kata, "Asy-Syafi'i berkata, 'Apabila hadits yang ada pada kami ini shahih dari 
Ali~. niscaya kami berpendapat dengannya'. 11 





~405~ Dari lbnu Abbas ~, beliau berkata, 
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"Nabi ~ keluar dengan merendahkan diri, memakai pa
kaian yang sangat sederhana, memperlihatkan kekhusyu'an, 
perlahan-lahan, dan tunduk patuh dengan berharap, lalu beliau 
shalat dua rakaat sebagaimana beliau shalat ketika hari raya, 
namun tidak berkhutbah seperti khutbah kalian ini. 11 

Diriwayatkan oleh Imam yang Lima, clan dishahibkau 1Jleh at-Tirmi

dzi, Abu Awanah., clan lbnu Hibban. 856 

856 Hasan: Diriwayatkan oleh Ahmad, 1/230, 355; Abu Dawud, 1/302; an-Nasa'i, 
3/156, 163; at-Tirmidzi, 2/445; lbnu Majah, 1/403; dan lbnu Hibban, 7 /112. 
Syaikh kami berkata dalam al-lrwa ', 3/134, "Sanadnya hasan, dan para pe
rawinya tsiqat selain Hisyam bin Ishaq. Abu Hatitn berkata tentangnya, '(Dia 
adalah) seorang syaikh.' Dia disebutkan oleh lbnu Hibban dalam Kitab ats
Tsiqat, dan sejumlah orang-orang yang tsiqat meriwayatkan hadits darinya. 11 
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"Orang-orang mengadu kepada Rasulullah ~ tentang mu

sim kemarau, lalu beliau memerintahkan untuk menyediakan 
mimbar di tempat shalat dan beliau menetapkan suatu hari bagi 
mereka untuk berkumpul. (Di hari yang ditetapkan), beliau 
keluar ketika matahari sedang terbit, lalu beliau duduk di atas 
mimbar seraya bertakbir dan bertahmid memuji Allah kemudian 
bersabda, 'Sesungguhnya kalian telah mengadu tentang kering
nya negeri kalian, dan sesungguhnya Allah telah memerintah
kan kepada kalian untuk berdoa kepadaNya dan berjanji kepada 
kalian untuk mengabulkan doa kalian.' Kemudian beliau berdoa, 
'Segala puji hanya milik Allah, Tuhan sekalian alam, Yang Maha 
Pengasih lagi Maha Penyayang, Yang menguasai Hari Pemba
lasan, tidak ada tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, Dia 
melakukan apa saja yang Dia kehendaki. Ya Allah, Engkau-lah 
Allah yang tiada tuhan yang berhak disembah kecuali Engkau, 
Engkau-lah yang Mahakaya dan kamilah yang butuh (kepada
Mu), turunkanlah hujan kepada kami, dan jadikanlah apa yang 
Engkau turunkan kepada kami itu sebagai kekuatan dan bekal 
sampai suatu masa.' Kemudian beliau mengangkat kedua tangan
nya dan tetap seperti itu hingga terlihat putihnya kedua ketiak 



beliau, kemudian beliau membalikkan punggungnya menghadap 
manusia dan membalikkan selendangnya, sementara beliau 
masih mengangkat kedua tangannya, kemudian beliau meng
hadap orang-orang lalu turun ( dari mimbar) dan shalat dua 
rakaat. Maka Allah 0.t:;i mendatangkan awan, lalu awan itu me
ngeluarkan suara petir dan berkilat, kemudian awan itu pun 
menurunkan hujan'." 

Dirlwayatkan oleh Abu Dawud, dan beliau berkata, "(Badits ini) gb.arib, 

namun musnadnya baik. •857 

Kisah tentang membalikkan selendang juga terdapat dalam 
Shahih (al-Bukhari) dari hadits Abdullah bin Zaid, dan di dalam
nya disebutkan, 

0 J%'0 C: ,J ,..,o,,,,, ,,,,,,,.., 
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"Lalu beliau menghadap ke kiblat sambil berdoa, lalu shalat 
dua rakaat dengan mengeraskan bacaan pada kedua rakaat ter
sebut. "858 

Dan dalam riwayat ad-Daraquthni dari mursal Abu Ja'far 
al-Baqir disebutkan, 

0 .... .... 

-~1 J~ ~;\~-d J~ 
"Kemudian beliau membalikkan selendangnya agar keke

ringan berubah. "859 

857 Hasan: Diriwayatkan oleh Abu Dawud, 1/304. Syaikh kami berkata dalam 
al-Irwa ', 3/136, "Saya katakan, Sanadnya hasan.11 

858 Diriwayatkan oleh al-Bukhari, 2/34. 
859 Diriwayatkan oleh ad-Daraquthni, 2/66 dan dinyatakan maushul (bersam

bung sanadnya) oleh al-Hakim dalam al-Mustadrak, 1/326, beliau berkata, 
"Ini adalah hadits yang shahih sanadnya dan tidak diriwayatkan oleh kedua
nya (al-Bukhari dan Muslim)." Adz-Dzahabi berkata, "Gharib 'ajib shahih." 
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-~~~ 
11Bahwasanya seorang laki-laki masuk ke dalam masjid 

pada Hari Jum'at pada saat Nabi ~ sedang berdiri berkhutbah, 
ia berkata, 'Wahai Rasulullah, harta-harta telah binasa dan jalan
jalan telah terputus, maka berdoalah kepada Allah agar Dia me
nurunkan hujan untuk kami.' Lalu beliau mengangkat kedua 
tangannya kemudian berdoa, 'Ya Allah, turunkanlah hujan untuk 
kami, ya Allah, turunkanlah hujan untuk kami.. .. ' Lalu dia me
nyebutkan hadits tersebut dan padanya juga terdapat doa agar 
Allah~ menahan hujan kembali. 11 

Muttafaq 'alaih. 860 

,:-o:;oJ-;' \--:' .. o\';" 
-u~ '~\3 

11Bahwasanya ketika orang-orang ditimpa kekeringan, Umar 
• beristisqa' melalui al-Abbas bin Abdul Muththalib. Beliau ber
kata, 'Ya Allah, sesungguhnya kami dahulu beristisqa' kepadaMu 
melalui Nabi kami lalu Engkau pun menurunkan hujan kepada 
kami dan sekarang kami bertawassul kepadaMu dengan paman 
Nabi kami, maka turunkanlah hujan kepada kami. Lalu hujan 
pun turun kepada mereka. 11 

Diriwayatkan oleh al-Bukhari. 863 

860 Diriwayatkan oleh al-Bukhari, 2/35; dan Muslim, 2/612-613. 
861 Tambahan dari naskah B. 
862 Dalam naskah Adan B tercantum, ,.i -~ ·1, sedangkan dalam naskah C tercan

tum lafazh yang telah saya tulis di atas, dan inilah yang sesuai dengan lafazh 
yang terdapat dalam ash-Shahih. 

863 Diriwayatkan oleh al-Bukhari, 2/34. 



~409~ Dari Anas ., beliau berkata, 
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11 Kami ditimpa hujan, dan pada saat itu kami sedang ber
sama Rasulullah ~. 11 Anas berkata, 11 Lalu beliau ~ membuka 
pakaiannya hingga hujan membasahi tubuhnya, dan beliau ber
sabda, 'Sesungguhnya hujan ini baru datang dari Tuhannya'. 11 

Dirlwayatkan oleh Mustim.864 

11Bahwasanya Nabi ~ apabila melihat hujan, beliau berkata, 
'Ya Allah, Qadikanlah hujan ini) sebagai hujan yang bermanfaat' .11 

Diriwayatkan oleh keduanya (al-Bukhari dan Muslim).865 

~411 ~ Dari Sa'ad ., 11Bahwasanya Nabi ~ berdoa dalam istisqa ', 

If\,:,,, Jo 1-:~j ~oJ,,, I~•\,,, \t.,a; \l:.$'1'"1,,,,,, 1~i,,,, ~\ , .) .)~ ~ 0 ,,, ,o ~ '\.!I y.) , " ,,, , ": ~~ ~ 
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'Ya Allah, ratakanlah untuk kami awan yang tebal, keras 
suara petirnya, deras curahannya, dan berkilat, yang darinya 
Engkau menghujani kami dengan hujan kecil, hujan gerimis, 
dan hujan lebat, wahai Tuhan yang mempunyai kebesaran dan 
kemuliaan' .11 

Diriwayatkan oleh Abu 'Awanah clalam Shabilmya. 866 

864 Diriwayatkan oleh Muslim, 2/615. 
865 Diriwayatkan oleh al-Bukhari, 2/ 40. 

Saya katakan, Penisbatan had.its ini kepada Muslim adalah sebuah keke
liruan. 

866 Dhaif Diriwayatkan oleh Abu Awanah, 2/119. Al-Hafizh berkata dalam at
Talkhish, 2/99, "Diriwayatkan oleh Abu Awanah dengan sanad yang lemah.11 



11 Nabi Sulaiman }~ keluar untuk beristisqa', lalu beliau 
melihat seekor semut yang terlentang dengan punggungnya se
raya mengangkat semua kaki-kakinya menghadap langit dengan 
berkata, 'Ya Allah, sesungguhnya kami ini adalah makhluk di 
antara makhluk-makhlukMu, kami sangat membutuhkan hujan
Mu.' Maka Sulaiman }~ berkata, 'Pulanglah kalian, karena se
sungguhnya hujan akan diturunkan kepada kalian berkat doa 
dari (makhluk) selain kalian'. 11 

Dirlwayatkan oleh Ahmad dan dishahibkao oleh al-Hakim 867 

11Bahwasanya Nabi ~ beristisqa ', lalu beliau mengarahkan 
punggung kedua telapak tangan beliau ke langit. 11 

Dirlwayatkan oleh Muslim. 868 

867 Dhaif: Diriwayatkan oleh Ahmad dalam az-Zuhd, hal. 163 dari Abu ash
Shiddiq an-Naji, beliau berkata, "Nabi Sulaiman keluar .... ", dan dalam sanad
nya terdapat kelemahan. Diriwayatkan juga oleh al-Hakim, 1/325-326, dari 
jalan yang lain, dari Abu Hurairah secara maifu' dan dinyatakan memiliki 
illat oleh syaikh kami dalam al-Irwa ', 3/137; dan diriwayatkan juga oleh 
ath-Thahawi dalam Musykil al-Atsar, 1/373; sebagaimana dikatakan oleh 
syaikh kami dari jalan yang lain dari Abu Hurairah, dan dalam sanadnya 
juga terdapat kelemahan; dan diriwayatkan juga oleh Abdurrazzaq dalam al
Mushannaf, dari az-Zuhri, bahwa Nabi Sulaiman .... 

868 Diriwayatkan oleh Muslim, 2/612. 



~414~ Dari Abu Amir al-Asy'ari ~, beliau berkata, Rasulullah ~ 
bersabda, 

0 -'. . ,,,,, ., 
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"Sungguh, benar-benar akan ada beberapa kelompok dari 

umatku yang menghalalkan kemaluan (zina) dan sutra." 

Dirlwayatkan oleh Abu Dawud871 dan asal hadits ini ada pada al-Bu
kharl. s72 

869 Dalam naskah B tercantum, "Kitab". 
870 Dalam naskah C dan B tercantum, _µ.Ji "baju yang dibuat dari wool dan sutra" 

dan itulah yang sesuai dengan yang tercantum dalam Sunan Abu Dawud. 
Syaikh kami, al-Albani berkata dalam Tahrim Alat ath-Tharb, hal. 42, ''Yang 
rajih adalah kedua-duanya dengan tanpa titik, sebagaimana dalam riwayat 
al-Bukhari dan yang lainnya, silahkan lihat al-Fatll., 10/555.11 

871 Shahih: Diriwayatkan oleh Abu Dawud, 4/ 46. Syaikh kami berkata dalam 
Tahrim Alat ath-Tharb, hal. 42, "Saya katakan, Ini adalah sanad yang shahih 
lagi muttashil (bersambung), sebagaimana dikatakan oleh lbnul Qayyim 
dalam al-Ighatsah, 1/260, karena mengikuti syaikh beliau dalam Ibthal at
Tahlil, hal. 27.11 

872 Diriwayatkan oleh al-Bukhari, 7 /138. 



"Nabi ~ melarang kita untuk minum pada bejana dari 
emas dan perak, serta makan dengan menggunakannya, (me
larang kita) memakai kain sutra tipis dan tebal, serta (melarang 
kita) duduk di atasnya." Diriwayatkan oleh at-Bukharl.873 

~4161 Dari Umar ., beliau berkata, •i;. l ~ 0 J 
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"Nabi ~ melarang memakai kain sutra, kecuali seukuran 

dua, tiga atau empat jari." 
Muttafaq 'alaih, dan lafazhnya adalah miHk Muslim. 874 

"Bahwasanya Nabi ~ memberi keringanan untuk Abdur
rahman bin Auf dan az-Zubair untuk memakai pakaian sutra di 
perjalanan karena gatal yang menimpa keduanya." 

Muttafaq 'alaih. 875 

~41 s, Dari Ali., beliau berkata, 
0 t ~ ; 
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"Nabi ~ pernah memberiku pakaian sutra bergaris, lalu 
aku keluar dengan memakainya, lalu aku melihat kemarahan 
pada wajah beliau ~, maka aku memotongnya ( dan membagi
kannya) di antara wanita-wanita (di rumah)ku." 

Muttafaq 'alaih, dan ini adalah lafazh Muslim. 876 

873 Diriwayatkan oleh al-Bukhari, 7 /194. 
874 Diriwayatkan oleh al-Bukhari, 7 /193; dan Muslim, 3/1644. 
875 Diriwayatkan oleh al-Bukhari, 7 /195; dan Muslim, 3/1646. 
876 Diriwayatkan oleh al-Bukhari, 7 /195; dan Muslim, 3/1644. 



~419~ Dari Abu Musa al-Asy'ari •, bahwasanya Rasulullah ~ 
bersabda, 

J J ,... ,....t O ,,, ,,,., : 
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"Emas dan perak dihalalkan bagi kaum wanita umatku dan 

diharamkan atas kaum laki-laki mereka. "877 

Dirlwayatkan oleh Ahmad, an-Nasa'i, clan at-Tirmidzi, clan beHau men

shahihkaonya. 878 

~420~ Dari Imran bin Hushain ~, bahwa Rasulullah ~ bersabda, 
,,. ,,. ,,. 
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"Sesungguhnya Allah suka, apabila Dia memberikan suatu 
nikmat kepada seorang hamba, agar terlihat pengaruh nikmat 
tersebut padanya." Dirlwayatkan oleh al-Baihaqi.879 

~421 ~ Dari Ali., 
0 0 > ' ,,,, ,,,, -;. 
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"Bahwasanya Rasulullah ~ melarang memakai pakaian 
yang ada sutranya dan yang dicelup dengan wama kuning." 

Dirlwayatkan oleh Muslim. 880 

Catatan penting: Dan lafazh al-Bukhari sama sepertinya. 
877 Dalam beberapa rujukan, yang mana al-Hafizh menisbatkan haclits tersebut 

kepadanya, tercantum, u.Jjl "kaum laki-lakinya", sedangkan dalamJami' 
Ma'martercantum, ~Jjl 1'kaum laki-laki mereka". 

878 Shahih Jighairihi: Diriwayatkan oleh Alunad, 4/393; an-Nasa'i, 8/161; dan 
at-Tirmidzi, 4/217. Syaikh kami berkata dalam Ghayah al-Maram, hal. 65, 
"Hadits ini dinyatakan memiliki illat disebabkan sanadnya terputus antara 
Sa'id bin Abu Hind dan Abu Musa, sebagaimana telah dijelaskan oleh az
Zaila'i.... 11 Kemudian beliau berkata, "Kesimpulannya, hadits ini shahih dengan 
keseluruhan jalan-jalan periwayatan ini. 11 

879 Shahih: Diriwayatkan oleh al-Baihaqi, 3/271. 
Saya katakan, Diriwayatkan juga oleh Ahmad, 4/ 438; lbnu Abi ad-Dunya 
dalam Kitab ~Syukr, hal. 21; dan yang lainnya, dan sanadnya shahih, serta 
dishahihkan oleh syaikh kami dalam al-Misykah, 2/1252, dan hadits ini me
miliki syahid yang telah ditakhrij oleh syaikh kami dalam Ghayah al-Maram, 
hal. 63. 

880 Diriwayatkan oleh Muslim, 3/1648. 



"Nabi * melihat saya memakai dua pakaian yang dicelup 
wama kuning, beliau bersabda, 'Apakah ibumu memerintahkan
mu memakai ini?'" Dirlwayatkan oleh Muslim. 881 

~423~ Dari Asma' binti Abu Bakar ~, 
O ,.,. _j O O ,... 0 l ,,,,., ,,,,., t ,,,,,,,;. 
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"Bahwasanya beliau telah mengeluarkan jubah Rasululah * yang bagian leher, dua lengan, dan dua belahannya bersulam 

sutra tebal." Dirlwayatkan olehAbu Dawud.882 

Asal hadits ini ada pada Muslim883, dengan tambahan, 
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"Jubah tersebut tadinya berada pada Aisyah [~]884 hingga 
dia meninggal dunia, lalu aku mengambilnya. Nabi * sering 
memakainya dan kami biasa mencucinya untuk orang-orang 
sakit untuk kami jadikan sebagai obat penyembuh. "885 

Dan al-Bukhari menambahkan dalam al-Adab al-Mufrad, 
~--,.i1-- ~.--il\--,--1---:~ 
-~I_) ~_r:, 4 .. ·!~ (.)C_J 

"Beliau * biasa memakainya untuk menemui utusan dan 
ShalatJum'at.11886 ~ 

881 Diriwayatkan oleh Muslim, 3/1647. 
882 Shahih: Diriwayatkan oleh Abu Dawud, 4/ 49, dan dishahihkan oleh syaikh 

kami dalam Shahih Abi Dawud, 2/765. 
883 Diriwayatkan oleh Muslim, 3/1641. 
884 Tambahan dari naskah B. 
885 Dalam naskah C tercantum,.) ~~ ·1 "yang digunakan untuk berobat". Dan 

lafazh itu sesuai dengan lafazh yang terdapat dalam Shahih Muslim. 
886 Hasan: Diriwayatkan oleh al-Bukhari dalam al-Adab al-Mu/rad, hal. 348, dan 

dihasankan oleh syaikh kami dalam Shahih al-Adab, hal. 140. 







~424~ Dari Abu Hurairah ., beliau berkata, Rasulullah * ber
sabda, 

0 ,,,...:; 0 0~ 

.6_;:31 :~l:iDI ~?~ :.?? G15'1 
"Perbanyaklah mengingat pemotong kelezatan: (yaitu) ke

matian." 
Diriwayatkan oleh at-Tirmiclzi dan an-Nasa'i, serta dishahihkao oleh 

lbnu llibbao. 887 

~425~ Dari Anas ., beliau berkata, Rasulullah * bersabda, 
oO ,,,,,. ,,,,, ,,,,,. 0 -;. ,,,,, ,,, 

= i ~--,~ \~~:s: ~ 'i S'b 0\1,4-1 888J-:--=- .. ~-' 60 --11 bi;.\ ,~~ 'i ~ ...... • s,. .,. ~ _r,w1-!., ':.,-o-1 ,~ \-I .. ~ 

-~ ~ ;\1j\ s-J~~--~}j ,~ ~ ;\;:J._\ s-J~~ ~J ~ 
"Janganlah salah seorang dari kalian mengharapkan kema

tian karena musibah yang menimpanya. Namun, jika memang 
terpaksa harus mengharapkan(nya), maka hendaknya mengata-

887 Shahih 1igbairihi. Diriwayatkan oleh an-Nasa'i, 4/4; at-Ttrmidzi, 4/553; dan 
Ibnu Hibban, 7 /259. Syaikh kami berkata dalam al-Misykah, 1/504 mengo
mentari perkataan at-Ttrmidzi, "Hadits hasangharib", "Saya katakan, Bahkan 
ini adalah hadits shahih; sanadnya memang hasan, namun ia memiliki banyak 
syahid." 

888 Dalam naskah A tercantum, j}. "turun". 



kan, 'Ya Allah, biarkan aku tetap hidup selama hidup itu lebih 
baik untukku. Dan matikanlah aku selama889 kematian lebih baik 
untukku'." Muttafaq 'alaih.890 

~426~ Dari Buraidah ., dari Nabi ~, beliau bersabda, 

• •

0 

--1 i ~---- 1:../,-- ~ }Ji\ 
~ ~..ri ~~~ 

"Seorang Mukmin meninggal dengan peluh di dahinya." 
Diriwayatkan oleh Imam yang Tiga dan dishahihkan oleh lbnu ffib

ban. s91 

~427~ Dari Abu Sa'id dan Abu Hurairah ~-fo, mereka berdua ber
kata, Rasulullah ~ bersabda, 

"Tuntunlah orang yang akan meninggal di antara kalian 
(untuk mengucapkan) 'La ilaha illallah'." 

Diriwayatkan oleh Muslim dan Imam yang Empat. 892 

~428~ Dari Ma'qil bin Yasar ., bahwasanya Nabi ~ bersabda, 

"Bacakanlah Surat Yasin kepada orang yang akan mening
gal di an tar a kalian." 

889 Dalam naskah A tercantum, 111 "apabila". 
890 Diriwayatkan oleh al-Bukhari,-8/94; clan Muslim, 4/2064. 
891 Shahih: Diriwayatkan oleh an-Nasa'i, 4/5, 6; at-Trrmidzi, 3/310; Ibnu Majah, 

1/ 467; clan Ibnu Hibban, 7 /281. Syaikh kami berkata dalam Ah,kam al-Jana 'iz, 
hal. 49, "Salah satu dari dua sanad an-Nasa'i adalah shahih berdasarkan 
syarat al-Bukhari, clan ia memiliki syahid dari hadits Ibnu Mas'ud." 
Catatan penting: Yang dimaksud dengan "Imam yang Tiga" oleh al-Hafizh 
sebagaimana telah dijelaskan oleh beliau dalam mukadimah adalah: Abu 
Dawud, an-Nasa 'i, clan at-Tirmidzi, sedangkan Ibnu Majah bukan termasuk 
mereka. Namun faktanya di sini, bahwa hadits ini tidaklah diriwayatkan oleh 
Abu Dawud, tetapi diriwayatkan oleh lbnu Majah. 

892 Diriwayatkan oleh Muslim, 2/631; Abu Dawud, 3/190; an-Nasa'i, 4/5; at
Tirmidzi, 3/306; clan Ibnu Majah, 1/ 464. 



Diriwayatkan Abu Dawud, an-Nasa'i, serta dishahihkan oleh lbnu 
ffibban. 893 

"Rasulullah masuk menemui Abu Salamah dalam keadaan 
pandangannya terbelalak. Maka beliau memejamkannya, kemu
dian beliau bersabda, 'Sesungguhnya ruh apabila dicabut, ia akan 
diikuti oleh pandangan mata.' Maka orang-orang dari keluarga
nya berteriak. Beliau bersabda, 'Janganlah kalian berdoa bagi 
diri kalian, kecuali dengan kebaikan. Sesungguhnya malaikat 
akan mengamini apa yang kalian panjatkan.' Kemudian beliau 
berdoa, 'Ya Allah, ampunilah Abu Salamah dan naikkan derajat
nya di tingkatan orang-orang yang mendapatkan petunjuk, 
lapangkanlah kubumya, sinarilah dalam kubumya, dan berilah 
pengganti baginya pada orang-orang yang dia tinggalkan'." 

Diriwayatkan oleh Muslim. 894 

893 Dhaif: Diriwayatkan oleh Abu Dawud, 3/191; an-Nasa'i dalam al-Kubra, 
6/265; dan Ibnu Hibban, 7 /270. Syaikh kami berkata dalam al-Misykah, 
1/509, "(Diriwayatkan) dengan sanad yang dhaif, padanya terdapat Abu 
Utsman -dan dia bukan an-Nahdi- dari ayahnya, dan kedua orang ini tidak 
dikenal (majhul). Kemudian hadits ini juga mauquf dan mudhtharib, sebagai
mana telah saya jelaskan bukan hanya pada satu tempat. 11 

Saya katakan, Dan silahkan lihat al-Irwa ', 3/150. 
894 Diriwayatkan oleh Muslim, 2/634. 



"Bahwasanya tatkala Rasulullah ~ rneninggal, beliau di
tutup dengan kain bergaris (dari Yam.an)." Muttafaq 'alaih.895 

"Bahwasanya Abu Bakar ash-Shididiq • rnenciurn Nabi ~ 
setelah beliau rneninggal." 

Dirlwayatkan oleh al-Bukhari. 896 

~432~ Dari Abu Hurairah •, dari Nabi ~, beliau bersabda, 

"Jiwa seorang Mukrnin tergantung disebabkan utangnya 
sarnpai dilunasi." 

Dirlwayatkan oleh Ahmad clan at-'Drmidzi clan beliau meoghasankan
nya. 897 

• o,o-;; o• ,o~~e---
·~Y ~ O~ _J 

"Bahwasanya Nabi ~ bersabda tentang lelaki yang jatuh 
tersungkur dari hewan tunggangannya hingga rneninggal, 'Man
dikanlah dia dengan air dan daun bidara, serta kafanilah dia 
dengan dua helai kain'." Muttafaq 'alaih.898 

~434~ Dari Aisyah ~, beliau berkata, 

\.S • ~1 J~j ~j. '~->.:J ~ ~\J :~li • ~1 J..:i. G~\) L:1 
, _... ~~ 

895 Diriwayatkan oleh al-Bukhari, 7 /190 dan lafazh ini adalah miliknya; dan 
Muslim, 2/651. 

896 Diriwayatkan oleh al-Bukhari, 6/17. 
897 Shahih: Diriwayatkan oleh Ahmad, 2/ 475; dan at-Tirmidzi, 3/390. Syaikh 

kami berkata dalam al-Misykah, 2/880, "Sanadnya shahih.11 

898 Diriwayatkan oleh al-Bukhari, 2/96; dan Muslim, 2/865. 



, ~ J ~,1. I iq-::•,.. ,.,,,.. • 
..... l i ,GG_y ;)~ 

"Tatkala mereka (para sahabat) ingin memandikan Nabi ~, 
mereka berkata, 1Demi Allah, kami tidak tahu, apakah kita akan 
menelanjangi Rasulullah ~ seperti kita menelanjangi orang-orang 
yang meninggal di antara kita ataukah tidak? 1 

•••• " Al-Hadits. 
Diriwayatkan oleh Ahmad dan Abu Dawud.899 

"Nabi ~ masuk menemui kami saat kami sedang memandi
kan putrinya, lalu beliau bersabda, 1Mandikanlah ia tiga kali, 
lima kali atau lebih dari itu jika kalian menganggapnya perlu, 
dengan air dan daun bidara. Dan jadikan pada tuangan terakhir 
kapur barus atau sedikit dari kapur barus. [Lalu apabila kalian 
telah selesai, beritahulah aku]. 1900 Setelah kami selesai, kami 
memberitahu beliau, maka beliau menyodorkan kain sarungnya 
seraya bersabda, 1Bungkuslah dirinya dengannya1

." Muttafaq 'alaib. 901 

Dalam riwayat lain, 
0 

_,-:~ - ~· ~-"\ . ,------ 1-:. -\.:.:., -:i~, 
'+"-;' .:y,oy tf''Y.J ~ M !, u o; 

"Mulailah dengan bagian tubuh kanannya dan anggota 
wudhunya.11902 

899 Shahih: Diriwayatkan oleh Ahmad, 6/267; dan Abu Dawud, 3/196. Syaikh 
kami berkata dalam Ahkam al-Jana 'iz, hal. 66, 11 (Diriwayatkan) dengan sanad 
yang shahih. 11 

900 Tambahan dari catatan kaki naskah B. 
901 Diriwayatkan oleh al-Bukhari, 2/93; dan Muslim, 2/646-647. 
902 Diriwayatkan oleh al-Bukhari, 2/93, 94; dan Muslim, 2/648. 



Dalam satu lafazh al-Bukhari, 
o o,;'. J ,,,, ,,,,.. ,,,,,_ ,,,, 

\~~\;.. \j,\:~~1\1,yj~ .u')U \;._;1.. u)~ 
11 Maka kami mengikat rambutnya tiga ikatan dan kami 

julurkan ke belakangnya. 11
903 

~436~ Dan dari Aisyah ~, beliau berkata, 
,,, (.J' • o;_ ,,, ,,, ,,, • ,,, I J • :;?' 

,,, ~ \ ,~
0 ~ ~o / ,,, • o w(:.\ ,U~ 0 • ~ -til\ Jo/,,, ,: • 

~ "' ~ "'";~ ,.fi-::!_ ;, ~ ,,, ~ - ,,, ~_) ,,, 
I ,,,, Ii ,.., 
-~~ ~,,, I' 0 "1-:0:. 

,,, _)~~ 

11Rasulullah ~ dikafani dengan tiga helai kain putih bersih 
yang terbuat dari kapas, tanpa (dipakaikan) baju ataupun surban. 11 

Muttafaq 'alaih. 904 

11Ketika Abdullah bin Ubay meninggal, putranya menda
tangi Rasulullah ~ dengan berkata, 1Berikanlah baju Anda untuk 
aku jadikan kafannya.' Maka Nabi ~ memberikannya. 11 

Muttafaq 'alaih. 905 

11Pakailah pakaian kalian yang berwarna putih, karena se
sungguhnya ia termasuk pakaian kalian yang terbaik. Dan ka
fanilah orang-orang yang meninggal di antara kalian dengannya. 11 

Dirlwayatkan Imam yang Lima, kecuali an-Nasa 'i dan disbahibkau oleb 

at-Tirmidzi.906 

903 Diriwayatkan oleh al-Bukhari, 2/95. 
904 Diriwayatkan oleh al-Bukhari, 2/95-96; dan Muslim, 2/649-650. 
905 Diriwayatkan oleh al-Bukhari, 2/96-97; dan Muslim, 4/2141. 
906 Shahih: Diriwayatkan oleh Ahmad, 1/328; Abu Dawud, 4/8, 51; at-Tirmidzi, 



~439, Dari Jabir ~, beliau berkata, Rasulullah ~ bersabda, 

-~ ~r/~~ ,~Ll.i Fi;.i (-fa ISl 
"Jika salah seorang dari kalian mengkafani saudaranya, 

maka hendaknya dia mengkafaninya dengan baik." 
Diriwayatkan oleh Muslim. 907 

~440, Juga dari beliau (Jabir ~), beliau berkata, 

JJ•t--:;;{ \,. •Z: 0 • J[\~--•::o ~--J:}_,\,.o,.J,.o,.~1/,~:;;\..-i;,:.-
• 1"'-'2....1 ,.A.> w ~g.A.> " • • • ~ '"· ,°\o · · ... r .. i' ,,, .... 'J /Y ':?,.,,, ~ ,." • W. L •" ::" . v 

.~/1c... 1~~ ~,-- ,~L:..~ ~,-- u~.DI · ~~~·T·~i, 1il.i ,~ki .,~i ~ u-::r··'.., " r.., .... ~ .... " y '...r"""!, y-i r&= 
"Dahulu Nabi ~ menghimpun dua orang dari orang-orang 

yang terbunuh di perang Uhud dalam sebuah kain, kemudian 
beliau bersabda, 'Siapakah di antara mereka yang paling banyak 
menghafal al-Qur'an?' Maka beliau mendahulukannya (dalam 
meletakkannya) di liang lahat. Mereka tidak dimandikan dan 
tidak dishalatkan." 

Diriwayatkan oleh al-Bukhari. 908 

~441}> Dari Ali~, beliau berkata, Aku mendengar Nabi ~ ber
sabda, 

"Janganlah kalian berlebihan dalam kain kafan; karena se
sungguhnya ia akan hancur dengan cepat. 11909 

Diriwayatkan oleh Abu Dawud.910 

3/319; dan lbnu Majah, 1/473; serta dishahihkan oleh syaikh kami dalam 
Ahkam al-Jana 'iz, hal. 82, berdasarkan syarat Muslim. 

907 Diriwayatkan oleh Muslim, 2/651. 
908 Diriwayatkan oleh al-Bukhari, 2/114. 
909 Demikian yang tercantum dalam manuskrip, sedangkan yang tercantum 

dalam Sunan Abi Dawud, t;.L ~ "la (kafan) menghancurkannya (mayit) 
dengan cepat". 

910 Dhaif: Diriwayatkan oleh Abu Dawud, 3/199. Al-Hafizh berkata dalam at
Talkhish, 2/109, "Dalam sanadnya terdapat Amr bin Hasyim al-Janbi, se
orang yang diperselisihkan, dan sanadnya juga terputus antara asy-Sya'bi dan 



~442, Dari Aisyah ~, bahwasanya Nabi ffi bersabda kepada
nya, 

"Seandainya engkau meninggal sebelumku, maka aku akan 
memandikanmu911 •... " Al-Hadits. 

Diriwayatkan oleh Ahmad dan lbnu Majah, serta dishahihkan oleh 

lbnu ffibban. 912 

"Bahwasanya Fathimah ~ telah berwasiat agar Ali • yang 
memandikannya." Diriwayatkan oleh ad-Daraquthni. 913 

Ali [bin Abi Thalib ~ l. karena ad-Daraquthni berkata, 'Dia tidak mendengar 
darinya selain satu hadits saja'." Syaikh kami berkata dalam al-Misykah, 1/518, 
"Sanadnya dhaif; di dalamnya terdapat Amr bin Hasyim Abu Malik al-Janbi, 
di mana al-Ha:fizh berkata tentangnya, 'Orang yang lemah haditsnya, lbnu 
Hibban berlebihan dalam berkomentar tentangnya(yaitu menyatakannya 
membolak balik sanad dan meriwayatkan dari perawi tsiqah, tetapi para pe
rawi yang tsabit tidak sama dengan haditsnya. Llhat al-Majruhin, 2/77, Ed.)'." 

911 Demikian yang tercantum dalam naskah A, sedangkan dalam naskah C dan 
B tercantum, 4i ·~j "niscaya aku akan memandikanmu". Saya menetapkan 
lafazh yang tercantum dalam naskah A, karena ia sesuai dengan lafazh yang 
terdapat dalam rujukan-rujukan tersebut. 

912 Shahih: Diriwayatkan oleh Ahmad, 6/228; lbnu Majah, 1/470; dan lbnu 
Hibban, 14/551; serta dishahihkan oleh syaikh kami dalamAhkam al-]ana'iz, 
hal. 67. 

913 Hasan Jighairibi Diriwayatkan oleh ad-Daraquthni, 2/79 clan sanadnya 
dhaif; akan tetapi diriwayatkan oleh al-Hakim, 3/163-164; dan al-Baihaqi, 3/ 
39~397, darijalan yang lain dari Asma', dengan lafazh, 4t; ~j d ,! i ·~ "Aku 
dan Ali memandikan Fathimah", dan dihasankan oleh syaikh kami dalam 
al-Irwa ', 3/162. 



"-Dalam kisah wanita Gharnidiyah, yang Nabi ~ memerin
tahkan untuk merajamnya karena kasus zina-", beliau berkata, 
"Maka beliau memerintahkan untuk merajamnya, kemudian 
beliau menshalatinya, dan akhirnya wanita itu pun dikuburkan." 

Dirlwayatkan oleh Muslim.914 

~445~ Dari Jabir bin Samurah ~, beliau berkata, , 
,,,.. ..,.i ,. 0 J:., 

-~ 1 -:..~ r11-: , ,, "Li.:., ~ :.. ;,; 1::; \:._" ~ ~ :fl\ ,," \ 
,, " ~ ~ . u--' i...r. __r._ - " lS""' Q ,, ,,,,, ~ ,,., .. ,:. .. 

"Dihadapkan kepada Nabi ~ seorang lelaki yang mening
gal karena bunuh diri dengan anak panah, maka beliau tidak 
menshalatinya." Dirlwayatkan oleh Muslim. 915 

~446~ Dari Abu Hurairah ~, tentang kisah wanita yang mem
bersihkan masjid; beliau berkata, 

,,,,,,;.,,,,,._ - ., ,,,., ~ ,,,,, ., .. .:;. 
~ts:J ~~__,.~~~.s1 r-~~ )U1 :JW ,~\; :\jlW] ~~I~: c JL:J 

,,,. ,,,,. ~ ~,,.,,,,.. ~,.., 

-~~ ~ ,~_jJ:J ,~p. jc Q_jJ~ :JW ,[~_;1 G~.a 
"Nabi ~ bertanya tentang wanita tersebut, [lalu mereka 

menjawab, 'Dia sudah meninggal.' Beliau bersabda, 'Kenapa ka
lian tidak mengabariku?' Sepertinya mereka meremehkan perihal 
(kematian)nya].916 Beliau bersabda, 'Tolong tunjukkan kuburan
nya kepadaku.' Kemudian mereka menunjukkan kuburannya, 
lalu beliau menshalatinya." Muttafaq 'alaih.917 

Muslim menambahkan, 

~ ~~~ ~\ 0µ ,~t Jc i:.lli ! ~_,1::.. _;~ill ~~ 0l :Jti ~ 
.: ~~1c. •"~ 
~~:, 

"Kemudian beliau bersabda, 'Sesungguhnya kubur-kubur ini 
dipenuhi kegelapan atas penghuninya, dan sesungguhnya Allah 

914 Diriwayatkan oleh Muslim, 3/1323. 
915 Diriwayatkan oleh Muslim, 2/672. 
916 Tambahan dari catatan kaki naskah B. 
917 Diriwayatkan oleh al-Bukhari, 1/124; dan Muslim, 2/659. 



menyinari kubur-kubur ini dengan shalatku untuk mereka.11918 

~447, Dari Hudzaifah ~, 

"Bahwasanya Nabi ~ melarang publikasi (mengumumkan) 
kematian. 11 

Diriwayatkan oleh Ahmad clan at-Tirmidzi, dan beliau menghasaokan
nya. 919 

11 Bahwasanya Nabi mengabarkan kematian an-Najasyi di 
hari wafatnya, dan beliau keluar bersama mereka (para sahabat) 
menuju tempat shalat. Lalu beliau mengatur shaf mereka, dan 
bertakbir empat kali. 11 Muttafaq 'alaih.920 

11Tidak ada seorang Muslim yang meninggal, kemudian 
empat puluh orang yang tidak menyekutukan sesuatu dengan 
Allah menshalati jenazahnya, kecuali Allah menerima syafa 1at 
mereka untuknya. 11 

Diriwayatkan oleh Muslim. 921 

918 Diriwayatkan oleh Muslim, 2/659. 
919 Hasan: Diriwayatkan oleh Ahmad, 5/385, 406; dan at-Tmnidzi, 3/313. Syaikh 

kami berkata dalamAhkam al-Jana 'iz, hal. 44, 11Sanadnya hasan, sebagaimana 
dikatakan oleh al-Ha:fizh dalam al-Fatl1_. 11 

920 Diriwayatkan oleh al-Bukhari, 2/92; dan Muslim, 2/656. 
921 Diriwayatkan oleh Muslim, 2/655. 



~450~ Dari Samurah bin Jundub •, beliau berkata, 
~ :;; 

.\gl;;::J fW ,~~ :j c3~ ~\;I Jc~ ~I ~\Jj c-~l.o ~--
"Aku di belakang Nabi ~ menshalati seorang wanita yang 

meninggal karena nifas. Beliau berdiri di tengahnya." 
Muttafaq 'alaih. 922 

~451~ Dari Aisyah ~, beliau berkata, 
0 ., l -' :;; ,,,. l 

-~1 ~ ~\ ~~> ~\ Jc~ ,:UI Jn ~ ~ ,,:U~ 
"Demi Allah, Rasulullah ~ telah menshalati dua anak Bai

dha' di dalam masjid." 
Diriwayatkan oleh Muslim. 923 

"Dahulu Zaid bin Arqam bertakbir empat kali saat men
shalati jenazah-jenazah kami, namun dia pemah menshalati je
nazah dengan lima takbir. Aku pun menanyakannya, maka dia 
menjawab, 'Dahulu Rasulullah ~ pernah melakukannya'." 

Diriwayatkan oleh Muslim dan Imam yang Empat. 924 

~453~ Dari Ali •, 
i O; 'fl J--,::,, ,~ ··-:' 0 ~·; Jc",, ,,:;;~ ,f.:\ 

·l.>_)..>..., 4'\.) : U_J ,~ <-,P, .:> .•...i _J":-l 4'\.j .. ,,,. • ~ ,,,. ,;;:: .. '-:d· .... • 

"Bahwasanya beliau bertakbir saat menshalati Sahl bin 
Hunaif enam kali, dan beliau berkata, 'Sesungguhnya dia pernah 
mengikuti perang Badar'." 

922 Diriwayatkan oleh al-Bukhari, 2/111; dan Muslim, 2/644. 
923 Diriwayatkan oleh Muslim, 2/669. 
924 Diriwayatkan oleh Muslim, 2/659; Abu Dawud, 3/210; an-Nasa'i, 4/72; at

Tirmidzi, 3/344; dan lbnu Majah, 1/ 482. 



Diriwayatkan oleh Sa'id bin Manshur925
, dan asalnya terdapat dalam 

Shahih al-Bukhari. 926 

~454~ Dari Jabir ., beliau berkata, 
,,,,../~ i -;. l , . u~I ~UJ 1--!-- ... ,\;; 0 1 \J·"\i;. Jc ...... ':2-.,.~ ~ ~I J0 

, ... -:-'6" 
(). . ... ... ... . ~_) .'.) ~ . J~---:. - " ... ~_) u .. ,,,.. ,_.. ,,,.. ,,,.. 

_, l O O .J· ~I;--· <~11 ,_) ;.~ 

"Rasulullah ~ bertakbir dalam menshalati jenazah-jenazah 
kami sebanyak empat kali. Beliau membaca Surat al-Fatihah da
lam takbir pertama." 

Diriwayatkan oleh asy-Sya&'i deogan sanad dhaif.927 

~455~ Dari Thalhah bin Abdullah bin Auf, beliau berkata, 
,,,.. ,,,,. 0 ,.,, -;. ,,,., :; 

1°' \~::I :JW u~I ~~ 1 ... ::-:- ,;-:-\i;. Jc ... ,. ~ · 0 1 Jll- c..:w, ~ .... --~~. ~.~ " ... ... 

"Aku pernah menshalatkan satu jenazah di belakang Ibnu 
Abbas. Dia membaca Surat al-Fatihah. Lalu dia mengatakan, 
'Supaya orang-orang mengetahui bahwa itu adalah sunnah'." 

Diriwayatkan oleh al-Bukhari. 928 

925 Shahih: Diriwayatkan oleh Sa'id bin Manshur; lbnu Abi Syaibah, 2/ 495; 
dan Abdurrazzaq, 3/ 481; serta dishahihkan oleh syaikh kami dalam Ahkam 
al-Jana 'iz, hal. 143 karena mengikuti lbnu Hazm dalam al-Muhalla, 5/126. 

926 Diriwayatkan oleh al-Bukhari, 5/106. 
927 Dhaif jiddan. Diriwayatkan oleh asy-Syafi'i, 1/209. 

Saya katakan, Lafazh yang ada pada beliau adalah, 

.J}i1 §~I ~ ~fjil ¢\ tjj ~jf ,: ;d1 )s, ft. 
"Beliau bertakbir atas orang yang meninggal sebanyak empat kali dan mem
baca Ummul Qur 'an (al-Fatihah) setelah takbir yang pertama." 
Dan diriwayatkan juga oleh al-Hakim dalam al-Mustadrak, 1/358 dari jalan 
asy-Syafi'i dengan lafazh yang dibawakan oleh al-Hafizh, dan sanadnya dhaif 
jiddan; padanya terdapat syaikhnya asy-Syafi'i, Ibrahim bin Muhammad, 
seorang yang ditinggalkan (matruk). Hadits ini didhaifkan oleh sejumlah 
ulama, di antara mereka adalah al-Iraqi dalam Syarh Sunan at-Tirmidzi dan 
an-Nawawi. 

928 Diriwayatkan oleh al-Bukhari, 2/112. 



~456,. Dari Au£ bin Malik ., beliau berkata, 
l 
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"Rasulullah ~ pemah menshalati jenazah dan aku hafal doa 
beliau, 'Ya Allah, ampunilah dia, sayangilah dia, selamatkanlah 
dia, dan maafkanlah dia, muliakanlah tempatnya, lapangkanlah 
jalan masuknya, mandikanlah dia dengan air, salju, dan embun, 
sucikanlah dia dari kesalahan-kesalahan, sebagaimana Engkau 
membersihkan pakaian putih dari kotoran, gantilah tempat ting
galnya dengan yang lebih baik dari tempat tinggalnya, (gantilah) 
keluarganya dengan keluarga yang lebih baik dari keluarganya, 
masukkanlah dia ke dalam surga, serta lindungilah dia dari fitnah 
kubur dan siksa neraka' .11 Dirlwayatkan oleh Muslim. 929 

"Apabila melakukan shalat jenazah, Rasulullah ~ mem
baca doa, 'Ya Allah, ampunilah orang yang masih hidup dan 
orang yang sudah mati di antara kami, orang yang hadir ber
sama kami dan orang yang tidak hadir bersama kami, anak kecil 
kami dan orang yang sudah tua di antara kami, lelaki dan pe-

929 Diriwayatkan oleh Muslim, 2/662-663. 



rempuan kami. Ya Allah, orang yang Engkau hidupkan dari 
kami, maka hidupkanlah dia di atas Islam. Dan barangsiapa 
yang Engkau wafatkan dari kami, maka wafatkanlah dia di atas 
iman. Ya Allah, janganlah engkau mengharamkan kepada kami 
pahalanya, dan janganlah Engkau menyesatkan kami930 sepe
ninggalnya'. 11 Diriwayatkan oleh Muslim dan Imam yang Empat. 931 

~4583', Juga dari beliau (Abu Hurairah $,), bahwasanya Nabi ~ 
bersabda, 

.~\ciJI j ~t S·;j\ Jc f~L IS~ 
11Apabila kalian sedang menshalati mayat, maka ikhlaskan

lah doa untuknya. 11 

Diriwayatkan oleh Abu Dawud dan dishahihkan oleh lbnu llibban. 932 

930 Dalam naskah B tercantum, ~ 'ij 11dan janganlah Engkau memberi fitnah 
(ujian) kepada kami". 

931 Shahih: Diriwayatkan oleh Abu Dawud, 3/211; an-Nasa'i, 4/74; at-Tirmidzi, 
3/344; dan Ibnu Majah, 1/ 480. Syaikh kami berkata dalam Ahkam al-Jana 'iz, 
hal. 158, "Yahya menyebutkan dengan jelas, Telah menceritakan kepada 
kami' pada riwayat al-Hakim, kemudian al-Hakim berkata, 'Shahih, berdasar
kan syarat al-Bukhari dan Muslim' dan adz-Dzahabi menyepakatinya, dan 
hadits ini memang sebagaimana yang dikatakan oleh mereka berdua. Dan 
hadits ini dinyatakan berillat dengan sesuatu yang tidak mencederainya." 
Kemudian syaikh kami menjelaskan hal itu dalam al-Misykah, 1/527, beliau 
berkata, "Hadits ini dinyatakan berillat oleh sebagian kalangan disebabkan 
mursal, dan itu bukan apa-apa; karena orang-orang yang meriwayatkannya 
secara maushul dari Y ahya berjumlah banyak, sehingga riwayat mereka lebih 
kuat bersama tambahan yang terdapat padanya." 
Catatan penting: Hadits ini dinisbatkan oleh al-Hafizh dalam at-Talkhish, 
2/123 kepada Ahmad, para penulis Kitab as-Sunan, dan al-Hakim, dan beliau 
(Ibnu Hajar dalam at-Talkhish) tidak menisbatkannya kepada Muslim, dan 
inilah yang benar. 

932 Hasan: Diriwayatkan oleh Abu Dawud, 3/210; dan Ibnu Hibban, 7 /345. Syaikh 
kami berkata dalam al-Misykah, 1/527, "Para perawi keduanya adalah orang
orang yang tsiqat, hanya saja Muhammad bin Ishaq adalah seorang mudallis, 
dan dia telah meriwayatkan hadits ini secara 'an'anah. Akan tetapi, hadits 
terse but diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dari jalan yang lain darinya (Muham
mad bin Ishaq) secara tegas dengan ungkapan 'mendengar langsung', seba
gaimana dalam at-Talkhish, 2/122, sehingga dengan demikian hadits ini 
shahih, alhamdulillah. 11 



-Ali-d ::J- ~_;.~~ ~ ~~ 
11Bersegeralah kalian ( dalam berjalan) dengan jenazah. Jika 

ia baik, maka itu adalah kebaikan yang kalian berikan untuknya. 
Bila tidak, maka kalian akan segera meletakkan kejelekan dari 
pundak-pundak kalian. 11 Muttafaq 'alaih.933 

~460, Dari Abu Hurairah ~, Rasulullah ~ bersabda, 

J.:d J;- ~y. ~j ,.tlJ.J ru ~k ~ J;- ;J\4-1 y. ~ 
• • O ~I ~I i~ A :Jli y • u;1--~ ::i1 ~-- : I° Q '• u;1--· M lli q:. ",, ,," .. ~ i..) '__f.:-':-' '.) ~ i..) ~ 

11Barangsiapa yang menghadiri jenazah sampai dishalatkan, 
maka dia mendapatkan (pahala sebesar) satu qirath; dan barang
siapa yang menghadiri jenazah sampai selesai dikuburkan, maka 
dia mendapatkan (pahala sebesar) dua qirath.'' Ada yang ber
tanya, 11Apakah dua qirath itu? 11 Beliau menjawab, 11Seperti dua 
gunung yang besar. 11 Muttafaq 'alaih.934 

Dalam riwayat Muslim, 

11Sampai diletakkan di liang lahad. 11935 

Dalam riwayat al-Bukhari, 

~., ~---- ~le \ -~~ : ,, ~ -: ~ ,~~1-- ~~\ - l .~.: g-:u;._ ,, ;; ~ --
~.J " is-:- <..ff>" u ~ . ,, !J "~ ~- '.) . tr 0-4 ., ., 

J:. J. 0 uJJ,. l!l; ,.,. 0 

-~1~· ..11" 0

" lt',.~l'.:y·"., ·--~i:;,1-:.~~ ~ ~ ,, ~~u-1 ~~P.-_r.. .. ~ ~ .,,,.. ,,,.. \..._?-"- ,.,. 

11 Barangsiapa yang mengikuti jenazah Muslim atas dasar 
keimanan dan mencari pahala, dan ia bersamanya Genazah) 
sampai dishalatkan dan selesai penguburannya, maka sesung-

933 Diriwayatkan oleh al-Bukhari, 2/108; dan Muslim, 2/652. 
934 Diriwayatkan oleh al-Bukhari, 2/110; dan Muslim, 2/652. 
935 Diriwayatkan oleh Muslim, 2/653. 



guhnya dia akan kembali dengan membawa dua qirath. Setiap 
qirath sebesar gunung Uhud. 11

936 

"Bahwasanya beliau melihat Nabi ., Abu Bakar, dan Umar 
berjalan di depan jenazah. 11 

Diriwayatkan oleh Imam yang Lima clan disbabihkao oleh lbou Hibbao, 

serta dinyatakao cacat oleh ao-Nasa 'i clan sejumlah ulama kareoa statusoya 
yang mursal. 937 

~462~ Dari Ummu Athiyah ~, beliau berkata, 

u.:1c ~-: 0, :,-- '. "@.\ y \.:;\ •..C 1-:-0 3 
• " I~ r' .J ~ . I.::.. .... q- ~ 

"Kami dilarang untuk mengikuti jenazah, namun tidak di
tegaskan pada kami. 11 Muttafaq 'alaih. 938 

~463~ Dari Abu Sa'id ~, bahwa Rasulullah • bersabda, 
,,,,,, ,,,,,, , 0 0~ 

_. ,;' o! : _. O \LI_ )U ~ j ~..--:,lo ,9 0 _-: ;-=\;ii...\ ,9 ! r \~\ ·e:'Y <§>" ~ :. ~ ~yU '.J • i'='.J ~ 

"Apabila kalian melihat jenazah, maka berdirilah. Barang
siapa yang mengikutinya, maka hendaklah dia tidak duduk 
sampai jenazah itu diletakkan (di liang lahad)." Muttafaq 'alalh.939 

936 Diriwayatkan oleh al-Bukhari, 1/18-19. 
937 Shahih: Diriwayatkan oleh Ahmad, 2/8; Abu Dawud, 3/205; an-Nasa'i, 4/56; 

at-Tmnidzi, 3/329; Ibnu Majah, 1/475; dan Ibnu Hibban, 7 /317. Syaikh kami 
berkata dalam al-Misykah, 1/526, "lni adalah sanad yang sangat shahih, dan 
pemyataan dari sebagian ahli hadits yang menyatakannya berillat disebab
kan mursal itu tidak membuatnya berillat; karena orang yang meriwayatkan
nya secara mursal telah diselisihi oleh sejumlah perawi yang telah diisyarat
kan di atas, dan bersama mereka ada tambahan, sehingga tambahan tersebut 
harus diterima. 11 

Saya katakan, Hadits ini memiliki syahid dari hadits Anas dan dishahihkan 
oleh syaikh kami berdasarkan syarat al-Bukhari dan Muslim, silahkan lihat 
Ahkam al-Jana 'iz, hal. 95. 

938 Diriwayatkan oleh al-Bukhari, 2/99; dan Muslim, 2/646. 
939 Diriwayatkan oleh al-Bukhari, 2/107; dan Muslim, 2/660. 



~464, Dari Abu Ishaq, 

111 :J~j ,_»j\ J;-_) jJ (y c-~j\ ~;t ~ ~~ (y. ~\ ¥- 0t 
,,,. ,, ,,,. ,,,. ,,,. .... 
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"Bahwa Abdullah bin Yazid * memasukkan mayat (ke 
liang kubur) dari arah dua kaki kubur,940 dan beliau berkata, 
'lni termasuk Sunnah'." Dirlwayatkan oleh Abu Dawud.941 

~465, Dari lbnu Umar l;!i!-fo, dari Nabi ~, beliau bersabda, 
l ~ l J, , ,o 0. ,, 

.~\ Jo J; U4 lr-.; ,~\ 0 :\o\o ",:, oJ::\\ • :b:,\jo; 0 !o ,: ; \~\ 
; }J-'_); ; u.J ; M 1.i_yU '-d~ ½?--1~ r ~ 3 !: 

"Apabila kalian akan meletakkan jenazah-jenazah kalian da
lam kubur, maka ucapkanlah, 'Bismillah wa 'ala millati Rasulillah'." 

Dirlwayatkan olehAhmad,Abu Dawud, clan an-Nasa'i, serta dishabih

kan oleh lbnu ffibban. Sedangkan ad-Daraquthni mempermasalahkannya 

dengan menilainya sebagai hadits mauqqf.942 

~466, Dari Aisyah ~, bahwa Rasulullah ~ bersabda, 

.t;.. o O ee- c..::j1 ~-; , 0 e-
.. J,~ ,,,. .. ,,,. ~ 

; ; 

940 Dalam naskah Adan B tercantum, _?.ii J:;-J "kaki kubur', sedangkan dalam 
naskah C tercantum, J.:;.J "dua kakf', dari'inilah yang sesuai dengan lafazh 
yang terdapat dalam Simon Abi Dawud. 

941 Shahih: Diriwayatkan oleh Abu Dawud, 3/213. Al-Hafizh berkata dalam ad
Dirayah, 1/240, "Para perawinya adalah orang-orang yang tsiqah." Hadits ini 
dishahihkan oleh syaikh kami dalam Ahkam al-Jana 'iz, hal. 190 dan beliau 
mengutip pemyataan tentang shahihnya hadits ini dari al-Baihaqi. 

942 Shahih: Diriwayatkan oleh Ahmad, 2/27, 40; Abu Dawud, 3/214; an-Nasa'i 
dalam al-Kubra, 6/268; dan Ibnu Hibban, 7 /375. Syaikh kami berkata dalam 
Ahkam al-Jana 'iz, hal. 193, "Al-Hakim berkata, 'Shahih berdasarkan syarat 
al-Bukhari dan Muslim' dan adz-Dzahabi menyepakatinya. Saya katakan, 
Hadits ini memang sebagaimana yang mereka berdua katakan, dan tidak 
memudaratkannya riwayat sebagian mereka yang meriwayatkan hadits ini 
secara mauquf, karena dua perkara: pertama, bahwa perawi yang meriwa
yatkannya secara marfu' adalah seorang yang tsiqah, dan ini adalah tambahan 
darinya ~iyadah ats-Tsiqah) sehingga harus diterima, dan ini dikuatkan oleh 
perkara yang kedua, yaitu bahwa hadits ini diriwayatkan secara marfu' dari 
jalan yang lain." 



"Mematahkan tulang mayat sama seperti mematahkan tu
langnya saat dia masih hidup." 

Diriwayatkan oleh Abu Dawud dengan sanad sesuai dengan syarat 
Muslim. 943 

Ibnu Majah menambahkan dalam hadits Ummu Salamah, 

-~11~ 
"Dalam dosa. "944 

~467t Dari Sa'ad bin Abu Waqqash ., beliau berkata, 
l ,,,. ~ ,,,, 0 ~ 

.~iu\JOJ; ;•J \.:,5',\:~ ~.11\it~,\OJ ~1;,l~j\O~\ 
-";}J-J?,~ -~<-:r~~ *;~; 

"Galilah sebuah liang lahat untukku dan tegakkanlah atas
ku batu-bata dengan kuat, sebagaimana yang dilakukan pada 
Rasulullah ~-" Dirlwayatkan oleh Musllm.945 

Dalam riwayat al-Baihaqi terdapat hadits serupa dari Jabir, 
dan beliau menambahkan, 

;: 0 o,.,,,,o~ .o:J\ ,,,.,,o::;,,,..J,,,.. ·r _JJ..3 Lfi.J ~ o__j':.3 <!.J--' 
"Dan kuburan beliau ditinggikan dari tanah kira-kira se

tinggi satu jengkal." Dishahfbkan Qleh lbnu mhban. 946 

943 Shahih: Diriwayatkan oleh Abu Dawud, 3/213. Syaikh kami berkata dalam 
Ahkam al-Jana 'iz, hal. 295 setelah beliau mentakhrij haclits ini dari jalan yang 
banyak, 11Saya katakan, Sebagian jalan periwayatannya adalah shahih ber
dasarkan syarat Muslim, dan dikuatkan oleh an-Nawawi dalam al-Majmu'. 
Ihnu al-Qaththan berkata, 'Sanadnya hasan sebagaimana (disebutkan) dalam 
al-Mirqah [Mirqah al-Mafatih Syarh Misykah al-Mashabih, Ali al-Qari, w.1014].11 

944 Dhaif: Diriwayatkan oleh lbnu Majah, 1/516. Syaikh kami berkata dalam 
Ahkam al-Jana 'iz, hal. 296, "Namun, sanadnya dhaif ... Akan tetapi, tampak
nya ini adalah sisipan (mudra;) yang masuk ke dalam hadits; karena dalam 
riwayat lain untuk hadits ini terdapat lafazh, iii ~ ~ "yakni dari (sisi) dosa". 
Ini menunjukkan dengan jelas bahwa tambahan ini bukanlah bagian dari 
hadits, tetapi ia berasal dari penafsiran sebagian perawi .... 11 

945 Diriwayatkan oleh Muslim, 2/665. 
946 Hasan lighairihi: Diriwayatkan oleh al-Baihaqi, 3/410; dan Ibnu Hibban, 

15/ 4. Syaikh kami berkata dalam al-Jana 'iz, hal. 195, "Sanadnya hasan, dan 
hadits ini memiliki syahid yang mursal dari Shalih bin Abu al-Akhdhar .... 11 



Dalam riwayat Muslim darinya, 
,,,., -;. ; J -;. 0 J -;. l J -~,:OJ~\;,~~~\;,,~~\\ ; (;,; ~,~.JJIJOJ; ;,: ;M ~ u~ ;M Mu~ 'ft"-' ~ u _,J; ~.) ~ 

"Rasulullah ~ melarang kuburan dicat, diduduki, dan di
bangun bangunan di atasnya. "947 

~468~ Dari Amir bin Rabi'ah ,$,, 
; ; 

S)IJ ~~,~I jh ,~~ J 0\jc Jc~~ ~I 0i 
~ ~ "~ 

-~~ ~j ,9\?.;.. 
"Bahwa Nabi ~ menshalatkan Utsman bin Mazh'un dan 

mendatangi kubumya, kemudian menaburi kubumya tiga geng
gam tanah sambil berdiri." Dirlwayatkan oleh ad-Daraquthni. 948 

"Apabila telah selesai mengubur mayat, Rasulullah ~ ber
diri di dekatnya dan bersabda, 'Mohonkanlah ampunan untuk 
saudara kalian, dan mohonkanlah keteguhan baginya; karena 
sesungguhnya sekarang dia sedang ditanya." 

Dirlwayatkan oleh Abu Dawud clan ctisbabihkan oleh al-Hakim. 949 

Sedangkan dalam al-Irwa ', 3/207, syaikh kami menyatakan tambahan ter
sebut berillat, lalu beliau membetulkan hadits ini; dan yang benar adalah 
bahwa hadits Jabir ini memiliki illat disebabkan mursal; karena orang-orang 
yang tsiqat meriwayatkan hadits ini dari Ja'far bin Muhammad secara mursal. 

947 Diriwayatkan oleh Muslim, 2/667. 
948 Dhaif jiddan. Diriwayatkan oleh ad-Daraquthni, 2/76, dan didhaifkan oleh 

syaikh kami dalam al-Irwa ', 3/203, beliau berkata, "Al-Baihaqi bersikap 
menggampangkan dalam menghukumi hadits ini; dan kalau tidak demikian, 
maka hadits ini lebih dhaif daripada apa yang beliau sebutkan; karena al
Qasim ini adalah seorangyang ditinggalkan (matruk). Ahmad menuduhnya 
berdusta, sebagaimana dalam at-Taqrib, maka orang sepertinya tidak boleh 
diberikan syahid untuknya dan tidak boleh juga digunakan sebagai syahid." 

949 Shahih: Diriwayatkan oleh Abu Dawud, 3/215; dan al-Hakim, 1/370. Syaikh 



~4701 Dari Dhamrah bin Habib, salah seorang dari generasi 
Tabi'in, beliau berkata, 
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"Mereka dahulu menyukai ketika mayat sudah diratakan 
kuburnya dan orang-orang sudah pulang, untuk dikatakan di 
sisi kubumya, 'Wahai fulan, katakanlah 'La Ilaha Illallah' tiga kali, 
wahai Fulan, katakanlah 'Rabbku adalah Allah, agamaku Islam, 
dan nabiku adalah Muhammad'." 

Diriwayatkan oleh Sa'id bin Manshur secara mauqtif150 dan ath

Thabrani memilild riwayat yang hampir sama dengan hadits Abu Umamah 

secara marjrl dengan panjang lebar.951 

~471, Dari Buraidah bin al-Hushaib al-Aslami ., beliau berkata, 
Rasulullah ~ bersabda, 

kami berkata dalam Ahkam al-Jana 'iz, hal. 198, "Al-Hakim berkata, 'Sanad
nya shahih' clan adz-Dzahabi menyepakatinya, clan hadits ini memang seba
gaimana yang mereka berdua katakan. An-Nawawi berkata, 'Sanadnyajayyid 
(baik)'." 

950 Saya tidak menemukan sanadnya; clan berdasarkan asumsi keshahihannya, 
maka permasalahan padanya terdapat dua pendapat di kalangan para ulama, 
clan pendapat yang dicenderungi oleh banyak ulama muhaqqiq adalah tidak 
disyariatkannya pentalqinan kalimat ini; karena tampaknya ini merupakan 
sebuah ijtihad yang muncul dari sebagian tabi'in, clan dalam masalah ini 
mereka ditentang oleh tabi'in yang lainnya. Orang yang paling berbahagia 
dengan kebenaran adalah orang yang mana as-Sunnah yang jelas clan shahih 
ada di sisinya, clan as-Sunnah telah menunjukkan bahwa yang disyariatkan 
adalah memintakan ampunan clan ketetapan untuk si mayit Inilah yang benar 
dalam masalah ini, wallahu a'lam. 

951 Dhaif: Diriwayatkan oleh ath-Thabrani dalam al-Kabir, 8/249, clan dalam 
sanadnya terdapat perawi yang tidak dikenal (majhul). Hadits ini didhaifkan 
oleh an-Nawawi, al-Iraqi, clan lbnul Qayyim, silahkan lihat perincian hal itu 
dalam al-Irwa ', 3/203-205 milik syaikh kami. 



"Dahulu aku pernah melarang kalian untuk berziarah ku
bur. Tapi sekarang, berziarahlah kalian." Diriwayatkan oleh Muslim. 952 

At-Tirmidzi menambahkan, 

"Karena sesungguhnya itu dapat mengingatkan akhirat."953 

Ibnu Majah menambahkan dari hadits lbnu Mas'ud, 

.~:JI . J-i-:!--
* ~ }j,J_) 

"Dan membuat zuhud terhadap dunia. "954 

11{4723"> Dari Abu Hurairah ., 

-_J~a,1 S>~0 ~ ~~1 Jn 0t 
"Bahwa Rasulullah ~ melaknat wanita-wanita yang ber

ziarah kubur." 
Diriwayatkan oleh at-Tirmidzi dan disbabibkao oleh lbnu Hibbao. 955 

11{4733"> Dari Abu Sa'id al-Khudri ., beliau berkata, 
,,,,,, 0 ,,,,, l _j ; 

*" :: o J\\" '.,"~l~I\ <\}I~ ,ii\ Jo J,, -; ::,\ 
.<\..• ~· ,.. • ~ ....:::o; \,;,J ~ ""' ')-"4'.J i..r-

"Rasulullah ~ melaknat wanita yang meratap dan wanita 
yang mendengarkannya." Diriwayatkan oleh Abu Dawud.956 

952 Diriwayatkan oleh Muslim, 2/672. 
953 Shahih: Diriwayatkan oleh at-Tirmidzi, 3/370, dan dishahihkan oleh syaikh 

kami dalam al-Jana 'iz, hal. 227. 
954 Dhan: Diriwayatkan oleh lbnu Majah, 1/501. Syaikh kami berkata dalam 

al-Misykah, 1/554, 11 (Diriwayatkan) dengan sanad yang dhaif dan dihasankan 
oleh al-Bushiri, dan padanya terdapat 'an'anah lbnu Juraij. 11 

955 Shahih lighairihi. Diriwayatkan oleh at-Tirmidzi, 2/137; dan lbnu Hibban, 
7 I 452. Syaikh kami membahas hadits ini dalam Ahkam al-Jana 'iz, hal. 235 
dan beliau menjelaskan bahwa lafazh yang terjaga (al-Mahfuzh) dalam hadits 
ini adalah dengan lafazh, J~' ..:;.,1.:,1_;.} 11wanita-wanita yang sering berziarah 
kubur'. , 

956 Dhan: Diriwayatkan oleh Abu Dawud, 3/193. Syaikh kami berkata dalam 
al-Misykah, 1/543, 11 (Diriwayatkan) dengan sanad yang dhaif; dalam sanad
nya terdapat Muhammad bin al-Hasan bin Uqbah dari ayahnya, dari kakek
nya, dan ketiga orang ini adalah dhaif." 



~474, Dari Ummu Athiyyah ~' beliau berkata, 
..... ~ ) J, ,,.., ~ 

·tfa '101 ~ ~I J~ \:~~ ~I 

"Rasulullah ~ mengambil (baiat) terhadap kami agar kami 
tidak meratapi mayat." Muttafaq 'alaih.957 

~475, Dari lbnu Umar ~, dari Nabi ~' beliau bersabda, 

"Mayat disiksa di dalam kubumya karena adanya ratapan 
terhadapnya. 11 Muttafaq 'alaih.958 

Dan mereka berdua (al-Bukhari dan Muslim) mempunyai 
riwayat serupa dari al-Mughirah bin Syu'bah.959 

\.,...; 0,.... 0/0 ,,,,,, 

•• \Jt..O~ ~ y '" " 
"Aku menyaksikan putri Nabi ~ dikubur, sementara Ra

sulullah ~ duduk di sisi kubur(nya). Aku melihat kedua mata 
beliau meneteskan air mata. 11 Dirlwayatkan oleh al-Bukharl.960 

~477, Dari Jabir ~' bahwasanya Nabi ~ bersabda, 
,,,,. ~ :: :: ..... 

. di 1·~.1,; ~ I '11 1·11L ·' t;•' 1·~·jj '1 '" ~ ~ u ~ '-P" :. F 'Y ~ 
"Janganlah kalian mengubur mayat-mayat kalian di malam 

hari, kecuali jika kalian terpaksa melakukannya. 11 

Diriwayatkan oleh lbnu Majah, 961 dan asalnya terdapat dalam Shabih 

Muslim. akan tetapi redaksinya berbunyi, 

957 Diriwayatkan oleh al-Bukhari, 2/106; dan Muslim, 2/645. 
958 Diriwayatkan oleh al-Bukhari, 2/102; dan Muslim, 2/639. 
959 Diriwayatkan oleh al-Bukhari, 2/102; dan Muslim, 2/644. 
960 Diriwayatkan oleh al-Bukhari, 2/100. 
961 Shahih lighairihi Diriwayatkan oleh Ibnu Majah, 1/487, dan dishahihkan 

oleh syaikh kami dalam Shahih al-]ami', 5/141. 



"Beliau melarang keras seseorang dikuburkan di malam 
hari sehingga dia dishalatkan. "962 

~478,. Dari Abdullah bin Ja'far ~, beliau berkata, 
- l J, ,,,,, ,,,,,. ,,,,, J ,,,,,,,,,. -: • ,,. J '1 '. J-= • ' = ~ .w I J. J ,,. Ju - i M:. -: • - ,,. -: • ,,. J • -: ; ~ l:.l 

~,,.,,. ~,,. -'-',,. ~_) t..}-::-'~ ~~ • 
:::: J ...... 

• J \ -: 1,,. I ,,. • J I ::"1 ° :: -:' I "'I ,,. k ·j&·a .. ,~ l..,O ~u .AA...9 ,1..,0uu::, 

"Ketika sampai kabar kematian Ja'far -ketika ia terbunuh-, 
Rasulullah ~ bersabda, 'Buatkanlah makanan untuk keluarga 
Ja'far; karena sungguh telah datang kepada mereka perkara yang 
menyibukkan mereka' .11 

Diriwayatkan oleh Imam yang Lim.a, kecuali an-Nasa'i.963 

~479,. Dari Sulaiman bin Buraidah, dari ayahnya ~, beliau ber
kata, 

G:01 1~t tc. Ji.:JI: \i:J\ J,,.11· J ,,.-: ISi ~~t~ ~ ..11 JJ 0 J,,. -:\S" --1 M,-, q- '-5' ~ '-!i ~ ~y>- ~ ,-, M -" ,-, ~_) u 
.tu\ JJt:L-: 0 t j1 F!o J iu\ ;\.!, ~ \ U\" '-; 0..J ,~. ~\\" -; 0 

• '~ J\\ ': ~~ . ~" u ~,,. !.J ~J- ~ ,,. ,,. --
.~ Q \ ;J=}j cl 

"Rasulullah ~ mengajarkan kepada mereka saat mengun
jungi kuburan (untuk mengucapkan), 'Semoga keselamatan atas 
para penghuni kampung ini dari kalangan kaum Mukminin dan 
Muslimin. Dan kami insya Allah akan menyusul kalian. Aku 
mohon kepada Allah keselamatan bagi kami dan kalian' .11 

Diriwayatkan oleh Muslim.964 

962 Diriwayatkan oleh Muslim, 2/651. 
963 Hasan: Diriwayatkan oleh Ahmad, i/205; Abu Dawud, 3/195; at-Tirmidzi, 

3/323; dan lbnu Majah, 1/514. Syaikh kami berkata dalamAhkam al-Jana 'iz, 
hal. 211, 11Menurut hemat saya, ini adalah hadits yang hasan, sebagaimana 
dikatakan oleh at-Tirmidzi; karena hadits ini memiliki syahid dari hadits 
Asma' binti Umais .... 11 

964 Diriwayatkan oleh Muslim, 2/671. 



~480, Dari lbnu Abbas ~, beliau berkata, 
,,,,, , ,,,,, ,,, 0~ 0 l J 

J ')l:J\ :JW , · -- : ,/ le. 1";l; G..wl •Ji ~ .wl J0 
J,, :::--i *~ ~ l..r.-' ; ~-- --2~ -"; 'Y"'.J __r° 

'to ,,,,,. ,,,,, ~ ,,,,. ,,,,, l o $, ,,,,, 
. ::'}L ~-~-- \:U:., ·!~\ ,:L1-- W ~\ J .~--, ;:il1 1:..1 t; :b:is
'-f :, t,.TJ r ~_) ~ '-d- • u- ~ r ~ 

11Rasulullah ~ pernah melewati kubur-kubur Madinah. 
Maka beliau menghadap arah mereka seraya mengucapkan, 
'Semoga keselamatan atas kalian, wahai para penghuni kubur. 
Semoga Allah mengampuni kami dan kalian. Kalian adalah 
orang yang telah mendahului kami dan kami akan mengikuti'." 

Dirlwayatkan oleh at-Tirmidzi dan beliau berkata, "Hasan. "965 

~481, Dari Aisyah ~, beliau berkata, Rasulullah ~ bersabda, 

-~ii ~ Jl ~i ~ ~~ ,~~~\ ~31 
"Janganlah kalian mencela orang-orang yang telah mening

gal, karena mereka telah sampai kepada apa yang telah mereka 
lakukan." Dirlwayatkan oleh at-Bukhari. 966 

Dan at-Tirmidzi meriwayatkan riwayat yang hampir serupa 
dengannya dari al-Mughirah, tapi (akhirnya) berbunyi, 

.;~~, G~~ 
"Sehingga kalian menyakiti orang-orang yang masih hi-

dup. "967 ~ 

965 Dhaif dengan lafazh ini: Diriwayatkan oleh at-Tirmidzi, 3/369. Syaikh kami 
berkata dalam Ahkam al-Jana 'iz, hal. 250, "Dalam sanadnya terdapat Qabus 
bin Abu Zhabyan, an-Nasa'i berkata (tentangnya), 'Dia tidak kuat.' Ibnu 
Hibban berkata, 'Hafalannya jelek, dia meriwayatkan sendirian dari ayah
nya sesuatu yang tidak ada asalnya.' Saya katakan, 'Dan ini adalah di antara 
riwayatnya dari ayahnya, sehingga tidak bisa dijadikan hujjah, dan mungkin 
tindakan at-Trrmidzi menghasankan haditsnya ini disebabkan mengacu pada 
syahid-syahidnya, karena makna hadits ini tel<¥1 terdapat dalam hadits-hadits 
yang shahih, kecuali perkataan, ~ Y. ~ Ji;U 'maka beliau menghadapkan 
wajah beliau kepada mereka,' maka ia adalah munkar disebabkan sendirinya 
orang yang dhaif ini dalam meriwayatkannya.11 

966 Diriwayatkan oleh al-Bukhari, 2/129. 
967 Shahih /ighairihi Diriwayatkan oleh at-Tirmidzi, 4/353, dan dishahihkan 

oleh syaikh kami dalam ash-Shahihah, 5/521. 
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~482, Dari Ibnu Abbas ~, 
,,,,. l .... ~ 0 ,,,,, 0 ,,,,. ~ ,...i 

+9 ~I 01 :~j ,~~I :.}'SJ ... ~\ Jl ~IS~~~ ~I 01 
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-~~ Jc ;p ,~\~;cl ~ .Ll-y ,~~\ :j .ij~ M"~~ jo}JI 
"Bahwasanya Nabi ~ mengutus Mu1adz ~ ke Yaman ... " 

lalu beliau (Ibnu Abbas) menyebutkan hadits tersebut, dan di 
dalamnya tercantum, "Sesungguhnya Allah telah mewajibkan 
atas mereka zakat pada harta-harta mereka, yang diambil dari 
orang-orang kaya di antara mereka dan didistribusikan kepada 
orang-orang miskin di antara mereka1

." 

Muttafaq 'alaih, 968 dan lafazhnya adalah milik al-Bukhari. 

968 Diriwayatkan oleh al-Bukhari, 2/130; clan Muslim, 1/50. 
969 Dalam naskah C tercantum, j;jji "unta jantan", sedangkan lafazh yang ter

cantum dalam ash-Shahih adalah, µ.1 11unta". 
970 Llhat catatan kaki sebelumnya. 



~ 1~~~ 1-=::ti J.c:J.1 ;Jlc, , u--:- '+' ~ . ,"_) .. 
-~Lli _jl ,\.Ji~:? 

"Bahwa Abu Bakar ash-Shiddiq • menulis surat untuknya, 
'lnilah kewajiban mengeluarkan zakat yang diwajibkan oleh 
Rasulullah ~ terhadap kaum Muslimin yang diperintahkan Allah 
kepada RasulNya: 'Pada971 dua puluh empat ekor unta atau ku
rang, maka setiap lima ekor unta (zakatnya) satu ekor kambing. 

971 Dalam naskah C tercantum, Js .:;, "Pada setiap". 



Apabila telah mencapai dua puluh lima ekor sampai tiga puluh 
lima ekor, maka zakatnya seekor bintu makhadh betina972, tapi 
kalau tidak ada, maka boleh diganti dengan ibnu labun jantan973. 

Apabila telah mencapai tiga puluh enam sampai empat puluh 
lima ekor, maka (zakatnya) seekor bintu labun betina974• Apabila 
telah sampai empat puluh enam sampai enam puluh ekor, maka 
(zakatnya) seekor hiqqah975 tharuqatul jamal976• Apabila telah men
capai enam puluh satu sampai tujuh puluh lima ekor, maka 
zakatnya seekor jadza'ah. Apabila telah mencapai tujuh puluh 
enam sampai sembilan puluh ekor, maka zakatnya dua bintu 
labun. Apabila telah mencapai sembilan puluh satu sampai sera
tus dua puluh ekor, maka zakatnya dua hiqqah tharuqatul jamal. 
Apabila sudah lebih dari seratus dua puluh ekor, maka pada 
setiap kelipatan empat puluh ekornya, zakatnya seekor bintu 
labun dan pada setiap kelipatan lima puluh ekor, zakatnya se
ekor hiqqah. Barangsiapa yang tidak mempunyai unta kecuali 
hanya empat ekor saja, maka tidak ada kewajiban zakat, kecuali 
jika pemiliknya menghendaki. 

Pada zakat kambing yang digembalakan (cari makan sen
diri), jika telah mencapai empat puluh ekor sampai seratus dua 
puluh ekor, maka (zakatnya) seekor kambing. Apabila telah 
lebih dari seratus dua puluh ekor sampai dua ratus ekor, maka 
zakatnya dua ekor kambing. Apabila telah lebih dari dua ratus 
sampai tiga ratus ekor, maka zakatnya tiga ekor kambing. Apa
bila telah melebihi tiga ratus ekor, maka pada setiap kelipatan 
seratus, zakatnya satu ekor. Apabila kambing seseorang yang 
digembalakan kurang dari empat puluh ekor kambing977, maka 
tidak ada kewajiban zakat, kecuali bila pemiliknya menghendaki. 

972 (Yakni unta betina yang telah berumur satu tahun dan masuk tahun kedua. 
Ed.T.) 

973 (Yakni untajantan yang telah berurnur 2 tahun. Ed.T.) 
974 (Yakni unta betina yang telah berumur 2 tahun. Ed.n 
975 (Yakni unta betina yang telah berumur 3 tahun dan masuk tahun keempat. 

Ed.n 
976 (Y akni yang telah bisa dikawini oleh unta jantan. Ed.1) 
977 Ini tidak terdapat dalam ash-Shahih, sedangkan yang tercantum dalam ash

Shahih adalah, i.i.:,-IJ ;\j ~j\ ~ "dari empat puluh kambing (zakatnya) satu 
ekor'. Dan ini sesuai dengan naskah C. 



Dan yang terpisah jangan dikumpulkan menjadi satu dan 
yang terkumpul jangan dipisahkan karena takut terkena kewa
jiban zakat. Dan hewan yang menjadi kepunyaan dua orang yang 
bersekutu, maka mereka harus menghitungnya dengan adil. 
Janganlah dikeluarkan untuk zakat hewan yang sudah tua, atau 
ada cacatnya, dan Guga jangan dikeluarkan) yang jantan saja978, 

kecuali jika pemiliknya menghendaki. 
Pada perak, (pada tiap-tiap dua ratus dirham) zakatnya 

seperempat dari sepersepuluhnya (2,5% ). Apabila tidak ada 
kecuali hanya seratus sembilan puluh saja, maka tidak ada ke
wajiban zakat, kecuali jika pemiliknya menghendaki. 

Barangsiapa mempunyai unta sampai batas zakatnya se
ekor jadza 'ah, namun tidak mempunyai jadza 'ah979 dan ia punya 
hiqqah, maka hiqqah dapat diterima darinya tapi ditambah dengan 
dua ekor kambing jika mudah mendapatkannya, atau diganti 
dengan dua puluh dirham.980 

Barangsiapa yang mempunyai unta sampai batas zakatnya 
seekor hiqqah, namun ia tidak memiliki hiqqah, dan ia mempu
nyai jadza'ah, maka jadza'ah dapat diterima darinya, dan sang 
pemungut menyerahkan dua puluh dirham atau dua kambing'." 

Diriwayatkan oleh al-Bukhari. 981 

~484~ Dari Mu'adz bin Jabal •, 
0 ,,,., ,,,,, ,,,,. 
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"Bahwasanya Nabi ~ mengutusnya ke Yaman dan meme
rintahkannya untuk memungut dari setiap tiga puluh ekor sapi 

978 Kalimat ini tidak tercantum dalam naskah A Oleh karena itu, az-Zuhairi tidak 
menyebutkannya, padahal ia tercantum dalam ash-Shahih, dan keberadaan
nya dalam nash hadits ini sangatlah penting. 

979 (Y akni unta yang telah berumur 4 tahun dan masuk tahun kelima. Ed.T.). 
980 (1 dirham setara dengan 2,975 gram perak. Lihat Taudhih al-Ahkam min 

Bulugh al-Maram, Abdullah bin Abdurrahman al-Bassam, 3/296. Ed.T.). 
981 Diriwayatkan oleh al-Bukhari, 2/144, 145, 146, 147. 



satu ekor tabi' 982 atau tabi'ah983, dan dari setiap empat puluh ekor 
sapi satu ekor musinnah984, dan dari setiap orang yang sudah 
baligh satu dinar atau nilai yang sebanding dengannya, dari kain 
ma'afiri9SS_" 

Diriwayatkan oleh Imam yang Lima clan lafazh ini adalah milikAhmad, 

serta dihasankan oleh at-Tirmidzi dan dishahihkao oleh lbnu Hibban dan 
al-Hakim. 986 

~485, Dari Amr bin Syu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya, beliau 
berkata, Rasulullah ~ bersabda, 

0 1-- Jc----~· 0 ,·, J 1~-- .- -! .- ., 
-~~ . U'-'~ ~ .. " r~, "' "'' -Y 

"Zakat kaum Muslimin diambil di mata air (peternakan) 
mereka." Dirlwayatkan oleh Ahmad.987 

Dan pada riwayat Abu Dawud, 

-~_Jj; ~ ~~ ~~~ ll.~ '1:, 
"Dan zakat mereka tidak diambil, kecuali di rumah-rumah 

mereka. "988 

982 (Yakni sapi jantan yang telah genap berumur satu tahun dan masuk tahun 
kedua. Ed.T.). 

983 (Y akni sapi betina yang telah genap berumur satu tahun dan masuk tahun 
kedua. Ed.T.). 

984 (Y akni sapi betina yang telah genap berumur dua tahun dan masuk tahun 
ketiga. Ed.T.). 

985 (Yakni kain yang berasal dari Ma'a:fir, suatu daerah di Yaman. Ed.1). 
986 Shahih: Diriwayatkan oleh Ahmad, 5/230, 247; Abu Dawud, 2/101; an-Na

sa 'i, 5/25; at-Tirmidzi, 3/20; lbnu Majah, 1/576; lbnu Hibban, 11/247; dan 
al-Hakim, 1/398. Syaikh kami berkata dalam al-Irwa ', 3/269, "Al-Hakim ber
kata, 'Shahih berdasarkan syarat al-Bukhari dan Muslim', dan adz-Dzahabi 
menyepakatinya. Saya katakan, Hadits ini memang sebagaimana yang me
reka berdua katakan. Dan (dalam riwayat lain) dikatakan bahwa Masruq 
tidak mendengar dari Mu'adz sehingga hadits ini menjadi munqathi' (ter
putus sanadnya), namun tidak ada hujjah yang menunjukkan hal itu. Ibnu 
Abdil Barr berkata, 'Hadits ini tsabit (shahih) lagi muttashil (bersambung 
sanadnya)'. 11 

987 Hasan: Diriwayatkan oleh Ahmad, 2/184, dan dihasankan oleh syaikh kami 
dalam ash-Shahihah, 4/382. 

988 Shahih Jighairihi Diriwayatkan oleh Abu Dawud, 2/107, dan dishahihkan 



~4863'> Dari Abu Hurairah *, Rasulullah ~ bersabda, 
5.i,,,,, ,,,,,, ,,,,, 0 ,,,,,, ,,., 
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"Seorang Muslim tidak berkewajiban mengeluarkan zakat 
(mal) pada hamba sahaya dan kudanya. 11 

Dirlwayatkan oleh al-Bukhari. 989 

Dan dalam riwayat Muslim, 
0 ,,,,,,,,,, t: {i,,,, 0 ,,,,, 

• l!.:.I\ lj~ 'ii lj~ ~\ . ... ~ I ~ ~ ,,,,,. ,J~ 
"Tidak ada kewajiban zakat pada hamba sahaya, kecuali 

zakat fitrah. "990 

"Pada setiap empat puluh unta yang digembalakan, zakat
nya seekor bintu labun. Janganlah unta dipisahkan tentang per
hitungannya. Barangsiapa yang mengeluarkan zakat karena 
mengharapkan pahala, maka dia mendapatkan pahalanya. Dan 
barangsiapa yang tidak mau membayar zakat, niscaya kami akan 
mengambilnya, berikut setengah hartanya, sebagai satu kewa
jiban di antara kewajiban-kewajiban dari Rabb kami. Tidak halal 
bagi keluarga Muhammad dari barang zakat itu sedikit pun." 

oleh syaikh kami dalam Shahih Abi Dawud, 1/300. 
989 Diriwayatkan oleh al-Bukhari, 2/149. 

Saya katakan, Al-Hafizh berkata dalam al-Fath_, 1/254, "Muttafaq 'alaih" 
dan ungkapan beliau dalam al-Fath_ ini lebih utama, karena hadits ini juga 
diriwayatkan oleh Muslim, 2/675-676, kemudian saya juga melihat dalam 
at-Talkhish, 2/149 beliau menisbatkan hadits ini kepada "muttafaq 'alaih". 

990 Diriwayatkan oleh Muslim, 2/676. 



Dirlwayatkan oleh Ahmad, Abu Dawud, clan an-Nasa 'i, serta dishabib

kan oleh al-Hakim, dan asy-Syafi'i menyatakan bahwa beliau berpegang pada 

hadits ini, jika hadits ini shahih. 991 

"Apabila engkau mempunyai dua ratus dirham (perak) dan 
telah genap satu tahun, maka zakatnya lima dirham. Dan tidak 
ada kewajiban zakat atasmu sampai engkau mempunyai dua 
puluh dinar dan telah genap satu tahun, maka zakatnya setengah 
dinar. Dan apa yang lebih dari itu, maka zakatnya menurut per
hitungan tersebut. Dan tidak ada kewajiban zakat pada suatu 
harta pun sampai genap satu tahun. 11 

Dirlwayatkan oleh Abu Dawud992
, clan hadits ini hasan, namun telah 

terjadi perbedaan pendapat tentang kemm:fu'annya (penisbatannya kepada 

Rasulullah .). 

Dalam riwayat at-Tirmidzi dari Ibnu Umar, 
JO,,,,,,,,,, ,,,,, ,,. ; ,;:: 

.Jyl--1 ~ Jfi ~ ,~ gB ")U , ~\_; ~\ ~~·1 i:i4 
11 Barangsiapa memperdagangkan harta, maka tidak ada 

zakatnya sampai genap masa satu tahun. 11 

991 Hasan: Diriwayatkan oleh Ahmad, 5/4; Abu Dawud, 2/101; an-Nasa'i, 5/16, 
25; dan al-Hakim, 1/398. Syaikh kami berkata dalam al-Irwa ', 3/263, 11Al
Hakim berkata, 'Sanadnya shahih', dan adz-Dzahabi menyepakatinya. Saya 
katakan, Hadits ini hanya hasan, karena adanya perselisihan yang terkenal 
pada Bahz bin Hakim.11 

992 Shahih: Diriwayatkan oleh Abu Dawud, 2/100, dan dishahihkan oleh syaikh 
kami dalam al-Irwa ', 3/256-258, dan beliau menyebutkan beberapa jalan 
periwayatan bagi hadits ini. 



Dan berdasarkan pendapat yang lebih kuat, hadits ini 
mauquf993 

~489, Dari Ali ,$,, beliau berkata, 

"Tidak ada kewajiban zakat pada sapi yang dipekerjakan." 
Diriwayatkan oleh Abu Dawud clan ad-Daraquthni, dan menurut pen

dapat yang lebih kuat, badits ini mauquj.994 

~490, Dari Amr bin Syu1aib, dari ayahnya, dari kakeknya, Ab
dullah bin Amr, bahwasanya Rasulullah ~ bersabda, 

J, ,,,.. ,,,...,~ 0 ,,,,. ,,,.. ,,,..o fi ,,,., 
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"Barangsiapa yang mengurus anak yatim yang mempunyai 
harta, maka hendaklah dia menginvestasikannya untuknya, dan 
janganlah dia membiarkan harta itu sehingga termakan habis 
oleh zakat." 

Diriwayatkan oleh at-Tirmidzi, dan ad-Daraquthni, dan sanadnya 

dhai:f995 tapi mempunyai syahid (penguat) yang mursal pada riwayat asy

Syafi'i. 996 

993 Shahih: Diriwayatkan oleh at-Tirmidzi, 3/25, 26. Syaikh kami merajihkan 
status kemauqufannya, akan tetapi beliau menjelaskan bahwa hadits ini me
miliki beberapa syahid yang dengannya hadits ini menjadi shahih. Silahkan 
lihat al-Irwa ', 3/255-258. 

994 Diriwayatkan oleh ad-Daraquthni, 2/103, no. 4, dari hadits Ali dengan lafazh, 
~.:i..,., _}l.,.jl ~I~ J.;l "tidak ada zakat pada sapi yang dipekerjakan". Adapun 
perkataan az-Ztihairi, 11Adapun lafazh yang disandarkan oleh al-Hafizh di sini 
kepada Ali, maka itu adalah milik lbnu Abbas", maka itu merupakan sebuah 
kekeliruan, dan sepertinya beliau tidak meneliti halaman tersebut dengan 
seksama, dan sayang sekali ini diikuti oleh asy-Syalahi. Hadits ini juga diri
wayatkan oleh Abu Dawud, 2/99 dengan lafazh, t~ _}l.,.jl Js. J.;)j "tidak ada 
kewajiban apa-apa atas hewan yang dipekerjakan 11 ; dan dishahihkan oleh 
syaikh kami dalam Shahih Abi Dawud, no. 1573. 

995 Dhaif: Diriwayatkan oleh at-Tirmidzi, 3/33 dan ad-Daraquthni, 2/109, dan 
didhaifkan oleh syaikh kami dalam al-/rwa ', 3/258. 

996 Dhaif: Diriwayatkan oleh asy-Syafi'i, 1/224 dari mursal Yusuf bin Mahak, 
dan bersama kemursalannya terdapat 'an'anah lbnu Juraij, sebagaimana 



~491 }i> Dari Abdullah bin Abu Aufa i;,.~, beliau berkata, 
,,,,, ,J,I .1..... ,,,, -;. l J 

.~~~~I :Jti tfjj~ f ji ~GI IS~~ ~I J_;.:j 0~ 
11 Rasulullah ~ apabila didatangi suatu kaum yang mem

bawa zakat mereka, beliau berdoa, 'Allahumma shalli alaihim (Ya 
Allah, berilah mereka ampunan dan rahmat)1. 11 Muttafaq 'alaih. 997 

~492}1> Dari Ali ~, 
,,,,, ,,,,, ~ ,,,, -;. ,,. ,,,,-;. 0 ,,,,,, ~ 

o• ~ ,, ,-:,,-: '\.L ~1 \o;ci~ \o_:~o· ~ (;! fllJL.. "GJI ~\ 
~ l.f2>...r ~ u <.)"':-' ,,,, ~- ~ -" ($."""' if . u 

,, *; 

.~1 
11 Bahwasanya al-Abbas bertanya kepada Nabi ~ tentang 

mengeluarkan zakat sebelum genap satu tahun, maka beliau 
memberikan dispensasi untuknya. 11 

Dirlwayatkan oleh at-Tirmidzi dan al-Hakim. 998 

~493}1> Dari Jabir (bin Abdullah)~, dari Rasulullah ~, beliau 
bersabda, 

,, J ,,,,, ,,,,,, 0 -;. ,,,, J ,, 
o. -:o w --~,-- **",, *,,,,,,,, "\"\ o. ,:o w --~, 
~ U.J,:) "" ~.J ,.u...L..o ~.JY ~ ~'.J ~ u.),:) *" i..r-::-

11,, ,,, J ~ ,, J o,,,,, I,,,, ,f ,,,, 
. .U~ -?:Ell~ ~_jl ~ 0_j,:) \ ~ ~j ,.U~ ~;I~~~ 

11Tidak ada zakat pada perak yang kurang dari lima uqiyah.999 

dinyatakan oleh syaikh kami dalam al-lrwa ', 3/259. 
997 Diriwayatkan oleh al-Bukhari, 2/159; dan Muslim, 2/756, dan lafazh ini ada

lah miliknya. 
998 Hasan Jighairihi: Diriwayatkan oleh at-Tmnidzi, 3/63; dan al-Hakim, 3/332. 

Syaikh kami berkata dalam al-Irwa ', 3/349, "Al-Hafizh berkata, 'Tsabitnya 
kisah tentang mendahulukan sedekah yang dilakukan oleh al-Abbas ini 
bukanlah hal yang perlu di analisa secara mendalam disebabkan keseluruhan 
jalan-jalan periwayatan ini.' Saya katakan, Inilah yang kami tegaskan, karena 
keshahihan sanadnya secara mursal, dan kedhaifan syahid-syahid ini tidak 
terlalu parah, sehingga hadits ini menjadi kuat dengannya, dan derajat hadits 
ini naik ke derajat hasan paling minimalnya. 11 

999 (Lima uqiyah setara dengan 200 dirham, yakni 595 gram perak. Lihat Tau
dhih al-Ahkam min Bulugh al-Maram, Abdullah bin Abdurrahman al-Bassam, 
3/334. Ed.T.). 



Tidak ada zakat pada unta yang kurang dari lima ekor. Dan tidak 
ada zakat pada kurma yang kurang dari lima wasaq1000 .

11 

Dirlwayatkan oleh Muslim. 1001 

Sedangkan riwayat beliau dari hadits Abu Sa'id, 
, .... ~ ,,,.. ,,,. 

.ti~~ ~j_;5 ~ ~l:_jl 9 0_j~ \~ ~ 
:: ::: ... 

"Tidak ada zakat pada kurma dan biji-bijian yang kurang 
dari lima wasaq. 111002 

Dan asal hadits Abu Sa'id ini muttafaq 'alaih.1083 

~494~ Dari Salim bin Abdullah, dari ayahnya, dari Nabi ~, beliau 
bersabda, 

,, 

:~· f Li,,"' w" ,~;,j1 :~ ::, ~ig- ·i ,~~j\" ~\: :.II e-i:., w ,, . ~ _,,'J .!~ u J u " ~ ,, "" ,.. ...... ,,,.. 

~
'·1 , • . . . ~ 

"Tanaman-tanaman yang disirami oleh air hujan atau de
ngan mata air (sungai), atau tanaman yang mengambil air tanah, 
maka zakatnya sepersepuluh. Dan tanaman yang disiram de
ngan membutuhkan tenaga (atau alat lainnya), maka zakatnya 
setengah dari sepersepuluh." Dirlwayatkan oleh at-Bukhari.1004 

Dan dalam riwayat Abu Dawud, 

·.f;,j1 ~ ~ll i .•"i\;,:Jli ,,"' w" ,~tj\ ~ ~ig- ISi ,, ,, J ~ . ~ ~,,'J . u .. ,,,.. .... .. .... ...... .... 

"Apabila tanamannya itu adalah tanaman yang tidak perlu 
disiram (karena menyerap air tanah), maka (zakatnya) seper
sepuluh, dan yang disiram dengan membutuhkan tenaga (atau 
alat lainnya), maka (zakatnya) setengah dari sepersepuluh. 111005 

1000 (1 wasaq sama dengan 60 sha', sehingga 5 wasaq sama dengan 300 sha'. Llhat 
Fath al-Bari, 1/205. Ed.T.). 

1001 Diriwayatkan oleh Muslim, 2/675. 
1002 Diriwayatkan oleh Muslim, 2/674. 
1003 Diriwayatkan oleh al-Bukhari, 2/147-148; dan Muslim, 2/673. 
1004 Diriwayatkan oleh al-Bukhari, 2/155. 
1005 Shahih: Diriwayatkan oleh Abu Dawud, 2/108, dan dishahihkan oleh syaikh 

kami dalam al-lrwa ', 3/274. 



~495~ Dari Abu Musa al-Asy'ari dan Mu'adz ~, bahwasanya 
Nabi ~ bersabda kepada keduanya, 

o ,,,,, ,;.o ,;.o :; : ,,,,, 
,~1-- , ~ - :'. I\ :~ 0 :JI J~ :JI o:a ~ :JI ljj ~\ . \iJ,.\.; :J 

-- -- ~ ~ -- .'J -- -- -- . ·~ .. -- u ,,,. u .... ,,,.. ...... 

-y~llj ,~)lj 
-- -- --

11Janganlah kalian memungut zakat, kecuali dari jenis yang 
empat ini: gandum berkulit, biji gandum, anggur kering (kismis), 
dan kurma. 11 Diriwayatkan oleh ath-Thabrani dan al-Hakim.1006 

Dalam riwayat ad-Daraquthni dari Mu'adz, beliau berkata, 
l , 0 ,,,,,, 0 ,....o ,;_ 

.ii~ ,11\ Jo,,,,~,, \~:'.. o :;~ , ,, :;\\-- {1.,,~i ,,, ~· o"' ,,, ,1~>1\ \::;\~ 
-~"1,,,1.,J 1.......,1 ~ ~ ~ ,1_ • .,a.0.1Q (j\..o IQ IQ S:-~ \..GUI 

-- .... J .J • _,,/ _,,/ .. , :.. _,,/ ,... 

11Adapun mentimun, semangka, delima, dan tebu, maka 
sungguh Rasulullah ~ telah memaafkannya. 11 Sanadnya dhaif.1067 

~496~ Dari Sahl bin Abu Hatsmah ~, beliau berkata, 
,,,.. J J l J, ~ 

\j..:G ~ 0~ ,&.\.!JI ~~j ,\)~ f ~?IS!~ ~I J~ U~I 

--~i11 I ' --~ ~J.:31 ·tl_..r !J,C..U ' :. :. 
11Rasulullah ~ telah memerintahkan kami, 'Apabila kalian 

menaksir, maka ambillah dan tinggalkanlah sepertiga. Jika kalian 
tidak meninggalkan sepertiga, maka tinggalkanlah seperempat' .11 

Diriwayatkan oleh Imam yang Lima. kecuali lbnu Majah, dan dishahih

kan oleh lbnu ffibban dan al-Hakim. 1008 

1006 Diriwayatkan oleh al-Hakim, 1/ 404. Syaikh kami berkata dalam ash-Sha
hihah, 2/539, 11 (Diriwayatkan) dengan sanad yang shahih. 11 Lihat juga al
Jrwa ', 3/278. 

1007 Dhaif Diriwayatkan oleh ad-Daraquthni, 2/97. Al-Hafizh berkata dalam at
Talkhish, 2/165, 11Dalam sanadnya lemah dan terputus. 11 

1008 Dhaif Diriwayatkan oleh Ahmad, 3/ 448 dan 4/2-3; Abu Dawud, 2/210; an
Nasa 'i, 5/42; at-Tirmidzi, 3/35; Ibnu Hibban, 8/75; dan al-Hakim, 1/402; serta 
didhaitkan oleh syaikh kami dalam adh-Dha'ifah, 6/70, dan beliau menya
takannya berillat disebabkan tidal{ dikenalnya (majhul) Ibnu Niyar. Beliau 
berkata dalam Tamam al-Minnah, hal. 373, 11Sanadnya dhaif; di dalam sanad
nya terdapat rawi yang tidal{ dikenal oleh adz-Dzahabi dan yang lainnya, 
dan tidal{ bisa dijadikan pedoman pemyataan shahih dari dua orang (yai{ni 
lbnu Hibban dan al-Hakim) yang disebutkan oleh penulis karena mereka 



~497t Dari Attab bin Asid ., beliau berkata, 
J, J ., , 0 J, ~ l J t 
~J;j ,1009~1 ~fi LS ~~I ~fi 01 m ~I J~ U~I 

t:.,-: ~~ .. ";.'_) '.) 

"Rasulullah ~ memerintahkan kami agar menaksir anggur 
sebagaimana menaksir kurma, dan zakatnya diambil dalam 
bentuk anggur kering (kismis)." 

Diriwayatkan oleh Imam yang Lima dan pada sanadnya terdapat 
rangkaian yang terputus.1010 

~498t Dari Amr bin Syu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya, 
,.,, ,. !1 ~ ~ .... ~ 

'~~~~~~~I ~ Jj ,l&) ~\ ~~j m ~I s,31 ;\;I 01 
,:. ;11 .!l/,~ 0t .!li .. ~j :J; ,'1 :~\.; YI~ g~ ":~L~!t :1-:1 J/W 
~ /'.)~ /J--;-. '.) ~ '-6-1 

// / 

oi, o 
\/~!~1u~u~ .o/1/ ~l:..il\/0/ -~ ·-d ~ ~.)~ / "/ iY.. 

"Bahwasanya seorang wanita datang kepada Nabi ~ ber
sama putrinya, dan pada tangan putrinya terdapat dua buah ge
lang dari emas. Maka Nabi ~ bersabda pada wanita itu, 'Apakah 
engkau telah mengeluarkan zakat (gelang) ini?' Dia menjawab, 
'Belum.' Beliau bersabda, 'Apakah engkau suka, apabila Allah 
memakaikanmu dua buah gelang dari api neraka disebabkan 
oleh keduanya?' Maka wanita itu melemparkan dua gelang itu." 

berdua termasuk orang-orang yang menggampangkan (dalam menshahih
kan hadits) .... 11 

1009 Dalam naskah C tercantum, ~i "kurma". 
1010 Dhaif: Diriwayatkan oleh Abu Dawud, 2/110; an-Nasa'i, 5/109; at-Tirmidzi, 

3/36; clan lbnu Majah, 1/582. Al-Hafizh berkata dalam at-Talkhish, 2/171, 
"Semuanya berporos pada Sa'id bin al-Musayyab dari Attab, sungguh Abu 
Dawud telah berkata, 'Dia (Sa'id bin al-Musayyab) tidak mendengar darinya.' 
lbnu Qani' berkata, 'Dia tidak mendapatkannya (hid up beda generasi) .' Al
Mundziri berkata, 'Keterputusan sanadnya sangat jelas'. 11 

Saya katakan, Demikian juga hadits ini dinyatakan berillat oleh syaikh kami 
dalam al-Irwa ', 3/283. 
Catatan penting: Hadits ini tidak saya lihat dalam al-Musnad, demikian juga 
al-Hafizh tidak menyandarkan hadits ini kepadanya dalam at-Talkhish. 



Diriwayatkan oleh Imam yang Tiga dan sanadnya kuat1011
, serta di

shahihkao oleh al-Hakim dari hadits Aisyah. 1012 

"Bahwasanya dia memakai sebuah perhiasan dari emas, 
lalu dia bertanya kepada Rasulullah, 'Wahai Rasulullah, apakah 
ia termasuk harta simpanan?' Rasulullah menjawab, 'Kalau 
engkau menunaikan zakatnya, maka ia bukan termasuk harta 
simpanan'." 

Diriwayatkan oleh Abu Dawud dao ad-Daraquthni, serta dishahihkan 
oleh al-Hakim. 1013 

~500~ Dan dari Samurah bin Jundub ~, beliau berkata, 
0 ,J_ ~,,,; ,,;. i l J ... ::u ~Ll O .>JI-: lj~\ ~ ~· ~ I U''\; ~~\ J0 

,,, -:-\s" re:---- , ~, ~ c..~ u i_ro M -", ~_) u 
"Rasulullah • memerintahkan kami agar kami membayar

kan zakat dari barang-barang yang kami siapkan1014 untuk dijual." 
Diriwayatkan oleh Abu Dawud dan sanadnya lemah.1015 

1011 Hasan: Diriwayatkan oleh Abu Dawud, 2/95; an-Nasa'i, 5/38; dan at-Tir
midzi, 3/29. Syaikh kami berkata dalam Adab az-Zifaf, hal. 256, "Sanadnya 
hasan, dan dishahihkan oleh Ibnu al-Mulaqqin, sedangkan tindakan Ibnu al
Jauzi yang mendhaifkan hadits ini dalam at-Tahqiq tertolak .... 11 

1012 Shahih: Diriwayatkan oleh al-Hakim, 1/389-390. Syaikh kami berkata dalam 
Adab az-Zifaf, hal. 264, "Diriwayatkan oleh Abu Dawud, 1/244 dan yang 
lainnya, dan sanadnya berdasarkan syarat ash-Shahih sebagaimana dikatakan 
oleh al-Hafizh dalam at-Talkhish, 6/19.11 

Saya katakan, Dan dishahihkan oleh syaikh kami dalam al-Irwa ', 3/297 
berdasarkan syarat al-Bukhari dan Muslim. 

1013 Shahih Jighairihi: Diriwayatkan oleh Abu Dawud, 2/95; ad-Daraquthni, 
2/105; dan al-Hakim, 1/390, dan lafazh ini adalah milik keduanya. Syaikh 
kami berkata dalam ash-Shahihah, 2/100-103, "Sanadnya dhaif ... Kesim
pulannya, hadits ini dengan adanya syahid ini derajatnya menjadi hasan atau 
shahih. 11 

1014 Dalam as-Sunan tercantum, i; "kami persiapkan". 
1015 Dhaif: Diriwayatkan oleh Abu Dawud, 2/95. Syaikh kami berkata dalam al

Misykah, 1/568, "Sanadnya dhaif. 11 Silahkan lihat al-Irwa ', 3/310. 



~501 t Dari Abu Hurairah ~, bahwasanya Rasulullah ~ ber
sabda, 

"Dan pada harta-harta terpendam yang diketemukan, maka 
zakatnya seperlima. 11 Muttafaq 'alaih.1616 

~502t Dari Amr bin Syu1aib, dari ayahnya, dari kakeknya, ,,. 
J fi fa,... ,... ,,,., ., ,..- l ,,,, ,,,.,s:, 

,t;•j ?g .iJ~ ,\\ ·-.t·~ ?g I~,,.~~ •• ?L Ju~ 4"\ J0 
,,,. 01 ~.;..r I.,;) ."_) 1..,,1~. ,:,•.J ~ ~.J ."_) ~ _:e,,,. '.J""'.J ,,.., .. ,.... ,,,. ,,,., .. :::: .. 

" ,,. ~J ,,. ,,. J • • ,. ,,. ~J ··\s""'I\ , g,,. ~ ~· 0
,,. .:C ,t; 0..i ?g o.1..b-,,. 01,,. ,.u"'~ ~· 0

,,. ·.J J' 0.) ;ff; ,,, ..1ff- ,,,.;__r ~ ."_) U J- ,,, ,,,, ,,,.. .. ,... ,,,.. .. .... ,,,., 

• 
-~1 

"Bahwasanya Rasulullah ~ bersabda -tentang harta sim
panan yang ditemukan oleh seorang lelaki di rumah tua yang 
tidak berpenghuni-, 1Jika kamu mendapatkannya di kampung 
yang berpenghuni, maka hendaklah engkau mengumumkannya. 
Dan apabila kamu menemukannya di kampung yang tidak ber
penghuni, maka zakatnya dan zakat rikaz (harta simpanan yang 
terpendam) adalah seperlima'." 

Dirlwayatkan oleh lbnu Majah dengan sanad hasan.1617 

~sos, Dari Bilal bin al-Harits ~, 
,,,, ,,,, _,,,,. 0 0 ~ l ,..,. ,... ~ 

.ti~\~\~~\ · .)~\ -: ~\ ~ 4"1 J0 

J,,. -: \ 
,,. ff; • '-),,. ~ - " ,,. '.J""'.J u 

"Bahwasanya Rasulullah ~ telah mengambil zakat dari 
logam-logam tambang dari daerah Qabaliyah." 

Dirlwayatkan oleh Abu Dawud.1618 ~ 

1016 Diriwayatkan oleh al-Bukhari, 2/160; dan Muslim, 3/1334. 
1017 Hasan: Hadits ini disandarkan oleh al-Hafizh dalam at-Talkhish dan ad

Dirayah kepada asy-Syafi'i, 1/248-249; dan hadits ini juga diriwayatkan oleh 
al-Humaidi, 2/272. Al-Hafizh berkata dalam ad-Dirayah, 1/262, "Para pe
rawinya tsiqat. 11 

Saya katakan, Sanadnya hasan, dan al-Hafizh keliru dalam menisbatkan 
hadits ini kepada lbnu Majah. 

1018 Dhaif: Diriwayatkan oleh Abu Dawud, 3/173, dan didhaifkan oleh syaikh 
kami dalam al-Irwa ', 3/312. 



; 

-§~\ Jl ~WI (2)~ Ji l£~J; 0i 
"Rasulullah ~ mewajibkan zakat fitrah dengan satu sha' 

kurma atau satu sha' gandum atas hamba sahaya, orang mer
deka, laki-laki, perempuan, anak-anak, dan orang dewasa dari 
kalangan kaum Muslimin; dan beliau menyuruh agar zakat fitrah 
itu ditunaikan sebelum orang-orang keluar untuk mengerjakan 
shalat (Id)." 

Muttafaq 'alaih.1019 

Dan dalam riwayat Ibnu Adi dan ad-Daraquthni dengan 
sanad lemah, 

0 O ,;_ 

-~~\ \~ ~ ~~\ J=- ~_j;J:-1 
"Cukupilah kebutuhan mereka (fakir miskin) sehingga 

mereka tidak berkeliling (untuk meminta-minta) di hari ini."1020 

1019 Diriwayatkan oleh al-Bukhari, 2/161, lafazh ini adalah miliknya; dan Muslim, 
2/677, 679. 

1020 Dhaif: Diriwayatkan oleh Ibnu Adi dalam al-Kamil, 7 /55; dan ad-Daraquthni, 



"Kami <lulu menunaikannya (zakat fitrah) di zaman Nabi ~ 
dengan satu sha' makanan, atau satu sha' kurma, atau satu sha' 
gandum, atau satu sha' anggur kering (kismis)." 

Muttafaq'alaih.1022 

Dalam riwayat lain, 
J ,,,,,, ,,,,,, ,,,,,, ,,,,,. ,,,,., ,.,. 

c-~ \$ ,~ ~ i J1-:i )t ui L;i :~ 0 'i jlj _,hji ~ \c~ ·i .-:_r- ~ "~; Y. "; ~ _) 
; , 

.~,ti y~ i45 ~ ~_;.i 
"Atau satu sha' keju."1023 Abu Sa'id berkata1024, "Adapun 

aku, maka senantiasa mengeluarkan zakat seperti yang aku ke
luarkan di masa Rasulullah~." 

Dan dalam riwayat Abu Dawud, 
; ; , 
o>J ~ ~ ,, 

.\c~ ~l \-½\ t_.}-1 ~ 
"Aku tidak pernah mengeluarkan (zakat), melainkan (se

banyak) satu sha' .11
102s 

2/152; serta didhaifkan oleh syaikh kami dalam al-lrwa ', 3/332; al-Baihaqi 
dalam Sunannya, 4/175; dan an-Nawawi dalam al-Majmu', 6/126, sebagai
mana dalam Tamam al-Minnah, hal. 388. 

1021 Dalam naskah C tercantum, .:,.-J "zaman". 
1022 Diriwayatkan oleh al-Bukhari, 2/161; dan Muslim, 2/678. 
1023 Diriwayatkan oleh al-Bukhari, 2/161; dan Muslim, 2/678. 
1024 Diriwayatkan oleh Muslim, 2/678-679. 
1025 Diriwayatkan oleh Abu Dawud, 2/113. 



"Rasulullah ~ rnewajibkan zakat fitrah sebagai pernbersih 
bagi orang yang berpuasa dari perbuatan sia-sia dan ornongan 
yang kotor, serta sebagai rnakanan bagi orang-orang rniskin. 
Barangsiapa rnenunaikannya sebelurn shalat (Id), rnaka itu ada
lah zakat yang diterirna. Dan barangsiapa yang rnenunaikannya 
setelah shalat (Id), rnaka ia hanyalah sedekah dari sedekah-sede
kah biasa." 

Dirlwayatkan oleh Abu Dawud dan Ibnu Majah, serta dishabihkau oleh 
al-Haldm.1026 

1026 Hasan: Diriwayatkan oleh Abu Dawud, 2/111; Ibnu Majah, 1/585; dan al
Hakim, 1/ 409. Syaikh kami berkata dalam al-Irwa ', 3/332, "Al-Hakim berkata, 
'Shahih berdasarkan syarat al-Bukhari', dan adz-Dzahabi menyepakatinya, 
serta disetujui oleh al-Mundziri dalam at-Targhib, dan al-Ha:fizh dalam Bulugh 
al-Maram. Namun, ini perlu dianalisa ulang; karena perawi di bawah Ikrimah 
(yaitu, Sayyar bin Abdurrahman, Abu Yazid al-Khaulani, Marwan, Abdullah 
bin Abdurrahman as-Samarqandi, dan Mahmud bin Khalid ad-Dimasyqi, 
Ed.), al-Bukhari tidak meriwayatkan satu hadits pun dari mereka, dan status 
mereka ini adalah orang-orang yang jujur (shaduq), kecuali Marwan, karena 
dia adalah seorang yang tsiqah. Maka sanad ini adalah hasan, dan telah di
hasankan oleh an-Nawawi dalam al-Majmu', 6/126, dan sebelumnya Ibnu 
Quddamah dalam al-Mughni, 3/56.11 





~507, Dari Abu Hurairah ., dari Nabi ~, beliau bersabda, 
t ~ ~ ,,,,, t,M l .::e , 

.... ~ 'll 11:.. 'l ,,.,, &, •. ~\ ~~ll:.~ ~ 
,, !;~ i~------ ~ ~ . 

"Tujuh orang yang akan dinaungi oleh Allah dalam naung
anNya di hari yang tidak ada naungan, selain naunganNya .... " 

Kemudian beliau menyebutkan lanjutan hadits tersebut, 
dan di dalamnya tercantum, 

a J ,,,,, ,,., ~ ,,., !i 
no,, '· 0 ?1"'11":.2~'1 ~-- \::'.\-:'~\,:-":;,,,, :; .. --::~,,,,, 
~ " •" '-4 ~~ ) " '\JZ)I.A.>\.3 ,U..l.,a.) ~ . """ ~ ,, ~ ::: ;, '--' .":.).) 

"Dan seorang lelaki yang mengeluarkan sedekah dengan 
sembunyi-sembunyi sehingga tangan kirinya tidak mengetahui 
apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya." Muttafaq 'alaih. 1021 

~sos, Dari Uqbah bin Amir ., beliau berkata, Saya mendengar 
Rasulullah ~ bersabda, 

. WI -=·-- 1 :.t: ~,, d~ 11:.. •· $-
0 I ~ ~ 4.Y.:-:i..r--=~---- ~i)_[>_r J.J ,,.. .. ::: ,,... 

'Setiap orang berada di bawah naungan sedekahnya se
hingga diputuskan perkara di antara manusia'." 

Diriwayatkan oleh lbnu ffibban dan al-Hakim. 1628 

1027 Diriwayatkan oleh al-Bukhari, 1/168; dan Muslim, 2/715. 
1028 Shahih: Diriwayatkan oleh lbnu Hibban, 8/104; dan al-Hakim, 1/416; serta 



~5093'> Dari Abu Sa'id al-Khudri ~' dari Nabi ~, beliau bersabda, 
,J_,;, ,, O l ,,,.. ,_, tt 

L:.:1-- ,g\ ~ ! ~ ~\ ~l:S O
J lr, G0

:: ~ lS FJ ~\ 
"~ -- . _pa>~ ~f '-' .I_Y -- .--- " 

-- " .,,;_ ,,,., 0 l ,;. ~ 

_l,0 
•• :L:.:1--,g1 w·· ~\4:;J;\~ 0

J lr,~::h\_l,0 

.. : 

~ "~ -- • --d -- ~ ~ I..; -- r- ~ 
.. •!.L--i\ ". ~11-: llil ~\~:,. \:J; 1r, ~ ,--
~~ ~y ~ ~ '-' -- ~ 

"Seorang Muslim manapun yang memberikan pakaian ke
pada orang Muslim1029 (lainnya) yang tidak mempunyai pakaian, 
maka Allah akan memberinya pakaian sutra hijau surga. Seorang 
Muslim manapun yang memberi makan orang Muslim (lainnya) 
yang sedang kelaparan, niscaya Allah akan memberinya makan 
dari buah-buahan surga. Dan orang Muslim manapun yang 
memberi minum orang Muslim (lainnya) yang sedang kehausan, 
maka Allah akan memberi minum orang itu dari minuman 
khamar murni yang tertutup rapat (tempatnya)." 

Diriwayatkan oleh Abu Dawud, dan dalam sanadnya terdapat kele
mahan.10ao 

~5103'> Dari Hakim bin Hizam ~' dari Nabi ~' beliau bersabda, 
• ,,,,, J S:, o .J. 0 O O o,..., 
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"Tangan yang di atas lebih baik dari tangan yang di bawah, 
dan dahulukanlah orang yang menjadi tanggunganmu. Sedekah 
yang paling baik adalah ketika orang yang bersedekah sudah 
tidak membutuhkan barang yang disedekahkan (berkecukupan). 
Barangsiapa yang memelihara kehormatannya, niscaya Allah 
akan memelihara kehormatannya. Dan barangsiapa yang merasa 
cukup, niscaya Allah akan mencukupkannya. 11 

dishahihkan oleh syaikh kami dalam Shahih at-Targhib, 1/523. 
1029 Tidak tercantum dalam naskah A. namun tercantum dalam naskah B dan C. 
1030 Dhaif: Diriwayatkan oleh Abu Dawud, 2/130. Syaikh kami berkata dalam 

al-Misykah, 1/597, "Sanadnya dhaif. 11 

1031 Dalam naskah B tercantum, ~ 0\5 t.., dan ini sesuai dengan lafazh yang ter
cantum dalam Subul as-Salam. 



Muttafaq 'alaih1032 dan lafazh ini adalah milik al-Bukhari. 

J 

Jo J:; 
. ~ 

11Ditanyakan (kepada Rasulullah), 'Wahai Rasulullah, se
dekah apakah yang paling utama?' Beliau bersabda, 'Sedekah 
yang diberikan oleh orang yang hartanya sedikit. Dan dahulu
kanlah orang yang menjadi tanggunganmu'. 11 

Dirlwayatkan oleh Ahmad dan Abu Dawud, serta dishahihkan oleh 

lbnu Khuzaimah, lbnu Bibban, dan al-Hakim. 1033 

~512)> Juga dari beliau (Abu Hurairah ~), beliau berkata, Rasu
lullah ~ bersabda, 

Jc~ j~~ :J~ y~~~ ~+4, ,~I J~ ~ :~ JW '~~~ 
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11Bersedekahlah kalian. 11 Maka seorang lelaki berkata, 11W ahai 
Rasulullah, aku punya satu dinar. 11 Beliau bersabda, "Sedekah
kanlah untuk dirimu. 11 Dia berkata lagi, 11Aku punya satu dinar 
yang lain. 11 Beliau bersabda, 11Sedekahkanlah untuk anakmu. 11 

[Dia berkata lagi, 11Aku punya satu dinar lagi. 11 Beliau bersabda, 
11Sedekahkanlah untuk istrimu. 11]1°34 Dia berkata lagi, 11Aku punya 

1032 Diriwayatkan oleh al-Bukhari, 2/139; dan Muslim, 2/717. 
1033 Shahih: Diriwayatkan oleh Ahmad, 2/358; Abu Dawud, 2/129; lbnu Khu

zaimah, 4/99; lbnu Hibban, 8/134; dan al-Hakim, 1/414. Syaikh kami ber
kata dalam al-Irwa ', 3/317, "Sanadnya shahih.11 

1034 Tambahan dari catatan kaki naskah B. Ash-Shan'ani berkata dalam Subul 
as-Salam, "Dalam hadits ini tidak disebutkan kata, 'istri'. 11 

Saya katakan, Hadits ini pada riwayat setiap orang yang disebutkan oleh 
al-Hafizh dengan menyebutkan kata 11istri". 



satu dinar lagi." Beliau bersabda, "Sedekahkanlah untuk pela
yanmu." Dia berkata lagi, "Aku punya satu dinar lagi." Beliau 
bersabda, "Engkau lebih tahu (bagaimana menggunakan)nya. 11 

Diriwayatkan oleh Abu Dawud dan an-Nasa'i, serta dishahihkao oleh 

lbnu Wbban dan al-Hakim. 1035 

\!:.! ·-- . i 
.* ~~ 

"Jika seorang wanita menginfakkan sebagian makanan 
rumahnya dengan tanpa memudaratkan, maka dia mendapat 
pahala karena dia telah berinfak, dan suaminya juga mendapat 
pahala karena dialah yang telah mencarinya (nafkah tersebut). 
Demikian pula penjaga harta mendapatkan pahala sama, masing
masing mereka tidak mengurangi pahala yang lain sedikit pun." 

Muttafaq 'alaih. 103& 

"Zainab, istri Ibnu Mas'ud, pernah datang (kepada Rasu
lullah m seraya berkata, 'Wahai Rasulullah, sesungguhnya hari 
ini Anda telah memerintahkan untuk bersedekah, dan aku 

1035 Hasan: Diriwayatkan oleh Abu Dawud, 2/132; an-Nasa'i, 5/62; Ihnu Hibban, 
8/126 dan 10/47; dan al-Hakim, 1/415; serta dihasankan oleh syaikh kami 
dalam al-Irwa ', 3/ 408. 

1036 Diriwayatkan oleh al-Bukhari, 2/139; dan Muslim, 2/710. 



mempunyai perhiasan yang ingin aku sedekahkan.1037 Tapi Ibnu 
Mas'ud mengklaim bahwa dirinya dan anaknyalah yang paling 
berhak untuk aku beri sedekah.' Maka Nabi ~ bersabda, 'lbnu 
Mas'ud berkata benar. Suami dan anakmulah yang paling ber
hak untuk engkau beri sedekah'. 11 

Dirlwayatkan oleh al-Bukharl.1638 

~515~ Dari Ibnu Umar ~, beliau berkata, Rasulullah ~ bersabda, 
0 ; 
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"Seseorang terus-menerus meminta-minta kepada orang 

lain sehingga dia akan tiba pada Hari Kiamat pada wajahnya 
tidak ada secuil daging pun." 

Muttafaq 'alaih. 1640 

~516~ Dari Abu Hurairah ~, beliau berkata, Rasulullah ~ber
sabda, 

0 '$, :; 0 .,,;, _.,,, i ; ~ ,,,,.,;, 
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"Barangsiapa yang meminta-minta kepada orang lain harta 
mereka agar hartanya bertambah banyak, maka ia sebenarnya 
meminta-minta bara api yang menyala. Maka silahkan saja ia 
meminta-minta sedikit atau meminta-minta yang banyak. 11 

Dirlwayatkan oleh Muslim. 1041 

1037 Dalam naskah B dan C tercantum, ~ j~ "perhiasan tersebut disedekahkan", 
dan saya mencantumkan lafazh yang terdapat dalam naskah A karena sesuai 
dengan yang tercantum dalam ash-Shahih. 

1038 Diriwayatkan oleh al-Bukhari, 2/149. 
1039 Dalam naskah B dan C tercantum, "1 "tidak", dan saya mencantumkan lafazh 

yang terdapat dalam naskah A karena sesuai dengan yang tercantum dalam 
ash-Shahihain. 

1040 Diriwayatkan oleh al-Bukhari, 2/153; dan Muslim, 2/720. 
1041 Diriwayatkan oleh Muslim, 2/720. 



~517~ Dari az-Zubair bin al-Awwam ., dari Nabi ,i!, beliau ber
sabda, 

0 : ,,,. ~ ,,., ~ -;. ,,,. 
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"Sungguh seseorang di antara kalian membawa tali milik

nya, kemudian dia datang dengan seikat kayu bakar di atas 
punggungnya, lalu dia menjualnya sehingga Allah menjaga 
wajahnya dengannya, itu lebih baik baginya daripada meminta
minta kepada orang lain, baik mereka memberinya atau tidak." 

Diriwayatkan oleh al-Bukharl.1042 

~518~ Dari Samurah bin Jundub •, beliau berkata, Rasulullah 
,i!bersabda, 

0
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"Meminta-minta itu adalah suatu cakaran yang dilakukan 
oleh seseorang pada wajahnya sendiri, kecuali seseorang me
minta kepada penguasa atau dalam kebutuhan yang mendesak." 

Diriwayatkan oleh at-Tirmidzi dan beliau menshahihkaonya. 1043 

1042 Diriwayatkan oleh al-Bukhari, 2/152. 
1043 Shahih: Diriwayatkan oleh at-Tirmidzi, 3/65, dan dishahihkan oleh syaikh 

kami dalam Shahih at-Targhib, 1/486. 



11Zakat itu tidak halal bagi orang kaya, kecuali lima orang: 
pengurus zakat, orang yang membeli barang zakat dengan harta
nya, orang yang terlilit hutang, orang yang berperang di jalan 
Allah, atau orang miskin yang diberi zakat lalu ia menghadiah
kannya kepada orang kaya. 11 

Diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Dawud, dan lbnu Majah, serta dishahih
kan oleh al-Hakim, tapi diauggap memiliki mat (cacat), karena ia mursal 1645 

1044 Dalam naskah C tercantum, ~. dan ini sesuai dengan lafazh yang terdapat 
dalam Subul as-Salam. 

1045 Shahih: Diriwayatkan oleh Ahmad, 3/56, lafazh ini adalah miliknya; Abu 
Dawud, 2/119; Ibnu Majah, 1/590; dan al-Hakim, 1/ 407-408. Syaikh kami 
berkata dalam al-Irwa ', 3/378, "Seakan-akan beliau mengisyaratkan dengan 
hal itu bahwa beliau menguatkan riwayat yang maushul, dan al-Hakim me
mastikan dengan hal tersebut, seraya beliau berkata, 'Hadits shahih berda
sarkan syarat al-Bukhari dan Muslim, akan tetapi keduanya tidak meriwa
yatkannya karena Malik meriwayatkannya secara mursal dari Zaid bin Aslam 



~520, Dari Ubaidillah bin Adi bin al-Khiyar, bahwasanya dua 
orang laki-laki menceritakan kepadanya, 
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"Bahwasanya keduanya datang kepada Rasulullah ~ untuk 
meminta jatah zakat kepada beliau. Maka beliau membolak-ba
likkan pandangan pada mereka berdua, dan beliau memandang 
mereka berfisik kuat. Maka beliau bersabda, 'Jika kalian berdua 
mau, aku akan memberi kalian, tapi (ingat), tidak ada jatah bagi 
orang kaya dan orang kuat yang mampu berusaha'." 

Dirlwayatkan oleh Ahmad dan dikuatkan oleh beliau, dan1647 (juga 

dirlwayatkan oleh) Abu Dawud dan an-Nasa'i.1048 

(al-wustha min at-tabi'in, w. 136 H) .' Kemudian beliau (al-Hakim) membawa
kan hadits tersebut dari jalan Malik, kemudian beliau berkata, 'Hadits ini 
shahih (yakni maushu[), karena Malik terkadang meriwayatkan hadits secara 
mursal dan terkadang meriwayatkannya secara maushul, atau seorang yang 
tsiqah meriwayatkannya dengan sanad. Dan pendapat yang benar dalam hal 
itu adalah perkataan orang yang tsiqah meriwayatkannya secara maushul 
dan meriwayatkannya dengan sanad'." Saya katakan, Dan disetujui oleh 
adz-Dzahabi, dan inilah pendapat yang paling kuat menurut saya, karena 
Ma'mar tidak sendirian dalam meriwayatkannya secara maushul, sebagai
mana telah disebutkan pada perkataan al-Baihaqi. lbnu Abdil Barr berkata, 
"Hadits ini telah diriwayatkan secara maushul oleh sejumlah perawi dari ri
wayat Zaid bin Aslam." Ini disebutkan oleh al-Mundziri dalam al-Mukhtashar 
darinya, dan beliau menyetujuinya. Al-Hafizh menyebutkan dalam at-Talkhish 
setelah beliau menyebutkan adanya perselisihan padanya atas Zaid, dan 
menisbatkan riwayat Ma'mar yang maushul kepada al-Bazzar juga, "Bahwa 
hadits ini telah dishahihkan oleh sejumlah perawi .... 11 

1046 Dalam naskah B dan C tercantum, );:Ii 11pandangan". 
1047 Tercantum dalam naskah A dan B, namun tidak tercantum dalam naskah C, 

dan yang benar adalah adanya kata tersebut. 
1048 Shahih: Diriwayatkan olehAhmad, 4/224; Abu Dawud, 2/118; dan an-Nasa'i, 

5/99. Syaikh kami berkata dalam al-Irwa ', 3/381, "Saya katakan, Ini adalah 
sanad yang shahih. Az-Zaila'i berkata dalam Nashb ar-Rayah, 2/ 401, 'lbnu 
Abdul Hadi (w. 7 44 H) dalam Tanqih at-Tahqiq berkata, '(Ini adalah) hadits 
shahih, dan para perawinya adalah orang-orang yang tsiqat. Imam Ahmad her-



"Sesungguhnya meminta-minta itu tidak halal, kecuali bagi 
salah satu dari tiga orang ini: (Pertama), orang yang menang
gung tanggungan (hutang orang lain), maka dia boleh meminta
minta sampai mampu membayarnya, kemudian setelah itu dia 
harus berhenti (dari meminta-minta). (Kedua), orang yang ter
timpa bencana hingga menghabiskan seluruh hartanya, maka 
dia boleh meminta-minta sampai mendapatkan sandaran peng
hidupan. Dan (ketiga),. orang yang tertimpa kesengsaraan, se
hingga tiga orang berakal dari kaumnya berkata, 1Sungguh, si 
Fulan telah ditimpa kesengsaraan, 1 maka boleh baginya untuk 
meminta-minta sampai dia mendapatkan sandaran hidup. Ada
pun yang selain dari itu, wahai Qabishah, adalah barang haram 
yang dimakan secara haram. 11 

Diriwayatkan oleh Muslim, Abu Dawud, lbnu Khuzaimah, dan lbnu 
ffibban. 1049 

<1{522, Dari Abdul Muththalib bin Rabi1ah bin al-Harits ., beliau 
berkata, Rasulullah ffi bersabda, 

. WI ~ l::I --~di'~ J~ .--~:: '1 ijJ ~\ ~ I u': ( -:J '-:?-- ~ ,, ,, ,, ~ u~ 

kata, 'Alangkah baiknya hadits ini, dan ia adalah yang paling baik sanadnya'." 
1049 Diriwayatkan oleh Muslim, 2/722; Abu Dawud, 2/120; Ibnu Khuzaimah, 4/64; 

dan Ibnu Hibban, 8/86. 



"Sesungguhnya zakat itu tidak pantas bagi keluarga Mu
hammad, karena ia adalah kotoran-kotoran manusia." 

Dan dalam riwayat lain, 

-~ J'l 'i" ~ il '] 1-:f1--"' ,,-- .),, --~ '+'y 
"Sesungguhnya zakat itu tidak halal bagi Muhammad dan 

bagi keluarga Muhammad." 
Dirlwayatkan oleh Muslim. 1050 

"Aku dan Utsman bin Affan pergi menuju Nabi ~, kami 
berkata, 'Wahai Rasulullah, engkau telah memberi Bani Muth
thalib seperlima dari rampasan perang Khaibar dan engkau ting
galkan kami (tidak memberi kami) padahal kami dengan mereka 
berada dalam kedudukan yang sama.' Maka Rasulullah ~ ber
sabda, 'Sesungguhnya Bani Muththalib dan Bani Hasyim adalah 
satu kesatuan'." 

Dirlwayatkan oleh al-Bukhari.1051 

~524~ Dari Abu Rafi' ~, 
,;. ,,,,, ,,,,,. ~ ,.... ~ 
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"Bahwasanya Nabi ~ telah mengutus seorang dari Bani 
Makhzum untuk memungut zakat. Orang itu berkata (kepada) 

1050 Diriwayatkan oleh Muslim, 2/753, 754. 
1051 Diriwayatkan oleh al-Bukhari, 4/218. 



Abu Rafi', 'Temanilah aku, engkau akan mendapatkan bagian 
darinya.' Maka Abu Rafi' berkata, '(Tidak mau), sehingga aku 
datang dan bertanya dahulu kepada Nabi ffi.' Kemudian dia 
mendatangi Nabi ffi dan menanyakannya kepada beliau. Maka 
beliau bersabda, 'Bekas budak satu kaum itu termasuk golongan 
mereka, dan sesungguhnya kita1052, zakat itu tidak halal bagi 
kita'." 

Dirlwayatkan oleh Ahmad, Imam yang Tiga, lbnu Khuzaimah, clan lbnu 
IDbban. 1os3 

"Bahwasanya Rasulullah ffi memberi suatu pemberian ke
pada Umar. Ia berkata, 'Berikanlah kepada orang yang lebih fakir 
daripadaku.' Maka beliau bersabda, 'Ambillah dan jadikanlah 
sebagai hartamu atau sedekahkanlah. Apa saja yang datang 
kepadamu berupa harta semacam ini, sementara engkau tidak 
mengharapkannya dan tidak pula memintanya, maka ambillah 
(harta) itu. Tapi apabila tidak demikian, maka janganlah dirimu 
menginginkannya." 

Dirlwayatkan oleh Muslim. 1054 

1052 Dalam naskah C tercantum, ~Ll "dan sesungguhnya ia". 
1053 Shahih: Diriwayatkan oleh Ahmad, 6/10; Abu Dawud, 2/123; an-Nasa'i, 

5/107; at-Tirmidzi, 3/47; Ibnu Khuzaimah, 4/57; dan Ibnu Hibban, 8/88. 
Syaikh kami berkata dalam ash-Shahihah, 4/149, "At-Trrmidzi berkata, 'Hadits 
hasan shahih.' Sedangkan al-Hakim berkata, 'Shahih berdasarkan syarat al
Bukhari dan Muslim', dan adz-Dzahabi menyepakatinya, dan memang benar 
sebagaimana yang mereka berdua katakan." 

1054 Diriwayatkan oleh Muslim, 2/723. 
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~5261 Dari Abu Hurairah ., beliau berkata, Rasulullah ~ ber
sabda, 
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"Janganlah kalian mendahului Ramadhan dengan puasa 
sehari atau dua hari (sebelumnya), kecuali seseorang yang biasa 
berpuasa (pada hari tersebut), maka silahkan dia berpuasa." 

Muttafaq 'alaih. 1055 

~5271 Dari Ammar bin Yasir ~, beliau berkata, 
0 ~ J ~ 0 
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"Barangsiapa yang berpuasa pada hari yang diragukan, 
maka sungguh dia telah durhaka kepada Abul Qasim ~. 11 

Disebutkan oleh al-Bukhari secara mli aHaq (tanpa menyebut sanad 

dari awalnya)1056
, dan dirlwayatkan secara maushuJ oleh Imam yang Lima, 

serta disbabihkan oleh lbnu Khuzaimah dan lbnu Bibban. 1057 

~5281 Dari Ibnu Umar ~, beliau berkata1058, Aku telah mende
ngar Rasulullah ~ bersabda, 

.:J G~~\1 r~~~ ~ 0~ ,\J~t ;:~~sisµ,~_;.~ ;::~s isl 

1055 Diriwayatkan oleh al-Bukhari, 3/35-36; dan Muslim, 2/762. 
1056 Diriwayatkan oleh al-Bukhari secara mu'allaq, 3/34. 
1057 Shahih: Diriwayatkan oleh Abu Dawud, 2/300; an-Nasa'i, 4/153; at-Ttrmidzi, 

3/70; lbnu Majah, 1/527; dan lbnu Hibban, 8/351. Syaikh kami berkata 
dalam Mukhtashar Shahih al-Bukhari, 1/550, "Diriwayatkan secara maushul 
oleh Abu Dawud, at-Tirmidzi, an-Nasa'i, dan yang lainnya dengan sanad 
yang para perawinya dinyatakan tsiqat sampai pada Shilah [bin Zufar], dan 
dishahihkan oleh Ibnu Khuzaimah, lbnu Hibban, dan yang lainnya, dan ia 
juga memiliki mutabi' (riwayat pendukung) dari Ammar yang senada de
ngannya, yang diriwayatkan oleh lbnu Abi Syaibah dengan sanad yang shahih, 
dan ia juga memiliki syahid dari jalan periwayatan yang lain dalam riwayat 
Ibnu Khuzaimah. 11 

1058 Hilang dari naskah A 



"Jika kalian telah melihatnya (hilal Ramadhan), maka ber
puasalah, dan jika kalian telah melihatnya (hilal Syawal), maka 
berbukalah. Dan apabila kalian terhalangi (untuk melihatnya), 
maka perkirakanlah (hitungan)nya." Muttafaq 'alaih.1659 

Dalam riwayat Muslim, , 
-:0:.,1:: [''] 10,,!'.,-:- oL01-- ~~I~,-:-
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"Jika kalian terhalangi (untuk melihatnya), maka perkira
kanlah [ia]1°60 menjadi tiga puluh hari."1061 

Dalam riwayat al-Bukhari, 
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"Maka sempurnakanlah hitungannya menjadi tiga puluh 
hari."1062 

Dan dalam riwayat beliau dalam hadits Abu Hurairah ., 
,,,,,, ,,,,,. J O ~ 
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"Maka sempurnakanlah hitungan Sya'ban menjadi tiga 
puluh hari. 111063 

~529~ Dari Ibnu Umar ~, beliau berkata, 
,,,,,. ,,,,,, ,,,,,. ,,,,,. 
$, G Q$, 1,1.1 $, 1 ,,,,, G " ,,,., ; 0 

_;lj 'f~ ,~G ~\ ~ ~\ J~j ~;.J..l; ,J)4JI (fWI l5;\) 

.6-.,o~ 'WI 
''"'!-l.)"1 

"Orang-orang berusaha melihat hilal, lalu aku memberitahu 
Rasulullah ~ bahwa aku telah melihatnya. Maka beliau berpuasa 
dan menyuruh orang-orang untuk berpuasa." 

1059 Diriwayatkan oleh al-Bukhari, 3/33; clan Muslim, 2/760. 
1060 Tambahan clari Subul as-Salam clan ash-Shahih, kata ini hilang clari ketiga 

naskah manuskrip. 
1061 Diriwayatkan oleh Muslim, 2/759. 
1062 Diriwayatkan oleh al-Bukhari, 3/34. 
1063 Diriwayatkan oleh al-Bukhari, 3/35. 



Diriwayatkan oleh Abu Dawud. clan disbahihkan oleh lbnu Hibban dan 
al-Hakim. 1064 

~530~ Dari Ibnu Abbas ~, 

0i l~}3i :JW ,J>½J1 ~G ~l :JW ~ ~\ Ji ;~ ¼r~i 0i 
,~ :J\i Y;ul j~j I~ 0i ~-&-gi :J\i ,~ :J\i Yllil '1i ~l 'J 
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.\~ \
0
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, ,, ~ I J~ t WI . ~ ~~ :J\i ~ ...,...a.: u ;. -~ ':i u,, 
"Bahwa ada seorang Arab Badui datang kepada Nabi ffi 

dan berkata, 'Sesungguhnya aku telah melihat hilal. Lalu beliau 
bertanya, 'Apakah engkau bersaksi bahwa tidak ada tuhan yang 
berhak disembah, kecuali Allah?' Dia menjawab, 'Ya.' Beliau ber
tanya lagi, 'Apakah engkau bersaksi bahwa Muhammad adalah 
Rasulullah?' Dia menjawab, 'Ya.' Beliau bersabda, 'Umumkanlah 
kepada orang-orang, wahai Bilal, agar mereka berpuasa besok'." 

Diriwayatkan oleh Imam yang Lima dan dJ$habihkan Q(eh lbou Khu

zaimah, dan lbnu Hibban, namuo an-Nasa'i menguatkan peodapat yang 
meoyatakan hadits-hadits ioi mun.al. 1665 

1064 Shahih: Diriwayatkan oleh Abu Dawud, 2/302; Ibnu Hibban, 8/231; dan al
Hakim, 1/ 423. Syaikh kami berkata dalam al-Irwa ', 4/16, "Al-Hakim berkata, 
'Shahih berdasarkan syarat Muslim', dan adz-Dzahabi menyepakatinya, dan 
memang benar sebagaimana yang mereka berdua katakan. Ibnu Hazm ber
kata, 6/236, 'Ini adalah khabaryang shahih', dan ini disetujui oleh al-Hafizh 
dalam at-Talkhish, 2/187. 11 

1065 Dhaif: Diriwayatkan oleh Abu Dawud, 2/302; an-Nasa'i, 4/132; at-Tinnidzi, 
3/74; lbnu Majah, 1/529; Ibnu Khuzaimah, 3/208; dan Ibnu Hibban, 8/230. 
Syaikh kami berkata dalam al-Irwa ', 4/15, "Al-Hakim berkata, 'Hadits ini 
shahih; al-Bukhari berdalil dengan hadits-hadits Ikrimah, dan Muslim juga 
berdalil dengan hadits-hadits Simak bin Harb (Duna Wustha at-Tabi'in, 
w. 123 H).' Dan adz-Dzahabi menyepakatinya. Ini perlu dikaji ulang, karena 
Simak haditsnya mudhtharib (goncang), dan mereka berselisih atasnya 
dalam sanad hadits ini, di mana sekali waktu dia meriwayatkannya secara 
maushul dan di lain waktu dia meriwayatkannya secara mursal (tanpa me
lalui Ibnu Abbas, Ed.), dan inilah yang dikuatkan oleh sejumlah orang yang 
mentakhrij hadits ini ... 11 • 

Saya katakan, Saya tidak rnenernukan hadits ini dalarn al-Musnad, dan 
ketika al-Hafizh mentakhrij hadits ini dalam at-Talkhish, 2/187, maka beliau 



~531, Dari Hafshah Ummul Mukminin ~, dari1066 Nabi ~, 
beliau bersabda, 

-~ ;~ ¼ ~::i1 \°; ;~\ ~ ~, ~; i " , ~ u-:- i " ; ; ~-" r 0-4 
"Barangsiapa yang tidak berniat akan berpuasa sebelum 

£ajar, maka ia tidak sah puasanya." 
Diriwayatkan oleh Imam yang Lima. At-Tirmidzi dan an-Nasa'i cen

derung menguatkan bahwa hadits ini mauqqf, namun lbnu Khuzaimah dan 

lbnu ffibban menshahihkannya sebagai hadits marjrl.1667 

Dan dalam riwayat ad-Daraquthni, 

• 1·111-: tb ~;~, ~;\;~'] 
~ ~ 'fir(.)4:-i"; 

"Tidak sah puasa orang yang tidak berniat sejak dari ma
lam."1068 

tidak menisbatkannya kepada Ahmad. 
1066 Dalam naskah C tercantum, it "bahwa". 
1067 Shahih: Diriwayatkan oleh Ahmad, 6/287; Abu Dawud, 2/329; an-Nasa'i, 

4/196, 197 dan lafazh ini adalah miliknya; at-Tirmidzi, 3/108; lbnu Majah, 
1/542; dan lbnu Khuzaimah, 3/212. Syaikh kami berkata dalam al-Misykah, 
1/620, "Sanadnya shahih, dan sama sekali tidak membuatnya berillat per
nyataan dari orang yang menyatakannya mauquf" Kemudian beliau men
jelaskan hal itu secara terperinci dalam al-Irwa ', 4/25-30, dan beliau menutup 
pembahasan beliau dengan perkataan beliau, "Oleh ~arena itu, saya meng
anggap fatwa mereka merupakan sebuah penguatan bagi pendapat orang
orang yang menyatakannya marfu', sebagaimana telah dijelaskan dari lbnu 
Hazm, dan hal itu termasuk dari faidah-faidahnya." 

1068 Shahih: Diriwayatkan oleh ad-Daraquthni, 2/178. 
Saya katakan, Dalam ad-Dirayah, 1/275, al-Ha:fizh menisbatkan lafazh ini 
kepada lbnu Majah, jika seandainya beliau menisbatkannya kepadanya di 
sini, maka hal itu lebih benar. 11 Kemudian al-Hafizh berkata, "Sanadnya 
shahih, hanya saja diperselisihkan pada status marfu' atau mauqufnya hadits 
ini.... 11 Syaikh kami berkata dalam al-Irwa ', 4/27, "lni adalah sanad yang 
shahih juga .... 11 Dan silahkan lihat lanjutan dari perkataan syaikh kami. 



.§t.~Lo~t~ 
"Pada suatu hari Nabi • pernah masuk ke rumahku dan 

bersabda, 'Apakah kalian memiliki sesuatu (makanan)?' Kami 
katakan, 'Tidak.' Beliau bersabda, 'Kalau begitu aku akan ber
puasa.' Kemudian pada hari yang lain, beliau datang kepada 
kami, maka kami katakan, 'Telah dihadiahkan kepada kami 
hais1069.' Maka beliau bersabda, 'Tunjukkanlah kepadaku, pada
hal sungguh tadi pagi aku berniat berpuasa.' Kemudian beliau 
memakannya." Diriwayatkan oleh Muslim.1070 

. 

~saa, Dari Sahl bin Sa'ad ~, bahwa Rasulullah • bersabda, 
0 J, ,,,,, ., ,.., 
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"Orang-orang akan senantiasa dalam kebaikan selama me
reka menyegerakan berbuka puasa." Muttafaq 'alaih.1071 

Dan dalam riwayat at-Tirmidzi, dari hadits Abu Hurairah, 
dari Nabi ., beliau bersabda, 

J ~ ,,,,, J, t ' ,.., 
.\"I!:. ~J ,.. • I ~,, • .)t..c ~I: ~1~ ~\ J\.i ~ . lJ.,l>,.. .,.. . ~ 

",.. " 

"Allah~ berfirman, 'Hambaku yang paling Aku cintai ada
lah orang yang paling bersegera dalam berbuka puasa di antara 
mereka'. "1072 

~534, Dari Anas bin Malik IJ}b, beliau berkata, Rasulullah • ber
sabda, 

"Makan sahurlah kalian, karena sesungguhnya di dalam 
sahur itu terdapat berkah." Muttafaq 'alaih.1073 

1069 (Y akni kurma yang dicampur dengan minyak samin dan susu kering (keju). 
Llhat Subul as-Salam, 1/562. Ed.T.). 

1070 Diriwayatkan oleh Muslim, 2/809. 
1071 Diriwayatkan oleh al-Bukhari, 3/47; dan Muslim, 2/771. 
1072 Dhaif: Diriwayatkan oleh at-Tirmidzi, 3/83. Syaikh kami berkata dalam al

Misykah, 1/620, "Sanadnya dhaif. 11 

1073 Diriwayatkan oleh al-Bukhari, 3/38; dan Muslim, 2/770. 



~535~ Dari Salman bin Amir adh-Dhabbi •, dari Nabi ~, beliau 
bersabda, 

-'fr:· ,,., Jc ... ,.,~~-'\-:'•,.;~,.,~,-: •::Jc ... ,.,)?-:'\-: r==·, , ,., -;.\~-;.\ \-:\ 
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"Apabila salah seorang dari kalian berbuka puasa, maka 
hendaklah dia berbuka dengan kurma, jika dia tidak mendapat
kannya, maka hendaklah dia berbuka dengan air, karena sesung
guhnya air itu menyucikan." 

Diriwayatkan oleh Imam yang Lima clan dii;hahihkan oleh Ibnu Khu
zahnah, Ibnu Hibban, dan al-Hakim. 1074 

1074 Dhaif: Diriwayatkan oleh Ahmad, 4/17; Abu Dawud, 2/305; an-Nasa'i dalam 
al-Kubra, 2/255; at-Tirmidzi, 3/47, 78; lbnu Majah, 1/542; lbnu Khuzaimah, 
3/278; lbnu Hibban, 8/282; dan al-Hakim, 1/ 432. Syaikh kami berkata dalam 
al-lrwa ', 4/50, "Saya tidak mengetahui apa alasan penshahihan hadits ini, 
terutama dari orang seperti Abu Hatim karena beliau terkenal sangat ketat 
dalam menshahihkan hadits, sementara kaidah-kaidah hadits menolak model 
penshahihan seperti ini, disebabkan Hafshah sendiri yang meriwayatkan 
dari ar-Rabab sebagaimana telah dijelaskan, dan makna hal itu adalah bahwa 
dia (ar-Rabab) ini tidak dikenal (majhulah), maka bagaimana bisa beliau 
menshahihkan haditsnya?! Dan juga tidak ada syahid baginya kecuali hadits 
Anas, dan hadits Anas ini juga berillat disebabkan penyelisihan Sa'id bin 
Amir terhadap orang-orang yang tsiqat sebagaimana telah dijelaskan, dan 
juga terdapat penyelisihan yang lain .... Kesimpulannya, bahwa yang shahih 
dalam masalah ini adalah hadits Anas dari perbuatan Nabi ~- Adapun hadits 
Anas dan hadits Salman bin Amir dari perkataan dan perintah Nabi ~. maka 
menurut saya itu tidaklah shahih, wallahu a'lam." 



11 Rasulullah ~ melarang puasa wishal1075, lalu seseorang 
dari kaum Muslimin berkata, 'Tetapi sesungguhnya engkau, 
wahai Rasulullah melakukan puasa wishal?'1076 Beliau bersabda, 
'Siapakah di antara kalian yang sama denganku? Sesungguh
nya di malam hari, aku diberi makan dan minum oleh Rabbku.' 
Ketika mereka enggan untuk berhenti dari puasa wishal, beliau 
melakukan puasa wishal bersama mereka sehari, kemudian di
tambah sehari lagi kemudian mereka melihat hilal. Maka beliau 
bersabda, 'Seandainya hilal muncul terlambat, niscaya aku akan 
menambah (puasa wishal lagi bersama) kalian,' seperti orang yang 
ingin memberi pelajaran kepada mereka ketika mereka enggan 
untuk berhenti (dari puasa wishal). 11 Muttafaq 'alaih.1677 

~537t Juga dari beliau (Abu Hurairah •), beliau berkata, Rasu
lullah ~ bersabda, 

~ 5i l ,,,,,, 0 0 .J ,,,,,, 0 ,,,,. 

t,. .:i; ~ \ o• ~b- iu ,. ~\~ '\~,d \" 0..., \"::\\" oq\\ Jo:: t.:i; ~ ~,. " u ~ . ,. ,. ~ ~ ~ ,. . i..r--' ~ .J.)...r ~ " 0-4 " ,. ,. 

-~~j~\;1 
11 Barangsiapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta, 

perbuatan dusta, dan bersikap bodoh, maka Allah tidak butuh 
kepada aktivitasnya meninggalkan makan dan minumnya (pua
sanya) .11 

Dirlwayatkan oleh al-Bukhari dan Abu Dawud, dan lafazh had.its ini 

milik Abu Dawud.1678 

1075 (Yakni puasa terus-menerus tanpa berbuka. Ed.T.). 
1076 Dalam naskah C tercantum Y~I j · ', t:; i Al,! J.t;,i "Lalu menaapa Anda ber-, J-"J -~Y I:' l>' 

puasa wishal wahai Rasulullah?" , 
1077 Diriwayatkan oleh al-Bukhari, 3/ 49 dan 9/119; dan Muslim, 2/77 4. 
1078 Diriwayatkan oleh al-Bukhari, 8/21, dan lafazh ini juga adalah miliknya; dan 

Abu Dawud, 2/307. 



"Rasulullah ~ pernah mencium sedangkan beliau sedang 
berpuasa dan pemah bersentuhan dalam keadaan beliau sedang 
berpuasa. Akan tetapi, beliau adalah orang yang paling mampu 
di antara kalian dalam mengendalikan libidonya. 11 

Muttafaq 'alaih. 1079 Lafazh ini adalah milik Muslim dan beliau menam

bahkan dalam sebuah riwayat, 

"Di Bulan Ramadhan. 1110so 

~5393'> Dari lbnu Abbas ~, 
,,, 

Si~~ ,, , ,, ,, ,, :; 0 ,,, ,11 ~ ; , ,, ,, ,, :: 0 ' ~ :: :fl\ :: \ 
-~ ~--'~~ ir~--'~,,, :-"~ 0 

"Bahwa Nabi ~ pernah berbekam dalam keadaan beliau 
sedang berihram dan juga pernah berbekam dalam keadaan 
beliau sedang berpuasa. 11 Dirlwayatkan oleh al-Bukhari.1681 

~5403'> Dari Syaddad bin Aus ~, 

,,,,::tt :JW , 1 ~"' •• ~J ::·"' ,,,J,,, ~""'°L 1:.__"' 1r, 't ~ c; q11 qt ..r- u '_) ~ . "~--' "'""'" . U--:-.J L; J -" ~ u * ,, ,, ~ *~ 
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11 Bahwasanya Nabi ~ pemah datang kepada seseorang di 
Baqi1 yang sedang berbekam di Bulan Ramadhan. Maka beliau 
bersabda, 1Orang yang membekam dan yang dibekam1082 telah 
batal puasanya1

•
11 

Dirlwayatkan oleh Imam yang Lima, kecuali at-Tirmidzi, dan disha

hihkau oleh Ahmad, lbuu Khuzaimah, dan lbuu ffibban. 1683 

1079 Diriwayatkan oleh al-Bukhari, 3/39; dan Muslim, 2/777. 
1080 Diriwayatkan oleh Muslim, 2/778. 
1081 Diriwayatkan oleh al-Bukhari, 3/ 43. 
1082 Dalam naskah B dan C terdapat tambahan, ;J 11untuknya11 , dan ini tidak ter

dapat pada seorang pun dari para perawi yang meriwayatkan hadits ini. 
1083 Shahih: Diriwayatkan oleh Ahmad, 4/122; Abu Dawud, 2/308; an-Nasa'i 

dalam al-Kubra, 2/217; Ibnu Majah, 1/537; lbnu Khuzaimah, 3/226; dan 
lbnu Hibban, 8/305. Syaikh kami berkata dalam al-Misykah, 1/626, "Sanad
nya shahih. 11 



~541, Dari Anas bin Malik ., beliau berkata, 
i ,...~ ,... , O , J. i 
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"Pertama kali dibencinya melakukan bekam bagi orang 
yang berpuasa adalah bahwa Ja'far bin Abu Thalib berbekam 
saat dia sedang berpuasa, lalu Nabi ~ melewatinya dan bersabda, 
'Dua orang ini telah batal (puasanya).' Kemudian setelah itu Nabi 
~ memberikan keringanan dalam masalah bekam bagi orang 
yang berpuasa. Dan Anas pemah berbekam saat ia sedang ber
puasa." Diriwayatkan oleh ad-Daraquthni dan beliau menguatkannya. 1084 

~542, Dari Aisyah ~, 

.~Ll, _;kj ,0~j ~ ~l ~ ~\ 0i 
"Bahwa Nabi ~ memakai celak pada Bulan Ramadhan1085 

dalam keadaan berpuasa." 

Diriwayatkan oleh lbnu Majah deu.gan sanad yang dhaif.1086 

Saya katakan, Syaikh kami telah menelusuri jalan-jalan periwayatannya 
dalam al-Irwa ', 4/65, dan beliau mengutip pemyataan shahihnya hadits ini 
dari sejumlah ahli hadits, di antaranya al-Bukhari dan Ibnu al-Madini. 

1084 Munkar. Diriwayatkan oleh ad-Daraquthni, 2/182 dan beliau berkata, "Se
mua perawinya adalah orang-orang yang tsiqat, dan saya tidak mengetahui 
bahwa hadits ini memiliki illat. 11 Syaikh kami berkata dalam al-Irwa ', 4/73, 
"Hadits tersebut memang benar sebagaimana yang mereka berdua (ad
Daraquthni dan al-Baihaqi, Ed.) katakan, akan tetapi penulis Kitab Tanqih 
at-Tahqiq (lbnu Abdul Hadi w. 744 H) telah menyatakan hadits ini berillat 
karena sanad dan matannya syadz, silahkan rujuk perkataan beliau dalam 
Nashb ar-Rayah, 2/ 480, dan beliau diam terhadapnya.11 Saya katakan, Syaikhul 
Islam menetapkan hadits ini sebagai hadits Munkar sebagaimana dalam 
Haqiqah ash-Shiyam, hal. 76.11 

1085 Lafazh tersebut tidak terdapat dalam Sunan Ibni Majah, akan tetapi lafazh
nya adalah, 

. --w, , ' , ~ ~I j · , , 1~.A·1 
~ .Y"J-•, J"""Jr..r-, 

"Rasulullah ~ memakai celak dalam keadaan berpuasa." 
1086 Dhaif: Diriwayatkan oleh lbnu Majah, 1/536. 



At-Tirmidzi berkata, "Tidak ada satu pun yang shahih dalam 
masalah ini. "1087 

~5433'> Dari Abu Hurairah ~, beliau berkata, Rasulullah ~ ber
sabda, 

, , , 
l $- ,,,., 0 $- \("$- J , 

tu, 4:;r.1 w~ ,~ye ~~Li,~~ jl ~~,~lo ~j ~ ~ 
J\ ~ ;.,,,,,, .o ,_.., 

"Barangsiapa yang lupa sedangkan dia sedang berpuasa, 
lalu dia makan atau minum, maka hendaknya dia menyempuma
kan puasanya; karena sesungguhnya dia telah diberi makan dan 
minum oleh Allah." Muttafaq 'alaih. 1088 

Dan menurut riwayat al-Hakim, 
, \ q;:, ,,,,, ,,,,. ,,,,. ,,,,. ,,,. 0 $-
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"Barangsiapa yang berbuka puasa di bulan Ramadhan 
karena lupa, maka tidak ada kewajiban mengqadha' dan mem
bayar kaffarat baginya." Hadits ini shahih.1089 

~5443'> Dari Abu Hurairah ~, beliau berkata, Rasulullah ~ ber
sabda, 

.~\~\\ ~ ;\~~ .. \ ~j '~ ~\~ j; ~~I ~jS ~ 
, ff 

Saya katakan, Al-Hafizh menjelaskan dengan gamblang dalam ad-Dirayah, 
1/281 tentang illat had.its ini, di mana beliau berkata, "Dalam sanadnya ter
dapat Sa'id bin Abu Sa'id az-Zubaidi, dan dia seorang yang dhaif sekali. 11 

Hadits ini dishahihkan oleh syaikh kami dalam Shahih Ibni Majah, 1/68 
berdasarkan syahid-syahidnya. Kemudian saya melihat beliau berkata dalam 
adh-Dha'ifah, 3/76, Telah diriwayatkan secara shahih dari Anas, bahwa beliau 
pemah memakai celak ketika berpuasa ... Dan terdapat hadits-hadits marfu' 
yang semakna dengannya yang tidak ada satu pun yang shahih darinya se
bagaimana dikatakan oleh at-Trrmidzi dan yang lainnya.11 

1087 Sunan at-Tirmidzi, 3/105, dan teks ungkapannya adalah, "Dalam masalah 
ini, tidak ada satu pun riwayat yang shahih dari Nabi ~" 

1088 Diriwayatkan oleh al-Bukhari, 3/ 40; dan Muslim, 2/809. 
1089 Hasan: Diriwayatkan oleh al-Hakim, 1/ 430. Syaikh kami berkata dalam al

lrwa ', 4/87, "Saya katakan, Sanadnya hasan. 11 



11 Barangsiapa yang muntah tanpa disengaja, maka tidak 
ada kewajiban qadha' baginya. Dan barangsiapa yang sengaja 
muntah, maka dia wajib mengqadha' .11 

Dirlwayatkan oleh Imam yang Lima dan dinilai cacat oleh Imam Ahmad. 
namun dinyatakan kuat oleh ad-Daraquthni.1090 

11Bahwa Rasulullah ~ pernah keluar pada tahun Fathu (pe
nakl ukan) Makkah pada Bulan Ramadhan. Beliau berpuasa 
hingga sampai di daerah Kura' al-Ghamim. Orang-orang pun 
berpuasa. Kemudian beliau meminta segelas air dan beliau meng
angkatnya hingga orang-orang melihatnya, lalu beliau memi
numnya. Lalu dikatakan kepada beliau setelah itu, 'Sesungguh
nya sebagian orang tetap berpuasa.' Maka beliau bersabda1091, 

'Mereka adalah orang-orang yang bermaksiat, mereka adalah 

1090 Shahih: Diriwayatkan oleh Ahmad, 2/498; Abu Dawud, 2/310; an-Nasa'i 
dalam al-Kubra, 2/215; at-Tirmidizi, 3/99; lbnu Majah, 1/536; dan ad-Dara
quthni, 2/184. Syaikh kami berkata dalam al-Irwa ', 4/51-52, 11Al-Hakim ber
kata, 'Shahih berdasarkan syarat al-Bukhari dan Muslim', dan adz-Dzahabi 
menyepakatinya. Saya katakan, 'Memang benar sebagaimana yang mereka 
berdua katakan .. .' Saya katakan, Al-Bukhari dan yang lainnya yang menga
takan bahwa hadits ini tidak terjaga (ghair mahfuzh) adalah karena mereka 
mengira bahwa Isa bin Yunus meriwayatkannya sendirian dari Hisyam, se
bagaimana penjelasan terdahulu dari at-Tirmidzi (yakni dalam Sunan at-Tir
midzt). Dan selama dia telah dimutaba'ah (didukung) oleh Hafsh bin Ghiyats 
dan keduanya ini tsiqah lagi dijadikan sebagai huiiah dalam ash-Shahihain, 
maka kalau begitu, tidak ada alasan untuk menyatakan hadits ini berillat, 
karena kami berpendapat bahwa hadits ini shahih meskipun Isa bin Yunus 
sendirian dalam meriwayatkannya, karena dia adalah orang yang tsiqah, se
bagaimana telah Anda ketahui. n 

1091 Dalam naskah A tercantum, Ji; "Beliau bersabda". 



orang-orang yang bermaksiat'." 
Dan pada lafazh yang lain, 
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"Maka dikatakan kepada beliau, 'Sesungguhnya orang
orang merasa berat untuk berpuasa dan sesungguhnya mereka 
menunggu apa yang Anda perbuat.' Maka beliau meminta se
gelas air setelah Ashar, lalu beliau minum1092." 

Diriwayatkan oleh Muslim. 1093 

~546~ Dari Hamzah bin Amr al-Aslami ~, bahwa beliau berkata, 

JW ~9 ~ die-, i:~ ,_):JI • UI l~, ~~~ 0 ~Liu\ J°'-- \; c. -~(...Hr'-- iJ.rM-- u-'Y~; __ ~.)M 
,,, "i. ,;. l i l J 

~I ~j '~ 4i ~\ ~ ,~\ ~ 4~ Cf::~~\ J~ 
,, 

.d.c,--~~.-0 J_, q 
·--M L . i~U 

"Wahai Rasulullah, aku mendapatkan1094 (merasa) kuat 
untuk berpuasa dalam perjalanan. Apakah aku berdosa (bila aku 
berpuasa)?" Rasulullah ~ bersabda, "ltu merupakan keringanan 
dari Allah. Barangsiapa mengambilnya, maka itu adalah baik; dan 
barangsiapa yang ingin berpuasa, maka tidak ada dosa baginya." 

Diriwayatkan oleh Muslim1095 dan asalnya terdapat dalam Muttafaq 

lalaibP096 darl hadits Aisyah bahwa Hamza& bin Amr la1-AslamiJ1097 bertanya 

(kepada Nabi •).1098 

1092 Lafazh ..;., __...:j "lalu beliau minum" tidaklah terdapat dalam riwayat Muslim, 
dan yang ineriwayatkannya adalah asy-Sya:fi'i, an-Nasa'i, dan al-Firyabi dalam 
Kitab ash-Shiyam. 

1093 Diriwayatkan oleh Muslim, 2/785, 786. 
1094 Dalam naskah C tercantum, 1rf J! "sesungguhnya aku mendapatkan". 
1095 Diriwayatkan oleh Muslim, 2/790. 
1096 Tambahan dari naskah B. 
1097 Tambahan dari naskah B. 
1098 Diriwayatkan oleh al-Bukhari, 3/ 43; dan Muslim, 2/789. 



11Diberikan keringanan bagi orang yang telah lanjut usia 
untuk tidak berpuasa dengan memberi makan satu orang miskin 
untuk setiap hari (yang dia tinggalkan) dan tidak ada kewajiban 
qadha' baginya. 11 

Dirlwayatkan oleh ad-Daraquthni dan al-Hakim, dan keduanya men

shahibkaonya. 1699 

; ; 
o ,,,,, ,,,,,, -' J o<' o ,,,. ,, ,,,,, ,,,,, J " 

~~l :JL9 ~ ''½91 u~ ~ ~ ~\ ~ ,~ ~! r_;,.19~ 
; .~i~t 

11Seorang laki-laki datang kepada Nabi ~ dan berkata, 'Aku 
telah binasa, wahai Rasulullah.' Beliau bertanya, 'Apakah yang 
membinasakanmu?' Dia menjawab, 'Aku telah mencampuri 
istriku di Bulan Ramadhan.' Maka beliau bertanya lagi, 'Apakah 
engkau memiliki sesuatu untuk memerdekakan seorang budak?' 
Dia menjawab, 'Tidak.' Beliau bertanya lagi, 'Apakah engkau 
mampu berpuasa dua bulan berturut-turut?' Dia menjawab, 
'Tidak.' Beliau bertanya lagi, 'Apakah engkau memiliki sesuatu 
untuk memberi makan enam puluh orang miskin?' Dia men-

1099 Shahih: Diriwayatkan oleh ad-Daraquthni, 2/205; dan al-Hakim, 1/ 440. Syaikh 
kami berkata dalam al-Irwa ', 4/18, 11Sanadnya shahih.11 



jawab, 1Tidak. 1 Kemudian dia duduk, lalu Nabi ~ diberi sebuah 
wadah besar yang berisi kurma. Maka beliau berkata, 1Bersede
kahlah dengan ini. 1 Lalu dia berkata, 1Apakah kepada orang 
yang lebih miskin dari kami?1100 Tidak ada di antara dua tanah 
berbatu hitam di Madinah sebuah keluarga yang lebih membu
tuhkannya daripada kami. 1 Maka Nabi tertawa sampai nampak 
gigi taringnya, kemudian beliau bersabda, 1Pergilah, beri makan 
keluargamu dengan kurma ini1

•
11 

Diriwayatkan oleh Imam yang Tujuh, dan lafazh ini adalah milik 
Muslim. 1101 

~5493'> Dari Aisyah dan Ummu Salamah ~, 

.' o , ,..,.. j.. .. ~~ ::;{ ,Y ~ ~ \~~ , o, ~ t ~ :;; fl\ ~, 
iY4:3 ,.. "~ ~ --~ .. ~u _,J~ u 

11Bahwa Nabi ~ pernah dalam keadaan junub di pagi hari 
karena jima1

, kemudian beliau mandi dan berpuasa. 11 

Muttafaq 'alaih. 1102 

Dan1103 Muslim menambahkan dalam hadits Ummu Sala
mah, 

11Dan beliau tidak mengqadha' (puasanya). 111104 

~5503'> Dari Aisyah ~, bahwa Nabi ~ bersabda, 

a--~ --i~ /iii~~-- ~~ .~..; . ";._) " ,.. ,.. " -_) u 

11Barangsiapa yang meninggal dan memiliki tanggungan 
kewajiban puasa, maka hendaklah walinya berpuasa untuknya. 11 

Muttafaq 'alaih.1105 ~ 

1100 Dalam naskah B tercantum ,: "dariku 11 • ·~ 1101 Diriwayatkan oleh Ahmad, 2'/241; al-Bukhari, 3/41-42; Muslim, 2/781-782; 
Abu Dawud, 2/313; an-Nasa'i dalarn al-Kubra, 2/212; at-Trrrnidzi, 3/103; dan 
lbnu Majah, 1/534. 

1102 Diriwayatkan oleh al-Bukhari, 3/ 40; dan Muslim, 2/780, 781. 
1103 Tarnbahan dari naskah C. 
1104 Tarnbahan dari naskah C. 
1105 Diriwayatkan oleh al-Bukhari, 3/ 46; dan Muslim, 2/803. 



"Bahwasanya Rasulullah ~ pemah ditanya tentang puasa 
Hari Arafah, beliau bersabda, 'Ia menghapus (dosa) satu tahun 
yang lalu dan yang akan datang.' Beliau juga pernah ditanya 
tentang puasa Hari Asyura, maka beliau bersabda, 'la mengha
pus (dosa) satu tahun yang lalu.' Dan beliau juga pemah ditanya 
tentang puasa Hari Senin, beliau bersabda, 'ltu merupakan hari 
saat aku dilahirkan, dan hari saat aku diutus, atau saat (al-Qur'an) 
diturunkan kepadaku'. 11 DirlwayatkanMuslim.1168 

1106 Dalam naskah C tercantum, Jw "maka beliau bersabda". 
1107 Dalam naskah C tercantum, .£lJ1 "itu". 
1108 Diriwayatkan oleh Muslim, 2/819. Al-Hafizh mendahulukan dan mengakhir

kan urutan penggalan-penggalan tersebut 



~5521 Dari Abu Ayyub al-Anshari ~, bahwa Rasulullah ~ ber
sabda, 

,,.. 

• 
0 3.J\ ~-:t,J\~:: ~ lL,;:;,,..Ji~!,-:~,,..,,..lc ~,,.. 
~ ~",,.. u .. ir~,,... ~u '.Ji 0-° 

"Barangsiapa yang berpuasa Ramadhan kemudian melan
jutkannya dengan enam (hari) dari (Bulan) Syawal, maka itu 
seperti puasa setahun. 11 Diriwayatkan oleh Muslim.1109 

~ssa, Dari Abu Sa'id al-Khudri ~, beliau berkata, Rasulullah ~ 
bersabda, 

0 l l ~ l • ,,.. _.,,..,, il\J..i ~\ ~\; ~\ ~\ ~· ,,.. •. \;.,,.. J. J,,.. ~ ~ ~ 
~_) r!.)'::' ,,.. • • ~ ,,.. "' i)_ '.J:? ~ ~ "'. , -~ ,... \"': ,... ,,,,.. ,... ,... ...... ,. u,... 

~ ~ ~ 0 0 
,... ,... \il \ 1110 . ,... 

. J_;>-~_J if' ,,.. ,,.. 

"Tidaklah seorang hamba berpuasa sehari di jalan Allah, 
kecuali dengan hari tersebut Allah akan menjauhkan api neraka 
dari wajahnya (sejauh perjalanan) tujuh puluh tahun. 11 

Muttafaq 'alaih, dan lafazh ini adalah milik Muslim.U11 

"Rasulullah ~ pernah berpuasa sampai kami berkata beliau 
tidak pernah berbuka, dan beliau berbuka sampai kami berkata 
beliau tidak pemah berpuasa. Dan aku sama sekali tidak pernah 
melihat Rasulullah ~ menyempurnakan puasa selama sebulan 
penuh, kecuali ( di Bulan) Ramadhan, dan aku tidak pernah me
lihat beliau di suatu bulan lebih banyak puasanya daripada di 

1109 Diriwayatkan oleh Muslim, 2/822. 
1110 Dalam naskah Adan B tercantum, ~j ~ "dari wajahnya", sedangkan dalam 

naskah C tercantum, ~ ~j "wajalinya dari", dan inilah yang sesuai dengan 
lafazh yang terdapat dalam ash-Shahihain. 

1111 Diriwayatkan oleh al-Bukhari, 4/32; dan Muslim, 2/808. 



Bulan Sya'ban. 11 

Muttafaq 'alaih, dan lafazh ini adalah miHk Mustim.1112 

~555,. Dari Abu Dzar •, beliau berkata, 
$, ,.., ,,,,,, ,,,,,, ,,,,,,,;. ,,,,,,,.., ,,,,, ; ,,,,,, ~ l ., ~ 

E~~ ,g~ 6~ =~~1 ~~ _;lJI ~ f_;~ 01 ~ ~, J_j..:j u_;;, 

"Rasulullah ~ telah memerintahkan kami untuk berpuasa 
dalam setiap bulan tiga hari: tanggal tiga belas, empat belas, dan 
lima belas. 11 

Diriwayatkan oleh an-Nasa'i dan at-Tirmidzi, serta dii.hahihkao oleh 

lbou fflbban. 1113 

~556,. Dari Abu Hurairah ., bahwa Rasulullah ~ bersabda, 
O ~ $,$, 0-' ,,,,., 

.~.)L ~I ~U. i-::! o~--,,. J:: ~ I ;;10--11 1~ ~ 
;; ~;. !; -- ~_).)_) i~ u --~ ~ 

"Tidak halal bagi seorang perempuan untuk berpuasa se
dangkan suaminya berada di sisinya, kecuali dengan izinnya. 11 

Muttafaq 'alaih1114
, dan lafazh ini adalall miHk al-Bukhari. 

Abu Dawud menambahkan, 

"Selain Ramadhan. 11 111s 

1112 Diriwayatkan oleh al-Bukhari, 3/50; dan Muslim, 2/810. 
1113 Hasan: Diriwayatkan oleh an-Nasa'i, 4/222; at-Tirmidzi, 3/134; dan Ibnu 

Hibban, 8/ 415. Syaikh kami berkata dalam al-Irwa ', 4/102, "At-Tirmidzi 
berkata, 'Hadits hasan.' Saya katakan, Hadits tersebut memang benar, seba
gaimana yang beliau katakan, insya Allah tll';, .... 11 

1114 Diriwayatkan oleh al-Bukhari, 7 /39; dan Muslim, 2/711. 
1115 Shahih: Diriwayatkan oleh Abu Dawud, 2/330, dan sanadnya shahih, seba

gaimana dikatakan oleh syaikh kami dalam ash-Shahihah, no. 395. 



"Bahwa Rasulullah ~ melarang berpuasa pada dua hari: 
hari raya Idul Fitri dan hari raya kurban (Idul Adha). 11 

Muttafaq 'alaih.1116 

~558t Dari Nubaisyah al-Hudzali ~, beliau berkata, Rasulullah 
~bersabda, 

; ; ; 

I _;?o J ~o ,:. ,,..,s:- o ,,,,,, J ;S:-
_1117 ·I~ .W .); 1 ...... / :. ; \ J \:; \ "•, :. ~ \ \ \:; \ 

~;;"' J_J ;,~.J "' i" ~~ i" 
"Hari-hari Tasyriq adalah hari-hari makan dan minum serta 

berdzikir kepada Allah ~-" Dirlwayatkan oleh Muslim.1118 

~559t Dari Aisyah dan Ibnu Umar ~, keduanya berkata, 

. ; ·. -:i1 ~ ~I ~ ;I 11 -: 0 
; J ~ t <.filJI 'Gf .. 0 q ;J ~I '-?~ ; :." r ~ !': ~ u ~; r," ~ Lf2> .x r 

"Tidak diperbolehkan pada hari-hari Tasyriq untuk ber
puasa, kecuali bagi Gamaah haji) yang tidak mendapatkan hadyu 
(hewan sembelihan). 11 Dirlwayatkan oleh al-Bukhari.1119 

~560t Dari Abu Hurairah ~, dari Nabi ~, beliau bersabda, 
..J J' ,,,,. ~ o ,,,,.,,,,,. ,,., .J o' ,,. 

; O; 1121\:.~~ 'l; 'ol\.:11\ • O; ~ ' ~ ~\ ll:J 11201__,.,,~~ 'l i-'.): -.:r---· _) ~ ff ~ -~ ~ ff;O / • ff "' ,,,., u, ,~ ,,,., 
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-~~\ ~ O J; O ; •• -=,·.L~ ~ I 'll' 'G'll • O; ~ ~ ~\ 

1- ~ ~~ ~ u_;r-:: u !': i, " y'::: ~ ~ " ; :. ; . 

"Janganlah kalian mengkhususkan malam Jum'at dengan 
shalat malam daripada malam-malam lainnya, dan janganlah 
kalian mengkhususkan Hari Jum'at dengan puasa daripada hari
hari lainnya, kecuali puasa tersebut bertepatan dengan puasa 
yang biasa dilakukan oleh seseorang di antara kalian. 11 

Diriwayatkan oleh Muslim. 1122 

1116 Diriwayatkan oleh al-Bukhari, 3/55; dan Muslim, 2/800. 
1117 Dalam naskah B tercantum, ~ ~I }~.., "dan dzikir kepada Allah ~ 11

• 
1118 Diriwayatkan oleh Muslim, 2/800., 
1119 Diriwayatkan oleh al-Bukhari, 3/56. 
1120 Dan demikian juga yang tercantum dalam ash-Shahih, sedangkan dalam 

naskah B dan C tercantum, 1~ ':I "janganlah kalian mengkhususkan". 
1121 Dalam naskah A tercantum, 1.;.~ ':I.., 11 dan janganlah kalian mengkhususkan". 
1122 Diriwayatkan oleh Muslim, 2/801. 



~561~ Juga dari beliau (Abu Hurairah ,$,), beliau berkata, Rasu
lullah ~ bersabda, 

~,,,, ~::;; 0 ~ , 

,,o,,,,~o,o\ tl:j~o,,o J,,,, ~\'1\ ~\_,,o,oJ J,\ :;;,-o J,.,,'1 
-
0

~ 'y.._J ' • 'y.. i~ 0 !; '-- • iY.. F~ 0-4~ 
"J anganlah sekali-kali seseorang di antara kalian berpuasa 

di Hari Jum'at, kecuali dia berpuasa sehari sebelumnya atau 
sehari sesudahnya." Muttafaq 'alaih. 1123 

~562~ Juga dari beliau bahwa Rasulullah ~ bersabda, 

-~~ ¼ 0~, Ja~~,11~1 
"Jika telah sampai di pertengahan Sya'ban, maka janganlah 

kalian berpuasa." 
Diriwayatkan oleh Imam yang Lima dan dinyatakan muo.kar oleh 

Ahmad.112-1 

~563~ Dari ash-Shamma' binti Busr ~, bahwa Rasulullah ~ ber
sabda, 
0

, ~t ~ ~, ~~ ,:6~--~ ~ .:~\ w '11 ~\ "°" 1·'· ,:; 'l F :." r 0 ~ r " u° ~ "" 1: -- • iY.. ~__,..a.i 
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"Janganlah kalian berpuasa pada Hari Sabtu, kecuali puasa 
yang telah diwajibkan atas kalian. Jika salah seorang dari kalian 
tidak mendapati kecuali hanya kulit anggur atau ranting pohon, 
maka hendaklah dia mengunyahnya." 

Diriwayatkan oleh Imam yang Lima1126
, dan para perawinya tsiqat, 

1123 Diriwayatkan oleh al-Bukhari, 3/54; dan Muslim, 2/801. 
1124 Shahih: Diriwayatkan oleh Ahmad, 2/ 442; Abu Dawud, 2/300; an-Nasa 'i 

dalam al-Kubra, 2/172; at-Tirmidzi, 3/115; dan lbnu Majah, 1/528. Syaikh 
kami berkata dalam al-Misykah, 1/616, "Hadits ini dinyatakan munkar oleh 
Ahmad, namun sanadnya shahih." 

1125 Dalam naskah B tercantum, .~ '.:.~J; "maka hendaklah dia mengunyahnya. 11 

1126 Shahih: Diriwayatkan oleh Ahmad, 6/368; Abu Dawud, 2/320; an-Nasa'i 
dalam al-Kubra, 2/144; at-Tirmidzi, 3/120; dan lbnu Majah, 1/550. Syaikh 
kami berkata dalam al-Irwa ', 4/118, "Al-Hakim berkata, Shahih berdasarkan 
syarat al-Bukhari. Saya katakan, hadits tersebut memang benar sebagaimana 



b.anya saja hadits ini mudhtharib (goncang)1127 clan Malik mengingkarinya.1128 

Sedangkan Abu Dawud mengatakan, "Hadits ini mansukh (telah dihapus 
hukumnya).nll29 

~564, Dari Ummu Salamah ~, 
,, ,, ,, 

Jo,,,, ,~\ J 0
,, \;~\ -: 1130J O J"' -: \5' \; ,,,:<'i ~ .dl\ J0 J,, q i ~_) _,, • i Y.. ~ M ~ i ~ u __f'-) - " _,, ~_) u 
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"Bahwa hari di mana Rasulullah ~ paling banyak melaku

kan puasa adalah Hari Sabtu dan Hari Ahad, dan beliau ber
sabda, 'Sesungguhnya keduanya adalah hari rayanya orang
orang musyrik dan aku ingin menyelisihi mereka'." 

Diriwayatkan oleh an-Nasa'i dan dishahihkan oleh lbnu Khuzaimah, 

dan ini adalah lafazh mililmya. 1131 

~565, Dan dari Abu Hurairah ., 
,, 

,,,,.,,,,. ,,,,.,. ,,,,. $, 

-~~ ~~ ~~ ~~ y JiJ ~ ~\ 01 
"Bahwa Nabi ~ telah melarang berpuasa pada Hari Arafah 

yang beliau katakan, dan adz-Dzahabi menyepakatinya. 11 

Saya katakan, Silahkan lihat takhrijnya dalam al-Irwa' sebuah takhrij ihniah 
yang tidak akan Anda lihat pada kitab manapun. 

1127 Syaikh kami berkata dalam Tamam al-Minnah, hal. 406, "Kegoncangan (al
ldhthirab) yang diisyaratkan ini termasuk jenis kegoncangan yang tidak 
mempengaruhi keshahihan hadits ini; karena sebagian jalan periwayatannya 
selamat dari kegoncangan tersebut, dan saya telah menjelaskan hal itu dalam 
al-lrwa', [4/118] no. 960 dengan sebuah penjelasan yang tidak meninggal
kan satu ruang pun untuk meragukan keshahihannya.11 

1128 An-Nawawi berkata, "Pemyataan beliau ini tidak dapat diterima, karena hadits 
ini telah dishahihkan oleh para imam." Ini dikatakan oleh syaikh kami dalam 
al-Irwa ', 4/124. 

1129 As-Sunan, 2/320. 
1130 Dalam naskah A tercantum, f ~ z.i ~ t.. .ft! ~l5 "hari yang paling sering beliau 

berpuasa". 
1131 Dhaif: Diriwayatkan oleh an-Nasa'i dalam al-Kubra, 2/146; dan lbnu Khu

zaimah, 3/318. 
Saya katakan, Hadits ini dinyatakan berillat oleh syaikh kami dalam adh
Dha'ifah, 3/219. 



(bagi orang yang berada) di Arafah. 11 

Diriwayatkan oleh Imam yang Lima selain at-Tirmidzi, dan dishahih

kan oleh lbnu Khuzaimah, serta dinilai munkar oleh al-Uqaili.1132 

~566~ Dari Abdullah bin Amr ~, beliau berkata, Rasulullah ~ 
bersabda, 

to ~ 

-~'ll f ~ ~ f ~ 'l 
"Tidak ( dianggap) berpuasa bagi orang yang berpuasa se

lamanya.11 Muttafaq 'alaih. 1133 

Dalam riwayat Muslim dari Abu Qatadah disebutkan de
ngan lafazh, 

"Tidak berpuasa dan tidak pula berbuka. "1134 

1132 Dhaif: Diriwayatkan oleh Ahmad, 2/304; Abu Dawud, 2/326; an-Nasa'i, 
5/252; lbnu Majah, 1/551; lbnu Khuzaimah, 3/292; dan al-Hakim, 1/ 434. 
Syaikh kami berkata dalam Tamam al-Minnah, hal. 410, "Sanadnya dhaif, 
dan poros permasalahan pada semua sanad itu (adalah) pada Mahdi al-Hajari, 
dan dia adalah seorang yang tidak dikenal (majhul), sebagaimana dikatakan 
oleh an-Nawawi, 6/380 dan al-Hafizh dalam at-Talkhish, 6/469. Oleh karena 
itu, Ibnul Qayyim, asy-Syaukani, dan yang lainnya mendhaifkan hadits ini, 
dan ia telah ditakhrij dalam al-Ahadits adh-Dha'ifah, no. 404." 

1133 Diriwayatkan oleh al-Bukhari, 3/52; dan Muslim, 2/815. 
1134 Diriwayatkan oleh Muslim, 2/819. 





~567,ii Dari Abu Hurairah ~' bahwa Rasulullah ~ bersabda, 
,,,,. ,,,,, ,,,,, , ~ 0 

-~~ ~ ,, ~ ~ ll ,, · · ,~~\-- Ul:.il -= ~-- "\,; ~,, ,, ; ~ i ~ . ,, '.) ~~ u '_) i 0-4 
"Barangsiapa mengerjakan shalat malam di Bulan Rama

dhan karena beriman dan mengharap pahala, maka akan diam
puni dosanya yang telah lampau." 

Muttafaq 'alaih.1135 

~568,ii Dari Aisyah ~' beliau berkata, 
to o ~ o 1 J 

-0~_) ~ 1136~ ~I ~I :½?I-~I ~) ISl ~ ~I Jn St 
,, ,, ,, 

J ,,,,. ,:. oS:. J,,,,, ,,,,, ,:. o ,,,,, 

-~' fil.:~ ,il;J ~~ ,~_)~ ~ 
"Jika telah masuk sepuluh hari -yakni sepuluh hari terakhir 

dari Bulan Ramadhan-, Rasulullah ~ mengencangkan ikatan 
sarungnya, dan menghidupkan malamnya (tidak tidur), serta 
membangunkan keluarganya." 

Muttafaq 'alaih.1137 

1135 Diriwayatkan oleh al-Bukhari, 3/58; dan Muslim, 1/523. 
1136 Dalam naskah C tercantum, ~ .r.=-:-\ii "yang akhir'. 
1137 Diriwayatkan oleh al-Bukhari, 3/61; dan Muslim, 2/832. 



~569~ Juga dari beliau (Aisyah ~), 
l ,,.., ,;. 0 0 _,,,;. 

,~\ ~e;; J;- ,0~_) (y __A-G~I ~\ ~;;~ 0t ~ &fJI 01 
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"Bahwasanya Nabi ffi <lulu beri'tikaf pada sepuluh hari 

terakhir dari bulan Ramadhan sampai Allah1138 mewafatkan 
beliau. Kemudian para istri beliau juga beri'tikaf setelah beliau 
wafat. 11 

Muttafaq 'alalh. 1139 

~570~ Juga dari beliau ~, beliau berkata, 
,,,., 0 ,,,. ,;. ,;. 

-~ ~~ ~ ~\ ~ ,~;;~ 01 ~GI ISl ~ ~\ 0t 
"" 

"Dahulu apabila Nabi ffi ingin beri'tikaf, beliau melak
sanakan Shalat Shubuh, baru kemudian masuk ke tempat i'tikaf 
beliau." 

Muttafaq 'alaih.1140 

~571 ~ Juga dari beliau ~, beliau berkata, 
J, { 0 i " l J ,~--\1 -~I . ,,,,, - ,LI" ~,,---- ~, · ~ ~ 4.UI J 0 

,,, -=t ~ I 
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-~ -: t \SI ,~Ll- '11 c..:J1 i.L~ 'i -= ~ ,, u ~ " . ,, ~ ". u-- " u )_) 
"Sesungguhnya <lulu Rasulullah ffi biasa memasukkan ke

palanya ke dalam (rumah)ku, -sedangkan (badan) beliau berada 
di dalam masjid-. Lalu aku menyisir rambut beliau; dan beliau 
tidak masuk ke dalam rumah, kecuali untuk suatu keperluan, 
jika sedang beri'tikaf." 

Muttafaq 'alaih, dan lafazh ini adalah milik al-Bukhari.1141 

1138 Dalam naskah C tercantum, tilt:¥,. 
1139 Diriwayatkan oleh al-Bukhari, 3/62; dan Muslim, 2/831. 
1140 Diriwayatkan oleh al-Bukhari, 3/66; dan Muslim, 2/831 dan lafazh ini adalah 

miliknya. 
1141 Diriwayatkan oleh al-Bukhari, 3/63; dan Muslim, 1/244, dan lafazh ini adalah 

milik keduanya huruf demi huru:fnya. 



~572, Juga dari beliau ~, beliau berkata, 

r: ,,,, '1,, ,;-:ti;.,,,,~,, '1,, ,\~,, :;·'" '1 ~t ~1 1c-. ;tf.J1 
~ _) '.) . ~ _) .:r ~ u ,, ,, ~ 

J~1 'i" ,~ ~ ~ '11.:J '11 ,t;.\3- ~ ,~,, '1,, ,li" ,.G '1,, ,;(·1 
,- _) ,- • ,- !;; ,:; • ,- (.fi _) 'fl •M _) ~ 

-~~ ~ ~ '1J J~\ 'lj ,~__;.4 '1J 
"Sunnah bagi orang yang beri1tikaf adalah tidak menjenguk 

orang yang sakit, tidak menyaksikan jenazah, tidak menyentuh 
wanita dan tidak mencumbuinya, dan tidak keluar, kecuali un
tuk suatu keperluan yang memang harus dilakukan. Tidak ada 
i1tikaf, kecuali dibarengi dengan puasa, dan tidak ada i1tikaf, ke
cuali dalam masjid Jami1

." 

Diriwayatkan oleh Abu Dawud, dan tidak ada masalah deogan para 

perawinya, hanya saja menurut pendapat yang lebih kuat, peoggalan akhir

nya adalah mauqqf.1142 

~5731 Dari Ibnu Abbas ~, bahwa Nabi ~ bersabda, 

-~ le-,~ ~ t '11 /~ ~\ le-, " ~, ,, ,, ~ •" u !;; i " ,, ,, ,, ~ ~ 
11Tidak ada kewajiban puasa bagi orang yang beri1tikaf, ke

cuali jika dia mewajibkannya atas dirinya sendiri. 11 

Diriwayatkan oleh ad-Daraquthni dan al-Hakim, dan menurut penda
pat yang lebih kuat, hadits ini juga mauqqf.1143 

1142 Shahih: Diriwayatkan oleh Abu Dawud, 2/333. Syaikh kami berkata dalam 
al-Irwa ', 4/139, "Ini adalah sanad yang jayyid (baik), dan ia berdasarkan 
syarat Muslim." 
Saya katakan, Hadits ini telah dinyatakan berillat dengan sesuatu yang 
tidak membuat cedera, maka silahkan lihat lanjutan perkataan syaikh kami 
dalam al-Irwa '. 

1143 Dhaif: Diriwayatkan oleh ad-Daraquthni, 2/199; dan al-Hakim, 1/ 439, dan 
dalam sanadnya terdapat perawi yang tidak dikenal (majhul). Para hafizh 
telah menyatakan salah terhadap pema,ju'an hadits ini. Silahkan lihat adh
Dha'ifah, karya syaikh kami, 9/366. 



"Bahwasanya beberapa orang dari sahabat Nabi * telah 
diperlihatkan Lailatul Qadar dalam mimpi pada tujuh (malam) 
terakhir, maka Rasulullah * bersabda, 1Aku lihat mimpi kalian 
telah bertepatan pada tujuh (malam) terakhir. Barangsiapa yang 
ingin mencarinya, maka hendaklah dia mencarinya pada tujuh 
(malam) yang terakhir1

•
11 

Muttafaq 'alaih. 1144 

~575, Dari Mu1awiyah bin Abu Sufyan ~, dari Nabi *' 
.,,,,,, ,,,,, 0 ,,,,, ,,,,, ,,,,, ,,,,,, 

-=. ~ ,, • ,, ll:.l . jjj\ ttJ .. Ju ·u=.r-.J ~ " '-d ,, " ~ 
"Beliau bersabda tentang Lailatul Qadar, 'Malam dua puluh 

tujuh'." 
Diriwayatkan oleh Abu Dawud, dan menurut pendapat yang kuat, 

hadits ini adalah mauquj.1145 

Telah terjadi perbedaan pendapat dalam penentuan malam 
Lailatul Qadar hingga mencapai empat puluh pendapat, yang 
telah saya paparkan dalam Fath al-Bari.1146 

~576, Dari Aisyah ~, beliau berkata, 
J ,;. 0 .,,,,,. ,.., ,,,,, ,.., ,;. ,;. ,;. l _,,, 0 

~1-:
0

:.. J 0 !\ ~, jjj\ ti:.) ttJ :;; I~~ I~\"\ ,.w\ J 0 
,,, ~ :~ ~ ~ '_) " ,, " (.> ,, u,. "'.) ,, ,_,......) " ,, " ,, 

,o,.,,. 00 .,, {i.., ::; .,),_,, _1.,,.. 

-(i, ~li ,~\ ~ '~ ~l ~\ :~_j:; :J~ 
"Aku pernah bertanya, 1Wahai Rasulullah, apa pendapat

mu, jika aku tahu pada malam ke berapa Lailatul Qadar itu, apa 

1144 Diriwayatkan oleh al-Bukhari, 3/60; dan Muslim, 2/822-823. 
1145 Shahih: Diriwayatkan oleh Abu Dawud, 2/53. 

Saya katakan, Para perawinya adalah orang-orang yang tsiqat, namun ter
dapat perselisihan tentang status marfu' atau mauquf dari hadits ini; akan 
tetapi riwayat yang marfu' memiliki beberapa syahid. Silahkan lihat ash-Sha
hihah, no. 1471. 

1146 Fatll_ al-Bari, 4/263. 



yang mesti aku ucapkan pada malam tersebut?' Beliau bersabda, 
'Ucapkanlah, 'Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pemaaf 
lagi suka memaafkan, maka maafkanlah aku'." 

Dirlwayatkan oleh Imam yang Lima selain Abu Dawud dan dishabih

kan oleh at-Tirmidzi dan al-Hakim.1147 

~577~ Dari Abu Sa'id al-Khudri ~, beliau berkata, Rasulullah ~ 
bersabda, 

,Ill O 

~-- 1--.J I~:~~~~ J"1 °'11 J\;..--\\ ill --j ~ -- • '.) /l!'_f7' -- • • -- ,,_ ,,_ :r ... ,,.. ,- ,,,.. ,,... ,,,... ,,,.. ,,,.. 

0 ! o o 

. ---~1~1--~ --; '.) 

"Tidak boleh dilakukan safar (bepergian jauh), kecuali me
nuju tiga masjid: Masjidil Haram, masjidku ini (Masjid Nabawi), 
dan Masjidil Aqsha." 

Muttafaq 'alaih. 1148 

1147 Shahih: Diriwayatkan oleh Ahmad, 6/171, 182; an-Nasa'i dalam al-Kubra, 
4/ 407; at-Tirmidzi, 5/534; Ibnu Majah, 2/1265; dan al-Hakim, 1/530. Syaikh 
kami berkata dalam al-Misykah, 1/646, "Sanadnya shahih." 

1148 Diriwayatkan oleh al-Bukhari, 2/76; dan Muslim, 2/976. 









DIWAJIBKAN BERHAJI 

~ 
~497t Dari Abu Hurairah ~ bahwasanya Rasulullah ~ bersabda, 

.al '11 ~1-:-- ~ ,, ~, ' 0 ,~--i\ .:.--11-- 4':~·~ l.:J ~--~ o~I J,,1 ;Y:.:J\ 
• f;; '?. ~ _)_)..fr'>" c- ~ Mo ; '_) ; f;; 

"Umrah yang satu ke umrah lainnya adalah penebus dosa 
di antara keduanya, dan haji yang mabrur tiada balasan baginya 
kecuali surga. 11 Muttafaq 'alaih.1149 

~579t Dari Aisyah 1$, beliau berkata, 

J~ 'J ~~ ~ ,~ :Jli Y~~ ~l:-SJI Jc,~\ J_;.:.J ~ :~.li 
-~y:;j~ ~\ :~ 

"Aku berkata, 'Wahai Rasulullah, apakah wanita diwajib
kan berjihad?' Beliau menjawab, 'Ya, wanita diwajibkan berjihad 
yang tidak ada peperangan di dalamnya, yaitu haji dan umrah'. 11 

Diriwayatkan oleh Ahmad clan Ibnu Majah, clan bafazbnya adalah milik 
Ibnu Majah. 1150 Sanadnya sbabib, clan asal hadits ini acla dalam Kitab Shabih 

1149 Diriwayatkan oleh al-Bukhari, 3/2; dan Muslim, 2/983. 
1150 Shahih: Diriwayatkan oleh Ahmad, 6/165; dan Ibnu Majah, 2/968. Syaikh 



al-Bukhari. us1 

~sso, Dari Jabir bin Abdullah ~, beliau berkata, 
ti' ,,,,, 0 ,;. l ,.,.. ,... ,;. ,...,;. 

4~i ,§~I J;, j~I ,~\ Jn ~ :JW 'G.~I ~ ~I JI 
, , ", .aJ ~ ~~,0b '~:Jilly~ 

"Seorang Arab Badui mendatangi Nabi ~ dan berkata, 
'Wahai Rasulullah, beritahukanlah kepadaku tentang umrah, 
apakah wajib hukumnya?' Beliau bersabda, 'Tidak, namun jika 
engkau melaksanakan umrah itu lebih baik bagimu'." 

Diriwayatkan oleh Ahmad dan at-Tirmidzi, dan menurut pendapat 

yang lebih kuat, hadits ini adalah mauqqf.1152 

lbnu Adi juga mengeluarkan hadits ini dari jalur periwa
yatan lainnya yang dhaif.1153 

~581, Dari Jabir secara marfu', 

"Haji dan umrah hukumnya wajib. "1154 

kami berkata dalam al-Irwa ', 4/151, "Saya katakan, Ini adalah sanad yang 
shahih berdasarkan syarat al-Bukhari dan Muslim." 

1151 Diriwayatkan oleh al-Bukhari, 2/164. 
1152 Dhaif: Diriwayatkan oleh Ahmad, 3/316; dan at-Tirmidzi, 3/270. Al-Hafizh 

berkata dalam at-Talkhish, 2/226, "Dalam penshahihan hadits ini perlu banyak 
dianalisa ulang; karena adanya al-Hajjaj ini, di mana mayoritas ahli hadits 
mendhai:fkannya dan mereka sepakat bahwa dia adalah seorang mudallis. 
An-Nawawi berkata, 'Hendaknya tidak tertipu dengan perkataan at-Tirmidzi 
yang menshahihkan hadits ini; karena para hafizh telah sepakat untuk men
dhaifkan hadits ini'. 11 Hadits ini juga didhaifkan oleh syaikh kami dalam 
Dha'if at-Tirmidzi, no. 108 dan beliau menyatakannya memiliki illat dalam 
adh-Dha'ifah, 8/20 disebabkan 'an'anah al-Hajjaj bin Arthah. 

1153 Dhaif jiddan. Diriwayatkan oleh lbnu Adi dalam al-Kamil, 7 I 43, dan sanad
nya dhaif sekali, sebagaimana dikatakan oleh al-Hafizh dalam ad-Dirayah, 
2/48. 

1154 Dhaif Diriwayatkan oleh al-Baihaqi, 4/350 dan beliau mendhaifkannya; dan 
lbnu Adi dalam al-Kamil, 4/150 dan beliau mendhai:fkannya. Hadits ini juga 
didhai:fkan oleh al-Hafizh dalam al-Fatll., 3/597. Syaikh kami berkata dalam 
adh-Dha'ifah, 8/20, "Saya katakan, Ini adalah sanad yang dhaif karena jelek-



~5823'> Dari Anas ~, beliau berkata, 

.ti>\:;;1\-- ~\qi\ :J~ ~ 'i 0
.:;; I\~,~\ J• ,,, \;: 1°; 

,- 'J'~ 'J' ~ ,- ~.) ~ ~ 

"Ditanyakan (kepada Nabi ~), 'Wahai Rasulullah, apa 
makna jalan1155 itu?' Beliau menjawab, 'Bekal dan kendaraan'." 

Diriwayatkan oleh ad-Daraquthni, dan dishahihkan oleh al-Hakim, 
dan menurut pendapat yang lebih kuat, hadits ini adalah mursaL 1156 Hadits 

ini ju.ga diriwayatkan oleh at-Tirmidzi darl hadits Ibnu Umar, namun dalam 
sanadnya terdapat kelemaban 1157 

nya hafalan Ibnu Lahi'ah dan Abdullah bin Shalih.11 

Saya katakan, Abdullah bin Shalih telah dimutaba'ah (didukung), di mana 
Qutaibah bin Sa'id telah memutaba'ahnya pada hadits tersebut, dan syaikh 
kami telah berpendapat pada pendapatnya yang terakhir dari dua pendapat 
beliau untuk berhujjah dengan riwayat Ibnu Lahi'ah dari riwayat Qutaibah 
bin Sa'id (Kibar Tabi' al-Atba', w. 240 In darinya (yakni Ibnu Lahi'ah, w. 17 4 
In, akan tetapi Ibnu Adi berkata, "Hadits-hadits ini, yakni dari Ibnu Lahi'ah 
dari Atha' tidaklah terjaga (ghair mahfuzhah) .11 Dan saya tidak melihat ada 
seorang pun yang menshahihkan hadits ini, akan tetapi syaikh kami berkata 
dalam adh-Dha'ifah, 8/20 bahwa hadits ini shahih secara mauquf (sanadnya 
berhenti) pada Zaid bin Tsabit. 
Saya katakan, Ibnu Hazm dalam al-Muhalla, 7 /38 dan yang lainnya meriwa
yatkan dengan sanad yang dikatakan oleh al-Hafizh, 3/597 bahwa ia hasan 
dari J abir bahwasanya dia berkata, 

.L ....J1 ~lk~ :.1., ~,~, ~ ~ ~1 :'\.'..~ ,,, 
-; ,_ ~ '- :.;-- .,- .J • ,. ~ ,,-· ,._r.:' 

"Tidaklah seorang Muslim melainkan dia wajib menunaikan haji dan umrah, 
bagi siapa saja yang mampu mendapatkan jalan kepadanya." 

1155 (Maksudnya adalah "jalan" yang disebutkan dalam Firman Allah 8~, 
L ~ ~I /11,: '.:i · / ·.;--ii>- 61 '(;:_.Ji<~ .. 
~ .-,. ----~e: ~ / ... ~~ t....r / ,,-.Jy 

"Dan ( di antara) kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan 
ibadah haji ke Baitullah, yaitu bagi orang-orang yang mampu mengadakan 
Perialanan ke sana." (Ali Imran: 97). 
Llhat Taudhih al-Ahkam min Bulugh al-Maram, 4/17. Ed. T.). 

1156 Dhaif: Diriwayatkan oleh ad-Daraquthni, 2/216, 218; dan al-Hakim, 1/ 442. 
Syaikh kami berkata dalam al-Irwa ', 4/161, "Yang benar dalam sanad ini 
adalah bahwa sanad ini berasal dari Qatadah, dari al-Hasan secara mursal, 
sebagaimana dikatakan oleh al-Baihaqi, kemudian Ibnu Abdul Hadi dari 
Syaikhnya, yakni Ibnu Taimiyah atau al-Hafizh al-Mizzi, dan yang pertama 
lebih mendekati kebenaran. 11 

1157 Dhaif jiddan. Diriwayatkan oleh at-Tirmidzi, 5/225 dan sanadnya dhaif se
kali berdasarkan apa yang telah dijelaskan oleh syaikh kami dalam al-Irwa ', 



~ssa, Dari lbnu Abbas ~, ; 
o,.... J O ,,,,,, ~0 ,,,,, ,,,,, S:, -=·'\. ~'I -\l•\1; ~'.°::I\ .; ·J1~-;- 1; 0 .::11 "'; ;~1 ;i/llii;;:: q11 ~1 'u ~ ... aJ • '.J"' l.!I • i-Y'-' 0-° . UUI '~ \.> --'Y ~ . '-> <3:' ~ <S:"" u ,.... .... ,.... ....... ...!, 

,,,,. ~,;, ,.... l J ,.... ,;, J,... 

:~W -½~ ~i_;1 ~l c.;.;J ,~ ~I J~ :J~ Ye.JI~ :~W 
; ; 

:?.-t ~j '~ :J~ y~ ,~t 
"Bahwasanya Nabi g bertemu dengan satu rombongan di 

Rauha ', lalu beliau bertanya, 'Siapakah orang-orang ini?' Mereka 
menjawab, 'Kaum Muslimin,' lalu mereka balik bertanya, 'Siapa
kah Anda?' Beliau menjawab, 'Rasulullah g_' Lalu seorang wanita 
mengangkat seorang bayi kepada beliau dan berkata, 'Apakah 
(anak kecil) ini boleh berhaji?' Maka beliau menjawab, 'Ya, dan 
Anda mendapat pahala'." 

Diriwayatkan oleh Muslim. 1158 

~5841> Juga dari beliau (Ibnu Abbas~), 

'F~J.. ~ fi.;1 ~~~ ,~ ~' J~ J~:?~ ~~:;. j 1.~,1 0~ 
0 J ,.... ,.... J, 0 

I ~::I\~ J O
; ~ & fl\ 1::..:_; ,d\51:~; l": 0 l\5li,:: ·1 ~::I\ 1:::__~ 

i..r--- . :, ~ - ~ <S:"" U---:-.J ; " ~ ..., '+.:"'~ " i..r--- u-:-,.... ..... ..;. .... ,.... 
o l ,.... ,.... l ,.... ,,,,. _o ,,,.. 

I · o.)\.::.c Jc;; ~\ ~ " ~I,~\ J0 
'; t; :~W, "~I ~:: I\ JI ~;; ,; ; J~ u~ ; ~.J " -_;>- ~ ~ .. ,... ..... ,,,.. .... ,,..., 

,~· ;,: :J;~ y~ ~&, tt ,~\::I\ Jc;; ,!.'l; '1 ,\"' 0 
(" ~ ~ ~t ~ ;t . ,.... __. 1Y . .. ~ .. ~ '_) 

; "; 

o ; I 

.t_l~_;ll ~ ~ ~~j 
"Al-Fadhl bin Abbas pemah dibonceng oleh Rasulullah g_ 

Lalu datanglah seorang wanita dari Khats'am, maka al-Fadhl 
memandangnya, dan wanita itu pun memandangnya, Nabi g 
memalingkan wajah al-Fadhl ke arah lain. Lalu wanita tersebut 
berkata, 'Wahai Rasulullah, sesungguhnya kewajiban yang di
wajibkan Allah kepada hamba-hambaNya dalam ibadah haji 
telah menjumpai ayahku yang sudah tua, di mana dia tidak 
mampu duduk di atas kendaraan, apakah boleh aku menghaji-

4/162. 
1158 Diriwayatkan oleh Muslim, 2/97 4. 



kannya?' Maka beliau bersabda, 'Ya.' Dan hal ini terjadi pada 
waktu Haji Wada'." 

Muttafaq 'alaih, dan lafazhnya adalah miUk al-Bukharl.1159 

~585~ Juga dari beliau (lbnu Abbas ~), 
,,,,, ,.,. ,;. l ,,,,., ,,,,,, ,,,,,, ,;. ,,,,,,,;. ,f?- 01 ~jli ~I 0l :~W ,~ ~I Jl ~;~ i:~ (y ;~\ 01 

,,, ,, ,,,,. ,,,,,, ,,,,,, 
.,,,._ ,,,,., ,:. ,:. 0 a ,,,. ., J $,,.,,,J:. ,,.,,, ,,,,., ,,,,,, 

0~ _jl ~GI'~~'~ :J\J ~~'.C ~t:;\ ,~\_; ~ t?-~ 
o ,;. l l 0 J J ,;. l 

\{..-\I t.., \ ,.,, \-:' ..,.,, \ \ '"\ n'"""" ,:: •?'\ !J •..- ,I"'\ tc=-, 
-e-\3 .YI.;~ ;,wu, ,.w ~ 1~\3 ~ '0=~ ~ '-> 

"Bahwasanya seorang wanita dari Juhainah datang kepada 
Nabi ~ dan berkata, 'Sesungguhnya ibuku telah bemadzar un
tuk berhaji, namun belum berhaji sampai dia meninggal, apakah 
saya harus melaksanakan haji untuk menggantikannya?' Beliau 
menjawab, 'Ya, berhajilah kamu menggantikannya, apa penda
patmu bila ibumu tersebut menanggung hutang, apakah kamu 
akan membayamya? Tunaikanlah (hak) Allah, karena hak Allah 
lebih berhak ditunaikan secara penuh." 

Dhiwayatkan oleh al-Bukhari. 1160 

~586~ Juga dari beliau, beliau berkata, Rasulullah ~ bersabda, 
J$, ! ~,,,, ,;. ,,.. 0 ,,,,, J$, ..w:. ~\ .... ' .... ~I~ r:, .... ~\ ~ ,~\ ~ r:! ,r:-- .,, -- ~\ 

~· "~lS?. ~u--" __ c-;~~~" , ,,, ,--
,t". ~ ,°\ ,~ ' 

-- • "'1 ~ :z ,,,,, ~:z ,,,.. 0 ~, ~\_;j ,,,,, 0 ,:.\ :z t :z,, 
-~? . . " '-' "" ~- ~ ~ 

"Siapa saja anak bayi yang telah berhaji kemudian men
capai umur berdosa (baligh), maka dia harus berhaji lagi. Dan 
siapa saja hamba sahaya yang telah berhaji kemudian dimer
dekakan, maka dia harus berhaji lagi." 

Dhiwayatkan oleh lbnu Abi Syaibah dan al-Baihaqi, dan para perawi

nya fli"lab, hanya saja masih diperselisibkan tentang status mm:fu'nya hadits 
ini, dan yang terjaga hadits ini adalah JJUJIUfqf.1161 

1159 Diriwayatkan oleh al-Bukhari, 2/163; dan Muslim, 2/973. 
1160 Diriwayatkan oleh al-Bukhari, 3/23. 
1161 Shahih: Diriwayatkan oleh lbnu Abi Syaibah dan al-Baihaqi, 4/325 dan 5/179, 



~587, Juga dari beliau, beliau berkata, 

\':~':-- '11 "\,- 0
~ ~!J,,, f,,,\~ 1 ·J'o!.,-~ ~ ~\ J,-o J,- ! o ,-

~_) .. ~~ • •J u~ • ~ • M ';'.J ,- ~_) (__,.• ~'41 ,, ~ ,, 
,... ,,., i ~ -;. 0 J, ,.., O; J, 

J°'-- \; :JW 1~ --w, .--~ 0 ~ ---- :11 ;1°--1\ ·w :1--, .--~ 0

~ 
~_) M U-:-.J i ~.r- '-? ,- e !; '...r-' ~ ,' _., ~.r- _., 
,.,., ~?,. .-: ? ,.,, ,, 0 _.,;, f,1/ ~,... J:. ,,,,, ' 

:Jli "bj lb §jj.c ~~I ~,,µ ,~b- 4.?- l}~I 0b '~\ 
.~\--

0

\ ,,,, ~'" ,j.µ;JI --~er -- --
"Aku telah mendengar Rasulullah ~ berkhutbah. Beliau 

bersabda, 'Janganlah seorang laki-laki berduaan dengan seorang 
wanita, kecuali ada mahram bersama wanita tersebut, dan ja
nganlah wanita bepergian, kecuali bersama mahramnya.' Lalu 
seseorang bangkit dan berkata, 'Wahai Rasulullah, sesungguh
nya istriku berangkat haji, sedangkan aku mendapat tugas dalam 
perang ini dan itu.' Maka beliau bersabda, 'Pergilah dan berhaji
lah bersama istrimu'." 

Muttafaq 'alaih, dan lafazhnya adalah milik Muslim.1162 

~588, Juga dari beliau, 
,... J ,... ,,,,., ,.., J, ;:; ,,,,,,-;. 

:Jli y~;._i :_; :Jli ,~;..i ::.J, ~ :J_ji; ~_) Ef'· ~ ~\ 01 
~ :Jli ,1 :Jli y~ ::.J, ~ :Jli '~ ~; jl ,1163[~J ti 

.~;.l ::J, ~? '~ ::J, 
"Bahwasanya Nabi ~ mendengar seorang laki-laki berkata, 

'Labbaik 'an Syubrumah (Aku memenuhi panggilanmu untuk haji 
mewakili Syubrumah).' Lalu Nabi ~ bertanya, 'Siapa Syubrumah 
itu?' Dia menjawab, 'Saudara[ku] atau kerabatku.' Lalu beliau 

clan beliau membenarkan status kemauqufennya. Syaikh kami membahas 
secara panjang lebar tentang takhrij haclits ini clalam al-Irwa ', 4/159, clan 
beliau berkata, "Ringkasnya aclalah: bahwa haclits ini shahih sanadnya, baik 
secara ma-rfu' maupun mauquf, clan riwayat yang ma-rfu' memiliki syahid 
(riwayat penguat) clan mutabi' (riwayat penclukung) yang membuat haclits 
ini menjacli kuat. 11 

1162 Diriwayatkan oleh al-Bukhari, 3/24; clan Muslim, 2/978. 
1163 Tambahan clari naskah C. 



bersabda, 'Apakah engkau sudah pemah berhaji untuk dirimu?' 
Maka dia menjawab, 'Belum.' Lalu Nabi ~ bersabda, 'Berhajilah 
<lulu untuk dirimu baru kemudian berhaji mewakili Syubrumah'." 

Diriwayatkan oleh Abu Dawud clan lbnu Majah, serta dishahihkao oleh 

lbnu ffibban, namuo yang rajih menurut Imam Ahmad, hadits ini adalah 
mauqqf.1164 

~589, Juga dari beliau, beliau berkata, 

~ ,,!~\ --w ,.:.--1.1 ~&:/~ ,--.::s- ~\ q I :J,,W ~ ~\ JJ 0 J,, \;:~ LT i C I " . Ui,; -",, ~_) • 
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"Rasulullah ~ berkhutbah kepada kami. Beliau bersabda, 

'Sesungguhnya Allah telah mewajibkan haji atas kalian.' Lalu 
bangkitlah al-Aqra' bin Habis seraya berkata, 'Apakah untuk 
setiap tahun, wahai Rasulullah?' Beliau menjawab, 'Seandainya 
aku mengatakan, 'Ya,' tentulah hal itu akan (menjadi) wajib (se
tiap tahun). Haji itu sekali dan selebihnya adalah sunnah'." 

1164 Shahih: Diriwayatkan oleh Abu Dawud, 2/161; lbnu Majah, 2/969; dan lbnu 
Hibban, 9/300. 
Saya katakan, Hadits ini dinyatakan berillat dengan beberapa illat, namun 
syaikh kami menshahihkannya dan beliau berhasil menelusuri jalan-jalan 
periwayatannya dalam al-Irwa ', 4/171 dengan sangat bagus dan memberi 
banyak faidah, dan saya memiliki bagian dalam pengumpulan jalan-jalan 
periwayatannya dan takhrijnya, yang secara ringkas bahwa hadits ini shahih 
dengan lafazh, 
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"Nabi Ji!; mendengar seorang laki-laki yang mengatakan, 'Aku memenuhi 
panggilanMu (sebagai perwakilan) dari Syubrumah.' La,/u Nabi Ji!; bersabda, 
'(Apakah) kamu (sendiri) sudah menunaikan haji?' Dia menjawab, 'Belum.' 
Beliau bersabda, 'Berhajilah untuk dirimu, kemudian berhajilah (sebagai 
perwakilan) dari Syubrumah'." 



Dirlwayatkan oleh Imam yang Lima, kecuali at-Tirmidzi1165
, dan asal 

hadits ioi ada dalam riwayat Muslim darl hadits Abu Hurairah ~.1166 

1165 Shahih: Diriwayatkan oleh Ahmad, 1/290; Abu Dawud, 2/139; an-Nasa'i, 
5/110; dan Ibnu Majah, 2/963; serta dishahihkan oleh syaikh kami dalam 
al-Irwa ', 4/150. 

1166 Diriwayatkan oleh Muslim, 2/975. 
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~590~ Dari Ibnu Abbas ~, 
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"Bahwasanya Nabi ~ telah rnenetapkan miqat: Dzul Hulai
fah untuk penduduk Madinah, al-Juhfah untuk penduduk Syarn, 
Qarnul Manazil untuk penduduk Najd, dan Yalarnlarn untuk 
penduduk Yarnan. Miqat-miqat ini untuk penduduk kota-kota 
tersebut dan untuk orang dari luar daerah tersebut yang rnele
watinya, dari orang yang ingin berhaji dan urnrah. Sedangkan 
penduduk yang ternpat tinggalnya lebih dekat daripada miqat
miqat tersebut, rnaka miqatnya dari ternpatnya, sarnpai penduduk 
Makkah dari Makkah miqatnya. '' Muttafaq 'alaih.1167 

~591 ~ Dari Aisyah 1$,, 

1167 Diriwayatkan oleh al-Bukhari, 2/165; dan Muslim, 2/838-839. 



"Bahwa Nabi ~ menentukan miqat untuk penduduk Irak 
di Dzatu 'lrqin." 

Diriwayatkan Abu Dawud dan an-Nasa'i.1168 Asal hadits ini ada di 

Shahlh MusHm dari hadits Jabir, hanya saja perawinya ragu apakah hadits 

ini mtufd atau tidak. 1169 

Sedangkan dalam [Shahih]1170 al-Bukhari, 
,.. ,.. 
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"Bahwasanya Umarlah yang menetapkan Miqat Dzatu 
'lrqin. "1171 

Dan dalam riwayat Ahmad, Abu Dawud, serta at-Tirmidzi, 
dari Ibnu Abbas, 

"Bahwa Nabi ~ telah menentukan miqat penduduk daerah 
timur (Ahlul Masyriq) al-'Aqiq."1172 

1168 Shahih: Diriwayatkan oleh Abu Dawud, 2/143; dan an-Nasa 'i, 5/124, 125, 
serta dishahihkan oleh syaikh kami dalam al-lrwa ', 4/176. 

1169 Diriwayatkan oleh Muslim, 2/841. 
Saya katakan, Syaikh kami menyebutkan dalam al-Irwa ', 4/176 bahwa al
Baihaqi meriwayatkannya dengan sanad yang shahih tanpa ada keraguan, 
dan beliau mengisyaratkan bahwa al-Hafizh berkata dalam al-Fath., 3/309, 
"Hadits ini memiliki beberapa 'S)lahid yang hadits ini menjadi kuat dengan
nya." 

1170 Tambahan dari naskah C. 
1171 Diriwayatkan oleh al-Bukhari, 2/166. 
1172 Mun.km: Diriwayatkan oleh Ahmad, 1/344; Abu Dawud, 2/143; dan at-Tir

midzi, 3/194; serta dinyatakan memiliki illat oleh syaikh kami dalam al-Irwa ', 
4/180 disebabkan terputus sanadnya dan lemahnya Yazid bin Abu Ziyad (w. 
136 H). 



~592~ Dari Aisyah ~, beliau berkata, 

~; ,;;
0 

J 1;.t ~; \~ j 4Y b;'I ~ ;\c ~ ~I J 0 
J; ;; ~;-; /) ~ v 0-° ; ~ '.Y ; · i _,J ; ;~.J e .:_;:> 

0,. l J, ~~ ~i .,.- ~~ ,.:.--.LL~ ~I J0 
'; 1;.1; ,~ 1;.1 ~; G...o; ,;; 0

'; ~ 1;.1 ~; ~:. -"; ~.Jv~ ~:.v 0-° /J ~.J~:.v 0-° 
; 0 0 ~ ~ ~ ..... ~ ~ ~ i .... :~ :ti ~;·:.11; !-l..l ;;: •1 ~ 1;.1 ~; \;I; 1.:::.~ O;OJ 1;.1 ~; I;\.; ,'..r--'~~t:-".J~:.vu-° ~u-"-~vu-° 

!, 
• ~q\l Jo; -;t ~; 1•1.....
~ i.>:U ls>"~ 

"Kami keluar (berangkat) bersama Rasulullah ~ pada tahun 
Haji Wada'. Di antara kami ada yang berihram untuk umrah, 
ada yang berihram untuk haji dan umrah, serta ada yang hanya 
berihram untuk haji saja. Sedangkan Rasulullah ~ berihram 
untuk haji. Adapun yang berihram untuk umrah, maka berta
hallul; dan yang berihram untuk haji saja atau menyatukan haji 
dan umrah sekaligus, maka tidak bertahallul sampai Hari Raya 
Kurban." Muttafaq 'alaih.1173 

1173 Diriwayatkan oleh al-Bukhari, 2/175; dan Muslim, 2/873. 





~593, Dari Ibnu Umar ~, beliau berkata, 
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"Rasulullah ~ tidak berihram, kecuali dari masjid." 
Muttafaq 'alaih.1174 

~594, Dari Khallad bin as-Sa 'ib, dari bapaknya ., bahwasanya 
Rasulullah ~ bersabda, 
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"Jibril telah mendatangiku, lalu memerintahkanku untuk 
memerintahkan para sahabatku agar mereka meninggikan suara 
mereka dalam Ihlal (Talbiyah)." 

Diriwayatkan oleh Imam yang Um.a. dan disbabihkao oleh at-Thmidzi 

dan lbnu Hibban.1175 

1174 Diriwayatkan oleh al-Bukhari, 2/168; dan Muslim, 2/843. 
1175 Shahih: Diriwayatkan oleh Ahmad, 4/55; Abu Dawud, 2/162; an-Nasa'i, 

5/162; at-Tmnidzi, 3/191; lbnu Majah, 2/975; dan lbnu Hibban, 9/111. Syaikh 
kami berkata dalam al-Misykah, 2/781, "Sanadnya shahih.11 



~595~ Dari Zaid bin Tsabit ~, 
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''Bahwasanya Nabi * melepas pakaian (berjahit) untuk ihlal 
(niat ihram) dan mandi." 

Diriwayatkan oleh at-Tirmidzi, dan beliau mengha-aokaoo)'Jl.1176 

~596~ Dari Ibnu Umar 1$,, beliau berkata, __ 
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"Bahwasanya Rasulullah * pernah ditanya, 'Pakaian apa 
yang dikenakan orang yang berihram?' Maka beliau menjawab, 
'J anganlah kalian memakai gamis, sorban, celana, burn us Gu bah 
yang disambung tutup kepala) dan jangan juga khuf, kecuali se
orang yang tidak mendapatkan sepasang sandal, maka pakailah 
khuf, dan hendaklah dia memotong keduanya hingga di bawah 
mata kaki, dan janganlah mengenakan pakaian yang diolesi 
minyak wangi Za 'Jaran dan Warsll79'." 

Muttafaq 'alaih, dao lafazhoya adalah milik Muslim. 1180 

1176 Shahih lighairihi Diriwayatkan oleh at-Tirmidzi, 3/192 dan dishahihkan 
oleh syaikh kami dalam Shahih at-Tirmidzi, 1/250. 

1177 Dalam naskah C tercantum, cr-4 -1 "Hendaklah dia tidak memakai". 
1178 Dalam naskah C tercantum, .:J;.;. 
1179 (Wars adalah nama tumbuhan berwarna kuning berbau wangi dipakai se

bagai bahan celup. Llhat Fiqh al-Islam, 4/ 48. Ed. T.). 
1180 Diriwayatkan oleh al-Bukhari, 2/169; dan Muslim, 2/834. 



"Aku dahulu pernah mengoleskan minyak wangi untuk 
Rasulullah ~ untuk ihramnya sebelum beliau berihram, dan 
untuk tahallulnya sebelum beliau thawaf di Ka'bah." 

Muttafaq 'alaih. ns1 

~5981 Dari Utsman bin Affan ., bahwasanya Rasulullah ~ ber
sabda, 

-~ '1-- ,.!.<'~~ '1-- /. :_-'\\ .!.<'~: '} 
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"Seorang yang sedang berihram tidak boleh menikah, me
nikahkan, dan meminang." Dirlwayatkan oleh Muslim.1182 

~5991 Dari Abu Qatadah al-Anshari ., tentang kisah perburuan
nya terhadap zebra (himar wahsyi), di mana beliau sedang tidak 
berihram, beliau berkata, 
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"Rasulullah ~ bertanya kepada para sahabat beliau di mana 
mereka sedang dalam keadaan berihram, 'Apakah ada salah 
seorang dari kalian yang menyuruhnya atau memberikan isyarat 
kepadanya dengan sesuatu (untuk melakukan perburuan ter
sebut)?' Mereka menjawab, 'Tidak.' Beliau bersabda, 'Makanlah 
daging yang masih tersisa'." Muttafaq 'alaih.1183 

~6001 Dari ash-Sha'b bin Jatstsamah al-Laitsi ., 
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"Bahwa dia telah menghadiahkan seekor zebra untuk Rasu
lullah ~ pada saat beliau tengah berada di Abwa' atau Waddan, 
maka beliau menolaknya dan bersabda, 'Kami tidak menolak 

1181 Diriwayatkan oleh al-Bukhari, 2/168; dan Muslim, 2/846. 
1182 Diriwayatkan oleh Muslim, 2/1030. 
1183 Diriwayatkan oleh al-Bukhari, 3/16; dan Muslim, 2/854. 



pemberianmu, melainkan karena kami sedang berihram'." 

Muttafaq 'alaih. 1184 

~6013'> Dari Aisyah ~, beliau berkata, Rasulullah ~ bersabda, , 
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"Ada lima binatang yang semuanya adaiahfasiq, boleh 

dibunuh di luar tanah haram (tanah suci) dan di dalam tanah 
haram, yaitu kalajengking, burung rajawali, burung gagak, tikus, 
dan anjing yang suka menggigit." Muttafaq 'alaih.1185 

~6023'> Dari lbnu Abbas ~, 
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"Bahwasanya Nabi ~ berbekam dalam keadaan berihram." 
Muttafaq 'alaih.1186 

"Aku dibawa kepada Rasulullah ~ dalam kondisi kutu ber
tebaran di wajahku. Lalu beliau bersabda, 'Aku tidak menyangka 
sakit yang menimpamu telah sampai pada batas yang aku lihat 
ini, (apakah) kamu (bisa) mendapatkan seekor kambing?' Aku 
menjawab, 'Tidak.' Beliau bersabda lagi, 'Puasalah tiga hari atau 
berilah makan enam orang miskin, setiap orang miskin setengah 

1184 Diriwayatkan oleh al-Bukhari, 3/16; dan Muslim, 2/850. 
1185 Diriwayatkan oleh al-Bukhari, 3/17; dan Muslim, 2/857. 
1186 Diriwayatkan oleh al-Bukhari, 2/19; dan Muslim, 2/862. 
1187 Dalam naskah B dan C tercantum, ~\ "apakah kamu mendapatkan". 



sha' . " Muttafaq 'alaih.1188 

~604, Dari Abu Hurairah ~, beliau berkata, 
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"Ketika Allah menaklukkan kota Makkah untuk RasulNya 

~, Rasulullah ~ berdiri di hadapan manusia, lalu bertahmid dan 
memuji Allah, kemudian bersabda, 'Sesungguhnya Allah telah 
menahan pasukan bergajah dari Makkah, dan memenangkan 
RasulNya serta kaum Mukminin atasnya, dan sesungguhnya 
Makkah tidak dihalalkan bagi seorang pun sebelumku, dan ha
nya dihalalkan bagiku sesaat di siang hari, sesungguhnya Makkah 
tidak akan dihalalkan untuk seorang pun setelahku. Oleh karena 
itu, tidak boleh dibuat lari hewan buruannya, tidak boleh dipo
tong tumbuhan berdurinya, tidak dihalalkan mengambil barang 
temuannya (luqathah), kecuali bagi orang yang ingin mengumum
kannya. Siapa yang keluarganya terbunuh, maka dia memiliki 
yang terbaik dari dua pilihan (qishash atau diyat).' Lalu al-Abbas 
berkata, 'Kecuali pohon Idzkhir1189, wahai Rasulullah, karena kami 
biasa menjadikannya (sebagai penutup) untuk (lubang-lubang 
kecil) kuburan dan (atap) rumah kami.' Maka beliau menjawab, 

1188 Diriwayatkan oleh al-Bukhari, 3/13, dan lafazh ini adalah miliknya; dan Mus
lim, 2/862. 

1189 (Idzkhir merupakan tumbuhan yang terkenal oleh penduduk Makkah, ber
bau wangi, memiliki akar yang terpendam dalam, dan rantingannya meman
jang kecil-kecil. Llhat Fiqh al-Islam, 4/78. Ed. T.). 



'Kecuali pohon Idzkhir'." Muttafaq 'alaih. 1190 

~605~ Dari Abdullah bin Zaid bin Ashim ~, bahwa Rasulullah 
ffi bersabda, 
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" -~i~ 
"Sesungguhnya Ibrahim telah menjadikan Makkah tanah 

haram dan berdoa untuk penduduknya, dan aku menjadikan 
Madinah tanah haram sebagaimana Ibrahim menjadikan Makkah 
tanah haram, dan sesungguhnya aku berdoa (untuk penduduk 
Madinah) pada sha' dan mudnya dengan dua kali lipat dari apa 
yang Nabi Ibrahim doakan untuk penduduk Makkah." 

Muttafaq 'alaih. 1192 

~606~ Dari Ali bin Abi Thalib ~, beliau berkata, Rasulullah ffi 
bersabda, 

,,,,,, ,,, ti J. 0 o, 
o,. JI o, -:o,, ~ !91,,,, .tii~\ ·._;Y ~ ?' 0'::-: i '? " ,, 

"Madinah adalah tanah haram antara gunung 'Air sampai 
Tsaur." Diriwayatkan oleh Muslim. 1193 

1190 Diriwayatkan oleh al-Bukhari, 3/164-165; dan Muslim, 2/988. 
1191 Dalam naskah B tercantum, h "seperti". 
1192 Diriwayatkan oleh al-Bukhari; 3/88; dan Muslim, 2/991, dan lafazh ini adalah 

miliknya. 
1193 Diriwayatkan oleh Muslim, 2/995. 

Catatan penting: Al-Hafizh menisbatkan haclits ini dalam al-Fat/J., 1/205 ke-
pada al-Bukhari dan Muslim, dan inilah yang benar; karena hadits ini telah 
diriwayatkan oleh al-Bukhari, 8/192, dan sepertinya al-Hafizh di sini berubah 
pikiran dengan tidak menyandarkannya kepada "Muttafaq 'alaih" karena 
lafazh Jj J! "menuju Tsaur' dalam naskah-naskah Shahih al-Bukhari ber
beda-beda; 'maka di antara mereka ada yang mengatakan Jj Jt "menuju 
Tsaur', dan ada juga yang mengatakan, 1:is Jt "menuju demikian" sebagai-
mana disimpulkan dari naskah al-Yunini. , 





1194 Dalan1 naskah A tercantum, ~ ''jalan atau tempat berkumpul", dan kedua
nya benar. 

1195 Dalan1 naskah B dan C tercantum, ~T 4 "wahai". 



,., J :::: ,,,, ,,,,,. ,, J ,,;. ,,, J, ,,,,, 

~ '~ jj~ ,r, ~ JI J;- ,~\ F 0i ~ 2:J 
;~\ Jt j;- 'L>~\ §~I jc t_:j. J1 ~_;}I j;_)ijl ~ 

*; ; 

,~ o~ 1t ;; -'_:.2_~ ,u~ •; ~~;,;- ,0;~ ~I\~ ""\\ ; ,, l1 L J:.---:. ,, " ~ ~ .:~ ; l?:' 
,,,,, 0 ,,,,, ,,,,. J, O 00 

'~ ,_p, Jl J~\ ~ '½?:?\ii ~ ~ ~j '~~\ ~ ~ 
.J. ~?,,,,. ~ 0 ,,,., t ' J ., 

.--~l':'..I\ ~ t.~l ,c...:::J\ JI ,;- \1\:; ~ .ilil J0 
,,, ~-- ~ .. 

~ ;.is---*· .. i,..,c -'-'; ~.).;'.Ji' 

"Bahwasanya Rasulullah ~ berhaji lalu kami berangkat ber
samanya, sehingga ketika kami sampai di Dzul Hulaifah, Asma' 
binti Umais melahirkan. Maka Rasulullah ~ bersabda (kepada 
Asma'), 'Mandilah dan balutlah dengan kain1196 kemudian ber
ihramlah!' Rasulullah ~ lalu shalat di masjid kemudian mengen
darai al-Qashwa' (unta beliau), sampai ketika untanya tersebut 
telah tegak di dataran al-Baida ', beliau bertalbiyah dengan tauhid, 

'Aku penuhi panggilanMu, ya Allah, aku penuhi pang
gilanMu. Aku penuhi panggilanMu, tidak ada sekutu bagiMu, 
aku penuhi panggilanMu. Sesungguhnya segala puji, nikmat, 
dan kerajaan hanya milikMu, tidak ada sekutu bagiMu.' 

Sehingga ketika kami sampai di Ka'bah, beliau mengusap 
rukun (Hajar Aswad) lalu berlari kecil tiga putaran, dan berjalan 
pada empat putaran (setelahnya). Setelah itu beliau mendatangi 
Maqam Ibrahim dan shalat. Kemudian beliau kembali ke rukun 
(Hajar Aswad), dan mengusapnya, kemudian keluar dari pintu 
menuju bukit Shafa. Ketika telah dekat dari bukit Shafa beliau 
membaca Firman Allah, 'Sesungguhnya Shafa dan Marwah 
adalah sebagian dari Syi'ar Allah.' (Al-Baqarah: 157), (dan meng
ucapkan), 'Aku memulai dengan apa yang telah Allah memulai 
dengannya.' 

Lalu beliau mendaki bukit Shafa hingga melihat Ka'bah, 
lalu menghadap kiblat dan mentauhidkan Allah serta bertakbir, 
seraya mengucapkan, 

1196 Dalam naskah B tercantum, ~lj '-:-' ~ "dengan satu baju", dan lafazh ~lj "satu" 
tidaklah terdapat dalam ash-Shaliih: 



'Tidak ada tuhan yang berhak disembah, kecuali Allah 
semata, tidak ada sekutu baginya, hanya baginya keraj aan, 
hanya baginya segala puji, dan Dia Mahakuasa atas segala se
suatu. Tidak ada tuhan yang berhak disembah, kecuali Allah 
[semata]1197, Dia telah memenuhi janjiNya, telah memenang
kan hambaNya, dan telah mengalahkan pasukan-pasukan 
musuh sendirian.' 

Kemudian beliau berdoa tiga kali di sela-sela hal itu. 

Kemudian beliau turun menuju bukit Marwah1198 hingga1199 

kedua telapak kaki beliau menginjak dasar lembah1200, sampai 
ketika beliau mendaki1201, beliau berjalan ke arah1202 Marwah. 
Dan beliau melakukan di bukit Marwah sebagaimana yang beliau 
lakukan di bukit Shafa .... " 

-Lalu beliau (Jabir ~) menyebutkan hadits ini, dan di da
lamnya-: "Ketika Hari Tarwiyah tiba, mereka berangkat ke Mina, 
dan Nabi ~ berkendaraan menuju Mina, lalu di sana beliau 
melaksanakan Shalat Zhuhur, Ashar, Maghrib, Isya, dan Shubuh. 

Kemudian (setelah Shubuh) beliau diam (di tempat) seben
tar sampai matahari terbit, lalu berangkat (meninggalkan Mina) 
hingga beliau datang ke1203 padang Arafah, dan beliau telah 
mendapati ada kemah yang dipasang untuknya di Namirah, lalu 
beliau pun singgah di sana. Hingga ketika matahari tergelincir, 
beliau memerintahkan agar al-Qaswa' dipersiapkan, maka pelana
nya dipersiapkan untuknya, lalu beliau berangkat lagi hingga 

1197 Tambahan dari naskah B, dan ini sesuai dengan lafazh yang terdapat dalam 
ash-Shahih. 

1198 Dan dalam naskah C tercantum • -·, i1 J, 1 ~I : J '' • t "kemudian beliau turun ' ,Jr- ; ,:r, J' r-' 
dari Sha/a menuju Marwah", sedangkan yang terdapat dalam ash-Shahih dan 
naskah A serta B adalah lafazh yang telah saya tetapkan di atas. 

1199 Dalam ash-Shahih tercantum, 111 J;-. "hingga ketika". 
1200 Dalam ash-Shahih tercantum, ~ "beliau melakukan sa'i". 
1201 Demikian yang tercantum dalam ketiga manuskrip, sedangkan dalam ash

Shahih tercantum, t;~ "kedua (ka~inya) naik". 
1202 Dalam ash-Shahih tercantum, i_.,.;J1 J\ J;-. "hingga beliau mendatangi Marwah". 
1203 Dalam naskah B tercantum, J\ ~IJ 111 J;-. "hingga apabila (matahari) telah 

tergelincir, beliau mendatangi", sedangkan yang terdapat dalam ash-Shahih 
dan naskah A serta C adalah lafazh yang telah saya tetapkan di atas. 



mendatangi dasar lembah dan berkhutbah di hadapan manusia, 
[kemudian adzan dikumandangkan]1204 lalu iqamah berikut 
Shalat Zhuhur kemudian iqamah lagi dan Shalat Ashar, dan 
beliau tidak shalat di antara kedua shalat tersebut. 

Setelah itu beliau menaiki untanya kembali sampai beliau 
tiba di tempat wuquf (Arafah), dan menambat untanya al-Qashwa' 
pada batu-batu di bawah Jabal Rahmah, dan menjadikan jalan 
pejalan kaki di hadapannya serta menghadap kiblat. Rasulullah 
~ masih berwuquf sampai matahari terbenam dan warna kuning 
kemerahan hilang sedikit sampai hilang lingkaran mataharinya. 

Setelah itu beliau beranjak (meninggalkan Arafah) dan 
mengencangkan tali kekang al-Qashwa' sampai kepalanya me
nyentuh tempat injakan kaki pelana, dan beliau memberi isyarat 
dengan tangan kanannya, 'W ahai manusia, tenanglah, tenanglah.' 
Setiap kali mendapati dataran tinggi (bukit), beliau mengendur
kan kekangannya sedikit agar untanya dapat naik. (Ini beliau 
lakukan) sampai di Muzdalifah, lalu beliau shalat di sana Maghrib 
dan Isya dengan satu adzan dan dua iqamah, dan beliau tidak 
shalat sunnah di antara dua shalat tersebut. 

Kemudian beliau tidur sampai terbit £ajar, lalu beliau Sha
lat Shubuh ketika telah jelas waktu Shubuh bagi beliau dengan 
satu adzan dan satu iqamah. 

Kemudian beliau mengendarai (unta beliau) sampai tiba 
di al-Masy'aril Haram, lalu beliau menghadap kiblat, berdoa, 
bertakbir, dan bertahlil.1205 Beliau terus berdiri seperti itu sampai 
langit menguning sekali. Kemudian beliau bergerak sebelum 
matahari terbit hingga tiba di dasar lembah Muhassir, maka be
liau sedikit mempercepat jalannya. Kemudian beliau mengambil 
jalan tengah yang berujung pada Jumrah yang besar (Aqabah). 
Sesampainya beliau di Jumrah yang terletak di dekat pohon, 
beliau melemparnya dengan tujuh batu kecil sambil bertakbir 

1204 Tambahan dari naskah C, dan ini sesuai dengan lafazh yang terdapat dalam 
ash-Shahih. 

1205 Dalam ash-Shahih tercantum, ;;.;. jj m;. j ; ft. j ;i;.ti "maka beliau berdoa kepada
Nya, membesarkan NamaNya, mengucapkan tahlil untukNya, dan mentauhid
kanNya". 



pada setiap lemparan batunya. Kerikil tersebut seukuran dengan 
biji kacang merah,1206 dan beliau melemparnya dari dasar lembah. 

Kemudian beliau beranjak ke tempat penyembelihan lalu 
menyembelih. Kemudian Rasulullah ~ mengendarai untanya, 
lalu bergerak menuju Baitullah (lalu Thawaf Ifadhah di Ka'bah) 
dan Shalat Zhuhur di Makkah. 11 

Dirlwayatkan oleh Muslim secara panjang lebar.1207 

"Bahwasanya Nabi ~ apabila telah selesai dari talbiyahnya 
pada haji atau umrah, beliau memohon kepada Allah keridhaan
Nya dan surga, serta memohon perlindungan dengan rahmat
Nya dari api neraka. 11 

Diriwayatkan oleh asy-Syafi'i dengan sanad yang dhaif.1208 

~609~ DariJabir~, beliau berkata, Rasulullah~ telah bersabda, 
0 ~ , 

,~li c.JJjj ,~t;.-d ~ G~\j ,~ ~ ~j ,~li b~ 
{i i,,. (i ,,,, o,,,, {i ~1 J,,,, 

-' iii~~ ~j ,~li ,~.ojj ,~_;; ~ lj;.c,j 

1206 Dalam ash-Shahih tercantum, ~Ll1 ~ ~ ~w.;. Js --11 (bertakbir) bersama 
setiap lemparan batu darinya, yaitu (seperti) batu -ke~kil untuk ketapel", se
dangkan dalam naskah A dan B adalah lafazh yang saya tetapkan di atas. 
Dan dalam naskah C tercantum, ~Ll1 ~w.;. ~ ~w.;. Js 11 (bertakbir bersama) 
setiap lemparan batu, yaitu seperti batu kerikil untuk ketapel". 

1207 Diriwayatkan oleh Muslim, 2/886. 
1208 Dhaif: Diriwayatkan oleh asy-Syafi'i, 1/307. Al-Hafizh berkata dalam at-Tal

khish al-Habir, 2/240, "Dalam sanadnya terdapat Shalih bin Muhammad bin 
Abi Za'idah Abu Waqid al-Laitsi, dan dia adalah orang Madinah yang dhaif. 
Adapun Ibrahim binAbi Yahya, perawi (meriwayatkan hadits) darinya, maka 
dia tidak sendirian dalam meriwayatkannya, bahkan dia dimutaba'ah pada 
hadits tersebut oleh Abdullah bin Abdullah al-Umawi yang diriwayatkan oleh 
al-Baihaqi dan ad-Daraquthni. 11 Syaikh kami berkata sebagaimana dalam 
Hidayah ar-Ruwah, 3/54, "Dalam keadaan bagaimanapun, hadits ini dhaif. 11 



11Aku menyembelih di sini, dan Mina semuanya adalah 
tempat menyembelih, maka sembelihlah kalian di tempat tinggal 
kalian. Aku wuquf di sini, dan padang Arafah semuanya adalah 
tern pat wuquf. Aku juga wuquf di sini, dan Muzdalifah semua
nya adalah tern pat wuquf .11 Dirlwayatkan oleh Muslim.1209 

~610~ Dari Aisyah ~, 

-~ i:J ~ t__;J-j ,~)l1t ~ ~~ ~ Jl ;~ \j ~ ~\ 0t 
~~ 

11Bahwasanya Nabi ~ ketika datang ke Makkah, beliau 
masuk dari sebelah atasnya dan keluar dari sebelah bawahnya. 11 

Muttafaq 'alaih.1210 

11Bahwasanya beliau tidak mendatangi Makkah, kecuali 
menginap di Dzu Thuwa hingga pagi hari dan mandi. Dan beliau 
menyebutkan hal itu dari Nabi ~. 11 

Muttafaq 'alaih.1211 

~612~ Dari lbnu Abbas ~, 
..,, "f.o o ,9, ,,..:;, 

-~ ~~ ,~~ 0 ':J\ ~~-JI I~~~ ~t ti ~~ • l.) >y-" ~ ~u 
11 Bahwasanya beliau mencium Hajar Aswad dan sujud 

(meletakkan dahinya) di atasnya. 11 

Diriwayatkan al-Hakim secara marfti dan al-Baihaqi secara mau
qqf.1212 

1209 Diriwayatkan oleh Muslim, 2/893. 
1210 Diriwayatkan oleh al-Bukhari, 2/178; dan Muslim, 2/918. 
1211 Diriwayatkan oleh al-Bukhari, 2/177; dan Muslim, 2/919. 
1212 Shahih Jighairibi. Diriwayatkan oleh al-Hakim, 1/ 455; dan al-Baihaqi, 5/7 4. 

Syaikh kami berkata dalam al-Irwa ', 4/312, "Dari keseluruhan yang telah 
berlalu, tampaklah bahwa sujud di atas Hajar Aswad adalah shahih secara 
marfu' dan mauquf" 



~61 a, Juga dari beliau (Ibnu Abbas 1;$,), beliau berkata, 
0 t O,;. ,,,,,.,., ,,,,,. ,,,,,, J O ,;. ~ .,.._ '- J ,,,,,.,;. 

. · ·-:-<'ii\ -:-·--~,~·I ,. 1 0 
...... .1,1--:. \ ~')\j 1· 1 ~ .... 01 ~ i ~11 ~J ... I ~ ..r i.Y.:-: .'_) ~_) "' '.r"' 'yv' ..r.. i$."""' ~ ... "--

"Nabi ~ memerintahkan mereka untuk berlari kecil pada 
tiga putaran pertama, dan berjalan pada empat putaran sisanya 
di antara dua rukun." Muttafaq 'alaih.1213 

~614, Juga dari beliau (lbnu Abbas 1;$,), beliau berkata, 
... 

. . -~., ::l1 . ·-:-<i11 --·-: c.:J1 -= H~~~ ~ ~1 J., ... --i :, 
~ N ~ ..r fr' _. N• ~ ; " - _. '.r"'.J.J r 

"Aku tidak pernah melihat Rasulullah mengusap bagian 
dari Baitullahl214 kecuali dua Rukun Yamani (Hajar Aswad dan 
Rukun Yamani). '' Diriwayatkan oleh Muslim. 1215 

1213 Diriwayatkan oleh al-Bukhari, 2/184; dan Muslim, 2/922, 923, dan lafazh ini 
adalah milik Muslim dengan catatan bahwa al-Hafizh menggabungkannya 
dari keseluruhan dua riwayat. 

1214 Lafazh, ~1 ~ "dari Baitullah" tidak terdapat dalam Shahih Muslim dari 
riwayat lbnu Abbas, tetapi dari riwayat lbnu Umar. 

1215 Diriwayatkan oleh Muslim, 2/925. 
1216 Di sini terdapat satu hadits yang disebutkan dalam sebagian naskah-naskah 

Bulugh al-Maram yang dicetak dan dalam syarahnya, Subul as-Salam, namun 
ia tidak terdapat dalam ketiga manuskrip yang saya jadikan pegangan. Oleh 
karena itu, saya memilih untuk menyebutkannya pada catatan kaki ini, 

; ,, t$_, _, ,, ,,. ~ 0 .,. ,;i O _, _, _, _, _, ~; 

-~jl ~j ~~ ~ J_j)'I ...;1_,kl1 •: ::l4 ...;U, 1;10\S ~I I;$, yJ:- _).I c,s,j 
... ,, ,, ,, 

"Dari Ibnu Umar ~, bahwasanya apabila beliau thawaf mengelilingi Bai
tullah pada thawaf yang pertama, beliau berjalan cepat pada tiga putaran 
pertama dan berjalan biasa pada empat putaran berikutnya." 
Dan g.alam suatu riwayat lain di~ebutkan1 , 

0 1,, ,.,,, ,,... ~ _, o ,, t::, 0 i;, 0 ,, .- _, l, _, ~ 

._j\ct.\ ~~ , ., ~u ,'.ii; Lo J•1 .-·~1\ I :.~II · ...;U. 1;1 ~ .ull J• ,, .:...I' , r ~ ~ i - J ,.r--' ~ c- ~ ~ -' , _,..,. .J - .J 
, , . 

,t;.;·i • ,,, -.::,..!Jl, 
,.) ~.J , -· ; 

"Saya melihat Rasulullah ~ apabila beliau thawaf pada waktu haji atau umrah, 
yang pertama kali beliau lakukan berjalan cepat pada tiga kali putaran me
ngelilingi Baitullah dan berjalan biasa pada empat putaran berikutnya." 
Muttafaq 'alaih. 



,,, ,o ,,,,,,,,,,,, J ,, ' ,,,,, i 

-~~~~~,J~~G 
11 Bahwasanya beliau pernah mencium Hajar Aswad dan 

berkata, 'Sungguh aku tahu kamu hanyalah sebuah batu yang 
tidak dapat memberi mudarat maupun manfaat, dan seandainya 
bukan karena aku melihat Rasulullah ~ telah menciummu, nis
caya aku tidak akan menciummu. 11 Muttafaq 'alaih.1217 

~616, Dari Abu Thufail ., beliau berkata, 
, , .J OJ ,,,,,, ~ 

\~~~-- ,~ • ,,, 0 -:.~~,, H~~-- ~\., J~l;~ ~ .WI J· ,,,, ~1--v:;-=.J ~ u--' y ,,, l.) ,,, *· • * -",,, ~_) *') ,_. ~ ,,,,, ,,,,,, 

"Aku melihat Rasulullah ~ thawaf mengelilingi Baitullah 
dan menyentuh Rukun (Hajar Aswad) dengan mihjan1218 yang 
beliau bawa, lalu beliau mencium mihjan tersebut. 11 

Dirlwayatkan oleh Muslim.1219 

~617, Dari Ya'la bin Umayyah ., beliau berkata, 

11Nabi ~ thawaf dalam keadaan idhthiba'1220 dengan pakaian 
Burd berwama hijau. 11 

Dirlwayatkan Imam yang Lima, kecuali an-Nasa 'i clan disbabihkao at
Tirmidzi. 1221 

1217 Diriwayatkan oleh al-Bukhari, 2/183; dan Muslim, 2/925. 
1218 (Yakni tongkatyang dibengkokkan ujungnya. Ed. T.). 
1219 Diriwayatkan oleh Muslim, 2/927. 
1220 (Idhtiba' adalah meletakkan tengah kain di bawah ketiak tangan kanan, dan 

meletakkan kedua ujungnya di atas pundak kiri dari arah dada dan pung
gungnya. Lihat an-Nihayah fi Gharib al-Hadits wa al-Atsar, lbnu al-Atsir, 
3/73. Ed. T.). 

1221 Hasan: Diriwayatkan oleh Ahmad, 4/224; Abu Dawud, 2/177 dan lafazh ini 
adalah miliknya; at-Tirmidzi, 3/214; dan Ibnu Majah, 2/984. Syaikh kami 
berkata sebagaimana dalam Hidayah ar-Ruwah, 3/69, "Saya katakan, 'Pada
nya terdapat 'an'anah lbnu Juraij, akan tetapi ia memiliki syahid dari hadits 
Umar bin al-Khaththab ~ yang telah saya takhrij dalam al-Hajj al-Kabir." 



"Dahulu sebagian kami bertalbiyah dan dia tidak diingkari, 
dan sebagian kami1222 ada juga yang bertakbir dan dia juga tidak 
diingkari. 11 Muttafaq 'alaih. 1223 

"Nabi ~ mengirimku dalam rombongan (pembawa) per
bekalan -atau beliau berkata, 'Dalam rombongan kaum dhuafa
dari Muzdalifah (berangkat ke Mina) pada malam hari. 11 

Muttafaq 'alaih.1224 

~620~ Dari Aisyah ~, beliau berkata, 
,,, . 

"' ,,, ,,,,,, J:. 0 ,,,,.,,,,, ,,,,,. ' ,,,,, ,,,,,.s:. ~t ~~,<Lye~ 01 ;lJ~~I ll;J ~ ~' J~ ;~_;.: ~~t:.:1 
,,,,, s:.,,,,, ::;; ,,,,. 

_1-:1 0~L9 -.t.\ ~ i2j :, ;._;j_ '"+'.... ..,,,.. \,.;:" ~--
"Saudah meminta izin kepada Rasulullah ~ pada malam 

hari Muzdalifah untuk berangkat (duluan) sebelum beliau, dan 
dia adalah seorang yang lemah -maksudnya badannya berat
maka beliau ~ mengizinkannya." 

Muttafaq 'alaih. 1225 

~621 ~ Dari Ibnu Abbas ~, beliau berkata, Rasulullah ~ ber
sabda kepada kami, 

,,,,,. J, 0 ,,,,, 

.~1 F J;.. ;_;4-1 \; ~ 'l 
"Janganlah kalian melempar jumrah sehingga matahari 

terbit. 11 

1222 Tidak tercantum dari naskah A 
1223 Diriwayatkan oleh al-Bukhari, 2/198; dan Muslim, 2/933. 
1224 Diriwayatkan oleh al-Bukhari, 3/23; dan Muslim, 2/941. 
1225 Diriwayatkan oleh al-Bukhari, 2/203; dan Muslim, 2/939. 



Diriwayatkan oleh Imam yang Lima, kecuali an-Nasa'i dan dalam 
saoadnya terdapat rangkaian yang terputus.1226 

"Nabi * memberangkatkan Ummu Salamah pada malam 
hari penyembelihan kurban, lalu dia melempar jumrah sebelum 
£ajar, kemudian berangkat (ke Ka'bah) dan Thawaf Ifadhah." 

Diriwayatkan oleh Abu Dawud dan saoadnya (shahih) sesuai dengan 
syarat Muslim. 1221 

~623~ Dari Urwah bin Mudharris ., beliau berkata, Rasulullah 
*bersabda, 

~j ,2~ J;. \;;~ JJ) -~~,µ~ ~- ~~ ~~ :4!, ~ 

.4~~~ ~j '~ r5 ili ,I)~ jt ~ ~1 ~ ij~ JJj 

1226 Shahih: Diriwayatkan oleh Ahmad, 1/234; Abu Dawud, 2/194; an-Nasa'i, 
5/271; at-Tirmidzi, 3/240; dan Ibnu Majah, 2/1007. Syaikh kami berkata 
dalam al-Irwa ', 4/276 mengomentari perkataan al-Hafizh, "Demikian beliau 
berkata, dan di dalamnya perlu dianalisa ulang dari dua sisi: Pertama, bahwa 
an-Nasa'i telah meriwayatkannya dan kami telah mengisyaratkan pada tem
patnya dari kitabnya. Kedua, bahwa sanad at-Tirmidzi tidaklah terputus, 
bahkan sanadnya bersambung, di mana ia berasal dari jalan Miqsam, dari 
Ibnu Abbas, sebagaimana telah dijelaskan pada jalan yang keenam, dan ia 
adalah shahih dari jalan ini, dan dia (Ibnu Hajar) telah berpraduga salah 
bahwa hadits ini dhaif, padahal ia adalah shahih, maka perhatikanlah.11 

Saya katakan, Dan syaikh kami telah membawakan jalan-jalan periwayatan
nya dengan sanad-sanad yang shahih. 
Saya katakan, Az-Zuhairi menyatakan dalam komentar beliau terhadap 
Bulugh al-Maram, bahwa al-Hafizh menisbatkan hadits ini kepada an-Nasa'i 
dan menghasankannya sebagaimana tertuang dalam al-Fatll_, 3/528. 

1227 Dhaif: Diriwayatkan oleh Abu Dawud, 2/194. Syaikh kami berkata dalam 
al-lrwa ', 4/279 setelah beliau mengutip pemyataan dhaifnya hadits ini dari 
sejumlah ulama, di antaranya adalah Imam Ahmad, lbnu at-Turkumani, lbnul 
Qayyim, dan lain-lain, "Ringkas kata, bahwa hadits ini adalah dhaif karena 
kegoncangannya (idhthirab) dari sisi sanad dan matan. 11 



"Barangsiapa yang ikut serta melaksanakan shalat kami 
ini -yaitu: di Muzdalifah- lalu berwuquf bersama kami sampai 
kami berangkat, dan dia telah berwuquf di Arafah sebelumnya 
baik malam atau siang, maka hajinya telah sempurna dan dia 
telah menyelesaikan manasiknya' .11 

Diriwayatkan oleh Imam yang IJma clan dishabibkao oleh at-Tirmidzi 

dao Ibnu Khuzaimah.1228 

~624~ Dari Umar ., beliau berkata, 

. ·t --_.,.,,, , . ~11 ~ ~-- ,, . , • , '] 1·'~ -:·< ~'11 ~I J_.r!, :0y__,l:j '~ ~ ~ 0~ ~ ~~ 0~ ,, ,, ,, 
,,... J ~ ~ J ,,,,, ,i 

.~1 F 01 ~ J:,ti1 ~ 'r'~'~ ~ ~10~ ,~ 
11Sesungguhnya kaum musyrikin dahulu tidak meninggal

kan (Muzdalifah) sehingga terbit matahari, dan mereka menga
takan, 'Terbitlah matahari atas gunung Tsabir,' dan bahwasanya 
Nabi ~ menyelisihi mereka kemudian beliau meninggalkan 
(Muzdalifah) sebelum matahari terbit. 11 

Diriwayatkan oleb al-Bukhari. 1229 

~625~ Dari Ibnu Abbas dan Usamah bin Zaid 1',,, keduanya ber
kata, 

"Nabi ~ terus bertalbiyah sampai melempar Jumrah Aqabah. 11 

Diriwayatkan oleb al-Bukhari. 1230 

~626~ Dari Abdullah bin Mas'ud ., 
0 0 ,,...t 

\,...., ,,,,,, o,,,, ;~o I ,,,,,.,,,,,,,,,. o ,... o,,,,, ~ ,.,.. \ ,,,,,,,: o ,,,,,. ~ o,....,
1 

~,,,,,.,,,,.,,,,, J"':\ ,u'-'--',a> ~ ;; -- , ~ ,~ . ·...c , ""'° ,o ~ ·...c c.......J 4j ~ .. ,,,.,. • • i...,;;,_)..J ,...,.,.. .. ,... .. u- \..:'-, . .!_, ~ .. u- ... . ,, ,, 

1228 Shahih: Diriwayatkan oleh Ahmad, 4/15; Abu Dawud, 2/196; an-Nasa'i, 
5/263; at-Tirrnidzi, 3/238; lbnu Majah, 2/1004; dan Ibnu Khuzairnah, 4/255; 
serta dishahihkan oleh syaikh karni dalarn al-lrwa ', 4/259, dan beliau rne
nyatakan bahwa al-Hafizh rnengatakan dalarn at-Talkhish, 2/255 bahwa ad
Daraquthni, al-Hakim, dan Ibnu al-Arabi juga telah rnenshahihkan hadits ini. 

1229 Diriwayatkan oleh al-Bukhari, 2/204. 
1230 Diriwayatkan oleh al-Bukhari, 2/204. 



0 J ,, 

.;~--l\ ~---, ~ c.J-~i O ill,~ Iii :J--~--
,, • '.)y-" ,- M ~ ~ ,- i '.J 

"Bahwa beliau menjadikan Ka'bah di sebelah kirinya dan 
Mina di sebelah kanannya dan melempar jumrah dengan tujuh 
kerikil seraya berkata, 'lnilah tempat berdirinya orang yang di
turunkan padanya Surat al-Baqarah (Nabi ~)'." Muttafaq 'alaih.1231 

~627~ Dari Jabir ., beliau berkata, 
,,,,, ,,,,. ,,,,. l .... ~ O l .J 

~0 1~µ ~~ ~ \;~ '~ _fJJI f ~ ;~\~~\Jr.; Jj 

.µ1 
"Rasulullah ~ telah melempar jumrah pada hari penyem

belihan kurban pada waktu Dhuha, adapun setelah itu, maka 
apabila telah tergelincir matahari." Diriwayatkan oleh Muslim.1232 

"Bahwasanya beliau dahulu melempar Jumrah ad-Dunya 
(ash-Shughra) dengan tujuh kerikil kecil sambil bertakbir setiap 
kali lemparan batu, kemudian maju sampai mendapatkan tempat 
yang datar, lalu berdiri menghadap kiblat. Beliau berdiri lama, 
berdoa, dan mengangkat kedua tangannya. Kemudian melem-

1231 Diriwayatkan oleh al-Bukhari, 2/218; dan Muslim, 2/943. 
1232 Diriwayatkan oleh Muslim, 2/945, namun dalam riwayatnya tidak terdapat 

lafazh, -!lj1 "itu". 



par al-Wustha (tengah) kemudian mengambil arah kiri dan men
cari tempat datar dan berdiri menghadap kiblat, lalu berdoa dan 
mengangkat kedua tangannya, dan berdiri lama. Kemudian me
lempar Jumrah Aqabah dari dasar lembah dan tidak berhenti di 
sana kemudian pergi seraya berkata, 'Demikianlah aku telah 
melihat Rasulullah~ melakukan hal itu'." 

Dirlwayatkan oleh AI-Bukhari.1233 

~629~ Juga dari beliau (lbnu Umar ~), bahwasanya Rasulullah 
~bersabda, 

,,,- l ; 0 J, r.M O .1,,,,. 
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"Ya Allah! Limpahkanlah rahmat kepada mereka yang 
mencukur gundul." Mereka bertanya, "Juga yang memendekkan 
rambutnya, wahai Rasulullah?" Beliau bersabda pada yang ketiga 
kalinya, "Dan juga yang memendekkan rambutnya." 

Muttafaq 'alaih. 1234 

~630~ Dari Abdullah bin Amr bin al-Ash~, 
{j ,,, ,-;. .1 0 ; l ,,,,. ,,,., -;. 
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"Bahwasanya Rasulullah ~ berdiri pada Haji Wada', lalu 

orang-orang mulai bertanya kepada beliau. Seorang laki-laki 
bertanya, 'Saya belum mengerti (bahwa ibadah menyembelih 
didahulukan sebelum mencukur rambut) sehingga saya telah 
bercukur sebelum saya menyembelih?' Maka beliau menjawab, 

1233 Diriwayatkan oleh al-Bukhari, 2/218-219. 
1234 Diriwayatkan oleh al-Bukhari, 2/213; dan Muslim, 2/945. 



'Sembelihlah dan tidak mengapa.' Lalu datang1235 fagi yang lain
nya dan bertanya, 'Saya belum mengerti, sehingga saya telah 
menyembelih sebelum melempar Jumrah?' Maka beliau men
jawab, 'Lemparlah dan tidak mengapa.' Beliau pada hari itu tidak 
ditanya tentang sesuatu yang didahulukan dan diakhirkan, ke
cuali menjawab, 'Kerjakan dan tidak ada masalah'." 

Muttafaq 'alaih. 123& 

~6313'> Dari al-Miswar bin Makhramah ~, 
l ~ ~ ~ ,.,, ' ,,., ,..,~ 

-~-½~~I~~ '~ 01 ~~~~I J_j..:j 01 
"Bahwasanya Rasulullah ~ menyembelih (hewan kurban

nya) sebelum mencukur rambutnya dan memerintahkan para 
sahabatnya demikian." Diriwayatkan oleh al-Bukharl.1237 

~6323'> Dari Aisyah ~, beliau berkata, Rasulullah ~ bersabda, 

.;L:lll 11 '$, 0
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"Apabila kalian telah melempar (Jumrah) dan telah men
cukur rambut (kalian), maka minyak wangi dan segala sesuatu 
(larangan ihram) telah halal bagi kalian, kecuali (menggauli) 
wanita." 

Diriwayatkan oleh Ahmad dan Abu Dawud, dan dalam sanadnya ada 

kelemahan. 1238 

1235 Dalam naskah C tercantum, .~j "dan datang'. 
1236 Diriwayatkan oleh al-Bukhari, 1/31 dan 2/215; serta Muslim, 2/948. 
1237 Diriwayatkan oleh al-Bukhari, 3/11. 
1238 Munkardengan lafazh ini: Diriwayatkan oleh Ahmad, 6/143 dan lafazh ini 

adalah miliknya; dan Abu Dawud, 2/202. Syaikh kami berkata dalam adh
Dha'ifah, 3/74, "Saya katakan, Ini adalah sanad yang di dalamnya terdapat 
kelemahan, sebagaimana dikatakan oleh al-Hafizh, dan illatnya disebabkan 
al-Hajjaj, yaitu lbnu Arthah, yang merupakan seorang mudallis, dan dia telah 
meriwayatkannya dengan 'an'anah. Di samping itu, mereka juga berselisih 
atasnya pada matannya .... 11 Kemudian syaikh kami berkata, "Maka bisa di
simpulkan dari semua itu bahwa hadits ini memiliki asal yang shahih, namun 
tidak ada penyebutan 'menyembelih' dan 'mencukur rambut' padanya, maka 
hadits ini dengan tambahan tersebut adalah Munkar." 



4(6333t Dari lbnu Abbas ~, dari Nabi ~, beliau bersabda, 

. -: · "' -:., d1-- ,Ji;. $,l:..:JI 1~- ,, ~1 
u..r9-'4 µ -- -- u ~ 

"Wanita tidak disyariatkan mencukur gundul, namun me
reka hanya memendekkan (rambut)."1239 

Diriwayatkan oleh Abu Dawud dengan sanad yang hasan. 1240 

4(6343t Dari lbnu Umar ~, 
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"Bahwasanya al-Abbas bin Abdul Muththalib ,$ meminta 

izin kepada Rasulullah ~ untuk menginap di Makkah pada 
malam-malam mabit di Mina karena tugasnya memberi minum 
jamaah haji, maka beliau ~ mengizinkannya." Muttafaq 'alaih.1241 

4(6353t Dari Ashim bin Adi .. , 
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"Bahwasanya Rasulullah ~ memberikan keringanan (rukh
shah) bagi para penggembala unta untuk tidak menginap di Mina, 
mereka melempar di hari menyembelih kurban, kemudian me
lempar jumrah besoknya untuk dua hari, kemudian melempar-

Saya katakan, Syaikh kami menjelaskan dalam ash-Shahihah, no. 239 bahwa 
haclits ini memiliki beberapa syahid yang ia menjadi shahih dengannya dengan 
lafazh, 

._, di _, I,_,, J ,,. di O ,..,,. ,,. 0 ,, 
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"Apabila kalian melempar jamrah, maka sungguh telah halal bagi kalian 
segala sesuatu kecuali (menggauli) perempuan." 

1239 Dalam as-Sunan tercantum, ;: :o~ell ~L;.11 J;, ~! "Sesungguhnya yang diwajibkan 
bagi perempuan hanyalah memendekkan ( rambut) 11 • 

1240 Shahih lighairihi: Diriwayatkan oleh Abu Dawud, 2/203, dan dishahihkan 
oleh syaikh kami dalam ash-Shahihah, 2/157. 

1241 Diriwayatkan oleh al-Bukhari, 2/217; dan Muslim, 2/953. 



nya kembali pada Hari Najar (hari keluar dari Mina)." 

Diriwayatkan oleh Imam yang Lima clan dishahihkao oleh at-Thmidzi 
clan lbnu Wbban. 1242 

~636, Dari Abu Bakrah ., beliau berkata, 

---r1 r ~~,ti j~ \;~~ 
"Rasulullah ~ berkhutbah kepada kami pada hari penyem

belihan kurban ... 11 Al-Hadits. 
Muttafaq 'alaih. 1243 

~637, Dari Sarra' binti Nahban ~, beliau berkata, 
,,,, t t ,,,~ ,,,, l J 
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"Rasulullah ~ menyampaikan khutbah kepada kami pada 
hari ar-Ru'us (hari ke 11 Dzulhijjah). Beliau bersabda, 'Bukankah 
ini adalah pertengahan hari-hari Tasyriq? ... 1•

11 Al-Hadits. 
Diriwayatkan oleh Abu Dawud dengan sanad hasan. 1244 

~638, Dari Aisyah ~, bahwasanya Nabi ~ bersabda kepada
nya, 

"Thawafmu di Ka'bah dan (Sa'imu) antara Shafa dan Mar
wah mencukupkanmu untuk Haji dan Umrahmu. 11 

Dirlwayatkan oleh Muslim. 1245 

1242 Shahih: Diriwayatkan oleh Ahmad, 5/ 450; Abu Dawud, 2/202; an-Nasa 'i, 
5/273; at-Trrmidzi, 3/289; lbnu Majah, 2/1010; dan lbnu Hibban, 9/200; serta 
dishahihkan oleh syaikh kami dalam al-Irwa ', 4/280, dan beliau mengutip 
pemyataan shahihnya hadits ini dari sejumlah ulama. 

1243 Diriwayatkan oleh al-Bukhari, 2/216; dan Muslim, 3/1307. 
1244 Dhaif: Diriwayatkan oleh Abu Dawud, 2/197. Syaikh kami berkata dalam 

komentar beliau terhadap Shahih Ibni Khuzaimah, 4/318, "Sanadnya dhaif 
disebabkan tidak dikenalnya (majhul) Rabi'ah.11 

1245 Diriwayatkan oleh Muslim, 2/879, 880, dan al-Hafizh menyebutkannya dengan 
riwayat maknawi, (bukan lafzhi). 



"Bahwasanya Nabi ~ tidak berlari kecil dalam tujuh putaran 
Thawaf Ifadhah." 

Diriwayatkan oleh Imam yang Lima, kecuali at-Tirmidzi dan dishahih

kan oleh al-Hakim. 1246 

"Bahwasanya Nabi ~ Shalat Zhuhur, Ashar, Maghrib, dan 
Isya, kemudian tidur sejenak di al-Muhashshab, kemudian be
rangkat ke Ka'bah, lalu melakukan thawaf. 11 

Dirlwayatkan oleh al-Bukhari.1247 

~6413'> Dari Aisyah ~, 
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"Bahwasanya beliau tidak melakukan hal tersebut -yaitu 

singgah (dan istirahat) di al-Abthah- dan beliau berkata, 'Rasu
lullah ~ singgah di sana hanya karena tempat tersebut adalah 
tempat yang paling mudah untuk keluar bagi beliau'. 11 

1246 Shahih: Diriwayatkan oleh Abu Dawud, 2/207; an-Nasa'i dalam al-Kubra, 
2/460; lbnu Majah, 2/1017; dan al-Hakim, 1/475; serta dishahihkan oleh 
syaikh kami dalam Shahih Abi Dawud, 1/371, dan hadits ini walaupun di 
dalamnya terdapat 'an'anah lbnu Juraij, namun menurut syaikh kami, riwayat 
lbnu Juraij dari Atha' -walaupun dengan cara 'an'anah- harus dibawa kepada 
(hukum sanad hadits) bersambung berdasarkan apa yang telah beliau jelas
kan dalam al-Irwa ', 4/244 dan 5/202, serta ash-Shahihah, 1/86. 
Catatan Penting: Saya belum melihat hadits tersebut dalam al-Musnad. 

1247 Diriwayatkan oleh al-Bukhari, 2/221. 



Diriwayatkan oleh Muslim. 1248 

~642~ Dari lbnu Abbas ~, beliau berkata, 
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"Orang-orang diperintahkan agar waktu akhir mereka (se
belum berangkat pulang) adalah di Baitullah (Tawaf Wada'), 
hanya saja diberikan keringanan bagi wanita yang haidh." 

Muttafaq 'alaih. 1249 

~643~ Dari lbnu az-Zubair ~, beliau berkata, Rasulullah ~ ber
sabda, 
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"Shalat di masjidku ini lebih utama daripada seribu kali 
shalat di masjid yang lain, kecuali Masjidil Haram, dan shalat 
di Masjidil Haram lebih utama daripada shalat di masjidku ini 
seratus kali shalat." 

Diriwayatkan oleh Ahmad clan dishahihkan oleh lbnu ffibban. 1250 

1248 Diriwayatkan oleh Muslim, 2/951. 
Saya katakan, Al-Ha:fizh menyandarkannya dalam ad-Dirayah, 2/29 dan 
at-Talkhish, 2/265 kepada al-Bukhari dan Muslim, dan ia memang ada pada 
al-Bukhari, 2/221, akan tetapi di dalamnya tidak disebutkan bahwa Aisyah 
belum pemah melakukan hal itu. 

1249 Diriwayatkan oleh al-Bukhari, 2/220; dan Muslim, 2/963. 
1250 Shahih: Diriwayatkan oleh Ahmad, 4/5; dan lbnu Hibban, 4/ 499. Syaikh 

kami berkata dalam al-Irwa ', 4/146, "Shahih berdasarkan syarat al-Bukhari 
dan Muslim." 





(PENYAKIT ATAU MUSUH) 

~ 
~6441 Dari lbnu Abbas ~, beliau berkata, 

,,.. ,,., ' J ~ 
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.)½li \;\c 

"Sungguh Rasulullah ~ pernah terkepung, maka beliau 
mencukur gundul (bertahallul) 1251, mencampuri para istrinya, 
dan menyembelih hewan kurbannya sampai beliau umrah kem
bali pada tahun depan." Diriwayatkan oleh al-Bukhari.1252 

1251 Sedangkan dalam ash-Shahih tercantum, dJ J1;J "lalu beliau mencukur 
rambut beliau". 

1252 Diriwayatkan oleh al-Bukhari, 3/11. 



"Nabi ffi menemui Dhuba'ah binti az-Zubair bin Abdul 
Muththalib ~, lalu Dhuba'ah berkata, 'Wahai Rasulullah! Aku 
ingin berhaji, akan tetapi aku sakit.' Lalu Nabi ffi menjawab, 
'Berhajilah dan berilah syarat bahwa tempatku bertahallul adalah 
di tempat Engkau menahanku'. 11 

Muttafaq 'alaih. 1253 

~6461 Dari Ikrimah, dari al-Hajjaj bin Amr al-Anshari •, beliau 
berkata, Rasulullah ffi bersabda, 
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"Barangsiapa yang patah (tulang) atau mengalami pincang, 
maka dia telah bertahallul dan diwajibkan haji pada tahun yang 
akan datang. 11 Ikrimah berkata, "Lalu aku bertanya kepada lbnu 
Abbas dan Abu Hurairah tentang hal itu, maka keduanya berkata, 
'Dia telah berkata benar'. 11 

Dirlwayatkan oleh Imam yang Uma dan dihasankan oleh at-Tirmi
dzi.1254 

[Inilah akhir dari juz pertama, yakni setengah dari kitab ini, 
dan ia adalah akhir dari seperempat "ibadah". Selanjutnya akan 
datang juz kedua, Kitab Jual Beli].12ss 

1253 Diriwayatkan oleh al-Bukhari, 7 /9; dan Muslim, 2/868. 
1254 Shahih: Diriwayatkan oleh Ahmad, 3/ 450; Abu Dawud, 2/173; an-Nasa 'i, 

5/198; at-Tirmidzi, 3/277; dan Ibnu Majah, 2/1028. Syaikh kami berkata 
sebagaimana dalam Hidayah ar-Ruwah, 3/114 mengomentari pernyataan 
hasan dari at-Tirmidzi, 11Saya katakan, Dan dalam naskah Bulaq darinya 
tercantum, 'Hasan shahih', dan inilah yang sesuai dengan kondisi sanadnya, 
karena para perawinya seluruhnya adalah orang-orang yang tsiqat. 11 

1255 Tambahan dari naskah A 







"Bahwa Nabi ~ ditanya, 'Mata pencaharian apa yang paling 
baik?' Beliau menjawab, 'Pekerjaan seseorang dengan tangannya 
sendiri dan setiap jual beli yang mabrur'." 

Dirlwayatkan oleh al-Bazzar dan dishahibkao oleh al-Haldm. 1257 

1256 Demikian yang tercantum dalam ketiga naskah manuskrip dan Musnad al
Bazzar. Ash-Shan'ani berkata dalam Subul as-Salam, "Dan diriwayatkan oleh 
penulis dalam at-Talkhish dari Rafi' bin Khadij, dan hadits sepertinya dalam 
al-Misykah, dan beliau menyandarkannya kepada Ahmad; diriwayatkan oleh 
as-Suyuthi dalam al-Jami' juga dari Rafi', hal itu disebutkan oleh beliau dalam 
Musnadnya. (Dalam riwayat lain) dikatakan, 'Dan mengandung kemung
kinan bahwa yang dimaksud dengan Rifa'ah adalah Rifa'ah bin Rafi' bin 
Khadij, di mana ath-Thabrani telah meriwayatkannya dari Abayah bin Rafi' 
bin Khadij, dari bapaknya, dari kakeknya. Abayah adalah putra Rifa'ah bin 
Rafi' bin Khadij, maka perkataan 'dari ayahnya' hilang tidak tercantum dari 
penulis.11 

1257 Shahih lighairihi: Diriwayatkan oleh al-Bazzar, 2/83 (Kasyf al-Astar); dan 
al-Hakim, 2/10; serta dishahihkan oleh syaikh kami karena syahid-syahidnya 
dalam ash-Shahihah, 2/159-160. 



~648~ Dari Jabir bin Abdullah ~, ,,. 
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"Bahwasanya beliau telah mendengar Rasulullah ffi ber
sabda pada tahun penaklukan kota Makkah, ketika beliau berada 
di Makkah, 'Sesungguhnya Allah dan RasulNya telah meng
haramkan jual beli khamar, bangkai, babi, dan berhala.' Lalu 
dikatakan, 'W ahai Rasululah, bagaimana pendapat Anda ten tang 
lemak bangkai, karena ia biasa dipakai untuk mengecat perahu, 
membersihkan kulit, dan dijadikan bahan penerangan oleh orang
orang?' Beliau bersabda, 'Tidak, ia tetap haram.' Kemudian beliau 
bersabda saat itu, 'Semoga Allah melaknat orang-orang Yahudi, 
karena ketika Allah telah mengharamkan lemak bangkai kepada 
mereka, mereka mencairkannya, kemudian mereka menjualnya, 
sehingga mereka makan harganya'." Muttafaq 'alaih. 1259 

~649~ Dari lbnu Mas'ud ., beliau berkata, Saya telah mende
ngar Rasulullah ffi bersabda, 
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"Apabila dua orang yang mengadakan transaksi jual beli 
berselisih, dan tidak ada bukti di antara keduanya, maka ucapan 
yang diterima adalah yang diucapkan oleh pemilik barang da
gangan, atau keduanya membatalkan transaksinya." 

1258 Dalam ash-Shahihain (Shahih al-Bukhari dan Shahih Muslim) tercantum, ~ 
"dipolesi cat". 

1259 Diriwayatkan oleh al-Bukhari, 3/110; dan Muslim, 3/1207. 



Dirlwayatkan oleh Imam yang Uma, clan clishahihkau oleh al-Hakim. 1260 

~&so, Dari Abu Mas'ud al-Anshari ~, 
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"Bahwa Rasulullah ~ melarang harga anjing, bayaran pe

lacur, dan upah seorang dukun." Muttafaq 'ataih.1261 

~651, Dari Jabir bin Abdullah~, 
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"Bahwasanya dia1262 mengendarai untanya yang telah 

lemah, maka dia ingin melepaskannya. Dia berkata, 'Lalu Nabi 
~ bertemu denganku, lantas beliau mendoakanku dan memukul 
unta tersebut, lalu unta itu berjalan dengan cara yang belum 
pernah dilakukannya, kemudian beliau ~ bersabda, 'Juallah 
unta itu kepadaku dengan harga satu uqiyah1263.' Aku berkata, 
'Tidak.' Kemudian beliau berkata, 'Juallah unta itu.' Maka aku 
menjualnya dengan harga satu uqiyah, dan aku mensyaratkan 
kepadanya agar aku bisa menungganginya hingga rumahku. 
Ketika aku telah sampai, maka aku membawa unta tersebut ke-

1260 Shahih Jigbairihi Diriwayatkan oleh Ahmad, 1/ 466; Abu Dawud, 3/285; 
an-Nasa'i, 7 /302; at-Tmnidzi, 3/570; Ibnu Majah, 2/737; dan al-Hakim, 2/45. 
Syaikh karni berkata dalam al-lrwa ', 6/169, "Kuat dengan keseluruhan jalan
jalan periwayatannya.11 

1261 Diriwayatkan oleh al-Bukhari, 3/110; dan Muslim, 3/1198. 
1262 Demikian yang tercantum dalam naskah A dan C serta Subul as-Salam, se

dangkan yang tercantum dalam ash-Shahihain adalah, ~ "herjalan". 
1263 Dalam riwayat Muslim tercantum, ~Y. "dengan ~tu uqiyah (40 dirham pe-

rak)". , 



pada beliau dan beliau membayar harganya kepadaku, kemudian 
aku pulang. Lalu beliau mengutus seseorang untuk menyusulku. 
Beliau berkata, 1Apakah kamu mengira aku menawar untamu 
lebih rendah agar aku dapat mengambil untamu? Ambillah 
untamu bersama dirham-dirhammu, maka itu menjadi milikmu1

•
11 

Muttafaq 'alaih, dan redaksi ini adalah mi1ik Muslim. 1264 

~652~ Juga dari beliau (Jabir bin Abdullah ~), beliau berkata, 
i,,,.. ,,,., , ,,,, i 
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11Seorang laki-laki dari kalangan kami telah memerdekakan 
seorang budak miliknya dengan syarat setelah dia meninggal, 
padahal dia tidak mempunyai harta selain budak tersebut, maka 
Nabi ~ memanggilnya dan menjual budak tersebut. 11 

Muttafaq 'alaih.126s 

11Bahwa ada seekor tikus terjatuh pada mentega, lalu tikus 
itu mati di dalamnya, maka Nabi ~ ditanya tentang hal itu, maka 
beliau bersabda, 1Buanglah tikus itu beserta mentega yang ada 
di sekitarnya, dan makanlah selain itu1

•
11 

Diriwayatkan oleh al-Bukhari. 1266 

Ahmad dan an-Nasa'i menambahkan, 

11Pada mentega yang padat. 111267 

1264 Diriwayatkan oleh al-Bukhari, 3/248-249; dan Muslim, 3/1221. 
1265 Diriwayatkan oleh al-Bukhari, 3/192; dan Muslim, 3/1289. 
1266 Diriwayatkan oleh al-Bukhari, 7 /126. 
1267 Syadz. Diriwayatkan oleh Ahmad, 6/330; dan an-Nasa 'i, 7 /178. 



~654~ Dari Abu Hurairah ., beliau berkata, Rasulullah ~ ber
sabda, 
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"Apabila tikus jatuh pada mentega dan apabila mentega itu 
padat, maka buanglah tikus tersebut bersama dengan mentega 
yang ada di sekitarnya, dan apabila mentega itu cair, maka ja
nganlah kalian mendekatinya." 

Dirlwayatkan oleh Ahmad clan Abu Dawud Al-Bukhari clan Abu Halhn 

telah menYc'takaunya keliru.1268 

"Saya telah bertanya kepada J abir ten tang harga kucing dan 
anjing, maka dia menjawab, 'Nabi ~ telah melarang hal itu'." 

Diriwayatkan oleh Muslim1269 dan an-Nasa'i, clan beliau menambah

kan, 

"Kecuali anjing pemburu. 111270 

Saya katakan, Syaikh kami telah memberi peringatan bahwa lafazh ini 
adalah syadz (riwayat yang kuat menyelisihi riwayat yang lebih kuat) dalam 
sebuah pembahasan yang berharga dalam adh-Dha'ifah, 4/ 42. 

1268 Dhaif: Diriwayatkan oleh Ahmad, 2/265 dan Abu Dawud, 3/364; serta di
dhaifkan oleh syaikh kami dalam Dha'if al-Jami', 1/242, dan beliau menjelas
kannya secara panjang lebar dalam adh-Dha'ifah, 4/ 42. 

1269 Diriwayatkan oleh Muslim, 3/1199. 
1270 Shahih: Diriwayatkan oleh an-Nasa'i, 7 /190, 309, dan beliau berkata, "lni 

tidaklah shahih. 11 Syaikh kami berkata dalam ash-Shahihah, 6/1155, "Saya 
katakan, Sepertinya an-Nasa'i memaksudkan tambahan 'anjing pemburu' 
karena menyendirinya Hammad bin Salamah dalam meriwayatkan tambahan 
tersebut dan penyelisihannya terhadap jalan-jalan periwayatan yang telah 
disebutkan di atas dan yang lainnya yang akan disebutkan ... Akan tetapi, 
makna 'pengecualian' tersebut shahih dari sisi dirayah berdasarkan hadits-



~6563'> Dari Aisyah ~, beliau berkata, 
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"Barirah telah datang kepadaku seraya berkata, 'Sesung

guhnya aku telah mengadakan akad pembebasan diriku bersama 
tuanku sebesar sembilan uqiyah, di mana setiap tahun aku mem
bayar satu uqiyah, maka bantulah aku.' Lalu aku berkata, 'Apabila 
tuanmu ingin agar aku membayar semua itu untuk mereka, dan 
wala' mu menjadi untukku, pastilah akan aku lakukan.' Maka 
Barirah pergi menuju tuannya, lalu bertanya kepada mereka ten
tang hal itu, namun mereka menolaknya, kemudian dia datang 
lagi dari sisi mereka sedangkan Rasulullah sedang duduk. Dia 
berkata, 'Sesungguhnya saya telah mengutarakan hal itu kepada 
mereka, namun mereka tidak menerimanya, kecuali hak wala' 

hadits shahih yang membolehkan untuk memelihara anjing pemburu. Dan 
bila kondisinya demikian, maka halal untuk menjualnya dan halal pula 
(mengambil) harganya .... " Kemudian syaikh kami berkata, 11Kemudian saya 
menemukan beberapa syahid lainnya baginya, dan saya telah mentakhrijnya 
pada hadits no. 2990, sehingga pengecualian tersebut juga shahih dari sisi 
riwayat, alhamdulillah. 11 



tetap untuk mereka.' Nabi ~ mendengar pembicaraan tersebut, 
lalu Aisyah ~ mengabarkan kepada Nabi ~, maka beliau ber
sabda, 'Ambillah dia, dan syaratkan untuk mereka wala'nya, 
karena wala' itu milik orang yang memerdekakan.' Lalu Aisyah 
~ melakukan anjuran tersebut, kemudian Rasulullah ~ berdiri 
di hadapan orang-orang1271, lalu beliau memuji Allah dan me
nyanjungNya, kemudian beliau bersabda, 'Amma ba' du, apa12n 
yang membuat orang-orang mensyaratkan beberapa syarat yang 
tidak ada dalam kitab Allah£? Syarat apa pun yang tidak ada 
dalam kitab Allah, maka syarat tersebut adalah batil walaupun 
sampai seratus syarat. Keputusan Allah adalah yang paling 
benar, syarat Allah adalah yang paling kuat, dan wala' itu hanya 
milik orang yang memerdekakan'." 

Muttafaq 'alaih, dan lafazhnya adalah milik al-Bukhari.1273 

Sedangkan dalam riwayat Muslim, beliau bersabda, 

--<t--i1~,-- 0\... '~\-- 1--0 __ 0.:1-- i-:0 '~I 
• s:- l y ~ r '.J '+! ~..:. c '.J '~r --- -- --

"Belilah dan merdekakanlah dia, serta persyaratkan wala' -
nya untuk mereka." 

"Umar telah melarang jual beli ummul walad. Beliau berkata, 
'Dia tidak diperjualbelikan, tidak dihibahkan, dan tidak diwaris
kan. Tuannya boleh menggaulinya selama kehidupan tampak 
padanya, maka apabila tuannya itu meninggal maka dia bebas'." 

1271 Az-Zuhairi menambahkan di sini, ~ "sambil berkhutbah", dan ini tidak ter
dapat dalam ketiga naskah manuskrip, dan al-Bukhari pun menyebutkan 
hadits ini pada dua tempat dalam Shahihnya tanpa menyebutkan tambahan 
tersebut dan dengan lafazh yang sesuai dengan lafazh yang dibawakan oleh 
al-Hafizh di sini. 

1272 Dalam naskah C tercantum, L.J "maka apa 11
• 

1273 Diriwayatkan oleh al-Bukhari, 3/95-96; dan Muslim, 2/1141, 1142. 



Diriwayatkan oleh Malik clan al-Baihaqi, clan beliau berkata. "Sebagian 

perawi memm:fu'kannya', (kepada Nabi ~), dan itu keliru."1274 

~658, Dari Jabir ~, beliau berkata, 
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"Dahulu, kami biasa menjual budak-budak perempuan 

kami, para ummul walad, sedangkan Nabi ~ masih hidup. Beliau 
tidak memandang hal itu bermasalah." 

Diriwayatkan oleh an-Nasa'i, lbnu Majah, dan ad-Daraquthni, serta 

dishahihkan oleh lbnu ffibban. 1275 

~659, Dari Jabir bin Abdullah~, beliau berkata, 
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"Rasulullah ~ melarang menjual air yang lebih dari keper
luan." 

Diriwayatkan oleh Muslim1276
, dan beliau menambahkan dalani riwa

yat lain, 
0 
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"Dan mengambil upah mengawinkan unta jantan." 

~660, Dari lbnu Umar ~' beliau berkata, 
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"Rasulullah ~ melarang (mengambil) upah mengawinkan 
unta jantan." Diriwayatkan oleh at-Bukhari.1277 

1274 Shahih: Diriwayatkan oleh Malik, 2/776; dan al-Baihaqi dalam as-Sunan al
Kubra, 10/342, 343, dan lafazh ini adalah miliknya; serta dishahihkan oleh 
syaikh kami secara mauquf dalam al-Irwa ', 6/188. 

1275 Shahih: Diriwayatkan oleh an-Nasa 'i dalam al-Kubra, 3/199; lbnu Majah, 
2/841; ad-Daraquthni, 4/135; dan Ibnu Hibban, 10/165; serta dishahihkan 
oleh syaikh kami dalam al-Irwa ', 6/189 berdasarkan syarat Muslim. 

1276 Diriwayatkan oleh Muslim, 3/1197. 
1277 Diriwayatkan oleh al-Bukhari, 3/123. 



"Bahwasanya Rasulullah • melarang jual beli janin bina
tang yang masih dalam kandungan induknya. Jual beli tersebut 
merupakan bentuk jual beli yang dilakukan oleh orang-orang 
jahiliyah, yaitu seseorang membeli unta hingga unta betina itu 
melahirkan, kemudian anaknya itu juga melahirkan janin yang 
ada dalam perutnya." 

Muttafaq 'alaih, clan lafazh ini adalah milik al-Bukhari.1278 

<1{662t Dari lbnu Umar ~, 
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"Bahwasanya Rasulullah • melarang jual beli wala 1 (per
walian budak) dan melarang menghibahkannya. 11 Muttafaq 'alaih.1279 

<1{663t Dari Abu Hurairah ~, beliau berkata, 
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"Rasulullah • melarang jual beli dengan cara melempar 
batu dan jual beli yang mengandung unsur penipuan." 

Diriwayatkan oleh Muslim. 1280 

<1{664t Juga dari beliau (Abu Hurairah ~), bahwa Rasulullah • 
bersabda, 

"Barangsiapa yang membeli suatu makanan, maka jangan-

1278 Diriwayatkan oleh al-Bukhari, 3/91; dan Muslim, 3/1153-1154. 
1279 Diriwayatkan oleh al-Bukhari, 3/192; dan Muslim, 2/1145. 
1280 Diriwayatkan oleh Muslim, 3/1153. 



lah dia menjualnya hingga dia menimbangnya." 
Dirlwayatkan oleh Muslim.1281 

~665, Juga dari beliau (Abu Hurairah •), beliau berkata, 
l J J ,,, ,,, 
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"Rasulullah ~ melarang adanya dua transaksi dalam satu 
transaksi jual beli." 

Dirlwayatkan oleh Ahmad dan an-Nasa 'i, serta dishahibkan oleh at

Tirmidzi dan lbuu ffibban. 1282 

Sedangkan dalam riwayat Abu Dawud, 
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"Barangsiapa yang berjual beli dengan dua transaksi dalam 
satu transaksi jual beli, maka dia berhak mengambil harga yang 
paling rendah, atau (kalau tidak), maka dia telah melakukan 
riba."1283 

~666, Dari Amr bin Syu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya, beliau 
berkata, Rasulullah ~ bersabda, 
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'Tidak halal hutang dan jual beli1284, dua syarat dalam satu 
transaksi jual beli, keuntungan barang yang belum ditanggung, 
dan jual beli barang yang tidak kamu miliki." 

1281 Diriwayatkan oleh Muslim, 3/1162. 
1282 Hasan: Diriwayatkan oleh Ahmad, 2/174, 432; an-Nasa'i, 7 /295; at-Tirmi

dzi, 3/533; dan Ibnu Hibban, 11/348. Syaikh kami berkata dalam al-Irwa ', 
5/149, "Saya katakan, Sanadnyahasan.11 

1283 Hasan: Diriwayatkan oleh Abu Dawud, 3/274. Syaikh kami berkata dalam 
ash-Shahihah, 5/419, "Saya katakan, Ini adalah sanad yang hasan, dan telah 
dishahihkan oleh aJ.;Hakim, dan adz-Dzahabi menyetujuinya, kemudian oleh 
Ibnu Hazm dalam al-Muhalla." 

1284 (Yakni seseorang menjual barang dengan syarat pembeli harus memberi
nya piutang. Llhat Taudhih al-Ahkam min Bulugh al-Maram, 4/286. Ed. T.). 



Diriwayatkan oleh Imam yang IJma, dan dv,babibkao oleh at-Tirmi
dzi, Ibou Khuzaimah, dan al-Hakim. 1285 

Beliau juga mengeluarkannya dalam Ulum al-Hadits dari 
riwayat Abu Hanifah, dari Amr yang disebutkan dengan lafazh, 

"Beliau melarang jual beli bersyarat." 

Dari jalur ioi, ath-Thabraoi merlwayatkaonya dalam aJ-Ausatb, dao 
haclits mi gb.arlb.1286 

~667~ Juga dari beliau (Amr bin Syu'aib •), beliau berkata, 
o I J 
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"Rasulullah ~ melarang jual beli dengan cara memberikan 

panjar terlebih dahulu." 
Diriwayatkan oleh Malik, beliau berkata. "Amr bin Syu'aib telah me

nyampaikao hadits mi kepadaku1287.n1288 

1285 Hasan: Diriwayatkan oleh Ahmad, 2/178; Abu Dawud, 3/283; an-Nasa'i, 
7 /288, 295; at-Tmnidzi, 3/535; Ibnu Majah, 2/737; dan al-Hakim, 2/17. Syaikh 
kami berkata dalam al-Misykah, 2/868, "Sanadnya hasan." 
Saya katakan, Silahkan lihatjuga al-Irwa ', 5/147. 

1286 Diriwayatkan oleh al-Hakim dalam 'Ulum al-Hadits, hal. 128; dan ath-Thab
rani dalam al-Ausath, 4/335. 

1287 Demikian yang tercantum dalam riwayat al-Qa'nabi, sebagaimana dinyatakan 
dalam at-Tamhid [lima fi al-Muwaththa' min al-Ma'ani, karya lbnu Abdil 
Bar], 24/176. Adapun dari riwayat Yahya, maka ia berasal dari riwayat Malik 
dari seorang yang tsiqah menurutnya dari Amr dengan riwayat tersebut. 

1288 Dhaif: Diriwayatkan oleh Malik, 2/609. Syaikh kami berkata dalam al-Misy
kah, 2/866, "Sanadnya dhaif." 
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"Saya telah membeli minyak di pasar, dan ketika minyak 

itu saya terima, ada seorang laki-laki menemuiku dengan me
nawarkan keuntungan yang bagus kepadaku, maka saya ber
maksud menepuk tangan orang itu (sebagai tanda kesepakatan), 
namun ada seseorang yang memegang lengan bawahku dari 
belakang, lalu saya menoleh, dan temyata orang itu adalah Zaid 
bin Tsabit. Dia berkata, 'Janganlah kamu menjualnya di tempat 
kamu membelinya hingga kamu membawa barang itu sampai 
ke rumahmu dahulu, karena Rasulullah ~ telah melarang pen
jualan barang dagangan di tempat ia dibeli hingga barang ter
sebut dibawa oleh pedagang ke rumah mereka dahulu'. 11 

Diriwayatkan oleh Ahmad dan Abu Dawud, dan lafazhnya adalah 
mililmya, serta cUshahihkan oleh Ibnu ffibban dan al-Hakim.1289 

rJ o A .$-l? 
"Aku berkata, 'Wahai Rasulullah, sesungguhnya saya men

jual unta di al-Baqi', dan saya menjualnya dengan harga beberapa 
dinar, namun yang kuterima adalah beberapa dirham, dan saya 
juga pernah menjualnya dengan beberapa dirham, namun saya 
menerima beberapa dinar. (Apakah) saya boleh mengambil yang 
ini sebagai ganti yang itu, dan memberikan yang itu sebagai 
ganti yang ini?' Lalu Rasulullah ~ bersabda, 'Tidak apa-apa kamu 

1289 Hasan lighairihi Diriwayatkan oleh Ahmad, 5/191; Abu Dawud, 3/282; 
Ibnu Hibban, 11/360; dan al-Hakim, 2/ 40; serta dihasankan oleh syaikh kami 
dalam Shahih Abi Dawud, 2/ 668 dengan syahid-syahidnya. 



mengambilnya dengan harga yang berlaku pada hari itu, selama 
kalian belum berpisah dan di antara kalian masih ada sesuatu'." 

Diriwayatkan oleh Imam yang Lima, dan disbabibkao oleh at-llaldm.1290 

~670t Juga dari beliau (Abdullah bin Umar ~), beliau berkata, 

-~lij--~lj~~ 
"Rasulullah ~ telah melarang najsy. 11 1291 

Muttafaq 'alaih. 1292 

~671t Dari Jabir bin Abdullah~, 
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"Bahwasanya Nabi ~ melarang muhaqalah, muzabanah, mu

khabarah, dan tsunya, kecuali jika diketahui. 111293 

1290 Dhan secara marfu': Diriwayatkan oleh Ahmad, 2/139; Abu Dawud, 3/250; 
an-Nasa 'i, 7 /281, 283; at-Tirmidzi, 3/544; dan Ibnu Majah, 2/760; serta di
nyatakan berillat oleh syaikh kami dalam al-lrwa ', 5/17 4 disebabkan adanya 
Simak bin Harb; karena riwayatnya dari Ikrimah mudhtharib (goncang), dan 
beliau menguatkan status kemauqufimnya, dan bahwa Simak telah keliru 
dalam menyatakan bahwa hadits ini marfu'. 

1291 (Najsy adalah meninggikan harga barang yang dilakukan oleh orang yang 
tidak ingin membeli barang tersebut, agar orang lain membeli barang ter
sebut dengan harga yang sama, baik bekerja sama dengan penjual maupun 
atas inisiatif dirinya sendiri; atau penjual itu sendiri yang menaikkan harga 
barang dengan mengatakan bahwa dia membeli barang tersebut dengan 
harga yang lebih tinggi daripada harga sebenarnya untuk menipu pembeli. 
Lihat Fath. al-Bari, 4/355. Ed. T. [Istilah lainnya adalah "lelang". Kor.]). 

1292 Diriwayatkan oleh al-Bukhari, 3/91; dan Muslim, 3/1156. 
1293 (Muhaqalah adalah menjual biji-bijian yang matang di tangkainya untuk di

tukar dengan biji-bijian sejenisnya. Mukhabarah adalah paroan tanah di mana 
pemilik tanah mendapatkan hasil dari sisi tanah tertentu dan penggarap 
tanah mendapatkan hasil dari sisi tanah yang lain. Tsunya adalah menjual 
sesuatu dan mengecualikan sebagiannya yang belum jelas. Lihat Taudhih 
al-Ahkam min Bulugh al-Maram, 4/306-307. Muzabanah akan dijelaskan pada 
hadits no. 708. Ed. T.). 



Diriwayatkan oleh Imam yang lJma kecuali lbnu Majah, clan dishahih

kan oleh at-Tirmidzi. 1294 

~672~ Dari Anas ~, beliau berkata, 

,§~\::JG ,~jjG ,§~~1_, ,;1_;\;ji J:, ~ ;t, j~ ~ 
.G\-:-,,\, 

, -~~ 

"Rasulullah ~ telah melarang dari muhaqalah, mukhadharah, 
mulamasah, munabadzah, dan muzabanah1295." 

Diriwayatkan oleh al-Bukhari. 1296 

~73~ Dari Thawus, dari Ibnu Abbas ~, beliau berkata, Rasu
lullah ~ bersabda, 

,. '1 ~-:: ~: ~ · ·~ c.li . .)\::J ~. t;_ 0 '1, ,-:-\:S~I\ ~ 1 ~ ~ ~ . 0 , ,, .,fi C:J= _, u . ..r 
XL:..:.....~ ~.~L~ 1 :J~ !.)\::J ~ · t;.. ~ , u ...,--:: ,, ., ..r9 

"J anganlah kalian menghadang kafilah dagang yang baru 
tiba, dan janganlah orang kota melakukan jual beli untuk orang 
desa." Saya berkata kepada Ibnu Abbas ~, "Apa maksud per
kataan beliau, 'Dan janganlah orang kota melakukan jual beli 
untuk orang desa?'" Beliau menjawab, "Tidak menjadi makelar 
untuknya." 

Muttafaq 'alaih, dan lafazhnya adalah mllik al-Bukhari.1297 

1294 Shahih: Diriwayatkan oleh Ahmad, 3/313 tanpa penyebutan 'pengecualian 
(istitsna ')'; Abu Dawud, 3/262; an-Nasa'i, 7 /37; dan at-Tmnidzi, 3/585; serta 
dishahihkan oleh syaikh kami dalam Shahih Abi Dawud, 2/653. 

1295 (Mukhadharah adalah jual bell buah-buahan atau biji-bijian sebelum terllhat 
kematangannya. Mulamasah adalah jual bell di mana pembeli hanya meme
gang barang dagangan dan tidak mellhatnya. Munabadzah adalah jual beli 
di mana pembell membell barang dagangan yang dilemparkan oleh penjual 
tanpa mellhat dan memeriksanya terlebih dahulu. Llhat Fath al-Bari, 4/359, 
404. Ed. T.). 

1296 Diriwayatkan oleh al-Bukhari, 3/102-103. 
1297 Diriwayatkan oleh al-Bukhari, 3/94; dan Muslim, 3/1157. 



~674~ Dari Abu Hurairah ., beliau berkata, Rasulullah ~ ber
sabda, 

:dtJ.¼~ J_;:.11 ~~ Ji IS~,~ ~faij jll ~ ,~~\ ~ 'i 
; "; 

11Janganlah kalian mencegat pedagang dari luar kota. Ba
rangsiapa yang dicegat lalu dibeli dagangannya, maka apabila 
pemilik dagangan tersebut masuk ke pasar maka dia memiliki 
hak untuk memilih. 11 Diriwayatkan oleh Muslim.1298 

11 Rasulullah ~ telah melarang seorang kota menjual untuk 
orang desa, dan janganlah kalian melakukan najsy, janganlah 
seseorang membeli barang yang telah ditawar oleh saudaranya, 
dan jangan pula seseorang meminang wanita yang telah dipinang 
oleh orang lain, serta janganlah seorang istri meminta (suaminya) 
menceraikan madunya, agar si istri tersebut dapat memenuhi isi 
bejananya. 11 Muttafaq 'alaih, 1299 sedangkan dalam rlwayat Muslim, 1300 

__ \.~.~\\ o; l~,~\o .. ~\\1301 ,,.'} 
~ ~Y"ur- r 

11Janganlah seorang Muslim menawar barang di atas ta
waran Muslim lainnya. 111302 

~676~ Dari Abu Ayyub al-Anshari ., [beliau berkata]1303, Saya 
telah mendengar Rasulullah ~ bersabda, 

1298 Diriwayatkan oleh Muslim, 3/1157. 
1299 Diriwayatkan oleh al-Bukhari, 3/91; dan Muslim, 2/1033. 
1300 Diriwayatkan oleh Muslim, 2/1033 dan 3/1154. 
1301 Dalam naskah C tercantum, '~ -J "tidak menawar1

• 

1302 Demikian yang tercantum dJam manuskrip, sedangkan yang terdapat dalam 
Shahih Muslim adalah, ~ i,r> Ji,. "atas tawaran saudaranya". 

1303 Tambahan dari naskah C. 
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~\:ill,,.,,~\ -=·---- t::; ~\ "~. li>..J"" ;;j\" -: ,, J'"' ~ . ,, "" i Y.. ,.,,. ,, ~.J "· 1.J..r ,, '.J.J., ,,'.J /J':: i__r iY 
"Barangsiapa yang memisahkan antara seorang ibu dengan 

anaknya, maka Allah akan memisahkan dia dengan orang-orang 
yang dicintainya pada Hari Kiamat kelak. 11 

Dirlwayatkan oleh Ahmad, clan dui.habihkan oleh at-Tirmidzi dan al
Haldm, akan tetapi pada isnadnya ada perdebatan, namun hadits ini memi

Hld hadits pendukung. 1364 

~6773t Dari Ali bin Abi Thalib ~, beliau berkata, 
~ ,,,,,, J ~ :0. ' J :0. 

,\:~!? cJ5il ,\:~?:; \;~1 ~').l. &' 01 ~ ;:u, J;.:j ~_;1 
,, ,, 

.~ ~l \~} '1j ,\:~~\1,\:~;i :JW ,~~~1 ~j'~ ~--
"Rasulullah ~ memerintahkanku untuk menjual dua budak 

yang bersaudara, lalu saya menjual keduanya sehingga saya 
memisahkan antara keduanya, kemudian saya menyebutkan hal 
itu kepada Nabi ~, lalu beliau bersabda, 'Susul mereka berdua 
dan kembalikan mereka, serta janganlah kamu menjual mereka 
berdua, kecuali secara bersama-sama. 11 

Dirlwayatkan oleh Ahmad, dan para perawinya, terpercaya, serta di

shahihkan oleh lbnu Khuzaimah, lbnu al-Jarad, lbnu IBbban, al-Hakim, ath
Thabrani, clan lbnu al-Qaththan. 1305 

1304 Hasan: Diriwayat}san oleh Ahmad, 5/ 412; at-Tirmidzi, 4/134; dan al-Hakim, 
2/55. Syaikh kami berkata dalam al-Misykah, 2/1003, "Sanadnya hasan.11 

1305 Shahih: Diriwayatkan oleh Ahmad, 1/97; lbnu al-Jarud, 2/148; dan al-Hakim, 
2/125. 
Saya katakan, Para perawinya adalah orang-orang yang tsiqat sebagaimana 
dikatakan oleh al-Hafizh, akan tetapi dalam sanad Ahmad terputus antara 
Sa'id bin Abi Arubah (w. 156 H) dan al-Hakam bin Utaibah (w. 113 H), namun 
dia didukung (mutaba'ah) oleh Zaid bin Abi Unaisah pada (al-Muntaqa karya) 
lbnu al-Jarud dan dimutaba'ah oleh Syu'bah dalam (Sunan) ad-Daraquthni, 
3/65; dan al-Hakim, 2/54; dan karena adanya mutaba'ah ini, lbnu al-Qaththan 
menshahihkan hadits ini. Silahkan lihat Nashb ar-Rayah, 4/26. 
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"Harga naik di Madinah pada masa Rasulullah i!, lalu 
orang-orang berkata, 'Wahai Rasulullah, harga telah naik, maka 
tetapkanlah harga untuk kami.' Rasulullah i! bersabda, 'Sesung
guhnya Allah-lah yang menentukan harga, yang menahan, dan 
yang melapangkan, serta memberi rizki. Sesungguhnya saya 
berharap untuk bertemu Allah 0,t;i dalam keadaan tidak ada salah 
seorang di antara kalian pun yang menuntutku karena sebuah 
kezhaliman dalam perkara darah maupun harta'." 

Diriwayatkan oleh Imam yang Lima, kecuali an-Nasa'i, dan dishahih

kan oleh lbnu fflbban.1306 

~6791 Dari Ma'mar bin Abdullah i!, dari Rasulullah i!, beliau 
bersabda, 

"Tidak akan menimbun barang, kecuali orang yang berdosa." 
Diriwayatkan oleh Muslim.1307 

"Janganlah kalian menahan air susu unta dan domba. Ba
rangsiapa yang membelinya setelah itu, maka sesungguhnya 

1306 Shahih: Diriwayatkan oleh Ahmad, 3/156; Abu Dawud, 3/272; at-Tinnidzi, 
3/605; Ibnu Majah, 2/741; dan Ibnu Hibban, 11/307. Syaikh kami berkata 
dalam Ghayah al-Maram, hal. 194, "Saya katakan, 'Sanadnya shahih, dan 
hadits ini berdasarkan syarat Muslim, sebagaimana dikatakan oleh al-Hafizh 
dalam at-Talkhish, 3/14'.11 

1307 Diriwayatkan oleh Muslim, 3/1228. 



dia1308 berhak memilih di antara dua pilihan yang paling baik 
setelah dia memerah susunya, yakni jika dia mau, dia bisa mem
pertahankannya, dan jika dia mau, dia bisa mengembalikannya 
bersama satu sha' kurma." Muttafaq 'alaih. 1309 

Sedangkan dalam riwayat Muslim, 

"Maka dia memiliki hak memilih selama tiga hari. "1310 

Dan dalam riwayat lain milik beliau yang juga diriwayat
kan oleh al-Bukhari secara mu' allaq, 

-~~ --1 ~w; ~ \cLl, ~~ ~~j 
"Dan mengembalikan hewan itu bersama satu sha' dari 

makanan, bukan gandum. 111311 

Al-Bukhari berkata, "(Riwayat yang menyebutkan) kurma 
lebih banyak. "1312 

~6813', Dari Ibnu Mas'ud ~, beliau berkata, 
,,,,. 0 ,,,,., "'-; ,,,,. ., 

.\cLl, ~~ ;_Ali li;J i@. ;U (Sfll Lf4 
"Barangsiapa yang membeli domba yang telah ditahan air 

susunya, lalu dia mengembalikannya, maka dia harus mengem-

1308 Dalam naskah B dan C tercantum, ~ "maka dia". 
1309 Diriwayatkan oleh al-Bukhari, 3/92, dan lafazh ini adalah miliknya; dan Mus-

lim, 3/1159. 
1310 Diriwayatkan oleh Muslim, 3/1158. 
1311 Diriwayatkan oleh Muslim, 3/1158. 
1312 Diriwayatkan oleh al-Bukhari, 3/92. Syaikh kami berkata dalam Mukhtashar 

al-Bukhari, 2/52 mengomentari ungkapan al-Bukhari, "Dia memaksudkan 
bahwa riwayat-riwayat yang menyebutkan 'kurma' itu lebih banyak jumlah
nya daripada riwayat-riwayat yang tidak menyebutkannya atau yang meng
gantinya dengan menyebutkan 'makanan'. Saya katakan, Riwayat ini lebih 
kuat baik secara riwayat (sanad) maupun dirayah (matan). Adapun secara 
riwayat, maka berdasarkan keterangan yang telah disebutkan oleh penulis 
(al-Bukhari). Sedangkan secara dirayah, maka karena riwayat yang menye
butkan 'makanan' itu dijelaskan oleh riwayat-riwayat yang menyebutkan 
'kurma', sebagaimana hal itu terlihat dengan jelas.11 



balikannya bersama satu sha'." 
Dirlwayatkan oleh al-Bukhari, dan al-Isma'ili menambahkan, 

"Dari kurma. "1313 

~682~ Dari Abu Hurairah ~, 

~~i cJ\;j ,~~ ~-½ ~;t ,~~ §~ Jc~ ~ ;11 J~j Si 
J~ ~ ~di ~~i :J\i \1~\~I ~~ ~ I~ ~ :JW ,~ 

,,,,. ; ,,,,,, ,,,,, 0 ,,,,. ,;. ,,.. l 

·(b LY"!~ j.J:- ~ \l~WI ~~ ~ ~\~\ j;; ~ )l;I :J~ -~1 

"Bahwasanya Rasulullah ~ melewati sebuah tumpukan1314 

makanan, lalu beliau memasukkan tangannya ke dalam tum
pukan tersebut, dan jari-jari beliau mendapati sesuatu yang 
basah, lalu beliau bersabda, 'Apa ini, wahai penjual makanan?' 
Dia menjawab, 'Makanan ini telah terkena air hujan, wahai Rasu
lullah.' Beliau bersabda, 'Tidakkah lebih baik kamu meletakkan
nya di atas yang lain hingga terlihat oleh orang-orang? Barang
siapa yang berlaku curang, maka dia bukan dari golonganku'." 

Dirlwayatkan oleh Muslim. 1315 

~683~ Dari Abdullah bin Buraidah, dari ayahnya ~, beliau ber
kata, Rasulullah ~ bersabda, 

,.,,,,,,. . 0 ~ 0 , ::: ~:; .ill ,,~2-, ~ ~::: ~ :--- Jlb.A,)\ 'i\;\ ~\ ,,,,. ,,,,,,,,,,. ~,,,,,, 
~ :.r o ,., " ~ "~" <..s> ,., ,., " . ,., ~ 4)-4 

_;,.,• ,., 1;:._ ,.,WI 
~ '-' .J 

"Barangsiapa yang menyimpan anggur pada masa panen 
hingga dia menjualnya kepada orang yang menjadikannya se
bagai khamar, maka sungguh dia telah mencampakkan dirinya 
sendiri ke dalam api neraka dengan sengaja." 

1313 Diriwayatkan oleh al-Bukhari, 3/92. 
1314 Dalam naskah B tercantum, ~ "dan11

, dan ini tidak terdapat dalam ash-Shahih. 
1315 Diriwayatkan oleh Muslim, 1/99. 



Diriwayatkan oleh ath-Thabrani dalam al-Mu'jam. al-Ausath dengan 

sanad yang hasan.1316 

~684, Dari Aisyah ~, beliau berkata, Rasulullah ~ bersabda, 

.~\:.11½ t~ 
11 Manfaat suatu barang itu berdasarkan tanggung jawab. 11 

Diriwayatkan oleh Imam yang Lima, dan didhaifkan oleh al-Bukhari 

dan Abu Dawud, namun dishahihkau oleh at-Thmidzi, lbuu Khuzaimah, lbnu 

al-Jarud, lbuu Hibban, al-Haldm dan lbnu al-Qaththan. 1317 

~685, Dari Urwah al-Bariqi ~, 
,,,,, J, ,,,., ,,,,. 
$. ~ ~ 0 0 ~ ,$. 

~ ,r"'t\:; -~l,!, 0
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0
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0 'Ll. ~ -- 'ft' . '_) "}.J "' • '_) " -- • .. • ~ .. ,,,.. :::: ,,,.. :::: ,,, ,,,,. ,,,., 

.w -- --1 ~1--t --, t \ 1 ~ ~ ,~ """ r:t..r . ~ lS_r -! u """' 
11Bahwasanya Nabi ~ telah memberinya satu dinar untuk 

membeli seekor hewan kurban -atau seekor domba-, lalu dia 
membeli dua ekor domba dengan satu dinar itu, clan dia menjual 
salah satu domba tersebut dengan satu dinar, lalu dia menda-

1316 Maudhu~ Diriwayatkan oleh ath-Thabrani dalam al-Ausath, 5/294. Syaikh 
kami berkata dalam adh-Dha'ifah, 3/ 429, 11Al-Hafizh lbnu Hajar telah mela
kukan kesalahan dalam hadits ini dengan kesalahan yang buruk, di mana 
beliau tidak berkomentar terhadap hadits ini dalam at-Talkhish, dan beliau 
berkata dalam Bulugh al-Maram, 'Diriwayatkan oleh ath-Thabrani dalam al
Ausath dengan sanad hasan .. .'. 11 Kemudian syaikh kami menyebutkan bahwa 
cacatnya hadits ini ada pada al-Hasan bin Muslim, dan beliau mengutip 
dari Abu Hatim bahwa hadits ini adalah hadits dusta yang batil, dan (beliau 
mengutip) dari lbnu Hibban bahwa hadits ini adalah hadits yang munkar, 
dan (beliau mengutip juga) dari adz-Dzahabi bahwa hadits ini adalah hadits 
maudhu' (palsu). 

1317 Hasan lighairihi. Diriwayatkan oleh Ahmad, 6/ 49; Abu Dawud, 3/284; an
Nasa 'i, 7 /254; at-Tirmidzi, 3/581; lbnu Majah, 2/754; lbnu al-Jarud, 2/159; 
lbnu Hibban, 11/298; dan al-Hakim, 2/15; serta dihasankan oleh syaikh kami 
berdasarkan jalan-jalan periwayatannya dalam al-Irwa ', 5/159, dan beliau 
berkata, 11Apalagi para ulama telah menerima hadits ini, sebagaimana dise
butkan oleh Imam Abu Ja'far ath-Thahawi. 11 



tangi beliau dengan membawa satu ekor domba dan satu dinar, 
lalu beliau mendoakan keberkahan untuknya dalam transaksi 
jual belinya, sehingga kalaupun dia membeli tanah, niscaya dia 
akan beruntung padanya. 11 

· 

Diriwayatkan oleh Imam yang Lima, kecuali an-Nasa'i,1318 clan dike

luarkan oleh al-Bukhari dalam kandungan sebuah hadits, dan beliau tidak 
menyebutkan lafazhnya. 1319 At-Thmidzi juga telah menyebutkan pendukuog 
baginya darl hadits Hakim bin Hizam. 1320 

4{686t Dari Abu Sa'id al-Khudri ~, 
; to ,t 

1.; .... ~ ...... , ... ~:: ~ ... w~, ·,·,~~·· 1.;J:., ... ,. ~ ...... ~~~ ::11 ~, e- (Y' .J ~ is>- ~ YJ""'":' ~ ... '.r:: (Y' ~ ::- " ~ u 
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'~ ~ ~ ~ '.r:: (Y' .J '~ ~.J ... . ~ '.r:: (Y' .J ' ... e:'.J.f'° ~ 
0 ~w, .. ,o~ O', ,:,~~ ~; "\.i.J~\ \'t. O', 

·L)'3-; ~J"° (Y' _) '~ ~ ~ ~ '.r:; (Y' _) 

"Bahwasanya Nabi ~ telah melarang jual beli apa yang 
masih ada dalam perut hewan hingga dia melahirkan, jual beli 
apa yang ada dalam tetek binatang, jual beli budak yang me
larikan diri, jual beli harta rampasan perang hingga dibagi-bagi 
(kepada yang berhak), jual beli harta sedekah hingga diterima 
(oleh yang berhak), dan jual beli hasil menyelam (yang belum 
jelas). 11 

Diriwayatkan oleh lbnu Majah, al-Bazzar, clan ad-Daraqutbni dengan 
8'Ulad yang dhaif.1321 

1318 Shahih: Diriwayatkan oleh Ahmad, 4/375; Abu Dawud, 3/256; at-Tirmidzi, 
3/559; dan lbnu Majah, 2/803; serta dishahihkan oleh syaikh kami dalam 
al-Irwa ', 5/128, dan beliau menyandarkannya kepada al-Bukhari juga. 

1319 Justru beliau membawakan lafazhnya, 4/252. 
1320 Dhaif: Diriwayatkan oleh at-Tirmidzi, 3/558, dan dinyatakan berillat oleh 

beliau disebabkan sanadnya terputus, serta didhaifkan oleh syaikh kami 
dalam Dha'if Abi Dawud, no. 3386. 

1321 Dhaif: Diriwayatkan oleh lbnu Majah, 2/7 40, dan ad-Daraquthni, 3/15; serta 
didhaifkan oleh syaikh kami dalam al-Irwa ', 5/133, dan beliau mengutip 
pemyataan dhaifnya hadits ini dari at-Tirmidzi, al-Baihaqi, dan lbnu Hazm, 
seraya beliau berkata, "lbnu Hazm telah menjelaskan sisi kedhaifannya dalam 
al-Muhalla, 8/390, 'Jahdham, Muhammad bin Ibrahim, dan Muhammad bin 
Zaid al-Abdi adalah orang-orang yang tidak dikenal (majhul), sedangkan 



~687~ Dari lbnu1322 Mas'ud ., beliau berkata, Rasulullah ~ ber
sabda, 

,,,,._ 0 O,.... ; 

-~_;. ~~ ,~w, ~ ~' G_µ:5 'l 
"Janganlah kalian membeli ikan dalam air, karena hal itu 

adalah penipuan." 
Diriwayatkan oleh Ahmad, dan beliau mengisyaratkan bahwa yang 

benar hadits ini adalah mauqqf.1323 

~688~ Dari lbnu Abbas ~, beliau berkata, 

,__# Jc J~ t ~ 'ij '~ J;- ~~ t W 0t • ~\ J_,.:_; ~ ,. 

~

o,: o" ~,:'\ '1-
• ...a i:J (Y.-1 .J J ~ ",,. 

"Rasulullah • telah melarang jual beli buah-buahan hingga 
matang, jual beli bulu domba yang masih menempel pada pung
gung ( dombanya), dan jual beli susu yang masih dalam tetek
nya." 

Diriwayatkan oleh ath-Thabrani dalam al-Ausath dan ad-Daraquthni, 

juga dikeluarkan oleh Abu Dawud dalam al-MarasH dari riwayat Ikrimah, 

dan ibdah yang lebih kuat, juga dikeluarkan oleh beliau secara mauqqf pada 

lbnu Abbas dengan sanad yang kuat, dan dikuatkan oleh al-BaJhaqi.1324 

~689~ Dari Abu Hurairah ., 
, 0 0 ; ,;., 

. • "")l:H-- .• \...h:JI .,,. ~,,. i: ~ r:: fl\ -: \ 
~ '.)~ e-~'->'-' _,J~ u 

"Bahwasanya Nabi ~ telah melarang jual beli sesuatu yang 

Syahr [bin Hausyab, al-Wustha min at-Tabi'in, w. 100 HJ adalah orang yang 
ditinggalkan (matruk).' Hadits ini juga dinyatakan berillat oleh Ibnu Abi 
Hatim dalam al-'flal .... " 

1322 Dalam naskah C tercantum, ) "Abi (Mas'ud) ", dan ini adalah salah. 
1323 Dhaif: Diriwayatkan oleh Aliinad, 1/388. Demikian juga ad-Daraquthni, al

Baihaqi, al-Khathib, dan Ibnu al-Jauzi menguatkan status kemauqufennya, 
sebagaimana dalam at-Talkhish, 3/7. Dan hadits ini didhaifkan oleh syaikh 
kami dalam Dha'if al-Jami', 6/69. 

1324 Diriwayatkan oleh ath-Thabrani dalam al-Ausath, 4/101; ad-Daraquthni, 
3/14; Abu Dawud dalam al-Marasil, hal. 168; dan al-Baihaqi, 5/340. 



ada di atas punggung unta jantan dan janin yang ada dalam 
perut unta betina." 

Dirlwayatkan oleh al-Bazzar, dan dalam sanadnya ada kelemahan. 1325 

~690~1326 Dari Abu Hurairah ~, beliau berkata, Rasulullah ~ 
bersabda, 

0 l ; ~ ; ~ 

-~fa .tu\ ~\ii 4;;~ ~ J\il ~ 
"Barangsiapa yang membatalkan transaksi jual beli dari 

seorang Muslim (yang menyesal melakukan transaksi tersebut), 
niscaya Allah akan mengampuninya dari kesalahannya." 

Dirlwayatkan oleh Abu Dawud dan lbnu Majah, serta di•babibkan ,,leh 

lbnu Wbban dan al-Haldm.1327 

1325 Shahih: Diriwayatkan oleh al-Bazzar, 1/507 (Mukhtashar Zawa 'ia). Al-Hafizh 
telah menjelaskan illat hadits ini dalam ad-Dirayah, 2/149, beliau berkata, 
"Dalam sanadnya terdapat Shalih bin Abi al-Akhdhar, dan dia adalah seorang 
yang dhaif .... II 
Saya katakan, Al-Hafizh berkata dalam ad-Dirayah, 2/149, "Abdurrazzaq 
meriwayatkan dengan sanad yang shahih dari lbnu Umar dari Nabi ~. 

-~1/ ~•WI •' : , /~ ~ ,~, 
-~ .J ~ (:1- (f' ...ri"' "" .... 

'Bahwa beliau ~ melarang jual beli sesuatu yang ada di atas punggung unta 
jantan dan janin yang ada dalam perut unta betina .. .'." 
Dan syaikh kami menshahihkan hadits ini berdasarkan syahid-syahidnya 
dalam Shahih al-Jami', 6/63.11 

1326 Dalam naskah A, hadits ini terletak di bawah Bab Khiyar, dan ini lebih cocok 
baginya. 

1327 Shahih: Diriwayatkan oleh Abu Dawud, 3/27 4; lbnu Majah, 2/7 41; Ibnu 
Hibban, 11/ 404; dan al-Hakim, 2/ 45. Syaikh kami berkata dalam al-Misykah, 
2/872, "Sanadnya shahih.11 





ATAU MEMBATALKANNYA) 

~ 
~691, Dari lbnu Umar ~, dari Rasulullah ., beliau bersabda, 

·t ,~ u~ l;::-:-::-- ~, \.; t.iL 1--~~ - ~1-- ~~ · ~::\\ __,,lj \SI 
_) M-' i_J ~ r J M-' :. ~ ,:, ,- ') if'-' '-d •"J' C:: • ~ 

l _o ~ _o ~ J. 
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0 ,,,. t 0 

~~&JI 1--~~ - i:>-\" jf!" ~1-- ~lj ~I~\,;::-:-::: ~ I" ,~:-:11 
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.&-31 
"Apabila dua orang saling berjual beli, maka masing-ma

sing dari keduanya memiliki hak memilih, selama mereka berdua 
belum berpisah dan masih bersama, atau selama salah satu dari 
keduanya memberikan pilihan kepada yang lainnya, maka 
apabila salah seorang dari keduanya telah memberikan pilihan 
kepada yang lain, lalu mereka berdua bersepakat pada pilihan 
yang diambil, maka wajiblah jual beli itu, dan apabila mereka 
berdua berpisah setelah selesai bertransaksi, dan salah satu pihak 
di antara keduanya tidak meninggalkan (membatalkan) transaksi 
tersebut, maka telah wajiblah jual beli tersebut. 11 

Muttafaq 'alaih, dan lafazhnya adalah milik Muslim.1328 

1328 Diriwayatkan oleh al-Bukhari, 3/84; dan Muslim, 3/1163. 



"Penjual dan pembeli memiliki hak memilih hingga mereka 
berdua berpisah, kecuali jual beli khiyar, dan tidak halal bagi 
salah satu pihak untuk meninggalkan mitranya karena takut dia 
membatalkannya." 

Diriwayatkan oleh Imam yang Lima, kecuali lbnu Majah, dan diriwa

yatkan juga oleh ad-Daraquthni, lbnu Khuzaimah, dan lbnu al-Jarud.1329 

Sedangkan dalam riwayat lain, 
\".~~ ~ \j:z-:-::' :; 
-~ ~ ~i,s> 

"Hingga mereka berdua berpisah dari tempat transaksi ter
sebut. "1330 

~693~ Dari Ibnu Umar ~, beliau berkata, 

: i~~ &~\; ISi :JW ,Y~j\ . ~:J! ;Ji~~\ J0 '--1 1:_-- --<"S 
i...r- " . ~ '-::.-: "" ~ L " -" -- ,,i.r'..r-- U-:-.J ..r 

-~~--1 
"Seorang laki-laki telah bercerita kepada Rasulullah ffi 

bahwa dia telah ditipu dalam jual bell, maka beliau ffi bersabda, 
'Apabila kamu berjual beli, maka katakanlah, 'Tidak ada peni
puan'." Muttafaq 'alaih. 1331 

~ 
Saya katakan, Tidak ada alasan bagi perkataan beliau, "dan lafazh ini ada
lah milik Muslim", karena hadits ini juga terdapat dalam riwayat al-Bukhari 
dengan huruf yang sama pada tempat yang telah saya sebutkan. 

1329 Hasan: Diriwayatkan oleh Ahmad, 2/183; Abu Dawud, 3/273; an-Nasa 'i, 
7 /251; at-Tirmidzi, 3/550; ad-Daraquthni, 3/50; dan Ibnu al-Jarud, 2/158. 
Syaikh kami berkata dalam al-Irwa ', 5/155, "At-Tirmidzi berkata, 'Hadits 
hasan.' Saya katakan, Hadits tersebut memang benar sebagaimana yang 
beliau katakan. 11 

1330 Diriwayatkan oleh ad-Daraquthni, 3/50. 
1331 Diriwayatkan oleh al-Bukhari, 3/85-86; dan Muslim, 3/1165. 



~694~ Dari Jabir ., beliau berkata, 

.!~ ~ :Jlij ,~~~ ,~~ ,~~j ,~JI ~T ~ ~I j_;..:j ~ 
"Rasulullah ~ melaknat pemakan riba, pemberinya, penu

lisnya, dan kedua saksinya, lalu beliau bersabda, 'Mereka semua 
sama'." 

Diriwayatkan oleh Muslim1332
, dan al-Bukhari memililri hadits serupa 

yang bersumber dari hadits Abujuhaifah.1333 

"Riba itu ada tujuh puluh tiga bagian, yang paling ringan 
adalah seperti seseorang menikahi ibunya sendiri, dan sesung
guhnya riba yang paling parah adalah (merusak) kehormatan 
seorang Muslim." 

Diriwayatkan oleh Ibau M;uah secara ringku ciao at~Hakim dengan 

1332 Diriwayatkan oleh Muslim, 3/1219. 
1333 Diriwayatkan oleh al-Bukhari, 7 /217. 



sempurna, dan beliau mensbabihkaonya. 1334 

11Janganlah kalian menjual emas dengan emas kecuali sama 
rata, dan janganlah kalian melebihkan sebagiannya atas sebagian 
yang lain. Janganlah kalian menjual perak dengan perak kecuali 
sama rata, dan janganlah kalian melebihkan sebagiannya atas 
sebagian yang lain, serta janganlah kalian menjual barang yang 
tidak ada dengan barang yang telah tersedia. 11 Muttafaq 'alaih.1335 

~697, Dari Ubadah bin ash-Shamit ~, beliau berkata, Rasulullah 
ffi bersabda, 

'
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11Emas dengan emas, perak dengan perak, biji gandum de
ngan biji gandum, kecambah gandum dengan kecambah gandum, 
kurma dengan kurma dan garam dengan garam, sebanding, 
sama dan kontan, dan apabila jenis-jenis ini saling berbeda, maka 
jual belilah sekehendak kalian, apabila saling menerima secara 
kontan. 11 Diriwayatkan oleh Muslim. 1336 

1334 Shahih Ughairihi. Diriwayatkan oleh Ibnu Majah, 2/764; dan al-Hakim, 2/37. 
Syaikh kami berkata dalam Shahih at-Targhib, 2/374, "Menurut saya, paling 
tidak hadits ini shahih lighairihi, karena banyaknya syahid-syahidnya, dan ia 
telah ditakhrij dalam ash-Shahihah, no. 1871.11 

1335 Diriwayatkan oleh al-Bukhari, 3/97; dan Muslim, 3/1208. 
1336 Diriwayatkan oleh Muslim, 3/1211. 



~698f Dari Abu Hurairah ., beliau berkata, Rasulullah ~ ber
sabda, 

~o ~ ,,,. o _, ,,,,,, o ~ ,,,.. ,,.. ,,,,,. 
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"Emas dengan emas dengan seukuran dan sama, perak de
ngan perak dengan seukuran dan sama, maka barangsiapa yang 
menambah atau meminta untuk ditambah, maka itulah riba." 

Diriwayatkan oleh Muslim. 1337 

~699f Dari Abu Sa'id dan Abu Hurairah ~, 
,,,.. ~ l ,,,.. ...... ~ 
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"Bahwasanya Rasulullah ~ telah mempekerjakan seseorang 

pada negeri Khaibar, lalu dia datang kepada beliau ~ dengan 
membawa kurma yang paling baik, maka Rasulullah ~ bersabda, 
'Apakah semua kurma Khaibar seperti ini?' Dia menjawab, 'Tidak, 
demi Allah, wahai Rasulullah. Sesungguhnya kami menukar 
satu sha' dari kurma seperti ini dengan dua sha' kurma biasa, 
dan dua sha' yang baik dengan tiga sha' biasa.' Lalu Rasulullah 
~ bersabda, 'Jangan lakukan itu! Namun juallah kurma itu (yang 
biasa) dengan harga beberapa dirham, kemudian belilah kurma 
yang baik dengan dirham-dirham itu.' Dan beliau juga bersabda 
tentang timbangan juga seperti itu." Muttafaq 'alaibi.1338 

Sedangkan dalam riwayat Muslim, 

1337 Diriwayatkan oleh Muslim, 3/1212. 
1338 Diriwayatkan oleh al-Bukhari, 3/102; dan Muslim, 3/1215. 



"Demikian juga dalam timbangan. 11 

~100, Dari Jabir bin Abdullah~, beliau berkata, 

1oe"il, 1--~o(", ~ :/ J'~j\ ': 0'~ ':.\\ o_, ~ .- ~ ~\ jo J.- ~ ~:.~ " -- ~;.~ e-<f' -- ~_) 
·?' ~ J-:.,:J, 

"Rasulullah ffi telah melarang jual beli tumpukan kurma 
yang tidak diketahui takarannya dengan takaran yang dikenal 
untuk kurma tersebut. 11 

Dirlwayatkan oleh Musllm. 1339 

~701, Dari Ma1mar bin Abdullah~, beliau berkata, 
,::; ;J ',,,,., ~ J,,1J 
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"Sesungguhnya saya telah mendengar Rasulullah ffi ber
sabda, 1Jual beli makanan dengan makanan itu hams sebanding,1 

dan makanan kami saat itu adalah gandum1 
•

11 

Dirlwayatkan oleh Musllm. 1340 

~102, Dari Fadhalah bin Ubaid ~, beliau berkata, 
.o ~ (i , 0 0 ,- ,,,., O 
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"Pada waktu perang Khaibar, saya membeli sebuah kalung 

dengan harga dua belas dinar, di dalamnya terdapat emas dan 
permata, lalu saya memisahkannya, dan saya menemukan di 
dalamnya lebih dari dua belas dinar, kemudian saya mencerita
kan hal itu kepada Rasulullah ffi, maka beliau bersabda, 1Jangan
lah kamu menjualnya hingga ia dipisahkan1 

•
11 

1339 Diriwayatkan oleh Muslim, 3/1162. 
1340 Diriwayatkan oleh Muslim, 3/1214. 



Dhiwayatkan oleh Muslim. 1341 

• 

"Bahwasanya Nabi ~ telah melarang jual beli hewan de
ngan hewan secara kredit." 

Dirlwayatkan oleh Imam yang Lima clan dishabihkao oleh at-Tirmidzi 
clan lbou al-Jarud.1342 

~704, Dari Ibnu Umar ~, beliau berkata, 
O 0~ 0 t O J l ,,,,, 
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"Saya mendengar Rasulullah ~ bersabda, 'Apabila kalian 
berjual beli dengan I inah Gual beli dengan sistem riba), meme
gang buntut sapi, lebih suka dengan bercocok tanam, dan me
ninggalkan berjihad, maka Allah akan menimpakan kehinaan 
kepada kalian yang tidak akan bisa dihilangkan oleh sesuatu pun 
hingga kalian kembali kepada agama kalian'." 

Diriwayatkao oleh Abu Dawud dari riwayat Nafi' darioya, dao dalam 

sanadoya ada permualahao. 1343 Ahmad juga memiliki hadits serupa dari 
riwayat Atha', clan para perawioya terpercaya, serta dishahihkao oleh lbnu 

al-Qaththan. 1344 

1341 Diriwayatkan oleh Muslim, 3/1213. 
1342 Shahih Jighairihi Diriwayatkan oleh Ahmad, 5/12; Abu Dawud, 3/250; 

an-Nasa 'i, 7 /292; at-Tirmidzi, 3/538; lbnu Majah, 2/763; dan lbnu al-Jarud, 
2/156; serta dishahihkan oleh syaikh kami dalam al-Misykah, no. 2822. 

1343 Shahih Jighairihi. Diriwayatkan oleh Abu Dawud, 3/27 4. 
1344 Shahih lighairihi. Diriwayatkan oleh Ahmad, 2/28, dan dinyatakan berillat 

oleh al-Hafizh dalam at-Talkhish, dan beliau membantah lbnu al-Qaththan 
yang menshahihkan hadits ini, akan tetapi hadits ini memiliki jalan-jalan 
periwayatan yang dengannya hadits ini menjadi shahih, sebagaimana dinya
takan oleh syaikh kami dalam ash-Shahihah, 1/ 42. 



"Barangsiapa yang memberi jasa perantara kepada saudara
nya (seiman), lalu orang tersebut memberikan hadiah kepada
nya, lalu dia menerimanya, maka sungguh dia telah mendatangi 
salah satu cabang yang besar dari cabang-cabang riba. 11 

Dirlwayatkan oleh Ahmad dan Abu Dawud, dan dalam sanadnya ter

dapat perdebatan. 1345 

~7061 Dari Abdullah bin Amr bin al-Ash~, beliau berkata, 

.-- ,.::•-'\\-- -- "\~\\ ~iul J'· J,- -::::.\ 
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"Rasulullah ~ melaknat penyuap dan penerima suap. 11 

Diriwayatkan oleh Abu Dawud dan at-Tirmidzi, dan beliau mensha

hiblcannya. 1346 

"Bahwa Nabi ~ memerintahkannya agar menyiapkan se
buah pasukan, dan (temyata) tidak ada unta, lalu beliau ~ me
merintahkannya untuk mengambil unta-unta muda hasil zakat. 

1345 Hasan: Diriwayatkan oleh Ahmad, 5/261; dan Abu Dawud, 3/291. Syaikh 
kami menyatakan dalam al-Misykah, 2/1109 bahwa sanadnya hasan, dan 
beliau menshahihkannya dalam at-Targhib, no. 2624. 
Saya katakan, Hadits ini diriwayatkan oleh sejumlah orang, dan dalam 
sanadnya tidak terdapat orang yang perlu dianalisa (kredibilitasnya) selain 
al-Qasim bin Abdurrahman, karena dia ini diperbincangkan padanya. Akan 
tetapi, syaikh kami mengatakan bahwa pendapat yang kuat di kalangan para 
peneliti adalah bahwa dia ini haditsnya hasan. 

1346 Shahih: Diriwayatkan oleh Abu Dawud, 3/300; dan at-Tirmidzi, 3/623. Syaikh 
kami berkata dalam al-Misykah, 2/1108, "Hadits shahih. 11 

1347 Dalam naskah A. hadits ini tercantum setelah hadits no. 703. 



Dia berkata, 'Lalu saya mengambil satu ekor unta dengan mem
bayar dua ekor unta (yang saya kembalikan kemudian) pada 
unta-unta zakat'." 

Dirlwayatkan oleh al-Hakim dan al-Baihaqi, dan para perawinya ter
percaya. 1348 

~708t Dari lbnu Umar t#-fo, beliau berkata, 
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"Rasulullah ~ telah melarang muzabanah, yaitu menjual 
hasil kebunnya, jika berupa kurma basah dengan kurma kering 
dengan menggunakan takaran, dan jika berupa anggur segar, 
dia menjualnya dengan anggur kering dengan menggunakan 
takaran, dan jika berupa hasil tanaman, dia menjualnya dengan 
takaran makanan. Beliau ~ melarang semua itu." 

Muttafaq 'alaih. 1349 

~709t Dari Sa'ad bin Abu Waqqash ~' beliau berkata, 
/ 
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1348 Hasan: Diriwayatkan oleh al-Hakim, 2/57; dan al-Baihaqi, 5/287, dan sanad
nya dhaif, namun al-Baihaqi berkata setelahnya, bahwa hadits ini memiliki 
syahid yang shahih, kemudian beliau membawakan syahid tersebut dengan 
sanadnya. Al-Hafizh menegaskan dalam ad-Dirayah, 2/159 bahwa sanad al
Baihaqi adalah kuat. Syaikh kami berkata, "Saya katakan, Hadits ini hasan, 
karena adanya perselisihan yang terkenal tentang 'riwayat Amr bin Syu'aib 
dari ayahnya dari kakeknya'." Demikian saya kutip secara ringkas dari al
lrwa ', 5/205-207. 
Catatan penting: Al-Hafizh menisbatkan hadits ini dalam ad-Dirayah kepada 
Ahmad, Abu Dawud, dan al-Hakim; dan tindakan beliau ini lebih baik dari
pada apa yang beliau lakukan di sini (Bulugh al-Maram); karena hadits ini 
juga terdapat dalam riwayat orang yang lebih tinggi daripada keduanya dari 
sisi generasi dan keshahihan. 

1349 Diriwayatkan oleh al-Bukhari, 3/102; dan Muslim, 3/1172. 



-~~ ::J- JiJ ,~ :~~~~IS! ~_;I 
11Saya telah mendengar Rasulullah ffi ditanya tentang jual 

beli kurma basah dengan kurma kering, maka beliau ffi balik 
bertanya, 'Apakah kurma kering akan berkurang takarannya bila 
mengering?' Mereka menjawab, 'Ya.' Maka beliau ffi melarang 
hal itu. 11 

Dirlwayatkan oleh Imam yang Lima, dan dishahihkan oleh lbnu al

Madini, at-Tirmidzi, lbnu ffibban, dan al-Hakim. 1350 

~710~ Dari Ibnu Umar ~, 
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11Bahwasanya Nabi ffi telah melarang jual beli al-kali' dengan 

al-kali', yaitu hutang dengan hutang. 11 

Dirlwayatkan oleh Ishaq dan al-Bazzar dengan sanad yang dhaif.1351 

1350 Shahih: Diriwayatkan oleh Ahmad, 1/175; Abu Dawud, 3/251; an-Nasa'i, 
7 /268; at-Tmnidzi, 3/528; Ibnu Majah, 2/761; Ibnu Hibban, 11/378; dan al
Hakim, 2/38; serta hadits ini dishahihkan oleh syaikh kami dalam al-lrwa ', 
5/199. 

1351 Dhaif: Diriwayatkan oleh al-Bazzar dalam Kasyf al-Astar, 2/91-92. Syaikh 
kami berkata dalam al-Irwa ', 5/222, "Illatnya ada pada Musa bin Ubaidah 
ini, karena dia adalah seorang yang dhaif, sebagaimana·ditegaskan oleh al
Hafizh dalam at-Taqrib, dan adz-Dzahabi berkata dalam adh-Dhu'afa' wa al
Matrukin, 'Mereka (para ahli hadits) mendhaifkannya.' Ahmad berkata, 
'Tidal{ halal meriwayatkan darinya'. 11 



DAN HASILNYA 

~ 
~711 ~ Dari Zaid bin Tsabit ., 
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"Bahwa Rasulullah ffi memberikan kelonggaran dalam 
'araya, yaitu hasilnya dijual dengan menaksimya menggunakan 
takaran." 

Muttafaq 'alaih. 1353 

Sedangkan dalam riwayat Muslim, 
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"Rasulullah ffi memberikan kelonggaran pada 'ariyyah yang 
diambil oleh pemilik rumah dengan menaksimya sebagai kurma 
kering, dan mereka memakannya sebagai kurma basah. "1354 

1352 (Y akni. jual bell kurma basah yang masih berada di pohonnya dengan kunna 
kering yang senilai dengannya secara perkiraan dalam takaran yang kurang 
dari lima wasaq, dengan syarat adanyaqabdh (serah terima). Lihat Subul as
Salam, 2/63; Taudhih al-Ahkam min Bulugh al-Maram, 4/ 427. Ed. T.) 

1353 Diriwayatkan oleh al-Bukhari, 3/100; dan Muslim, 3/1169. 
1354 Diriwayatkan oleh Muslim, 3/1169. 



"Bahwasanya Rasulullah • memberi kelonggaran dalam 
jual beli 'araya dengan menaksimya sebagai kurma kering pada 
takaran yang kurang dari lima wasaq atau lima wasaq." 

Muttafaq 'alaih. 1355 

~71 a, Dari Ibnu Umar ~, beliau berkata, 
O O , l J 

.t_" \;::11-- ""t.l\ ~-:: ,,-:~ ~ <~.:.~ ~,, \.:!JI .,, ~,, ~ J.1\1 J0 
,,, . ~-:: . 'JC:.. L' .... ~ _) "" cs> -d ,, e- if' -",, ~_) L' ..... 

"Rasulullah • melarang jual beli buah-buahan hingga ter
lihat kematangannya, beliau melarang penjual dan pembeli." 

Muttafaq 'alaih.1356 

Sedangkan dalam riwayat lain, 

.~tc w~, ,t;. :J\j 1-=-~ ~..c 1 .. '. 1s1 ,\\S'~ . ~ ~ ~ v::- ~ ...., ~ 
"Dan apabila beliau (Ibnu Umar ~) ditanya tentang ke

matangannya, beliau berkata, 'Hingga penyakitnya hilang'. 111357 

&~-' 0,, . *" 
·_) '.) 

"Bahwasanya Nabi • melarang jual beli buah-buahan 
hingga matang. Ditanyakan (kepada Anas), 'Bagaimana (sifat) ke
matangannya?' Beliau menjawab, 'la menjadi merah atau kuning'." 

Muttafaq 'alaih, dan lafazh ioi milik al-Bukharl.1358 

1355 Diriwayatkan oleh al-Bukhari, 3/99; dan Muslim, 3/1171. 
1356 Diriwayatkan oleh al-Bukhari, 3/101; dan Muslim, 3/1165. 
1357 Diriwayatkan oleh al-Bukhari, 2/157; dan Muslim, 3/1166. 
1358 Diriwayatkan oleh al-Bukhari, 3/101; dan Muslim, 3/1190. 



~715~ Dari Anas bin Malik•, 
.... 0, O ,,,,,, 0 ,,,,,. 

"""' ., """"' "".,...\\ o,.... o,,,,.,,,,, t.1J,,, o ..... :;,.... ,-: t\ o,,,,. o,,,,, ,,,,,.,,,,,, -W~I~.--~\ ::.~
1 -~ " ~ •...C ,.)~ " ~ •...C . ~-. ~ ::;; -: • "~:. e-i...r'3 ~~:. -- e-i...r I,,,;)'""::,.,":. u 

11 Bahwasanya Nabi ~ melarang jual beli anggur hingga 
menjadi hitam dan melarang jual beli biji-bijian hingga mengeras. 11 

Diriwayatkan oleh Imam yang Lima, kecuali an-Nasa 'i, dan dishahih
kan oleh lbnu ffibban dan al-Hakim. 1359 

~716~ Dari Jabir bin Abdullah~, beliau berkata, Rasulullah ~ 
bersabda, 

11 Kalau kamu menjual buah-buahan kepada saudaramu, 
lalu buah-buahan tersebut tertimpa bencana (musibah), maka 
tidak halal bagimu untuk mengambil apa pun dari saudaramu 
itu. Dengan alasan apa kamu mengambil harta saudaramu itu 
tanpa hak?" 

Diriwayatkan oleh Muslim.1360 

Sedangkan dalam riwayat lain milik beliau, 
0 ,;. .... ,;. 

. ~1--d I ~ -- ----1 ~ ::: ft\ -: \ 
~~ t:°.>f...r° _,., ~ u 

11Bahwasanya Nabi ~ memerintahkan untuk membatalkan 
(buah-buahan yang terkena) bencana (musibah). 111361 

~717~ Dari Ibnu Umar ~, dari Nabi ~, beliau bersabda, 
.... ,,,,, ,,,,,, ,,,,,, 

J; :: ~-- q '}I ,1-:;:. \; • JJ1 ~t.lJ i-:~----;;-: , ... :::,:~ q ~ ~ t_ ... \£1 .... ~u ~ ~-'-?-- ~---~~'f..YU . . q'° 

-t~1 
1359 Shahih: Diriwayatkan oleh Ahmad, 3/250; Abu Dawud, 3/253; at-Tirmidzi, 

3/530; lbnu Majah, 2/747; lbnu Hibban, 11/369; clan al-Hakim, 2/19; serta 
dishahihkan oleh syaikh kami berdasarkan syarat Muslim dalam al-Irwa ', 
5/209. 

1360 Diriwayatkan oleh Muslim, 3/1190. 
1361 Diriwayatkan oleh Muslim, 3/1191. 



"Barangsiapa yang membeli pohon kurma setelah dikawin
kan, maka buah-buahannya adalah milik penjual yang telah 
menjualnya, kecuali bila pembelinya mensyaratkan (bahwa 
buahnya adalah untuk dirinya)." 

Muttafaq 'alaih.1362 

1362 Diriwayatkan oleh al-Bukhari, 3/102; dan Muslim, 3/1173. 



~718~ Dari Ibnu Abbas 1:$,, beliau berkata, 

~ :JW ,~\j i~Jl-d~I ~ 0~ ~j ,~+J1 ~~If~ 
., ~,,,,,., ., ,,,,, 0 ,,,,.~ 

~~\JI ~
o,... .~,...,... ~0,...~ 0 • ~lo'\-:' o:; 0 • -:'\

0
\ -~ '~ u \QQ '~ ~GJ ( Q , .. ,J ~ ~GJ I..A,..l...w ,~ ::: • ~ ,~ :::_,/_,/_,/ ,~ ::: .. ~ -= ,,,,. .. -:- ~ 

"Nabi ~ datang ke Madinah, dan mereka (orang-orang 
Madinah) biasa melakukan salaf pada buah-buahan setahun 
atau dua tahun, lalu beliau ~ bersabda, 'Barangsiapa yang me
lakukan salaf pada kurma, maka lakukanlah salaf itu pada ta
karan yang jelas, timbangan yang jelas, dan tempo yang jelas'." 

Muttafaq 'alaih.taM 

Sedangkan dalam riwayat al-Bukhari, 
.... 

,,,,,, ,,,,,,,,, 0 f-

-~~ ~ JL:.I ~ 
"Barangsiapa yang melakukan salaf pada sesuatu .... "1365 

1363 [Salam atau salaf adalah jual bell barang yang disifati (dengan kriteria ter
tentu) dalam tanggungan (penjual) dengan pembayaran kontan di majelis 
akad. Llhat Taudhih al-Ahkam min Bulugh al-Maram, 4/441. Dengan istilah 
lain, salam adalah akad pemesanan suatu barang dengan kriteria yang telah 
disepakati dan dengan pembayaran tunai pada saat akad berlangsung. Ed. T.]. 

1364 Diriwayatkan oleh al-Bukhari, 3/111; dan Muslim, 3/1227. 
1365 Diriwayatkan oleh al-Bukhari, 3/111. 



~719, Dari Abdurrahman bin Abza dan Abdullah bin Abi Aufa 
~, mereka berdua berkata, 

,,,,,,. ,,,,. i , 0 ,~r 
, WI .bdi ~ .tdi \rut; -: ~ ~ .wl J O 

J ,- -- -- -- ·\1:J\ ~- ~ ~ 6 ~ -- . ~ . "-- " u I:) - -- ,,,Y-.J e:: i,! . " --
,,,,,,. ,,,,. ,,,. 0 J J ,,,,, -- i JI •. qq-- "--\-- •• -- 0 q\\-- ~ - -;: \\-- ~\ • 0 

• l O 

•• ~ ~ -~y~ :}:~_J Q.J- ~y~ ~~ ,, ·,, ~ ,~a; ...... ~ 

~ .~~ :-;:, ~b ~ ~ :'i\j ~sj ~ 0\S't :SJ,~ 
"Kami mendapat bagian harta rampasan perang bersama 

Rasulullah ~, dan petani-petani dari Syam datang kepada kami, 
lalu kami melakukan salaf dengan mereka pada gandum, ke
cambah gandum, dan kismis, -sedangkan dalam riwayat lain, 
'Dan minyak'- hingga tempo yang ditentukan.11 Dikatakan, "Apa
kah mereka memiliki tanaman?" Mereka berdua berkata, "Kami 
tidak menanyakan hal itu kepada mereka. 11 

Dirlwayatkan oleh al-Bukhari. 1366 

~720, Dari Abu Hurairah ., dari Nabi ~, beliau bersabda, 
,,,,,,. ,,,,,,. ,,,,,,. ,,,,,,. ,,,,,,. 

-- J ~ J l ,,,,.$. $,, J -- ~ ~ 

,~)lj}-½) ll-1 ~j ,~ ~I ~;1 ,~;\~\ -½) u;'WI J\;1 ll-1 ~ 

.~1Ullt 
"Barangsiapa yang mengambil harta orang lain dengan 

maksud akan membayarnya, maka Allah akan membayarkan 
untuknya, dan barangsiapa yang mengambilnya dengan mak
sud menghabiskannya, maka Allah akan menghancurkannya. 11 

Dirlwayatkan oleh al-Bukhari.1367 

"Saya berkata, 'Wahai Rasulullah! Sesungguhnya si fulan1368 

1366 Diriwayatkan oleh al-Bukhari, 3/114. 
1367 Diriwayatkan oleh al-Bukhari, 3/152. 
1368 Yakni, seorang laki-laki dari kaum Yahudi, sebagaimana dalam riwayat an-



dikirimi pakaian dari Syam, alangkah baiknya bila engkau meng
utus seseorang untuk mengambil dua helai pakaian dari orang 
itu sebagai hutang yang dibayar saat lapang.' Lalu beliau ~ 
mengutus seseorang kepada orang tersebut, namun dia meno
laknya.11 

Dikeluarkan oleh al-Hakim clan al-Baihaqi, dan para perawinya ter
percaya. 1369 

~7223t Dari Abu Hurairah •, beliau berkata, Rasulullah ~ ber
sabda, 

-: ~ ISi "-:a~~ ~-- ~, "'.ill ~~,-- ,u 0

' 
0

,, -: ~ ISi "-:a~~ :.S 0 ' ~ sli\\ u !; ---- • • ~.) <.P+-'.) >yb y-4 u .. ---- . . _r.. ,,.. ,,.. ,,.. ,,.. 
J,,..,,.. 0 ,,.,_ :;; ,,,,, ~ .~iio~\\ ~-- :."" ~o-- 0 .:JI le-:- ,uo-'o-. ~.J . _r.. I.?,, ($" .J >yb y-4 

"Jika digadaikan, hewan tunggangan boleh dikendarai 
berdasarkan biaya pemeliharaannya; begitu juga jika digadaikan, 
susunya boleh diminum berdasarkan biaya pemeliharaannya, 
dan yang mengendarai serta meminum (susunya) harus mem
biayai pemeliharaan hewan tersebut. 11 

Dirlwayatkan oleh al-Bukhari.1370 

~7233t Juga dari beliau (Abu Hurairah •), beliau berkata, Rasu
lullah ~ bersabda, 

.~_:,1 ~j ,;::b. j ,~j ~~I ~lo~ ~JI~ 'l 
11Barang gadai tidaklah tertutup ( disita) dari pemiliknya 

yang telah menggadaikannya, namun keuntungannya untuknya 
dan kerugiannya pun ditanggung olehnya. 11 

Nasa'i dan at-Tmnidzi. 
1369 Shahih: Diriwayatkan oleh al-Hakim, 2/23, dan al-Hafizh menisbatkannya 

dalam at-Talkhish, 3/32 kepada at-Tirmidzi, 3/518; an-Nasa 'i, 7 /294; dan al
Hakim, lalu menyatakannya bagus. Syaikh kami berkata dalam al-Misykah, 
2/1248, "Dan dishahihkan oleh al-Hakim berdasarkan syarat al-Bukhari dan 
Muslim serta adz-Dzahabi menyepakatinya; dan hadits tersebut memang 
benar sebagaimana yang mereka berdua katakan." 

1370 Diriwayatkan oleh al-Bukhari, 3/187. 



Diriwayatkan oleh ad-Daraqutlmi dan al-Hakim, dan para perawinya 
terpercaya, hanya saja (riwayat) yang terjaga (malvuzh) menurut Abu Dawud 

dan lainnya adalah hadits ini mursal 1371 

~724~ Dari Abu Rafi' ., ,, 
I.\ 0 1.\ . o\ ~ o , -;:,:- \,: o ,.,, \:._.... o -:-l o :; o \ ~~ ~ ~l\ q $-\ 

u-:_.~ ~ u-:_.~ ~ C-0~ '~ ~.) ~ <_,Ql.,. ........ __ ~ ~ u 
~1 ~ ->->-t '1 :JW ,~_µ 1~1~-- · ~-- ~t ·1-- t;t ----t ,rj:i~I ~ "" ;. . u--:: ~ u ~ '.) . .r ,, 

.~\ SJ O 
'~ :.~t WI--~ ~ ~ ,~\;\ ~t :J\j ,[~t;"] \'"~ ~ <.fi .) ",, u ffe "~ ,, ,, ",, .'.) '.) ",, 

11Bahwasanya Nabi ~ pemah berhutang seekor unta muda 
kepada seseorang, lalu unta-unta zakat datang kepada beliau 
~, maka beliau ~ memerintahkan Abu Rafi' untuk membayar 
hutang beliau, yaitu unta muda kepada orang tersebut, namun 
Abu Rafi' berkata, 'Saya tidak mendapatkan, kecuali unta baik 
[yang memasuki umur tujuh tahun]1372.' Rasulullah ~ bersabda, 
'Berikanlah unta tersebut kepadanya, karena sebaik-baik manu
sia adalah yang paling baik di antara mereka dalam menunaikan 
hutangnya'. 11 

Dirlwayatkan oleh Muslim. 1373 

~725~ Dari Ali., beliau berkata, Rasulullah ~ bersabda, 
,,,,, ~ ,,,,.. ,,,,., tJ 

~ ~ i;o~~ ::;--- · 0 
.. -\e' 

• ·'-d J<r ..r.- u'?r JJ 

"Setiap hutang piutang yang menghasilkan manfaat, maka 
itu adalah riba. 11 

1371 Dhaif: Diriwayatkan oleh ad-Daraquthni, 3/32, 33; al-Hakim, 2/51; Abu 
Dawud dalam al-Marasil, hal. 172. Syaikh kami berkata dalam al-Inoa', 5/243, 
"Hati ini merasa tenteram (dengan keputusan ini), karena riwayat sejumlah 
perawi yang meriwayatkannya secara mursal lebih banyak (jumlahnya), 
apalagi mereka ini adalah orang-orang yang tsiqat dan teguh hafalannya, dan 
inilah yang dipastikan oleh al0 Baihaqi dan diikuti oleh sejumlah ahli hadits, 
di antara mereka adalah lbnu Abdul Hadi .... " 

1372 Tambahan dari naskah C, dan ini sesuai dengan yang terdapat dalam ash
Shahih. 

1373 Diriwayatkan oleh Muslim, 3/1224. 



Diriwayatkan oleh al-Harits bin Abi Usamah clan sanadnya buruk se
kali. 1374 

Hadits ini memiliki riwayat pendukung yang lemah dari 
Fadhalah bin Ubaid yang diriwayatkan oleh al-Baihaqi1375, dan 
riwayat mauquf dari Abdullah bin Salam yang diriwayatkan oleh 
al-Bukhari.1376 

1374 Dhaif jiddan. Diriwayatkan oleh al-Harits bin Abu Usamah, 1/500 (.Zawa 'id). 
Syaikh kami berkata dalam al-Irwa ', 5/236, "Saya katakan, Ini adalah sanad 
yang dhaif sekali. lbnu Abdul Hadi berkata dalam Tanqih at-Tahqiq, 3/192, 
'Ini adalah sanad yang jatuh Oemah sekali), dan Sawwar adalah seorang yang 
ditinggalkan (matruk)' ." 

1375 Dhaif: Diriwayatkan oleh al-Baihaqi, 5/350, dan dalam sanadnya terdapat 
rawi yang tidak dikenal (majhul), berdasarkan apa yang telah dijelaskan oleh 
syaikh kami dalam al-Irwa ', 5/235. 

1376 Diriwayatkan oleh al-Bukhari, 5/47. 





~726~ Dari Abu Bakar bin Abdurrahrnan, dari Abu Hurairah ., 
beliau berkata, Kami mendengar Rasulullah ~ bersabda, 

,.. ,.. ,.. 
,.. , ,:. , ,,,,, ,0$- 0,,,,, , • ,.. ,:. • . • ,,, ,.. I ,.. . ~· I " ~,.. ,.. • ,.. , I I ,.. ~k • I . ,.. 

0 .AC .• ....0 ~ , ~ .._.a_g ' '" ~ ~ AJ \..4 .!J .) . ·....o •.:.J"- u-, ,... 1,.;r ~ .:.) ,.. ,..,.." • '.) V ... ... ~ ... 

"Barangsiapa yang mendapatkan hartanya ada pada sese
orang yang telah bangkrut, maka dia lebih berhak terhadap harta 
itu daripada orang lain." Muttafaq 'alaib.1377 

Juga diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Malik1378 dari ri
wayat Abu Bakar bin Abdurrahrnan secara mursal dengan lafazh, 

~ ,,,,, ~ .... 0-;: .JP. 
~ ~t; 0 .:JI · !,.. r3,.. ,~\£\ .:JI ,.. \ ~~ ,\c~ ~ t; 1.::- l:.:1 ~ . '-?,.. ~ '_J • '-?,.. ~ L . i.,.r..J " 

,.. ~ 

~\..;.J (S}.i:ll ~\; 0t '~ ~i ~ '~;~~ ~\;; ~ ,\~~. ~;j 
" ..- ,,,,, ,,,,. ,_., 0 ! 0 

.~\;_).\\ ;_;.:1 t_ \:.JI 

"Barangsiapa yang menjual sebuah perhiasan, lalu pem
belinya bangkrut, sedangkan penjualnya belum menerima pem
bayaran harganya sama sekali, kemudian dia mendapatkan 
perhiasannya itu, maka dia lebih berhak terhadap perhiasan itu, 

1377 Diriwayatkan oleh al-Bukhari, 3/155-156; dan Muslim, 3/1193. 
1378 Diriwayatkan oleh Malik, 2/678; dan Abu Dawud, 3/286 secara mursal. 



dan apabila pembeli itu meninggal, maka pemilik perhiasan ter
sebut mempunyai hak yang sama dengan pemilik-pemilik hutang 
yang lain." 

Al-Baihaqi menyatakannya bersambung (sanadnya), namun beliau 

melemablcan~a, mengikuti Abu Dawud. 1379 

Juga diriwayatkan oleh Abu Dawud dan lbnu Majah, dari 
riwayat Umar bin Khaldah, beliau berkata, 

,,,,,,. ,,,,. ,,,,, ,,,,, 
a ,,,,, 0$,,,; ,,,,, ,,.,,, 0 S:. ,,,,, 111 S:. J:,, 

~\.h~, :4::>0+9 ":,,. • ~'j :JW' ,,. \~\ ~ \::J L-.>l..c ~~ .g_.o,,.~ \,;\ ~\ ,,. . I ~--~ i..r- . ,,. ~ . >y:_fb . ~ .... ~ .. 
P. ti ,,,,, P. ,o,;. l 

-~ J;-1~ ~;~½ ~~ ~ ~;; ~~ jl ~\ ~ :~,1)1 J~ 
"Kami mendatangi Abu Hurairah • (untuk bertanya) ten

tang sahabat kami yang bangkrut. Lalu beliau berkata, 'Saya 
akan memutuskan di antara kalian dengan keputusan Rasulullah 
~, 'Barangsiapa yang bangkrut atau meninggal, lalu seseorang 
mendapatkan barangnya, maka dia lebih berhak terhadapnya'." 

Disbahib1can oleb al-Haldm, (namun didhaifkan oleh Abu Dawud(1380
, 

dan beliau (juga(1381 mendbaiflcan tambahan yang menyebutlcan lcematian 
ini.1382 

~121, Dari Amr bin asy-Syarid, dari ayahnya, beliau berkata, 
Rasulullah ~ bersabda, 

1379 Shahih lighairihi Diriwayatkan oleh Abu Dawud, 3/287 dan al-Baihaqi, 
6/ 46, dan syaikh kami menguatkan riwayat yang mursal dalam al-lrwa ', 
5/270, akan tetapi beliau berkata, "Namun, telah datang riwayat yang menjadi 
syahid (penguat) bagi haditsnya ini atas perincian yang terdapat di dalam
nya dari jalan periwayatan lain, sebagaimana hal itu akan disebutkan nanti. 
Dan oleh karena itu, haditsnya ini adalah shahih lighairihi, wallahu a'lam. 11 

1380 Tambahan dari naskah C. 
1381 Tambahan dari naskah C. 
1382 Dhaif: Diriwayatkan oleh Abu Dawud, 3/287; Ibnu Majah, 2/790; dan al

Hakim, 2/50-51. Syaikh kami berkata dalam al-Irwa ', 5/272, "Al-Hakim ber
kata, 'Shahih sanadnya', dan adz-Dzahabi menyepakatinya. Demikian yang 
mereka berdua katakan, padahal Umar bin Khaldah [dan] Abu al-Mu'tamir 
ini dikatakan oleh adz-Dzahabi sendiri dalam al-Mizan, 'Tidak dikenal .. .'. 11 



11Sikap menunda-nunda yang dilakukan orang yang mam
pu (untuk membayar hutangnya), menghalalkan kehormatan
nya dan hukuman terhadapnya. 11 

Diriwayatkan oleh Abu Dawud dan an-Nasa'i, dan disebutkan secara 
mu'aHaq oleh al-Bukhari, serta di•babibkan oleh lbnu IDbban.1383 

<1{728t Dari Abu Sa'id al-Khudri ~' beliau berkata, 
,,. J,,. I ii : JW ,~; ,,.,~~~ ,1:::..s1 w ·· ~ .w1 J· ,__ • -- •· 1~ ~1 - ~ ~ . .) -- Q _,_, -- }r"'.J ~ Q~.J . - --::: .. .. 

,,,,, l J ,,,,,.,,,,, ,,,,, ,,,,, ,,,,, J,,,,,, l J 

;l!_., ~~ ~ ~ ,~ ~WI j~ ~~ ,~ 9.) ~ :~ ;u1 J~ 
'11 ~.L.J -- ~,-- ,·~~ ~ 1· il. :oJ~--i, ~ .JJ1 J,. ,,,. J,,.W ,~; 

!: r-- ~.) i' .".) ~ ---- '_r-:. _,., -- 'r.J -----

-~1 
11Seseorang tertimpa musibah di masa Rasulullah ~ pada 

buah-buahan yang dia beli, sehingga hutangnya banyak, kemu
dian Rasulullah ~ bersabda, 'Bersedekahlah kalian untuknya.' 
Lalu orang-orang bersedekah untuknya, namun itu belum cukup 
untuk melunasi hutangnya, maka Rasulullah ~ bersabda kepada 
para pemilik hutangnya, 'Ambillah sesuatu yang kalian dapat
kan, dan tidak ada lagi yang akan kalian dapatkan, kecuali hanya 
itu. 11 Diriwayatkan oleh Muslim.1384 

<1{729t Dari lbnu Ka'ab bin Malik, dari ayahnya, 

-~ 0~ J; ~ ~~j ,~~ ~~ Jc _p ~ ~\ J~ 0t 
"' -

11Bahwasanya Rasulullah ~ melarang Mu'adz • membe
lanjakan hartanya, dan beliau menjual hartanya itu untuk me
lunasi hutang yang ditanggungnya. 11 

Diriwayatk.an oleh ad-Daraquthni, dan dishahihkan oleh al-Hakim, 
juga dikeluarkan oleh Abu Dawud secara mursal, dan beliau menguatkan 

1383 Hasan: Diriwayatkan secara mu'allaq oleh al-Bukhari, 3/155; dan diriwayat
kan secara maushul oleh Abu Dawud, 3/313; an-Nasa'i, 7 /316; dan lbnu 
Hibban, 11/ 486. Syaikh kami berkata dalam Mukhtashar al-Bukhari, 2/130, 
"Sanadnya hasan, sebagaimana dikatakan oleh al-Hafizh. 11 

1384 Diriwayatkan oleh Muslim, 3/1191. 



bahwa hadits ioi mursal. 1385 

~730t Dari lbnu Umar ~, beliau berkata, 
,,,, ,,,, , 

,~~ rli ,t: ;~ E~i iY-1 ut ,~i r~ ~~'Jc ~-1;. 
t ~ ,,,,,. ~ 0 ,.,, ,,,,,. 

.~j~li ,~ ;~ ~ iY-1 U\j 's'--~I f~ ~ c.J,_f:, 
"Saya dihadapkan kepada Nabi i! pada saat perang Uhud, 

dan waktu itu saya berusia empat belas tahun, dan beliau tidak 
membolehkanku (ikut). Dan saya dihadapkan lagi kepada beliau 
pada saat perang Khandaq, dan waktu itu saya berusia lima 
belas tahun, dan beliau membolehkanku (ikut)." 

Muttafaq 'alaih1386, sedang dalam riwayat al-Baihaqi, 

"Beliau tidak membolehkanku (ikut), dan beliau meman
dangku belum baligh. 11 Disbahihkao oleb lbnu Kbuzahnali. 1387 

~731 t Dari Athiyah al-Qurazhi, beliau berkata, 

~ c-~ ~ ~j ,J;i c.:Jt ~ 0~ ,~) f~ ~~I Jc \:;c_f 
-:.--

"Kami dihadapkan kepada Nabi i! pada perang Quraizhah, 
maka yang telah tumbuh rambut kemaluannya dibunuh, dan 
yang belum tumbuh beliau bebaskan, dan saya termasuk di an
tara anak yang belum tumbuh, maka beliau membebaskanku." 

1385 Dhaif: Diriwayatkan oleh ad-Daraquthni, 4/230; al-Hakim, 2/58; dan Abu 
Dawud [dalam al-Marasil], hal. 162; dan syaikh kami menguatkan riwayat 
yang mursal dalam al-Irwa ', 5/261 karena mengikuti sejumlah ha:fizh. 

1386 Diriwayatkan oleh al-Bukhari, 3/232; dan Muslim, 3/1490. 
1387 Shahih: Diriwayatkan oleh al-Baihaqi, 6/55. Al-Hafizh berkata, 5/279, "lni 

adalah tambahan yang shahih, dan tidak ada yang perlu dicela karena ke
agungan lbnu Juraij dan karena keutamaannya atas yang lainnya dalam ha
dits N afi', sementara dia telah menegaskan di dalamnya dengan ungkapan 
haddatsana (telah menceritakan kepada kami), maka hilanglah apa yang 
dikhawatirkan dari perbuatan tadlisnya." 



Dirlwayatkan oleh Imam yang Lima clan disbabihkau oleh lbnu lllbbau 
clan al-Hakim. 1388 

~732, Dari Amr bin Syu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya, bahwa 
Rasulullah ~ bersabda, 

o ~ I, ~ ,,,., ,,,,, 
_1-:_·~ -~l,~lt:.h.c.i;\--·~{~!c_~ 
~.J.J y ~ ~ --- "~ --.J..r--

"Seorang wanita tidak boleh memberi, kecuali atas seizin 
suaminya." 

Dalam lafazh lain, 
,- ,-

.4-~:.~ ~_jj ~IS~,~\; ~~i §t,.:}Jjfa 'i 
"Seorang wanita tidak boleh membelanjakan hartanya, bila 

suaminya memiliki tanggung jawab atasnya." 
Diriwayatkau oleb Ahmad dau para peuulis kitab Sunan, kecuali at

Tirmidzi, dau disbabibkau oleh al-Hakim.1389 

~733, Dari Qabishah bin Mukhariq ~, beliau berkata, Rasulullah 
~bersabda, 

i:JL~. j1 ~ ~ ,tj~ 1~2- 1~ :~°)\j ~~ '11 il '} i}\ : .. :h ~ I ~ <..r;.J $ ,,,,, ,,,,, ~ ~ u~ 

1388 Shahih: Diriwayatkan oleh Abu Dawud, 4/141; an-Nasa 'i dalam al-Kubra, 
5/185; at-Tirmidzi, 4/145; lbnu Majah, 2/849; Ibnu Hibban, 11/105; dan al
Hakim, 2/123; serta dishahihkan oleh syaikh kami dalam Shahih lbni Majah, 
no. 2541. 

1389 Shahih Jigbairihi Diriwayatkan oleh Ahmad, 2/179; Abu Dawud, 3/293; 
an-Nasa'i, 5/65; lbnu Majah, 2/798; dan al-Hakim, 2/47. Syaikh kami berkata 
dalam ash-Shahihah, 2/ 4 72, "Saya katakan, Ini adalah sanad yang hasan.11 

Saya katakan, Silahkan lihat syahid-syahidnya dalam ash-Shahihah, no. 775 
dan 825. 



"Sesungguhnya meminta-minta itu tidaklah halal, kecuali 
bagi salah satu dari tiga orang ini; (pertama), seseorang yang me
nanggung tanggung jawab yang luar biasa berat, maka meminta
minta halal baginya, hingga dia dapat melaksanakan tanggung 
jawabnya itu, kemudian dia berhenti (meminta-minta). (Kedua), 
seseorang yang tertimpa musibah pada hartanya, maka me
minta-minta halal baginya, hingga dia dapat kembali berusaha. 
Dan (ketiga), seseorang yang tertimpa kesusahan, hingga tiga 
orang dari tokoh masyarakat dari kaumnya mengatakan, 'Sung
guh, si fulan telah tertimpa kesusahan,' maka meminta-minta 
halal baginya." 

Diriwayatkan oleh Muslim. 1390 

1390 Diriwayatkan oleh Muslim, 2/722, dan takhrijnya telah disebutkan pada 
hadits no. 521. 



~734~ Dari Amr bin Au£ al-Muzani ., bahwa Rasulullah ~ ber
sabda, 

~i~~,,,,. 0 c; 0 o.,,,,,, 
,~1---- 1.:_1 °1 'i>b- --~-- ~ 'ii ,-:·...1: .. :JI -:•-- ~~\,;.. .;..L~\I 
~ u- .J i..r> i; ~ 0 U'::-:j; • L-

,,,,. ~ ~ ,,,,,, ~ 0 

I "'1-- -- 1.:_1-- ,,,, -- -- ~ -- I'"' 0 :: ,,, ~ • ~. J i l~, ~ 0 J l O JJI" 
.1...o~ u-~ ) ..)\> i ..r> \b __r-J )i; '~.J__r--J ~ u~ ... ~~ 

"Perdamaian itu boleh dilakukan di antara kaum Muslimin, 
kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau1391 

menghalalkan yang haram, dan kaum Muslimin itu harus kon
sisten pada syarat-syarat mereka, kecuali syarat yang mengha
ramkan yang halal dan1392 menghalalkan yang haram." 

Diriwayatkan oleh at-Tirmidzi, clan beliau meDAbabibkan:ny.l1393
, na

mun para u1ama mmginglcarl hat ibt karena salah satu perawinya, Katsir bin 

1391 Demikian yang tercantum dalam naskah C, dan ini sesuai dengan lafazh 
yang terdapat dalam as-Sunan. Sedangkan dalam naskah A dan B tercantum, 
.., "dan". 

1392 Demikian yang tercantum dalam ketiga manuskrip, sedangkan yang ter
cantum dalam as-Sunan adalah, _;l "atau". 

1393 Shahih lighairihi: Diriwayatkan oleh at-Tirmidzi, 3/634, dan beliau berkata, 
"Hadits hasan shahih." Ini ditanggapi oleh syaikh kami dalam al-Irwa ', 5/144 
di mana beliau berkata, "Demikian yang beliau katakan! Padahal Katsir 
(Kibar al-Atba) ini adalah seorang yang sangat lemah .... 11 Kemudian syaikh 
kami menyebutkan sejumlah syahid baginya, dan berkata, "Kesimpulannya 
adalah bahwa hadits ini dengan keseluruhan jalan-jalan periwayatannya ini 
naik ke derajat shahih lighairihi .... " 



Abdullah bin Amr bin Auf adalah seorang rawi yang lemah13
M, clan seperti

nya beliau menilainya demikian karena banyaknya jalan periwayatannya, 

clan hadits ini cU11hahlhkan oleh lbnu fflbban darl hadits Abu Hundrah. 1395 

~735~ Dari Abu Hurairah 4*,, bahwasanya Nabi ~ bersabda, 
,;. ., ., J ~ -;. ,,,,. 

~ • ~~;r ',... 0 ; J OJ\ JO .. _,, t:: A \ ,,,,. O • ...... A ~ -: ~ ,,,,. ~ \ ,,, b- i b- ., ~ 0 ,,,,. ~ 
-~ oy:_lb y. ~ ~ -~-! ~ ~ ~ .J..r= U ~ . _) . e-: 

0-;. '£,, ' -;. 
.. J ·\;5'1 ~·-- 1-= ~-- • ~ iul" ~ ~· . • J I..&-: C. bl"\ ., ~ Lt::: ~ ~.) -- ~ ~~ 1- '..) '-?--

"Seorang tetangga tidak boleh melarang tetangganya untuk 
menancapkan kayu palang pada temboknya." Kemudian Abu 
Hurairah 4*, berkata, "Kenapa saya melihat kalian berpaling dari 
Sunnah ini? Demi Allah, saya akan melemparkan Sunnah ini di 
antara bahu-bahu kalian." Muttafaq 'alaih.1396 

~736~ Dari Abu Hamid as-Sa1idi 4*,, beliau berkata, Rasulullah 
~bersabda, 

-;. : -;. ., , 
-~ ~-: ~ •-: ~\ W. ,iJ..\; ~I$- ·~ i..E. ~ --~ . "" ~ """ "u [Sy --~ ,,,, ... ... ... ~ .,.., 

"Tidaklah halal bagi seseorang untuk mengambil tongkat 
saudaranya, tanpa kerelaan hati saudaranya tersebut. 11 

Diriwayatkan oleb lbnu fflbban dan al-Hakim dalam ldtab Sb.ahih 

mereka masing-masing. 1397 

1394 Syaikh kami berkata dalam al-Irwa ', 5/144, "Adz-Dzahabi mencantumkan
nya dalam adh-Dhu'afa ', dan beliau berkata, 'Asy-Syafi'i berkata, '(Katsir bin 
Abdullah) termasuk di antara pilar-pilar kedustaan.' lbnu Hibban berkata, 
'Dia memiliki naskah yang palsu dari ayahnya, dari kakeknya.' Yang lainnya 
berkata, 'Dhaif. 11 

1395 Hasan: Diriwayatkan oleh lbnu Hibban, 11/ 488, dan dihasankan oleh syaikh 
kami dalam al-Irwa ', 5/143. 

1396 Diriwayatkan oleh al-Bukhari, 3/173; dan Muslim, 3/1230. 
1397 Shahih: Diriwayatkan oleh lbnu Hibban, 13/317. Syaikh kami berkata dalam 

al-Irwa ', 5/280, "Dan para perawi lainnya adalah berdasarkan syarat Muslim, 
maka sanadnya adalah shahih.11 

Catatan penting: Az-Zuhairi berkata, 11Adapun tindakan penyandaran hadits 
ini kepada al-Hakim, maka mungkin itu adalah salah praduga dari al-Hafizh.11 

Saya katakan, Justru hadits ini terdapat dalam al-Hakim, 1/93, namun dari 
hadits lbnu Abbas. 



~737~ Dari Abu Hurairah ., beliau berkata, Rasulullah ~ ber
sabda, 

,,, , 
·t?J_; cf Jc F~i &i ISµ'~~\~ 

"Penundaan pembayaran hutang yang dilakukan oleh 
seorang yang kaya adalah suatu kezhaliman, dan apabila salah 
seorang di antara kalian pembayaran piutangnya dilimpahkan 
kepada seorang yang kaya, maka hendaklah dia menerima. 11 

Muttafaq 'alaih. 1398 

Sedangkan dalam riwayat Ahmadl399, 
O 0 

.J-¥ 
"Maka hendaklah dia menerima pemindahan tersebut." 

1398 Diriwayatkan oleh al-Bukhari, 3/123; dan Muslim, 3/1197. 
1399 Diriwayatkan oleh Ahmad, 2/ 463. 



11Ada seorang laki-laki meninggal dunia di antara kami, lalu 
kami memandikannya, memberinya wewangian, dan menga
faninya. Kemudian kami membawanya kepada Rasulullah • 
seraya berkata, 'Anda bersedia menshalatkannya?' Lalu beliau 
melangkah beberapa langkah kemudian bertanya, 'Apakah dia 
memiliki tanggungan hutang?' Kami menjawab, 'Dua dinar.' 
Lalu beliau • pergi. Maka Abu Qatadah bersedia menanggung
nya, lalu kami mendatangi beliau, maka Abu Qatadah berkata, 
'Saya yang menanggung dua dinar tersebut.' Rasulullah • ber
sabda, 'Kamu mau menanggung hutangnya sehingga mayat ini 
terbebas dari hutangnya ?' Dia menjawab, 'Ya.' Lalu beliau men
shalatkannya.11 

Dirlwayatkan oleh Ahmad, Abu Dawud dan an-Nasa'i, serta dishahih

kan oleh lbnu ffibban dan al-Hakim. 1400 

,,,, 
-'{\~ ,,,,,~ 1°, ,o\~,.... 1:',! o ,~ o ~~t:.\ o 

-0.J ~ '0:.) ~_) ~y ~ ,, § ·;· Q \ ~ 
11 Bahwasanya Rasulullah • didatangkan seseorang yang 

telah meninggal dunia yang menanggung hutang, lalu beliau 
bertanya, 'Apakah dia meninggalkan sesuatu untuk melunasi 

1400 Hasan: Diriwayatkan oleh Ahmad, 3/330, dan lafazh ini adalah miliknya; 
Abu Dawud, 3/247; an-Nasa'i, 4/65; Ibnu Hibban, 7 /334; dan al-Hakim, 2/58. 
Syaikh kami berkata dalam Ahkam al-Jana 'iz, hal. 27, t1Dengan sanad yang 
hasan. 11 



hutangnya?' Bila dikatakan bahwa dia meninggalkan sesuatu 
untuk melunasi hutangnya, maka beliau menshalatkannya, dan 
bila tidak demikian, beliau berkata, 'Shalatlah kalian untuk teman 
kalian ini.' Dan ketika Allah telah memberi beliau penaklukan
penaklukan (negeri-negeri), maka beliau berkata, 'Saya lebih 
berhak terhadap kaum Mukminin daripada mereka sendiri. 
Oleh karena itu, barangsiapa yang meninggal dan menanggung 
hutang maka sayalah yang bertanggung jawab melunasinya'." 

Muttafaq 'alaih. 1401 

Sedangkan dalam riwayat lain milik al-Bukhari, 
,,,,,, ~\ 0,.., ,,,, ,.., 

.... ;l3j ~:J.: r3j s~ ~ 
"Barangsiapa yang meninggal dunia dan tidak meninggal

kan sesuatu untuk melunasi hutangnya .... "1402 

~740~ Dari Amr bin Syu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya, beliau 
berkata, Rasulullah • bersabda, 

"Tidak ada jaminan dalam suatu hukuman had." 
Dirlwayatkan oleh al-Baihaqi dengan sanad yang dhaif.1403 

1401 Diriwayatkan oleh al-Bukhari, 3/128; dan Muslim, 3/1237. 
1402 Diriwayatkan oleh al-Bukhari, 8/187. 
1403 Dhaif: Diriwayatkan oleh al-Baihaqi, 6/77, dan didhaifkan oleh beliau, dan 

didhaifkan juga oleh syaikh kami dalam al-Irwa ', 5/247. 





~741~ Dari Abu Hurairah *, beliau berkata, Rasulullah ~ ber
sabda, 

0~ IS~ ,~w, l.:k~i ~ ~ L; ~)JI ~~ d :;11 Jli 

"Allah1404 berfirman, 'Aku adalah yang ketiga dari dua 
orang yang bersekutu, selama salah satu dari keduanya tidak 
mengkhianati yang lain. Dan apabila dia berkhianat, Aku keluar 
dari antara mereka berdua'." 

Diriwayatkan oleh Abu Dawud dan dishahibkao oleh al-Hakim. 1405 

1404 Dalam naskah C tercantum, ~-
1405 Dhaif: Diriwayatkan oleh Abu Dawud, 3/256; dan al-Hakim, 2/52. Syaikh 

kami berkata dalam al-Irwa', 5/289, "Saya katakan, Kesimpulannya adalah 
bahwa hadits ini dhaif sanadnya, karena adanya perselisihan pada status 
maushul atau mursalnya hadits tersebut dan tidak dikenalnya (majhu[) pe-

• II rawmya .... 



"Bahwasanya dia merupakan sekutu Nabi ~ sebelum be
liau diutus sebagai nabi, lalu dia datang pada saat penaklukan 
kota Makkah, maka beliau bersabda, 'Selamat datang saudaraku 
dan sekutuku'." 

Diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Dawud, clan lbnu Majah. 1406 

~743, Dari Abdullah bin Mas'ud •, beliau berkata, 
,, 0 

0 ; ,,,,. o,,, J O { \ ,,,,,, 0 ~ , 0 ; ,,,,. !J \ :..c..,,,,. \ -:~, ! ?'#':: ~ \ .... ,~ i-'..., i_.. • .,a.,~ ~".J '" I.I i..:,...;) ~ ..J • .J.. • .. ., .. ,.,,. -' -' _,/ -- -,,.. 

"' 
"Saya, Ammar, dan Sa'ad bersekutu pada (bagian harta 

rampasan) yang kami dapatkan pada perang Badar .... " Al-Hadits. 
Dirlwayatkan oleh an-Nasa'i clan Iainnya.1407 

~744, Dari Jabir bin Abdullah~, beliau berkata, 
t ; ~ ; 0 ~ 

,M ~ ,::<~~111l :JW ~ ~1 ~~ ,~ Jl t3Jll ~;) .. ,,,,,, .. , 

"Saya hendak pergi ke Khaibar, lalu saya mendatangi Nabi 
~ dan beliau berkata, 'Apabila kamu mendatangi wakilku di 
Khaibar, maka ambillah darinya lima belas wasaq'." 

Dirlwayatkan oleh Abu Dawud, dan beliau mensbabihkaonya. 1408 

1406 Shahih: Diriwayatkan oleh Ahmad, 3/ 425 dan lafazh ini adalah miliknya; 
Abu Dawud, 4/260; dan Ibnu Majah, 2/768; serta dishahihkan oleh syaikh 
kami dalam Shahih lbni Majah, 2/29. 

1407 Dhaif: Diriwayatkan oleh an-Nasa'i, 7 /57. Syaikh kami berkata dalam al
Irwa ', 5/295, "Ini adalah sanad yang dhaif, karena sanadnya terputus antara 
Abu Ubaidah dan ayahnya, karena dia tidak mendengar darinya. Dan al
Hafizh diam (tidak berkomentar) terhadapnya dalam at-Talkhish dan beliau 
tidak menghasankannya. 

1408 Dhaif: Diriwayatkan oleh Abu Dawud, 3/314, dan dihasankan oleh al-Hafizh 
dalam al-Talkhish, 3/51. 
Saya katakan, Hadits ini dinyatakan berillat oleh sejumlah ahli hadits, di 
antaranya oleh Ibnu al-Qaththan disebabkan 'an'anah Ibnu Ishaq (ash-Shughra 
min at-Tabi'in, salah seorang pakar tarikh yang jujur dan melakukan tadlis, 



~745, Dari Urwah al-Bariqi ~, 
::;,,,,,, : ,,., l ,,,,,. ,,,,,.,.,,. 

.... ~I ~ ~}.l;J_)u.;~ 4;;_;; ffi ~I J~ 0i 
,.,,. ::: ,,., 

"Bahwasanya Rasulullah ~ mengutusnya dengan mem
bawa satu dinar untuk membelikan seekor hewan kurban untuk 
beliau .... 11 Al-Hadits. 

Diriwayatkan oleh al-Bukhari pada sela-sela suatu hadits, clan hadits 
ini telah disebutkan.1409 

~746, Dari Abu Hurairah ~, beliau berkata, 

-~j~ljc:;J;,ffi~lj~~ 
"Rasulullah ~ mengutus Umar untuk mengambil zakat. 11 

Al-Hadits. Muttafaq 'alaih. 1410 

~747, Dari Jabir ~, 
0 0 ~ ~ ~ ~ ,,,,,. ,,,,,. .,.,~ 

.... ~~1 E-½ 01 t;~ ~\J ,~j ~~ ~ ffi ~1 01 

"Bahwasanya Nabi ~ menyembelih enam puluh tiga unta, 
dan memerintahkan Ali untuk menyembelih sisanya .... 11 Al-Hadits. 

Diriwayatkan oleh Muslim. 1411 

~748, Dari Abu Hurairah ~ -tentang kisah seorang pelayan-, 
Nabi ~ bersabda, 

~ J 
J 

,. ,. • 

-~~ti c.J}.cl s>~ ,I~ ~~I Jc ~I~ ~\j 
"Pergilah, wahai Unais, kepada istri orang ini, dan bila dia 

w. 150 H), dan hadits ini didhaifkan oleh syaikh kami dalain Dha'if Abi Dawud, 
no. 3632. 
Catatan penting: Saya tidak menemukan pemyataan shahih dari Abu Dawud 
terhadap hadits ini dalam as-Sunan. Kalau al-Hafizh menyimpulkan hal itu 
dari diamnya Abu Dawud terhadap hadits ini semata, maka itu tidaklah bagus. 

1409 Diriwayatkan oleh al-Bukhari, 4/252, dan telah disebutkan sebelumnya pada 
no. 685. 

1410 Diriwayatk.an oleh al-Bukhari, 2/151; dan Muslim, 2/676, dan lafazh ini ada
lah miliknya. 

1411 Diriwayatk.an oleh Muslim, 2/891. 



mengaku, maka rajamlah dia. 11 Al-Hadits. 
Muttafaq 'alaih. iu2 

1412 Diriwayatkan oleh al-Bukhari, 3/250 dan 9/110; dan Muslim, 3/1325. 



~7493',> Dari Abu Dzar ~, beliau berkata, 
~ ,.,,. 0 J l J ,,,, 

-~ 0t jlj J3..I Ji,~~\ J~ ~ J\j 
"Rasulullah ffi bersabda kepadaku, 'Katakanlah yang benar, 

walaupun itu pahit'." 
Dishahihkan oleb lbnu fflbban pada sebuah hadits yang panjang. 1414 

1413 Tambahan dari naskah A 
1414 Shahih Ughairihi Diriwayatkan oleh lbnu Hibban, 2/79. 

Saya katakan, Sanadnya lemah, namun sebagian penggalannya memiliki 
beberapa syahid, dan di antaranya adalah penggalan yang disebutkan oleh 
penulis. Oleh karena itu, syaikh kami menshahihkannya dalam at-Targhib 
wa at-Tarhib, 2/526. 





~7so, Dari Samurah bin Jundub ., beliau berkata, Rasulullah 
~bersabda, 

,, . ,,,.,,,,, :;;,, ·~,,1-,,,,_ ... t\jc,,,, 
• o...i.) I-" " u ..G- \..0 ~ "JYc_s> ,," 

"(Pemilik) tangan wajib mengembalikan sesuatu yang di
ambilnya hingga dia menunaikannya." 

Diriwayatkan oleh Ahmad dan Imam yang Em.pat, serta dishahihkan 
oleh al-Hakim. 1415 

~751, Dari Abu Hurairah ., beliau berkata, Rasulullah ~ ber
sabda, 

.a;Ll-~ ::I 'ij ~\ i4 Ji t~~\ ~i 
"Tunaikanlah amanah itu kepada orang yang memberikan 

amanah tersebut kepadamu, dan janganlah kamu mengkhianati 
orang yang mengkhianatimu." 

Diriwayalkan oleh Abu Dawud dan at-Tinnidzi, dan beliau mn,ghawm-

1415 Dhaif: Diriwayatkan oleh Ahmad, 5/8; Abu Dawud, 3/296; an-Nasa'i dalam 
al-Kubra, 3/411; at-Tirmidzi, 3/566; lbnu Majah, 2/802; dan al-Hakim, 2/47; 
serta didhaifkan oleh syaikh kami dalam al-Irwa ', 5/348, dan beliau menya
takannya berillat disebabkan adanya tadlis al-Hasan al-Bashri, dan dalam 
pembahasan beliau terdapat faidah seputar "mendengarnya al-Hasan dari 
Samurah". 



kannya, serta disbabibkao oleh al-Hakim, oamuo diioglcari oleh Abu Hatim 
ar-Razi.1416 

~752~ Dari Ya'la bin Umayyah•, beliau berkata, 

\; :i.:.,.li ,\c•.) ,:•:.~ ~ AJ,..~t ol ~,: ~t \S\ :~ ~\ j• J,- 1417j J\i 
" '_.),, ~ ~ is-".J ~ ,, ~.J "" 

ti' !i O ; (i, ...... !i ~, !i ~ l ; 

.;\;~ ~-d\c J. :J\i ~;\;~ ~-d\c _jl A5~ ~-d\c\ ,~\ J~ 
"Rasulullah ~ bersabda kepadaku, 'Apabila utusan-utusan

ku datang kepadamu, maka berikanlah mereka tiga puluh baju 
besi.' Saya bertanya, 'Wahai Rasulullah! Apakah sebagai pinjaman 
yang dijaminkan atau pinjaman yang ditunaikan?' Beliau men
jawab, 'Pinjaman yang ditunaikan'." 

Dirlwayatkan oleb Ahmad, Abu Dawud, dao ao-Nasa 'i, serta dishahih

kao oleh lbnu fflbbao.1418 

~753~ Dari Shafwan bin Umayyah, 

:J\.i ,~~ ~ \~~t :JW ,~ f ~ \c_j~~ ~ _);~.,l ~ ~I 0t 
"" i i 0 

.A5__;.'~ ~-d\c J. 
"Bahwasanya Nabi ~ telah meminjam darinya beberapa 

baju besi pada perang Hunain, lalu dia bertanya, 'Apakah se
bagai pengambilan paksa, wahai Muhammad?!' Beliau berkata, 
'Bukan, tapi pinjaman yang dijaminkan'." 

1416 Shahih lighairihi. Diriwayatkan oleh Abu Dawud, 3/290; at-Trrmidzi, 3/564; 
dan al-Hakim, 2/ 46. Syaikh kami berkata dalam al-Irwa ', 5/383, "Kesimpulan
nya adalah bahwa hadits ini dengan keseluruhan jalan-jalan periwayatan ini 
adalah shahih, dan apa yang dinukil dari sebagian mutaqaddimin (ulama
ulama terdahulu) bahwa hadits ini tidak shahih, maka hal itu ditinjau dari 
satu jalan sanad yang tampak di hadapannya dari jalan-jalan periwayatan 
tersebut, bukan dengan keseluruhan jalan riwayat yang sampai kepada kami 
darinya. 11 

1417 Tidak tercantum dalam naskah az-Zuhairi, padahal itu tercantum dalam ke
tiga manuskrip. 

1418 Shahih: Diriwayatkan oleh Ahmad, 4/222; Abu Dawud, 3/297; an-Nasa'i 
dalam al-Kubra, 3/ 409; dan lbnu Hibban, 11/22. Syaikh kami berkata dalam 
al-Irwa ', 5/348, "Sanadnya shahih. 11 



Diriwayatkan oleh Abu Dawud, dan an-Nasa'i, dishahihkan oleh al
Hakim1419, dan beliau mengeluarkan rlwayat penduku.ng yang lemah bagi 
hadits ini dari Ihnu Abbas l~).1420, 1421 

1419 Shahih lighairihi. Diriwayatkan oleh Abu Dawud, 3/296; an-Nasa'i dalam 
al-Kubra, 3/410; dan al-Hakim, 2/47. Syaikh kami berkata dalam al-Irwa', 
5/346, "Kesimpulannya, hadits ini shahih dengan keseluruhan tiga jalan pe
riwayatan ini." 

1420 Tambahan dari naskah C. 
1421 Munkar. Diriwayatkan oleh al-Hakim, 2/47, dan sanadnya dhaifjiddan ber

dasarkan apa yang telah dijelaskan oleh syaikh kami dalam al-Irwa ', 5/345. 





~754~ Dari Sa'id bin Zaid ., bahwasanya Rasulullah ~ bersabda, 
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"Barangsiapa yang mengambil sejengkal tanah secara zha
lim, niscaya Allah akan mengalungkan tanah tersebut kepadanya 
pada Hari Kiamat hingga tujuh lapis bumi. 11 

Muttafaq 'alaih. 1422 

1422 Diriwayatkan oleh al-Bukhari, 3/170; dan Muslim, 3/1230, dan lafazh ini 
adalah miliknya. 



11Bahwasanya Nabi ~ pemah berada di rumah salah seorang 
istrinya, lalu salah seorang dari Ummul Mukminin mengirim
kan pembantunya dengan membawa sebuah piring yang berisi 
makanan, [maka istrinya memukul piring tersebut dengan ta
ngannya]1423 (karena cemburu) sehingga dia memecahkan piring 
tersebut, lalu Nabi ~ mengumpulkan kembali pecahan piring 
tersebut dan meletakkan kembali makanan tersebut di dalam
nya. Beliau berkata, 'Makanlah kalian.' Dan beliau menyerahkan 
piring yang baik kepada utusan tersebut dan menyimpan piring 
yang pecah tadi. 11 

Diriwayatkan oleh al-Bukhari,1424 clan at-Tinnidzi menyebutkan nama 

isbi yang memukul phing tersebut, yaitu Aisyah, dan beliau menambahkan, 

11Lalu Nabi ~ bersabda, 'Makanan (harus diganti) dengan 
makanan, dan bejana dengan bejana'. 11 

Dan beliau mensbabihkannya. 1425 

~756~ Dari Rafi' bin Khadij ~, beliau berkata, Rasulullah ~ ber
sabda, 

; 
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11Barangsiapa yang menanam pada tanah orang lain tanpa 

seizin mereka, maka dia tidak berhak mendapatkan apa pun dari 
tanaman tersebut, namun dia berhak mendapatkan ganti biaya 
pengelolaannya. 11 

Diriwayatkan oleb Ahmad dan Imam yang Empat, kecuali an-Nasa'i, 

dan dihasankan oleh at-Tirmidzi, 1426 namun ada yang mengatakan bahwa 

1423 Tambahan dari naskah B clan C, clan sesuai dengan lafazh yang terdapat 
dalam ash-Shahih. 

1424 Diriwayatkan oleh al-Bukhari, 3/179. 
1425 Shahih: Diriwayatkan oleh at-Tirmidzi, 3/640, clan dishahihkan oleh syaikh 

kami dalam Shahih at-Tirmidzi, 2/ 43. 
1426 Shahih lighairihi Diriwayatkan oleh Ahmad, 4/141; Abu Dawud, 3/261; 

at-Tirmidzi, 3/648; clan Ibnu Majah, 2/824; clan sanadnya dhaif, akan tetapi 
hadits ini memiliki syahid dengan sanad yang shahih, sebagaimana dijelaskan 
oleh syaikh kami dalam al-Irwa ', 5/351. 



al-Bukhari telah menyatakan hadits ini dhaif.1427 

"Seorang laki-laki dari kalangan sahabat Rasulullah ffi; ber
kata, 'Ada dua orang yang bersengketa tentang tanah mengadu 
kepada Rasulullah ffi;, salah satu dari mereka berdua menanam 
pohon kurma di tanah milik yang satunya. Lalu Rasulullah ffi; 
memutuskan tanah itu milik yang punya tanah dan menyuruh 
pemilik pohon kurma untuk mencabut pohonnya, dan beliau 
bersabda, 'Tidak ada hak bagi jerih payah orang zhalim'." 

Dirlwayatkan oleh Abu Dawud dan sanadnya hasan. 1428 

Dan akhirnya terdapat pada pemilik kitab as-Sunan dari 
riwayat Urwah, dari Sa'id bin Zaid. Dan diperselisihkan tentang 
status maushul dan mursalnya, dan tentang penentuan sahabat 
(yang meriwayatkan hadits kepada Urwah).1429 

1427 (Penshahihan) ini tidaklah benar dari al-Bukhari, bahkan at-Tmnidzi mengu
tip dari al-Bukhari bahwa beliau menghasankan hadits ini, sebagaimana 
dinyatakan oleh az-Zuhairi. 

1428 Shahih Jighairihi. Diriwayatkan oleh Abu Dawud, 3/178. Syaikh kami me
ngomentari perkataan al-Hafizh yang mengatakan bahwa sanadnya hasan, 
disebabkan dalam hadits ini terdapat 'an'anah Ibnu Ishaq. Akan tetapi hadits 
ini shahih, disebabkan jalan-jalan periwayatannya dan syahid-syahidnya, ber
dasarkan apa yang telah dijelaskan oleh syaikh kami dalam al-Irwa ', 5/354, 
dan beliau mengutip dalam al-Fath., 5/14-15 perkataan al-Ha:fizh, "Dalam 
sanad-sanadnya terdapat perbincangan, akan tetapi sebagiannya menjadi 
kuat dengan sebab sebagian yang lain." 

1429 Lihat al-Irwa ', 5/354. 
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"Bahwasanya Nabi ~ bersabda dalam khutbahnya pada 
hari kurban di Mina, 'Sesungguhnya (menumpahkan) darah dan 
(merampas) harta (sesama) kalian1430 adalah haram atas kalian, 
sebagaimana haramnya hari kalian ini, di negeri kalian ini, pada 
bulan kalian ini'." 

Muttafaq 'alaih. 1431 

1430 Demikian yang tercantum dalam ketiga manuskrip, dan az-Zuhairi menam
bahkan di sini, ~1_;.lj "dan kehormatan kalian", padahal tidak ada alasan 
untuk menambahkannya, karena ia tidak terdapat dalam manuskrip-manu
skrip, dan karena al-Bukhari meriwayatkan hadits ini pada beberapa tempat 
dengan tanpa menyebutkan tambahan ini. 

1431 Diriwayatkan oleh al-Bukhari, 2/216; dan Muslim, 3/1306. 



~759, Dari Jabir bin Abdullah~, beliau berkata, 
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"Rasulullah ~ telah memutuskan syuf ah dalam setiap 

(harta) yang belum dibagi. Lalu apabila batas bagian telah di
tetapkan dan jalan-jalannya telah dijelaskan, maka tidak ada 
syufah." 

Muttafaq 'alaih1433
, dan redaksi ini adalah milik al-Bukhari. 

Sedangkan dalam riwayat Musliml434, 

1432 (Syufah adalah hak untuk mengambil kembali bagian sekutu dari orang 
yang telah membeli bagian itu. 
Contohnya A dan B membeli tanah secara patungan dan bagian masing
masing dari keduanya belum ditentukan. Lalu A menjual bagian tanahnya 
kepada C tanpa sepengetahuan B. Maka B memiliki hak untuk mengambil 
bagian A dari C dengan menyerahkan uang ganti. Lihat Fath Dzi al-falal 
wa al-Ikram Bi Syarh Bulugh al-Maram, Muhammad bin Shalih al-Utsaimin, 
4/217. Ed. T. Ed. T.). 

1433 Diriwayatkan oleh al-Bukhari, 3/114; dan Muslim, 2/1229. 
Catatan penting: Dalam riwayat Muslim, hadits ini diriwayatkan secara 
maknawi sebagaimana disebutkan oleh al-Hafizh dalam at-Talkhish, 3/55. 
Sekiranya beliau (al-Hafizh) membatasi pada penisbatan hadits tersebut ke
pada al-Bukhari saja, niscaya itu lebih baik. 
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"Syuf ah itu (berlaku) pada setiap persekutuan: [pada]1435 

tanah, rumah, atau kebun. Tidak boleh melakukan penjualan 
hingga dia menawarkannya kepada rekannya." 

Dan di dalam riwayat ath-Thahawi, 
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"N abi ffi memutuskan syuf ah pada segala sesuatu." 
Semua perawinya terpercaya. 1436 

~7603'> Dari Abu Rafi1 
~, beliau berkata, Rasulullah ffi bersabda, 

-~ ~; t '\11 
,;. ;.~ _). 

"Tetangga lebih berhak terhadap tetangga sebelahnya. 11 

Diriwayatkan oleh al-Bukhari, 1437 dan pada hadits ini terdapat sebuah 

ldsah. 

~7613'> Dari Anas bin Malik ~, beliau berkata, Rasulullah ffi ber
sabda, 

"Tetangga rumah lebih berhak terhadap rumah itu. 11 

Diriwayatkan oleh an-Nasa 'i dan dishahihkan oleh lbou fflbban, dan 

1434 Diriwayatkan oleh Muslim, 3/1229. 
1435 Tambahan dari naskah C dan sesuai dengan lafazh yang terdapat dalam ash

Shahih. 
1436 Dhaif: Diriwayatkan oleh ath-Thahawi, 4/126. Al-Hafizh berkata dalam al

Fatll_, 4/436, "Dengan sanad yang para perawinya tidak mengapa. 11 Hadits 
ini dinyatakan berillat oleh syaikh kami dalam adh-Dha'ifah, 3/65 karena 
adanya tadlis Ibnu Juraij, dan bahwa hadits ini dengan lafazh tersebut bukan
lah riwayat yang terjaga (mahfuzh). 

1437 Diriwayatkan oleh al-Bukhari, 3/115. 



hadits ini memiliki cacat. 1438 

~762~ Dari Jabir ~, beliau berkata, Rasulullah ffi bersabda, 
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"Tetangga lebih berhak mendapatkan syuf ah dari tetangga
nya, dia (harus) ditunggu disebabkan adanya hak terse but, se
kalipun dia tidak berada di tempat, apabila jalan keduanya sama. 11 

Diriwayatkan oleh Ahmad dan Imam yang Empat, sedangkan para 
perawinya terpercaya. 1439 

~763~ Dari lbnu Umar ~, dari Nabi ffi, beliau bersabda, 

-J~I ~ ~;l~.\\ 
"Syuf ah itu (waktunya sebentar) seperti menguraikan tali 

pengikat unta. 11 

Dirlwayatkan oleh Ibnu Majah dan al-Bazzar, dan beliau menamhahkan, 

11Tidak ada syuf ah bagi orang yang tidak berada di tempat. 11 

Dan sanadnya dhaif.1440 

1438 Dhaif: Diriwayatkan oleh an-Nasa'i dalam al-Kubra, 10/364 (cetakan al
Mu'assasah); dan lbnu Hibban, 11/586; sertasanadnya didhaifkan oleh syaikh 
kami dalam al-Irwa ', 5/378, akan tetapi beliau mengatakan bahwa hadits ini 
memiliki jalan periwayatan lain dari hadits Qatadah, dari Anas, kemudian 
beliau berkata, "Mungkin memang (status hukumnya) seperti itu dengan 
keseluruhan dua jalan periwayatan tersebut, wallahu a'lam." Yakni, shahih 
lighairihi. 
Saya katakan, Al-Bukhari, Abu Hatim, Abu Zur'ah, Ibnu Hazm, dan sejum
lah ulama berpendapat bahwa jalan periwayatan Qatadah, dari Anas adalah 
salah dan tidak terjaga (ghairu mahfuzh), dan bahwa Isa bin Yunus telah 
berpraduga salah dalam riwayat tersebut. Oleh karena itu, saya tidak berpen
dapat bahwa hadits ini menjadi kuat dengan sebab kedua jalan periwayatan 
tersebut, wallahu a'lam. 

1439 Shahih: Diriwayatkan oleh Ahmad, 3/303; Abu Dawud, 3/286; an-Nasa'i 
dalam al-Kubra, 6/95 (cetakan al-Mu'assasah); at-Tirmidzi, 3/651; dan lbnu 
Majah, 2/833; serta dishahihkan oleh syaikh kami dalam al-Irwa ', 5/378. 

1440 Dhaif jiddan. Diriwayatkan oleh lbnu Majah, 2/835. Al-Hafizh berkata dalam 



at-Talkhish, 3/56, "Sanadnya dhaif jiddan. 11 Had.its ini didhaitkan oleh lbnu 
Abi Hatim, lbnu Hibban, al-Bazzar, Ibnu Adi, dan al-Baihaqi, sebagaimana 
diceritakan oleh syaikh kami dalam al-lrwa ', 5/379. Syaikh kami berkata 
dalam komentar beliau terhadap Subul as-Salam seraya mengomentari per
kataan al-Hafizh, "Bahkan hadits ini dhaifjiddan. 11 



~764t Dari Shuhaib • bahwasanya Nabi ~ bersabda, 
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"Tiga perkara yang mengandung berkah: Penjualan dengan 

pembayaran ditunda, muqaradhah (qiradh), mencampur burr (biji 
gandum yang masih utuh kulitnya) dengan sya'ir (biji gandum 
yang sudah bersih dari kulitnya) untuk di rumah, bukan untuk 
dijual." Diriwayatkan oleh lbnu Majah dengan sanad dhaif. 1441 

"Bahwasanya beliau pernah mensyaratkan kepada sese-

1441 Munkar. Diriwayatkan oleh Ibnu Majah, 2/768, dan hadits ini dicantumkan 
oleh Ibnu al-Jauzi dalam al-Maudhu'at, 2/248-249. Adz-Dzahabi berkata, 
"Sanadnya gelap dan matannya batil." Ini semua diceritakan oleh syaikh 
kami dalam adh-Dha'ifah, 5/118. 



orang saat akan menyerahkan sejumlah harta (modal) kepada
nya secara muqaradhah, 'Hendaknya Anda tidak menaruh hartaku 
ini pada hati yang basah (maksudnya hewan hid up), dan tidak 
membawanya ke laut, serta tidak membawanya ke tempat air 
mengalir. Jika Anda melakukan salah satu darinya, maka Anda 
bertanggungjawab terhadap hartaku'." 

Dirlwayatkan oleh ad-Daraquthni, dan para perawinya adalah orang

orang terpercaya. 1442 

Imam Malik berkata di dalam al-Muwaththa ', "Dari al-'Ala' 
bin Abdurrahman bin Ya'qub, dari ayahnya, dari kakeknya, 

.\ :..g3:~ ,, •, '"I\ ~ t 'ic=-, -: \ j~ JI,; • · 1 . ;._ ;Jt 
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'Bahwasanya beliau pemah mengelola harta milik Utsman 
dengan syarat keuntungannya dibagi di antara mereka berdua'." 

Haclits ini mauqqf shahih.1443 

1442 Shahih: Diriwayatkan oleh ad-Daraquthni, 3/63. Al-Hafizh berkata dalam 
at-Talkhish, 3/58, "Diriwayatkan oleh al-Baihaqi dengan sanad yang kuat." 
Syaikh kami berkata dalam al-Irwa ', 5/293, "Saya katakan, Ini adalah sanad 
yang shahih berdasarkan syarat al-Bukhari dan Muslim." 

1443 Diriwayatkan oleh Malik, 2/688. Syaikh kami berkata dalam al-Irwa ', 5/292, 
"Saya katakan, Para perawinya adalah orang-orang tsiqat yang menjadi para 
perawi Muslim, selain kakekAbdurrahman bin al-'Ala' yang bemama Ya'qub 
al-Madani, al-Hafizh berkata, '(Riwayatnya) diterima.' Hadits ini juga diriwa
yatkan oleh lbnu Wahb dari Malik, dan dia tidak menyebutkannya (Ya'qub 
al-Madani) dalam sanadnya, diriwayatkan oleh al-Baihaqi, 6/111.' Saya kata
kan, Ini adalah sanad yang shahih seandainya tidak disebutkannya Ya'qub, 
ini adalah riwayat yang terjaga darinya, dan ini dikuatkan oleh riwayat Ab
dullah bin Ali dari al-'Ala' bin Abdurrahman dengan riwayat tersebut secara 
ringkas yang tidak menyebutkan kakeknya, Ya'qub, yang diriwayatkan oleh 
al-Baihaqi dalam al-Ma'rifah, dan Abdullah bin Ali ini adalah al-lfriqi, dan 
dia tidak mengapa (dicantumkan) dalam mutaba'ah (riwayat pendukung). 11 



~766t Diriwayatkan dari Ibnu Umar ~, 
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"Bahwasanya Rasulullah ~ mempekerjakan penduduk 
Khaibar dengan (bayaran) separuh hasil yang keluar dari tanah 
Khaibar berupa buah-buahan dan pertanian." Muttafaq 'alaih. 1444 

Dalam suatu riwayat mereka berdua Guga) disebutkan, 
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"Lalu mereka meminta agar beliau membolehkan mereka 
tinggal di sana dengan syarat mereka memenuhi pengelolaannya 
dan mereka mendapatkan separuh dari hasil buah-buahannya. 
Maka Rasulullah ~ bersabda kepada mereka, 'Kami memboleh
kan kalian tinggal di sana dengan syarat seperti itu, selama kami 
menghendaki.' Mereka pun tinggal di sana sampai mereka dike-

1444 Diriwayatkan oleh al-Bukhari, 3/137; dan Muslim, 3/1186. 



luarkan oleh Umar."1445 

Dan di dalam riwayat Muslim disebutkan, 
_,, _,, _,, 
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"Bahwasanya Rasulullah ~ menyerahkan kepada kaum 

Yahudi Khaibar (seluruh) perkebunan kurma Khaibar dan tanah
nya dengan syarat mereka mengelolanya dari harta mereka sen
diri, dan mereka mendapatkan separuh hasilnya. "1446 

~767~ Dari Hanzhalah bin Qais, beliau berkata, 
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"Aku pernah bertanya kepada Rafi' bin Khadij ~ tentang 

menyewakan tanah dengan (pembayaran) emas dan perak? 
Maka dia berkata, 'Tidak apa-apa. Sesungguhnya orang-orang 
pada masa Rasulullah ~ melakukan penyewaan dengan pem
bayaran saluran-saluran air, sumber-sumber anak sungai, dan 
suatu bagian dari tanaman. Maka akibatnya yang ini binasa 
(rugi) dan yang itu selamat (untung), dan yang ini selamat dan 
yang itu binasa. Dan pada saat itu orang-orang tidak memiliki 
penyewaan kecuali ini. Maka dari itu, Nabi ~ melarangnya. 
Adapun sesuatu yang sudah diketahui dan terjamin, maka tidak 
mengapa'." Diriwayatkan oleh MusHm.1447 

1445 Diriwayatkan oleh al-Bukhari, 3/141; dan Muslim, 3/1187. 
1446 Diriwayatkan oleh Muslim, 3/1187. 
1447 Diriwayatkan oleh Muslim, 3/1183. 



Di dalam hadits ini terdapat penjelasan terhadap hadits 
yang disebutkan secara global pada hadits yang "muttafaq 'alaih", 
yaitu berupa keumuman larangan menyewakan tanah. 

~768~ Dari Tsabit bin adh-Dhahhak ., 
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"Bahwasanya Rasulullah ~ telah melarang muzara 'ah dan 
memerintahkan mu 'ajarahl44B." 

Juga dirlwayatkan oleh Muslim.1449 

~769~ Dari lbnu Abbas ~, bahwa beliau berkata, 
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"Rasulullah ~ berbekam, dan beliau memberi upah kepada 
orang yang membekam beliau. Kalau sekiranya hal itu haram, 
tentu beliau tidak akan memberinya. 11 

Diriwayatkan oleh al-Bukhari. 1450 

~770~ Dari Rafi' bin Khadij ., beliau berkata, Rasulullah ~ ber
sabda, 

"Usaha tukang bekam itu buruk. 11 

Diriwayatkan oleh Muslim.1451 

1448 (Muzara'ah adalah memberikan lahan pertanian kepada orang yang me
ngelolanya dengan syarat bagian tertentu dari hasil lahan tersebut diperun
tukkan bagi pemilik lahan atau pengelola. 
Mu 'ajarah adalah menyewa tanah lalu mengelola dan memanfaatkannya, 
dengan menyerahkan biaya sewa kepada pemilik tanah dalam bentuk uang, 
bukan dengan hasil dari tanah tersebut lihat Taudhih al-Ahkam min Bulugh 
al-Maram, 5/ 44. Ed. T.). 

1449 Diriwayatkan oleh Muslim, 3/1184. 
1450 Diriwayatkan oleh al-Bukhari, 3/83. 
1451 Diriwayatkan oleh Muslim, 3/1199. 



{771, Dari Abu Hurairah ., beliau berkata, Rasulullah ~ ber
sabda, 
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"Allah~ berfirman, 'Ada tiga orang yang Aku akan men
jadi penentang mereka pada Hari Kiamat: Seseorang yang telah 
memberikan (sumpahnya) dengan NamaKu, lalu dia melanggar
nya, seseorang yang menjual orang yang merdeka, lalu memakan 
hasilnya, dan seseorang yang mempeketjakan peketja, lalu dia 
mendapatkan (pelayanan) dari pekerjanya, namun dia tidak 
memberikan upah kepadanya' .11 Dirlwayatkan oleh Muslim.1452 

{772, Dari Ibnu Abbas ~ bahwasanya Rasulullah ~ bersabda, 
-- -- --l , ..... r s:- ,.., 11110 s:- ,,,,,, s:-,,,,, 
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"Sesungguhnya sesuatu yang paling berhak kalian ambil 
upahnya adalah Kitabullah. 11 Diriwayatkan oleh al-Bukhari.1453 

{773, Dari Ibnu Umar ~, beliau berkata, Rasulullah ~ ber
sabda, 
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"Berikanlah upah kepada pekerja sebelum keringatnya 
kering. 11 Dirlwayatkan oleh lbnu Majah. 1454 

1452 Demikian tercantum dalam ketiga manuskrip, clan itu keliru, karena hadits 
ini tidak diriwayatkan oleh Muslim, tetapi diriwayatkan oleh al-Bukhari, 
3/118. Llhat komentar syaikh kami terhadap hadits ini dalam al-lrwa ', 5/308. 

1453 Diriwayatkan oleh al-Bukhari, 7 /171. 
1454 Shahih Jighairihi Diriwayatkan oleh Ibnu Majah, 2/817. Al-Hafizh berkata 

dalam ad-Dirayah, 2/186, "Dalam sanadnya terdapat Abdurrahman bin Zaid 
bin Aslam, dan dia ini adalah seorang yang dhaif. Utsman al-Ghathafani telah 
meriwayatkannya dari Zaid bin Aslam; dia berkata dari Atha' secara mursal." 
Syaikh kami berkata dalam al-Misykah, 2/900, "Hadits shahih disebabkan 



Dalam1455 masalah ini, terdapat hadits dari Abu Hurairah • 
yang diriwayatkan oleh Abu Ya'la dan al-Baihaqi1456, dan hadits 
dari Jabir yang diriwayatkan oleh ath-Thabrani1457, namun se
muanya dhaif.1458 

~774t Dari Abu Sa'id al-Khudri ., bahwasanya Nabi ~ ber
sabda, 

., ,,. 0 
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"Barangsiapa yang mempekerjakan pekerja, maka hendak
lah dia menyebutkan upahnya kepadanya." 

Diriwayatkan oleh Abdurrazzaq, dan pada sanadnya terdapat rang

kaian yang terputus1459
, namun dinyatakan maushul (bersambung sanad

nya) oleh al-Baihaqi dari jalur rlwayat Abu Hanifah. 1460 

jalan-jalan periwayatannya.11 

1455 Ungkapan ini tercantum dalam naskah B dan C, dan juga tercantum dalam 
naskah A, hanya saja ungkapan ini dicoret dengan sebuah garis; dan tercan
tum juga dalam Syarah Bulugh al-Maram milik ash-Shan'ani. Oleh karena itu, 
saya memandang untuk mencantumkannya di sini. 

1456 Diriwayatkan oleh Abu Ya1a, 12/35; dan al-Baihaqi, 6/120, 121. 
1457 Diriwayatkan oleh ath-Thabrani dalam al-Mu'jam ash-Shaghir, milik beliau, 

1/43. 
1458 Syaikh kami berkata dalam al-Irwa ', 5/324, "Kesimpulannya adalah bahwa 

menurut saya, hadits ini shahih sanadnya dari jalan periwayatan yang per
tama dari Abu Hurairah. Maka apabila digabungkan kepadanya hadits mursal 
yang diriwayatkan oleh Atha' bin Yasar al-Hasan dan sebagian jalan-jalan 
periwayatan lain yang maushul, yang kedhaifannya tidak terlalu parah, maka 
bagi para peneliti yang mengetahui ilmu ini, tidak tersisa lagi keraguan se
dikit pun dalam status shahihnya hadits ini, dan inilah yang telah dijelaskan 
secara terperinci oleh al-Mundziri dalam at-Targhib, 3/85 .... 11 

1459 Dhaif: Diriwayatkan oleh Abdurrazzaq, 8/235. Al-Hafizh berkata dalam ad
Dirayah, 2/187, "Ibrahim an-Nakha'i tidak bertemu dengan Abu Sa'id." 

1460 Dhaif: Diriwayatkan oleh al-Baihaqi, 6/120 dan didhaifkan oleh beliau. 
Saya katakan, Diperselisihkan dalam sanadnya atas Abu Hanifah, di mana 
Muhammad bin al-Hasan meriwayatkannya darinya (Abu Hanifah) secara 
mursal, di samping adanya penyelisihan dari Syu'bah dan ats-Tsauri terha
dap Abu Hanifah. Oleh karena itu, syaikh kami mendhaifkan hadits ini dalam 
al-Irwa ', 5/311. 





~775, Dari Urwah, dari Aisyah ~ bahwasanya Nabi ~ ber
sabda, 
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"Barangsiapa yang memakmurkan (membuka dan menge
lola) tanah yang tidak dimiliki oleh seseorang, maka dialah yang 
lebih berhak dengannya. 111462 

Urwah berkata, 

"Dan Umar menetapkan hal itu pada masa pemerintahan
nya.11 

Dirlwayatkan oleh al-Bukharl.1463 

1461 (Y akni memanfaatkan dan mengelola tanah yang tidak dimanfaatkan atau 
tidak produktif. Llhat Subul as-Salam, 2/119. Ed.T.). 

1462 Az-Zuhairi berkata, "Dalam riwayat al-Bukhari tidak terdapat lafazh ~ 'de-
ngannya'." -

1463 Diriwayatkan oleh al-Bukhari, 3/140. Syaikh kami berkata dalam komentar 
beliau terhadap Subul as-Salam, "Dan diriwayatkan secara maushul oleh 
Malik dari jalan lain yang shahih dari Umar. 11 



~776~ Dari Sa'id bin Zaid ~, dari Nabi ~, beliau bersabda, 
,,,, ,,,, 
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"Barangsiapa yang menghidupkan tanah mati (yang tidak 
bertuan), maka tanah itu adalah miliknya." 

Diriwayatkan oleh Imam yang Tiga, dan dinilai hasan oleh at-Tirmi

dzi, 1464 dan bellau berkata, "Dhiwayatkan secara mursaf', dan memang benar 

sebagaimana yang beliau katakan. Dan diperselisihkan pada para perawi 

sahabatnya: ada yang mengatakaooya Jabir, 1465 ada juga yang mengatakan

nya Aisyah, 1466 dan ada pula yang meng;ttakaonya Abdullah bin Amr.1467 Dan 

yang lebih kuat adalah peodapat yang pertama. 

~777~ Dari lbnu Abbas ~, bahwasanya ash-Sha'b bin Jatstsamah 
~ telah mengabarkan kepadanya bahwasanya Nabi ~ bersabda, 
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"Tidak ada daerah perlindungan, kecuali milik Allah dan 
RasulNya." 

Diriwayatkan oleh al-Bukhari. 1468 

1464 Shahih lighairihi Diriwayatkan oleh Abu Dawud, 3/178; an-Nasa'i dalam 
al-Kubra, 3/405; dan at-Tirmidzi, 3/662. 
Saya katakan, Hadits ini memiliki jalan-jalan periwayatan yang dengannya 
hadits ini menjadi kuat sebagaimana dinyatakan oleh syaikh kami dalam al
Irwa ', 5/353 dan 6/ 4. 

1465 Saya katakan, Hadits Jabir diriwayatkan oleh at-Tirmidzi, 3/663, dan syaikh 
kami berkata dalam al-Irwa ', 6/ 4, "Saya katakan, Hadits ini berdasarkan 
syarat al-Bukhari dan Muslim, dan diriwayatkan oleh al-Bukhari secara 
mu'allaq dalam Shahihnya .... 11 

1466 Diriwayatkan oleh ath-Thayalisi, 2/203. 
1467 Diriwayatkan oleh ath-Thabrani dalam al-Ausath, 1/190. Al-Hafizh berkata 

dalam ad-Dirayah, 2/244, "Para perawi dalam sanadnya adalah orang-orang 
yang tsiqat." 
Saya katakan, Dalam sanadnya terdapat Muslim az-Zanji, seorang yang 
dhaif, bahkan al-Hafizh sendiri berkata dalam at-Taqrib, "Orang jujur yang 
banyak melakukan praduga salah (dalam meriwayatkan hadits). 11 

1468 Diriwayatkan oleh al-Bukhari, 3/148. 



~778~ Dan dari Ibnu Abbas ~, beliau berkata, Rasulullah ~ ber
sabda, 

. j ~ '1 j j~ '1 
"Tidak boleh membahayakan ( orang lain), dan tidak boleh 

membalas bahaya (dari orang lain)." 

Dirlwayatkan oleh Ahmad dan lbnu Majah, 1469 dan beliau memiliki 

riwayat serupa dari hadits Abu Sa'id, 1470 dan hadits ini terdapat dalam aJ
Muwaththa' secara mursal. 1471 

~779~ Dari Samurah bin Jundub ., beliau berkata, Rasulullah ~ 
bersabda, 
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"Barangsiapa yang memasang pagar pada sekeliling suatu 
bidang tanah (yang tidak bertuan), maka tanah itu adalah milik
nya.11 Dirlwayatkan oleh Abu Dawud dan dinilai shabih oleh lbnu al-Jarud.1472 

~780t Dari Abdullah bin Mughaffal ., bahwasanya Nabi ~ ber
sabda, 

1469 Shahih Jigbairihi. Diriwayatkan oleh Ahmad, 1/313; dan lbnu Majah, 2/784. 
1470 Az-Zaila'i berkata dalam Nashb ar-Rayah, 4/385, "Syaikh kami, Ala 'uddin 

telah melakukan praduga salah disebabkan mengikuti yang lainnya, sehingga 
beliau menyandarkan hadits ini kepada lbnu Majah dari hadits al-Khudri." 
Saya katakan, Sedangkan hadits Abu Sa'id diriwayatkan oleh ad-Daraquthni, 
3/77; dan al-Hakim, 2/57-58. 

1471 Diriwayatkan oleh Malik, 2/745. Syaikh kami berkata dalam al-Irwa', 3/413, 
"Saya katakan, Maka ini adalah jalan-jalan periwayatan yang banyak yang 
jumlahnya melebihi sepuluh, yang meskipun jalan tersebut dhaif secara 
satuannya, namun banyak dari jalan-jalan tersebut yang kedhaifannya tidak 
terlalu parah, apabila masing-masing disatukan dengan lainnya, maka hadits 
ini menjadi kuat dan naik ke derajat shahih, insya Allah @~." 

1472 Shahih ligbairihi. Diriwayatkan oleh Abu Dawud, 3/179; dan lbnu al-J arud, 
2/254, dan padanya terdapat 'an'anah yang dilakukan oleh al-Hasan, akan 
tetapi ia memiliki syahid dari hadits Jabir yang diriwayatkan oleh Ahmad, 
3/381 dan sanadnya shahih. Demikian saya kutip secara ringkas dari al-Jrwa ', 
6/10-11. 



"Barangsiapa yang menggali sumur, maka dia mendapat 
(wilayah seluas) em pat puluh hasta sebagai tern pat beristirahat 
bagi hewan ternaknya." 

Diriwayatkan oleh lbnu Majah dengan sanad lemah.1473 

~7813t> Dari Alqamah bin Wa'il, dari ayahnya, 
,, ,, ,, 
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"Bahwasanya Nabi ~ memberinya sepetak tanah di Hadh
ramaut." 

Dirlwayatkan oleh Abu Dawud dan at-Tirmidzi, serta dinilai shahih 
oleh lbnu ffibban. 1474 

~7823t> Dari lbnu Umar ~, 
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"Bahwasanya Nabi ~ memberikan bagian tanah kepada 

az-Zubair sejauh kudanya berlari. Maka dia pun membuat kuda
nya lari hingga ia berhenti (berdiri tanpa sanggup berjalan lagi), 
kemudian dia melemparkan cambuknya. Maka beliau berkata, 
'Berilah dia (tanah) sampai batas tempat yang dijangkau cambuk 
itu'. 11 Diriwayatkan oleh Abu Dawud, dan padanya ada kelemahan. 1476 

1473 Shahih lighairihi. Diriwayatkan oleh Ibnu Majah, 2/831. Al-Hafizh berkata 
dalam at-Talkhish, 3/62, "Dalam sanadnya terdapat Isma'il bin Muslim, dan 
dia ini adalah seorang yang dhaif .... 11 Hadits ini dishahihkan oleh syaikh kami 
dalam ash-Shahihah, 1/504 karena adanya beberapa syahid baginya; dan ia 
memiliki syahid dari hadits Abu Hurairah, dan ia juga memiliki syahid yang 
diriwayatkan secara mursal dari Sa'id bin al-Musayyab. 

1474 Shahih: Diriwayatkan oleh Abu Dawud, 3/173; dan at-Tmnidzi, 3/665. Syaikh 
kami berkata dalam komentar beliau terhadap Subul as-Salam, "Demikian 
juga diriwayatkan oleh ad-Darimi, dan sanadnya shahih.11 

1475 Dalam Sunan Abi Dawud tercantum, 4 ~. demikian juga dalam at-Talkhish 
milik penulis. 

1476 Dhaif: Diriwayatkan oleh Abu Dawud, 3/177. Al-Hafizh berkata dalam at
Talkhish, 3/64, "Dalam sanadnya terdapat al-Umari al-Kabir, dan padanya 
terdapat kelemahan, namun hadits ini memiliki asal dalam ash-Shahih dari 



~7sa, Dari seorang sahabat ., beliau berkata, 
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"Aku pernah berperang bersama Nabi ~, lalu aku mende
ngarnya bersabda, 'Manusia1477 itu berserikat di dalam tiga hal: 
Di dalam masalah rumput, air, dan api'. 11 

Diriwayatkan oleh Ahmad clan Abu Dawud, se.dangkan para perawinya 
tsiqat. 1478 

hadits Asma' bahwa Nabi ~ memberi az-Zubair sebuah tanah dari harta
harta milik Bani an-Nadhir. 11 Hadits ini didhaifkan oleh syaikh kami dalam 
Dha'if Abi Dawud, no. 310, dan beliau menyatakannya berillat dalam komen
tar beliau terhadap Subul as-Salam disebabkan adanya al-Umari ini. 

1477 Demikianlah yang tercantum dalam ketiga manuskrip, namun hadits ini 
dengan lafazh ini tidak diriwayatkan oleh Ahmad dan tidak pula oleh Abu 
Dawud, tetapi diriwayatkan oleh Abu Ubaid, dan ini adalah syadz (yaitu, perawi 
tsiqah menyelisihi yang lebih tsiqah). Syaikh kami berkata dalam al-Irwa ', 
6/8, "Al-Hafizh lbnu Hajar ~ telah melakukan kekeliruan, di mana beliau 
membawakan hadits ini dalam Bulugh al-Maram dengan lafazh yang syadz 
dari riwayat Ahmad dan Abu Dawud, padahal lafazh tersebut sama sekali 
tidak memiliki asal dalam riwayat keduanya, maka perhatikanlah." 

1478 Shahih: Diriwayatkan oleh Ahmad, 5/364; dan Abu Dawud, 3/278. Syaikh 
kami berkata dalam al-Irwa ', 6/8, "Maka sanadnya shahih, dan tidak memu
daratkannya bahwa nama sahabatnya tidak disebutkan, karena para sahabat 
semuanya adalah adil (kredibel) menurut Ahlus Sunnah .... 11 





~7841 Dari Abu Hurairah ~ bahwasanya Rasulullah ~ bersabda, 
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"Apabila manusia meninggal dunia, terputuslah amalnya 

darinya, kecuali tiga: yaitu kecuali1479 sedekah jariyah, ilmu yang 
bermanfaat, atau anak shalih yang mendoakannya. 11 

Diriwayatkan oleh Muslim.1480 

1479 Tidak tercantum dalam naskah C, dan ia tercantum dalam A dan B serta 
Shahih Muslim, dan tidak tercantum dalam naskah az-Zuhairi, padahal nas
kah A adalah naskah yang beliau jadikan rujukan. 

1480 Diriwayatkan oleh Muslim, 3/1255. 



"Umar pemah memperoleh tanah di Khaibar. Maka dia pun 
datang kepada Nabi ~ meminta pendapatnya tentang tanah itu. 
Maka dia berkata, 'Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku mem
peroleh tanah di Khaibar yang mana aku tidak pernah sama 
sekali mendapatkan harta yang lebih berharga di sisiku dari
padanya.' Maka Rasulullah ~ menjawab, 'Jika kamu menghen
daki, maka tahanlah harta asalnya, lalu bersedekahlah dengan 
(hasil)nya'." 

Perawi berkata, "Maka Umar menyedekahkannya, dengan 
catatan1481 harta asalnya tidak dijual, tidak diwariskan dan tidak 
dihibahkan. Lalu dia bersedekah dengan (hasil)nya kepada orang
orang fakir, karib kerabat, untuk memerdekakan budak sahaya, 
ft sabilillah, Ibnu sabil, dan tamu. Dan tidak berdosa bagi orang 
yang mengelolanya untuk memakan dari sebagiannya dengan 
cara yang ma'ruf, dan memberikan makan kepada teman dengan 
tidak menjadikannya sebagai hak milik yang disimpanl482'." 

Muttafaq 'alaih, sedangkan .-edaksinya milik Muslim.1483 

Dan di dalam satu riwayat milik al-Bukhari1484 disebutkan, 
l ,,,. ,,,,, ,;: ,,,. 
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"Bersedekahlah dengan harta asalnya, tidak (boleh) dijual 
dan tidak (boleh) dihibahkan, akan tetapi buahnya diinfakkan." 

1481 Az-Zuhairi menambahkan dalam naskah beliau, ~i _# "hanya saja bahwa ia", 
dan tidak ada alasan untuk menambahkan tambahan ini; karena tambahan 
ini tidak terdapat dalam ketiga manuskrip, sebagaimana ia juga tidak terdapat 
dalam Shahih Muslim, bahkan saya juga tidak melihatnya pada Shahih a/
Bukhari. 

1482 Dalam riwayat Muslim tercan«;nn, ~ ~~ "menjadikannya sebagai hak milik", 
dan pada suatu riwayat, '1L- jB fa. "tidak mengumpulkannya sebagai harta 
simpanan". ' 

1483 Diriwayatkan oleh al-Bukhari, 3/260; dan Muslim, 3/1255. 
1484 Diriwayatkan oleh al-Bukhari, 4/12. 



~786~ Dari Abu Hurairah ., beliau berkata, 
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"Rasulullah ~ pernah mengutus Umar untuk memungut 
sedekah ... " Al-Hadits. 

Dan di dalamnya ( disebutkan), 
,,, ,,, ,,, 
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"Adapun Khalid, maka dia telah mewakafkan baju-baju 

besinya dan peralatannya untuk jihad ft sabilillah." 
Muttafaq 'alaih. 1485 

1485 Takhrijnya telah disebutkan pada hadits no. 7 46. 





~7873',> Dari an-Nu'man bin Basyir ~, 
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"Bahwasanya ayahnya membawanya kepada Rasulullah 
~ lalu berkata, 'Sesungguhnya aku telah memberi secara cuma
cuma kepada anakku ini seorang budak yang tadinya milikku.' 
Rasulullah ~ bersabda, 'Apakah setiap anakmu kamu berikan 
secara cuma-cuma hal yang serupa ?' Dia menjawab, 'Tidak.' 
Maka Rasulullah ~ bersabda, 'Kembalikanlah ia'."1487 

Di dalam satu redaksi disebutkan, 
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"Maka ayahku berangkat kepada Nabi ~ untuk memper-

1486 Demikian yang tercantum dalam ketiga manuskrip, sedangkan dalam Subul 
as-Salam tercantum, "Bab Hibah, Umra, dan Ruqba". 

1487 Diriwayatkan oleh al-Bukhari, 3/206; dan Muslim, 3/1242. 



saksikannya atas pemberiannya kepadaku. Maka beliau bersabda, 
'Apakah kamu telah melakukan ini kepada anakmu semuanya?' 
Dia menjawab, 'Tidak.' Beliau bersabda, 'Bertakwalah kepada 
Allah, dan berlaku adillah terhadap anak-anakmu.' Maka ayah
ku pulang dan menarik kembali pemberian itu. 11 Muttafaq 'alaih. 1488 

Dan di dalam riwayat Muslim ( disebutkan), 
,, ,, ,, 
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"Beliau bersabda, 'Persaksikanlah hal ini kepada selainku.' 
Lalu beliau bersabda, 'Apakah kamu ingin agar mereka semua 
sama di dalam berbakti kepadamu?' Dia menjawab, 'Ya.' Beliau 
bersabda, 'Kalau begitu jangan1

•
1114s9 

~788~ Dari Ibnu Abbas ~, beliau berkata, Nabi ~ bersabda, 

"Orang yang mengambil kembali pemberiannya, bagai 
anjing yang muntah lalu kembali memakan muntahnya. 11 

Muttafaq 'alaih. 1490 

Di dalam suatu riwayat milik al-Bukhari disebutkan, 

.4~°j o• J o, ~'6" ~ o• ~o J,, o J1 ,~~~.\\ 1::: W ,, ~\ ,,,,~ iJCj..r.. :. ,,,,.,, iJ_ ~ l?-- ,, u'" ~ 

"Tidak layak perumpamaan buruk bagi kami, yaitu: orang 
yang mengambil kembali pemberiannya adalah bagaikan anjing 
yang memakan kembali muntahnya. "1491 

~789~ Dari Ibnu Umar dan Ibnu Abbas ,$,, dari Nabi ~, beliau 
bersabda, 

w ~1--i1 '11 ~ ,, o, :z{ j:Z_h;j\ ,, t..!.~ ~ t FJ ,~--1 1L 'i 
.. _.. ,.'_JJ ~ .. ,,,, ~_)": ,o,..) .. ,,,,,, ~ u :;,,,, u-,:-_;:, ~ 

\...,..?'- ' .. ~ 

1488 Diriwayatkan oleh al-Bukhari, 3/206; dan Muslim, 3/1242-1243, dan lafazh 
ini adalah miliknya. 

1489 Diriwayatkan oleh Muslim, 3/1244. 
1490 Diriwayatkan oleh al-Bukhari, 3/207; dan Muslim, 3/1241. 
1491 Diriwayatkan oleh al-Bukhari, 3/215. 
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"Tidak halal bagi seorang Muslim memberikan pemberian 
kemudian mengambilnya kembali, kecuali seorang ayah (yang 
menarik kembali) pemberian yang dia berikan kepada anaknya." 

Dirlwayatkan oleh Ahmad clan Imam yang Empat, serta dinilai shahih 
oleh at-Tirmidzi, lbnu ffibban, clan al-ffakim.1492 

~790~ Dari Aisyah ~, beliau berkata, 
, ,,,,,,,,,, 0 J, o l J. 
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"Rasulullah ~ menerima hadiah dan memberikan imbalan 
atasnya." Dirlwayatkan oleh al-Bukhari. 1493 

~791 ~ Dari Ibnu Abbas ~, beliau berkata, 

,'1 :J\i y,::.~~~ :JW -~~ ~\(lj ljt:; ~ ~I ~j..:J ~ ~-O>j 

-~ :JW Ye-~~~ :JW ~~I) ,'l :J\i Ye-~~~ :JW ~~I) 
"Seorang laki-laki telah menghibahkan seekor unta1494 ke

pada Rasulullah ~, maka beliau pun membalasnya atas hadiah
nya, lalu beliau bersabda, 'Apakah engkau sudah rela?' Dia men
jawab, 'Tidak.' Lalu beliau menambahnya dan bersabda, 'Apakah 
engkau sudah rela?' Dia menjawab, 'Tidak.' Lalu beliau menam
bahnya lagi dan bersabda, 'Apakah engkau sudah rela?' Dia 
menjawab, 'Ya'." 

Dirlwayatkan oleh Ahmad, clan dishabibkao oleh lbou ffibbao.1495 

1492 Shahih: Diriwayatkan oleh Ahmad, 2/27; Abu Dawud, 3/291; an-Nasa'i, 6/ 
265; at-Tirmidzi, 3/592 dan 4/ 442; Ibnu Majah, 2/795; lbnu Hibban, 11/524; 
dan al-Hakim, 2/ 46; serta sanadnya dishahihkan oleh syaikh kami dalam al
Irwa ', 6/63, 65. 

1493 Diriwayatkan oleh al-Bukhari, 3/206. 
1494 Ini tidak terdapat dalam riwayat Ahmad dan Ibnu Hibban, dan yang terdapat 

dalam riwayat keduanya adalah, ~ "suatu pemberian". Akan tetapi, diriwayat
kan oleh ath-Thabrani dalam al-Kabir, 11/18, sebagaimana yang dibawakan 
oleh penulis di sini. 

1495 Shahih: Diriwayatkan oleh Ahmad, 1/295; dan Ibnu Hibban, 14/296. Syaikh 
kami berkata dalam al-Irwa ', 6/ 48, "Saya katakan, Ini adalah sanad yang 
shahih berdasarkan syarat al-Bukhari dan Muslim." 



~792~ Dari Jabir ., beliau berkata, Rasulullah ~ bersabda, 

J\ • ,... J ~-- ~· J ·--, .DJ c.....Jb ~ . , I" 
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11 Umra itu adalah milik orang yang mana Umra dihibahkan 
kepadanya. 11 Muttafaq 'alaib.1496 

Dalam riwayat Muslim disebutkan, 
~ ,,,,, ,,,,, ,,,,, i ,,,,, J ~ 
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11Peganglah harta kalian (untuk kalian) dan janganlah kalian 
merusaknya. Karena siapa saja yang menyerahkan hak guna 
harta (umra), maka ia milik orang yang diserahinya, hidup atau 
mati, dan milik para pewarisnya. 111497 

Di dalam redaksi lain, 
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11Sesungguhnya umra1498 yang diperbolehkan oleh Rasu
lullah ~ adalah perkataan seseorang, 'la adalah untukmu dan 
untuk anak keturunanmu.' Adapun kalau dia mengatakan, 'la 
untukmu selagi kamu hidup.' Maka umra seperti itu kembali 
kepada pemilik asalnya. 111499 

Dan di dalam riwayat Abu Dawud dan an-Nasa 'i disebut
kan, 

1496 Diriwayatkan oleh al-Bukhari, 3/216; dan Muslim, 3/1246, dan lafazh ini 
adalah milik Muslim. 

1497 Diriwayatkan oleh Muslim, 3/1246-1247. 
1498 (Umra adalah memberikan sesuatu kepada seseorang selama orang yang 

diberi itu masih hidup. Jika orang tersebut meninggal, sesuatu itu kembali 
lagi kepada si pemberi. Lihat an-Nihayah ft Gharib al-Hadits wa al-Atsar, 
lbnu al-Atsir, 3/298. Ed. T.). 

1499 Diriwayatkan oleh Muslim, 3/1246. 



"Janganlah kalian melakukan ruqba1500 dan jangan pula 
umra. Karena barangsiapa yang melakukan ruqba pada sesuatu 
atau mengumrakan sesuatu, maka ia adalah untuk para ahli 
warisnya. "1501 

~7931 Dari Umar •, beliau berkata, 
, , 
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"Aku menyedekahkan seekor kuda untuk (keperluan jihad) 
fl sabilillah, lalu penggunanya menyia-nyiakannya sehingga aku 
mengira bahwa dia akan menjualnya dengan harga yang sangat 
murah. Maka aku bertanya kepada Rasulullah ~ tentang hal itu, 
maka beliau bersabda, 'Jangan engkau membelinya, sekalipun dia 
memberikannya kepadamu seharga satu dirham ... '." Al-Hadits. 

Muttafaq 'alaih.1502 

~7941 Dari Abu Hurairah •, dari Nabi ~, beliau bersabda, 

.~li G~~ 
"Saling memberi hadiahlah kalian, niscaya kalian akan 

saling mencintai." 
Dirlwayatkan oleh al-Bukhari di dalam al-Adab al-Mu.frad dan oleh 

Abu Ya1a dengan sanad hasan.1503 

1500 (Ruqba adalah memberikan sesuatu kepada seseorang dengan catatan jika 
orang yang diberi itu meninggal lebih dahulu, maka sesuatu itu kembali 
menjadi milik si pemberi, dan jika si pemberi yang meninggal lebih dahulu, 
maka sesuatu itu menjadi milik orang yang diberi. Llhat an-Nihayah ft Gharib 
al-Hadits wa al-Atsar, Ibnu al-Atsir, 2/249. Ed. T.). 

1501 Shahih: Diriwayatkan oleh Abu Dawud, 3/295; dan an-Nasa 'i, 6/273. Syaikh 
kami berkata dalam al-lrwa ', 6/53, "Sanadnya shahih berdasarkan syarat 
keduanya (al-Bukhari dan Muslim)." 

1502 Diriwayatkan oleh al-Bukhari, 3/215; dan Muslim, 3/1239, dan lafazh ini 
adalah milik Muslim. 

1503 Hasan: Diriwayatkan oleh al-Bukhari dalam al-Adab, hal. 208; dan Abu Ya1a, 
11/9. Syaikh kami berkata dalam al-lrwa ', 6/ 44, "Saya katakan, Ini adalah 
sanad yang hasan, sebagaimana dikatakan oleh al-Hafizh dalam at-Talkhish, 



~795t Dari Anas ~, beliau berkata, Rasulullah ~ bersabda, 
,,,,,, ~ ,,,,,, ,,,, 0 ,,,,,, 
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"Saling memberi hadiahlah kalian, karena hadiah itu dapat 
mencabut rasa dengki dalam hati secara perlahan-lahan." 

Diriwayatkan oleh al-Bazzar dengan sanad lemah. 1504 

~796t Dari Abu Hurairah ~, beliau berkata, Rasulullah ~ ber
sabda, 

-~~ ~~Jj ~}~ ~~~ 0# 'i ,9q: .. j1 ;~ ½ 
"W ahai kaum wanita Muslimah, janganlah seorang tetangga 

menghina (hadiah) tetangganya, walaupun (hadiahnya) berupa 
tetelan daging kambing." Muttafaq 'alaih. 1505 

~797t Dari Ibnu Umar ~, dari Nabi ~, beliau bersabda, 
, 

,,,,,, J ,,,,,, .,J, #- J' ~ 
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"Barangsiapa yang menghibahkan suatu hibah, maka dia 
yang lebih berhak dengannya selama dia belum diberi balasan." 

Diriwayatkan oleh al-Hakim, dan beliau menilainya shahih. Yang ter

jaga, ini berasal dari riwayat lbnu Umar, dari perkataan Umar, (dan bukan 

sabda Nabi •).1506 

3/70.11 

1504 Dhaif: Diriwayatkan oleh al-Bazzar, 1/533 (Mukhtashar Zawa 'id), dan di
nyatakan berillat oleh syaikh kami dalam al-Irwa ', 6/ 45 disebabkan adanya 
A'idz bin Syuraih; dan demikian juga dikutip oleh al-Hafizh dari lbnu Hibban 
dalam at-Talkhish, 3/69. 

1505 Diriwayatkan oleh al-Bukhari, 3/201; dan Muslim, 2/714. 
1506 Dhaif secara marfu' dan shahih secara mauquf Diriwayatkan oleh al-Hakim, 

2/52, dan beliau berkata, "Hadits shahih berdasarkan syarat al-Bukhari dan 
Muslim, kecuali kalau (kita menyerahkan) beban di dalamnya kepada syaikh 
kami. 11 Hal itu dikomentari oleh al-Hafizh dalam al-Lisan, 1/374, beliau 
berkata, "Saya katakan, (Kita menyerahkan) beban di dalamnya kepadanya 
(al-Hakim) tanpa ada keraguan. Dan perkataan ini terkenal berasal dari 
perkataan Umar, dan tidak marfu' {sampai sanadnya kepada Nabi •> .11 Ini di
sebutkan oleh syaikh kami dalam al-Irwa ', 6/56, dan beliau ~ menjelaskan 
bahwa riwayat yang mauquf diriwayatkan oleh Malik dalam al-Muwaththa ', 
2/754 dengan sanad yang shahih. 



~798~ Dari Anas ., beliau berkata, 
i J, ~ f,11,;. ,,,,,,,,.. ,,,.. 
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11Nabi ffi melewati sebuah kurma di jalan, maka beliau ber
sabda, 1Kalau bukan karena aku khawatir bahwa kurma tersebut 
berasal dari sedekah, pasti aku telah memakannya1 

•
11 

Muttafaq 'alaih.1so1 

~799~ Dari Zaid bin Khalid al-Juhani ., beliau berkata, 

,\i;\S"., 1-: '-\.k. J ·, =J'W .xl:i.~u, . , 1u ~ .. fl\ J'1 1~, ;\;.. I_)_) ~ , ~, , if' A ~ ,. i_r.-_) • ,,,.. ,,,. ,,,,, .. ;. ,, 
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11Seorang laki-laki datang kepada Nabi ffi, lalu bertanya 

kepada beliau tentang barang temuan, maka beliau bersabda, 

1507 Diriwayatkan oleh al-Bukhari, 3/163; dan Muslim, 2/752. 



'Kenali wadahnya dan pengikatnya, kemudian umumkanlah 
selama satu tahun. Lalu jika pemiliknya datang (maka berikan
lah), dan jika tidak, maka itu urusanmu (yakni kamu berhak 
memanfaatkannya).' Dia berkata, 'Bagaimana dengan (hukum) 
kambing temuan?' Rasulullah ~ bersabda, 'la adalah milikmu, 
atau milik saudaramu, atau milik serigala.' Dia bertanya, 'Ba
gaimana dengan (hukum) unta temuan?' Beliau bersabda, 'Apa 
urusanmu dengannya? Ia sudah punya bekal minuman dan 
alas kaki, ia bisa mencari air dan makan daun-daunan, hingga 
pemiliknya menemukannya'." Muttafaq 'alaih.1508 

~800~ Juga dari beliau (Zaid bin Khalid al-Juhani •), beliau 
berkata, Rasulullah ~ bersabda, 

9 ,., 

.Q~ ~ ~ Jw, ~ jjw, <.Sjl ~ 
"Barangsiapa yang mengambil hewan temuan, maka dia 

adalah sesat selama dia tidak mengumumkannya." 
Diriwayatkan oleh Muslim. 1569 

, \ ~-:' 0 ,,.., 
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"Barangsiapa yang menemukan barang temuan, maka hen
daknya dia mempersaksikan kepada dua orang yang adil, dan 
hendaknya dia menjaga wadah dan tali pengikatnya, kemudian 
tidak merahasiakan dan tidak menyembunyikan(nya). Lalu jika 
pemiliknya datang, maka pemiliknya itu lebih berhak dengan
nya. Dan jika tidak ( datang), maka ia adalah harta Allah yang 
Dia berikan kepada siapa yang Dia kehendaki." 

1508 Diriwayatkan oleh al-Bukhari, 3/163; dan Muslim, 3/1346. 
1509 Diriwayatkan oleh Muslim, 3/1351. 



Dirlwayatkan oleh Ahmad clan Imam yang Em.pat, kecuali at-T":omidzi, 

serta dinilai shahih oleh Ibnu Khuzaimab, Ibnu al-Jarud, clan Ibnu fflbban. 1510 

~802, Dari Abdurrahman bin Utsman at-Taimi ., . ., ,,. 

-t~I ~l;~l :J;-~ ~~\ 0i 
"Bahwasanya Nabi ~ telah melarang (mengambil) barang 

temuan milik jamaah haji." 
Diriwayatkan oleh Muslim. 1511 

~soa, Dari al-Miqdam bin Ma'dikarib ., beliau berkata, Rasu
lullah ~ bersabda, 

J t ,.., 't,o o , J .;t ,.,,. ,.,,.,;_ 
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~
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"Ketahuilah, tidak halal binatang buas yang bertaring, ke
ledai jinak, dan barang temuan dari harta mu'ahad1512, kecuali 
(bila) dia tidak membutuhkannya." 

Dirlwayatkan oleh Abu Dawud.1513 

1510 Shahih: Diriwayatkan oleh Ahmad, 4/162; Abu Dawud, 2/136; an-Nasa'i 
dalam al-Kubra, 3/ 418; lbnu Majah, 2/837; lbnu al-Jarud, 2/169; dan lbnu 
Hibban, 11/256. Syaikh kami berkata sebagaimana dalam Hidayah ar-Ruwah, 
3/228, "Sanadnya shahih." 

1511 Diriwayatkan oleh Muslim, 3/1351. 
1512 (Yaitu orang kafir yang terikat perjanjian damai dengn kaum Muslimin dan 

mendapatkan jaminan keselamatan dan suaka. Ed. T.). 
1513 Shahih: Diriwayatkan oleh Abu Dawud, 3/355. Syaikh kami berkata dalam 

al-Misykah, 1/58, "Dengan sanad yang shahih." 





~804, Dari lbnu Abbas ~, beliau berkata, Rasulullah ~ ber
sabda, 

. <"S ,.:_-- J-- 0 ~ __ ,-: ,,"-- l::L1 ".I:. t ~ »1--J11 ~j t 
~ ~.) '.J--~~ ~-~'..r-' ~ ::: ::: ...... ..... 

"Berikanlah bagian (warisan) kepada pemiliknya. Lalu ba
gian yang tersisa, maka ia untuk laki-laki yang terdekat." 

Muttafaq 'alaib.1s14 

~sos, Dari Usamah bin Zaid ~, bahwasanya Nabi ~ bersabda, 
0 ,...o J ,,,,,, ,...o O J , 

.-: l -~-:,1 '"Kl\~ -- ':}-- ,--·KJ\ ~ l -~,:,1 ~ -- ':1 
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"Orang Muslim tidak mewarisi (harta) orang kafir, dan 
orang kafir tidak mewarisi (harta) orang Muslim." 

Muttafaq 'alaib.1s1s 

1514 Diriwayatkan oleh al-Bukhari, 8/188; dan Muslim, 3/1233. 
1515 Diriwayatkan oleh al-Bukhari, 8/194; dan Muslim, 3/1233. 



"Tentang anak perempuan, cucu perempuan dari anak laki
laki, dan saudari perempuan, Nabi * memutuskan setengah 
untuk anak perempuan, seperenam untuk cucu perempuan dari 
anak laki-laki sebagai pelengkap dua pertiga, sedangkan sisanya 
adalah untuk saudari perempuan." 

Dirlwayatkan oleh al-Bukhari. 1516 

~807, Dari Abdullah bin Amr1517 ~, beliau berkata, Rasulullah 
*bersabda, 

. · ~::1 - i :.i 6" 1--::" 'J 
~ u '.)~ 

"Pemeluk dua agama (yang berbeda) tidaklah saling me
warisi.11 

Dirlwayatkan oleh Ahmad dan Imam yang Empat, kecuali at-Tirmi
dzi1518, dan dikeluarkan oleh al-Hakim deogan redaksi Usamali1519, dan an

Nasa'i meriwayatkan hadits Usamali deogan redaksi hadits ini.1520 

~sos, Dari Imran bin Hushain ~' beliau berkata, 

:J--~~,ij\" 0 
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"Seorang lelaki pemah datang kepada Nabi * lalu berkata, 

1516 Diriwayatkan oleh al-Bukhari, 8/188. 
1517 Dalam naskah C tercantum, "Umar", dan ini salah. 
1518 Hasan: Diriwayatkan oleh Ahmad, 2/178; Abu Dawud, 3/125; an-Nasa'i 

dalam al-Kubra, 4/82; dan lbnu Majah, 2/912. Syaikh kami berkata dalam 
al-Irwa ', 6/121, "Saya katakan, Ini adalah sanad yang hasan." 

1519 Diriwayatkan oleh al-Hakim, 2/240. 
1520 Diriwayatkan oleh an-Nasa 'i dalam al-Kubra, 4/82. Al-Hafizh berkata dalam 

at-Talkhish, 3/84, "Ad-Daraquthni berkata, 'Lafazh ini dalam hadits Usamah 
tidaklah terjaga (ghair mahfuzh)'." 
Saya katakan, Ahmad berkata dalam al-'flal, 2/265, "Husyaim tidak men
dengar dari az-Zuhri hadits Ali bin Husain, dari Amr bin Utsman, dari Usamah 
bin Zaid, dari Nabi ~. ~ ~ .Sjl~ ~ 'Pemeluk dua agama (yang berbeda) 
tidaklah sating mewarisi ... '." 



'Sesungguhnya cucu lelaki dari anak lelakiku meninggal dunia, 
maka apa bagianku dari harta peninggalannya?' Beliau men
jawab, 'Kamu mendapatkan seperenam.' Dan setelah orang itu 
pergi, Nabi memanggilnya dan berkata, 'Kamu mendapatkan 
seperenam lagi.' Setelah dia pergi, Nabi memanggilnya lagi dan 
berkata, 'Seperenam yang terakhir adalah rizki (bagimu). 11 

Diriwayatkan oleh Ahmad dan Imam yang Empat, serta dinilai shahih 
oleh at-Tirmidzi1521

, dan ia berasal dari riwayat al-Hasan al-Bashri dari 

Imran, namun ada yang berpendapat bahwa al-Hasan tidak menden.gar 
darinya. 1522 

~809~ Dari lbnu Buraidah, dari ayahnya [~]1523, , ,, 
_ii 1:-:·~ ~.~~ ~, ISi ,, ~I ;i;JJ 1::.:_ ~~fl\ ~i i ~.J ~, ~LY' ,, . ,,u--:- -"~ u ~,, 

"Bahwasanya Nabi ~ menetapkan seperenam untuk nenek, 
jika tidak ada ibu di bawahnya. 11 

Dirlwayatkan oleh Abu Dawud dan an-Nasa'i, serta dinilai shahih oleh 
lbnu Khuzaimah dan lbnuljarud, dan dinilai kuat oleh lbnu Adi 1524 

1521 Dhaif: Diriwayatkan oleh Ahmad, 4/428; Abu Dawud, 3/122; an-Nasa'i da
lam al-Kubra, 4/73; dan at-Tirmidzi, 4/ 419. Syaikh kami berkata dalam al
Misykah, 2/921, "Saya katakan, Sanadnya dhaif karena ia berasal dari riwayat 
al-Hasan -dan dia adalah al-Bashri- dari lmran, sedangkan al-Hasan adalah 
seorang mudallis, dan dia telah meriwayatkan hadits ini secara 'an'anah. 11 

Catatan penting: Saya tidak melihat hadits ini dalam riwayat lbnu Majah. 
1522 Saya katakan, Para ulama berselisih tentang mendengarnya al-Hasan dari 

Imran (bin Hushain, seorang shahabi yang wafat di Bashrah pada 52 H) 
menjadi tiga pendapat: Pertama, menafikan mendengarnya al-Hasan secara 
mutlak. Kedua, menetapkannya secara mutlak. Ketiga, memerincikannya, di 
mana dia mendengar dari Imran beberapa hadits; dan pendapat ketiga ini 
merupakan pendapat yang paling adil. Akan tetapi, seorang penuntut ilmu 
selayaknya memperhatikan kepada satu masalah, yaitu walaupun al-Hasan 
telah mendengar dari Imran secara umum, hanya saja al-Hasan ini adalah 
seorang mudallis. Oleh karena itu, haditsnya tidak ada yang diterima, kecuali 
hadits yang di dalamnya dia menegaskan dengan ungkapan haddatsana. 
lnilah yang saya dapatkan dari syaikh kami, di mana beliau menyebutkan 
hal itu dalam sebuah pembahasan yang berharga dalam Shahih Abi Dawud 
(al-Umm) yang telah saya baca. 

1523 Tambahan dari naskah B. 
1524 Hasan: Diriwayatkan oleh Abu Dawud, 3/122; an-Nasa'i dalam al-Kubra, 



~810~ Dari al-Miqdam bin Ma'dikarib ., beliau berkata, Rasu
lullah ffi bersabda, 

,,,,, ,,,,,. , , 0 ,,,,,. 

-~ S--2 \j 'l ~ o--2 G J~ I 
"Paman dari pihak ibu adalah pewaris orang yang tidak 

mempunyai ahli waris." 
Diriwayatkan oleh Ahmad dan Imam yang Empat selain at-Tirmi

clzi1525, dan dinilai hasan oleh Abu Zur'ah ar-Razi, serta dishahihkan oleh 

al-Hakim dan lbnu IDbban. 1526 

~11 ~ Dari Abu Umamah bin Sahal, beliau berkata, 
J, l,,,., ,,,,,. l ,,,,, ,,,,,,;., ,;., ,,,,, ,,,,., 

~~j ~1 :J~ ~ ~1 J~ 01 • ~j~~c 0.1 JL~ ~ ~ ...... .. .... 
-~ S--2\j 'l ~ ~--2\J Jtl.\j '~ j~ 'l ~ j~ 

"Umar menulis surat kepada Abu Ubaidah ~, bahwasanya 
Rasulullah ffi telah bersabda, 'Allah dan RasulNya adalah pelin
dung orang yang tidak mempunyai pelindung. Dan paman dari 
pihak ibu adalah pewaris bagi yang tidak mempunyai pewaris'." 

4/73; Ibnu al-Jarud, 2/241; dan lbnu Adi, 4/329. Syaikh kami berkata dalam 
al-Irwa ', 6/121, "Saya katakan, Ini adalah sanad yang dhaif disebabkan ada
nya Ubaidullah, dan dia adalah lbnu Abdillah. Al-Hafizh berkata, 'Dia seorang 
yang jujur yang sering melakukan kekeliruan'.11 Dan al-Hafizh berkata dalam 
at-Talkhish, "Diriwayatkan oleh Abu Dawud dan an-Nasa'i, dan dalam sanad
nya terdapat Ubaidullah al-Ataki, dan dia ini diperselisihkan; clan dishahih
kan oleh lbnu as-Sakan. 11 Saya katakan, Telah berlaku kebiasaan syaikh 
kami untuk menghasankan hadits Ubaidillah, maka sungguh beliau telah 
berkata dalam ash-Shahihah, 6/958 setelah beliau menukil dari Ibnu Adi 
bahwa dia tidak apa-apa (la ba'sa biht), "Dan inilah yang disimpulkan dari 
perselisihan mereka bahwa dia (Ubaidullah al-Ataki) seorang yang hasan 
haditsnya, jika dia tidak menyelisihi hadits yang shahih dan jika sesuai dengan 
para perawi tsiqat." 

1525 Diriwayatkan oleh at-Tirmidzi dari selain hadits al-Miqdam. 
1526 Shahih: Diriwayatkan oleh Ahmad, 4/131; Abu Dawud, 3/123; an-Nasa'i 

dalam al-Kubra, 4/76; lbnu Majah, 2/879; lbnu Hibban, 13/399; al-Hakim, 
4/344; dan lbnu Abi Hatim dalam al-'Ilal, 2/50. Syaikh kami berkata dalam 
al-Irwa ', 6/139 tentang sanad Ibnu Hibban, "Saya katakan, lni adalah sanad 
yang shahih. 11 



Diriwayatkan oleh Ahmad dan Imam yang Em.pat selain Abu Dawud, 
dihasankan oleh at-Tirmidzi, dan dishabibkau Q(eh Ibnu Hibban. 1527 

~8121 Diriwayatkan dari Jabir ~, dari Nabi~, beliau bersabda, 
J O ~ 

.S~j ;_;J_;.:JI ~S: .. \ ISl 
~ ~ 

11 Apabila bayi sudah lahir dalam keadaan menjerit, maka 
dia dijadikan sebagai pewaris. 11 

Dirlwayatkan oleh Abu Dawud dan dJ•habihkau Q(eh Ibnu Hibban. 1528 

~8131 Dari Amr bin Syu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya, beliau 
berkata, Rasulullah ~ bersabda, 

1527 Hasan: Diriwayatkan oleh Ahmad, 1/28; an-Nasa 'i dalam al-Kubra, 4/76; at
Tirmidzi, 4/421; lbnu Majah, 2/914; dan lbnu Hibban, 13/401. Syaikh kami 
berkata dalam al-Irwa ', 6/137, "Saya katakan, Sanadnya hasan. 11 Al-Hafizh 
berkata dalam al-Fath., 12/30, 11Hadits hasan. 11 

1528 Shahih lighairihi Diriwayatkan oleh Abu Dawud dengan lafazh yang di
bawakan oleh penulis, akan tetapi dari hadits Abu Hurairah, 3/128. Diriwayat
kan juga oleh lbnu Majah, 1/ 483 dan 2/919; lbnu Hibban, 13/393 dari hadits 
J abir dengan lafazh, 

.-!.., , , cl&- ,i ~ i ... 11 b '.,I 111 
-?-JJ,. ~~ ~ ~ 

"Apabila seorang bayi telah berteriak (ketika dilahirkan), maka (apabila dia 
wafat) dia dishalatkan dan mendapatkan warisan." 
Al-Hafizh berkata dalam al-Fath_, 11/489, "Dan didhaifkan oleh an-Nawawi 
dalam Syarh al-Muhadzdzab, namun yang benar adalah bahwa hadits ini 
shahih sanadnya; akan tetapi yang dikuatkan di kalangan para hafizh adalah 
bahwa hadits ini mauquf. Dan berdasarkan metodologi para ahli :fikih, tidak 
ada pengaruhnya untuk menyatakan hadits itu berillat dengan hal tersebut, 
karena hukum memm:/it'kannya merupakan untuk tambahannya. 11 Al-Hafizh 
juga menguatkan dalam ad-Dirayah, 1/235 bahwa hadits ini mauquf (ber
henti sanadnya) pada Jabir; akan tetapi beliau menyebutkan bahwa hadits 
ini memiliki syahid dari hadits lbnu Abbas yang diriwayatkan secara marfu', 
dan beliau berkata, "Sanadnya hasan. 11 Berdasarkan semuanya, hadits ini 
dishahihkan oleh syaikh kami disebabkan jalan-jalan periwayatannya dan 
syahid-syahidnya dalam al-lrwa ', no. 1707 dan ash-Shahihah, no. 152 dan 153. 
Faidah: Lafazh ~ J-;,., "dia dishalatkan" dalam hadits Jabir yang telah di
sebutkan di atas adalah dhaif berdasarkan apa yang telah dijelaskan oleh 
syaikh kami dalam Shahih Mawarid azh-Zham 'an, 1/ 497. 



"Tidak ada bagian sedikit pun dari harta waris bagi seorang 
pembunuh. 11 

Diriwayatkan oleh an-Nasa 'i clan ad-Daraqutbni, serta c6nilai kuat oleh 

lbnu Abdil Barr, dan dinilai memiliki mat oleh an-Nasa'i, dan yang benar 

adalah mauqqf(berhenti sanacfnya) pada Umar.1529 

~814~ Dari Umar bin al-Khaththab ., beliau berkata, Aku telah 
mendengar Rasulullah ~ bersabda, 

, 0 ~ 0 ~ 
-: \?' • ,.. *,.. ,.. ,..J ,.. , -: , ',.., \ \ , t \l,.. I I -: ,.. • \ \ ,.. ·u o 0-° ~.:; .,a,,..~ JJ_y -J ~ '.Y .J..f> I..O 

"Harta yang dimiliki ayah atau anak, maka ia adalah milik 
'ashabahnya1530, siapa pun dia. 11 

Dhiwayatkan oleh Abu Dawud, an-Nasa 'i, dan lbnu Majah, serta dinilai 

shahih oleh lbnu al-Madini dan lbnu Abdil Barr. 1531 

~815~ Dari Abdullah bin Umar ~, beliau berkata, Rasulullah ~ 
bersabda, 

.w·' ,r t' ~ 1 ~, cl' a ~'i,..i1 • '.>: .J .* ;, ,.. .Y 

"Wala' itu adalah kekerabatan sebagaimana kekerabatan 
nasab, tidak boleh dijual dan tidak boleh dihibahkan. 11 

Diriwayatkan oleh al-Hakim dari jalur asy-Syaft'i, dari JW11hammad bin 

al-Hasan, dari Abu Yusuf, dinilai shahih oleh lbnu fflbban clan dinilai berillat 

oleh al-Baihaqi.1532 

1529 Shahih ligbairihi. Diriwayatkan oleh an-Nasa'i dalam al-Kubra, 4/79; dan 
ad-Daraquthni, 4/96; serta dishahihkan oleh syaikh kami karena syahid-sya
hidnya dalam al-Irwa ', no. 1671. 
Catatan penting: Dalam naskah C tercantum, "Hadits ini mauquf (berhenti 
sanadnya) padaAmr", dan ini adalah kesalahan tulis, (seharusnya Umar). 

1530 ('Ashabah adalah setiap laki-laki yang berhubungan langsung dengan si mayit 
dan tidak dipisahkan dengan (nasab) perempuan antara dia dan si mayit. 
Llhat Fiqh al-Islam, 6/153. Ed. T.). 

1531 Hasan: Diriwayatkan oleh Abu Dawud, 3/127; an-Nasa'i dalam al-Kubra, 
4/75; dan Ibnu Majah, 2/912. Syaikh kami berkata dalam ash-Shahihah, 
5/248, "Saya katakan, Ini adalah sanad yang hasan. 11 

1532 Shahih ligbairihi. Diriwayatkan oleh lbnu Hibban, 11/326; al-Hakim, 4/341; 
al-Baihaqi, 6/240 dan 10/292. 



~816~ Dari Abu Qilabah, dari Anas ~, beliau berkata, Rasulullah 
~ bersabda, 

,, 
\~JoJo,.oJ J.,...~$-\ 

.c....iw , • ..., ..u \ a 6 ~ ._g 
:, ;, U• ~.J \ ...,r 

110rang yang paling mengerti Jara 'idh di antara kalian ada
lah Zaid bin Tsabit. 11 

Diriwayatkan oleh Ahmad clan Imam yang Empat selain Abu Dawud, 
clan diAhahihkao oleh at-Tirmidzi, lbou lfibban, clan al-Hakim, clan hadits ioi 

dianggap cacat kareoa mursal. 1533 

Saya katakan, Sanadnya dhaif, akan tetapi dishahihkan oleh syaikh kami 
karena syahid-syahidnya dalam al-Irwa ', 6/109 dan Shahih al-Mawarid, 1/ 461. 

1533 Shahih: Diriwayatkan oleh Ahmad, 3/281; an-Nasa'i dalam al-Kubra, 5/67, 
78; at-Tirmidzi, 5/665; lbnu Majah, 1/55; lbnu Hibban, 16/74; dan al-Hakim, 
3/ 422. Syaikh kami berkata sebagaimana dalam Hidayah ar-Ruwah, 6/ 437 
setelah beliau mengutip pemyataan shahihnya hadits ini dari at-Tirmidzi, 
"Saya katakan, Hadits tersebut memang benar sebagaimana yang beliau 
katakan; dan dishahihkan juga oleh lbnu Hibban, al-Hakim, dan adz-Dzahabi. 
Hadits ini telah dinyatakan berillat dengan sesuatu yang tidak membuat 
cedera sama sekali, dan saya telah mentakhrijnya dalam ash-Shahihah, no. 
1224.11 

Saya katakan, Hadits ini dinyatakan berillat disebabkan status mursalnya 
oleh ad-Daraquthni, al-Baihaqi, dan al-Khathib, sebagaimana dinyatakan oleh 
al-Hafizh dalam at-Talkhish, 3/79, dan al-Hafizh berkata dalam al-Fat!!, 7 /93, 
"Sanadnya shahih, hanya saja para hafizh berkata, 'Yang benar, penggalan 
yang pertama adalah mursal, sedangkan yang maushul dari hadits ini adalah 
lafazh yang disebutkan secara terbatas oleh al-Bukhari'. Hadits tersebut telah 
disebutkan berbagai syahidnya oleh syaikh kami sebagaimana dalam ash
Shahihah.11 





~817~ Dari lbnu Umar ~, bahwasanya Rasulullah ~ bersabda, 

'11 · ~::101 c.°". ~..:;" 0 • ,; "'°., ~ t ~ , /j • :: ~ - l ,~.: p. 
0 I ~; ~ ~ ~ - ~ "-:?<Y.. u .!--f.. $-~ ~- ~-!'° ,.y> 

/j 0 
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"Tidak layak seorang Muslim yang mempunyai sesuatu 
yang hendak dia wasiatkan berlalu (sampai) dua malam, melain
kan wasiatnya dalam keadaan sudah tertulis di sisinya." 

Muttafaq 'alaih.1534 

~818~ Dari Sa'ad bin Abi Waqqash ~, beliau berkata, 
,,,,., ~-;. r.' , ~ ,,,, , -;. l ,... o, 

j~ ~~\ ,;~~ 4 ~\ ~l:.) ~ ~j ,~~ _j~ rn ,~\ J~ ~ :~ .. .. .... ,,,. ;;,, 
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; 
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.JiWI 0~ ~Ii ~ji3 01 
"Aku pernah berkata, 'Wahai Rasulullah, aku adalah se

orang yang banyak harta, dan tidak ada yang menjadi pewarisku, 

1534 Diriwayatkan oleh al-Bukhari, 4/2; dan Muslim, 3/1249. 



kecuali satu putriku, maka apakah aku boleh menyedekahkan 
dua pertiga hartaku?' Nabi ~ menjawab, 'Tidak.' Aku berkata, 
'Apakah boleh aku bersedekah dengan separuhnya?' Beliau 
menjawab, 'Tidak.' Aku berkata, 'Apakah boleh aku bersedekah 
dengan sepertiganya?' Beliau menjawab, 'Sepertiga, dan sepertiga 
itu banyak. Sesungguhnya kamu meninggalkan ahli warismu 
dalam keadaan kaya, itu lebih baik daripada kamu meninggal
kan mereka miskin dalam keadaan meminta-minta kepada orang 
lain'." 

Muttafaq 'alaih. 1535 

-~ 
"Bahwasanya ada seorang lelaki datang kepada Nabi ~, 

lalu berkata, 'Ya Rasulullah, sesungguhnya ibuku meninggal 
dunia mendadak dan belum sempat berwasiat, dan aku menduga 
kalau seandainya dia bisa bicara, tentu dia bersedekah. Apakah 
dia akan mendapatkan pahala, jika aku bersedekah atas nama
nya?' Nabi menjawab, 'Ya'." 

Muttafaq 'alaih. Dan redaksinya adalah milik Muslim.1536 

~820~ Dari Abu Umamah al-Bahili 4@k,, beliau berkata, Aku men
dengar Rasulullah ~ bersabda, 

,,,,.,,,,,. ,.,. ,,.. ~, ,;. ' ,,,,. 

·Y->~ a~~j ~ ,U;.. J;. ~? :f ~1~~10! 
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"Sesungguhnya Allah telah memberikan kepada pemilik 
hak akan haknya, maka tidak boleh ada wasiat bagi ahli waris. 11 

Diriwayatkan oleh Ahmad dan Imam yang Empat, kecuali an-Nasa'i, 

serta dinilai hasan oleh Ahmad dan at-Tirmidzi, serta dinilai kuat oleh lbnu 

1535 Diriwayatkan oleh al-Bukhari, 5/87; dan Muslim, 3/1250-1251. 
1536 Diriwayatkan oleh al-Bukhari, 2/127; dan Muslim, 2/696. 



Khuzaimah dan lbnu al-Jarud.1537 

Diriwayatkan juga oleh ad-Daraquthni dari hadits Ibnu 
Abbas, namun beliau menambahkan di akhirnya, 

.,,.,. 0 ,;. ~ 

-~jJI ;~ 01 'jl 
"Kecuali kalau para ahli waris menghendaki. 11 

Sanadnya hasan.1s3s 

~821~ Dari Mu'adz bin Jabal ., beliau berkata, Rasulullah ~ 
bersabda, 

,, 
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"Sesungguhnya Allah bersedekah kepada kalian dengan 
sepertiga harta kalian di saat kematian kalian sebagai tambahan 
amal kebajikan kalian. 11 

Diriwayatkan oleh ad-Daraquthni dan dikeluarkan oleh Ahmad dan 

al-Bazzar darl hadits Abu ad-Darda·, dan oleh lbnu Majah darl had.its Abu 

Hurairah, dan semuanya dhaif, akan tetapi sebagiannya menguatkan seba

gian yang lain. WaHahu dJam.1539 

1537 Shahih: Diriwayatkan oleh Ahmad, 5/267; Abu Dawud, 3/114, 296; at-Tir
midzi, 4/433; lbnu Majah, 2/905; dan lbnu al-Jarod, 2/238. 
Saya katakan, Sanadnya shahih berdasarkan apa yang telah dijelaskan oleh 
syaikh kami dalam al-Irwa ', 6/88, dan dihasankan oleh al-Hafizh dalam at
Talkhish, 3/92. 

1538 Munkar. Diriwayatkan oleh ad-Daraquthni, 4/97, 98,152. Al-Hafizh berkata 
dalam al-Fatll., 5/372, "Para perawinya adalah orang-orang yang tsiqat, hanya 
saja hadits ini dinyatakan berillat; karena telah dikatakan bahwa Atha' adalah 
al-Khurasani, wallahu a'lam. 11 

Saya katakan, Syaikh kami menetapkan dalam al-Irwa ', 6/96 bahwa dia 
adalah Atha' al-Khurasani, dan dia ini adalah seorang yang dhaif. Beliau 
juga mengisyaratkan bahwa sisi kemunkaran hadits ini adalah bahwa hadits 
ini diriwayatkan dari banyak jalan yang di dalamnya tidak terdapat tambahan 
tersebut, bahkan ad-Daraquthni meriwayatkannya, 4/98 dari hadits lbnu 
Abbas dengan tanpa tambahan tersebut dengan sanad yang hasan, sebagai
mana dikatakan oleh al-Hafizh dalam at-Talkhish, 3/92. Lihat al-Irwa ', 6/89. 

1539 Hasan lighairihi. Diriwayatkan oleh ad-Daraquthni, 4/150; Ahmad, 6/ 440; 
dan lbnu Majah, 2/904. 





4{822, Dari Amr bin Syu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya, dari 
Nabi ~, beliau bersabda, 

J 

. ~ \.:_j, ~ 1540 lY"': t i.;,:.)-- ~ .) 0 i ~ ,, u "* M MJ.J LJ.J ~ 

"Barangsiapa yang dititipi suatu barang titipan, maka dia 
tidak wajib menjaminnya." 

Diriwayatkan oleh Ibnu Majah, dan sanadnya dhaif.1541 

1540 Dalam as-Sunan tercantum, ~ "maka tidak". 
1541 Hasan lighairihi Diriwayatkan oleh lbnu Majah, 2/802. Al-Ha:fizh meme

rincikan illatnya dalam at-Talkhish, 3/97, al-Hafizh berkata, "Dalam sanad
nya terdapat al-Mutsanna bin ash-Shabbah (w. 149 H), dan dia ini adalah 
seorang yang ditinggalkan (matruk), dan dia telah didukung (dimutaba'ah) 
oleh lbnu Lahi'ah menurut apa yang telah disebutkan oleh al-Baihaqi.11 Syaikh 
kami berkata dalam al-Irwa ', 5/385, "Dia juga telah didukung (dimutaba'ah) 
oleh Muhammad bin Abdurrahman al-Hajabi, yang diriwayatkan oleh ad
Daraquthni dan al-Baihaqi, dan beliau berkata, 'Sanadnya dhaif.' Saya kata
kan, Sebab illatnya adalah adanya al-Hajabi ini, Ibnu Abi Hatim telah me
nyebutkannya dan beliau tidak menyebutkan pemyataan kredibel maupun 
kritikan terhadapnya, dan Yazid bin Abdul Malik adalah an-Naufali, dan dia 
ini adalah seorang yang dhaif. Saya katakan, Maka inilah tiga jalan periwa
yatan dari Amr bin Syu'aib, yang walaupun sanadnya dhaif, namun keselu
ruhannya termasuk ke dalam sesuatu yang menjadikan hati menguatkan 
bahwa hadits ini telah diriwayatkan oleh Amr bin Syu'aib, dan dia ini hadits
nya hasan, apalagi makna hadits ini telah diriwayatkan oleh sejumlah sahabat 



Dan Bab Pembagian Zakat sudah diuraikan pada akhir 
Kitab Zakat, adapun Bab Pembagian Fai' dan Ghanimah akan di
jelaskan setelah Bab Jihad, insya Allah tLl~. 

yang sanad-sanad mereka telah dibawakan oleh al-Baihaqi. 11 

Saya katakan, Dukungan (mutaba'ah) Ibnu Lahi'ah yang diisyaratkan oleh 
al-Baihaqi telah diriwayatkan oleh lbnu Hibban dalam Kitab al-Majruhin, 
2/73. 







~823)> Dari Abdullah bin Mas'ud ., beliau berkata, 
0 J ..... ' ' ,,,,,, ,,,,. 
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"Rasulullah ~ telah bersabda kepada kami, 'Wahai para 
pemuda, siapa dari kalian yang sudah mampu jimak (karena 
mampu memberi nafkah), maka menikahlah, karena nikah itu 
lebih menundukkan pandangan mata dan lebih menjaga kema
luan. Dan siapa yang belum mampu, maka hendaknya dia ber
puasa, karena puasa (menjadi) pencegah baginya." 

Muttafaq 'alaih.1542 

~824)> Dari Anas bin Malik., 
,;. P. i P. l ,,, ,,,, oP. l ..... ,;. 
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"Bahwasanya Nabi ~ memuji dan menyanjung Allah, lalu 
beliau bersabda, 'Akan tetapi, aku melakukan shalat dan tidur, 
berpuasa dan berbuka, serta menikahi wanita. Maka siapa yang 
bend kepada Sunnahku, maka dia bukan termasuk golongan
ku'." 

Muttafaq 'alaih. 1543 

~825)> Diriwayatkan dari Anas ., beliau berkata, 
0 :J·~---- ,\~~ \~ J-~::l\ . ..- ~~-:-- ,;;\Jl, ,,t; ~ ~\ J'· J..- -:t 
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"Rasulullah ~ menyuruh menikah dan melarang membu-

1542 Diriwayatkan oleh al-Bukhari, 7 /3; dan Muslim, 2/1018. 
1543 Diriwayatkan oleh al-Bukhari, 7 /2; dan Muslim, 2/1020, dan lafazh ini adalah 

milik Muslim. 



jang dengan larangan yang keras, dan beliau bersabda, 'Nikahi
lah perempuan yang penyayang lagi subur, karena sesungguh
nya aku1544 akan membanggakan diri disebabkan jumlah kalian 
yang banyak di hadapan para nabi di Hari Kiamat kelak'." 

Dirlwayatkan oleh Ahmad, dan dishahibkao oleh lbnu Hibban. 1545 Dan 

ia mempunyai hadits syahid dalam riwayat Abu Dawud, an-Nasa 'i, dan juga 

lbnu ffibban dari hadits Ma'qil bin Yasar.1546 

~826t Dari Abu Hurairah ., dari Nabi ~, beliau bersabda, 
,, ,, 
.... 0 ~, 
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"Perempuan itu dinikahi karena empat hal: Karena harta

nya, karena kemuliaan nasabnya, karena kecantikannya, dan 
karena agamanya. Maka raihlah perempuan yang (komitmen) 
beragama, (karena jika tidak), niscaya tanganmu berdebu."1547 

Muttafaq 'alaih dan ahli hadits lainoya yang tergolong Imam yang 

Tujuh.1548 

1544 Dalam naskah C tercantum, J~ "karena sesungguhnya aku". 
1545 Shahih lighairihi. Diriwayatkan oleh Ahmad, 3/158, 245; dan lbnu Hibban, 

9/338; serta dishahihkan oleh syaikh kami karena syahid-syahidnya dalam 
al-Irwa ', 6/195. 

1546 Shahih lighairihi Diriwayatkan olehAbu Dawud, 2/220; an-Nasa'i, 6/65; 
dan Ibnu Hibban, 9/363. Syaikh kami berkata dalam al-Misykah, 2/929, 
"Shahih karena adanya beberapa jalan periwayatan baginya, dan saya telah 
mentakhrijnya dalamAdab az-Zifaf, hal. 132.11 

1547 Al-Hafizh berkata, "lni adalah kiasan tentang kefakiran, dan ini merupakan 
kalimat berita yang bermakna doa, namun bukan makna ini yang dimaksud 
di sini." (Fath:_ al-Bari, 9/135). Beliau juga berkata, "Yang rajih, bahwa ini 
merupakan kalimat yang menguatkan pembicaraan, seperti untuk menunjuk
kan kekaguman, melarang, menganggap besar suatu perkara, atau bangga. 
Ini sama dengan kalimat ~1 j;..., 'Kecelakaan bagi ibunya', J..u ~t ':i Tidak ada 
bapak bagimu' .... 11 (Fath:_ al-Bari, 1/92). Kalimat ini merupakan kalimat untuk 
memotivasi agar bersungguh-sungguh dan bersemangat dalam melakukan 
apa yang diperintahkan tersebut. (Mirqah al-Mafatih, 5/2043). 

1548 Diriwayatkan oleh Ahmad, 2/ 428; al-Bukhari, 7 /9; Muslim, 2/1086; Abu 
Dawud, 2/219; an-Nasa'i, 6/68; dan lbnu Majah, 1/597. 
Catatan penting: Saya tidak menemukan hadits ini dalam riwayat at-Trrm:idzi. 



~827t Juga dari beliau _(Abu Hurairah •), 
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"Bahwasanya Nabi ~ apabila mengucapkan selamat ke

pada seseorang ketika menikah1549, beliau mengucapkan, 'Semoga 
Allah memberkahi untukmu (pada diri istrimu) dan memberkahi 
(untuk istrimu) pada dirimu, serta menyatukan kalian berdua 
dalam kebaikan'." 

Dirlwayatkan oleh Ahmad clan Imam yang Empat, serta dinilai shahih 

oleh at-Tirmidzi, Ibnu Khuzaimah, clan Ibnu IDbban.1556 

~828t Dari Abdullah bin Mas'ud ., beliau berkata, 
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"Rasulullah ~ telah mengajarkan kepada kami tasyahud 

di dalam suatu hajat, 'Sesungguhnya segala puji adalah milik 
Allah, kami memujiNya, memohon pertolongan kepadaNya, 
dan memohon ampun kepadaNya. Kami berlindung kepada 
Allah dari kejahatan diri kami. Siapa yang Allah beri petunjuk, 
maka tidak ada yang dapat menyesatkannya, dan siapa yang 
Dia sesatkan, maka tidak ada yang dapat memberinya petunjuk. 
Aku bersaksi bahwasanya tiada tuhan (yang berhak disembah), 
kecuali Allah dan aku bersaksi bahwasanya Muhammad adalah 

1549 Tidak tercantum dalam naskah B. 
1550 Shabih: Diriwayatkan oleh Ahmad, 2/381; Abu Dawud, 2/241; an-Nasa'i da

lam al-Kubra, 6/73; at-Tmnidzi, 2/400; Ibnu Majah, 1/614; dan Ibnu Hibban, 
9/359. Syaikh kami berkata dalam Adab az-Zifaf, hal. 175, "Al-Hakim berkata, 
'Sanadnya shahih berdasarkan syarat Muslim', dan adz-Dzahabi menyepa
katinya; dan hadits tersebut memang benar sebagaimana yang mereka ber
dua katakan. 11 



hamba dan utusanNya.' Lalu beliau membaca tiga ayat. "1551 

Dhiwayatkan oleh Ahmad clan Imam yang Empat, serta dinilai hasan 

oleh at-Tirmidzi dan al-Hakim.1552 

~829~ Dari Jabir ., beliau berkata, Rasulullah ~ bersabda, 
""' ,,,.. t ~ 0 t 
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"Apabila salah seorang dari kalian melamar wanita, maka 
jika dia bisa untuk melihat pada sebagian tubuhnya sesuatu yang 
membuatnya tertarik untuk menikahinya, maka lakukanlah." 

Diriwayatkan oleh Ahmad clan Abu Dawud, clan para perawinya adalah 

1551 [Tiga ayat tersebut adalah, 
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"Wahai manusia! Bertakwalah kepada Tuhan kalian yang telah menciptakan 
kalian dari diri yang satu (Adam), dan (Allah) menciptakan pasangannya 
(Hawa) dari (diri)nya; dan dari keduanya Allah memperkembang--0iakkan 
laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan 
NamaNya kalian sating meminta, dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. 
SesungguhnyaAllah selalu menjaga dan mengawasi kalian." (An-Nisa': 1). 

4¢~;.1·~ ~~'~l~~11' ~~ '=" :Jlli~-=,1~--,; :jt(~\c},., "{ ~ v ., ~'.J U.:r -' ~u ~ ~ ~ (I.., 't: -'}? 

"Wahai orang-orang yang beriman! Bertakwalah kepada Allah dengan sebenar
benarnya takwa kepadaNya dan janganlah kalian mati, kecuali dalam keadaan 
Muslim." (Ali Imran: 102). 

N !><-:>> •~t • •N .71:•~ •t't •> ,a ( / .j'•" f { .>,- ~- ,_>,;nJ,// _, J' _,~t..:'},., 
V"J ~_;,:, r'"'~J ~\ r-"' ~ ~ ~+--- :Jj, !.,J_jJ ~\ ~\ ),:..-1~ 0:'.-:¥1 lr.~7 

~0 (~~ Cjji;~~~~, ~ 
"Wahai orang-orang yang beriman! Bertakwalah kalian kepada Allah dan 
ucapkanlah perkataan yang benar, niscaya Allah akan memperbaiki amal
amal kalian dan mengampuni dosa-dosa kalian. Dan barangsiapa menaati 
Allah dan RasulNya, maka sungguh dia menang dengan kemenangan yang 
agung." (Al-Ahzab: 70-71). Demikian. lihat Subul as-Salam, 2/164. Ed. T.]. 

1552 Shahih: Diriwayatkan oleh Ahmad, 1/392, 393; Abu Dawud, 2/238; an-Nasa'i, 
3/104; at-Tirmidzi, 3/ 413; lbnu Majah, 1/609; dan al-Hakim, 2/182. Hadits 
ini dishahihkan oleh syaikh kami berdasarkan syarat Muslim, sebagaimana 
dalam Khuthbah al-Hajah, hal. 14. 



tsiqat, serta disbabibkan oleh al-Hakim. 1553 Dan ia mempunyai syahid OuuHts 
pendulamg) di dalam riwayat at-Tirmidzi dan an-Nasa'i dari al-Mughirah.1554, 

dan pada riwayat lbnu Majah dan lbnu ffibban dari hadits Muhammad bin 
Maslamah. 1555 

Dan dalam riwayat Muslim dari Abu Hurairah ., 

~1t :J\i ,'l :Jti ~~b ~~\ :;i_;I tJy ~_) Jti ~ &.fJI 01 
:;: ...... 

-~lfa\.; 
"Bahwasanya Nabi ~ bersabda kepada seorang lelaki yang 

akan menikahi seorang perempuan, 'Apakah kamu telah me
lihatnya?' Dia menjawab, 'Belum.' Nabi bersabda, 'Pergilah lalu 
lihatlah dia'."1556 

~830f Dari Ibnu Umar ~, beliau berkata, Rasulullah ~ bersabda, 
: ~ ,,,,, 0 ~ ,,,. 
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"Janganlah sebagian dari kalian1557 meminang pinangan 
saudaranya sehingga peminang terdahulu meninggalkan (mem
batalkan pinangannya) atau memberikan izin kepadanya." 

1553 Hasan: Diriwayatkan oleh Ahmad, 3/334; dan Abu Dawud, 2/228. Syaikh 
kami berkata dalam al-Misykah, 2/932, "Sanadnya hasan." Dan juga dihasan
kan oleh al-Hafizh dalam al-Fath_, 9/181. 

1554 Shahih: Diriwayatkan oleh an-Nasa'i, 6/69; dan at-Tirmidzi, 3/397. Syaikh 
kami berkata dalam al-Misykah, 2/933, "Sanadnya shahih, namun dinyatakan 
berillat karena sanadnya terputus. 11 

Saya katakan, Syaikh kami menyebutkan dalam ash-Shahihah, no. 96 bahwa 
yang menyatakannya berillat karena sanadnya terputus adalah lbnu Ma'in, 
di mana beliau menyebutkan bahwa perawinya, Bakr tidak mendengar lang
sung dari al-Mughirah, kemudian syaikh kami mengutip perkataan al-Hafizh 
dalam at-Talkhish, 3/146 ad-Daraquthni menetapkan bahwa Bakr mende
ngarnya dari al-Mughirah. 

1555 Shahih Jigbairibi. Diriwayatkan oleh Ibnu Majah, 1/599; dan Ibnu Hibban, 
9/350; serta dishahihkan oleh syaikh kami karena adanya beberapa jalan 
periwayatan baginya dalam ash-Shahihah, no. 98. 

1556 Diriwayatkan oleh Muslim, 2/1040. 
1557 Dalam naskah C tercantum, fSJ.>.T "salah seorang dari kalian". 



Muttafaq 'alaih, dan redaksinya adalah milik al-Bukhari. 1558 

~831 t Dari Sahl bin Sa'ad as-Sa'idi ~, beliau berkata, 
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"Seorang perempuan datang kepada Rasulullah ~ lalu 

berkata, 'Wahai Rasulullah, aku datang untuk menghibahkan 
diriku kepada Anda.' Maka Rasulullah~ pun memandangnya 
dari atas sampai bawah, kemudian Rasulullah ~ menundukkan 
kepala beliau. Dan setelah perempuan itu melihat bahwa beliau 
tidak membuat suatu keputusan tentang dirinya, maka dia pun 

1558 Diriwayatkan oleh al-Bukhari, 7 /24; dan Muslim, 2/1032. 



duduk. Lalu salah seorang sahabat beliau berdiri lalu berkata, 
'W ahai Rasulullah, jika Anda tidak berminat kepadanya, maka 
nikahkanlah aku dengannya.' Beliau bersabda, 'Apakah engkau 
punya sesuatu?' Dia menjawab, 'Tidak, demi Allah, wahai Rasu
lullah.1 Lalu beliau bersabda, 'Pulanglah ke (rumah) keluargamu, 
kemudian lihatlah apakah kamu menemukan sesuatu?' Maka 
lelaki itu pergi, kemudian kembali seraya berkata, 'Demi Allah, 
aku tidak menemukan sesuatu.' Lalu Rasulullah ~ bersabda, 
'Carilah walaupun sebuah cincin dari besi.1 Kemudian dia pergi, 
lalu kembali lagi seraya mengatakan, 'Tidak ada, demi Allah, 
wahai Rasulullah, bahkan cincin dari besi pun tidak ada. Akan 
tetapi, ini adalah kain sarungku -Sahl menuturkan, 'Dan dia tidak 
memiliki baju-, maka wanita itu berhak memiliki setengahnya.1 

Maka Rasulullah ~ bersabda, 'Apa yang akan dia lakukan de
ngan kain sarungmu? Jika engkau pakai, maka tidak ada sesuatu 
pun untuk si perempuan ini, dan jika dia yang memakainya, 
maka tidak ada sesuatu pun pada dirimu.1 Maka lelaki itu pun 
duduk hingga ketika duduknya sudah lama, maka dia bangkit 
lalu Rasulullah ~ melihatnya pergi. Maka Rasulullah ~ me
nyuruh untuk memanggilnya, lalu dia dipanggil. Tatkala dia 
datang, beliau bersabda, 'Ayat al-Qur'an apa yang kamu hafal?' 
Dia menjawab, 'Aku hafal Surat ini dan Surat itu ... 1 Dia menye
butkan surat-surat tersebut. Maka Nabi bersabda, 'Kamu bisa 
membacanya di luar kepalamu?' Dia menjawab, 'Ya.' Beliau ber
sabda, 'Pergilah, sungguh aku telah menikahkanmu dengannya 
dengan (mahar) ayat al-Qur'an yang kamu hafal'. 11 

Muttafaq 'alaih, dan lafazhnya adalah milik Muslim.1559 

Di dalam suatu riwayat milik beliau, 

.-\1°~\\,., \" 0
\"" ,--?~·~-- •::;-:- !\\:::~.\ ·Y'Y"-' ~ +e;" '~.Jj ..u.9 ~--

11Berangkat1ah, karena sungguh aku telah menikahkan
mu dengannya, maka ajarkanlah kepadanya sebagian dari al
Qur'an. "1560 

1559 Diriwayatkan oleh al-Bukhari, 7 /19; dan Muslim, 2/1041. 
1560 Diriwayatkan oleh Muslim, 2/1041. 



Dalam satu riwayat milik al-Bukhari, 

·4dljj, ~ ~ ½ \$~t 
"Kami menjadikannya sebagai milikmu dengan (mahar) 

al-Qur'an yang kamu hafal." 

Dan dalam riwayat Abu Dawud dari hadits Abu Hurairah 
disebutkan, 
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"Beliau bersabda, 'Apa saja yang kamu hafal?' Dia menja
wab, 'Surat al-Baqarah dan surat y~ng selanjutnya.' Beliau ber
sabda, 'Bangkitlah, lalu ajarkanlah kepadanya dua puluh ayat'. 111561 

~832~ Dari Amir bin Abdullah bin az-Zubair, dari ayahnya, 
bahwasanya Rasulullah ~ bersabda, 

"Umumkanlah pemikahan itu." 
Diriwayatkan oleh Ahmad, clan dishahihlcan oleh al-Hakhn. 1562 

~833~ Dari Abu Burdah bin Abu Musa, dari ayahnya, beliau 
berkata, Rasulullah ~ bersabda, 

1561 Munkar. Diriwayatkan oleh Abu Dawud, 2/236. Syaikh kami berkata dalam 
al-Irwa ', 6/346, "Saya katakan, Ini adalah tambahan yang munkar karena 
bertentangan dengan riwayat yang shahih, .;if ji1 ~ &. ~ 'dengan ayat al
Qur 'an yang kamu hafaf, dan karena menyendirinya 'Isl (bin Su:fyan, seorang 
Atha' at-Tabi'in yang dhai:f) dengan tambahan ini, dan dia adalah at-Tamimi 
Abu Qurrah al-Bashri, al-Hafizh berkata tentangnya, '(Dia adalah) seorang 
yang dhaif." Dan al-Hafizh berkata dalam at-Talkhish, 3/60, noalam sanad
nya terdapat 'Isl, perawi hadits terse but dari Atha' darinya (Abu Hurairah), 
dan padanya terdapat kelemahan.11 

1562 Hasan: Diriwayatkan oleh Ahmad, 4/5; dan al-Hakim, 2/183. Syaikh kami 
berkata dalamAdab az-Zifaf, hal. 184, "Sanadnya hasan .... 11 



"Tidak ada nikah, kecuali dengan wali." 
Diriwayatkan oleh Ahmad clan Imam yang Empat, serta dkhahihkan 

oleh lbnu aJ-Madini, at-Tirmidzi, dan lbnu Wbban, namun dinyatakan cacat 

dengan sebab mursol.1563 

"Siapa pun wanita yang menikah tanpa izin walinya, maka 
nikahnya batil. Jika lelaki itu telah mencampurinya, maka dia 
(istri) berhak mendapat mahar, karena dia (suami) telah meng
halalkan kemaluannya. Dan jika mereka berselisih, maka pe
nguasa adalah wali bagi ( orang) yang tidak mempunyai wali." 

Diriwayatkan oleh Imam yang Empat, kecuali an-Nasa 'i, clan disb.ahih

kan oleh Abu Awwanali, lbou Wbban, clan al-Hakim. 1564 

~sas, Diriwayatkan dari Abu Hurairah •, bahwasanya Rasu
lullah ~ bersabda, . . ,.. 
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1563 Shahih lighairihi Diriwayatkan oleh Ahmad, 4/394; Abu Dawud, 2/229; 
at-Tirmidzi, 3/ 410; lbnu Majah, 1/605; dan lbnu Hibban, 9/390; serta disha
hihkan oleh syaikh kami dalam al-Irwa ', 6/235 dengan menelusuri jalan
jalan periwayatannya dan syahid-syahidnya, dan menjawab klaim yang me
nyatakannya berillat dengan menyebutkan para imam yang menshahihkan 
hadits ini. 
Catatan penting: Hadits ini tidak dinisbatkan oleh al-Hafizh dalam at-Talkhish, 
3/156 kepada an-Nasa'i, dan inilah yang benar. 

1564 Shahih Jigbairibi. Diriwayatkan oleh Abu Dawud, 2/229; at-Tnmidzi, 3/ 410; 
lbnu Majah, 1/605; dan lbnu Hibban, 9/384. Syaikh kami berkata dalam al
Irwa', 6/246, "Maka hadits ini adalah hasan sanadnya." Kemudian syaikh 
kami menshahihkannya karena adanya beberapa syahid baginya. 



"Janda tidak (boleh) dinikahkan hingga dimintai pendapat
nya, dan anak gadis tidak (boleh) dinikahkan hingga dimintai 
izinnya. 11 Para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, bagaimana 
izinnya?11 Beliau menjawab, "(Yaitu dengan cara) dia diam." 

Muttafaq 'alaih. 1565 

~836, Dari Ibnu Abbas ~, bahwasanya Nabi ~ bersabda, . ,. 
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"Janda lebih berhak atas dirinya daripada walinya, sedang
kan anak gadis dimintai pendapat, sedangkan izinnya adalah 
diamnya. 11 Diriwayatkan oleh Muslim.1566 

Dan di dalam riwayat lain, . ,. 
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"Wali tidak mempunyai wewenang (memaksa pernikahan) 

terhadap janda, dan anak perempuan yatim itu dimintai pen
dapat.11 

Diriwayatkan oleh Abu Dawud dan an-Nasa 'i, serta dinilai shahih oleh 

lbnu filbban. 1567 

~837, Dari Abu Hurairah ., beliau berkata, Rasulullah ~ ber
sabda, 

,. ,. ,. 

\.g.~, l; ;t,jl tJ) 'ij ,;t,jl ;t,jl tJ) --1 

"Seorang perempuan tidak boleh menikahkan perempuan 
(lainnya), dan seorang perempuan tidak boleh menikahkan diri
nya sendiri. 11 

Diriwayatkan oleh lbnu Majah dan ad-Daraquthni, sedangkan para 

periwayatnya tsiqat. 1568 

1565 Diriwayatkan oleh al-Bukhari, 7 /23; dan Muslim, 2/1036. 
1566 Diriwayatkan oleh Muslim, 2/1037. 
1567 Shahih: Diriwayatkan oleh Abu Dawud, 2/233; an-Nasa'i, 6/85; dan lbnu 

Hibban, 9/399; serta dishahihkan oleh syaikh kami dalam Shahih Abi Dawud, 
2/395. 

1568 Shahih: Diriwayatkan oleh lbnu Majah, 1/606; dan ad-Daraquthni, 3/227, 



~838t Dari Nafi', dari Ibnu Umar ~, beliau berkata, 
,, ,, 

O ,:, ; • J, • o ,:, l J, 

01 Jc ~I ~JI tJi 01 }L:JI_, ,_)L~I if~~\ J~~ ~ 
!i ,,,., _o 

,Q\~ \~·~ ,, ~ 1-- ,~\ ,-: ~\ ;;_;_---:' 
. ...,, "· ~ _) . y>- ·-:J.Y.. 

"Rasulullah ~ telah melarang (nikah) syighar. Dan (nikah) 
syighar adalah seorang laki-laki menikahkan putrinya (dengan 
seseorang), dengan syarat agar orang tersebut menikahkannya 
dengan putrinya, dan tidak ada mahar antara keduanya. 11 

Muttafaq 'alaih. 15&9 

Al-Bukhari dan Muslim sepakat dari jalur sanad yang lain 
bahwa penjelasan tentang (nikah) syighar itu berasal dari ucapan 
Nafi'_1s10 

~839t Dari Ibnu Abbas ~-fo, 
51 -;. ,,,.,-;. , ~ -;. ~ ,,,..-;. 

'~->t CJ;j ~_jj ~~\ 01 ~_:Si; '~ ~\ s--3\ ~ ~_)~ 01 ,,.. .. ..;.. ,,,,, ,,.., 
l J, 

-~~IJ~t.i~ 
"Bahwasanya ada seorang gadis remaja datang kepada Nabi 

~, lalu menjelaskan bahwa ayahnya telah menikahkannya, pa
dahal dia tidak suka. Maka Rasulullah ~ memberikan hak pilih 
kepadanya. 11 

Diriwa.yatkan oleh Ahmad, Abu Dawud, clan lbnu Majah. Dan hadits ini 

dinilai memiliki cacat karena mursal.1571 

serta dishahihkan oleh syaikh kami dalam al-Irwa ', 6/248. 
1569 Diriwayatkan oleh al-Bukhari, 7 /15; dan Muslim, 2/1034. 
1570 Diriwayatkan oleh al-Bukhari, 9/30; dan Muslim, 2/1034. 
1571 Shahih Jighairihi Diriwayatkan oleh Ahmad, 1/603; Abu Dawud, 2/232; 

dan lbnu Majah, 1/602. Syaikh kami berkata sebagaimana dalam Hidayah 
ar-Ruwah, 3/260, "Saya katakan, Para perawinya adalah orang-orang yang 
tsiqat, akan tetapi Abu Dawud menyatakannya berillat karena sejumlah 
orang-orang yang tsiqat meriwayatkannya secara mursal, hanya saja hadits 
ini memiliki syahid yang semakna dengannya yang menguatkannya dari 
hadits Khansa' bin ti Khidzam al-Anshariyyah, dan ia telah ditakhrij dalam 
al-lrwa ', no. 1830." 



~840~ Dari al-Hasan, dari Samurah, dari Nabi ~, beliau ber
sabda, 

11Wanita manapun yang dinikahkan oleh dua orang wali, 
maka dia adalah milik orang yang pertama dari keduanya. 11 

Diriwayatkan oleh Ahmad dan Imam yang Em.pat, serta dinilai hasan 

oleh at-Tirmidzi. 1572 

Saya katakan, Hadits ini dishahihkan oleh Ibnu al-Qaththan, sebagaimana 
dalam ad-Dirayah, 2/61, dan al-Hafizh berkata dalam al-Fat!!, 9/196, "Adapun 
celaan terhadap hadits ini, maka itu tidak ada artinya; karena jalan-jalan pe
riwayatannya saling menguatkan satu sama lain." Sedangkan Ibnu al-Qayyim 
dalam Hasyiyah Ibni Qayyim al-]auziyah ala Sunan Abi Dawud berkata, 6/85, 
"Berdasarkan metodologi al-Baihaqi, mayoritas para ahli fikih, dan seluruh 
para ahli ushul fikih, ini adalah hadits yang shahih; karena Jarir bin Hazim 
adalah seorang yang tsiqah dan teguh (Atha' at-Tabi'in w. 170 H), dan dia 
telah meriwayatkannya secara maushul, sedangkan mereka (para ahli hadits) 
berkata, Tambahan dari seorang yang tsiqah (?iyadah ats-Tsiqah) itu harus 
diterima.' Maka mengapa tambahan tersebut diterima pada suatu tempat 
bahkan pada sebagian besar tempat yang sesuai dengan madzhab si pen
taklid, sementara tambahan itu ditolak pada tempat lain yang menyelisihi 
madzhabnya? Padahal, mereka telah menerima tambahan dari seorang yang 
tsiqah pada lebih dari 200 hadits, baik secara marfu' dan maushul, dan (me
nerima) tambahan lafazh, serta yang semacamnya Ini kalau Jarir sendirian 
dalam meriwayatkan tambahan tersebut, lalu bagaimana bila dia telah di
dukung (dimutaba'ah) oleh Zaid bin Hibban atas marfu'nya hadits ini dari 
Ayyub (as-Sikhtiyani)? Ini disebutkan oleh Ibnu Majah dalam Sunan beliau." 
Dan hadits ini dishahihkan oleh Ibnu Hazm dalam al-Muhalla, 8/335. 

1572 Dhaif Diriwayatkan oleh Ahmad, 5/8, 11, 18; Abu Dawud, 2/230; an-Nasa'i, 
7 /314; dan at-Tirmidzi, 3/ 418. Syaikh kami berkata dalam al-lrwa ', 6/255, 
"Juga dishahihkan oleh Abu Zur'ah dan Abu Hatim sebagaimana dalam at
Talkhish, 3/165 milik al-Hafizh, dan beliau berkata, 'Keshahihan hadits ini 
tergantung pada validitas mendengarnya al-Hasan dari Samurah, karena 
para perawinya adalah orang-orang yang tsiqat.' Saya katakan, Bahkan ke
shahihannya tergantung pada penegasan dari al-Hasan meriwayatkan dengan 
ungkapan haddatsana, karena dia sering melakukan tadlis, sebagaimana 
disebutkan oleh al-Hafizh sendiri dalam biografinya dari at-Taqrib. Maka 
tidaklah cukup -sedangkan kondisinya adalah seperti ini- validnya men
dengarnya al-Hasan dari Samurah secara umum, bahkan harus dipastikan 
mendengarnya al-Hasan dalam hadits ini secara khusus sebagaimana hal itu 
nampak jelas." 



~841~ DariJabir•, beliau berkata, Rasulullah~ telah bersabda, 
~ ~ 0 .,,;_ 

. ,, \c, ,. '" ~ I O I ~ 1--,. • ~ I O
" ~ ~ -::: ~ ~ I ~ ~ ,.,. .) --"--~ y ~.r.,. r_3y ~. " 

"Budak m.anapun yang m.enikah tanpa seizin tuannya atau 
keluarganya, m.aka dia adalah pezina." 

Diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Dawud, an-Nasa 'i, dan at-Tirmidzi, dan 

beliau menilainya shahih, 1573 demikian pula lbnu ffibban.1574 

~842~ Dari Abu Hurairah ., bahwasanya Rasulullah ~ ber
sabda, 

,,,,. ~o , ,,,,,, ~o J,,,,,, 

•1-="1\,;..-- 01·--,1 -:·--'1-- ,1-:""'~-- 01·--,1 -=·--~ 'l ~ -.J ,. i_;-i ~ .) ~.) ,. i_;-i ~ L . " 

"Tidak boleh dikum.pulkan ( dalam. satu pernikahan) antara 
seorang wanita dengan bibinya dari pihak ayah, dan antara se
orang wanita dengan bibinya dari pihak ibu." 

Muttafaq 'alaih.1575 

~843~ Dari Utsm.an 4@ki, beliau berkata, Rasulullah ~ bersabda, 

. .!.<:'~~ '1-- ' . .:_'i\ .!_('~: 'i c-~ .Ji~ c:-~ 
"Orang yang sedang ihram. tidak boleh m.enikah dan tidak 

boleh dinikahkan." Dirlwa,atkan oleh Muslim. 

Dan di dalam. riwayat lain m.iliknya, 

"Dan tidak boleh m.em.inang. "1576 

Catatan penting: Saya tidak menemukan haclits ini dalam riwayat lbnu Majah. 
1573 Dalam at-Talkhish, 3/165 tercantum, "Dan beliau menghasankannya", dan 

semuanya benar; karena at-Tmnidzi sekali waktu berkata, "Had.its hasan", 
dan pada kali yang lain beliau berkata, "Hasan shahih.11 

1574 Hasan: Diriwayatkan oleh Ahmad, 3/300, dan lafazh ini adalah miliknya; 
Abu Dawud, 2/228; dan at-Tirmidzi, 3/ 419, 420; serta sanadnya dihasankan 
oleh syaikh kami dalam al-Irwa ', 6/352. 

1575 Diriwayatkan oleh al-Bukhari, 7 /15; dan Muslim, 2/1028. 
1576 Diriwayatkan oleh Muslim, 2/1030, dan had.its ini telah disebutkan sebelum

nya pada no. 598. 



Ibnu Hibban menambahkan, 

"Dan tidak boleh dipinangkan. "1577 

~844~ Dari lbnu Abbas ~, beliau berkata, 

-r;. ~j ~_;'~~ ~ ~' tJ) 
"Nabi ~ menikahi Maimunah, sedangkan beliau dalam 

keadaan berihram." Muttafaq 'alaih. 1578 

Sementara di dalam riwayat Muslim yang bersumber dari 
Maimunah sendiri, 

''Bahwasanya Nabi ~ menikahinya sedangkan beliau dalam 
keadaan halal (tidak sedang berihram)."1579 

~845~ Dari Uqbah bin Amir•, beliau berkata, Rasulullah ~ 
bersabda, 

-~ 
0 -'ii\"-.>~~::._: .. \~"-.> IE,,, ~t__b, 0 '~1\ ~--t ~\ c)J""""' __ ;. __ ;. ~ .x u __ '.J..r-""' (.y>" u~ 

"Sesungguhnya syarat yang paling berhak dipenuhi adalah 
sesuatu yang dengannya kalian menghalalkan kemaluan." 

Muttafaq 'alaih. 1580 

~846~ Dari Salamah bin al-Akwa' •, beliau berkata, 
;.,,,,. ,,,,, 0 ~ ' , ,,,,,. .\.+: c ~: ::! , ~\ ~')U ;;;:JI . u;• I --\c ~ .wl J0 

'-- -- ~ --

'->'""' ~ ~" -- iJ ~ '_) i _,y -- ~_) ~_) 

1577 Munkar. Diriwayatkan oleh Ibnu Hibban, 9/ 434. (Ini adalah) tambahan yang 
munkar berdasarkan apa yang telah dijelaskan oleh syaikh kami dalam suatu 
pembahasan yang berfaidah dalam Shahih Mawarid azh-Zham 'an, 1/510. 

1578 Diriwayatkan oleh al-Bukhari, 3/19 dan 5/181; dan Muslim, 2/1031. Syaikh 
kami berkata dalam Shahih Mawarid azh-Zham 'an, 1/510, "Hadits ini dinya
takan berillat menurut para ulama. Ibnu Abdul Hadi berkata, 'Ini termasuk 
di antara kesalahan-kesalahan yang terdapat dalam ash-Shahih'." Saya kata
kan, Silahkan lihat al-Irwa ', 4/227. 

1579 Diriwayatkan oleh Muslim, 2/1032. 
1580 Diriwayatkan oleh al-Bukhari, 7 /26; dan Muslim, 2/1036. 



"Rasulullah * telah memberikan keringanan pada tahun 
Authas untuk melakukan mut'ah1581 selama tiga hari, kemudian 
beliau melarangnya." Diriwayatkan oleh Muslim.1582 

~847)> Dari Ali•, beliau berkata, 
0 l J 

_,,,,o,: "\c, J;;~\ • ,- ~ .W\ Jo J,- . ~~ 
p::>- i ,, i:r- -",, ~.) L''-' 

"Rasulullah * telah melarang mut'ah pada tahun Khaibar." 
Muttafaq 'alaih.1583 

~848)> Dari Ibnu Mas'ud •, beliau berkata, 

-~ Ji;j~ 1584~\ ~ ~\ j~_) ~ 
"Rasulullah * telah melaknat al-Muhil dan al-Muhallal 

Lahu."1585 

Diriwayatkan oleh Ahmad, an-Nasa'i, dan at-Tirmidzi, dan beliau me

nilainya shahih.1586 Dalam masalah ini juga terdapat riwayat darl Ali yang 
dikeluarkan oleh Imam yang Empat, kecuali an-Nasa 'i. 1587 

1581 (Nikah mut'ah adalah pemikahan yang masa berlangsungnya ditentuk;m 
sampai batas waktu tertentu. Dan apabila masa berlangsungnya telah habis, 
maka pemikahan tersebut berakhir dengan sendirinya. Llhat Fath al-Bari, 
9/167. Ed. T.). 

1582 Diriwayatkan oleh Muslim, 2/1023. 
1583 Diriwayatkan oleh al-Bukhari, 7 /123; dan Muslim, 2/1027. 
1584 Dalam naskah C tercantum, JJ;...~i "yang menghalalkan", dan ini sesuai de

ngan riwayat an-Nasa'i. 
1585 (Al-Muhil adalah orang yang menikahi seorang wanita yang telah ditalak tiga 

dengan syarat dia akan langsung menceraikannya setelah dia menikahinya, 
sehingga suaminya yang pertama menjadi halal untuk menikahi kembali 
mantan istrinya itu. 
Al-Muhallal Lahu adalah orang yang menjadi objek penghalalan tersebut. 
Llhat Taudhih al-Ahkam min Bu/ugh al-Maram, 5/299. Ed. T.). 

1586 Shahih: Diriwayatkan oleh Ahmad, 1/450; an-Nasa'i, 6/149; dan at-Tirmidzi, 
3/428. Syaikh kami berkata dalam al-Irwa', 6/308, "Al-Hafizh berkata dalam 
at-Talkhish, 3/170, 'Dan dishahihkan oleh lbnu al-Qaththan dan lbnu Daqiq 
al-'Id berdasarkan syarat al-Bukhari'." 
Saya katakan, Hadits tersebut memang benar sebagaimana yang mereka 
berdua katakan. 

1587 Shahih Jighairihi Diriwayatkan oleh Abu Dawud, 2/227; at-Trrmidzi, 3/ 427; 



~849)> Dari Abu Hurairah *, beliau berkata, Rasulullah ~ ber
sabda, 

"Pezina yang dicambuk tidak (boleh) menikah kecuali de
ngan yang semisalnya." 

Diriwa.yatkan oleh Ahmad dan Abu Dawud, sedangkao para perawioya 
tsiqat. 1588 

~850)> Dari Aisyah ~, beliau berkata, 
,,. -;.,,,.,,,,, :;; ., j ,,,., ~,.,, -;. {i ~ 

,1-: 1.L~ ~1 1•; \~lb:;;:.' 1:._-- 1-:--:;;-:-::· ,lj')U ~1--·1 I:_-' JU; 
~ u- " u t._r:- ~ ,._r,_J ~ _)_jl-9 '..r° ,..r,.J 

,,,. ,,. l l -' -;. J ~o :e'. 

,'l :JW ,~~ :J;- ~1 J~ ~:.J (~JJ; 01 JJ'll ~jj ~G\j 
J to ,,. _o 

J:;;''I ::1-: , ... \ ... "1·-- J O J,:'"''I ::.{ ... ~--
. ~ l ~.) \.A +..:. !-"'""c ~.? l ~.)--½ ~ 

"Ada seorang lelaki yang mentalak istrinya tiga kali, lalu 
seorang lelaki (lain) menikahinya, kemudian mentalaknya se
belum dia mencampurinya. Maka (mantan) suami yang pertama 
ingin menikahinya lagi. Maka Rasulullah ~ ditanya1589 tentang 
hal ini, lalu beliau bersabda, 'Tidak, hingga suami yang kedua 
merasakan sebagian dari madunya sebagaimana yang dirasakan 
oleh (mantan) suaminya yang pertama1s90,_ 11 

Muttafaq 'alaih, dao redaksioya adalah milik Muslim. 1591 

dan lbnu Majah, 1/622; dan sanadnya dhaif, akan tetapi ia telah diberi syahid 
oleh hadits yang sebelumnya, dan syahid-syahid lainnya yang telah disebut
kan syaikh kami dalam al-Irwa ', 6/171. 

1588 Shahih: Diriwayatkan oleh Ahmad, 2/324; dan Abu Dawud, 2/221. Syaikh 
kami berkata dalam ash-Shahihah, 5/572, "Al-Hakim berkata, 'Shahih sanad
nya', dan adz-Dzahabi menyepakatinya; dan hadits tersebut memang benar 
sebagaimana yang mereka berdua katakan. 11 

1589 Dalam naskah C tercantum, JG "lalu beliau bertanya". 
1590 (Maksudnya, hingga suami yang kedua mencampurinya sebagaimana suami 

yang pertama telah mencampurinya. LlhatFath al-Bari, 9/464-469. Ed. T.). 
1591 Diriwayatkan oleh al-Bukhari, 7 /55; dan Muslim, 2/1057. 



~851~ Dari Ibnu Umar ~, beliau berkata, Rasulullah~ bersabda, 
,, ,, ,, 

1 ~ " 1 " ' 11 • 0 ""-:;-"1•'-!""J\~"
0
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"Orang-orang Arab sebagian dari mereka setara dengan 
sebagian yang lain, sedangkan para mantan hamba sahaya se
bagian dari mereka setara dengan sebagian yang lain, kecuali 
tukang jahit dan tukang bekam." 

Diriwayatkan oleh al-Hakim, dan pada sanadnya terdapat rawi yang 

tidak disebutkan namanya, serta dinyatakan munkar oleh Abu Hatim.1593 

Hadits ini mempunyai syahJd dalam riwayat al-Bazzar dari Mu'adz binJabal 

1592 Dalam naskah A tercantum •t;.;. ·t ~L> "tukang 1"ahit atau tukang bekam". , r . J , 
1593 Maudhu~ Syaikh kami berkata dalam al-Jrwa ', 6/268, "lbnu Abi Hatim ber

kata tentang haditsnya ini dari ayahnya (Abu Hatim), 1/412/1226, 'Ini dusta, 
tidak ada asalnya'. 11 

Saya katakan, · Kemudian syaikh kami mengutip perkataan lbnu Abdil Barr 
(w. 463 H) dalam at-Tamhid [Limafi al-Muwaththa' min al-Ma'ani wa al
Asanid], bahwa beliau berkata, "Ini adalah hadits yang munkar lagi maudhu' 
(palsu). 
Catatan penting: Saya tidak menemukan hadits ini dalam al-Mustadrak, dan 
sepertinya hadits ini diriwayatkan oleh al-Hakim dalam at-Tarikh. 



dengan son.ad yang terputus.1594 

~852, Dari Fathimah binti Qais ~, 
J ; 

.tl:i ~l :~ j~ ~ ~\ 0i 
ff -~ 

"Bahwa Nabi ~ bersabda kepadanya, 'Menikahlah dengan 
U samah'." Dirlwayatkan oleh Muslim. 1595 

~853, Dari Abu Hurairah ~, bahwa Nabi ~ bersabda, 
; ; 

,,,,,. ~ ,,,,,. o S:- of- ,,,,. 

.t;~ -:- c".' ,~\ 1·-~~~1; ,~ \,;\ 1·-~~~1 ,L,bt.:; • ·; \,; . u '.J ;" !; '.T-::.--'3 ,:; ; . '_T-:;-- ". ~ " 
"; 

"Wahai Bani Bayadhah, nikahkanlah Abu Hind, dan lamar
lah (putri-putrinya) kepadanya." (Perawi berkata,) "Dan dia 
adalah seorang tukang bekam." 

Dirlwayatkan oleh Abu Dawud dan al-Hakim dengan sanad Jayyid.1596 

~854, Dari Aisyah ~, beliau berkata, 

"Barirah diberi pilihan berkenaan dengan suaminya ketika 
dia bebas." 

1594 AI-Hafizh berkata dalam al-Fatl1_, 9/133, "Sanadnya dhaif. 11 Dan syaikh kami 
berkata dalam al-Jrwa ', 6/270, "lbnu al-Qaththan berkata, 'Sulaiman bin Abu 
al-Jaun tidak dikenal, dan Khalid bin Ma'dan tidak mendengar dari Mu'adz.' 
Saya katakan, 'Kesimpulannya adalah bahwa sebagian besar jalan periwa
yatan hadits ini adalah sangat dhaif, maka hati pun tidak tenteram untuk 
menguatkan hadits ini dengan jalan-jalan periwayatan tersebut, apalagi se
bagian hafizh seperti lbnu Abdil Barr dan yang lainnya telah menetapkannya 
sebagai hadits maudhu'. Adapun kedhaifan hadits ini, maka ia berada pada 
status hukum yang telah disepakati, dan hati ini lebih cenderung kepada 
pendapat yang menyatakannya maudhu' disebabkan jauhnya maknanya dari 
banyak nash-nash yang shahih .. .'. 11 

1595 Diriwayatkan oleh Muslim, 2/1114. 
1596 Hasan: Diriwayatkan oleh Abu Dawud, 2/233; dan al-Hakim, 2/164. Al-Hafizh 

berkata dalam at-Talkhish, 3/164, "Sanadnya hasan.11 Dan syaikh kami 
berkata dalam ash-Shahihah, 5/574, "Saya katakan, Ini adalah sanad yang 
hasan. 11 



Muttafaq 'alaih dalam hadits yang panjang. 1597 

Sedangkan dalam riwayat Muslim dari beliau (Aisyah ~), 

.1¥ 0~ ~jj 01 
"Bahwa suaminya adalah hamba sahaya. "1598 

Sedangkan dalam riwayat lain dari beliau, 

"Suaminya adalah orang merdeka. "1599 

Dan yang pertama lebih akurat; karena telah diriwayatkan secara 
shahih darl lbnu Abbas~ pada al-Bukhari bahwa suaminya adalah hamba 
sahaya. 1600 

~855~ Dari adh-Dhahhak bin Fairuz ad-Dailami, dari bapaknya 
., beliau berkata, 

J ,,, 

!\1:: .-.iilli;:; A11 JJo J,- J,,,1:;~ ~.\;:~ ,,,_\ ~"o::,,, ! o\ o,,,_\ o~\ ,f11 J,,,o J,,, I,, .cl,; 
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,,, 

,,,o:.\:~~,,,_\ -~ .... 
11Aku berkata, 1Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku telah 

masuk Islam sementara aku mempunyai dua istri kakak beradik. 1 

Rasulullah ~ bersabda, Talaklah salah satu dari keduanya sesuai 
kehendakmu' ." 

Diriwayatkan oleh Ahmad dan Imam Empat, kecuali an-Nasa'i, serta 
disbahibkan oleh lbnu ffibban, ad-Daraquthni, dao al-Baihaqi, namun al

Bukhari menyatakannya cacat. 1601 

1597 Diriwayatkan oleh al-Bukhari, 3/192; dan Muslim, 2/1144. 
1598 Diriwayatkan oleh Muslim, 2/1144. 
1599 Diriwayatkan oleh Ahmad, 6/ 42, sebagaimana dikatakan oleh al-Hafizh dalam 

al-Fath_, 9/ 411, dan di sana al-Hafizh mengisyaratkan bahwa itu tidaklah 
shahih dari Aisyah, akan tetapi itu adalah sisipan (mudra1) dari perkataan 
al-Aswad (bin Yazid bin Qais an-Nakha'i, Kibar at-Tabi'in, w. 75 H), perawi 
dari Aisyah. 
Saya katakan, Hal itu dikuatkan oleh riwayat al-Bukhari, dan silahkan lihat 
al-lrwa ', 6/276. 

1600 Diriwayatkan oleh al-Bukhari, 7 /62. 
1601 Hasan: Diriwayatkan oleh Ahmad, 4/232; Abu Dawud, 2/272; at-Tirmidzi, 



~856~ Dari Salim, dari bapaknya, 

~ ~\ ~t '~ ~t ,~;le ~j p.:1 ~:; 0~ 0~ 
~ 0 t ;Z ,1 0 ,..,r: ,_., ,- ,,,. 0 \ 

. . '_) ~~0 

"Bahwa Ghailan bin Salamah masuk Islam, sementara dia 
memiliki sepuluh orang istri, lalu mereka masuk Islam bersama
nya. Lalu Nabi ~ memerintahkan kepadanya untuk memilih 
empat orang dari mereka." 

Diriwayatkan oleh Ahmad dan at-Tirmidzi, serta dishahihkan oleh 

lbnu IDbban dan al-Hakim, namun al-Bukhari, Abu Zur'ah, dan Abu Halim 

menyatakannya memiliki cacat. 1602 

3/ 436; lbnu Majah, 1/627; lbnu Hibban, 9/ 462; ad-Daraquthni, 3/273; dan 
al-Baihaqi, 7 /184. 
Saya katakan, Hadits ini dihasankan oleh syaikh kami dalam Shahih Ma
warid azh-Zham 'an, 1/512 dan yang lainnya. Hadits ini walaupun dalam 
sanadnya terdapat dua orang (yakni Abu Wahb al-Jaisyani dan adh-Dhahhak 
bin Fairuz ad-Dailami, Ed.) yang tidak dinyatakan tsiqah kecuali oleh lbnu 
Hibban, namun sejumlah orang-orang tsiqah telah meriwayatkan dari kedua
nya lbnu Hibban berkata tentang adh-Dhahhak, sebagaimana dalam Masyahir 
'Ulama' al-Amshar, 1/120, 11 (Dia) termasuk di antara orang-orang yang 
teguh dalam hal riwayat. 11 Dan beliau (Ibnu Hibban) berkata tentang Abu 
Wahb, 1/188, 11 (Dia) termasuk di antara orang-orang Mesir yang menemani 
adh-Dhahhak.11 Adapun pernyataan berillatnya hadits ini dari al-Bukhari 
dengan perkataan beliau, "Adh-Dhahhak bin Fairuz ad-Dailami dari ayahnya, 
yang mana Abu Wahb al-Jaisyani meriwayatkan (hadits) darinya, tidak di
ketahui mendengarnya sebagian mereka dari sebagian yang lain", maka ini 
tidaklah beralasan berdasarkan madzhab Muslim dan mayoritas ahli hadits. 
Hadits ini dihasankan oleh al-Hafizh dalam Muwafaqah al-Khubr al-Khabar 
[ft Takhrij Atsar al-Mukhtashar], 2/201. 

1602 Shahih Jighairihi. Diriwayatkan oleh Ahmad, 2/14; at-Trrmidzi, 3/ 435; lbnu 
Hibban, 9/464, 466; dan al-Hakim, 2/192. 
Saya katakan, Hadits ini dinyatakan berillat oleh sejumlah ha:fizh, dan hal 
itu telah dijawab oleh syaikh kami dalam al-Irwa ', 6/292 dan beliau menutup 
pembahasannya dengan perkataan beliau, "Saya katakan, Kesimpulannya, 
maka hadits ini adalah shahih dengan keseluruhan dua jalan periwayatan
nya dari Salim, dari lbnu Umar; dan hadits ini telah dishahihkan oleh lbnu 
Hibban, al-Hakim, al-Baihaqi, dan lbnu al-Qaththan, sebagaimana dalam al
Khulashah, apalagi terdapat hadits-hadits lain yang semakna dengannya, dan 
ia juga memiliki syahid dari hadits Urwah bin Mas'ud .. .'." 



~857~ Dari Ibnu Abbas ~, beliau berkata, 
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11 Nabi ~ mengembalikan putrinya, Zainab kepada Abu 

al-Ash bin ar-Rabi' setelah enam tahun dengan pernikahan yang 
pertama tanpa memperbarui pernikahan. 11 

Dirlwayatkan oleh Ahmad dan Imam yang Em.pat, kecuali an-Nasa'i, 

serta dishahihkan oleh Ahmad dan al-Hakim.1603 

~858~ Dari Amr bin Syu'aib, dari bapaknya, dari kakeknya, 
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11Bahwa Nabi ~ mengembalikan putrinya, Zainab kepada 
Abu al-Ash dengan pernikahan baru. 11 

At-Tirmidzi berkata, "Badits lbnu Abbas lebih bagus saoadnya, namun 

yang diamalkan adalah hadits Amr bin Syu'aib.01604 

1603 Shahih Ughairihi Diriwayatkan oleh Ahmad, 1/217; Abu Dawud, 2/272; 
at-Tirmidzi, 3/448; lbnu Majah, 1/647; dan al-Hakim, 2/200 dan 3/237, 638. 
Saya katakan, Sanadnya dhaif; akan tetapi hadits ini memiliki beberapa 
syahid yang hadits ini menjadi bertambah kuat dengan syahid-syahid tersebut, 
berdasarkan apa yang telah dijelaskan oleh syaikh kami dalam al-Irwa ', 
6/340. 

1604 Munkar. Diriwayatkan oleh at-Trrmidzi, 3/447, 449; dan lbnu Majah, 1/647. 
Syaikh kami berkata dalam al-lrwa ', 6/341, "Saya katakan, Hadits ini dhaif; 
dan illatnya adalah adanya al-Hajjaj, dan dia adalah lbnu Arthah, karena dia 
adalah seorang mudallis .... 11 

Saya katakan, Kemudian syaikh kami mengutip pemyataan dhaifnya hadits 
ini dari Imam Ahmad, al-Baihaqi, dan ad-Daraquthni. 



"Ada seorang wanita yang masuk Islam lalu dia menikah 
(lagi), maka suaminya (yang pertama) datang seraya berkata, 
'Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku telah masuk Islam, dan 
dia telah mengetahui keislamanku.' Lalu Rasulullah ~ mengam
bilnya dari suaminya yang baru dan mengembalikannya kepada 
suaminya yang pertama. 11 

Dirlwayatkan oleb Ahmad, Abu Dawud, dan lbnu Majab, serta disha

bibkan oleb lbnu ffibban dan al-Hakim. 1665 

~860~ Dari Zaid bin Ka'ab bin Ujrah, dari bapaknya, beliau ber
kata, 
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"Rasulullah ~ menikahi al-Aliyah dari Bani Ghifar. Ketika 
wanita itu masuk ke kamar beliau dan membuka bajunya, beliau 
melihat warna putih di pinggangnya. Maka Nabi ~ berkata ke
padanya, 'Pakailah bajumu dan pulanglah kepada keluargamu.' 
Dan beliau memerintahkan (untuk memberikan) maskawin 
untuknya. 11 

Diriwayatkan oleb al-Hakim dan pada sanadnya terdapat Jamil bin 
Zaid, dan dia tidak dikenal, dan terdapat perselisiban tentang syaikbnya 

dengan perselisiban yang banyak. 1606 

1605 Dhaif: Diriwayatkan oleh Ahmad, 1/323; Abu Dawud, 2/271; lbnu Majah, 
1/647; lbnu Hibban, 9/ 467; dan al-Hakim, 2/200. Syaikh kami berkata dalam 
al-Irwa ', 6/337, "Saya katakan, Ini adalah sanad yang dhaif yang berporos 
pada (riwayat) Simak dari Ikrimah; dan dia adalah Simak bin Harb adz-Dzuhli 
al-Kufi.. Al-Hafizh berkata, '(Dia adalah) seorang yang jujur, namun riwayat
nya dari Ikrimah secara khusus adalah goncang (mudhtharib), dan dia telah 
berubah (pikun) di akhir hidupnya, di mana boleh jadi dia sering mendikte
kan'.11 

1606 Dhaif jiddan. Diriwayatkan oleh al-Hakim, 4/34. Syaikh kami berkata dalam 
al-Irwa ', 6/328, "Kesimpulannya adalah bahwa hadits ini dhaif jiddan dise
babkan lemahnya Jamil bin Zaid, menyendirinya dia dengan riwayat ini, dan 
goncangnya dia (mudhtharib) pada riwayatnya ini. 11 



~861~ Dari Sa'id bin al-Musayyab bahwa Umar bin al-Khaththab 
• berkata, 
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"Laki-laki mana pun yang menikahi seorang wanita, lalu 
dia mencampurinya dan mendapatinya berpenyakit sopak, atau 
gila, atau berpenyakit kusta, maka wanita itu berhak mendapat
kan mahar karena laki-laki itu telah menyentuhnya. Dan laki
laki itu berhak menuntut mahar kepada orang yang menipunya 
berkenaan dengan wanita itu." 

Diriwayatkan oleh Sa'id bin Manshur, Malik, dan lbnu Abi Syaibah; 

dan rawi-rawinya tsiqat. 1607 Sa'id juga meriwayatkan atsar senada darl Ali, 

dan beliau menambahkan, 

_I-:_ 01 ~ 1;'_:: 0
.\ \.:_i ~:i\ 1-:\~ '-4-:.~ ~ \j, dlJ 1-:! 0 

,:-
1 

/ o:: 1-: .--~_r ~ i.r- . ~ u.. '_) ~-- . ~.J.r u_r '+.'.J ,... ,,,,, ,... ,... ,,,,. .... 

1607 Shahih: Diriwayatkan oleh Sa'id bin Manshur, 1/212; Malik, 2/526; dan 
Ibnu Abi Syaibah, 3/ 486. Syaikh kami berkata dalam al-Irwa ', 6/329, "Para 
perawinya adalah orang-orang tsiqat yang merupakan para perawi al-Bukhari 
dan Muslim, akan tetapi terputus sanadnya antara Sa'id dan Umar. Saya 
katakan, Dalam al-]arh wa at-Ta'dil, 4/60 tercantum, 'Abu Thalib berkata, 
'Saya bertanya kepada Ahmad bin Hanbal tentang Sa'id bin al-Musayyab, 
maka beliau menjawab, 'Siapakah yang seperti Sa'id bin al-Musayyab, seorang 
tsiqah dari kalangan pelaku kebaikan?' Saya bertanya, '(Apakah riwayat) 
Sa'id dari Umar merupakan hujjah?' Beliau menjawab, 'Menurut kami, ia 
merupakan hujjah; dia telah melihat Umar dan mendengar hadits darinya. 
Apabila (riwayat) Sa'id dari Umar tidak diterima, maka (riwayat) siapa yang 
pantas diterima?'" 
Saya katakan, Syaikh kami berkata dalam Manasik al-Hajj, hal. 20, "Di
riwayatkan oleh al-Baihaqi, 5/72 dengan sanad yang hasan dari Sa'id bin al
Musayyab, dia berkata, 'Saya mendengar dari Umar sebuah kalimat yang 
tidak ada seorang pun yang mendengarnya selainku. Aku mendengar beliau 
berkata ketika beliau melihat Baitul Haram, 'Ya Allah, Engkau-lah Pemberi 
keselamatan .. .'. Al-Hafizh berkata dalam at-Tahdzib, 4/77, 'Saya katakan, 
Dan telah sampai kepadaku suatu hadits dengan sanad shahih yang tidak 
ada hal yang patut dicela padanya, di dalamnya disebutkan penegasan Sa'id 
bahwa dia mendengar langsung dari Umar .. .'. Dan silahkan lihat at-Tamhid 
[lima fi al-Muwaththa' min al-Ma'ani wa al-Asanid}, Ibnu Abdil Barr, 12/116." 



"Atau pada (kemaluan)nya ada tanduk yang menyumbat, 
maka suaminya berhak memilih, namun apabila suami telah me
nyentuhnya, maka wanita itu berhak mendapatkan maskawin, 
karena suami telah menghalalkan kelaminnya. 111608 

~862~ Dan dari jalan Sa'id bin al-Musayyab juga, beliau berkata, 
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"Umar [•]1609 memutuskan perihal suami yang impoten, 
bahwa dia diberi waktu selama satu tahun. 11 

Dan rawi-rawinya adalah tsiqat. 1610 

1608 Dhaif: Diriwayatkan oleh Sa'id bin Manshur, 1/213. (Hadits ini dhaif) karena 
sanadnya terputus antara asy-Sya'bi dan Ali. Al-Ha:fizh berkata dalam al-Fath. 
ketika beliau mentakhrij atsar dari riwayat asy-Sya'bi dari Ali, 9/109, "Pada 
sanadnya terputus antara asy-Sya'bi dan Ali karena ad-Daraquthni berkata, 
'Dia (asy-Sya'bi) tidak mendengar darinya (Ali) selain satu hadits saja'. 11 

1609 Tambahan dari naskah B. 
1610 Shahih: Diriwayatkan oleh lbnu Abi Syaibah, 3/504 dan Abdurrazzaq, 6/253, 

serta dinyatakan berillat oleh syaikh kami dalam al-Irwa ', 6/323 karena 
sanadnya terputus antara Sa'id (bin al-Musayyab, w. 94 H) dan Umar (bin 
al-Khaththab w. 23 H), dan beliau berkata, "lni shahih dari lbnu Mas'ud. 11 



~863, Dari Abu Hurairah •, beliau berkata, Rasulullah ~ ber
sabda, 

"Terlaknatlah orang yang menggauli wanita di dubumya." 
Diriwayatkan oleh Abu Dawud, dan an-Nasa'i, dan lafazhnya adalah 

mililmya, dan para perawinya tsiqat, akan tetapi hadits ioi dinyatakan me

milild cacat karena mursaJ.1611 

"Allah tidak akan melihat kepada laki-laki yang menggauli 
laki-laki, atau menggauli wanita di duburnya. 11 

Dirlwayatkan oleh at-Tirmidzi, an-Nasa'i, dan lbnu llihban, dan hadits 

ioi dinyatakan memilild cacat karena mauqqf.1612 

1611 Shahih Jighairihi Diriwayatkan oleh Abu Dawud, 2/249; dan an-Nasa 'i 
dalam al-Kubra, 5/323. Syaikh kami berkata sebagaimana dalam Hidayah 
ar-Ruwah, 3/279, "Hadits shahih, ia memiliki beberapa syahid yang telah 
saya sebutkan dalamAdab az-Zifaf, hal. 105.11 

1612 Shahih: Diriwayatkan oleh an-Nasa'i dalam al-Kubra, 5/320; at-Tirmidzi, 
3/ 469; dan Ibnu Hibban, 10/266. Syaikh kami berkata dalam Adab az-Zifaf, 
hal. 105, "Sanadnya hasan, dan dihasankan oleh at-Tirmidzi, serta dishahih
kan oleh lbnu Rahawaih sebagaimana dalam Masa 'il al-Marwazi, hal. 221, 



~865~ Dari Abu Hurairah ., dari Nabi ~, beliau bersabda, 
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"Barangsiapa beriman kepada Allah dan Hari Akhir, maka 

janganlah dia menyakiti tetangganya. Hendaknya kalian saling 
memberi wasiat berbuat baik kepada para wanita, karena me
reka diciptakan dari tulang rusuk, dan tulang rusuk yang paling 
bengkok adalah yang paling atas. Jika kamu paksakan untuk 
meluruskannya, niscaya kamu mematahkannya, dan jika kamu 
membiarkannya, maka dia akan tetap bengkok. Maka hendaknya 
kalian saling memberi wasiat berbuat baik kepada para wanita." 

Muttafaq 'alaih, dan lafazhnya adalah millk al-Bukhari.1613 

Dan riwayat Muslim, 
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"Apabila kamu bersenang-senang dengannya, maka kamu 
(bisa) bersenang-senang [dengannya]1614, dan kebengkokan tetap 
ada padanya, dan jika kamu berusaha meluruskannya, niscaya 
kamu mematahkannya, dan (cara) mematahkannya adalah men
talaknya. "1615 

dan ia juga memiliki jalan lain diriwayatkan oleh Ibnu al-Jarud, no. 334 dengan 
sanad yang jayyid (baik) dan dikuatkan oleh lbnu Daqiq al-Id ... ". 

1613 Diriwayatkan oleh al-Bukhari, 7 /34; dan Muslim, 1/68 dan 2/1091. 
1614 Tambahan dari naskah C, dan ini sesuai dengan yang terdapat dalam Shahih 

Muslim. 
1615 Diriwayatkan oleh Muslim, 2/1091. 



"Dahulu kami bersama Nabi ~ dalam suatu peperangan. 
Tatkala kami mendekati Madinah, maka kami bersiap-siap untuk 
memasuki(nya). Lalu beliau ~ bersabda, 'Perlahan-lahanlah 
sehingga kalian masuk di malam hari -yakni pada waktu Isya
supaya istri yang acak-acakan rambutnya (mempunyai kesem
patan untuk) menyisir rambutnya, dan istri yang ditinggal pergi 
suaminya (mempunyai kesempatan untuk) mencukur bulu ke
maluannya'." Muttafaq 'alaib. 1616 

Sedangkan dalam suatu riwayat al-Bukhari, 
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"Apabila salah seorang dari kalian pergi meninggalkan 
keluarganya dalam waktu yang lama, maka janganlah dia pulang 
kepada keluarganya di malam hari. 111617 

~867, Dari Abu Sa'id al-Khudri •, beliau berkata, Rasulullah ~ 
bersabda, 

t ,,,,,, 0 ~,,,,,., l ,-, 

• ~!-- ,~\--
0

\ JI · ~J 1:.._rz11 ~till ... 0 
... ~.~-- .ilil ~ \ill rz:: -:1 

~_) ,.._..l_r ~ ~ ~J ; M; i.J: '.r -- ; <.fi ..r'" u~ 
J O ,,,,,. J ,,,. \.ir; J:. .-- .... :. di 

o 'fl~ i' ';M ~ 
"Sesungguhnya orang yang paling buruk kedudukannya 

di sisi Allah pada Hari Kiamat adalah seorang laki-laki yang 
menggauli istrinya, dan istrinya menggaulinya, kemudian dia 
membeberkan rahasianya." 

Dirlwayatkan oleh Muslim.1618 

1616 Diriwayatkan oleh al-Bukhari, 7 /6, 50, 51; dan Muslim, 3/1527. 
1617 Diriwayatkan oleh al-Bukhari, 7 /50. 
1618 Mun.kar. Diriwayatkan oleh Muslim, 2/1060. Syaikh kami berkata dalam 

Adab az-Zifaf, hal. 142, "Sesungguhnya hadits ini walaupun terdapat dalam 
Shahih Muslim, namun sesungguhnya ia dhaif dari sisi sanadnya, karena 
dalam sanadnya terdapat Umar bin Hamzah al-Umari, dan dia seorang yang 
dhaif, sebagaimana dikatakan oleh al-Hafizh dalam at-Taqrib ... 11

• 



~868~ Dari Hakim bin Mu'awiyah, dari bapaknya, beliau berkata, 
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"Aku bertanya, 'Wahai Rasulullah, apa hak istri salah se

orang dari kami atas suaminya?' Beliau ~ menjawab, 'Kamu 
memberinya makan apabila kamu makan, kamu memberinya 
pakaian apabila kamu berpakaian, jangan memukul wajahnya, 
jangan menjelek-jelekkannya, dan jangan menjauhinya, kecuali 
di rumah'. 11 

Dhiwayatkan oleh Ahmad, Abu Dawud, an-Nasa 'i, dan lbnu Majah, di

sebutkan oleh al-Bukhari secara mri aBaq1619
, serta di•habibkao oleh lbnu 

IDbban dan al-Hakim. 1620 

~869~ Dari Jabir bin Abdullah~, beliau berkata, 
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"Dahulu orang-orang Y ahudi berkata, 'Apabila suami meng
gauli istrinya pada kemaluannya dari arah belakang, maka anak
nya akan juling,' maka turunlah ayat, 'Istri-istri kalian adalah 
(seperti) tanah tempat kalian bercocok tanam, maka datangilah 
tanah tempat bercocok tanam kalian itu bagaimana saja kalian 
kehendaki.' (Al-Baqarah: 223)." 

Muttafaq 'alaih, dan lafazhnya adalah milik Muslim. 1621 

1619 Beliau meriwayatkan sebagian darinya secara mu'allaq, 7 /41, ~l ~ ~ ~1 .fa. 
~I_;, "Hanya saja hendaklah kamu tidak menjauhinya, kecuali di rumah". 

1620 Hasan: Diriwayatkan oleh Ahmad, 4/ 446; Abu Dawud, 2/244; an-N asa 'i da
lam al-Kubra, 6/439; lbnu Majah, 1/593; Ibnu Hibban, 9/482; dan al-Hakim, 
2/187-188. Syaikh kami berkata dalam Adah az-Zifaf, hal. 280, 11Dengan sanad 
yang hasan. 11 

1621 Diriwayatkan oleh al-Bukhari, 6/36; dan Muslim, 2/1058. 



~8701 Dari Ibnu Abbas ~, beliau berkata, Rasulullah ~ ber
sabda, 
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"Seandainya salah seorang dari kalian ketika akan men

datangi istrinya dia membaca, 'Dengan (menyebut) Nama Allah, 
ya Allah jauhkanlah kami dari setan, dan jauhkanlah setan dari 
(anak) yang Engkau karuniakan kepada kami.' Maka sesungguh
nya apabila ditakdirkan untuk keduanya seorang anak dalam 
(persetubuhan) tersebut, niscaya setan tidak bisa membahaya
kannya selama-lamanya." 

Muttafaq 'alaih. 1622 

~871, Dari Abu Hurairah ., dari Nabi ~' beliau bersabda, 
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"Apabila seorang suami mengajak istrinya ke tempat tidur 
lalu istrinya menolak untuk datang, lantas suaminya melewati 
malam dalam keadaan marah, niscaya para malaikat melaknat
nya sampai pagi." 

Muttafaq 'alaih, dan lafazhnya adalah mi1ik al-Bukhari. 1623 

Sedangkan dalam riwayat Muslim, 

-~ c -:- .,, ~,, \.;Is- ~l:. ;.\.:..:.)\ · 0 J1 -:- ~ ~_r..~ M ,- ,- iJ~-- u 

1622 Diriwayatkan oleh al-Bukhari, 9/146; dan Muslim, 2/1058. 
Saya katakan, Tidak ada artinya perkataan az-Zuhairi, "Dalam ash-Shahi
hain tercantum, i--"J.>-1 'salah seorang 4ari mereka,' karena dalam salah satu 
riwayat al-Bukhari terdapat kata r-5'.J.>.I 'salah seorang dari kalian,' sebagai
mana dibawakan oleh penulis.11 

1623 Diriwayatkan oleh al-Bukhari, 7 /39; dan Muslim, 2/1060. 



"Dzat yang di langit memurkainya sehingga suaminya 
ridha terhadapnya."1624 

~872~ Dari Ibnu Umar ~, 
,,., 0 ; 0 ,,.,,,,., 0 ,,.,,,,,,. 0 ,,., ; ~ 

-4J .~. :J\j 4~\j ~_;~ .. :J\j ~~\ ~ ~ ~\ 01 
M;. 

"Bahwa Nabi ~ melaknat wanita yang menyambung ram
but dan wanita yang meminta rambutnya disambung, serta 
wanita yang mentato dan wanita yang minta ditato." 

Muttafaq 'alaih.1625 

"Aku hadir ketika Rasulullah ~ berada di tengah orang 
banyak, dan beliau bersabda, 'Sungguh aku ingin melarang ghi
lah1626, lalu aku melihat orang-orang Romawi dan orang-orang 
Persia melakukan ghilah terhadap anak-anak mereka dan ter
nyata itu tidak membahayakan anak-anak mereka sedikit pun.' 
Kemudian orang-orang bertanya kepada beliau tentang azl1627, 
maka Rasulullah ~ menjawab, 'Itu (mirip dengan) mengubur 
hidup-hidup (dengan cara) yang samar'." 

1624 Diriwayatkan oleh Muslim, 2/1060. 
1625 Diriwayatkan oleh al-Bukhari, 7 /213; dan Muslim, 3/1677. 
1626 

( Ghilah adalah menyetubuhi wanita hamil. Ada juga yang berpendapat bahwa 
ghilah adalah menyusuinya wanita hamil. Lihat Syarah Shahih Muslim, an
Nawawi, 10/16. Ed. T.). 

1627 (Azl adalah seorang laki-laki mencabut kemaluannya dari kemaluan istrinya 
atau budak wanitanya setelah dia memasukkannya ke dalamnya, agar mani
nya keluar di luar kemaluan istri atau budak wanitanya sehingga tidak hamil. 
Lihat Subul as-Salam, 2/213. Ed. T.). 



Diriwayatkan oleh Muslim. 1628 

"W ahai Rasulullah, aku mempunyai seorang hamba sahaya 
perempuan, aku melakukan azl terhadapnya, aku tidak ingin dia 
hamil, tetapi aku menginginkan seperti yang diinginkan kaum 
laki-laki, namun orang-orang Yahudi menganggap azl sebagai 
penguburan kecil." Beliau ~ bersabda, "Orang-orang Yahudi 
telah berdusta, kalau seandainya Allah ingin menciptakannya, 
niscaya kamu tidak bisa menghalang-halanginya." 

Dirlwayatkan oleh Ahmad, Abu Dawud -dan lafazhnya adalah milik 
Abu Dawud- an-Nasa'i, dan ath-Thahawi. Para perawinya tsiqat.16:l!J 

~875jl'> Dari Jabir ~, beliau berkata, 

,.. ~' \ r~. -: ~ ·1-- ,J' · ~ ,.. { T • ~ i 1-- ~ ~ 1 J • ' -- · -- 1;:, J' . 0 

-: US-~ ~ u y _) i.j'-: u '.)-"-' ~ -" ,.. ,..'Y"".J ~ l.> ~ 
, -1, 0 ~ i I , 0 ,.. I-:'\ -: ~, , 0 ,.. 

-0 '.)-"-' ~ l..l~ ~ 

"Kami melakukan azl pada masa Rasulullah ~, sementara 
al-Qur'an masih turun. Seandainya itu adalah sesuatu yang di
larang niscaya al-Qur'an telah melarang kami." Muttafaq 'alaih.1630 

1628 Diriwayatkan oleh Muslim, 2/1067. 
1629 Shahih: Diriwayatkan oleh Ahmad, 3/51, 53; Abu Dawud, 2/252; an-Nasa'i 

dalam al-Kubra, 5/341; dan ath-Thahawi dalam Syarh Ma'ani al-Atsar, 3/31. 
Syaikh kami berkata dalam Adab az-Zifaf, hal. 131, "Dengan sanad yang 
shahih.11 

1630 Diriwayatkan oleh al-Bukhari, 7 / 42; dan Muslim, 2/1065. 
Catatan penting: Perkataan, 0l5 _;1_, "dan seandainya itu .... 11 Muslim sendirian 
dalam meriwayatkannya dari al-Bukhari, kemudian ia terdapat pada riwayat 
Muslim dari perkataan Sufyan, di mana al-Hafizh berkata dalam al-Fath-_, 
9/305, "lni jelas sekali menunjukkan bahwa Sufyan mengatakannya her-



Sedangkan dalam suatu riwayat Muslim, 
,,,. l l ,,,. 

,.,.. ~--·--~-: ..i/\lii;; .,, I,,,,.. -:-11· &,..-: -~.. ~~ ,"',-.)~.). .. -~,,,,.. \..:'. ,.., . 
*--

"Hal itu sampai kepada Nabi Allah~, namun beliau tidak 
melarang kami darinya. 111631 

"Bahwa Nabi ~ berkeliling pada istri-istrinya dengan satu 
kali mandi." 

Diriwayatkan oleh keduanya dan lafazhnya adalah milik Muslim.1632 

dasarkan kesimpulannya, dan perkataan penulis Kitab al-Umdah [Umdah 
al-Akam min Kalam Khair al-Anam ~ oleh Abdul Ghani al-Maqdisi, w. 600 
HJ keliru dan juga orang-orang yang mengikuti beliau bahwa tambahan ini 
berasal dari hadits itu sendiri, lalu dia menyisipkannya (mudra1) ke dalam
nya, padahal perkaranya tidaklah demikian; karena sesungguhnya saya telah 
menelusurinya dari kitab-kitab Musnad, maka saya mendapatkan bahwa 
mayoritas para perawinya dari Sufyan tidak menyebutkan tambahan ini....11 

1631 Diriwayatkan oleh Muslim, 2/1065. 
1632 Diriwayatkan oleh al-Bukhari, 7 / 44; dan Muslim, 1/249. 



~877~ Dari Anas ~, dari Nabi *' 
-~1~ \~~;~ ~ ,i~~ ~ ~i ~ ~i 

"Bahwa beliau * memerdekakan Shafiyah dan menjadikan 
pembebasannya sebagai maharnya." Muttafaq 'alaih. 1633 

"Aku bertanya kepada Aisyah, istri Nabi *' 1Berapa mahar 
(yang dibayarkan oleh) Rasulullah *?1 Dia menjawab, 1Mahar
nya kepada istri-istrinya adalah dua belas uqiyah dan nasy.1 Dia 
bertanya, 1Tahukah kamu apa itu nasy?1 Aku menjawab, 1Tidak. 1 

Dia berkata, 1Setengah uqiyah, maka semua itu adalah lima ratus 
dirham. Inilah mahar Rasulullah * kepada istri-istrinya1

." 

1633 Diriwayatkan oleh al-Bukhari, 7 /8; dan Muslim, 2/1045. 



Diriwayatkan oleh Muslim. 1634 

~879t Dari lbnu Abbas ~, beliau berkata, 
,,,,,, ~ l J ,,,,,. ,,,,,, ,,,,. ,,,,, 

~ :Jti .\;;:,. ~1 =~ ~1 J~ ~ Jti ,~ a'4=,~ ~ t;J ~ 
"; . ; ! :;; k ., J O,:.,,,,,. ,,,,,, ,,,,,, ~ ,,,,,. 0 

~~1 ill:-~? 0:l! :Ju .;~ ~~ 
"Ketika Ali menikah dengan Fathimah ~, Rasulullah m 

berkata kepadanya, 'Berikan sesuatu kepadanya.' Ali menjawab, 
'Aku tidak mempunyai sesuatu.' Beliau m bertanya, 'Mana baju 
perang Huthamiyah milikmu?"' 

Diriwayatkan oleh Abu Dawud dan an-Nasa'i, serta clishahihkao oleh 
al-Haldm. 1635 

~880t Dari Amr bin Syu'aib, dari bapaknya, dari kakeknya, 
beliau berkata, Rasulullah m bersabda, 

,,,,,, ,,,,,, ,,.. _,,.., 
J ,,,,,. ~ oJJ t ,,,,. ,,,,., $,, $,, ,,,., J f:. O wf:. 

; · ~I~ 1·~ ;.ic • I ~b • I "I~ tc=-, ~ ;I; I ~I _J+9 (_ ; ; ; <J-:-' ~ ; .J ~ . ; .J ~ LT ; ~~ " 
o{ ~ { , ,., 

i.:.__:-1\; <'1 ~ !; I; ,~I ~ ;\ ;J-: K:.ll ~ .:;_;_:; -:t ~; ,1-:1 
U-:-Y i..r ~~ M; ~_.,+9 (_ ; ; ; • u '.J '+' 

; J ; 
f:. ,:. J ,,,,,, 

.~1·1~1~ _J • ;M 

"Siapa pun wanita yang dinikahi atas dasar mahar, hadiah, 
atau janji sebelum (sempurnanya) akad nikah, maka ia untuk 
(istri)nya, dan apa yang diberikan setelah (sempurnanya) akad 
nikah, maka ia adalah milik orang yang diberi. Dan sesuatu yang 
paling berhak dihadiahkan kepada seorang laki-laki sebagai 
bentuk penghormatan baginya adalah (sesuatu yang dihadiah
kan kepadanya berkat) anaknya atau saudara perempuannya." 

Diriwayatkan oleh Ahmad dan Imam yang Empat, kecuali at-Tirmi
dzi.1636 

1634 Diriwayatkan oleh Muslim, 2/1042. 
1635 Shahih: Diriwayatkan oleh Abu Dawud, 2/240; dan an-Nasa'i, 6/129, 130; 

serta dishahihkan oleh syaikh kami dalam Shahih Abi Dawud, 2/ 400. 
1636 Dhaif: Diriwayatkan oleh Ahmad, 2/182; Abu Dawud, 2/241; an-Nasa'i, 

6/120; dan Ibnu Majah, 1/628. Syaikh kami berkata dalam adh-Dha'ifah, 
3/58, "Saya katakan, Sanad hadits ini dhaif, karena Ibnu Juraij adalah seorang 
mudallis dan dia telah meriwayatkannya dengan lafazh 'an'anah .... 11 



• .)oJo,-~o\1-:. 
~Cr.~ 

"Bahwa beliau ditanya tentang seorang laki-laki yang me
nikahi seorang wanita, sementara dia belum menyebutkan ma
hamya dan belum mencampurinya sehingga laki-laki itu mening
gal? Ibnu Mas'ud menjawab, 'lstrinya itu berhak memperoleh 
mahar seperti wanita lain (pada kaumnya) tanpa dikurangi dan 
dilebihkan. Dia wajib iddah dan dia berhak mendapatkan warisan.' 
Lalu Ma'qil bin Sinan al-Asyja'i berdiri dan berkata, 'Rasulullah 
~ telah memutuskan pada diri Barwa' binti Wasyiq seorang 
wanita dari kalangan kami, seperti apa yang telah engkau putus
kan.' Maka lbnu Mas'ud gembira karenanya. 11 

Dirlwayatkan oleh Ahmad dan Imam yang Empat, serta dishahibkan 

oleh at-Tirmidzi dan beberapa ulama. 1637 

~882, Dari Jabir bin Abdullah ~, bahwa Nabi ~ bersabda, 
~ ,,,., ,;. ~ 0 ,;. ,;. 

-~1 ~ ,~ jl ~r' ;~ ~\;I ~IJ..o ~~\:;, 

"Barangsiapa yang telah memberikan sawiq (tepung) atau 
kurma sebagai mahar wanita, maka dia telah halal." 

Dirlwayatkan oleh Abu Dawud, dan beliau mengisyaratkan bahwa 

menurut pendapat yang lebih kuat, hadits ini mauquJ.1638 

1637 Shahih: Diriwayatkan oleh Ahmad, 4/279; Abu Dawud, 2/237; an-Nasa'i, 
6/198; at-Tirmidzi, 3/ 451; dan lbnu Majah, 1/609. Syaikh kami berkata da
lam al-Irwa ', 6/358, "Al-Baihaqi berkata, 'Sanadnya shahih.' Saya katakan, 
Dania berdasarkan syarat al-Bukhari dan Muslim." Hadits ini telah disha
hihkan oleh al-Hafizh dalam al-Ishabah, 6/548. 

1638 Dhaif: Diriwayatkan oleh Abu Dawud, 2/236. Syaikh kami berkata seba-



~883, Dari Abdullah bin Amir bin Rabi'ah, dari bapaknya, 

. -~\~-:' l~, ot-- 0 1,, \b:u -:\;..t ~~-fl\ qt 
~ lr ,,'J-4 C ,.J • -" ~ u 

"' 
"Bahwa Nabi ~ membolehkan (seseorang) menikahi se

orang wanita dengan (mahar) dua sandal." 
Diriwayatkan oleh at-Tirmidzi, clan beliau menshahihkaunya, uamuu 

beliau ditentaug dalam masalah tersebut.1639 

~884, Dari Sahl bin Sa'ad t;f!;;,, beliau berkata, 
~ ~ 

-~~ ~ ~~ ;\'01 ~~!,fl\~~-;' 
""' ~ ~ ;. 'J-4 .:; -" '-K c_.J.J 

"Nabi ~ telah menikahkan seorang laki-laki dengan seorang 
wanita dengan (mahar) cincin besi." 

Diriwayatkan oleh al-Hakim1
MO, dan ini adalah bagian dari hadits 

panjang yang telah clisebutkan di awal Kitab Nikah. 1641 

gaimana dalam Hidayah ar-Ruwah, 3/284, "Saya katakan, Sanadnya dhaif; 
padanya terdapat 'an'anah Abu az-Zubair, dan perawi darinya tidaklah dikenal 
(majhul), serta ia goncang (mudhtharib) dalam matannya, dan itu dijelaskan 
oleh Abu Dawud sendiri dan Ibnu at-Turkumani menambahkannya sebuah 
penjelasan dalam al-Jauhar an-Naqiy, 7 /238." Al-Ha:fizh berkata dalam at
Talkhish, 3/190, "Dalam sanadnya terdapat Muslim bin Ruman, dan dia se
orang yang dhaif. Hadits ini juga diriwayatkan secara mauquf, dan ia lebih 
kuat. .. 11 

1639 Dhaif: Diriwayatkan oleh at-Tirmidzi, 3/ 420. Syaikh kami berkata, 6/346, 
"Ashim bin Ubaidullah adalah seorang yang dhaif, sebagaimana dikatakan 
oleh al-Ha:fizh dalam at-Taqrib, dan dia termasuk di antara para perawi dhaif 
yang terkenal dengan jelek hafalan (su ' al-hifzh), dan termasuk di antara 
para perawi yang disepakati kedhaifannya oleh para imam terdahulu seperti 
Malik, lbnu Ma'in, dan al-Bukhari. Sedangkan pernyataan shahih dari at
Trrmidzi terhadapnya adalah termasuk di antara sikap penggampangan beliau 
yang memang beliau terkenal dengan sikap tersebut. 11 

1640 Munkar. Diriwayatkan oleh al-Hakim, 2/178. Al-Haitsami (w. 807 H) berkata 
dalam Majma' az-Zawa 'id, 4/281, "Dalam sanadnya terdapat Abdullah bin 
Mush'ab az-Zubairi, dan dia seorang yang dhaif. 11 

1641 Yakni hadits no. 831 yang di dalamnya disebutkan ..)j..1.> : tz~ ·i- .t:1 "Carilah ',., ~ yJ_r" , 

walaupun sebuah cincin dari besi". Kemudian dia berkata, '#-.I>-~ p~ '1:, "Dan 
(saya tidak memiliki) cincin dari besi". 



~885~ Dari Ali ., beliau berkata, 
; 

.; \;~ ;; :: ; ~ hi ;'°:ii { ·' ; 'l 
~'..> J.?' ~ '-'"' u~ 

11 Mahar itu tidak boleh kurang dari sepuluh dirham. 11 

Dirlwayatkan oleh ad-Daraquthni secara mauqqf, dan saoadnya di
perbiocaogkan.1642 

~886~ Dari Uqbah bin Amir., beliau berkata, Rasulullah ~ 
bersabda, 

.~t~\j~\~ 
11Sebaik-baik mahar adalah yang paling mudah. 11 

Dirlwayatkan oleh Abu Dawud dan dishahihkan oleh al-Hakim.1643 

11 Bahwa Amrah binti al-Jaun berlindung dari Rasulullah ~ 
ketika dia dibawa masuk kepadanya -yakni ketika beliau ~ me
nikahinya-, lalu Rasulullah ~ bersabda, 'Sungguh, kamu telah 
berlindung kepada pelindung.' Lalu beliau mentalaknya dan 
memerintahkan Usamah (untuk memberinya mut'ah) lalu dia 
memberinya mut'ah tiga potong baju. 11 

1642 Dhaif: Diriwayatkan oleh ad-Daraquthni, 3/200. Az-Zaila'i berkata dalam 
Nashb ar-Rayah, 3/199, "lhnu al-Jauzi (w. 597 H) berkata dalam at-Tahqiq 
[ft Masa 'il al-Khilaff, 'Ibnu Hibban berkata, 'Dawud al-Audi (Atha' at-Tabi'in, 
perawi dari asy-Sya'bi, w. 151 H) adalah seorang yang dhaif; dia berpendapat 
adanya raj'ah (keyakinan kaum Rafidhah bahwa Ali di awan dan akan kembali 
ke dunia, Ed.), kemudian asy-Sya'bi tidak pemah mendengar hadits dari Ali. 11 

1643 Shahih: Diriwayatkan oleh Abu Dawud, 2/238; dan al-Hakim, 2/182 dan 
lafazh ini adalah miliknya. Hadits ini dishahihkan oleh syaikh kami berda
sarkan syarat Muslim dalam al-Irwa ', 6/345. 



Diriwayatkan oleh lbnu Majah, dan pada sanadnya terdapat rawi 

mcdruk. 1644 Dan asal kisahnya ada di ash-Shahih dari hadits Abu Usaid as

Sa'idi. 1645 

1644 Munkardengan lafazh ini: Diriwayatkan oleh lbnu Majah, 1/657. Syaikh 
kami berkata dalam Dha'if Ibni Majah, no. 156, 11Munkar dengan disebut-
kannya U samah atau Anas, dan shahih dengan lafazh, , , , , 

-~~1_; 0; ~~_j ~~ 0t ~t ~t .;u 
'La,lu beliau memerintahkan Abu Usaid agar menyi,apkannya dan memberi
nya dua baju panjang putih yang terbuat dari katun', yang diriwayatkan oleh 
al-Bukhari. 11 

Saya katakan, Al-Hafizh telah menjelaskan illatnya dalam at-Talkhish, 
3/193, di mana beliau berkata, 11Dalam sanadnya terdapat Ubaid bin al-Qasim 
(murid Hisyam bin Urwah, ash-Shughra min al-Atba), dan dia ini adalah 
seorang yang lemah.11 

1645 Diriwayatkan oleh al-Bukhari, 7 /53. 



~sss, Dari Anas bin Malik ~, 
; ; ; 

; l ; ; 0 J ,,,,,,$. 0 ; $. ; $,, 
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,., i ,,,,,, l 

.ol.L 01 ; ~ 1° I,~ ~I 
" :.Y..J r:..J 

"Bahwa Nabi ~ melihat bekas kuning pada diri Abdurrah
man bin Auf. Maka beliau bertanya, 'Apa ini?' Dia menjawab, 
'W ahai Rasulullah, aku telah menikahi seorang wanita dengan 
mahar seberat nawah emas.' Nabi ~ berkata, 'Semoga Allah 
memberkahimu. Adakanlah walimah, walaupun (hanya) dengan 
(menyembelih) seekor kambing'." 

Muttafaq 'alaih, dan lafazhnya adalah milik Muslim. 1646 

~889, Dari Ibnu Umar ~, beliau berkata, Rasulullah ~ bersabda, 
0 ; 

-~t;l:; ~~lJI Jl ~~i Cf;; ISl 
"Apabila salah seorang dari kalian diundang ke walimah, 

maka hendaklah dia mendatanginya." Muttafaq 'alaih.1647 

1646 Diriwayatkan oleh al-Bukhari, 7 /27; dan Muslim, 2/1042 dan lafazh ini adalah 
milik keduanya. 

1647 Diriwayatkan oleh al-Bukhari, 7 /31; dan Muslim, 2/1052. 



Dalam riwayat Muslim, 
., -;. 0 -;. ,;: 

-~~ jl 0~ l:;c,,: ~JJ ,~Ll-1 ~l;..1 \c~ ISl 
"Apabila salah seorang dari kalian mengundang saudara

nya, maka hendaknya dia memenuhinya, baik itu walimah nikah 
a tau semisalnya. "1648 

~890~ Dari Abu Hurairah ., beliau berkata, Rasulullah ~ ber
sabda, 

0 0 
$, ,,,,. $, J, 0 .J 

~ ,..,.. ,\.i\::;\::; ~,.. 1-:011 . c~-- ,\;it ~,.. 1-:~ .. ~o -_ ,~~1--11 J\._;J; ~, "",; 
0-°.) . " 0-° '+.:"'~ ~ J.) ",.. " 0-° ~ ,.. ":,_y i ~ ~ 

-~~j ili1 ~ ~ g_;.~, ~ ~ 
"Seburuk-buruk makanan adalah makanan walimah di mana 

orang yang (ingin) menghadirinya ditolak, sedangkan orang 
yang enggan menghadirinya malah diundang. Dan barangsiapa 
yang tidak memenuhi undangan, maka dia telah durhaka kepada 
Allah dan RasulNya. 11 Diriwayatkan oleh Muslim.1649 

~891~ Juga dari beliau (Abu Hurairah •), beliau berkata, Rasu
lullah ~ bersabda, 

~~: ~~ ~ \,.. ,J~0

\j ~lo ~~ ~ \j ,~ Fo J l;,.{ --c; \S\ ,.. u UJ.) " ,.. u u~ .. " ~-- ~ ,,,,. ,,,.. ,, ,... .. ,,,,. 

"Apabila salah seorang dari kalian diundang, maka hendak
nya dia memenuhinya. Jika dia sedang berpuasa, maka hendak
nya dia mendoakan; dan jika dia sedang tidak berpuasa, maka 
hendaknya dia makan. 11 Juga dirlwayatkan oleh Muslim.1650 

Dan terdapat hadits senada dalam riwayat beliau dari Jabir, 
beliau bersabda, 

.1lJ ;\1, 0µ '~ ;\1, 0l 
"Jika dia mau, (hendaklah) dia makan; dan jika dia mau, 

1648 Diriwayatkan oleh Muslim, 2/1053. 
1649 Diriwayatkan oleh Muslim, 2/1055. 
1650 Diriwayatkan oleh Muslim, 2/1054. 



(hendaklah) dia tidak makan. 111651 

~892~ Dari Ibnu Mas'ud •, beliau berkata, Rasulullah ~ ber
sabda, 

!J !J,,,,, ,, {i ~ ,~ ~w1 O; '\_;j;; ,.tL: ·rn1 O; '\_;j;;, ::; O; J:;;1 '\_;j; 
; ; ~J;! i '.J ~ ~J;! i '.J i.» ~J;! }) i 

-[~~\~~~j] 
"Makanan (perjamuan) hari pertama adalah haq, makanan 

hari kedua adalah sunnah, dan makanan hari ketiga adalah 
sum' ah. [Dan barangsiapa berbuat sum' ah, niscaya Allah akan 
membuka aibnya.] 1116s2 

Dirlwayatkan oleh at-Tinnidzi, clan be6au mengaoggapnya gharlb, rawi

rawinya adalah rawi-rawi ash-Shahlb.1653 dan ia memiJiki syahid (penguat) 

dari Anas pada lbnu Majah.1654 

1651 Diriwayatkan oleh Muslim, 2/1054. 
1652 Tambahan dari catatan kaki naskah B, dan ini sesuai dengan yang terdapat 

dalam Sunan at-Tirmidzi. 
1653 Dhaif Diriwayatkan oleh at-Trrmidzi, 3/403. Syaikh kami berkata sebagai

mana dalam Hidayah ar-Ruwah, 3/289, "Dan didhai:fkan oleh beliau [yakni 
at-Tirmidzi] dengan perkataan beliau, 'Kami tidak mengetahuinya diriwa
yatkan secara marfu', kecuali dari hadits Ziyad bin Abdullah, dan dia adalah 
seorang yang banyak meriwayatkan hadits-hadits gharib dan munkar.' Saya 
katakan, Saya telah mentakhrijnya dalam al-lrwa ', no. 1950.11 Al-Hafizh ber
kata dalam at-Talkhish, 3/195, "Ad-Daraquthni berkata, 'Hanya Ziyad bin 
Abdullah (al-Wustha min al-Atba', w. 183 H) sendiri yang meriwayatkan dari 
Atha' bin as-Sa'ib (ash-Shughra min at-Tabi'in, w. 136 H. Seorang yang jujur, 
kemudian hafalannya bercampur aduk) dari Abu Abdurrahman as-Sulami 
(Kibar at-Tabi'in, w. 72 H) darinya (Ibnu Mas'ud, w. 32 H)'. 11 

Saya katakan, Ziyad adalah seorang yang diperselisihkan dalam hal ber
hujjah dengannya, namun bersama itu, dia mendengarnya dari Atha' juga 
terjadi setelah hafalannya campur aduk. 

1654 Dhaif jiddan. Diriwayatkan oleh Ibnu Majah, 1/617 dari hadits Abu Hurai
rah, dan bukan dari hadits Anas. Syaikh kami berkata dalam al-Irwa ', 7 /9, 
"Saya katakan, Sanadnya sangat dhaif; kerusakannya adalah adanya Abu 
Malik ini, karena dia adalah seorang yang ditinggalkan (matruk), sebagai
mana disebutkan dalam at-Taqrib .... 11 

Saya katakan, Penulis (Ibnu Hajar) berkata tentang hadits Anas ini dalam 
at-Talkhish, 3/195, "Diriwayatkan oleh al-Baihaqi, dan pada sanadnya ter
dapat Bakr bin Khunais, dan dia adalah seorang yang dhaif .... 11 

Saya katakan, Ad-Daraquthni berkata tentang Bakr ini, "Ditinggalkan ha-



"Nabi 15 mengadakan walimah (ketika menikah) dengan 
sebagian istrinya dengan dua mud gandum.'' 

Diriwayatkan oleh al-Bukhari. 1655 

~894~ Dari Anas •, beliau berkata, 

"Nabi 15 bermukim tiga malam di antara Khaibar dan Ma
dinah. Beliau dibuatkan tenda (untuk tinggal) bersama Shafiyah. 
Lalu aku mengundang kaum Muslimin kepada walimahnya. Di 
dalamnya tidak ada roti dan daging, yang ada hanyalah beliau 
memerintahkan (Bilal) mengambil wadah dari kulit untuk digelar. 
Lalu Bilal meletakkan di atasnya kurma, susu kering (keju), dan 
mentega." Muttafaq 'alaih, dan lafazhnya adalah milik al-Bukhari.1656 

~895~ Dari seorang laki-laki dari kalangan sahabat Nabi 15, 
beliau berkata, 

t: ,;. ~ 0~ ,;. ,... 
0 .:JI~~~~\ ::---- ~ ~ ,~~ \:~--"\ ~~ · ~\~ ----::· I \~I ~ -- ;, :- ~ u~ . . .~ . :- Y "" L' !'; 

,:;,...,,,,, -~ 
"Apabila ada dua pengundang, maka penuhilah yang pin-

ditsnya. 11 Oleh karena itu, syaikh kami menutup pembahasannya dalam al
/rwa ', 7 /11 dengan perkataan beliau, "Kesimpulan tentang hadits ini, bahwa 
kebanyakan jalan-jalan periwayatan dan syahid-syahidnya adalah sangat dhaif 
yang tidak ada satu pun dari jalan periwayatannya yang terlepas dari rawi 
yang tertuduh dusta atau ditinggalkan (matruk), oleh karena itu, hadits ini 
tetap berada dalam status dhaif yang didapatkan dari jalan periwayatan yang 
pertama.11 

1655 Diriwayatkan oleh al-Bukhari, 7 /31. 
1656 Diriwayatkan oleh al-Bukhari, 5/173; dan Muslim, 2/1044. 



tunya lebih dekat kepadamu. Apabila salah seorang dari kedua 
pengundang itu lebih dulu (mengundang), maka penuhilah yang 
lebih dulu. 11 Diriwayatkan olehAbu Dawud, dan sanadnya dhaif.1657 

~896~ Dari Abu Juhaifah ., beliau berkata, Rasulullah ffi ber
sabda, 

"Aku tidak akan makan sambil bersandar. 11 

Diriwayatkan oleh al-Bukhari.1658 

~897~ Dari Umar bin Abu Salamah ., beliau berkata, 

-~ ~ 
0

\(',, ~ 
0

\(',, ,~\.,,, -'")\i, \:; :~~\ J'o ,9,- o\ j\] 
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"Rasulullah ffi bersabda kepadaku, 'Wahai anak muda, ba
calah basmalah, makanlah dengan tangan kananmu, dan makan
lah yang dekat denganmu'. 11 Muttafaq 'alallt.1659 

"Bahwa Nabi ffi dibawakan satu nampan tsarid (roti yang 
dicampur kuah), maka beliau bersabda, 'Makanlah dari sisi-sisi
nya dan jangan makan dari tengahnya, karena keberkahan tu.run 
di tengahnya'." 

Diriwayatkan oleh Imam yang Em.pat, dan ini adalah lafazh an-Nasa'i, 

dan sanadnya shahih.1660 

1657 Dhaif: Diriwayatkan oleh Abu Dawud, 3/344. Syaikh kami berkata dalam 
al-Irwa ', 7 /11, 11Saya katakan, Sanadnya dhaif, karena adanya Yazid bin 
Abdurrahman ad-Dalani, dan ku&ahnya adalah Abu Khalid, dan dia lebih 
terkenal dengan ku&ahnya ini. Al-Hafizh berkata, 'Orang jujur yang sering 
melakukan kekeliruan, dan dia sering melakukan tadlis'. 11 

1658 Diriwayatkan oleh al-Bukhari, 7 /93. 
1659 Diriwayatkan oleh al-Bukhari, 7 /88; dan Muslim, 3/1599. 
1660 Shahih: Diriwayatkan oleh Abu Dawud, 3/348; at-Tirmidzi, 4/260; an-Nasa'i 

dalam al-Kubra, 4/175; dan Ibnu Majah, 2/1090. Syaikh kami berkata dalam 



~899, Dari Abu Hurairah ., beliau berkata 

~} 0~ ,ill'i \~;f.. ~I ISl 0t ,~ L:~. ,11 j~ y\c ~ 
_gJ 

"Rasulullah ~ tidak pernah sekalipun mencela makanan. 
Apabila beliau meminati sesuatu, maka beliau memakannya, dan 
apabila beliau tidak meminatinya, maka beliau meninggalkan
nya." Muttafaq 'alaih.1661 

~900, Dari Jabir ., dari Nabi ~, beliau bersabda, 

.Jl:lJL Js'' t -: u;:JJ\ q \1,Jl:lJL 1·'it~ '1 ,,,.., . ..u .. u$, ,,,.., . ~ ,,,.., ,... .,,,. ,,,.., .... 

"Janganlah kalian makan dengan tangan kiri, karena sesung
guhnya setan makan dengan tangan kiri." 

Diriwayatkan oleh MusHm. 1662 

~901, Dari Abu Qatadah ., bahwa Nabi ~ bersabda, 
0 ,,,.., ,,,.., ~ 

-~U'll J ~· ~:~ ~ ~~\ ~ ...1 \Sl > ...... .. \ ·-!, ,,.. 

"Apabila salah seorang dari kalian minum, maka janganlah 
dia bernafas di bejana." Muttafaq 'alaih. 1663 

Abu Dawud memiliki riwayat senada dari lbnu Abbas, dan 
beliau menambahkan, 

--o. ~~o,,,.., 0 i -~~_, 
"Atau meniup di dalamnya. 11 DiAhabihkan oleh at-Tirmidzi.1664 

al-Misykah, 2/1217, "At-Tmnidzi berkata, 'Hasan shahih', dan hadits itu me
mang benar sebagaimana beliau katakan.11 

1661 Diriwayatkan oleh al-Bukhari, 4/230; dan Muslim, 3/1632. 
1662 Diriwayatkan oleh Muslim, 3/1598. 
1663 Diriwayatkan oleh al-Bukhari, 1/50 dan 7 /146; serta Muslim, 3/1602. 
1664 Shahih: Diriwayatkan oleh Abu Dawud, 3/338; dan at-Tnmidzi, 4/304. Syaikh 

kami berkata dalam al-Inoa', 7 /37, "la adalah berdasarkan syarat al-Bukhari 
dan Muslim." 



"Rasulullah ~ membagi [di antara istri-istrinya]1665 dan 
beliau berlaku adil. Beliau bersabda, 'Ya Allah, ini adalah pem
bagianku yang aku mampu, maka janganlah Engkau menghu
kumku pada apa yang Engkau mampui dan tidak aku mampui'." 

Dirlwayatkan oleh Imam yang Empat, dan dishahihkan oleh lbnu 

ffibban dan al-Hakim, akan tetapi at-Tirmidzi menguatkan bahwa hadits ini 
mursal. 1666 

1665 Tambahan dari naskah C. 
1666 Dhaif: Diriwayatkan oleh Abu Dawud, 2/242; an-Nasa'i, 7/63; at-Tmnidzi, 

3/446; Ibnu Majah, 1/633; Ibnu Hibban, 10/5; dan al-Hakim, 2/187. Syaikh 
kami berkata sebagaimana dalam Hidayah ar-Ruwah, 3/293, "Dengan sanad 
yang jayyid (baik), dan dinyatakan berillat oleh at-Tmnidzi dan yang lainnya 
dengan sebab kemursalannya, dan inilah pendapat yang lebih kuat, sebagai
mana telah saya tahqiq dalam al-Irwa ', no. 2018." 
Saya katakan, Syaikh kami mengutip dalam al-Irwa ', 7 /82, bahwa Abu 
Hatim, Abu Zur'ah, dan an-Nasa'i menyatakannya berillat dengan sebab 
kemursalannya, kemudian beliau berkata, "Akan tetapi, penggalan pertama 
darinya memiliki jalan periwayatan yang lain dari Aisyah dengan lafazh, 

.... - .'.j\l · .. , i;._ F ~: j ;,~~ 'i ffi .i'.iil J · ', ~LS" r- -1-~ ~ . , . - , .J-'.} 



~903~ Dari Abu Hurairah ., dari Nabi ~, beliau bersabda, 
!1 .J O ,,,,,,,,,, ~,,,,,, 
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"Barangsiapa yang beristri dua lalu dia condong kepada 
salah satunya, niscaya dia datang pada Hari Kiamat dalam ke
adaan sisi badannya miring." 

Dirlwayatkan oleh Ahmad dan Imam yang Em.pat, dan sanadnya sha
hih.1667 

~904~ Dari Anas ., beliau berkata, 

,-- ,, :: ::! 1; 0

.:,. ~~ "\Jt '-:~JI 1~, --<' i1 1~::I\ ~ ::~:: ISi i~.:.JI -: r-9 ~ · ,, i :- :: u ~ U-:-Y c).Y ~ ,, <Y 
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-~ ~ ~~ ~~ f lji i.;.~31 t_)J is~ 
"Termasuk Sunnah, apabila seorang laki-laki (memiliki) 

menikahi gadis dibanding janda, maka dia tinggal padanya se
lama tujuh hari, kemudian membagi, dan apabila dia menikahi 
janda, maka dia tinggal padanya tiga hari kemudian membagi." 

Muttafaq 'alaih, dan lafazhnya adalali milik al-Bukhari.1668 

"Bahwa ketika Nabi ~ menikahinya, beliau tinggal padanya 
selama tiga hari, dan beliau bersabda, 'Sesungguhnya keluarga 
(suami)mu ini tidak menyepelekan (hak-hak)mu. Jika kamu mau, 

'Rasulullah ~ tidak mendahulukan sebagian dari kami atas sebagian yang 
lain dalam hal pembagian giliran ... ,' al-Hadits, dan sanadnya hasan.11 

1667 Shahih: Diriwayatkan oleh Ahmad, 2/347; Abu Dawud, 2/242; an-Nasa'i, 
7/63; at-Tmnidzi, 3/447; dan lbnu Majah, 1/633. Syaikh kami berkata dalam 
al-Misykah, 2/965, "Dengan sanad yang shahih. 11 

Saya katakan, Syaikh kami menjelaskan hal itu secara panjang lebar dalam 
al-Irwa ', 7 /81 dan beliau mengutip banyaknya ulama yang menshahihkan 
hadits ini. 

1668 Diriwayatkan oleh al-Bukhari, 7 / 43; dan Muslim, 2/1084. 



maka aku akan memberimu tujuh hari, namun jika aku memberi
mu tujuh hari, maka aku juga akan memberi istri-istriku tujuh 
hari'. 11 Diriwayatkan oleh Muslim.1669 

~906~ Dari Aisyah ~, 
; 

,,,,,, o,,,,., ~ ,,,,, ,,,,,. ,s:,. G\..;J ~ ~ ~ ~\\ ,-:\\)~ ,G\..;J 1,:,:0; ~; ~,: ~ ;~o; ,\\ 
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"Bahwa Saudah binti Zam'ah memberikan harinya kepada 
Aisyah. Maka Nabi ~ membagi untuk Aisyah; harinya dan hari 
Saudah. 11 Muttafaq 'alaih.1670 

"W ahai anak saudariku, Rasulullah ~ tidak mengutamakan 
sebagian dari kami atas yang lain dalam membagi keberadaan
nya bersama kami. Dan jarang hari (berlalu) melainkan pasti 
beliau berkeliling kepada kami semua, lalu beliau mendekati 
masing-masing istrinya tanpa menggaulinya, sehingga beliau 
sampai pada istri pemilik giliran, lalu beliau menginap padanya." 

Dirlwayatkan oleh Ahmad dan Abu Dawud, dan lafazbnya adalah mi

liknya (Abu Dawud), serta dishahihkau oleh al-Hakim.1671 

Dalam riwayat Muslim dari Aisyah ~, beliau berkata, 

... ~: ~ _;~ r3 ,~~ Jc_) 1~ ~1 ~ 1si ~ ;u1 J~ 0~ 
"Apabila Rasulullah ~ telah melaksanakan Shalat Ashar, 

1669 Diriwayatkan oleh Muslim, 2/1083. 
1670 Diriwayatkan oleh al-Bukhari, 7 / 43; clan Muslim, 2/1085. 
1671 Hasan: Diriwayatkan oleh Ahmad, 6/107; Abu Dawud, 2/242; clan al-Hakim, 

2/186. Syaikh kami berkata dalam al-Irwa ', 7 /85, "Saya katakan, Sanadnya 
hasan. 11 



maka beliau berkeliling kepada istri-istrinya, kemudian beliau 
mendekati mereka .... 11 Al-Hadits.1672 

~908~ Dari Aisyah ~, 
,,,,, ~ t :; ,,;. l ,,,, ,,,.~ 

~ '~\~ \JI -: 
0
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"Bahwa Rasulullah ~ pada saat sakit di mana beliau wafat 
padanya, beliau bertanya, 'Di mana aku esok hari?' Beliau ingin 
giliran Aisyah. Lalu istri-istrinya mengizinkan kepadanya untuk 
berada di rumah siapa pun yang beliau kehendaki, maka beliau 
berada di rumah Aisyah. 11 Muttafaq 'alaih. 1673 

~909~ Juga dari beliau (Aisyah ~), beliau berkata, 
,,,,,-;, 0~ • l J 

1-:'~-- ~---: ~'!"'\j,oJw -=·--~--*\\"-:-- ~(IISl~.u1\J 0
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-~ t__}-
"Apabila Rasulullah ~ hendak bepergian, beliau mengundi 

di antara istri-istrinya. Lalu siapa yang undiannya keluar, maka 
dialah yang pergi bersamanya. 11 Muttafaq 'alaih. 1674 

~910~ Dari Abdullah bin Zam'ah ~, beliau berkata, Rasulullah 
~bersabda, 

0 0 ~ ~ _, ,,,,, 

-~1 .n;.. ~1--. I , , ~\ ~ ~ --· . ~ F --·* 
"J anganlah salah seorang dari kalian mencambuk istrinya 

sebagaimana mencambuk hamba sahaya. 11 

Diriwayatkan oleh al-Bukhari.1675 

1672 Diriwayatkan oleh Muslim, 2/1101. 
1673 Diriwayatkan oleh al-Bukhari, 7 / 44; dan Muslim, 4/1893. 
1674 Diriwayatkan oleh al-Bukhari, 3/208; dan Muslim, 4/2130. 
1675 Diriwayatkan oleh al-Bukhari, 7 /42. 



"Bahwa istri Tsabit bin Qais datang kepada Nabi ~ dan 
berkata, 'Wahai Rasulullah, Tsabit bin Qais, aku tidak mencela 
akhlak dan agamanya, akan tetapi aku membenci kekufuran di 
dalam Islam.'1678 Rasulullah ~ bersabda, 'Apakah kamu bersedia 
mengembalikan kebunnya?' Dia menjawab, 'Ya.' Rasulullah ~ 
bersabda (kepada Tsabit), 'Terimalah kebunnya dan talaklah dia 
dengan talak satu'." Dirlwayatkan oleh al-Bukhari. 

Dalam sebuah riwayat miliknya, 

1676 (Khulu' adalah perceraian suami-istri dengan pembayaran dari istri kepada 
suami karena tuntutan berasal dari istri. Lihat Fiqh al-Islam, 7 /181. Ed. T.). 

1677 Dalam naskah C tercantum, -:Jill "maka dia menjawab". 
1678 (Maksudnya, dia khawatir ketidaksukaannya terhadap suaminya akan men

dorongnya untuk mempergauli suaminya dengan buruk, sehingga dia akan 
berlaku kufur terhadap suaminya. Lihat Fatl! al-Bari, 9 I 400. Ed. T.). 



"Dan beliau memerintahkannya (Tsabit) untuk mentalak
nya. "1679 

Dalam riwayat Abu Dawud dan at-Tirmidzi, dan beliau 
menghasankannya, 

"Bahwa istri Tsabit bin Qais berkhulu' darinya, lalu Nabi ~ 
menjadikan iddahnya satu kali haid. "1680 

Dalam riwayat Amr bin Syu'aib, dari bapaknya, dari kakek
nya pada lbnu Majah, 

l J ,,,. ,.,. ,.,,. -;. ,,,,,-;. ,.-;. 
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"Bahwa Tsabit bin Qais adalah seorang yang buruk rupa. 
Dan bahwa istrinya berkata, 'Kalau bukan karena takut kepada 
Allah, tatkala dia mendatangiku, niscaya aku meludahi wajah
nya'. "1681 

Dalam riwayat Ahmad dari hadits Sahl bin Abu Hatsmah, 

. ;t:~, · -:t .lLJ"::L1111 -:t'.' ~ , ½iu €- ~ __ u 1J 

"Dan itu merupakan khulu' pertama dalam Islam. "1682 

1679 Diriwayatkan oleh al-Bukhari, 7 /60. 
1680 Shahih lighairihi Diriwayatkan oleh Abu Dawud, 2/269; dan at-Tirmidzi, 

3/ 491. Syaikh kami berkata dalam al-Irwa ', 7 /102, "Diriwayatkan oleh Abu 
Dawud, dan beliau berkata, 'Hadits ini diriwayatkan oleh Abdurrazzaq dari 
Ma'mar, dari Amr bin Muslim, dari Ikrimah, dari Nabi ~ secara mursal .... 11 

Saya katakan, Kemudian syaikh kami menyebutkan beberapa syahid bagi 
hadits ini yang dengannya hadits ini menjadi shahih. 

1681 Dhaif: Diriwayatkan oleh lbnu Majah, 1/663. Syaikh kami berkata dalam 
al-Irwa ', 7 /103, "Al-Hajjaj adalah lbnu Arthah, dan dia adalah seorang mu
dallis, dan dia telah meriwayatkannya dengan lafazh 'an'anah." 

1682 Dhaif: Diriwayatkan oleh Ahmad, 4/3 dan didhai:fkan oleh syaikh kami da
lam al-Irwa ', 7 /103, dan dinyatakan berillat oleh beliau disebabkan adanya 
tadlis al-Hajjaj bin Arthah.' 



~912t Dari Ibnu Umar ~, beliau berkata, Rasulullah~ bersabda, 

. ljj;_JI iul J1 J")11.1 { -:•t ~ , ~, ~ 

"Perkara halal yang paling dibenci oleh Allah adalah talak. 11 

Dirlwayatkan oleh Abu Dawud clan lbnu Majah, serta dishabihkao oleh 

al-Hakim, oamuo Abu Hatbn menguatkan bahwa hadits ioi mursaJ.1683 

~913t Dari lbnu Umar ~, 

Jn • .rl:- Jt:.J ,~ ~1 Yn ~ ~ ~b- cJ:j ~bi j1J; ~t 
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"Bahwa beliau mentalak istrinya yang sedang dalam ke
adaan haid pada masa Rasulullah ~- Lalu Umar ~ bertanya 

1683 Dhaif: Diriwayatkan oleh Abu Dawud, 2/255; Ibnu Majah, 1/650; dan al
Hakim, 2/196; serta didhaifkan oleh syaikh kami dalam al-Irwa ', 7 /106, 
dan dinyatakan berillat oleh beliau disebabkan kemur.salannya, mengikuti 
sejumlah ahli hadits, di antaranya Abu Hatim, sebagaimana disebutkan oleh 
penulis, ad-Daraquthni, al-Baihaqi, al-Khaththabi, dan al-Mundziri. 



kepada Rasulullah tentang hal itu. Maka Rasulullah ~ bersabda, 
'Perintahkan kepadanya agar dia merujuknya, kemudian mem
biarkannya1684 sehingga dia sud, kemudian haid, kemudian sud, 
kemudian jika dia berkehendak, dia bisa memegangnya sesudah 
itu, dan jika dia berkehendak, dia bisa mentalaknya sebelum 
mencampurinya. Maka itulah iddah yang Allah memerintahkan 
agar para istri ditalak padanya'." Muttafaq 'alaih.1685 

Dalam suatu riwayat Muslim, 

.>Lo\;.. ·I,,. u; \--~~, ~! ,1-=~- ,--~h ~·" -- _) ~ + __ "'~ ~~ ~ 
"Perintahkan kepadanya agar merujuknya, kemudian men

talaknya dalam keadaan sud atau hamil."1686 

Dalam riwayat lain milik al-Bukhari, 

"Adapun kamu sudah mentalak satu atau dua, maka Rasu
lullah ~ telah memerintahkanku untuk merujuknya, kemudian 
mempertahankannya 1688 sehingga dia haid dengan haid yang 
lain, kemudian aku menangguhkannya sehingga dia suci, [ke
mudian aku mentalaknya sebelum aku menyentuhnya]. Adapun 

1684 Dalam catatan kaki naskah C tercantum, ~ "hendaklah dia menahannya", 
dan lafazh ini adalah riwayat al-Bukhari. 

1685 Diriwayatkan oleh al-Bukhari, 7 /52; dan Muslim, 2/1093. 
1686 Diriwayatkan oleh Muslim, 2/1095. 
1687 Diriwayatkan oleh al-Bukhari, 7 /53. 
1688 Dalam naskah A tercantum, ~\ "aku memberinya tenggang waktu11

• 



karnu sudah mentalaknya tiga, maka karnu telah durhaka kepada 
Tuhanmu dalam urusan talak yang Dia1689 perintahkan kepada
mu. "1690 

Dalam riwayat yang lain Abdullah bin Umar berkata, 

-~ ·J ,~·~ o--~,~ \S1 :J~~ ,w~. ~--.:; ~h ,4c-~ ~~--J 
,,.. .. ,_.1 v...- .. ~ ~ ...I .. __r .. \-' ~ :.T 

"Maka beliau menolak talakku dan tidak menganggapnya 
sebagai talak." Dan beliau berkata, "Jika dia telah suci, maka 
hendaknya dia mentalak a tau mempertahankannya. "1691 

,,,,,, .... .... ,,, 
.... t- ,,,,,,. J:., ,,,,,, (f J:., ,,,,., J:., 

-~le.~~~,~~ ~\;~~~I jli ,;\j\ ~ ~ ~~ ;1 ~ 
'1Dahulu talak pada masa Rasulullah ~, Abu Bakar, dan dua 

tahun dari masa kekhalifahan Umar; talak tiga adalah satu, lalu 
Umar bin al-Khaththab berkata, 'Sesungguhnya orang-orang 
telah tergesa-gesa dalam perkara yang semestinya mereka ber
hati-hati. Seandainya kita memberlakukannya1692 pada mereka.' 
Lalu Umar memberlakukannya pada mereka." 

Diriwayatkan oleh Muslim. 1693 

1689 Dalam naskah Adan B tercantum, ~j "Tuhanmu", namun saya menetapkan 
lafazh yang tercantum dalam naskah C, karena sesuai dengan yang terdapat 
dalam ash-Shahih. 

1690 Diriwayatkan oleh Muslim, 2/1094. 
1691 Shahih: Diriwayatkan oleh Muslim, 2/1098, namun dalam riwayat Muslim 

tidaklah terdapat, l!;i. \..i.;. ~.., "dan beliau tidak memandangnya sebagai talak", 
karena ia hanyalah diriwayatkan oleh Abu Dawud semata, 2/256, sebagai
mana dikatakan oleh al-Hafizh sendiri dalam al-Fath_, 9/353, dan syaikh kami 
menyebutkan dalam al-Irwa ', 7 /129 bahwa sanadnya shahih dan beliau 
mengutip dari al-Hafizh dalam al-Fath_, 9/353 bahwa beliau berkata, "Sanad
nya sesuai dengan syarat ash-Shahih." 

1692 (Y akni berlakunya talak tiga, apabila suami melontarkan talak tiga sekaligus. 
Ed.T.). 

1693 Diriwayatkan oleh Muslim, 2/1099. 



~91 s, Dari Mahmud bin La bid, beliau berkata, 
,,,.. ,;. ~ l J ! 
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"Rasulullah ~ diberitahu tentang seorang laki-laki yang 

mentalak istrinya dengan talak tiga sekaligus. Maka beliau ber
diri dalam keadaan marah kemudian bersabda, 'Apakah Kitab 
Allah dipermainkan, padahal aku ada di tengah kalian?' Sampai
sampai ada seorang laki-laki yang berdiri dan berkata, 'Wahai 
Rasulullah, tidakkah (Anda mengizinkan agar) aku membunuh
nya?"' 

Diriwayatkan oleh an-Nasa'i, dan rawi-rawinya dinyatakan terper
caya.1694 

1694 Shahih: Diriwayatkan oleh an-Nasa'i, 6/142. Syaikh kami berkata dalam al
Misykah, 2/981, "Para perawinya adalah orang-orang yang tsiqat, akan tetapi 
hadits ini berasal dari riwayat Makhramah dari ayahnya, dan dia tidaklah 
mendengar darinya. 11 

Saya katakan, Akan tetapi dalam banyak kitabnya, syaikh kami menguat
kan bahwa riwayat Makhramah dari ayahnya adalah wijadah yang shahih 
(Wijadah adalah salah satu bentuk periwayatan hadits, di mana seorang rawi 
mendapatkan hadits dari suatu lembaran, dan dia tidak mendengar, mendapat
kan izin, atau diberikan lembaran tersebut dari pemilik lembaran tersebut. 
Silahkan lihat Ma'rifah Anwa' 'Ulum al-Hadits; Muqaddimah Ibni ash-Skalak, 
lbnu ash-Shalah, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1423 H. cet. 1, hal. 288. 
Pent.). Oleh karena itu, syaikh kami menshahihkan hadits ini dalam Ghayah 
al-Maram, hal. 165, di mana beliau berkata, "Saya katakan, Sanadnya shahih, 
para perawinya adalah orang-orang yang tsiqat, dengan adanya perselisihan 
pada 'mendengarnya Makhramah-yaitu lbnu Bukair- dari ayahnya', dan 
dalam at-Taqrib tercantum, 'Seorang yang jujur, dan riwayatnya dari ayahnya 
adalah wijadah dari kitabnya, ini dikatakan oleh Ahmad, lbnu Ma'in, dan 
yang lainnya; sedangkan lbnu al-Madini berkata, 'Dia mendengar hadits dari 
ayahnya sedikit saja.' Dan Mahmud bin Labid adalah seorang sahabat junior, 
dan sebagian besar riwayatnya berasal dari para sahabat, sebagaimana di
katakan oleh al-Hafizh. Maka tampaknya ini adalah termasuk di antara ha
dits-hadits yang diriwayatkan secara mursal darinya, namun riwayat mursal 
sahabat merupakan huliah. 11 



"Abu Rukanah mentalak Ummu Rukanah, lalu Rasulullah 
ffi bersabda kepadanya, 'Rujuklah istrimu'. Dia berkata, 'Aku 
telah mentalaknya tiga.' Beliau ffi bersabda, 'Aku tahu, rujuklah 
istrimu' .11 Dirlwayatkan oleh Abu Dawud. 1695 

Dalam sebuah lafazh Ahmad, 

JJO J; ~ J\i; '~-: .; -: '~~ ..\.:>I; \~ •. ~t;·, ~~J 0 't Jl1; 
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"Abu Rukanah mentalak istrinya tiga kali di satu majelis, 
lalu dia bersedih karenanya. Maka Rasulullah ffi bersabda ke-

1695 Hasan Jighairihi. Diriwayatkan oleh Abu Dawud, 2/259. 
Saya katakan, Dalam sanadnya terdapat seorang yang tidal{ jelas, dan di
sebabkan hal itu, Ibnu Hazrn menilai hadits ini berillat, sebagaimana dalam 
al-Muhalla, 10/60, 168. Syaikh kami berkata dalam al-Irwa ', 7 /144, 11Saya 
katal{an, W alaupun sanad ini dhaif, karena tidal{ dikenalnya (majhul) seba
gian dari Bani [Abu] Rafi' atau kedhaifannya, al{an tetapi ia telah dimutaba'ah 
(didukung), di mana Imam Ahmad, 1/265 berkata, 'Sa'ad bin Ibrahim telah 
menuturkan kepada kami, 'Ayahku telah menuturkan kepada kami, dari 
Muhammad bin Ishaq, Dawud bin al-Hushain telah menuturkan kepadaku 
dari Ikrimah ... .' Saya katakan, Sanad ini telah dishahihkan oleh Imam Ahmad, 
al-Hakim, dan adz-Dzahabi, serta dihasankan oleh at-Tirmidzi pada matan 
yang lain yang telah disebutkan pada no. 1921, dan di sana kami telah me
nyebutkan perselisihan para ulama tentang Dawud bin al-Hushain, dan bahwa 
dia merupal{an hujjah pada selain Ikrimah, dan kalau bukan hal itu, niscaya 
sanad hadits ini sendiri adalah kuat; al{an tetapi hal itu (perselisihan para 
ulama tentang Dawud bin al-Hushain) tidak mencegah untuk mengambil 
pelajaran dari haditsnya, dan menjadikannya sebagai dalil untuk menjadi
kannya sebagai hadits pendukung (mutabi') bagi sebagian Bani [Abu] Rafi', 
sehingga derajatnya tidal{ kurang dari hasan dengan keseluruhan dari dua 
jalan periwayatan dari Ikrimah, dan Ibnul Qayyim cenderung menshahihkan 
hadits ini. Syaikhul Islam berkata dalam al-Fatawa, 3/18, 'Ini adalah sanad 
yang jayyi,d (baik) .' Dan perkataan al-Hafizh dalam al-Fath., 9/316 juga meng
isyaratkan bahwa beliau menguatkan bahwa hadits ini shahih .. .'. 11 



padanya, 'Itu hanya talak satu'."1696 
Pada sanad keduauya terdapat lbnu lsbaq, clan dia diperbincangkan 1&s1 

Abu Dawud meriwayatkan dari jalan lain yang lebih baik 
darinya, 

~ ~ l 0 ,,,,,, ,,,,,, ,,,,,, 
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"Bahwa Rukanah mentalak tiga istrinya, Suhaimah, lalu dia 
berkata, 'Demi Allah, aku tidak menginginkannya kecuali (talak) 
satu.' Maka Nabi ~ mengembalikan istrinya kepadanya. 111698 

~917,i> Dari Abu Hurairah .,, beliau berkata, Rasulullah ~ ber
sabda, 

J _, ,,,., ,,,,., J , , 51 JJ 9 J , (i .,,,,, ,,,,. 

-~_;lj ,J~lj ,r_tssJI :~ ~~j '~ ~~ ~~ 
"Ada tiga perkara yang seriusnya adalah serius, dan main

mainnya juga serius, yaitu: Nikah, talak, dan rujuk." 

1696 Hasan Ughairihi. Diriwayatkan oleh Ahmad, 1/265 dari jalan Dawud bin 
al-Hushain dari Ikrimah, dan sanadnya dhaif. Al-Hafizh berkata dalam at
Taqrib pada biografi Dawud, "Seorang yang tsiqah, kecuali pada Ikrimah." 
Dan silahkan lihat yang telah lalu. 

1697 Saya katakan, Hadits ini pada riwayat Abu Dawud bukan berasal dari jalan 
lbnu Ishaq, sedangkan lbnu Ishaq hanya ada pada sebagian jalan saja, namun 
bagaimana pun keadaannya, lbnu Ishaq telah menegaskan periwayatannya 
dengan "haddatsana", sehingga dia bukanlah illat untuk hadits ini. 

1698 Dhaif: Diriwayatkan oleh Abu Dawud, 2/263. 
Saya katakan, Sanadnya dhaif. Syaikh kami berkata dalam al-lrwa ', 7 /142, 
Nafi' bin Ujair tidak dinyatakan tsiqah, kecuali oleh Ibnu Hibban; dan lbnu 
Abi Hatim mencantumkannya dalam al-]arh wa at-Ta'dil dan beliau tidak 
menyebutkan celaan maupun pemyataan kredibel padanya (Nafi' bin Ujair), 
dan oleh karena itu, Ibnul Qayyim berkata dalam az-Zad, 4/59, "Tidak di
kenal (majhu(), keadaannya tidak diketahui sama sekali.11 Oleh karena itu, 
hadits ini didhaifkan oleh sejumlah ulama; Imam Ahmad berkata, "Seluruh 
jalan periwayatannya adalah dhaif. Dan didhaifkan juga oleh al-Bukhari .... " 
Saya katakan, Kemudian syaikh kami mengutip pemyataan dhaifnya hadits 
ini dari sejumlah ulama lain. 



Oiriwayatkan oleh Imam yang Empat, kecuali an-Nasa 'i, daP clishahib

kan oleh al-Hakim. 1699 

Sedangkan dalam riwayat Ibnu Adi dari jalan lain yang 
juga dhaif, 

,,,,,_ J O , ,,,,, ,,,,, ,,,,. -t~\J <;~~ ,J~\ 

"Talak, memerdekakan hamba sahaya, dan nikah. "1700 

Dalam riwayat al-Harits bin Abu Usamah dari hadits Ubadah 
bin ash-Shamit, yang beliau nyatakan marfu', 

~ ,~\.; ~ '~~\j 'C~\J '~~, :~°)U ~ ½-!U\ j~ --1 
,,,,, 0 ,,,,, ,,,,. 
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"Tidak boleh main-main dalam tiga perkara: Talak, nikah, 
dan memerdekakan hamba sahaya. Barangsiapa mengucapkan
nya, maka sungguh ia telah wajib." 

Dan sanadnya dhaif.1701 

1699 Hasan Jighairibi. Diriwayatkan oleh Abu Dawud, 2/259; at-Tmnidzi, 3/ 490; 
lbnu Majah, 1/658; dan al-Hakim, 2/198. Syaikh kami berkata dalam al-Irwa ', 
6/228, "Kesimpulannya dari apa yang telah disebutkan di atas adalah bahwa 
hadits ini hasan dengan keseluruhan jalan Abu Hurairah yang pertama, yang 
dihasankan oleh at-Tinnidzi dan jalan al-Hasan yang mursal, dan hadits ter
sebut menjadi bertambah kuat dengan adanya hadits Ubadah bin ash-Shamit 
dan atsar-atsar dari para sahabat -walaupun keshahihannya dari masing
masing di antara mereka belum jelas bagi kita-, yang menunjukkan bahwa 
makna hadits ini telah dikenal di antara mereka.11 

1700 Diriwayatkan oleh lbnu Adi, 6/5. Syaikh kami berkata dalam al-Irwa ', 6/226, 
"Beliau [yakni Ibnu Adi] berkata, 'Ghalib bin Ubaidillah al-Jazari memiliki 
hadits-hadits yang matannya munkar.' Saya katakan, 'Dia ini dhaif sekali. 
lbnu Ma'in berkata, 'Dia bukanlah orang yang tsiqah.' Ad-Daraquthni dan 
yang lainnya berkata, 'Ditinggalkan haditsnya .. .'. 11 

1701 Diriwayatkan oleh al-Harits bin Abu Usamah, 1/555 (Zawa 'it/). Syaikh kami 
berkata dalam al-Irwa ', 6/226, "Saya katakan, 'Ini adalah sanad yang dhaif, 
dan ia memiliki dua illat. Pertama, Sanadnya terputus antara Ubaidullah bin 
Abu Ja'far dengan Ubadah bin ash-Shamit, karena Ubaidullah tidak men
dengar (meriwayatkan) dari para sahabat. Kedua, Dhaifnya Abdullah bin 
Lahi'ah .... 11 



~918~ Dari Abu Hurairah ., dari Nabi ~, beliau bersabda, 
,,,,, ,,,,. ,,,,, ,J. 
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"Sesungguhnya Allah memaafkan dari umatku sesuatu yang 

dia ucapkan di dalam jiwanya, selama belum dia lakukan a tau 
ucapkan." 

Muttafaq 'alaih. 1762 

~919~ Dari Ibnu Abbas ~, dari Nabi ~, beliau bersabda, 
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"Sesungguhnya Allah meletakkan dari umatku kesalahan, 

kelupaan, dan sesuatu yang dipaksakan kepada mereka." 
Dirlwayatkan oleh lbnu Majah dan al-Hakim. Abu Hatim berkata, 

''Tidak shahih."1103 

1702 Diriwayatkan oleh al-Bukhari, 7 /59; dan Muslim, 1/116. 
1703 Shahih: Diriwayatkan oleh lbnu Majah, 1/659; dan al-Hakim, 2/198. Syaikh 

kami berkata dalam al-Irwa ', 1/123, "Al-Hakim berkata, 'Shahih berdasar
kan syarat al-Bukhari dan Muslim,' dan adz-Dzahabi menyepakatinya, serta 
dijadikan hujjah oleh Ibnu Hazm, dan dishahihkan oleh pemberi komentar 
terhadap kitab tersebut, yakni peneliti, al-Allamah Ahmad Syakir ~- Dan 
demikian juga dishahihkan oleh Ibnu Hibban, di mana beliau meriwayat
kannya dalam Shahihnya. An-Nawawi berkata dalam al-Arba'in dan lainnya, 
'Ia adalah hadits yang hasan', dan disetujui oleh al-Ha:fizh dalam at-Talkhish, 
1/282 dan hadits tersebut memang benar sebagaimana yang beliau katakan 
karena seluruh para perawinya adalah orang-orang yang tsiqat dan tidak ada 
seorang mudallis pun di antara mereka. Namun bersama itu, Abu Hatim 
menyatakannya berillat karena ia juga terputus sanadnya, di mana putra 
beliau berkata dalam al-Ila/, 1/ 431, 'Ayahku berkata, 'Al-Auza'i tidaklah men
dengar hadits ini dari Atha', namun dia mendengarnya dari seseorang yang 
tidak dia sebutkan namanya, yang menurut dugaanku dia adalah Abdullah 
bin Amir atau Isma'il bin Muslim, dan hadits ini tidaklah shahih, serta sanad
nya pun tidaklah tsabif.' Saya katakan, Saya tidak sependapat dengan pen
dapat Abu Hatim ~. karena tidaklah boleh mendhai:fkan hadits seorang 
yang tsiqah, apalagi kalau dia adalah seorang imam yang mulia seperti al
Auza'i disebabkan klaim tidak mendengarnya dia, dan oleh karena itu, maka 
kami berpendapat dengan yang kaidah pokok, yakni shahihnya hadits dari 
seorang yang tsiqah sehingga jelas terbukti keterputusan sanadnya .... 11 



"Apabila suami mengharamkan istrinya, maka hal itu bukan 
apa-apa, dan dia berkata, 1Sungguh telah ada teladan yang baik 
bagi kalian pada diri Rasulullahffi. 1 (Al-Ahzab: 21)." 

Dirlwayatkan oleh al-Bukharl.1704 

Sedangkan dalam riwayat Muslim, 
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"Jika suami mengharamkan istrinya, maka itu adalah sum
pah yang dia wajib membayar tebusannya. 111705 

~921 t Dari Aisyah ~' 
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"Bahwa putri al-Jaun ketika dia dibawa masuk kepada 

Rasulullah ffi dan beliau mendekatinya, dia berkata, 1Aku ber
lindung kepada Allah darimu. 1 Beliau ffi bersabda kepadanya, 
1Sungguh kamu telah berlindung kepada Dzat Yang Agung, 
pulanglah kepada keluargamu1

." 

Diriwayatkan oleh al-Bukhari. 1706 

~922t Dari Jabir ., beliau berkata, Rasulullah ffi bersabda, 

-~~~\ ::! 1--, ~~~\ :;)U;'l 
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"Tidak ada talak, kecuali setelah nikah, dan tidak ada me
merdekakan (hamba sahaya), kecuali setelah memiliki. 11 

1704 Diriwayatkan oleh al-Bukhari, 7 /56. 
1705 Diriwayatkan oleh Muslim, 2/1100. 
1706 Diriwayatkan oleh al-Bukhari, 7 /53. 



Dirlwayatkan oleh Abu Ya'la, dan dishahihkan oleh al-Hakim, dan 
hadits ini dinyatakan memilild cacat. 1707 

Ibnu Majah juga meriwayatkan hadits senada dari al-Miswar 
bin Makhramah, dan sanadnya hasan, tetapi ini juga dinyatakan 
memiliki cacat.1708 

~923, Dari Amr bin Syu'aib, dari bapaknya, dari kakeknya, 
beliau berkata, Rasulullah ~ bersabda, 
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"Tidak ada nadzar bagi Anak Adam dalam sesuatu yang 

tidak dia miliki, tidak ada memerdekakan (hamba sahaya) bagi
nya dalam sesuatu yang tidak dia miliki, dan tidak ada talak 
baginya dalam sesuatu yang tidak dia miliki." 

Dirlwayatkan oleh Abu Dawud clan at-Tirmidzi, dan beliau menshahih

kannya, clan beliau mengutip darl al-Bukhari bahwa hadits ini adalah hadits 

paling shabih yang ada dalam masalah ini. 1709 

1707 Shahih lighairihi Diriwayatkan oleh al-Hakim, 2/204, dan dishahihkan 
oleh syaikh kami dalam al-Irwa ', 6/17 4 berdasarkan jalan-jalan dan syahid
syahidnya. 

1708 Shahih lighairihi. Diriwayatkan oleh lbnu Majah, 1/660. Syaikh kami ber
kata dalam al-Irwa ', 7 /152, "Al-Bushiri berkata dalam az-Zawa 'id (kertas 
1/128), 'Ini adalah sanad yang hasan; Ali bin al-Husain dan Hisyam bin Sa'ad, 
keduanya diperselisihkan.' Dan hadits tersebut memang benar sebagaimana 
yang beliau katakan; dan syaikh beliau, al-Hafizh lbnu Hajar telah lebih dulu 
menghasankannya, di mana beliau berkata dalam at-Talkhish, 3/212, 'Di
riwayatkan oleh lbnu Majah dengan sanad yang hasan, dan · [Ibnu Daqiq 
al-Id, w. 702 HJ penulis Kitab al-Ilmam [bi Ahadits al-Ahkam] meringkas 
terhadapnya, akan tetapi di dalamnya terdapat perselisihan pada az-Zuhri di 
mana Ali bin al-Husain (w. 211 H) meriwayatkannya demikian (yaitu dari 
Ali dan Hisyam dari az-Zuhri, dari Urwah, dari al-Miswar, Ed.), sementara 
Hammad bin Khalid berkata dari Hisyam bin Sa'ad, dari az-Zuhri, dari Urwah, 
dari Aisyah.' Dan hadits ini memiliki banyak syahid yang dengannya ia naik 
ke derajat shahih .. .'. 11 

1709 Hasan: Diriwayatkan oleh Abu Dawud, 2/258 dan at-Trrmidzi, 3/ 487. Syaikh 
kami berkata dalam al-Irwa', 6/173, "Saya katakan, Sanadnya hasan. 11 Al
Hafizh berkata dalam al-Fath_, 11/565, "Para perawinya tidaklah mengapa, 



~924~ Dari Aisyah ~, dari Nabi ~, beliau bersabda, 
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"Pena itu diangkat dari tiga orang: Dari orang yang tidur 
hingga dia bangun, dari anak kecil hingga dia dewasa, dan dari 
orang gila hingga dia berakal atau sembuh." 

Diriwayatkan oleh Ahmad dan Imam yang Em.pat, kecuali at-Tumidzi, 

serta dishahihkao flleh al-Haldm.1710 

akan tetapi terdapat perselisihan tentang sanadnya pada Amr. 11 

1710 Shahih: Diriwayatkan oleh Ahmad, 6/100; Abu Dawud, 4/139; an-Nasa'i, 
6/156; Ibnu Majah, 1/658; dan al-Hakim, 2/59. Syaikh kami berkata dalam 
al-Irwa ', 2/5, "Al-Hakim berkata, 'Shahih berdasarkan syarat Muslim', dan 
adz-Dzahabi menyepakatinya. Saya katakan, Hadits tersebut memang benar 
sebagaimana yang mereka berdua katakan .... 11 





~925, Dari Imran bin Hushain ~, 
, , 
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"Bahwa beliau ditanya tentang seorang laki-laki yang men
talak istrinya, kemudian merujuknya dan tidak mempersaksikan
nya. Beliau menjawab, 'Persaksikanlah talaknya dan rujuknya'." 

Dirlwayatkan oleh Abu Dawud demilrian secara mauqqf, dan sanadnya 
shahih.1711 

~926, Dari Ibnu Umar [i;;f$]1712, 

-~~ ~_; :_;~ ~ &iJI j\; ,~~\ jJ; l:J ~f 
"' 

"Bahwa ketika beliau mentalak istrinya, Nabi ~ bersabda 

1711 Shahih: Diriwayatkan oleh Abu Dawud, 2/257. Syaikh kami berkata dalam 
al-Irwa ', 7 /160, 11Saya katakan, Ini adalah sanad yang shahih berdasarkan 
syarat Muslim." 
Catatan penting: Penulis meringkas darinya suatu syahid yang kuat, yaitu, 

o o,;, ~ ,, ,.. (oi ,, ,, ,:,i;:i..-

·~\ '~ f-J ~ljj '~ f-J ~ 
"Engkau mentalaknya tidak berdasarkan sunnah, dan engkau pun merujuknya 
tidak berdasarkan sunnah, persaksikanlah .... 11 

1712 Tambahan dari naskah B. 



kepada Umar, 'Perintahkan dia agar merujuknya'." 
Muttafaq 'alaih.1113 

1713 Takhrijnya telah disebutkan pada hadits no. 913. 



~927, Dari Aisyah 1$,, beliau berkata, 
O ~ ,,,,. 0 ' J ,,,,._ 
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"Rasulullah ~ mengila' sebagian istri-istrinya dan meng
haramkan (madu), lalu beliau menjadikan yang haram sebagai 
yang halal dan beliau menjadikan kafarat bagi sumpah itu." 

Diriwayatkan oleh at-Tirmidzi, dan rawi-rawinya terpercaya. 1715 

1714 (Ila' adalah bersumpahnya suami untuk tidak menggauli istrinya Lihat Surat 
al-Baqarah: 226-227. Zhihar adalah ucapan suami kepada istrinya, "Bagiku, 
kamu itu seperti punggung ibuku. 11 Lihat Surat al-Mujadilah: 2-4. Kafarat 
adalah penebus atas dosa yang telah dilakukan. Lihat Subul as-Salam, 2/268. 
Ed.T.). 

1715 Mun.kar. Diriwayatkan oleh at-Tirmidzi, 3/505. Syaikh kami berkata dalam 
al-Irwa ', 8/200, "Saya katakan, Perawi dalam sanad ini adalah orang-orang 
yang tsiqat, kecuali Maslamah bin Alqamah, karena padanya terdapat kele
mahan. Imam Ahmad berkata, 'Seorang syaikh yang dhaif, dia meriwayatkan 
hadits-hadits munkar dari Dawud.' Saya katakan, Dan hadits ini termasuk di 
antara hadits-hadits munkar yang diriwayatkan olehnya, sebagaimana dikata
kan oleh adz-Dzahabi dalam al-Mizan .... " 

1716 Dalam ash-Shahih tercantum, ~ Ji.- _j; Y- "dia dituntut sehingga dia men-



~h:.~ :;;,,, -~ ~ 
"Apabila empat bulan telah berlalu, maka orang yang mela

kukan ila' dituntut sehingga dia mentalak, dan talak tidak jatuh 
sehingga dia mentalak." 

Dirlwayatkan oleh al-Bukhari. 1717 

~929, Dari Sulaiman bin Yasar, beliau berkata, 

_,,,\•-'\\-: o{",,, # ~~\ J0 
,,,, w~t ~ '%:,,, ,;,,, i;~ cS;t '-:?~ u~ -",,, ,,,'Y"".J :. ~ .".J .?- :. '.J 

"Aku mendapatkan belasan orang dari sahabat Rasulullah 
~- Semuanya menahan suami yang melakukan ila'." 

Diriwayatkan oleh asy-Syafi'i. 1718 

"Dahulu ila' jahiliyah berlangsung satu dan dua tahun. 
Lalu Allah membatasinya menjadi empat bulan. Jika kurang 
dari em pat bulan, maka itu bukan ila '." 

Diriwayatkan oleh al-Baihaqi. 1719 

"Bahwa seorang laki-laki melakukan zhihar terhadap istri-

talak". 
1717 Diriwayatkan oleh al-Bukhari, 7 /64. 
1718 Shahih: Diriwayatkan oleh asy-Syafi'i, 2/ 42. Syaikh kami berkata dalam al

Irwa ', 7 /172, "Saya katakan, Ini adalah sanad yang shahih berdasarkan 
syarat al-Bukhari dan Muslim." 

1719 Shahih: Diriwayatkan oleh al-Baihaqi, 7 /381. 



nya, kemudian dia menggaulinya. Lalu dia datang kepada Nabi 
;f5 seraya berkata, 'Sesungguhnya aku telah menggaulinya sebe
lum membayar kafarat.' Beliau ;f5 menjawab, 'Janganlah kamu 
mendekatinya sehingga kamu melaksanakan apa yang Allah 
perintahkan kepadamu'." 

Diriwayatkan oleh Imam yang Empat, dan dis:habihkao oleh at-Tir

midzi, oa10110 an-Nasai menguatkan bahwa hadits ioi mursaJ. 1720 

Dan al-Bazzar meriwayatkannya dari jalan yang lain dari 
lbnu Abbas, dan beliau menambahkan di dalamnya, 

-~ '1:,;."¥= 
"Bayarlah kafarat dan jangan mengulanginya. 111721 

~932~ Dari Salamah bin Shakhr, beliau berkata, 
,; J ,; 

o\ ,;-,, ~\-;' 1-:~_ !o--~ o*$-1,ol ,;O $-1 ~$-1 J ~.-;' {\,;',,~,,;',; 
~ 4--0 .~.b•I.-' '~ u ~ ,~) 1 ..A ~ U ~ 'ul..,,,a.O \ .) ..... ,.,, J- ~J • .. .... ,,.. ..J 

.\:~.~ 

1720 Shahih Ughairihi. Diriwayatkan oleh Abu Dawud, 2/268; an-Nasa 'i, 6/167; 
at-Tirmidzi, 3/503; dan Ibnu Majah, 1/666. Syaikh kami berkata dalam al
Irwa ', 7 /179, "Saya katakan, Al-Hakam bin Aban, padanya terdapat kele
mahan dari sisi hafalannya, dan dalam at-Taqrib disebutkan, 'Seorang yang 
jujur, suka beribadah, dan melakukan beberapa praduga salah.' Saya kata
kan, Dan beliau menghasankan sanadnya dalam al-Fatl!, 9/357 (cetakan al
Bahiyyah), dan dengan demikian maka hadits ini adalah shahih berdasarkan 
jalan-jalan periwayatan dan syahid-syahidnya." 
Saya katakan, Al-Ha:fizh berkata dalam at-Talkhish, 3/221, "Ibnu Hazm ber
kata, 'Para perawinya adalah orang-orang yang tsiqat, dan tidak memudarat
kannya riwayat orang yang meriwayatkannya secara mursal'. 11 

1721 Dan dalam sanadnya terdapat Khushaif bin Abdurrahman, dan dia seorang 
yang dhaif. 

1722 Dalam naskah C tercantum, ~ :.), J "untukku sesuatu darinya". 



"Bulan Ramadhan tiba, lalu aku khawatir tidak mampu 
menahan diriku dari istriku, maka aku pun menzhih.amya. Suatu 
malam ada sesuatu yang tersingkap darinya, maka aku pun 
menggaulinya. Lalu Rasulullah ~ bersabda kepadaku, 'Bebas
kanlah seorang hamba sahaya.' Aku berkata, 'Aku tidak mem
punyai, kecuali leherku.' Beliau ~ bersabda, 'Kalau begitu ber
puasalah dua bulan berturut-turut.' Aku berkata, 'Tidaklah yang 
menimpaku ini, melainkan karena puasa (lalu bagaimana mung
kin aku dapat menjalankannya)?' Beliau ~ bersabda, 'Berilah 
makan satu araq1723 kurma kepada 60 orang miskin'." 

Diriwayatkan oleh Ahmad dan Imam yang Empat, kecuali an-Nasa'i, 

serta dishahihkan oleh lbnu Khuzaimah dan lbnu al-Jarud.1724 

1723 Dalam naskah A tercantum, Li) ''faraq (± 16 pound)". [J_j- atau J) adalah 
wadah yang mencakup 15 sha' yang cukup untuk memberi makan 60 orang 
miskin. Lihat Fiqh al-Islam, 7 /248; dan Subul as-Salam, 2/276. Ed.T.]. 

1724 Shahih Jigbairihi. Diriwayatkan oleh Ahmad, 4/37; Abu Dawud, 2/265; at
Tirmidzi,. 3/503; Ibnu Majah, 1/665; lbnu Khuzaimah, 4/73; dan lbnu al
Jarud, 2/185; serta dinyatakan berillat oleh syaikh kami dalam al-Irwa ', 
7 /178 karena sanadnya terputus, kemudian beliau menyebutkan suatu syahid 
mu'YSal dengan sanad yang shahih, dan syahid dari hadits lbnu Abbas, kemu
dian beliau menutup pembahasannya dengan perkataan beliau, "Berdasarkan 
semua itu, maka hadits ini dengan jalan-jalan periwayatan dan syahid-syahid
nya adalah shahih." Dan hadits ini dihasankan oleh al-Hafizh dalam al-Fath:., 
9/433 sebagaimana dikatakan oleh syaikh kami. 



1725 (Li'an adalah solusi ketika seorang suami ingin mengadukan istrinya yang 
berzina ke pengadilan, namun dia tidak memiliki saksi selain dirinya sendiri. 
Caranya disebutkan dalam Firman Allah, 

~1~~ i:1 $; j~ ~)] 5_;5_ ~J~ 0 ~ ~ ~ t~ ~ ;;r; ~_; ~ ~ J;G ;,J, ~l ~ 
,,.. /t/' .,.,.,., ~ ... .,,,,.,,, ... ,, ~t>,,,, .,•,,,,,0 _/ /4 .,,.,, ,,., >.,, "i,,,. ,,,,,,,,,,,, ,,,,.,,, • ..... t>.,,.,,,,,,,,. >>>.,,, 
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"Dan orang-orang yang menuduh istrinya (berzina), padahal mereka tidak 
mempunyai saksi-saksi selain diri mereka sendiri, maka kesaksian masing
masing orang itu ialah empat kali bersumpah dengan (Nama) Allah, bahwa 
sesungguhnya dia termasuk orang yang berkata benar. Dan (sumpah) yang 
kelima bahwa laknat Allah akan menimpanya, jika dia termasuk orang yang 
berdusta. Dan istri itu terhindar dari hukuman, apabila dia bersumpah empat 
kali atas (Nama) Allah bahwa dia (suaminya) benar-benar termasuk orang
orang yang berdusta, dan (sumpah) yang kelima bahwa kemurkaan Allah 
akan menimpanya (istri), jika dia (suaminya) itu termasuk orang yang ber
kata benar. 11 (An-Nur: 6-9). 
Lalu keduanya dipisahkan sebagaimana yang disebutkan dalam hadits no. 
933. Ed. T.). 
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"Fulan bertanya, 'Wahai Rasulullah, apa pendapat Anda 
seandainya salah seorang dari kami mendapati istrinya melaku
kan perbuatan keji, bagaimana dia harus bertindak? Jika dia 
berbicara, maka dia berbicara dengan perkara yang besar, dan 
jika dia diam, maka dia diam di atas perkara yang seperti itu?' 
Beliau ~ tidak menjawabnya. Selang beberapa saat, laki-laki itu 
mendatangi beliau seraya berkata, 'Sesungguhnya yang aku 
tanyakan kepada Anda telah menimpaku'. Lalu Allah menurun
kan beberapa ayat di Surat an-Nur. Lalu beliau ~ membacakan
nya kepadanya. Beliau menasihatinya dan mengingatkannya, 
serta memberitahukan kepadanya bahwa azab dunia lebih ringan 
daripada azab akhirat. Orang itu berkata, 'Tidak, demi Dzat yang 
mengutusmu dengan kebenaran, aku tidak berdusta tentangnya.' 
Kemudian beliau ~ memanggil istrinya, lalu menasihatinya1726 

juga. Wanita itu berkata, 'Tidak, demi Dzat yang mengutus Anda 
dengan kebenaran, sesungguhnya dia telah berdusta.' Lalu beliau 
memulai dengan suami, maka dia bersaksi empat kali dengan 
Nama Allah, kemudian beliau melanjutkannya dengan wanita 
itu. Kemudian beliau memisahkan keduanya." 

Diriwayatkan oleh Muslim. 1727 

1726 Dalam naskali C tercantum, ~jj "dan menasihatinya", sedangkan yang ter
dapat dalam ash-Shahih adalah lafazh yang saya tetapkan di atas. 

1727 Diriwayatkan oleh Muslim, 2/1131. 
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"Bahwa Rasulullah ~ bersabda kepada dua orang yang me

lakukan li 'an, 'Hisab kalian berdua kembali kepada Allah, salah 
seorang dari kalian berdua berdusta, tidak ada peluang untukmu 
kembali kepadanya.' Suami berkata, 'Wahai Rasulullah, hartaku?' 
Beliau ~ menjawab, 'Jika kamu benar atasnya, maka hartamu 
itu sebagai pengganti kemaluannya yang telah kamu halalkan. 
Dan jika kamu berdusta atasnya, maka hartamu itu lebih jauh 
kepadamu daripadanya' .11 Muttafaq 'alaih. 1728 

"Perhatikanlah dia, jika dia melahirkan anak dengan kulit 
putih berambut lurus, maka anak itu milik suaminya, dan jika 
dia melahirkan anak yang bermata hitam seperti memakai celak 
dan berambut keriting, maka anak itu milik laki-laki yang ditu
duhkan (berselingkuh) dengannya. 11 Muttafaq 'alaih.1730 

~9363'> Dari Ibnu Abbas ~, 
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"Bahwa Rasulullah ~ memerintahkan kepada seorang laki
laki agar meletakkan tangannya di mulutnya pada persaksian 
kelima, dan beliau bersabda, 'Sesungguhnya ia mewajibkan' .11 

Diriwayatkan oleh Abu Dawud clan an-Nasa'i. Rawi-rawinya tsiqat. 1731 

1728 Diriwayatkan oleh al-Bukhari, 7 /71; dan Muslim, 2/1132. 
1729 Tambahan dari naskah B. 
1730 Diriwayatkan oleh Muslim, 2/1134. 

Saya katakan, Al-Hafizh telah keliru dalam menisbatkan hadits ini kepada 
al-Bukhari. 

1731 Shahih: Diriwayatkan oleh Abu Dawud, 2/276; dan an-Nasa'i, 6/175. Syaikh 



~937, Dari Sahl bin Sa'ad [•]1732, 

~ ~le ~15' :Jtj \.4~ ~ l£) L:.t :Jtj ~)\di~~ j 

-~ ~I j~ ~~ 01 ~ ~)13 \,~~ .4-i ;.. :\ 0l ~I J./4 
"Tentang kisah dua orang yang melakukan li' an, beliau 

berkata, 'Ketika keduanya menyelesaikan li'an, suami berkata, 
'Aku berdusta terhadapnya, wahai Rasulullah, jika aku tetap 
mempertahankannya.' Lalu dia mentalaknya dengan talak tiga 
sebelum Rasulullah ffi memerintahkannya'." Muttafaq 'alaih.1733 

~938, Dari Ibnu Abbas ~, 
,,,., ,... ,,,., .J ,,,, ~ ,,,., ,... ,,,,. ,::, ..... ~ 
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"Bahwa seorang laki-laki datang kepada Nabi ffi dan ber
kata, 'Sesungguhnya istriku tidak menolak tangan siapa pun 
yang menyentuhnya.' Beliau ffi menjawab, 'Jauhi dia.' Dia ber
kata, 'Aku khawatir diriku tidak tahan.' Beliau ffi bersabda, 'Nik
matilah dia'." 

Dirlwayatkan oleh Abu Dawud dan al-Bazzar, dan rawi-rawinya tsi
qat. 1134 

Dan diriwayatkan oleh an-Nasa 'i dari jalur yang lain dari 
lbnu Abbas dengan lafazh, 

-~l; :Jtj -~ ~i '1 :Jtj .\, ~y; :Jtj 

"Beliau bersabda, 'Talaklah dia.' Dia menjawab, 'Aku tidak 
mampu berpisah darinya.' Beliau ffi bersabda, 'Maka pertahan
kanlah dia'."1735 

kami berkata dalam al-Irwa ', 7 /186, "lni adalah sanad yang shahih." 
1732 Tambahan dari naskah C. 
1733 Diriwayatkan oleh al-Bukhari, 7 /69; dan Muslim, 2/1130. 
1734 Shahih: Diriwayatkan oleh Abu Dawud, 2/20, dan dishahihkan oleh syaikh 

kami dalam Shahih Abi Dawud, 2/386. 
1735 Shahih: Diriwayatkan oleh an-Nasa'i, 6/67, 169, 170. Al-Hafizh berkata dalam 

at-Talkhish, 3/225, "An-Nasa'i berkata, 'Riwayat yang mursal lebih dekat 



4{939~ Dari Abu Hurairah ., ,,, 
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"Bahwa beliau mendengar Rasulullah ~ bersabda ketika 
ayat tentang dua orang yang melakukan li'an turun, 'Wanita 
mana pun yang memasukkan kepada suatu kaum orang yang 
bukan dari mereka, maka dia tidak mendapatkan suatu (penja
gaan) dari Allah dan Dia tidak akan memasukkannya ke dalam 
SurgaNya. Dan laki-laki mana pun yang mengingkari anaknya 
sementara dia melihat kepadanya, niscaya Allah akan menutup 
DiriNya darinya dan membongkar aibnya di depan orang-orang 
terdahulu dan yang datang kemudian." 

Diriwayatkan oleh Abu Dawud, an-Nasa'i, dan Ibnu Majah, serta di

~habihkau oleh Ibnu ffibban.1736 

kepada kebenaran.' Dan beliau berkata tentang riwayat yang maushul, 'Itu 
tidaklah shahih.' Akan tetapi, telah diriwayatkan oleh beliau juga dan Abu 
Dawud dari riwayat Ikrimah, dari Ibnu Abbas yang semakna dengannya, dan 
sanadnya lebih shahih, dan an-Nawawi memberi derajat shahih terhadapnya." 
Saya ka1akan, Dan dishahihkan oleh syaikh kami dalam Shahih an-Nasa 'i, 
2/681. 

1736 Dhaif: Diriwayatkan oleh Abu Dawud, 2/279; an-Nasa 'i, 6/179; Ibnu Majah, 
2/916; dan Ibnu Hibban, 9/419. Syaikh kami berkata dalam al-lrwa', 8/34, 
"Saya katakan, Ini adalah sanad yang dhaif; illatnya adalah adanya Abdullah 
bin Yunus, di mana adz-Dzahabi berkata, Tidak ada yang meriwayatkan 
darinya selain Yazid bin al-Had.' Al-Hafizh Ibnu Hajar berkata, 'Keadaannya 
tidak diketahui (majhul al-hal), diterima .. .'." Kemudian syaikh kami berkata 
dalam Mawarid azh-Zham 'an, hal. 94, "Akan tetapi penggalan kedua adalah 
shahih." Yakni, perkataan, ~j W\j "dan laki-laki mana pun". 



"Barangsiapa yang mengakui anaknya1737 sekejap mata, 
maka dia tidak berhak mengingkarinya." 

Dirlwayatkan oleh al-Baihaqi, dan hadits ini hasan mauqqf.1738 

~941, Dari Abu Hurairah ., 

~ ji :J1.; ,~;:i \;)li:. ~ilj L):1_;101 ,,11 J~ ~ :J1.; ~ Si 
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·"-'fi ~y 

"Bahwa seorang laki-laki berkata, 'Wahai Rasulullah, se
sungguhnya istriku melahirkan bayi berkulit hitam.' Beliau ~ 
bertanya, 'Apakah kamu mempunyai unta?' Dia menjawab, 'Ya.' 
Beliau ~ bertanya, 'Apa warnanya?' Dia menjawab, 'Merah.' 
Beliau ~ bertanya, 'Apakah ada yang berwarna abu-abu?' Dia 
menjawab, 'Ada.' Beliau ~ bertanya, 'Dari mana itu?' Dia men
jawab, 'Mungkin asal nasabnya (nenek moyang) melepaskan 
(gen)nya.' Beliau ~ bersabda, 'Mungkin anakmu ini juga dilepas
kan oleh asal nasabnya'." Muttafaq 'alaih.1739 

Sedangkan dalam riwayat Muslim, 
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"Dia mengucapkan itu untuk menyindir karena dia (ingin) 
mengingkarinya." Di akhirnya perawi berkata, "Maka Nabi ~ 
tidak membolehkannya untuk mengingkarinya. "1740 

1737 Dalam naskah A tercantum .J - "seorang anak". ' .. Y. 
1738 Dhaif: Diriwayatkan oleh al-Baihaqi, 7/411-412, clan sanadnya clhaif; clalam 

sanadnya terclapat Mujalicl bin Sa'icl, clan dia aclalah seorang yang clhaif, akan 
tetapi dia telah diclukung oleh Ibnu Abi Laila clalam riwayat Ibnu Abi Syaibah, 
4/39, hanya saja riwayatnya berasal clari asy-Sya'bi clari Umar. 

1739 Diriwayatkan oleh al-Bukhari, 7 /68-69; clan Muslim, 2/1137. 
1740 Diriwayatkan oleh Muslim, 2/1137. 



~9423'> Dari al-Miswar bin Makhramah, 
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"Bahwa Subai'ah al-Aslamiyah [i$,]1742 mengalami nifas be
berapa malam setelah suaminya wafat, lalu dia datang kepada 
Nabi ~, lalu meminta izin kepada beliau untuk menikah. Maka 
beliau ~ mengizinkannya, maka dia pun menikah." 

Dirlwayatkan oleh al-Bukhari1743
, dan asal hadits ini ada dalam ash

Shahihain.1744 

Dalam sebuah lafazh, 
,... ,... 
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"Bahwa dia melahirkan empat puluh malam setelah kema
tian suaminya. "1745 

1741 (lddah adalah masa menunggu bagi seorang istri yang ditinggal mati atau 
dicerai oleh suaminya untuk menikah lagi. Ihdad adalah tidak memakai we
wangian dan perhiasan bagi wanita yang ditinggal mati oleh suaminya. Llhat 
Subul as-Salam, 2/287. Ed. T.). 

1742 Tambahan dari naskah A 
1743 Diriwayatkan oleh al-Bukhari, 7 /73. 
1744 Diriwayatkan oleh al-Bukhari, 7 /73; dan Muslim, 2/1122. 
1745 Diriwayatkan oleh al-Bukhari, 6/193. 



Dalam sebuah lafazh Muslim, 

,-:,,..!-- --j ~t --;];_ ,,-: -~ ?g --1b-- ,.. ~-::= ~t \..'.:l --t <t,.. · i ·.~I\ J--,:: 
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~6t;~J;-~_jj 
"Az-Zuhri berkata, 'Menurutku tidak mengapa seorang 

wanita menikah sementara dia dalam masa darah (nifas)nya, 
hanya saja suaminya tidak boleh mencampurinya sehingga dia 
suci'."1746 

~943~ Dari Aisyah ~, beliau berkata, 
-- , .... <t:: :: .... o,,,., of.I' o,,,,, o $,I . :. ...>\!.J~. ...... .. .... 
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"Barirah diperintahkan agar beriddah tiga kali haid." 
Diriwayatkan oleh lbnu Majah, dan para perawinya tsiqat, akan tetapi 

hadits ini memilild cacat.1747 

~944~ Dari asy-Sya'bi, dari Fathimah binti Qais, dari Nabi ~ 
tentang wanita yang ditalak dengan talak tiga, 

{j ; 0 .... .... 

-~'lj~~~ 
"Dia tidak mendapatkan hak tempat tinggal dan nafkah." 
Diriwayatkan oleh Muslim. 1748 

1746 Diriwayatkan oleh Muslim, 2/1122. 
1747 Shahih: Diriwayatkan oleh lbnu Majah, 1/671. Syaikh kami berkata dalam 

al-Irwa ', 7 /200, "Saya katakan, Ini adalah sanad yang shahih." Al-Hafizh ber
kata dalam al-Fath_, 9/405, "Akan tetapi, hadits yang diriwayatkan oleh lbnu 
Majah adalah berdasarkan syarat al-Bukhari dan Muslim, bahkan ia berada 
pada derajat shahih yang paling tinggi." 

1748 Diriwayatkan oleh Muslim, 2/1118. 



"Seorang wanita tidak boleh berihdad untuk mayit lebih dari 
tiga (hari), kecuali untuk suami selama empat bulan sepuluh 
hari. Dia tidak boleh memakai pakaian yang dicelup dengan 
warna, kecuali pakaian ashb, dia tidak boleh bercelak, dia tidak 
boleh memakai wewangian, kecuali jika dia suci dari haid, dia 
mengambil sedikit dari qusth a tau azhfar. "1749 

Muttafaq 'alaih, dan ini adalah lafazh Muslim..1750 

Riwayat tambahan dari Abu Dawud dan an-Nasa 'i, 
, ,.,.:: '1,., . . ,., 

.!_ • ..a.~ Q 
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"Dia tidak boleh memakai kutek (pewarna kuku)."1751 

Dalam riwayat an-Nasa 'i, 

"Dan tidak boleh menyisir. 111752 

1749 ('Ashb adalah salah satu pakaian Yaman yang pintalan benangnya disatukan 
dan diikat, kemudian dicelup dan ditenun, dan bagian yang diikat menjadi 
tidak terkena celupan. 
Qusth adalah salah satu jenis wewangian yang biasa dibakar dan dinikmati 
wanginya oleh wanita yang sedang nifas dan anak kecil. 
Azhfar adalah salah satu jenis wewangian yang dibakar. 
Lihat an-Nihayah ft Gharib al-Hadits wa al-Atsar, lbnu al-Atsir, 3/158, 245 
dan 4/60. Ed. T.). 

1750 Diriwayatkan oleh al-Bukhari, 1/85 dan 7 /78; dan Muslim, 2/1127. 
1751 Shahih: Diriwayatkan oleh Abu Dawud, 2/291; dan an-Nasa'i, 6/204. Syaikh 

kami berkata sebagaimana dalam Hidayah ar-Ruwah, 3/331, "Saya katakan, 
Sanadnya shahih sebagaimana telah saya jelaskan dalam al-Irwa ', no. 2114." 

1752 Shahih: Diriwayatkan oleh an-Nasa'i, 6/202, dan dishahihkan oleh syaikh 
kami dalam Shahih an-Nasa 'i, 2/751. 



"Aku meletakkan ramuan pohon-pohon yang pahit di ke
dua mataku setelah Abu Salamah wafat. Maka Rasulullah • ber
sabda, 'Sesungguhnya itu membuat wajah nampak lebih muda, 
maka janganlah kamu menggunakannya kecuali di malam hari, 
dan lepaskanlah ia di siang hari, jangan menyisir dengan minyak 
wangi, dan jangan pula dengan inai, karena ia termasuk kutek.' 
Aku berkata, 'Dengan apa aku menyisir?' Beliau • menjawab, 
'Dengan daun bidara'." 

Diriwayatkan Abu Dawud dan an-Nasa 'i, dan sanadnya hasan. 1753 

~947)'> Juga dari beliau (Ummu Salamah ~), 

~~;.\ ~j ,~_jj ~c 6\; ~\ 0l ,~I J~ ~ :~ti ;l;I 0t 
~, 

.'1 :Jti ~~t ,~~c 
"Bahwa seorang wanita berkata, 'Wahai Rasulullah, putriku 

ini suaminya wafat, sementara dia menderita sakit mata, apakah 
kami boleh memberinya celak?' Beliau • menjawab, 'Tidak'." 

Muttafaq 'alaih. 1754 

~948)'> Dari Jabir ~, beliau berkata, 
~ ,,,. '$,!J ,,,..,,,..,..,_,,,.,;. ~ ,,,.. !JJ 
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"Bibiku ditalak, lalu dia hendak memetik kurmanya, maka 
ada seorang laki-laki yang menghardiknya karena bibiku keluar 
(rumah). Maka bibiku datang kepada Nabi •· Maka beliau ber
sabda, '(Tidak mengapa), bahkan petiklah kurmamu, karena 
kamu bisa bersedekah atau berbuat kebaikan (dengannya)'. 11 

1753 Dhaif: Diriwayatkan oleh Abu Dawud, 2/292; dan an-Nasa 'i, 6/204. Syaikh 
kami berkata sebagaimana dalam Hidayah ar-Ruwah, 3/332, "Saya katakan, 
Sanadnya dhaif, padanya terdapat al-Mughirah bin adh-Dhahhak yang me
ngatakan, 'Ummu Hakim binti Asid telah mengabarkan kepadaku dari ibunya', 
dan tiga orang dari mereka tidaklah dikenal, sebagaimana dalam al-Mizan." 

1754 Diriwayatkan oleh al-Bukhari, 7 /77, dan lafazh ini adalah miliknya; dan 
Muslim, (2)/1125. 



Diriwayatkan oleh Muslim.1755 

J,,...!~ -;"2 ...-o,... 
-0~~)~~ 

"Bahwa suaminya pergi mencari beberapa orang hamba 
sahayanya (yang melarikan diri), lalu mereka membunuhnya. 11 

Furai'ah berkata, "Aku meminta kepada Rasulullah ~ agar 
membolehkanku pulang ke keluargaku karena suamiku tidak 
meninggalkan tempat tinggal miliknya dan nafkah.' Beliau men
jawab, 'Ya.' Ketika aku berada di kamar, beliau memanggilku. 
Beliau bersabda, 'Tinggallah di rumahmu sampai masa iddahmu 
selesai'. 11 Furai'ah berkata, "Maka aku beriddah selama empat 
bulan sepuluh hari. 11 Dia berkata lagi, "Dan setelah itu Utsman 
menetapkan hukum dengannya. 11 

Diriwayatkan oleh Ahmad dan Imam yang Em.pat, serta dishahibkao 
oleh at-Tirmidzi, adz-Dzuhli, Ibou ffibban, al-Hakim, dan lain-lain.1756 

1755 Diriwayatkan oleh Muslim, 2/1121. 
1756 Shahih: Diriwayatkan oleh Ahmad, 6/370; Abu Dawud, 2/291; an-Nasa'i, 

6/200; at-Tirmidzi, 3/510; lbnu Majah, 1/654; lbnu Hibban, 10/129; dan al
Hakim, 2/208. Hadits ini dinyatakan berillat oleh syaikh kami dalam al
Irwa ', 7 /207 disebabkan tidak dikenalnya (majhul) Zainab binti Ka'ab karena 
beliau (Syaikh al-Albani) mengikuti langkah Abdul Haq al-lsybili dan lbnu 
Hazm. Kemudian saya melihat syaikh kami menshahihkan hadits ini dalam 
Shahih Ibni Majah, no. 2031, dan sepertinya hal itu disebabkan karena Zainab 
adalah seorang tabi'in dan istri Abu Sa'id al-Khudri, dan dia telah dinyatakan 
tsiqah oleh lbnu Hibban, dan al-Hafizh berkata dalam at-Talkhish, 3/239 
bahwa [Abu al-Hasan] lbnu al-Qaththan (w. 628 H.) menanggapi Abdul Haq 
dengan perkataan beliau, "Zainab telah dinyatakan tsiqah oleh at-Tirmidzi." 
Kemudian al-Hafizh berkata, "Saya katakan, Dia disebutkan oleh lbnu Fathun 



~950~ Dari Fathimah binti Qais, beliau berkata, 

=J~ -oc ~ 0t J~h ,~~ ~ ~jj si ,,t1 J~ ~ :e-..U 

"Aku berkata, 'Wahai Rasulullah, suamiku mentalakku 
dengan talak tiga dan aku takut diriku diserang.' Maka beliau 
mengizinkannya lalu dia berpindah." DirlwayatkanolehMuslim.1757 

"Janganlah kalian mengaburkan Sunnah Nabi kami atas 
kami, iddah Ummul Walad, apabila majikannya wafat adalah 
empat bulan sepuluh hari." 

Dirlwayatkan oleh Ahmad, Abu Dawud, dan lbnu Majah. Al-Hakim 

meoshabihkaonya sementara ad-Daraquthni menyatakaonya memilild cacat 

disebabkan terputus saoadnya. 1758 

dan Ibnu al-Amin dalam jajaran para sahabat." 
1757 Diriwayatkan oleh Muslim, 2/1121. 
1758 Shahih Jighairihi Diriwayatkan oleh Ahmad, 4/203; Abu Dawud, 2/294; 

Ibnu Majah, 1/673; dan al-Hakim, 2/208. Syaikh kami berkata dalam al-lrwa ', 
7 /216, "Dan al-Baihaqi (w. 458 H) di mana beliau berkata, 'Ad-Daraquthni 
(w. 385 H) berkata, 'Qabishah tidaklah mendengar dari Amr, dan yang benar 
adalah bahwa riwayat ini mauquf.' Demikianlah beliau berkata, dan saya 
meragukan tentang tidak mendengarnya Qabishah dari Amr; karena mereka 
telah menyebutkan dalam at-Tahdzib bahwa dia memiliki riwayat dari se
jumlah sahabat yang di antara mereka adalah Amr, bahkan mereka menye
butkan riwayatnya dari sahabat lainnya yang lebih dulu meninggal daripada 
Amr, seperti Utsman, Abdurrahman bin Auf .... Adapun pernyataan ad-Da
raquthni tentang berillatnya hadits ini disebabkan mauquf, maka saya tidak 
mengetahui alasannya." Al-Ha:fizh berkata dalam ad-Dirayah, 2/79, "Ad
Daraquthni menyatakannya berillat, karena Qabishah tidak mendengar dari 
Amr, dan Ahmad pun mengatakan seperti itu, dan beliau menambahkan, 
'Ini adalah hadits yang munkar, dan yang benar adalah bahwa hadits ini 
mauquf." Syaikh kami berkata dalam Shahih Mawarid azh-Zham 'an, 1/534, 



~952, Dari Aisyah ~, beliau berkata, 

"Aqra' itu hanyalah masa suci. 11 

Diriwayatkan oleh Malik dalam sebuah ldsah dengan sanad sbahih.1759 

"Talak hamba sahaya wanita adalah dua kali talak, sedang
kan iddahnya adalah dua kali haid. 11 

Diriwayatkan oleh ad-Daraquthni. 1760 Dia juga meriwa)'atkaon)'a secara 

marju' dan (sekaligus) mendhaifkannya.1761 Haclits ini diriwayatkan juga 

oleh Abu Dawud, at-Tirmidzi, dan lbnu Majah dari hadits Aisyah, dan disha

hihkan oleh al-Hakim, tetapi mereka menyelisihinya, karena mereka ber

sepakat atas kedhaifannya. 1762 

~954, Dari Ruwaifi' bin Tsabit ~, dari Nabi ~, beliau bersabda, 
~ _o o , ..J. ,,,,. -~;;. u5 ~;\.; ~ 01 ~"JI~~~~½~~ ;s; 'i M 'l 

"Shahih lighairihi." 
1759 Shahih: Diriwayatkan oleh Malik, 2/576, dan syaikh kami berkata dalam 

Adab az-Zifaf, hal. 263, "Dengan sanad yang shahih." 
1760 Shahih: Diriwayatkan oleh ad-Daraquthni, 4/38, dan dishahihkan oleh syaikh 

kami secara mauquf (berhenti sanadnya) pada lbnu Umar, sebagaimana 
dalam al-Irwa ', 7 /150 dan beliau menyandarkannya kepada Malik, 2/57 4. 

1761 Munlmr. Diriwayatkan oleh ad-Daraquthni, 4/38. Syaikh kami berkata dalam 
al-Irwa ', 7 /150, "Munkar dan tidak shahih dari dua sisi: Pertama, bahwa 
Athiyyah (al-Wustha min at-Tabi'in, w. 111 H) adalah seorang yang dhaif 
[syi'ah dan mudallis], sementara Salim dan Nafi' lebih tsabit dan lebih shahih 
riwayat keduanya dari Athiyah. Sisi kedua, bahwa Umar bin Syabib (al-Wustha 
min al-Atba', w. 202 H) adalah seorang yang dhaif dan riwayatnya tidak dapat 
digunakan sebagai hujjah." 

1762 Dhaif: Diriwayatkan oleh Abu Dawud, 2/257; at-Trrmidzi, 3/ 488; lbnu Majah, 
1/672; dan al-Hakim, 2/205; serta dinyatakan berillat oleh syaikh kami dalam 
al-Irwa ', 7 /148 karena adanya Muzhahir bin Aslam, di mana lbnu Ma'in 
berkata tentangnya, "Dia bukanlah apa-apa (laisa bi syai ') 11

, kemudian beliau 
mengutip pemyataan dhaifnya hadits ini dari sejumlah ahli hadits. 



"Tidak halal bagi seseorang yang beriman kepada Allah dan 
Hari Akhir menyiramkan airnya pada tanaman orang lain." 

Dirlwayatkan oleh Abu Dawud dan at-T"mnidzi, disbahihkan oleh lbnu 
fflbban, dan dihasankan oleh al-Bazzar.1763 

~955, Dari Umar ., 
-;.,.,, -;..,. J -;. 0 -;. 
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"Tentang istri dari orang hilang: dia (si istri) harus me
nunggu selama empat tahun, kemudian beriddah selama empat 
bulan sepul uh hari." Diriwayatkan oleh Malik dan asy-Syafi'i.1764 

~956, Dari al-Mughirah bin Syu'bah ., beliau berkata, Rasu
lullah ~ bersabda, 

0 : -;. 0 -;. 

.{t:11 l&;.i\; ~-- ~1--·1 .),.;_H:11 ;1--·1 u". "--"c.s>- ~ -- ~--
"Istri dari orang yang hilang tetap menjadi istrinya, sehingga 

ada kejelasan1765 yang datang kepadanya." 

1763 Hasan: Diriwayatkan oleh Abu Dawud, 2/248; at-Tirmidzi, 3/ 437; dan lbnu 
Hibban, 11/186. Syaikh kami berkata sebagaimana dalam Hidayah ar-Ruwah, 
3/334 mengomentari perkataan at-Trrrnidzi, "Dan beliau berkata, 'Dan telah 
diriwayatkan dari selain satu sanad saja dari Ruwai:fi' bin Tsabit.' Saya katakan, 
Hadits tersebut memang benar sebagaimana yang beliau katakan; karena 
sanadnya pada riwayat Abu Dawud adalah hasan, dan saya telah mentakhrij
nya dalam al-Irwa ', no. 187 dan 2137." 

1764 Shahih: Diriwayatkan oleh Malik, 2/575, dan diriwayatkan oleh asy-Sya:fi'i 
dari jalan Malik, sebagaimana dalam as-Sunan al-Kubra karya al-Baihaqi, 
7/445. 
Saya katakan, Sanadnya shahih, dan yang kuat menurut saya adalah dite
rimanya riwayat Sa'id dari Umar sebagaimana telah saya jelaskan, di samping 
statusnya dia tidak sendirian dengan riwayatnya ini, karena ia telah diriwayat
kan oleh al-Baihaqi, 7 / 445, dari jalan yang lain dari Umar; dan diriwayatkan 
oleh juga lbnu Abi Syaibah, 3/521 dengan sanad yang hasan dari jalan lbnu 
Abi Laila dari Umar, sedangkan Ibnu Abi Laila telah mendengar dari Umar 
menurut pendapat yang paling kuat, dan al-Ha:fizh telah menshahihkan dalam 
al-Fatb_, 9/ 431 validnya riwayat ini dari Umar. 

1765 Dalam riwayat ad-Daraquthni tercantum, ~i "berita", dan yang meriwayat
kannya dengan lafazh ~~i "kejelasan" adalah al-Baihaqi, 7 /445. 



Dirlwayatkan oleh ad-Daraquthni deugan sanad dhaif.1766 

~957~ Dari Jabir ~, beliau berkata, Rasulullah ffi bersabda, 
t -;:~~ , , ,,,. 
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11Janganlah sekali-kali seorang laki-laki menginap pada 
seorang wanita, kecuali dia adalah orang yang menikahi (wanita 
tersebut) atau mahramnya. 11 DirlwayatkanolehMuslim.1767 

~958~ Dari lbnu Abbas ~, dari Nabi ffi;, beliau bersabda, 

•• --~ 
0
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11Jangan1ah sekali-kali seorang laki-laki berduaan dengan 
seorang wanita, kecuali bersama mahramnya. 11 

Dirlwayatkan oleh al-Bukhari.1768 

11Bahwa Nabi ffi bersabda tentang wanita tawanan perang 
Authas, 'Janganlah wanita hamil digauli, sampai dia melahirkan, 
dan janganlah wanita yang tidak hamil digauli, sampai dia men-

1766 Dhaif jiddan. Diriwayatkan oleh ad-Daraquthni, 3/312. Syaikh kami berkata 
dalam adh-Dha'ifah, 6/ 485, "Al-Baihaqi berkata, 'Dan Sawwar adalah seorang 
yang dhaif. II 
Saya katakan, Bahkan dia seorang yang dhaif sekali; adz-Dzahabi telah 
mencantumkannya dalam adh-Dhu'afa ', dan beliau berkata, "Ahmad dan 
ad-Daraquthni berkata, 'Dia ditinggalkan (matruk)'. Kemudian syaikh kami 
mengutip dari Abu Hatim bahwa beliau berkata, 'Ini adalah hadits yang 
munkar ... .' Al-Hafizh berkata dalam ad-Dirayah, 2/143, 'Dalam sanadnya ter
dapat Sawwar bin Mush'ab dari Muhammad bin Syurahbil, dan kedua orang 
ini ditinggalkan (matruk).' Dan beliaujuga berkata dalam at-Talkhish, 3/232, 
'Dan didhai:fkan oleh Abu Hatim, al-Baihaqi, Abdul Haq, lbnu al-Qaththan, 
dan yang lainnya'." 

1767 Diriwayatkan oleh Muslim, 4/1710. 
1768 Diriwayatkan oleh al-Bukhari, 7 / 48. 



dapatkan satu kali haid'." 

Diriwayatkan oleh Abu Dawud dan dishahihkan oleh al-Hakim1769, 

dan ia mempunyai syahid dari lbnu Abbas di ad-Daraquthni. 1770 

~9603t, Dari Abu Hurairah ~, dari Nabi ~, beliau bersabda, 

_,:_JI \_jj~, '"\~:.i1 j~11 
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"Anak adalah milik (pemilik) ranjang, dan pezina menda
patkan batu." 

Muttafaq 'alaih dari haditsnya (Abu Hurairah)1771 dan dari hadits Aisyah 

dalam sebuah kisah1772
, dari lbnu Mas'ud di an-Nasa'i1773, dan dari Utsman 

di Abu Dawud.1774 

1769 Shahih Jighairihi Diriwayatkan oleh Abu Dawud, 2/248; dan al-Hakim, 
2/195. Syaikh kami berkata sebagaimana dalam Hidayah ar-Ruwah, 3/334, 
"Saya katakan, Ini adalah hadits yang shahih dengan syahid-syahid dan jalan
jalan periwayatannya, dan saya telah mentakhrijn.ya dalam al-Irwa ', no. 187." 
Dan dihasankan oleh al-Hafizh dalam at-Talkhish, 1/172, sebagaimana dikata
kan oleh syaikh kami dalam al-Irwa ', 1/200 dan beliau menanggapinya, 'Dan 
mungkin itu dilihat dari sisisyahid-syahid yang dimilikinya'." 

1770 Hasan: Diriwayatkan oleh ad-Daraquthni, 3/257. Syaikh kami berkata dalam 
al-Irwa ', 1/200, "Menurut saya, sanadnya adalah hasan." 

1771 Diriwayatkan oleh al-Bukhari, 8/205; dan Muslim, 2/1081. 
1772 Diriwayatkan oleh al-Bukhari, 5/192; dan Muslim, 2/1080. 
1773 Shahih Jighairihi Diriwayatkan oleh an-Nasa'i, 6/181, dan syaikh kami 

berkata dalam Shahih Sunan an-Nasa 'i, 2/737, "Shahih dengan apa yang 
sebelumnya." 

1774 Dhaif: Diriwayatkan oleh Abu Dawud, 2/283, dan didhaifkan oleh syaikh 
kami dalam Dha'if Sunan Abi Dawud, no. 228. 



~9611 Dari Aisyah ~, beliau berkata, Rasulullah • bersabda, 
,,,,,. 0 J ,.,, 0 J, ; 
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"Satu dan dua kali hisapan tidak mengharamkan. 11 

Dirlwayatkan oleh Muslim. 1776 

~9629 Juga dari beliau (Aisyah ~), beliau berkata, Rasulullah • 
bersabda, 

-~~\ (y ~W,J\ d~ '~~~::; 0fal 
"Lihatlah siapa saudara-saudara kalian, karena susuan itu 

hanya disebabkan oleh kelaparan." 
Muttafaq 'alaih. 1111 

~9631 Juga dari beliau, beliau berkata, 
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1775 Dalam naskah B tercantum, ~., "dan tidak juga", sedangkan yang terdapat 
dalam ash-Shahih adalah lafazh yang telah saya tetapkan di atas. 

1776 Diriwayatkan oleh Muslim, 2/107 4. 
1777 Diriwayatkan oleh al-Bukhari, 3/323; dan Muslim, 2/1078. 



"Sahlah binti Suhail datang seraya berkata, 'Wahai Rasu
lullah, sesungguhnya Salim mantan hamba sahaya Abu Hudzai
fah bersama kami di rumah kami, sementara dia telah dewasa.' 
Beliau ~ menjawab, 'Susuilah dia, agar kamu menjadi mahram 
baginya'." Dirlwayatkan oleh Muslim. 1778 

~964, Dari Aisyah ~, 

c..::;t :cJ\i ,wt;J_I ~ ~ ! ~t~ :.~ ;t;. ~;!.I f G-f ~;~f ~ f -· . . ; . - u; - . ; - J u 
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-~ ~l :Jl.ij ,jc ~ 0ST 0f 
"Bahwa Aflah saudara Abu al-Qu'ais datang kepada Aisyah 

meminta izin untuk menemuinya setelah turunnya (perintah) hi
jab. Aisyah berkata, 'Aku menolak untuk memberi izin untuknya, 
lalu ketika Rasulullah ~ pulang, aku sampaikan kepadanya apa 
yang aku lakukan. Maka beliau memintaku mengizinkannya 
untuk menemuiku, dan beliau bersabda, 'Sesungguhnya dia 
adalah pamanmu'." Muttafaq 'alaih.1780 

~965, Juga dari beliau, beliau berkata, 
J 

~? ,~_?,: 9~~ 91;~_)~ =s)~I & J)i 1:_:~ 0~ 
- 0 { l J II' J, 
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"Dahulu di antara ayat yang diturunkan dari al-Qur'an 
adalah; sepuluh kali susuan yang diketahui dapat mengharam
kan, kemudian dinasakh ( diganti) dengan lima kali yang diketa
hui, lalu Rasulullah ~ wafat dan ayat tersebut termasuk yang 
dibaca di dalam al-Qur'an." Dirlwayatkan oleh MusUm.1781 

1778 Diriwayatkan oleh Muslim, 2/1076. 
1779 Dalam naskah C tercantum, ~!~~~LS.DI "yang aku telah melakukannya". 
1780 Diriwayatkan oleh al-Bukhari, 7 /13 clan 8/ 45; dan Muslim, 2/1069. Az-Zuhairi 

berkata, "Dalam redaksi hadits ini terdapat semacam perubahan yang dilaku
kan oleh al-Hafizh." 

1781 Diriwayatkan oleh Muslim, 2/1075. 



~966~ Dari Ibnu Abbas ~, 

-: · · i ~I 1-:::1 ,., il --J 1-:~1 :JW ~-=-;. ~I tc ~ i ~~fl\ Si ,•..,.o ~ • '+'., (J ~ '+'., '_T ; • is- .!_) i..s.-u,,.., .. ,,.., .. , ,,,,, ,,,. .. :,. 

.~.tll ~ f;4 \; ~W,)1 ~ fJ4j ,~W,)1 
11Bahwa Nabi ~ dianjurkan untuk (menikahi) putri Hamzah. 

Maka beliau ~ bersabda, 'Dia tidak halal untukku, karena dia 
adalah putri dari saudara laki-lakiku sesusuan, dan apa-apa yang 
haram disebabkan susuan adalah sebagaimana apa-apa yang 
haram disebabkan oleh nasab. 11 Muttafaq 'alaih.1782 

~967~ Dari Ummu Salamah ~, beliau berkata, Rasulullah ~ ber
sabda, 

·~~\ ~ 0~ ;~~, j.ti \; 1i t W,)I ~ f 1= --1 
11Susuan itu tidak mengharamkan, kecuali susuan yang 

membelah usus dan terjadi sebelum penyapihan. 11 

Diriwayatkan oleh at-Tirmidzi, dan dishabiblcau oleh beliau dan al
Haldm. 1783 

~968~ Dari Ibnu Abbas ~, beliau berkata, 

.~).., J '11 ~W,; --1 ,,,,, .. ,,.., ,,.., l.... ~ 

11Tidak ada susuan, kecuali yang terjadi dalam dua tahun. 11 

Dirlwayatlcan oleh ad-Daraquthui dau Ibuu Adi secara marju' dan 

mauqqf, dan lceduanya meuyatakan bahwa yang lebih lcuat ada1ah mauqqf.1784 

~969~ Dari Ibnu Mas'ud ., beliau berkata, Rasulullah ~ ber
sabda, 

1782 Diriwayatkan oleh al-Bukhari, 3/222; dan Muslim, 2/1071-1072, dan lafazh 
ini adalah miliknya. 

1783 Shahih: Diriwayatkan oleh at-Tirmidzi, 3/ 458. Syaikh kami berkata dalam 
al-Irwa ', 7 /221, "Saya katakan, Sanadnya shahih berdasarkan syarat kedua
nya (al-Bukhari dan Muslim)." 

1784 Shahih secara mauquf. Diriwayatkan oleh ad-Daraquthni, 4/17 4 dan Ibnu 
Adi, 7 /103, dan sejumlah hafizh menguatkan status kemauqufim hadits ter
sebut, (berhenti sanadnya) pada lbnu Abbas. 



"Tidak ada susuan, kecuali susuan yang menguatkan tulang 
dan menumbuhkan daging." Dirlwayatkan oleh Abu Dawud. 1785 

~970~ Dari Uqbah bin al-Harits •, 
J -;. ,,,,. ,,,,. J ,,,.., 

-~~\ ~ :c.JW ~I;I ~;~ 'Y~l ~J ~ ~ fi VY ;Ji 
~jj ~ ,!~~~ ~jW ~~ ~j, ~°$ :JW. ~I Jl:J 

";. 
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"Bahwa dia telah menikahi Ummu Yahya binti Abu Ihab, 
lalu seorang wanita datang seraya berkata, 'Aku telah menyusui 
kalian berdua.' Lalu dia bertanya kepada Nabi ffi. Maka beliau 
ffi bersabda, 'Bagaimana mungkin (kalian tetap menjadi suami
istri), sementara hal tersebut sudah dikatakan?' Maka Uqbah 
menceraikannya, lalu istrinya itu menikah dengan orang lain." 

Dirlwayatkan oleh al-Bukhari. 1786 

~971 ~ Dari Ziyad as-Sahmi, beliau berkata, 
0 J -;. , J 

_;\~::LI t1°P 01 • ~\ J~ ~ 
"Rasulullah ffi melarang wanita yang lemah akal diminta 

menyusui1787." 

Dirlwayatkan oleh Abu Dawud, dan hadits ini adalah mursal, karena 

Ziyad ini bukan sahabat.1788 

1785 Dhaif: Diriwayatkan oleh Abu Dawud, 2/222. Syaikh kami berkata dalam 
al-Irwa ', 7 /224, "Maka sanadnya dhaif, karena penuh dengan mata rantai 
orang-orang yang tidak dikenal (al-majahil)." 

1786 Diriwayatkan oleh al-Bukhari, 1/33. 
1787 Dalam naskah B tercantum, & ~ "(seseorang) meminta agar menyusui". 
1788 Dhaif: Diriwayatkan oleh Abu Dawud dalam al-Marasil, hal. 181, clan di

nyatakan berillat oleh Syaikh Syu'aib disebabkan tidak dikenalnya (majhul) 
perawi dari Ziyad. 



"Hindun binti Utbah, istri Abu Sufyan masuk menemui 
Rasulullah ~, lalu dia berkata, 'Wahai Rasulullah, sesungguh
nya Abu Sufyan adalah orang yang kikir, dia tidak memberiku 
nafkah yang cukup untukku dan anak-anakku, kecuali sebagian 
hartanya yang aku ambil tanpa sepengetahuannya. Apakah aku 
berdosa dalam hal tersebut?' Beliau ~ menjawab, 'Ambillah dari 
hartanya dengan cara yang baik yang cukup untukmu dan anak
anakmu'." Muttafaq 'alaihi.1789 

~973~ Dari Thariq al-Muharibi, beliau berkata, 
J, 0 , J, 0 0 

:J 0 
!---- , -- WI ~ -:-~ \I tr-, , "~ ~ ..wl J · , -- IS~ ,L~I \;;.,J 

~_) ~ • " ~ (.$' r:- -" -- ~_) ~ " -- --
1789 Diriwayatkan oleh a1-Bukhari, 3/103; dan Muslim, 3/1338, dan lafazh ini 

ada1ah miliknya. 
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"Kami datang ke Madinah, dan temyata Rasulullah sedang 

berdiri di atas mimbar1790 berkhutbah kepada orang-orang, dan 
beliau bersabda, 'Tangan pemberi adalah tangan yang paling 
atas, mulailah dengan orang yang kamu tanggung (nafkahnya): 
ibumu, bapakmu, saudari perempuanmu, saudara laki-lakimu, 
kemudian orang yang paling dekat denganmu, lalu orang yang 
lebih dekat denganmu (daripada yang setelahnya)'. 11 

Diriwayatkan oleh an-Nasa'i, dan disbahfhkao oleh lbou Hibban dan 

ad-Daraquthni.1791 

~974, Dari Abu Hurairah ., beliau berkata, Rasulullah ~ ber
sabda, 

_!oL~~~\ \':i\-: 0\b:,~~,,;J,o<,~w;~o\o,i\ 
~ f; ~ ~ " .) 'Y""'-3.) ,~ 

"Hamba sahaya mempunyai hak makan dan pakaian, dan 
dia tidak (boleh) dibebani pekerjaan, kecuali (sebatas) sesuatu 
yang dia mampu kerjakan. 11 Diriwayatkan oleh Muslim.1792 

~975, Dari Hakim bin Mu'awiyah al-Qusyairi, dari bapaknya, 
beliau berkata, 

~ ,,.. ,,.. t -' l ,,.. 0 J, :: o J; 1~1 \" J.b.3 ~ I ·J1:; ~.o 1-.: 1~ , I"' o~ -::' 1, ..., I Jo,, 1,. ! 1-;. 
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1790 Kata ;;Wi "mimbar' tercantum dalam ketiga manuskrip dan Sunan an-Nasa 'i, 
dan tidak tercantum dalam naskah az-Zuhairi. 

1791 Shahih: Diriwayatkan oleh an-Nasa'i, 5/61; lbnu Hibban, 8/130; dan ad-Da
raquthni, 3/ 44. Syaikh kami berkata dalam al-lrwa ', 3/319, "Dengan sanad 
yang jayyid (baik)." 

1792 Diriwayatkan oleh Muslim, 3/1284. Syaikh kami berkata dalam al-lrwa ', 
7 /233, "Catatan penting: Al-Ha:fizh berkata dalam at-Talkhish, 3/13 tentang 
takhrij hadits ini, 'Diriwayatkan oleh asy-Syafi'i dan Muslim dari jalan ini, dan 
padanya terdapat Muhammad bin Ajlan.' Maka saya katakan, Muhammad 
bin Ajlan hanya ada pada riwayat asy-Syafi'i saja; dan adapun dalam riwayat 
Muslim, maka hadits ini diriwayatkan dari jalan Amr bin al-Harits, keduanya 
dari Bukair bin Abdullah al-Asyajj, dari Ajlan. Maka hal ini perlu diingatkan." 
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11Aku berkata, 'Wahai Rasulullah, apa hak istri salah seorang 
dari kami atas suaminya?' Beliau ~ menjawab, 'Kamu memberi
nya makan, jika kamu makan, memberinya pakaian, jika kamu 
memakai pakaian, jangan memukul wajahnya, jangan menjelek
jelekkannya ... '. 111793 Al-Hadits. 

Hadits ini telah disebutkan di ''Bab Bergaul Den.gan Isbi".1794 

~976~ Dari Jabir, dari Nabi ~, dalam hadits haji yang panjang, 
Nabi ~ menyinggung perkara wanita, beliau bersabda, 

• 0 ~ j 1 ~ J ~,., 0 <-- ~ J ~ ~ 0 J O 1 ,., ~ ~,,., 
·'-:?.J ~ ~ ~.) 0&-9 .J.J IQ=.:~ ~ .J ,., ,., 

11Hak mereka yang menjadi kewajiban atas kalian adalah 
memberi nafkah dan pakaian kepada mereka dengan cara yang 
baik. 11 Dirlwayatkan oleh Muslim. 1795 

~977~ Dari Abdullah bin Amr t$>, beliau berkata, Rasulullah ~ 
bersabda, 

~ 0 0 ,,,,, 

-~o i-- ~ .......... -: J ~ I ~I s:-° ,.,'L :.<"' 
~ lY'° ~ 0 ~ ;__r-J ~ ~ 

11Cukuplah seseorang itu memikul dosa, apabila dia menyia
nyiakan orang yang wajib dia nafkahi. 111796 

Dirlwayatkan oleh an-Nasa'i1797
• 

1793 Dalam naskah B, beliau mencantumkan hadits tersebut secara lengkap, dan 
beliau tidak mengisyaratkan bahwa hadits tersebut telah disebutkan sebe
lumnya. 

1794 Hasan: Telah disebutkan sebelumnya pada no. 868. 
1795 Diriwayatkan oleh Muslim, 2/890. 
1796 Dalam naskah C tercantum, j~ .:r" "orang yang dia tanggung", dan ini juga 

merupakan salah satu riwayat milik an-Nasa 'i. 
1797 Hasan ligbairihi. Diriwayatkan oleh an-Nasa'i dalam al-Kubra, 5/374. Syaikh 

kami berkata dalam al-Irwa ', 3/407, "Saya katakan, Para perawinya adalah 
orang-orang yang tsiqat, kecuali Wahb bin Jabir, karena dia adalah seorang 
yang tidak dikenal (maihul), sebagaimana dikatakan oleh an-Nasa 'i, dan tidak 
ada yang meriwayatkan darinya selain Abu Ishaq (al-Wustha min at-Tabi'in, 
w. 128 H). Adz-Dzahabi berkata, 'Dia hampir-hampir tidak dikenal....' Kemu-



Dan juga diriwayatkan oleh Muslim dengan lafazh, 
,., 
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"Apabila dia menahan nafkah dari orang yang dia kuasai."1798 

~978, Dari Jabir ., dia memarfu 'kannya (kepada Nabi), 

.~ .i.ili 'i :Jti ~jj ~:c J~I ~\11 ~ 
"Tentang wanita hamil yang ditinggal wafat suaminya, dia 

berkata, 'Tiada nafkah baginya'." 
Dirlwayatkan oleh al-Baihaqi, dan rawi-rawinya adalah tsiqat, tetapi 

beliau berkata, "Riwayat yang malvuzh adalah mauqqf."1799 Tidak adanya 

nafkah (baginya) telah dirlwayatkan secara shahih dalam hadits Fathimah 

binti Qais yang diriwa.yatkan oleh Muslim, sebagaimana telah disebutkan. 1800 

~979, Dari Abu Hurairah ., beliau berkata, Rasulullah ~ ber
sabda, 
~ O ., J ,;. { 0 O O o,..., 
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"Tangan yang paling atas lebih baik daripada tangan yang 
paling bawah. Hendaknya salah seorang dari kalian memulai 
dengan orang yang dia tanggung (nafkahnya). Seorang istri ber-

dian saya menemukan suatu syahid baginya dari jalan Isma'il bin Ayyasy, dari 
Musa bin Uqbah, dari Nafi', dari lbnu Umar secara marfu', yang diriwayatkan 
oleh ath-Thabrani, dan para perawinya seluruhnya tsiqat, sedangkan Ibnu 
Ayyasy hanyalah dikhawatirkan disebabkan jeleknya hafalannya dalam riwa
yatnya dari orang-orang Madinah seperti (riwayatnya dalam hadits) ini, maka 
dia bisa dijadikan sebagai syahid, sehingga hadits ini adalah hasan." 
Saya katakan, Wahb bin Jabir telah dinyatakan sebagai orang yang tsiqah 
oleh lbnu Ma'in, lbnu Hibban, dan al-Ijli; di mana disebutkan dalam al-]arh 
wa at-Ta'dil [9/23); dan at-Tahdzib [11/1601, bahwa ad-Darimi bertanya ke
pada lbnu Ma'in tentangnya, maka beliau menjawab, "Dia tsiqah." 

1798 Diriwayatkan oleh Muslim, 2/692. 
1799 Dhaif: Diriwayatkan oleh al-Baihaqi, 7 / 430, dan juga dinyatakan berillat di

sebabkan 'an'anah Abu az-Zubair, sebagaimana dalam Nashb ar-Rayah, 3/27 4. 
1800 Telah disebutkan sebelumnya pada no. 944. 



kata, 'Berilah aku makan a tau talaklah aku'." 
Diriwayatkan oleh ad-Daraquthni, dan sanadnya hasan.1801 

"Tentang seorang laki-laki yang tidak mendapatkan sesuatu 
untuk menafkahi keluarganya, dia berkata, 'Keduanya dipisah'." 

Diriwayatkan oleh Sa'id bin Manshur darl Sufyan, darl Abu az-Zinad, 

darlnya. 

Beliau (Abu az-Zinad) berkata, 

"Aku berkata kepada Sa'id, 'Sunnah?' Dia menjawab, 'Sun
nah'. '' Ini adalah mursal yang kuat.1802 

1801 Shahih: Diriwayatkan oleh ad-Daraquthni, 3/296-297. Syaikh kami berkata 
dalam al-Irwa', 3/317, "Sanadnyajayyid (baik). Akan tetapi, disebutkan dalam 
riwayat al-Bukhari bahwa Abu Hurairah ditanya tentang tambahan ini, apa
kah ia berasal dari Rasulullah *? Beliau menjawab, 'Tidak, ini dari kantong 
Abu Hurairah'." 
Saya katakan, Al-Mundziri berkata dalam at-Targhib, 2/13, "Mungkin per
kataan, ... J.l;!_:,.:1 Jfa 'Istrimu berkata .. .' adalah sisipan (mudra;) dari perkataan 
Abu Hurairah." Hal itu dikomentari oleh syaikh kami dalam Shahih at-Targhib, 
1/527, "An-Naji berkata, 116/2, 'Ia juga demikian dalam riwayat al-Bukhari, 
diungkapkan dengan tegas bahwa akhir hadits ini adalah sisipan.' Akan tetapi, 
beliau menyebutkan beberapa riwayat lain yang secara tegas menyatakan
nya marfu' (sampai sanadnya kepada Rasulullah *), maka silahkan Anda 
periksa sanad-sanadnya, karena ia tidaklah terlepas dari kelemahan dan ke
ganjilan (syadz); dan oleh karena itu, al-Ha:fizh menegaskan dalam al-Fat!i, 
9/501, bahwa yang benar adalah bahwa tambahan tersebut merupakan sisipan 
(mudra;)." 

1802 Dhaif: Diriwayatkan oleh Sa'id bin Manshur, 2/55. 
Saya katakan, Asy-Sya:fi'i berkata sebagaimana dalam Musnad beliau, 2/65, 
"Yang mendekati (kebenaran tentang makna) perkataan Sa'id, 'Sunnah', 
adalah Sunnah Rasulullah *·" 
Saya katakan, Diriwayatkan oleh ad-Daraquthni, 3/297; dan al-Baihaqi, 
7 /470, dari Abu Hurairah secara marfu', akan tetapi ia dinyatakan berillat 
berdasarkan apa yang telah dijelaskan oleh para ha:fizh, sebagaimana Anda 
melihatnya telah dijelaskan secara panjang lebar dalam al-Irwa ', 7 /229. 



~981, Dari Umar ~, 
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"Bahwa beliau menulis kepada para panglima pasukan 
tentang suami-suami yang pergi meninggalkan istri mereka agar 
para penglima pasukan itu memberi pilihan kepada mereka: 
memberi nafkah atau mentalak. Jika mereka mentalak, maka 
mereka (diharuskan) mengirim nafkah selama mereka menahan 
(istrinya)." 

Diriwayatkan oleh asy-Syaft'i, kemudian oleh al-Baihaqi dengan sanad 
hasan.1803 

~982, Dari Abu Hurairah ~, beliau berkata, 

4 ~ ;,;t :J"\j ~i~~ 0 x..c. ,~\ J" 0 J -- \,:; :J"l~ ~ .. fl\ J" 1 1:__" ;b--- .) " -- <.S -- -- -- 'r.J " - ') <.$:'"' " ,.Y-:-.) • 
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.~t c.Jt :J\j ~;~J ~~ 
"Seorang laki-laki datang kepada Nabi ~, dia berkata, 'Ya 

Rasulullah, aku mempunyai satu dinar?' Beliau ~ menjawab, 
'Infakkanlah ia untuk dirimu.' Dia berkata, 'Aku masih memiliki 
yang lain?' Beliau ~ menjawab, 'Infakkanlah ia untuk anakmu.' 
Dia berkata, 'Aku masih memiliki yang lain?' Beliau ~ menjawab, 
'Infakkanlah ia untuk istrimu.' Dia berkata, 'Aku masih memiliki 

1803 Shahih: Diriwayatkan oleh asy-Syafi'i, 2/65; dan al-Baihaqi, 7 / 469. 
Saya katakan, Hadits ini dinyatakan berillat oleh az-Zuhairi, karena adanya 
Muslim bin Khalid, dan ini merupakan sebuah kelalaian karena Muslim bin 
Khalid telah dimutaba'ah (didukung), di mana dia telah dimutaba'ah oleh 
Abdurrazzaq dalam al-Mushannaf, 7 /93, dan dia juga telah dimutaba'ah oleh 
Hammad bin Salamah, sebagaimana dalam al-'Ilal karya Ibnu Abi Hatim, 
1/ 406, sehingga sanadnya adalah shahih. Ini semua saya dapatkan dari at
Talkhish karya al-Hafizh, 4/10. Dan atsar tersebut dishahihkan oleh syaikh 
kami dalam al-Irwa ', 7 /228. 11 



yang lain?' Beliau ~ menjawab, 'lnfakkanlah ia untuk pelayan
mu.' Dia berkata, 'Aku masih memiliki yang lain?' Beliau ~ men
jawab, 'Kamu lebih tahu'. 11 

Diriwayatkan oleh asy-Syafi'i -dan lafazh tersebut adalah m.iliknya

dan Abu Dawud; serta diriwayatkan juga oleh an-Nasa'i dan al-Hakim dengan 

mendahulukan istri daripada anak.1864 

~983, Dari Bahz bin Hakim, dari bapaknya, dari kakeknya, 
beliau berkata, 

J J ~ =~-u-~i :J\; y~ µ =~..u .~i :J\i Y~i ~ ,~, Jr.J ½ :c..U 
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.yj½\j y)½I? ll~i :J\i y~? :~.H .~i :J\; y~? 
"Aku berkata, 'Wahai Rasulullah, kepada siapa aku berbuat 

baik?' Beliau ~ menjawab, 'Ibumu.' Aku berkata, 'Kemudian 
siapa?' Beliau ~ menjawab, 'lbumu.' Aku berkata, 'Kemudian 
siapa?' Beliau ~ menjawab, 'Ibumu.' Aku berkata, 'Kemudian 
siapa?' Beliau ~ menjawab, 'Bapakmu, kemudian orang yang 
paling dekat denganmu, lalu yang lebih dekat denganmu ( dari
pada yang setelahnya)'. 11 

Diriwayatkan oleh Abu Dawud dan at-Tirmidzi, dan beliau menghasan
kannya. 1805 

1804 Hasan: Diriwayatkan oleh asy-Sya:fi'i, 2/64; Abu Dawud, 2/132; an-Nasa'i, 
5/62; dan al-Hakim, 1/ 415; serta sanadnya dishahihkan oleh syaikh kami 
dalam al-Irwa ', 3/ 408. 
Catatan penting: Hanya saja dalam riwayat an-Nasa'i, istri didahulukan 
daripada anak, sebagaimana dinyatakan oleh az-Zuhairi. 

1805 Hasan: Diriwayatkan oleh Abu Dawud, 4/336; dan at-Trrmidzi, 4/309. Syaikh 
kami berkata dalam al-Misykah, 3/1379, "Sanadnya hasan." 





~984, Dari Abdullah bin Amr ~, 
,, ,, 
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"Bahwa seorang wanita berkata, 'Wahai Rasulullah, perut

ku ini <lulu adalah wadah bagi anakku ini, payudaraku adalah 
sumber rninumnya, dan pangkuanku adalah tempat berlindung
nya, dan sesungguhnya bapaknya mentalakku dan dia ingin 
mengambilnya dariku?' Rasulullah ffi bersabda kepadanya, 
'Kamu lebih berhak atasnya selama kamu belum menikah'." 

Diriwayatkan oleh Ahmad clan Abu Dawud, serta disbabibkao oleh al
Hakim.1806 

~985, Dari Abu Hurairah *, 

1806 Hasan: Diriwayatkan oleh Ahmad, 2/182; Abu Dawud, 2/283; dan al-Hakim, 
2/207. Syaikh kami berkata dalam al-Irwa ', 7 /244, "Al-Hakim berkata, 'Shahih 
sanadnya', dan adz-Dzahabi menyepakatinya. Saya katakan, Hadits ini hanya 
hasan saja, karena adanya perselisihan yang terkenal pada riwayat Amr bin 
Syu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya'." 



"Bahwa seorang wanita berkata, 'Wahai Rasulullah, suami
ku ingin pergi membawa anakku, padahal anakku ini telah 
memberi manfaat kepadaku, dia mengambil air untukku dari 
sumur Abu Inabah.' Lalu suaminya datang. Nabi ~ bersabda, 
'Nak, ini bapakmu dan ini ibumu. Peganglah tangan salah satu 
dari keduanya sekehendakmu.' Maka anak itu memegang tangan 
ibunya, lalu ibunya pun membawanya pergi." 

Diriwayatkan oleh Muslim dan Imam. yang Empat, serta dishahihkan 
oleh at-Tirmidzi.1807 

"Bahwa dia masuk Islam, sementara istrinya menolak ma
suk Islam, lalu Nabi ~ meminta sang ibu duduk di salah satu 
sudut, dan bapak duduk di sudut yang lain, dan mendudukkan 
anak di antara keduanya. Lalu anak tersebut cenderung kepada 
ibunya, maka Nabi ~ berdoa, 'Ya Allah, berilah petunjuk kepa
danya.' Lalu anak tersebut cenderung kepada bapaknya, maka 
bapaknya pun membawanya pergi." 

Diriwayatkan oleh Abu Dawud dan an-Nasa'i, serta dishahibkan oleh 
al-Hakim.1sos 

1807 Shahih: Diriwayatkan oleh Ahmad, 2/246; Abu Dawud, 2/283; an-Nasa'i, 
6/185; at-Tmnidzi, 3/638; dan Ibnu Majah, 2/787. Syaikh kami berkata dalam 
al-lrwa ', 7 /250, "(Ini adalah) sanad yang shahih." 

1808 Shahih: Diriwayatkan oleh Abu Dawud, 2/273; an-Nasa 'i, 6/185; dan al
Hakim, 2/206; serta dishahihkan oleh syaikh kami dalam Shahih Sunan an
Nasa 'i, 2/740. 



4{987~ Dari al-Bara' bin Azib ~, 

-~~, ;3J.:t ticl..1 :J\jj ,~\3;-;_? ~\~~~~I 0t 
"Bahwa Nabi ~ memutuskan putri Hamzah untuk bibinya, 

dan beliau bersabda, 'Bibi berkedudukan sama dengan ibu' .11 

Diriwayatkan oleh al-Bukhari1809
• 

Dan diriwayatkan pula oleh Ahmad dari hadits Ali [•]1810, 

Nabi ~ bersabda, 

"Anak perempuan itu bersama bibinya (saudara perempuan 
ibu) karena bibi adalah ibu. 111s11 

4{988~ Dari Abu Hurairah ., beliau berkata, Rasulullah ~ ber
sabda, 

,;. :;: J O O J ,,,,. ,;. .... ~ 
0
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"Apabila salah seorang dari kalian didatangi oleh pelayan
nya yang membawa makanan, apabila dia tidak mempersilah
kan pelayan tersebut duduk bersamanya, maka hendaknya dia 
mengambilkan satu a tau dua suap untuknya. 11 

Muttafaq 'alaih, dan lafazhnya adalah milik al-Bukharl.1812 

4{989~ Dari Ibnu Umar ~, dari Nabi ~, beliau bersabda, 
,,, 

,,,,,. ,,,,. (i~ 'lb,, 1-:·:. ,1~,, - 1-: ,,: 0 ,,,1,,, ~,,, 1-:!-::::.._,,, ~ •• !',,,,., ,,,~, 
I.,;>, l '~ _) \,;,.I C,....\.>..A.9 ,c...j l...o , 7-.>-~ ,o ..lb ~ 0 I ...0 ~ ¼-.. ,,,,. ...... ,,,,. '-,,..;:, • ;:._J",,,,.- .. ,... J ,,,,. • ,.,. 

1809 Diriwayatkan oleh al-Bukhari, 3/242. 
1810 Tambahan dari naskah C. 
1811 Shabih: Diriwayatkan oleh Ahmad, 1/98. Para perawinya adalah orang-orang 

yang tsiqat, dan dalam sanadnya terdapat 'an'anah Abu Ishaq. Namun, syaikh 
kami berkata dalam al-Irwa ', 7 /247, "Akan tetapi, hadits itu sendiri shahih 
karena syahid-syahidnya yang akan disebutkan nanti, dan karena ia memiliki 
jalan periwayatan lain dari Ali." 

1812 Diriwayatkan oleh al-Bukhari, 3/197; dan Muslim, 3/1284. 



"Seorang wanita diazab karena seekor kucing, wanita itu 
mengurungnya hingga mati, sehingga wanita tersebut masuk 
neraka karenanya, dia tidak memberinya makan dan tidak pula 
minum pada saat dia mengurungnya, dan dia tidak melepasnya 
makan serangga tanah." Muttafaq 'alaih.1813 

1813 Diriwayatkan oleh al-Bukhari, 4/215; dan Muslim, 4/1760. 



KITAB 
INA. YA· . . 

0" ~ ,' , , 

\.,"> .· ..• . ...... · · .•• 





"Tidak halal darah seorang Muslim yang bersaksi bahwa 
tidak ada tuhan yang (berhak disembah), kecuali Allah dan 
bahwa aku adalah Rasulullah, kecuali karena salah satu dari tiga 
perkara: orang yang sudah menikah yang berzina, (pembunuhan) 
nyawa dengan nyawa, dan orang yang meninggalkan agamanya 
yang memisahkan diri dari jamaah. 11 

Muttafaq 'alaih. 1814 

~991~ Dari Aisyah ~, dari Rasulullah ~, beliau bersabda, 
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"Tidak halal membunuh seorang Muslim, kecuali dengan 
satu dari tiga alasan: (Pertama), pezina muhshan, maka dia dira
jam. (Kedua), seorang laki-laki yang membunuh seorang Muslim 
dengan sengaja, maka dia dibunuh. Dan (ketiga), seorang laki
laki yang keluar dari Islam, lalu memerangi Allah dan RasulNya, 
maka dia dibunuh, atau disalib, atau diasingkan dari tanah air
nya." 

Diriwayatkan oleh Abu Dawud dan an-Nasa 'i, serta dishahihkan oleh 
al-Hakim.1s1s 

1814 Diriwayatkan oleh al-Bukhari, 9/6; dan Muslim, 3/1302-1303. 
1815 Shahih: Diriwayatkan oleh Abu Dawud, 4/126; an-N asa 'i, 8/23, dan lafazh ini 

adalah miliknya; dan al-Hakim, 4/367. Syaikh kami berkata dalam al-Irwa ', 
7 /254, "Saya katakan, Ini adalah sanad yang shahih berdasarkan syarat al
Bukhari dan Muslim." 



~9921 Dari Abdullah bin Mas'ud •, beliau berkata, Rasulullah 
~ bersabda, 

0 ., ~ 
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"Perkara pertama yang diputuskan di antara manusia pada 
Hari Kiamat adalah pada perkara darah." Muttafaq 'alaih. 1816 

~9931 Dari Samurah •, beliau berkata, Rasulullah ~ bersabda, 
0 
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"Barangsiapa membunuh hamba sahayanya, maka kami 
akan membunuhnya, dan barangsiapa memotong anggota badan 
hamba sahayanya, maka kami akan memotong anggota badan
nya." 

Diriwayatkan oleh Ahmad dan Imam yang Empat, serta dihasankan 

oleh at-Tirmidzi. Ia adalah riwayat al-Hasan al·Bashri dari Samurah, semen

tara mendeogarnya al-Hasan dari Samurah diperselisihkan (oleh ulama).1817 

Sedangkan dalam riwayat Abu Dawud dan an-Nasa 'i, 
-'\-:'o ,.., -: J-,,,,,. o ,, ,,,,.. -: o ,,,,. ,., 

.o . "~ o--½,,C ~ 0-4 .J 

"Barangsiapa yang mengebiri hamba sahayanya, maka kami 
akan mengebirinya." 

Al-Hakim menshahihkan tambaltan ini.1818 

1816 Diriwayatkan oleh al-Bukhari, 9/3; dan Muslim, 3/1304, dan lafazh ini adalah 
miliknya. 

1817 Dhaif: Diriwayatkan oleh Ahmad, 5/10; Abu Dawud, 4/176; an-Nasa 'i, 8/20; 
at-Tmnidzi, 4/26; dan Ibnu Majah, 2/888. Syaikh kami berkata sebagaimana 
dalam Hidayah ar-Ruwah, 3/380, "Saya katakan, Sanadnya dhaif, sebagai
mana hal itu terlihat dengan jelas; karena al-Hasan adalah al-Bashri yang 
merupakan seorang mudallis, dan dia telah meriwayatkan hadits ini dengan 
menggunakan ungkapan 'an'anah, sehingga kita tidak mengetahui siapakah 
orang yang telah menceritakan hadits ini kepadanya. Yang zahir, bahwa orang 
ini bukanlah orang yang tsiqah menurut al-Hasan sendiri, karena dia tidak 
mengamalkan hadits ini, bahkan dia menyelisihinya, di mana dia berkata, 
'Tidak ada hukum qishash antara orang merdeka dan hamba sahaya dalam 
masalah nyawa, dan tidak pula dalam masalah yang nilainya di bawah nyawa', 
sebagaimana diceritakan oleh at-Tmnidzi darinya." 

1818 Dhaif: Diriwayatkan oleh Abu Dawud, 4/176; an-Nasa 'i, 8/20; dan al-Hakim, 



~9943'> Dari Umar bin al-Khaththab ~, beliau berkata, Aku men
dengar Rasulullah ~ bersabda, 

.))½ ~~\ ~~ 1 
"Bapak tidak boleh diqishash dengan sebab (membunuh) 

anak." 
Diriwayatkan oleh Ahmad, at-Tirmidzi, dan lbnu Majah, serta disha

hihkan oleh lbnu al-Jarud dan al-Baihaqi. At-Tirmidzi berkata, "Hadits ini 

mudhtharib."1819 

"Aku berkata kepada Ali ~, 'Apakah Anda mempunyai 

4/368, dan di dalam sanadnya terdapat al-Hasan, dan dia telah meriwayatkan 
hadits ini dengan menggunakan ungkapan 'an'anah. Silahkan lihat catatan 
kaki sebelumnya. 

1819 Shahih lighairihi. Diriwayatkan oleh Ahmad, 1/16; at-Tirmidzi, 4/18; Ibnu 
Majah, 2/888; Ibnu al-Jarud, 2/199; dan al-Baihaqi dalam al-Ma'rifah, 12/40. 
Syaikh kami berkata dalam al-Irwa ', 7 /269, "Saya katakan, Ini adalah sanad 
yang para perawinya adalah tsiqat, hanya saja al-Hajjaj bin Arthah adalah se
orang mudallis, dan dia telah meriwayatkan hadits ini dengan menggunakan 
ungkapan 'an'anah .... Akan tetapi, dia telah dimutaba'ah oleh Muhammad bin 
'Ajlan dari Amr bin Syu'aib ... yang diriwayatkan oleh Ibnu al-Jarud, no. 788 
dan al-Baihaqi, 8/38. Saya katakan, Ini adalah sanad yang jayyi,d (baik); para 
perawinya semuanya adalah orang-orang yang tsiqat, dan pada Amr bin Abi 
Qais terdapat sedikit perbincangan yang tidak menurunkan haditsnya dari 
derajat hasan. Al-Hafizh az-Zaila'i telah menyebutkan dari al-Baihaqi bahwa 
beliau berkata, 'Ini adalah sanad yang shahih.' Dan sepertinya ini diriwayat
kan dalam kitab beliau, al-Ma'rifah karena saya tidak melihatnya dalam as
Sunan." 
Saya katakan, Hadits ini memang terdapat dalam al-Ma'rifah, sebagaimana 
telah saya sebutkan di atas. 



sesuatu berupa wahyu selain al-Qur'an?' Ali menjawab, 'Tidak, 
demi Dzat yang membelah biji-bijian dan menciptakan jiwa, ke
cuali pemahaman tentang al-Qur'an yang Allah berikan kepada 
seseorang dan sesuatu yang tercantum di dalam lembaran ini.' 
Aku bertanya, 'Apa yang tercantum di dalam lembaran itu?' Ali 
menjawab, 'Diyat, pembebasan tawanan, dan hendaknya seorang 
Muslim tidak dibunuh karena (membunuh) orang kafir' ." 

Diriwayatkan oleh al-Bukhari. 1820 

Dan diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Dawud dan an-Nasa 'i 
dari jalan lain dari Ali, dan beliau berkata di dalamnya, 

; J 
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"Darah orang-orang Mukmin itu setara. Orang terendah 
dari mereka berhak memberikan jaminan keamanan. Mereka 
satu tangan terhadap selain mereka. Seorang Mukmin tidak boleh 
dibunuh karena (membunuh) orang kafir, dan pemilik perjanjian 
tidak boleh dibunuh selama dalam (masa) perjanjiannya." 

Dishahihkan oleh al-Haldm. 1821 

~9963'> Dari Anas bin Malik ., 
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"Bahwa seorang budak wanita ditemukan dengan kepala 

yang telah dikepruk dengan dua batu, lalu orang-orang bertanya 
kepadanya, 'Siapa yang melakukan ini kepadamu? Fulan? Fulan?' 
Sampai mereka men ye but seorang Y ahudi, maka budak wanita 

1820 Diriwayatkan oleh al-Bukhari, 1/38, 4/84, dan 9/14, 16. 
1821 Shahih Jighairihi. Diriwayatkan oleh Ahmad, 1/119; Abu Dawud, 4/180; 

dan an-Nasa 'i, 8/19; serta dishahihkan oleh syaikh kami dalam al-Irwa ', 
7/265-266. 



tersebut mengangguk. Lalu Yahudi itu ditangkap, lalu dia me
ngaku, maka Rasulullah ~ memerintahkan supaya kepalanya 
dikepruk dengan dua batu." 

Mattafaq 'alaih, clan lafazhnya adalah milik Muslim. 1822 

~997, Dari Imran bin Hushain [•]1823, 
,.., ,,,,. J, J , ,.., 
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"Bahwa seorang anak dari keluarga miskin memotong te

linga anak dari keluarga kaya, lalu mereka datang kepada Nabi 
~, maka beliau tidak menjadikan sesuatu untuk mereka." 

Dirlwayatkan oleh Ahmad dan Imam yang Tiga dengan sanad sha
hih.1824 

~998, Dari Amr bin Syu'aib, dari bapaknya, dari kakeknya 
[•]1825, 
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"Bahwa seorang laki-laki menusuk lutut orang lain dengan 
tanduk, lalu yang ditusuk datang kepada Nabi ~ seraya berkata, 
'Lakukanlah qishash untukku.' Nabi ~ menjawab, 'Sampai kamu 
sembuh.' Kemudian dia datang lagi kepada Nabi ~ lalu berkata, 

1822 Diriwayatkan oleh al-Bukhari, 9/5, 6; dan Muslim, 3/1300. 
1823 Tambahan dari naskah A 
1824 Shahih: Diriwayatkan oleh Ahmad, 4/ 438; Abu Dawud, 4/196; dan an-Nasa'i, 

8/25. Syaikh kami berkata sebagaimana dalam Hidayah ar-Ruwah, 3/392, 
"Saya katakan, Sanadnya shahih berdasarkan syarat Muslim." 
Catatan penting: Hadits ini tidak saya lihat dalam riwayat at-Tirmidzi. 

1825 Tambahan dari naskah A 



'Lakukanlah qishash untukku.' Lalu Nabi ~ melakukan qishash 
untuknya, kemudian dia datang lagi seraya berkata, 'Wahai 
Rasulullah, aku pincang.' Beliau ~ bersabda, 'Aku telah mela
rangmu (terburu-buru), tetapi kamu tidak menurutiku, maka 
semoga Allah menjauhkanmu, dan pincangmu sia-sia.' Kemu
dian Rasulullah ~ melarang dilakukannya qishash disebabkan 
Iuka sehingga pihak yang terluka itu sembuh." 

Diriwayatkan oleh Ahmad dan ad-Daraquthni. Hadits ini dinyatakan 

memilild cacat karena mursal 1826 

"Dua orang wanita Hudzail berkelahi, salah seorang dari 
mereka melempar yang lain dengan batu, sehingga dia mem
bunuhnya dan janin yang dikandungnya. Lalu mereka meng
adukan kepada Rasulullah ~, maka Rasulullah ~ memutuskan 
bahwa diyat janinnya adalah ghurrah hamba sahaya laki-laki atau 
perempuan. Rasulullah ~ menetapkan diyat wanita itu dipikul 
oleh 'aqilahnya 1827 dan memberikan warisannya kepada anaknya 

1826 Shahih lighairihi Diriwayatkan oleh Ahmad, 2/217 dan ad-Daraquthni, 
3/88 dan lafazh ini adalah miliknya, serta dishahihkan oleh syaikh kami 
dalam al-Irwa ', dan beliau menyebutkan jalan-jalan periwayatan dan syahid
syahidnya, serta beliau mengutip perkataan lbnu at-Turkumani dalam al
Jauhar an-Naqi, 8/67, "Maka ini adalah suatu perkara yang telah diriwayat
kan dari banyak jalan yang satu sama lain saling menguatkan." 

1827 (Yakni, keluarganya yang berkedudukan sebagai ashabahnya. LlhatFath al
Bari, 12/253. Ed.T.). 



dan yang bersama mereka.' Hamal bin an-Nabighah al-Hudzali 
berkata, 'Wahai Rasulullah, bagaimana bisa kita memberi ganti 
rugi kepada orang yang tidak minum dan tidak makan, tidak 
berbicara dan tidak berteriak? Semestinya orang seperti itu tidak 
diberi ganti rugi.' Maka Rasulullah ~ bersabda, 'Orang ini ter
masuk saudara para dukun.' Karena sajak yang diucapkannya. 11 

Muttafaq 'alaih. 1828 

Diriwayatkan juga oleh Abu Dawud dan an-Nasa 'i dari 
hadits lbnu Abbas, 
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"Bahwa Umar • bertanya, 'Siapa yang menyaksikan kepu

tusan Rasulullah ~ tentang janin?"' Perawi berkata, "Maka Haml 
bin an-Nabighah berkata, 'Dulu aku (suami) di antara dua wa
nita, lalu salah seorang dari keduanya memukul yang lain ... 1•

11 

Beliau menyebutkannya secara ringkas, dan disbahihkan oleh lbnu 

IDbban dan al-Haldm.1829 

1828 Diriwayatkan oleh al-Bukhari, 7 /175-176; dan Muslim, 3/1310. 
1829 Shahih: Diriwayatkan oleh Abu Dawud, 4/191; an-Nasa 'i, 8/21; Ibnu Hibban, 

13/379; dan al-Hakim, 3/575; serta dishahihkan oleh syaikh kami dalam 
Shahih Sunan Abi Dawud, 3/865. 
Catatan penting: Mereka menambahkan di akhirnya, 4-! Jili ,:ii., "dan agar 
dia dibunuh karenanya". Syaikh kami berkata dalam Shahih Mawarid azh
Zham 'an, 2/70, ''Tambahan yang tidak terjaga (ghairu mahfuzh)." 
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"Bahwa ar-Rubayyi' binti an-Nadhr -bibinya (Anas)- me
matahkan gigi depan seorang gadis, maka mereka (keluarganya) 
meminta maaf kepadanya, tetapi keluarga si gadis menolak, lalu 
mereka menawarkan diyat, tetapi keluarganya juga menolak, 
maka mereka mendatangi Rasulullah 51;, mereka juga menolak, 
kecuali qishash, Rasulullah 51; pun memerintahkan qishash. Anas 
bin an-Nadhr berkata, 'Wahai Rasulullah, apakah gigi depan ar
Rubayyi' akan dipatahkan? Tidak, demi Dzat yang mengutusmu 
dengan kebenaran, gigi depannya jangan dipatahkan.' Rasulullah 
51; bersabda, 'Wahai Anas, kitab Allah (menentukan hukum) 
qishash.' Akhirnya keluarganya (si gadis) rela, lalu mereka pun 
memaafkan. Maka Rasulullah 51; bersabda, 'Sesungguhnya di 
antara hamba-hamba Allah terdapat orang yang seandainya dia 
bersumpah dengan (Nama) Allah, niscaya Allah memenuhinya'." 

Muttafaq 'alaih, clan lafazhnya adalah milik al-Bukharl.1830 

~1001~ Dari Ibnu Abbas~, beliau berkata, Rasulullah 51; ber
sabda, 
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"Barangsiapa yang terbunuh dalam kerusuhan atau keja
dian saling lempar dengan batu, cambuk, atau tongkat, maka 
diyatnya adalah diyat pembunuhan yang salah. Barangsiapa yang 
dibunuh secara sengaja, maka (hukumnya) qishash. Barangsiapa 
menghalanginya, maka dia akan ditimpa laknat Allah." 

Diriwayatkan oleh Abu Dawud, an-Nasa'i, dan lbnu Majah dengan 

sanad kuat. 1831 

1830 Diriwayatkan oleh al-Bukhari, 6/29; dan Muslim, 3/1302. 
1831 Shahih: Diriwayatkan oleh Abu Dawud, 4/183; an-Nasa'i, 8/39, 40 dan lafazh 

ini adalah miliknya; dan lbnu Majah, 2/880. Syaikh kami berkata sebagai
mana dalam Hidayah ar-Ruwah, 3/382, "Saya katakan, Ini adalah sanad yang 
shahih." 



"Jika seseorang memegangi orang lain, lalu ada orang lain 
yang membunuhnya, maka yang membunuh dibunuh, dan yang 
memegangi ditahan. 11 

Dirlwayatkan oleh ad-Daraquthni secara maushuJ dan mursal, serta 

dishahihkan oleh lbnu al-Qaththan. Para perawinya tsiqat, hanya saja al
Baihaqi menguatkan rlwayat yang mursal. 1832 

"Bahwa Nabi ~ membunuh seorang Muslim dengan (sebab 
pembunuhan) mu 1ahad1833, dan beliau bersabda, 1Akulah orang 
yang paling berhak memenuhi jaminan keamanannya1 

•
11 

Dirlwayatkan oleh Abdurrazzaq seperti demikian secara mursal, dan 

dirlwayatkan oleh ad-Daraqulhni secara maushul deogan menyebutkan lbnu 

Umar padanya, namun sanad rlwayat maushuJ sangat lemah.1834 

1832 Shahih: Diriwayatkan oleh ad-Daraquthni, 3/140; dan al-Baihaqi, 8/50. Syaikh 
kami berkata sebagaimana dalam Hidayah ar-Ruwah, 3/384, "Saya katakan, 
Sanadnya shahih; seluruh perawinya adalah orang-orang tsiqat dari kalangan 
para perawi ash-Shahih, namun al-Baihaqi menyatakannya berillat disebab
kan mursal, dan hal itu dibantah oleh Ibnu at-Turkumani." Saya katakan, 
Dan teks perkataan Ibnu at-Turkumani dalam al-Jauhar an-Naqi, 8/50 adalah, 
"Saya katakan, Ibnu al-Qaththan telah menshahihkan status kema,jit'annya, 
dan beliau berkata, 'Isma'il (bin Umayyah, w. 144 H) termasuk orang yang 
tsiqah, maka perkataannya yang sekali waktu menyatakan hadits ini maifu' 
dan pada kali yang lain dia menyatakannya mursal, bukanlah termasuk ke
goncangan (mudhtharib); karena boleh saja bagi seorang hafizh untuk me
riwayatkan hadits secara mursal ketika mengulang pelajaran, lalu apabila 
dia ingin menyampaikan hadits, maka dia meriwayatkannya dengan sanad." 

1833 (Y akni orang kafir yang mengadakan perjanjian dengan kaum Muslimin. 
Ed.T.). 

1834 Dhaif jiddan. Diriwayatkan oleh Abdurrazzaq, 10/101; dan ad-Daraquthni, 
3/134, dan beliau berkata, ''Tidak ada yang meriwayatkannya secara musnad 



~1004, Dari lbnu Umar ~, beliau berkata, 

-~ 
1
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11Seorang anak dibunuh dengan cara rahasia (tanpa dike
tahui siapa pembunuhnya), maka Umar berkata, 'Seandainya 
penduduk Shan'a' berpartisipasi dalam membunuhnya, niscaya 
aku akan membunuh mereka karenanya' .11 

Diriwayatkan oleh al-Bukhari. 1835 

~1005, Dari Abu Syuraih al-Khuza'i, beliau berkata, Rasulullah 
~bersabda, 
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.9?~jl ,J.WI 
11Barangsiapa yang keluarganya dibunuh setelah ucapanku 

ini, maka keluarganya di antara dua pilihan: Mengambil diyat 
atau membunuh. 11 

Diriwayatkan oleh Abu Dawud dan an-Nasa 'i1836
, dan asalnya di ash

Shahlhain darl hadits Abu Hur.drah dengan malmanya.1837 

selain Ibrahim bin Abu Yahya, dan dia ini adalah seorang yang ditinggalkan 
haditsnya (matruk al-hadits), dan yang benar adalah dari Rabi'ah, dari lbnu 
al-Bailamani secara mursal dari Nabi ~. sedangkan [Abdurrahman] lbnu al
Bailamani (al-Wustha min at-Tabi'in) adalah seorang yang dhaif dan tidak 
bisa dijadikan hujjah, apabila dia meriwayatkan hadits secara maushul (ber
sambung sanadnya), maka bagaimana dengan status hadits yang dia riwa
yatkan secara mursal (terputus sanadnya) ?!" Silahkan lihat al-Fatl1., 12/262. 

1835 Diriwayatkan oleh al-Bukhari, 9/10. 
1836 Shahih: Diriwayatkan oleh Abu Dawud, 4/172. Syaikh kami berkata dalam 

al-Irwa ', 7 /277, "Saya katakan, Hadits ini sesuai dengan syarat al-Bukhari 
dan Muslim." 

1837 Diriwayatkan oleh al-Bukhari, 9/6; dan Muslim, 2/988. 



"Bahwa Nabi ~ menulis kepada penduduk Yaman ... " lalu 
beliau menyebutkan hadits tersebut, dan di dalamnya, "Sesung
guhnya barangsiapa yang terbukti membunuh seorang Mukmin 
yang tidak bersalah, maka (ketentuan hukumnya) adalah qishash, 



kecuali jika wali korban merelakan.1838 Sesungguhnya pada jiwa 
terdapat diyat seratus ekor unta,1839 pada hidung yang dipotong 
terdapat diyat,1840 pada lidah terdapat diyat, pada dua bibir ter
dapat diyat, pada kemaluan terdapat diyat, pada dua buah pelir 
terdapat diyat, pada tulang sulbi terdapat diyat, pada sepasang 
mata terdapat diyat, 1841 pada satu kaki terdapat setengah diyat,1842 

pada ma'mumah terdapat sepertiga diyat,1843 pada ja'ifah terdapat 
sepertiga diyat,1844 pada munaqqilah terdapat diyat lima belas ekor 
unta,1845 pada masing-masing jari tangan dan kaki terdapat diyat 
sepuluh ekor unta,1846 pada gigi terdapat diyat lima ekor unta,1847 

pada mudhihah terdapat diyat lima ekor unta,1848 dan sesungguh
nya seorang laki-laki dibunuh dengan (sebab pembunuhan) pe
rempuan,1849 dan bagi pemilik emas seribu dinarl8S01

• 
1118s1 

Diriwayatkan oleh Abu Dawud dalam al-MarasiJ, an-Nasa 'i, lbnu Khu

zaimah, lbnu IDbban, lbnu al-Jarud, dan Ahmad1852
, dan mereka berselisih 

1838 Syaikh kami berkata daiam Shahih al-Mawarid, 1/352, "Shahih lighairihi." 
1839 Dishahihkan oieh syaikh kami dalam al-lrwa ', 7 /300 karena adanya syahid 

baginya dari hadits lbnu Umar. 
1840 Dishahihkan oieh syaikh kami dalam ash-Shahihah, 4/653. 
1841 Dihasankan oieh syaikh kami dalam al-Irwa ', 7 /314, dan di dalamnya dise-

butkan diyat mata, Jdl :r ,:,~ ~I _)j "Pada mata, (diyatnya) lima puluh 
unta." , " , · 

1842 Syaikh kami berkata daiam Shahih al-Mawarid, 1/352, "Shahih lighairihi." 
1843 Dishahihkan oieh syaikh kami daiam al-Irwa ', 7 /327. 
1844 Dishahihkan oieh syaikh kami daiam al-Irwa ', 7 /329. 
1845 Dishahihkan oieh syaikh kami dalam al-lrwa ', 7 /326. 
1846 Dishahihkan oieh syaikh kami daiam al-Irwa ', 7 /319. 
1847 Dishahihkan oieh syaikh kami dalam al-lrwa ', 7 /320. 
1848 Dishahihkan oieh syaikh kami daiam al-Irwa ', 7 /325. 
1849 Syaikh kami berkata daiam Shahih al-Mawarid, 1/352, "Shahih lighairihi." 
1850 Dihasankan oieh syaikh kami daiam Shahih Mawarid azh-Zham 'an, 1/352 

karena adanya syahid baginya dari Umar secara mauquf 
1851 (Ma 'mumah adalah Iuka yang sampai pada otak atau Iapisan tipis di atasnya. 

]a 'ijah adaiah Iuka yang sampai ke daiam rongga perut atau rongga tubuh 
Iainnya. Munaqqilah adaiah Iuka yang memperlihatkan dan memecahkan 
tuiang kepaia. Mudhihah adaiah Iuka yang memperlihatkan tuiang kepaia, 
namun tidak sampai memecahkannya. Seribu dinar setara dengan 4.250 gram 
emas. Lihat Subul as-Salam, 2/356; dan Taudhih al-Ahkam min Bulugh al
Maram, 6/131-133. Ed. T.). 

1852 Syaikh kami berkata dalam al-Irwa ', 7 /314, "Menisbatkan hadits ini kepada 



tentang kuhahlhannya. 1853 

~1007~ Dari lbnu Mas'ud ., dari Nabi ~, beliau bersabda, 
? ,,,,,, ,:;:; ,,,,,, 0 ~ 0 us -:- 0,: ,,,,,, ,~i;.. ,: 0, ~ , '~ -:- 0, l -l.:~\ ~\ 
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"Diyat pembunuhan yang salah adalah seperlima: Dua puluh 
hiqqah, dua puiuhjadza'ah, dua puluh banat makhadh, dua puluh 
banat labun, dan dua puluh bani labun." 

Dirlwayatkan oleh ad-Daraqutbni. 

Ahmad adalah keliru; karena beliau tidak menyebutkan satu hadits pun da
lam al-Musnad hadits Amr bin Hazm." 

1853 Shahih lighairibi Diriwayatkan oleh Abu Dawud dalam al-Marasil, hal. 
213-214; an-Nasa'i, 8/57; Ibnu al-Jarud, hal. 296; clan Ibnu Hibban, 14/506. 
Syaikh kami berkata dalam al-lrwa ', 1/158, "Dhaif; di dalam sanadnya ter
dapat Sulaiman bin Arqam, clan dia seorang yang dhaif sekali. Sebagian 
perawi telah keliru, di mana dia menyebutnya dengan nama 'Sulaiman bin 
Dawud', clan dia adalah al-Khaulani, seorang yang tsiqah. Atas dasar itu, maka 
sebagian ulama berpraduga salah pada status keshahihannya .... " Silahkan 
lihat al-lrwa ', 7 /268. 
Saya katakan, Dan diriwayatkan oleh Malik dalam al-Muwaththa ', 2/849 
dengan sanad yang shahih mursal, clan penggalan-penggalannya memiliki 
beberapa syahid yang dishahihkan oleh syaikh kami dalam al-Irwa ', clan saya 
telah mengisyaratkan kepada penggalan-penggalan ini pada tempat-tempat
nya, clan syaikh kami berkata dalam Shahih al-Mawarid, 1/349, "Ahmad 
pemah ditanya tentang hadits Amr bin Hazm tentang sedekah, apakah hadits 
tersebut shahih? Maka beliau menjawab, 'Saya berharap hadits tersebut 
shahih.' Demikian tercantum dalam Masa 'il al-Baghawi, hal. 5 (berdasarkan 
naskah yang ada pada saya). 11 

Saya katakan, Hal itu disebabkan syahid-syahidnya, clan syahid-syahid ini 
-atau sebagian besarnya- telah ditakhrij pada bab-babnya yang sesuai de
ngannya dalam kitab saya, al-Irwa ' clan kitab lainnya, clan tidak ada ruang 
untuk mengisyaratkan kepadanya di sini pada komentar yang ringkas se
macam ini, sebagaimana hal itu terlihat secara jelas. Syaikh Syu'aib telah 
melakukan hal yang bagus dalam mentakhrij hadits ini dari beberapa jalan 
periwayatan di bawah setiap penggalan dari penggalan-penggalan hadits ini 
dalam komentar beliau terhadap al-Ihsan, 14/500-510, lalu beliau menyebut
kan beberapa faidah dengan sangat baik, maka semoga Allah memberi ba
lasan yang baik kepada beliau. 



Diriwayatkan juga oleh Imam yang Empat dengan lafazh, 

~
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"Dua puluh bani makhadh1854 sebagai ganti dua puluh bani 

labun." 
Sanad yang pertama lebih kuat.1855 Diriwayatkan juga oleh lbnu Abi 

Syaibah dari jalan lain secara mauqqf, dan ia lebih shahih daripada riwayat 
yang marjd.1856 

1854 (Hiqqah adalah unta betina yang telah genap berumur tiga tahun dan masuk 
tahun keempat ]adza'ah adalah unta betina yang telah genap berumur empat 
tahun dan masuk tahun kelima. Banat makhadh adalah unta betina yang 
telah genap berumur satu tahun dan masuk tahun kedua. Bani makhadh 
adalah unta jantan yang telah genap berumur satu tahun dan masuk tahun 
kedua. Banat labun adalah unta betina yang telah genap berumur dua tahun 
dan masuk tahun ketiga. Bani labun adalah unta jantan yang telah genap 
berumur dua tahun dan masuk tahun ketiga. Llhat Taudhih al-Ahkam min 
Bulugh al-Maram, 6/135-136. Ed. T.). 

1855 Dhaif: Diriwayatkan oleh ad-Daraquthni, 3/173; Abu Dawud, 4/184; an
Nasa 'i, 8/43; at-Tirmidzi, 4/10; dan Ibnu Majah, 2/879. Syaikh kami berkata 
sebagaimana dalam Hidayah ar-Ruwah, 3/389, "Saya katakan, Padanya ter
dapat 'an'anah dari al-Hajjaj bin Arthah dan perbedaan lafazh darinya, seba
gaimana telah dijelaskan oleh ad-Daraquthni dalam Sunan beliau, hal. 361-
362." 

1856 Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah, 5/346, dan ad-Daraquthni menghasan
kan riwayat yang mauquf, 3/172. 
Saya katakan, lbnu al-Mulaqqin berkata dalam al-Badr al-Munir, sebagai
mana dalam Khulashahnya, 2/268, "Imam ar-Rafi'i berkata, 'Diriwayatkan 
secara mauquf (berhenti sanadnya) pada Abdullah bin Mas'ud.' Saya katakan, 
Itulah yang benar menurut mereka, sebagaimana telah ditegaskan ad-Dara
quthni dan al-Baihaqi, namun lbnu al-Jauzi menyelisihinya, di mana beliau 
lebih cenderung untuk menshahihkan riwayat yang marfu' (sanadnya sampai 
kepada Nabi ~).' Dan syaikh kami mendhaifkan riwayat yang marfu' dan 
juga yang mauquf dalam Dha'if Sunan Abi Dawud, hal. 45M58. Al-Hafizh 
berkata dalam ad-Dirayah, 1/251, 'Dan diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah 
dari jalan Ashim bin Dhamrah, dari Ali, dan sanadnya hasan, hanya saja di
perselisihkan padaAbu Ishaq'." 
Saya katakan, Atsar Ali ini dikomentari oleh syaikh kami sebagaimana 
dalam Hidayah ar-Ruwah, 3/393, "Saya katakan, Dan diriwayatkan oleh Abu 
Dawud, no. 4551 dan 4552, dan sanadnya hasan kalau tidak ada 'an'anah dari 
Abu Ishaq as-Sabi'i, karena dia biasa melakukan tadlis." 



Diriwayatkan juga oleh Abu Dawud dan at-Tirmidzi dari 
jalan Amr bin Syu'aib, dari bapaknya, dari kakeknya, dia me
nyatakannya marfu' kepada Nabi ~, 

,, ,, 
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"Diyat itu terdiri dari tiga puluh hiqqah, tiga puluhjadza'ah 
dan empat puluh khalifah, (yakni unta) yang di perutnya ada 
janinnya. 111ss7 

"Sesungguhnya orang yang paling takabur bagi Allah ada
lah tiga orang: Orang yang membunuh di (tanah) Haram Allah, 
atau membunuh yang bukan pembunuhnya, atau membunuh 
karena dendam jahiliyah." 

Diriwayatkan oleh lbnu Hibban di dalam suatu hadits yang beliau 
shahibkan,1858 ldan asalnya ada dalam rlwayat al-Bukhari yang bersumber 

1857 Hasan: Diriwayatkan oleh Abu Dawud, 4/184 dan at-Tirmidzi, 4/11. Syaikh 
kami berkata dalam al-Irwa ', 7 /259, "At-Tirmidzi berkata, 'Hadits hasan 
gharib.' Saya katakan, Dan hadits tersebut memang benar sebagaimana yang 
beliau (at-Tirmidzi) katakan, dan beliau tidak menshahihkannya -wallahu 
a'lam- karena adanya perselisihan yang terkenal pada riwayat Amr bin Syu'aib, 
dari ayahnya, dari kakeknya." 
Saya katakan, Az-Zuhairi berkata, "Dalam riwayat keduanya tidak terdapat 
kalimat yang terakhir." 
Saya katakan, Yakni kalimat, uS{;l 4-;~:;, "Yang di dalam perutnya ada 
janin anaknya." Dan ia memang benar seb'agaimana yang beliau katakan, 
hanya saja kalimat ini terdapat dalam riwayat lain pada Abu Dawud, 4/185 
dari hadits lbnu Amr, dan ia akan disebutkan oleh penulis sebentar lagi. 

1858 Hasan: Diriwayatkan oleh lbnu Hibban, 13/342 dari jalan Mujahid, dari lbnu 
Umar; demikian yang tercantum dalam Shahih Ibni Hibban dan dalam ketiga 
manuskrip. Az-Zuhairi mengklaim bahwa itu salah tulis, yang benar adalah 
"lbnu Amr"; dan selanjutnya beliau menyebutkannya dalam matan Bulugh 
al-Maram, "lbnu Amr". Saya tidak memandang bagus perubahan yang di
lakukan oleh beliau terhadap naskah Bulugh al-Maram ini; karena ia ber
tentangan dengan naskah manuskrip, dan karena al-Hafizh sendiri telah 



darl hadits lbnu Abbasl.1859 

~1009~ Dari Abdullah bin Amr bin al-Ash i;$'i bahwa Rasulullah 
~ bersabda, 
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"Ketahuilah, bahwa diyat pembunuhan yang salah, yang 
menyerupai kesengajaan -yakni yang terjadi dengan cambuk 
dan tongkat- adalah seratus ekor unta, di antaranya empat puluh 
unta yang di dalam perutnya ada anaknya (bunting)." 

Diriwayatkan oleh Abu Dawud, an-Nasa'i, dan lbnu Majah, serta di-
11;hahihkau oleh lbnu Hibban.1860 

menyebutkan hadits ini sebagaimana dalam It!J:.af al-Maharah bi al-Fawa 'id 
al-Mubtakarah min Athraf al-Asyarah, 8/630 dari Musnad lbnu Umar. Ya, 
memang hadits ini telah diriwayatkan oleh Ahmad, 2/179 dan sejumlah ahli 
hadits dari jalan Amr bin Syu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya, dan dihasan
kan oleh syaikh kami dalam al-Irwa ', 7 /265, kemudian saya melihat syaikh 
kami berkata dalam Shahih Mawarid azh-Zham 'an, 2/150, "Dan hadits ini 
di sana -sebagaimana di sini- berasal dari hadits lbnu Umar sebagaimana 
Anda lihat, dan demikian juga dalam al-Ihsan pada dua tempat, lalu di sini 
ad-Darani merubahnya menjadi 'Ibnu Amr'! Hal itu bukanlah apa-apa, selain 
bahwa hadits ini dalam referensi-referensi yang disebutkan oleh beliau ber
asal dari hadits lbnu Amr dari jalan Amr bin Syu'aib, dan itu pun dengan 
lafazh yang berbeda dengan lafazh yang disebutkan di sini!" 

1859 Tambahan dari naskah A, sedangkan lafazhnya dalam riwayat al-Bukhari, 
9 /7 berbunyi, 
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"Orang yang paling dibenci oleh Allah ada tiga: Orang yang melanggar ke
hormatan di tanah suci, orang yang menginginkan jalan hidup jahiliyah dalam 
Islam, dan orang yang menuntut darah seseorang tanpa haq untuk mengalir
kan darahnya." 

1860 Shahih: Diriwayatkan oleh Abu Dawud, 4/185; an-Nasa 'i, 8/ 40; lbnu Majah, 
2/877; dan lbnu Hibban, 13/365. Syaikh kami berkata dalam al-lrwa ', 7 /256, 
"Saya katakan, Ini adalah sanad yang shahih; para perawinya semuanya 
tsiqah." 



~1010, Dari lbnu Abbasi$, dari Nabi ffi, beliau bersabda, 
• • ,,,,~.,,1,,,,~,,,, ~. I .• ,,,, Ji1,,,,,,,, • , ,,,, • , -r .l! , Q , ,-.A,,J - s:, 0 ,,).,Jb Q O ,,).,Jb . •;J ,,,.. ~· .. ~,,,...,.,,_;.,...,,,... 

"Ini dan ini sama (hukumnya), -maksudnya jari kelingking 
dan ibu jari-." Dirlwayatkan oleh al-Bukharl.1861 

Sedangkan pada riwayat Abu Dawud dan at-Tirmidzi, 
,,,,, ,,,,,., ,,,.. t, 0 ,;, o,... 

-~Ir, ~__:,..1l\j (}~ll ,~ly, 0\i: '1\j ,~ly, bw, '11 

"Jari-jari itu sama, gigi itu sama,1862 gigi depan dan geraham 
adalah sama. "1863 

Dan dalam riwayat lbnu Hibban, 
<>1J O ,,,,, 0 t J 

• ,,,, 
0 I -le:'.', 1. '11 -: Ji~,,,, :~I,,,,,,,, · ~ 1 ~ "''I,,,, · 0 .:i::JI w,I .;:;.) 

~~ ~ q:,,,,; ~ .P- ~ ~--t'.J 0 " ~ ",,,, 
"Diyat jari kedua tangan dan kaki itu sama; sepuluh unta 

untuk masing-masing jari. "1864 

~1011, Dari Amr bin Syu1aib, dari bapaknya, dari kakeknya, 
beliau menyatakannya marfu' kepada Nabi ffi, beliau bersabda, 

-~ Ll:>,,,,,-:1-:-::·;\.:j\;..~;wl.}~,\j·'·,,,, ~~ ~.~~ ~,,,,, ~-~~ ~,,,, 
~ -'4-9 ~ _) . '.J...r° ;, ,,,, ;. u---:; r _J • • o-.o 

"Barangsiapa yang mengaku mampu mengobati, padahal 
dia tidak diketahui mampu mengobati, lalu dia menghilangkan 
nyawa dan yang lebih ringan darinya, maka dia bertanggung 
jawab." 

1861 Diriwayatkan oleh al-Bukhari, 9/10. 
1862 Kata ;1.r- "sama" tidal{ tercantum dalam naskah B. 
1863 Shahih: Diriwayatkan oleh Abu Dawud, 4/188. Syaikh kami berkata dalam 

al-Irwa ', 7 /321, "Saya katal{an, Ini adalah sanad yang shahih berdasarkan 
syarat al-Bukhari." 
Catatan penting: Saya tidak melihat hadits ini dalam riwayat at-Tirmidzi 
dengan lafazh ini, dan silahkan lihat al-Fath_, 12/225. 

1864 Shahih: Diriwayatkan oleh lbnu Hibban, 13/366, dan disandarkan oleh al
Hafizh dalam at-Talkhish, 2/287 kepada at-Tirmidzi dan Ibnu Hibban, dan 
itu lebih baik; karena ia juga terdapat dalam riwayat at-Tirmidzi, 4/13. Syaikh 
kami berkata dalam al-Irwa ', 7 /317, "Saya katal{an, Sanadnya shahih; para 
perawinya tsiqat." 



Diriwayatkan oleh ad-Daraquthni dan dishahihkan oleh al-Hakim, 

dan hadits ini juga terdapat daiam rlwayat Abu Dawud, an-Nasa 'i, dan selain 

mereka berdua, hanya saja yang meriwayatkannya secara mursal lebih kuat 

daripada yang meriwayatkannya secara mausltul. 1865 

~1012~ Juga dari beliau (Amr bin Syu'aib, dari bapaknya, dari 
kakeknya), bahwa Nabi ~ bersabda, 

. 1.'11 -: ~ .~ ~ .~ · , ........ i\ · 
l/5-, ~ ~ ~ ~~ ~ 

"Pada mudhihah, (diyatnya) masing-masing lima unta. 11 

Dirlwayatkan oleh Ahmad dan Imam yang Empat. 

Ahmad menambahkan, 

-Jii' ~ ~ ~ ~ :!~ &~'l\j 
"Jari-jari sama (diyatnya), masing-masing sepuluh unta." 
Dishahihkan oleh lbnu Khuzaimah dan lbnu al-Jarud.1866 

~1013~ Juga dari beliau (Amr bin Syu'aib, dari bapaknya, dari 
kakeknya), Rasulullah ~ bersabda, 

-=. \ • j I I ~ ~- { • . - ~ jJ I I ~i H ~ -~.::-" u--~ ~.... u- u--.... .... 

"Diyat ahli dzimmah adalah setengah diyat kaum Muslimin." 
Dirlwayatkan oleh Ahmad dan Imam yang Empat. 

1865 Hasan lighairihi. Diriwayatkan oleh Abu Dawud, 4/195; an-N asa 'i, 8/52; 
ad-Daraquthni, 3/196; dan al-Hakim, 4/212. 
Saya katakan, Sanadnya dhaif, namun hadits ini memiliki syahid dalam 
riwayat Abu Dawud, no. 4587, sebagaimana dikatakan oleh syaikh kami dalam 
ash-Shahihah, 2/227, kemudian beliau menutup pembahasannya dengan 
perkataan beliau, "Akan tetapi, hadits ini adalah hasan dengan disatukannya 
dua sanad ini." 

1866 Shahih lighairihi Diriwayatkan oleh Ahmad, 2/189, 215; Abu Dawud, 
4/190; an-Nasa'i, 8/57; at-Tirmidzi, 4/13; Ibnu Majah, 2/886; dan lbnu al
Jarud, 2/198. Syaikh kami berkata sebagaimana dalam Hidayah ar-Ruwah, 
3/387, "Demikian juga at-Tirmidzi, no. 1390 telah meriwayatkan penggalan 
yang pertama dari hadits ini, dan beliau berkata, 'Hadits hasan', dan dalam 
sebagian naskah, 'Hasan shahih.' Saya katakan, 'Hadits tersebut memang 
benar sebagaimana yang beliau (at-Trrmidzi) katakan, dan saya telah men
takhrijnya dalam al-Irwa ', no. 2285'." 



Lafazh Abu Dawud, 

.)..1 ~:? ~ +i1;j1 ~:? 

"Diyat Mu'ahad adalah setengah diyat orang merdeka."1867 

Riwayat an-Nasa 'i, 
., J J ~ 0 J 

_1-:"-:~ ~ ~\ il:: :-- 1.!..._:::\\ 1~;:_ 1~ .. ;\ 0 
... 1\ 1~;:_ ~-- ~ c-."";; <..s> i..;-:-..r q--~ ... '_r' u-

"Diyat wanita sama dengan diyat laki-laki sampai mencapai 
sepertiga diyatnya." Disbablhkan oleh lbnu Khuzaimah. 1868 

~1014, Juga dari beliau (Amr bin Syu'aib, dari bapaknya, dari 
kakeknya), Rasulullah ~ bersabda, 

~ t ~~-- ,~~ 1::~~ ~-- ,~\ 1 ~c:. IL Jili;. ~\ ~ H;:_ u --~ .... ~ _., ... q--~ ... ....... u-
. ~ l>-~--.r::.~ o~ o• \il\ ~o..-\;~ ~o~..-~,{u;:._.~J\..-{~..-

(!__ ... q-- _J,, "... ?' '(,)_, ~ 0':2 u.J-"-!-' u " _Jfi 

"Diyat pembunuhan yang menyerupai kesengajaan diper
berat seperti diyat pembunuhan dengan sengaja, namun pela
kunya tidak dibunuh, hal itu karena setan bertingkah polah se
hingga tertumpahlah darah di antara manusia tanpa kebencian 
dan mengangkat senjata." 

Diriwayatkan oleh acl-Daraqutbni dan beliau mepdbaffkannya. 1869 

1867 Hasan: Diriwayatkan oleh Alunad, 2/183, 224; Abu Dawud, no. 194; an-Nasa'i, 
8/ 45 dan lafazh ini adalah miliknya; at-Tmnidzi, 4/25; dan Ihnu Majah, 2/883. 
Syaikh kami berkata dalam al-lrwa ', 7 /307, "At-Tirmidzi berkata, 'Hadits 
hasan.' Saya katakan, Ia memang benar sebagaimana yang beliau katakan." 

1868 Dhaif: Diriwayatkan oleh an-Nasa'i, 8/44. Syaikh kami berkata dalam al
lrwa ', 7 /309, "Saya katakan, Ini adalah sanad yang dhaif; dan ia memiliki 
dua illat pertama, adanya 'an'anah Ihnu Juraij; dan kedua, dhaifnya Isma'il 
bin Ayyasy dalam periwayatannya dari orang-orang Hijaz, dan hadits ini ter
masuk di antaranya. Al-Hafizh berkata dalam at-Talkhish, 4/25, 'Asy-Sya:fi'i 
berkata, 'Malik menyebutkan bahwa hal itu adalah Sunnah, dan dahulu saya 
mengikuti beliau dalam hal ini, namun dalam diri saya terdapat sesuatu yang 
mengganjal berkenaan dengan hal tersebut, kemudian saya mengetahui 
bahwa yang beliau maksud adalah Sunnah penduduk Madinah, maka saya 
pun menarik kembali pendapat saya tersebut'." 

1869 Hasan: Diriwayatkan oleh ad-Daraquthni, 3/95. 



"Seorang laki-laki membunuh laki-laki lain pada masa Ra
sulullah ~, maka N abi ~ menjadikan diyatnya dua belas ribu." 

Diriwayatkan oleh Imam yang Em.pat, an-Nasa 'i, serta Abu Hathn me

nyatakan bahwa yang kuat (tentang) hadits ini adalah mursal. 1870 

"Aku datang kepada Nabi ~ bersama anakku, lalu beliau 
bertanya, 'Siapa ini?' Aku menjawab, 'Anakku dan aku bersaksi 
dengannya.' Maka beliau ~ bersabda, 'Ketahuilah bahwa dia 
tidak melakukan kejahatan (yang dibebankan) padamu dan kamu 
tidak melakukan kejahatan (yang dibebankan) padanya'." 

Diriwayatkan oleh an-Nasa'i dan Abu Dawud, serta dishahihkau oleh 

lbnu Khuzaimah dan lbnu al-Jarud.1871 

Saya katakan, Hadits ini diriwayatkan oleh ad-Daraquthni sampai pada ka
limat, ~w. ~ '1:, "Dan pelakunya tidak dibunuh", dan tambahan yang lain 
adalah riwayat Abu Dawud, 4/190. Oleh karena itu, al-Hafizh menisbatkan
nya dalam ad-Dirayah, 2/261, kepada Abu Dawud saja. Syaikh kami berkata 
sebagaimana dalam Hidayah ar-Ruwah, 3/391, 'Sanadnya hasan'." 

1870 Dhaif: Diriwayatkan oleh Abu Dawud, 4/185; an-Nasa 'i, 8/ 44 dan lafazh ini 
adalah miliknya; at-Tirmidzi, 4/12; dan Ibnu Majah, 2/878. 
Saya katakan, Dan didhaitkan oleh syaikh kami dalam al-Inoa', 7 /304, dan 
beliau menguatkan riwayat yang mursal, karena mengikuti sejumlah orang 
dari kalangan para hafizh yang sebagian dari mereka disebutkan oleh al
Hafizh dalam at-Talkhish, 4/23. 11 

1871 Shahih: Diriwayatkan oleh Abu Dawud, 4/168; an-Nasa'i, 8/53; dan Ibnu al
Jarud, 2/194, dan lafazh ini adalah miliknya. Syaikh kami berkata dalam al
Irwa ', 7 /333, "Sanadnya shahih." 



1872 
( Qasamah adalah sumpah yang dilakukan oleh keluarga orang yang terbunuh 
apabila mereka menuduh bahwa pembunuhnya adalah orang tertentu (namun 
mereka tidak memiliki bukti), atau dilakukan oleh orang yang dituduh (apa
bila dia tidak mengakui tuduhan tersebut). Lihat Fath. al-Bari, 12/231. 
Gambarannya, seseorang ditemukan meninggal dan tidak diketahui pem
bunuhnya. Lalu keluarga orang yang terbunuh tersebut menuduh bahwa 
pelakunya adalah fulan karena ada beberapa indikasi, namun mereka tidak 
memiliki bukti. Maka yang menuduh harus bersumpah sebanyak 50 kali 
bahwa pembunuhnya adalah fulan dan mereka berhak menuntut qishash. 
Jika mereka tidak mau, maka yang dituduh yang harus bersumpah sebanyak 
50 kali dan dia menjadi terbebas dari tuduhan tersebut. Jika dia tidak mau, 
maka dia dihukumi sebagai pembunuhnya. Lihat Taudhih al-Ahkam min 
Bulugh al-Maram, al-Bassam, 6/166. Ed. T.). 



"Bahwa Abdullah bin Sahl dan Muhayyishah bin Mas'ud 
pergi ke Khaibar karena kesulitan hidup yang menimpa mereka, 
lalu Muhayyishah didatangi lalu diberi kabar bahwa Abdullah 
bin Sahl terbunuh dan dibuang di sebuah mata air, maka dia 
mendatangi orang-orang Y ahudi, dia berkata, 'Demi Allah, kalian 
telah membunuhnya.' Mereka menjawab, 'Demi Allah, kami tidak 
membunuhnya.' Maka dia dan saudaranya; Huwayyishah, serta 
Abdurrahman bin Sahl menghadap (Rasulullah), lalu Muhay
yishah maju untuk berbicara, maka Rasulullah ~ bersabda, 'Da
hulukan yang lebih besar, dahulukan yang lebih besar.' Beliau 
memaksudkan yang lebih tua umurnya, maka Huwayyishah 
berbicara kemudian Muhayyishah berbicara, lalu Rasulullah ~ 
bersabda, 'Mereka bisa membayar diyat teman kalian, dan me
reka bisa mengumumkan peperangan.' 

Lalu Rasulullah ~ menulis1873 tentang hal itu kepada me
reka, maka mereka menulis, 'Demi Allah, kami tidak membu
nuhnya.' Maka Rasulullah ~ bersabda kepada Huwayyishah, 
Muhayyishah, dan Abdurrahman bin Sahl, 'Apakah kalian ber
kenan bersumpah sehingga kalian berhak atas darah kawan 
kalian?' Mereka menjawab, 'Tidak.' Beliau bersabda, 'Maka orang
orang Yahudilah yang bersumpah untuk kalian.' Mereka men
jawab, 'Mereka bukan orang-orang Islam.' Maka Rasulullah ~ 
membayar diyat dari harta miliknya, lalu mengirim seratus unta 

1873 Di sini az-Zuhairi menambahkan, ~~ "sepucuk suraf', dan ini tidak terdapat 
dalam ketiga manuskrip dan tidak pula dalam ash-Shahihain. 



kepada mereka." Sahl berkata, "Sungguh aku telah disepak oleh 
unta merah darinya." 

Muttafaq 'alaih. 1874 

"Bahwa Rasulullah ~ menetapkan qasamah sesuai dengan 
yang berlaku di masa jahiliyah, dan Rasulullah ~ menetapkan 
dengannya di antara beberapa orang dari Anshar terkait dengan 
korban pembunuhan yang mereka klaim atas orang-orang Ya
hudi." 

Diriwayatkan oleh Muslim. 1875 

1874 Diriwayatkan oleh al-Bukhari, 9/93; dan Muslim, 3/1294. 
1875 Diriwayatkan oleh Muslim, 3/1295. 





~1019f Dari Ibnu Umar ~Ji;, beliau berkata, Rasulullah ~ ber
sabda, 

.\to J,:t ,, ')l.:j\ ~ h~- ~,, ,, ML-- M i..r-0'° 
11Barangsiapa yang mengangkat senjata kepada kami, maka 

dia bukan dari golongan kami. 11 

Muttafaq 'alaih.181& 

~1020f Dari Abu Hurairah ., dari Nabi ~, beliau bersabda, 
(i,, JJ • ,,,,, ,,,,, \,,,,,, ..... \ ,,,,, ,,,,.. ,,,,,, 

-~~ c;.:~ ,o\;j ,.tc.~\ J_;l!j ,~~\ J:- t__).. ~ 
11 Barangsiapa yang keluar dari ketaatan dan memisahkan 

diri dari jamaah (kaum Muslimin), lalu dia mati, maka kema
tiannya1877 adalah (kematian) jahiliyah. 11 

Diriwayatkan oleh Muslim. 1878 

~1021f Dari Ummu Salamah ~, beliau berkata, Rasulullah ~ 
bersabda, 

1876 Diriwayatkan oleh al-Bukhari, 9/5; dan Muslim, 1/98. 
1877 Dalam naskah A tercantum, ~ "maka (itu adalah) kematian". 
1878 Diriwayatkan oleh Muslim, 3/1476. 



"Ammar akan dibunuh oleh kelompok yang membang
kang." 

Diriwayatkan oleh Muslim. 1879 

~1022~ Dari Ibnu Umar ~, beliau berkata, Rasulullah ~ ber
sabda, 

,,.,l O l ; : O 

~~~\ o~ ~ -:-- ~ --·· JJ.\I ~4=~ ~ ,~ '"\ -:·1 \; jj 1;. 
-- 0 ~ is-: ~ -- r " ,, . ~ ~ " <-?-2 v-

1-- ,\.i' 0 t i::;~ 1-- ,i-:J -- 1~, ~;i 1 :J--~ .~1~t j• , ____ llil :J--~ 
J ~ ,J"'--: J '-e'=-T-" i...r ~" ,- 'Y"".JJ 

-~·J J -- ~J 1-- ,1-:' \.i ~ 
"~J~-2." 

"Wahai Ibnu Ummi Abd, tahukah kamu bagaimana hukum 
Allah terhadap orang yang membangkang dari umat ini?" Dia 
menjawab, "Allah dan RasulNya yang lebih mengetahuinya." 
Beliau ~ bersabda, "Yang terluka tidak boleh serta merta dibunuh, 
yang ditawan tidak boleh dibunuh, yang lari tidak boleh dikejar, 
dan harta fai'nya tidak boleh dibagi." 

Dirlwayatkan oleh al-Bazzar dan al-Hakim, dan beliau meni&hahibkao

nya, oamun beHau ke6ru, sesuoggubnya1880 dalam scmadnya terdapat Kautsar 

bin Hakim, dan dia dffioggalkao haditsoya. 1881 

Riwayat serupa diriwayatkan secara shahih dari Ali, dari 
beberapa jalan secara mauquf, yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi 
Syaibah dan al-Hakim.1ss2 

1879 Diriwayatkan oleh Muslim, 4/2236. 
1880 Dalam naskah C tercantum, 0''1_ "karena". 
1881 Dhaif jiddan. Diriwayatkan oleh al-Bazzar, 2/359 (Kasyf al-Astar); dan al

Hakim, 2/155. Syaikh kami berkata dalam al-Irwa ', 8/114, "Al-Hakim tidak 
berkomentar terhadap hadits ini, dan ini dikomentari oleh adz-Dzahabi 
dengan perkataan beliau, 'Saya katakan, Kautsar adalah seorang yang di
tinggalkan (matruk)." 

1882 Shahih: Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah, 6/ 498; dan al-Hakim, 2/155 
dari Abu Umamah. Syaikh kami berkata dalam al-Irwa ', 8/114, "Al-Hakim 
berkata, 'Shahih sanadnya', dan adz-Dzahabi menyepakatinya, dan hadits 
tersebut memang benar sebagaimana yang mereka berdua katakan." 



~1023~ Dari Arfajah bin Syuraih, beliau berkata, Aku mendengar 
Rasulullah ~ bersabda, 

J O ~ i ~ -~P~ 'r4-:,;cuS- j;; 01-½J ,&f. F~\J FGI ~ 
"Barangsiapa yang datang kepada kalian sedangkan kalian 

bersatu, di mana dia ingin memecah jamaah kalian, maka bunuh
lah dia." 

Diriwayatkan oleh Muslim. 1883 

1883 Diriwayatkan oleh Muslim, 3/1480. 





~1024~ Dari Abdullah bin Arnr1884 ~, beliau berkata, Rasulullah 
~bersabda, 

fio ,.., ,-'~ J~ ~0-' 1~; o, 
-~_*9n u.J,:)~~ 

"Barangsiapa yang terbunuh karena membela hartanya, 
maka dia syahid." 

Diriwayatkan oleh Abu Dawud, an-Nasa 'i, dan at-Tirmidzi, dan beliau 
mensbabibkaunya. 1885 

1884 Dalam naskah C tercantum, "Umar", dan yang benar adalah "Amr". 
1885 Shahih: Diriwayatkan oleh Abu Dawud, 4/246; an-Nasa 'i, 7 /114, 115; dan 

at-Tirmidzi, 4/29. Hadits ini adalah shahih, diriwayatkan oleh al-Bukhari, 
3/179; dan Muslim, 1/125, dari hadits Ibnu Amr, maka kalau saja al-Hafizh 
menisbatkan kepada mereka berdua, niscaya itu lebih utama. 



"Ya'la bin Umayyah berkelahi dengan seorang laki-laki, 
lalu salah seorang dari keduanya menggigit yang lain, [lalu yang 
digigit menarik tangannya dari mulut penggigit]1886, sehingga 
menanggalkan gigi depannya, lalu keduanya berselisih kepada 
Nabi ~, maka beliau bersabda, 'Apakah salah seorang dari ka
lian menggigit saudaranya sebagaimana unta jantan menggigit? 
Tidak ada diyat untuknya'." 

Muttafaq 'alalh, clan lafazh ini adalah milik Muslim. 1887 

~10261 Dari Abu Hurairah ., beliau berkata, Abu al-Qasim ~ 
bersabda, 

0 ~ ,,,,,. 
,,,. ,:. a O O ,,,,. ""' I!- ,,,,. I!- ,,,,. 

~ ,4:~c. ~J\~~; ,~\~ 8W ,~~L~ ~~\\;I 01 J 
-t.~~06l 

"Kalau ada orang yang mengintipmu tanpa izin, lalu kamu 
melemparnya dengan kerikil sehingga kamu merusakkan mata
nya, maka kamu tidak bersalah." Muttafaq 'alaih. 1888 

Dalam suatu lafazh Ahmad dan an-Nasa'i, serta dishahih
kan oleh Ibnu Hibban, 

"Tidak ada diyat dan qishash untuknya. 111889 

"Rasulullah ~ menetapkan bahwa pemilik kebun bertang-

1886 Tambahan dari naskah C, dan ini sesuai dengan lafazh yang terdapat dalam 
ash-Shahih. 

1887 Diriwayatkan oleh al-Bukhari, 9/9; dan Muslim, 3/1300. 
1888 Diriwayatkan oleh al-Bukhari, 9/13; dan Muslim, 3/1699. 
1889 Shahih: Diriwayatkan oleh Ahmad, 2/385; an-Nasa 'i, 8/61; dan lbnu Hibban, 

13/352. Syaikh kami berkata dalam al-Irwa ', 7 /284, "Sanadnya shahih ber
dasarkan syarat Muslim." 



gung jawab menjaga kebunnya di siang hari, dan bahwa pemilik 
ternak bertanggung jawab menjaga ternaknya di malam hari, 
dan bahwa pemilik temak bertanggung jawab terhadap apa yang 
dirusak oleh ternaknya di malam hari." 

Diriwayatkan oleh Ahmad dan Imam yang Empat kecuali at-Tirmidzi, 

dan dishahihkan oleh lbnu Hibban, dan pada sanadnya terdapat perseli
sihan. 1890 

~1028~ Dari Mu'adz bin Jabal •, 
J ,,, ,,, 
$- l ,,,., OJ ,,,,., S:. ,,,., J, ,,,,, $-_,, ~ .J· J,,,,,, .wl ~~, 1:::;. :'.:,,, J 1.:_ I~:;::;,,,~::;,. ::L0

,,\ I~ •• 
~ ,,,}.y-4'_).J ,,, ~ ~ ~ ~ i' r- '-T-"'_) ':?--

-~ ~ 
"Tentang seorang laki-laki yang semulanya Islam lalu 

menjadi Yahudi, 'Aku tidak akan duduk sehingga dia dibunuh, 
(itulah) ketetapan Allah dan RasulNya.' Lalu dia diperintahkan 
(untuk dibunuh), maka dia pun dibunuh. 11 Muttafaq 'alaih. 1891 

Sedangkan dalam riwayat Abu Dawud, 
-:,t' .,...o,,,., o Jo ,,,,, ,,,,,~ 

-~~ J;.i ~!:t. .. \ +i 0cj 

"Dan dia telah diminta bertaubat sebelum itu. "1892 

~1029~ Dari Ibnu Abbas~, beliau berkata, Rasulullah ~ ber
sabda, 

1890 Shahih: Diriwayatkan oleh Ahmad, 4/295; Abu Dawud, 3/298; an-Nasa'i 
dalam al-Kubra, 3/411; Ibnu Majah, 2/781; dan Ibnu Hibban, 13/375; dan 
diperselisihkan status maushul (bersambung sanadnya) atau mursalnya 
hadits ini, namun syaikh kami berkata dalam ash-Shahihah, 1/479, "Maka ia 
adalah mutabi' (pendukung) yang kuat bagi al-Auza'i atas bersambungnya 
sanad hadits ini, sehingga hadits ini shahih dengan hal tersebut, dan riwayat 
orang yang meriwayatkannya secara mursal tidak berpengaruh; karena tam
bahan yang berasal dari seorang yang tsiqah ~iyadah ats-Tsiqah) itu harus 
diterima, lalu bagaimana apabila (tambahan itu diriwayatkan oleh) dua orang 
tsiqah?" 

1891 Diriwayatkan oleh al-Bukhari, 9/19; dan Muslim, 3/1457. 
1892 Shahih: Diriwayatkan oleh Abu Dawud, 4/127, dan dishahihkan oleh syaikh 

kami dalam Shahih Abi Dawud, no. 4355. 



"Barangsiapa yang mengganti agamanya, maka bunuhlah 
dia." 

Diriwayatkan oleh al-Bukhari. 1893 

~ 1 oao,. Dari Ibnu Abbas ~-fe>, ., ,,. ,,. 
,,,,. ,,,,,. ,}S:. ,,,, s:. ,,,,,, s:. ,iF ~ ,~4-::; 4~ f?j ,~ ~I ~;3 ~j f I ~ cJ~ ~I 01 

,\.J~~; ,~ ~~\j ,~ ~ ~ ,J_;W1 ~1 ~ 01~ 0~ dJ 
,,. ,,. 

r-i ,,,,. S:. a O ,,,,.$,, ; ,,,,., l ,,,,. ,,,., 

-~ii~) 01 G~l, ~1 :Jw ,~ ~1 ~~ ~ 

"Bahwa seorang laki-laki buta mempunyai seorang Ummu 
Walad yang mencaci Nabi ~ dan menghinanya, maka dia mela
rangnya tetapi dia tidak mau berhenti. Pada suatu malam, laki
laki itu mengambil pedang kecil lalu meletakkannya di perutnya, 
lalu dia bersandar di atasnya, sehingga dia membunuhnya, lalu 
hal tersebut sampai kepada Nabi ~, maka beliau bersabda, 'Ke
tahuilah, saksikanlah, bahwa darahnya sia-sia'." 

Dirlwayatkan oleh Abu Dawud, dan rawi-rawinya tsiqat. 1894 

1893 Diriwayatkan oleh al-Bukhari, 9/19. 
1894 Shahih: Diriwayatkan oleh Abu Dawud, 4/129, dan dishahihkan oleh syaikh 

kami dalam Shahih Sunan Abi Dawud, 3/824. 







NASAKHCAMB'UK BAGI PEZINA MVHSHAN 
SEBEL'UM DIRAJAM 

1895 Tambahan dari naskah B. 
1896 Tambahan dari naskah B. 



-~~~ i.:Jj.c\ 
"Bahwa seorang laki-laki Arab badui datang kepada Ra

sulullah ffi, lalu dia berkata, 'Wahai Rasulullah, aku ingatkan 
engkau akan Allah, agar engkau memutuskan perkara untukku 
dengan Kitab Allah.' Lalu orang lain -dan dia lebih mengerti 
agama daripadanya- berkata, 'Benar, putuskanlah di antara kami 
dengan Kitab Allah dan izinkan aku.' Rasulullah ffi bersabda, 
'Katakan.' Dia berkata, 'Anakku adalah pekerja pada orang ini, 
lalu dia berzina dengan istrinya, dan sesungguhnya aku telah 
diberitahu bahwa anakku. harus dirajam, maka aku menebusnya 
dengan seratus ekor domba ditambah seorang hamba sahaya 
wanita, lalu aku bertanya kepada para ulama, maka mereka 
memberitahuku bahwa anakku harus dicambuk seratus kali 
dan diasingkan selama setahun, sedangkan istri orang ini harus 
dirajam.' Maka Rasulullah ffi bersabda, 'Demi Dzat yang jiwaku 
berada di TanganNya, aku benar-benar akan memutuskan di 
antara kalian berdua dengan Kitab Allah. Hamba sahaya dan 
domba tertolak atasmu, dan anakmu harus dicambuk seratus 
kali serta diasingkan selama setahun. Berangkatlah wahai Unais, 
kepada istri orang ini, jika dia mengaku, maka rajamlah dia'. 11 

Muttafaq 'alaih, dan lafazh ini milik Muslim.1897 

~10321 Dari Ubadah bin ash-Shamit ., beliau berkata, Rasu
lullah ffi bersabda, 

"Ambillah dariku, ambillah dariku! Sungguh Allah telah 
memberi jalan kepada mereka1898: perjaka dengan gadis cambuk 

1897 Diriwayatkan oleh al-Bukhari, 3/241; dan Muslim, 3/1324-1325. 
1898 Uni adalah tafsir dari kata ~ "jalan" yang disebutkan dalam Firman Allah t:l~, 

~~t'~¥.J,~~-:~_:;i~~~~{1~::>~.'f::::3 · i.!~1 /. -t -;1{/).. / / ~ rr---~ . ,. , r------; /~ / ~-~.Jr 
..!,n,,1 ,---:; :>i >-:;~\ i/:; :-, ~ •/'f'\ -::><'~' .,, -'-'i'1. "''©! -,_ d" ...u ~ .J '-'.,.., .:,+-! .,..._ if" y ~ ~ 

"Dan para Perempuan yang melakukan perbuatan keji di antara perempuan-



seratus kali dan pengasingan setahun, orang yang telah menikah 
dengan orang yang telah menikah cambuk seratus kali dan rajam." 

Diriwayatkan oleh Muslim.1899 

"Seorang laki-laki dari kalangan kaum Muslimin datang 
kepada Rasulullah ~ ketika beliau sedang berada di masjid, lalu 
dia memanggil beliau seraya berkata, 'W ahai Rasulullah, sesung
guhn ya aku telah berzina.' Lalu beliau ~ berpaling darinya. 
Maka laki-laki itu pindah ke arah (di mana dia bisa menghadap) 
wajah beliau seraya berkata, 'Wahai Rasulullah, sesungguhnya 
aku telah berzina.' Rasulullah ~ berpaling darinya sehingga dia 
mengulangnya empat kali. Ketika dia telah bersaksi atas dirinya 
empat kali, Rasulullah ~ memanggilnya. Beliau bertanya, 'Apa
kah kamu gila?' Dia menjawab, 'Tidak.' Rasulullah ~ bertanya, 
'Apakah kamu telah menikah?' Dia menjawab, 'Ya.' Nabi ~ ber-

perempuan kalian, hendaklah terhadap mereka ada empat orang saksi di an
tara kalian (yang menyaksikannya). Apabila mereka telah memberi kesaksian, 
maka kurunglah mereka (perempuan-perempuan itu) dalam rumah sampai 
mereka menemui ajal mereka, atau sampai Allah memberi ialan (yang lain) 
kepada mereka." (An-Nisa': 15). 
Dan tafsir Nabi ~ ini diambil dari Firman Allah t;Jt;,, 

~J~ ~~ ~fe-;J S,+~~y~ ~);If~ 
"Pezina perempuan dan pezina laki-laki, deralah masing-masing dari kedua
nya seratus kali dera .... " (An-Nur: 2). 
Llhat Subul as-Salam, ash-Shan'ani, 2/ 407; dan Fath. Dzi al-]alal wa al-Ikram 
bi Syarh Bulugh al-Maram, Muhammad bin Shalih al-Utsaimin, 5/339. Ed. T.]. 

1899 Diriwayatkan oleh Muslim, 3/1316. 



sabda, 'Bawalah dia lalu rajamlah' .11 
Muttafaq 'alaih. 

1900 

~1034, Dari Ibnu Abbas~, beliau berkata, ,. 

:: ~---:- .~1 c.b ;,1--1 :AJ J--\j ,~., f\\ J--, ~\; ~· ~\; ,1i\!1 
''-' j-o.-C' _) ' • ~ - " i$.'"" !;: ,: ,. 0-: _;-:; ~ 

.i1 Jn ~ ,1 :J\.; ~~fa ..,t 
"Ketika Ma'iz bin Malik datang kepada Nabi ~, beliau ber

sabda kepadanya, 'Mungkin kamu (hanya) menciumnya, atau 
mencoleknya, atau memandangnya?' Dia menjawab, 'Tidak, 
wahai Rasulullah' .11 

Dirlwayatkan oleh al-Bukhari. 1901 

~1035, Dari Umar bin al-Khaththab ., bahwa beliau berkhut
bah, seraya berkata, 

,,,,, l ,,,,,,;. ,,,,, 0,,,,, ,,,,,;. O J, l, 
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.J\fajli~I 
"Sesungguhnya Allah telah mengutus Muhammad dengan 

kebenaran dan menurunkan kitab kepadanya. Lalu di antara 
yang Allah turunkan kepadanya adalah ayat rajam; lalu kami 
membacanya, kami mengerti dan memahaminya. Maka Rasu
lullah ~ melaksanakan rajam dan kami pun melaksanakan rajam 
sesudahnya. Aku khawatir jika berlalu masa yang panjang ter
hadap manusia, akan ada orang yang berkata, 'Kami tidak men
dapatkan (ayat) rajam di kitab Allah,' sehingga mereka tersesat 

1900 Diriwayatkan oleh al-Bukhari, 8/207; dan Muslim, 3/1318. 
1901 Diriwayatkan oleh al-Bukhari, 8/207. 



karena meninggalkan kewajiban yang Allah turunkan. Sesung
guhnya rajam adalah haq di dalam kitab Allah atas siapa yang 
berzina apabila dia telah menikah dari kalangan laki-laki dan 
wanita, apabila bukti telah tegak, atau ada kehamilan, atau pe
ngakuan. 11 Muttafaq 'alaih.1902 

~1036~ Dari Abu Hurairah ~, beliau berkata, Aku mendengar 
Rasulullah ~ bersabda, 

11Jika hamba sahaya wanita milik salah seorang dari kalian 
berzina, lalu terbukti zinanya, maka hendaknya dia mencambuk
nya sebagai hukuman had dan jangan mencacinya. Kemudian 
jika dia berzina lagi, maka hendaknya dia mencambuknya se
bagai hukuman had dan jangan mencacinya. Kemudian jika dia 
berzina ketiga kalinya, lalu terbukti zinanya, maka hendaknya 
dia menjualnya meskipun dengan harga seutas tali dari rambut 
(bulu). 11 Muttafaq 'alaih, dan ini adalah lafazh Muslim.1963 

~1037~ Dari Ali~, beliau berkata, Rasulullah ~ bersabda, 

.~L:.:t ~ ~ le;·~\ I ' 0 "t 1--" (Yl_3 ~ 
11Tegakkanlah hukum-hukum had terhadap hamba sahaya 

kalian. 11 

Diriwayatkan oleh Abu Dawud1904
, dan hadits ini terdapat dalam rlwa-

1902 Diriwayatkan oleh al-Bukhari, 8/209; dan Muslim, 3/1317. 
1903 Diriwayatkan oleh al-Bukhari, 3/109; dan Muslim, 3/1328. 

Saya katakan, Tidak ada alasan untuk perkataan beliau, "Dan ini adalah 
lafazh Muslim,11 karena ia juga adalah lafazh al-Bukhari dengan huruf-huruf 
yang sama pada tempat yang telah saya tunjukkan. 

1904 Dhaif secara marfu': Diriwayatkan oleh Abu Dawud, 3/161. Syaikh kami 
berkata sebagaimana dalam Hidayah ar-Ruwah, 3/418, "Sanad riwayat ini 
dhaif; dan yang benar tentang hadits, ~;J;.i11~l "Laksanakanlah hukum-



yat Muslim secara mauqqf.1905 

~ ~ 

.1 \' ~,, o ,,,,,\,,,,, oS:. 0 ,,,,..,.,~s:.,,,,. o,,.. 0
,,,., 0 J,o,.., _ ..... \ 

Y~-&---;· o~ u.)~ 01 ~ J...,k;I u~j ~j 't+-:~__,., 
"Bahwa seorang wanita dari Juhainah datang kepada Nabi 

Allah19°6 ~ dalam kondisi hamil karena zina, dia berkata, 'Wahai 
Nabi Allah, aku telah melakukan sesuatu yang menyebabkan 
hukuman had, maka laksanakanlah ia atasku.' Maka Nabi Allah 
~ memanggil walinya, lalu bersabda, 'Berbuat baiklah kepada
nya, lalu jika dia telah melahirkan, maka bawalah dia kepada
ku.' Lalu dia melakukannya, lalu Nabi ~ memerintahkan untuk 
merajamnya, lalu pakaiannya dikencangkan (melilit) padanya, 
kemudian Nabi ~ memerintahkan untuk merajamnya, maka dia 
pun dirajam, kemudian Nabi ~ menshalatkannya. Umar berkata, 
'Wahai Nabi Allah, apakah Anda menshalatkannya padahal dia 
telah berzina?' Nabi ~ bersabda, 'Sungguh dia telah bertaubat 
dengan taubat yang seandainya taubat tersebut dibagi di antara 
tujuh puluh orang penduduk Madinah, niscaya ia mencukupi 
mereka. Apakah kamu mendapatkan (taubat) yang lebih utama 
daripada tindakannya yang mengorbankan dirinya untuk Allah?"' 

Diriwayatkan oleh Muslim.1907 

hukum had ... " adalah mauquf, sebagaimana dalam riwayat Muslim, berdasar
kan apa yang telah saya tahqiq dalam al-Irwa ', no. 2325." 

1905 Diriwayatkan oleh Muslim, 3/1330. 
1906 Dalam naskah C tercantum, ~i "Nabi". 
1907 Diriwayatkan oleh Muslim, 31/1324. 



~10399 Dari Jabir bin Abdullah~, beliau berkata, 
,;. 0 .:, ,,,, ,;. .:, 

.;\" 01-- '.)'*-JI -: )b:,, ,~ Lo .. \ ~ )b: ~ t fl\ ,, ,, ,, 
'y-4~ ,, ~ ~ .:)_) r- ~ .:) -"~ ~.) 

11 Nabi ~ merajam seorang laki-laki dari Aslam, seorang 
laki-laki dari Yahudi, dan seorang wanita. 11 

Diriwayatkan oleh Muslim.1908 Kisah dirajamnya dua orang Yahudi 

terdapat dalam ash-Sha.hihain yang bersumber darl hadits Ibnu Umar.1909 

~10409 Dari Sa1id bin Sa1ad bin Ubadah ~, beliau berkata, 

11 Dahulu di antara rumah-rumah kami terdapat seorang 
laki-laki kecil yang lemah, lalu dia berzina dengan salah seorang 
dari hamba sahaya mereka, maka Sa1id melaporkan hal itu kepada 
Rasulullah ~, maka beliau bersabda, 1Cambuklah dia sebagai 
hukuman had baginya. 1 Mereka menjawab, 1Wahai Rasulullah, 
dia lebih lemah dari itu. 1 Rasulullah ~ bersabda, 1Ambillah pe
lepah kurma yang terdapat seratus ranting, kemudian pukullah 
dia sekali pukulan. 1 Lalu mereka pun melakukannya. 11 

Diriwayatkan oleh Ahmad, an-Nasa'i, dan Ibnu Majah, dan sanadnya 
hasan, akan tetapi diperse&ihkan apakah hadits ini maushul atau mursal 1910 

1908 Diriwayatkan oleh Muslim, 3/1328. 
1909 Diriwayatkan oleh al-Bukhari, 8/214; dan Muslim, 3/1326. 
1910 Shahih: Diriwayatkan oleh Ahmad, 5/222; an-Nasa'i dalam al-Kubra, 4/313; 

dan lbnu Majah, 2/859. Syaikh kami berkata dalam ash-Shahihah, 6/1216 
untuk mengomentari perkataan al-Hafizh, "Pernyataan hasan beliau (ter
hadap hadits ini) perlu dianalisa ulang karena adanya 'an'anah Ibnu Ishaq 
dalam riwayat tiga orang yang disebutkan oleh beliau, dan tiga orang lainnya 
yang telah saya sebutkan." 
Saya katakan, Kemudian syaikh kami menelusuri jalan-jalan periwayatan 
hadits ini dan syahid-syahidnya dalam sebuah pembahasan yang sangat her-



~1041f Dari Ibnu Abbas~, bahwa Nabi ~ bersabda, 
,... 0 0 J, J, J, 

~j ,~ J_;;~:1~ jf-W\ \_,ili!J ,.}_;J ~_ji ~ J:.;2 ~~ ~ 
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"Barangsiapa yang kalian dapati melakukan perbuatan 
kaum Luth, maka bunuhlah pelaku dan obyeknya, dan barang
siapa yang kalian dapati dia menyetubuhi binatang, maka bu
nuhlah dia dan binatang tersebut. 11 

Diriwayatkao oleh Ahmad dan Imam yang Empat. dan para perawinya 

dinyatakan tsiqat, hanya saja di dalamnya terdapat perseHsihan. 1911 

~1042f Dari Ibnu Umar ~, 
,.. ,.. ,.. 

,..,, 0 ,. ,... J!. .... ,,,,,, J!. 

.y~j y~ ~ ~I 0~ ,y~j y~ ~ ~\ 01 
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"Bahwa Nabi ~ melakukan hukum cambuk dan meng
asingkan, dan Abu Bakar juga melakukan hukum cambuk dan 
mengasingkan." 

Diriwayatkan oleh at-Tirmidzi, dan rawi-rawinya tsiqat, hanya saja 

diperselisihkan apakah hadits ini mauqqf atau marju'.1912 

harga yang di sana beliau berkesimpulan untuk menshahihkan hadits ini. 
1911 Shahih: Diriwayatkan oleh Ahmad, 1/300; Abu Dawud, 4/158; an-Nasa'i 

dalam al-Kubra, 4/322; at-Tirmidzi, 4/57; dan Ibnu Majah, 2/856. 
Saya katakan, Ini adalah dua hadits yang digabungkan oleh al-Hafizh: Per
tama, Hadits ~~~ j .:; "Barangsiapa yang kalian dapatkan .... " yang diriwayat
kan oleh yang disebutkan di atas, kecuali an-Nasa'i sebagaimana dikatakan 
oleh al-Hafizh dalam ad-Dirayah, 2/103, dan syaikh kami berkata tentangnya 
dalam al-lrwa ', 8/17, "Al-Hakim berkata, 'Shahih sanadnya', clan adz-Dzahabi 
menyepakatinya; dan hadits ini memang sebagaimana yang mereka berdua 
katakan ... .' Kedua, Hadits ~:, ~~~:,.:; 'Barangsiapa yang kalian dapatkan 
menyetubuhi ... ' yang diriwayatkan oleh semua yang telah disebutkan di atas, 
termasuk an-Nasa'i, dan dishahihkan oleh syaikh kami dalam al-Irwa ', 8/13.11 

1912 Shahih: Diriwayatkan oleh at-Tirmidzi, 4/ 44. Syaikh kami berkata dalam 
al-Irwa ', 8/12, "Saya katakan, 'Hadits ini bersama status gharibnya, namun 
ia shahih sanadnya; karena Abdullah bin Idris adalah seorang yang tsiqah, 
yang dijadikan hujjah dalam ash-Shahihain, dan sejumlah orang telah me
riwayatkan darinya secara marfu', sedangkan orang yang meriwayatkannya 
darinya secara mauquf, maka tidak bertentangan dengan riwayat sejumlah 



,.,, 
~oJIJI ~ o Jo-' ~ \ 

·1~ -;;Y-;-: ~ ~~--r-
"Rasulullah ~ melaknat laki-laki yang menyerupai perem

puan dan perempuan yang menyerupai laki-laki, dan beliau ber
sabda, 'U sir mereka dari rumah kalian'." 

Diriwayatkan oleh al-Bukhari. 1913 

~ 1044, Dari Abu Hurairah ., beliau berkata, Rasulullah ~ ber
sabda, 

,.,, . 
-~~ ~ r5~ ~ ~_j~I ~~l 

"Tepislah hukum-hukum had selama kalian memiliki alasan 
penolakannya." 

Diriwayatkan oleh lbnu Majah, dan sanadnya dhaif.1914 

Diriwayatkan juga oleh at-Tirmidzi dan al-Hakim dari 
hadits Aisyah ~ dengan lafazh, 

• • • ! ~ k ~ • I I ,.,, -: • I • J\ I . ,.,, ,.,, • ., .,, I I ., ,.,, • I 
-~" \...0 ~ ... .J i:r- .)_J-X> '.)~.).),.,, 

"Tepislah hukum-hukum had dari kaum Muslimin semam
pu kalian." Dan ini juga dhaif.1915 

orang tersebut, karena dalam riwayat mereka terdapat apa yang dia riwayat
kan dan tambahannya. Dan tambahan ini harus diterima, apalagi apabila 
tambahan tersebut berasal dari sejumlah orang, dan hadits Ubadah yang 
telah disebutkan di atas menjadi syahid bagi riwayat yang marfu'." 

1913 Diriwayatkan oleh al-Bukhari, 8/212. 
1914 Dhaif: Diriwayatkan oleh lbnu Majah, 2/850. Syaikh kami berkata dalam 

al-Irwa ', 8/26, "Al-Bushiri berkata dalam az-Zawa 'id, 158/1, 'Ini adalah sanad 
yang dhaif; Ibrahim bin al-Fadhl al-Makhzumi telah didhaifkan oleh Ahmad, 
Ibnu Ma'in, al-Bukhari, al-Azdi, dan ad-Daraquthni'." 

1915 Dhaif: Diriwayatkan oleh at-Tmnidzi, 4/33 dan al-Hakim, 4/384. Syaikh kami 
berkata dalam al-Irwa ', 8/25, "Oleh karena itu, al-Hakim berkata setelahnya, 
'Shahih sanadnya', namun ini dibantah oleh adz-Dzahabi dengan komentar 
beliau, 'Saya katakan, An-Nasa'i berkata, Yazid bin Ziyad asy-Syami adalah 
seorang yang ditinggalkan (matruk)'." 



Diriwayatkan juga oleh al-Baihaqi dari Ali ~ [ dari]1916 ucap
annya dengan lafazh, 
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.s-,\.?..~J½ ~j~\ G~~~l 

"Tepislah hukum-hukum had dengan syubhat-syubhat."1917 

~1045}1> Dari Ibnu Umar ~, beliau berkata, Rasulullah ~ ber
sabda, 
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"Jauhilah perkara-perkara kotor yang telah Allah larang 
ini. Barangsiapa yang melakukannya, maka hendaknya dia 
menutup dirinya dengan tutupan Allah, dan hendaknya dia 
bertaubat kepada Allah 01:¥,, karena sesungguhnya barangsiapa 
menyodorkan lembarannya kepada kami, niscaya kami akan 
menegakkan kitab Allah~ atasnya." 

Diriwayatkan oleh al-Hakim, dan hadits ini terdapat dalam al-Mu

waththa' dari MarasiJ Zaid bin Aslam.1918 

Saya katakan, Kemudian syaikh kami berkata, 'Dan telah shahih diriwayat
kan secara mauquf (berhenti sanadnya) pada lbnu Mas'ud dengan lafazh, 

1:::.1.c·,\ \... 0-:~J ·~h ,:;,- ~lj .'.IW11..,~j~J 'Tepislah hukuman cambuk dan bunuh 
dari kaum Musliinin semampu kalian.' Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah." 

1916 Tambahan dari naskah B dan C. 
1917 Diriwayatkan oleh al-Baihaqi dalam al-Khilafiyyat, sebagaimana dalam Nashb 

ar-Rayah, 3/333. 
Catatan penting: Az-Zuhairi menisbatkan hadits ini pada as-Sunan, 8/238, 
dan menurutnya hadits ini maefu' (sampai sanadnya kepada N abi ~). 

1918 Shahih: Diriwayatkan oleh al-Hakim, 4/244, 383 dan tercantum dalam al
Muwaththa ', 2/825. Syaikh kami berkata dalam ash-Shahihah, 2/268 setelah 
beliau menisbatkan hadits ini kepada al-Hakim, "Beliau berkata, 'Shahih ber
dasarkan syarat al-Bukhari dan Muslim', dan adz-Dzahabi menyepakatinya, 
dan hadits ini memang sebagaimana mereka berdua katakan." 



"Tatkala turun (ayat tentang) pembelaan diriku, maka 
Rasulullah ~ berdiri di atas mimbar lalu menyebutkan masalah 
tersebut dan membaca (ayat) al-Qur'an (tentangnya), lalu ketika 
beliau turun ( dari mimbar), beliau memerintahkan (untuk mem
berikan hukuman) terhadap dua orang laki-laki dan seorang 
wanita, maka mereka pun diberi hukuman had. 11 

Diriwayatkan oleh Ahmad dan Imam yang Empat1919
, dan al-Bukhari 

telah memberikan isyarat kepadanya. 

1919 Hasan: Diriwayatkan oleh Ahmad, 6/35; Abu Dawud, 4/162; an-Nasa 'i 
dalam al-Kubra, 4/325; at-Tirmidzi, 5/336; dan Ibnu Majah, 2/857. Syaikh 
kami berkata sebagaimana dalam Hidayah ar-Ruwah, 3/ 425, "Saya katakan, 
Dalam riwayat tersebut yang ada pada mereka terdapat 'an'anah lbnu Ishaq." 
Dan beliau menghasankannya dalam Shahih Sunan Ibnu Majah, 2/84. Saya 
katakan, 11Ibnu Ishaq telah menyebutkan secara tegas dengan ungkapan 
haddatsana dalam Sirah beliau dari riwayat Yunus bin Bukair, sebagaimana 
dalam Dala 'il an-Nubuwwah karya al-Baihaqi, 4/74 dan Siyar A'lam an
Nubala ', karya adz-Dzahabi, 2/161. Kemudian, saya melihat al-Hafizh berkata 
dalam al-Fatll., 13/342, 'Dan telah disebutkan secara tegas dengan ungkapan 
haddatsana dalam sebagian jalan-jalan periwayatannya'." 



11 Awal terjadinya li' an dalam Islam adalah bahwasanya 
Syarik bin Sahma' ditu.duh telah berzina oleh Hilal bin Umayyah 
dengan istrinya, lalu Rasulullah ~ berkata kepada Hilal, '(Tegak
kanlah) bukti, dan bila tidak, maka hukuman cambuk di pung
gungmu' .11 Al-Hadits. 

Dikeluarkan oleh Abu Ya1a, clan perawi-perawinya tsiqat.1920 Dalam 

riwayat al-Bukhari juga terdapat hadits yang senada deo.gannya yang ber

sumber dari hadits lbnu Abbas.1921 

~1048~ Dari Abdullah bin Amir bin Rabi'ah, beliau berkata, 
~ ; i O ~ ; 

~) ~ ,~~ ~j [~l 0\:_;cj ~j ~? ~\ ~~\ ~ 
~ ~ o O J, 0 .--:• ,-o\':J\Jill\ "jl•\•,-1\--;oJ ~--

~_) ~ -- ~ ,_y,-- uy.~ -- ~ --
1'Sungguh saya mendapati (masa) Abu Bakar, Umar, dan 

Utsman [~]1922, dan para sahabat lain setelah mereka, ternyata 
saya tidak melihat mereka mencambuk para budak dalam ma
salah tuduhan perzinaan (tanpa saksi), kecuali hanya empat 
puluh kali. 11 

1920 Shahih: Diriwayatkan oleh Abu Ya'la, 5/207, dan lafazhnya adalah, 
. .!J ~1:. •· Ll '11, .)'' r ~-t ,j~ li ~ ~ µ ,J+--' .) , -

"Wahai Hilal, (hadirkanlah) empat orang saksi, dan kalau tidak, maka (eng
kau akan mendapatkan) hukuman had di punggungmu." 
Dan Muslim meriwayatkan dalam Shahihnya, 2/1134 dari hadits Anas,, 

. ~'11 · : '·'-4 l!.' J·l: ts' i, ~ ../,Y y-:-J .Ju .J 

"Dan dia adalah orang pertama yang melakukan li'an dalam Islam." 
1921 Diriwayatkan oleh al-Bukhari, 3/233 dan lafazhnya adalah, 

. iJ ~ 1:. ,j 1;. · 1 di 
~'-:f' .J ~-

"Bawakanlah bukti atau ( engkau akan mendapatkan) hukuman had di pung
gungmu." 

1922 Tambahan dari naskah A 



Diriwayatkan oleh Malik dan ats-Tsauri dalamJamlnya. 1923 

~1049~ Dari Abu Hurairah ~, beliau berkata, Rasulullah ~ ber
sabda, 

_J\j \$ 0~ 0i :Jl ~~\ f ~ il.1 ~~k f ~ g_;t.:; Ji;::; 
"Barangsiapa yang menuduh budaknya berzina, maka akan 

ditegakkan hukuman had terhadapnya pada Hari Kiamat nanti, 
kecuali bila apa yang dia tuduhkan itu (benar) sebagaimana yang 
dia ucapkan'." 

Muttafaq 'alaih.1924 

1923 Shahih: Diriwayatkan oleh Malik, 2/828. Al-Ha:fizh berkata dalam at-Tal
khish, 4/63, "Hanya saja dalam hadits tersebut tidak ada penyebutan Abu 
Bakar." 
Saya katakan, Diriwayatkan juga oleh Abdurrazzaq, 7 / 437 dari ats-Tsauri, 
dan di dalamnya tidak ada penyebutan Abu Bakar. Akan tetapi, diriwayatkan 
oleh al-Baihaqi dalam as-Sunan, 8/251 dari jalan ats-Tsauri, dan lafazhnya 
adalah sebagaimana yang dibawakan oleh penulis (Ibnu Hajar) di sini. Ba
gaimanapun adanya, sanadnya shahih. 

1924 Diriwayatkan oleh al-Bukhari, 8/218; dan Muslim, 3/1282. 





~1050, Dari Aisyah ~, beliau berkata, Rasulullah ~ bersabda, 

.\j__e,\..;,J ~_) OJ o• '11 " L:, ~ e~~ 'l 
-- --d " -- ~_) ~ !; lt.J " ~ C ,., 

11Tangan seorang pencuri itu tidak dipotong, kecuali pada 
(pencurian) seperempat dinar ke atas. 11 

Muttafaq 'alaih1925
, dan lafazh ini mDik Muslim, sedangkan lafazh al

Bukharl, 

_\j__e,\..;,J ~.) OJ o• " L:JI ~ t.1-~~ -- -d " -- e_.J ~ ~-d " 
11Tangan seorang pencuri dipotong pada (pencurian) seper

empat dinar ke atas. 11 

Dalam suatu riwayat milik Ahmad, 
--l ' g_ " 0 ,.,,, 0 0 

.J,\J~ ~ • ;1 _,; \.::.; \yi.b.o~ '1_,' ~_) OJ o' ~\ 
-- ~ 0 yb "' _) 1 "' e_.J '-?-- --

11Potonglah tangan pada (pencurian) seperempat dinar dan 
janganlah kalian potong pada pencurian di bawah dari itu. 111926 

1925 Diriwayatkan oleh al-Bukhari, 8/199; dan Muslim, 3/1312. 
1926 Hasan: Diriwayatkan oleh Ahmad, 6/80. Syaikh kami berkata dalam al-lrwa ', 

8/68, "Dhaif dengan lafazh ini; di dalam sanadnya terdapat Muhammad bin 
Rasyid al-Makhuli, sebagaimana telah dijelaskan di bawah hadits no. 2402." 
Saya katakan, Kemudian saya melihat syaikh kami pada beberapa tempat di 
dalam kitab-kitab beliau menghasankan hadits Muhammad bin Rasyid, dan 



~1051t Dari Ibnu Umar ~, ,, 

-~G; ~~ ~::~ ~ 1j_ Ei ~ ~\ 0i 
"Bahwasanya Nabi * memotong tangan pada (pencurian) 

sebuah perisai perang yang harganya tiga dirham." 
Muttafaq 'alaih.1927 

~1052t Dari Abu Hurairah ., beliau berkata, Rasulullah * ber
sabda, 

_;-½ ~~ J.:l-1 j_?j ,;-½ e-~!j i~J1 j_? ,j-d\..:J\ iu1 ~ 
11 Allah melaknat pencuri, dia mencuri sebuah telur sehingga 

dipotong tangannya, dan dia mencuri tali sehingga dipotong 
tangannya'. 11 Muttafaq 'alaih.1928 

~1053t Dari Aisyah ~' 
,, ,, 

J, l • o ,,,,,,$. ,,,,, ,,,,, l ,,,,,, ,,,- $, 

,i.;..h:J...\1 'f\i ~ ~~, ?.)~ ~ ~ (j_ 2·~31 :Ju~~\ Jn 01 
,,,,,, ~ ~,,,,, 

\~\ \
0 ~lS" • ,::i :f:::.tJ ~,, -: 0 .:JI 1930~ \.:JI , 'WI 19291-:~i :J\il 

~ ~ ~ r . 0'° u=-- ~ i..r ~ 
,,,,,,o ,,,,, i ill ,,,,,. ,,,,, ~, , ,., -~l~\ 0 '\il, ~~.~\' .. ,,,,, 1~1--,;· --::~ ~,,, .. :: ... -"" ~ "-- ~ ~.r µ i_r .:r ~ ~.r 

"Bahwasanya Rasulullah * bersabda, 'Apakah kamu akan 
memberikan syafa'at terhadap suatu hukum had dari hukum
hukum had Allah?' Kemudian beliau berdiri, lalu berkhutbah 
seraya berkata, 'Wahai manusia, sesungguhnya orang-orang 
sebelum kalian telah binasa disebabkan bahwasanya mereka, 
bila ada seorang dari golongan terhormat di antara mereka yang 
mencuri, mereka membiarkannya, dan bila ada seorang dari go-

berkata, "Haditsnya tidak hmm dari derajat hasan", dan sepertinya karena 
itu beliau mencantumkan hadits ini dalam Shahih al-Jami'. 

1927 Diriwayatkan oleh al-Bukhari, 8/200; dan Muslim, 3/1313. 
1928 Diriwayatkan oleh al-Bukhari, 8/200-201; dan Muslim, 3/1314. 
1929 Dalam naskah B tercantum, ~\ ~ "wahai". 
1930 Dalam naskah C tercantum, ~1 "membinasakan" dan ini sesuai dengan yang 

terdapat dalam Shahih Muslim. 



longan rendah mencuri, mereka akan melaksanakan hukuman 
had terhadapnya'." 

Muttafaq 'alaih, clan lafazhnya adalah JDilik Muslim. 1931 

Dalam riwayat Muslim dari jalur yang lain dari Aisyah, 
beliau berkata, 

-~~ ~~; ~ ~1 _;;Ll ,~~j t_lci1 ~ r~1 sJ~ 
"Dahulu ada seorang wanita yang meminjam sebuah per

hiasan, lalu dia mengingkarinya, maka Nabi ~ memerintahkan 
untuk memotong tangannya 1932. "1933 

~1054, Dari Jabir ., dari Nabi ~, beliau bersabda, 
iJ ,., . 1:::J_ ,,,., ::~ J ,,,., ~1 -: 1c=-, ,., ~1 

• ~ )_J '-:--~·" )_J ~I.>, IS'~ 
::: ,.,. :; 

"Tidak ada hukum potong tangan bagi seorang pengkhia
nat, perampas, dan pelaku korupsi. 11 

Dirlwayatkan oleh Ahmad dan Imam yang Em.pat, serta dishabihkan 
oleh at-Tirmidzi clan lbnu Hibban.1934 

1931 Diriwayatkan oleh al-Bukhari, 8/199; dan Muslim, 3/1315. 
1932 Dalam riwayat Muslim tercantum, t...~ ~ .:it "agar tangannya dipotong". 
1933 Diriwayatkan oleh Muslim, 3/1316. 
1934 Shahih: Diriwayatkan oleh Ahmad, 3/380; Abu Dawud, 4/138; an-Nasa'i, 

8/88; at-Tirmidzi, 4/52 dan lafazh ini adalah milik keduanya; Ibnu Majah, 
2/864; dan lbnu Hibban, 10/310. 
Saya katakan, Syaikh kami telah menyebutkan dalam al-Irwa ', 8/63 bahwa 
sejumlah ahli hadits menyatakan hadits ini berillat, karena lbnu Juraij tidak 
mendengar hadits ini dari Abu az-Zubair, dan beliau membantah hal itu 
dengan membawakan riwayat yang padanya terdapat penegasan lbnu Juraij 
bahwa dia mendengar langsung dari dua jalan periwayatan. Lalu Ibnu al
Qaththan (w. 628 H.) juga menyatakan hadits ini berillat karena Abu az
Zubair tidak menegaskan dengan ungkapan haddatsana dari Jabir, dan beliau 
(syaikh al-Albani) membantah hal itu dengan membawakan bantahan al
Hafizh terhadap lbnu al-Qaththan bahwa penegasannya (Abu az-Zubair) ten
tang dia mendengar langsung tersebut telah ada dalam Mushannaf Abdur
razzaq, dan syaikh kami menambahkan bahwa Abu az-Zubair telah dimuta
ba'ah (didukung); dia telah dimutaba'ah oleh Amr bin Dinar, sebagaimana 
dalam riwayat lbnu Hibban, sehingga hadits ini shahih. 
Saya katakan, Dan ini dikuatkan oleh al-Hafizh dalam al-Fath, 12/91. 



~1055~ Dari Rafi' bin Khadij ~, beliau berkata, Saya mendengar 
Rasulullah ~ bersabda, 

- .-,'1:,_;!,~~ '1 
"Tidak ada hukum potong (tangan) dalam buah-buahan 

dan tidak pula dalam katsar1935." 

Dirlwayatkan oleh mereka yang telah disebutkan di alas, dan disha

hihkan juga oleh at-Tirmidzi dan lbnu llibban.1936 

~1056~ Dari Abu Umayyah al-Makhzumi ~, beliau berkata, 
J 

J'\ii J~ ~ ~oJ ~\" ,~\"" 0 

\ 1 .. Y' 0 

\ ..\i "_\, ~~\ jo J_, Ji 
L .::,:r.J ~ '_#-,, ~ - ,, ~.J "" 

~,,,,,,;. ,,,,, ,;. ,,,,,. 0 J l ,J ,,,,, 

'~~ _jl ~_; ~ ~\c\j '~ :J~ ,~_;:, ~Ll..~ ~ :~~\ J~ ~ 
,, ,, 

0 S:, ,,,,,. ; ,,,,. J l O ; ,,,,, J; $-,,,,, 

J. ,;:o \ :JUJ ,d\ ~-- ~\ • .;:o \ :JUJ '"-' $- 0 
·" 'F"" 'U ""(; ~ "" ... '_) ~-- ,,. C3:..) ,, ,, . ..r° ,,,,.. ,,,,, ,,,.. .. ,,... 

-~~ ,~ ~ ~ :JW ,o.:JI ~ 0 !t-- Zul 
"" • "" !:; .'.)-''.) 

"Rasulullah ~ dibawakan (ke majelisnya) seorang pencuri 
yang telah mengaku dengan sebenar-benarnya pengakuan (untuk 
diadili), sementara barang yang dicurinya itu tidak ditemukan 
bersamanya, maka Rasulullah ~ bersabda kepadanya, 'Saya 
tidak mengira dirimu mencuri. (Apakah benar kamu mencuri)?' 
Dia berkata, 'Benar, saya telah mencuri,' lalu beliau mengulangi 
hal itu dua atau tiga kali, kemudian beliau memerintahkan untuk 
memotong tangannya, maka dipotonglah tangannya, dan dia 
didatangkan (kepada beliau), maka beliau ~ bersabda, 'Minta 
ampunlah kepada Allah dan bertaubatlah kepadaNya.' Dia ber
kata, 'Saya memohon ampun kepada Allah dan bertaubat kepa-

1935 (Katsar adalah daging yang terletak di tengah pohon kurma. Llhat an-Niha
yah fi Gharib al-Hadits wa al-Atsar, 4/152. Ed. T.). 

1936 Shahih ligbairihi Diriwayatkan oleh Ahmad, 3/ 463; Abu Dawud, 4/136; 
an-Nasa'i, 8/86; at-Tirmidzi, 4/52; Ibnu Majah, 2/865; dan Ibnu Hibban, 
10/317. Syaikh kami berkata sebagaimana dalam Hidayah ar-Ruwah, 3/ 429, 
"At-Tirmidzi menyatakan bahwa hadits ini berillat disebabkan mursal, akan 
tetapi hadits ini telah diriwayatkan secara maushul oleh seorang yang tsiqah, 
maka sanadnya shahih sebagaimana saya telah mentahqiqnya dalam al-lrwa ', 
no. 2414." 



daNya,' lalu beliau ~ bersabda, 'Ya Allah, terimalah taubatnya,' 
sebanyak tiga kali. 11 

Dikeluarkan oleh Abu Dawud -clan lafazh ini adalah mililmya-, Ahmad, 
dan an-Nasa 'i. Perawi-perawinya tsiqat. 1937 

Juga dikeluarkan oleh al-Hakim dari hadits Abu Hurairah, 
di mana beliau membawakan hadits yang semakna dengannya, 
dan beliau bersabda di dalamnya, 

-~~\ ? ,;~g\_; ~ ~~l 
"Bawalah dia, lalu potonglah (tangan)nya, kemudian tem

pelkan besi panas padanya (bekas Iuka potongan, agar tidak 
banyak mengeluarkan darah). 11 

Juga clikeluarkan oleh al-Bazzar, clan beliau berkata, 'Tidak ada ma
salah dengan sanadnya."1938 

1937 Hasan Ughairihi. Diriwayatkan oleh Ahmad, 5/293; Abu Dawud, 4/134; dan 
an-Nasa'i, 8/67. Al-Ha:fizh berkata dalam at-Talkhish, 4/66, "Al-Khaththabi 
berkata, 'Sanadnya diperselisihkan.' Beliau berkata lagi, 'Hadits ini apabila 
diriwayatkan oleh seorang yang tidak dikenal (majhul), maka ia tidaklah 
menjadi hujjah dan tidak wajib memutuskan perkara dengannya'. 11 Syaikh 
kami berkata dalam al-lrwa ', 8/79, "Saya katakan, 'Ini adalah sanad yang 
dhaif karena adanya Abu al-Mundzir ini, karena dia tidak dikenal sebagai
mana dikatakan oleh adz-Dzahabi dalam al-Mizan, namun hadits ini memiliki 
syahid dari hadits Abu Hurairah yang senada dengannya, akan tetapi di da
lamnya tidak disebutkan adanya pengakuan (bahwa orang itu mencuri), dan 
ia akan disebutkan setelah empat hadits berikut." 
Saya katakan, Diriwayatkan oleh Abu Dawud dalam al-Marasil, hal. 204 
dari hadits Muhammad bin Abdurrahman bin Tsauban, dan di dalamnya 
disebutkan adanya pengakuan, dan ia memiliki syahid dari hadits as-Sa'ib 
bin Yazid yang diriwayatkan oleh ath-Thabrani dalam al-Kabir, 7 /157 dan di 
dalamnya disebutkan adanya pengakuan, dan al-Haitsami berkata, "Para 
perawinya adalah para perawi ash-Shahih." 
Saya katakan, Hadits ini memang sebagaimana yang beliau katakan; maka 
menurut saya, hadits ini dengan syahid-syahid ini adalah hasan, wallahu a'lam. 

1938 Dhaif: Diriwayatkan oleh al-Hakim, 4/381 dan al-Bazzar, 2/220 (Kasyf al
Astar). Syaikh kami berkata dalam al-lrwa ', 8/84, "Al-Hakim berkata, Shahih 
berdasarkan syarat Muslim. Saya katakan, Hadits ini memang sebagaimana 
yang beliau katakan, dan adz-Dzahabi menyepakatinya. Akan tetapi, ad-Da
raquthni menyatakannya berillat dengan perkataan beliau, 'Dan diriwayatkan 
oleh ats-Tsauri dari Y azid bin Khushaifah secara mursal.' Demikian juga 



<1{1057, Dari Abdurrahman bin Au£ 4;J,,, bahwasanya Rasulullah 
;ilbersabda, 

"Pencuri tidak dituntut menanggung ganti rugi (barang 
curian) bila hukuman had (potong tangan) dijalankan atasnya . " 

Dirlwa)'atkan oleh an-Nasa'i, clan beliau menjelaskan bahwa hadits ini 

munqatbl (terputus sanadnya). Abu Hathn berkata. "Haclits ini munkar."1939 

c{1oss, Dari Abdullah bin Amr bin al-Ash~' dari Rasulullah 
.;iii;; ~, 

~ ,,,,,. ~ 0 ,,,,,_ ,, ,.,,.,;. 

,,.~ ,t;.\;. • .) ~ ~ w~I ~,, :JW "1:::',1 "'t\\ • ,, i~'. ~1 
fr' ,: . l>,, ~ ,, ",,. . 0-° ~ ~ if' u-::--.. ,,,,,. ,,,,,. ,.,.. ,.,.. 

"Bahwasanya beliau ditanya tentang buah-buahan yang 
tergantung, maka beliau bersabda, 'Barangsiapa yang mengam
bilnya dengan mulutnya karena kebutuhan (mendesak), dan 
bukan mengambilnya sebagai simpanan, maka dia tidak berdosa, 
dan barangsiapa yang membawa sesuatu darinya, maka dia 
harus menanggung ganti rugi dan mendapat hukuman1940, dan 
barangsiapa yang membawa sesuatu darinya setelah dibawa 

diriwayatkan oleh ath-Thahawi dari jalan periwayatan yang lain dari Sufyan 
dengan riwayat tersebut, kemudian beliau meriwayatkannya dari jalan lbnu 
Ishaq dan lbnu Juraij, keduanya dari Yazid bin Khushaifah dengan riwayat 
tersebut, maka semua ini menguatkan bahwa riwayat yang mursal itulah 
yang benar, dan bahwa riwayat yang menyatakannya maushul merupakan 
kekeliruan dari ad-Darawardi .... " 

1939 Dhaif: Diriwayatkan oleh an-Nasa 'i, 8/92, dan beliau berkata, "lni mursal 
dan tidak shahih." Diriwayatkan juga oleh Abu Hatim dalam al-1lal, 1/453, 
dan didhaifkan oleh syaikh kami dalam Dha'if Sunan an-Nasa 'i, no. 37 4. 

1940 Demikian yang tercantum dalam ketiga manuskrip, sedangkan yang terdapat 
dalam riwayat Abu Dawud adalah, ~_;i:jlj ~ ~1)-~ "Maka dia harus me
nanggung ganti rugi dua kali lipatnya dan mendapat hukuman." 



kemudian disimpan dalam gudang pengering sehingga harga
nya mencapai harga sebuah perisai, maka dia wajib terkena 
(hukum) potong (tangan)'." 

Dikeluarkan oleh Abu Dawud dan an-Nasa'i, serta dishahihkan oleh 
al-Hakim. 1941 

"Bahwasanya Nabi ~ bersabda kepadanya ketika beliau 
memerintahkan untuk memotong (tangan) orang yang telah 
mencuri pakaian (bagian atas atau jubah)nya, lalu dia meminta 
syafa'at (pada Nabi) dalam masalah tersebut, 'Mengapa hal itu 
tidak dilakukan sebelum engkau membawa perkara ini kepada
ku ?'" 

Diriwayatkan oleh Ahmad dan Imam yang Empat, serta disbabihkan 
oleh lbnu al-Jarod dan al-Hakim. 1942 

~10603'-> Dari Jabir, beliau berkata, 

,j~ db ,~I J~ ~ :\jJW ,~i :JW ,~ ~I J1 ~-d½ ;~ 
~~ 

1941 Hasan: Diriwayatkan oleh Abu Dawud, 2/136; an-Nasa 'i, 8/85; dan al-Hakim, 
4/381. Syaikh kami berkata sebagaimana dalam Hidayah ar-Ruwah, 3/430, 
"Sanadnya hasan, sebagaimana telah sayajelaskan dalam al-Irwa ', no. 2413." 

1942 Shahih: Diriwayatkan oleh Ahmad, 3/401; Abu Dawud, 4/138; an-Nasa'i, 
8/69; lbnu Majah, 2/865; lbnu al-Jarud, 2/211; dan al-Hakim, 4/380. Syaikh 
kami berkata dalam al-Irwa ', 7 /349, "Kesimpulannya adalah bahwa hadits 
ini shahih sanadnya dari sebagian jalan periwayatannya, dan hadits ini shahih 
secara pasti dengan keseluruhan jalan periwayatannya, dan hadits ini telah 
dishahihkan oleh sejumlah orang yang di antara mereka adalah orang-orang 
yang telah disebutkan di atas, dan di antara mereka adalah al-Ha:fizh Mu
hammad bin Abdul Hadi, di mana beliau berkata dalam Tanqih at-Tahqiq, 
3/376, 'Hadits Shafwan adalah shahih, ia diriwayatkan oleh Ahmad, Abu 
Dawud, an-Nasa'i, dan lbnu Majah'." 
Saya katakan, Demikian juga hadits ini oleh al-Hafizh dalam al-Fath., 12/88 
telah dinisbatkan pada mereka tanpa menyebutkan at-Tirmidzi, dan inilah 
yangbenar. 



. :;;{ ~,!:J,.. ~~ J~I J .... 1~~ :: ..... ,~ 11 .... • :;;{ &~1 ~I ·J .... \j ;i:3; ,,._) '~ ..>..J ,o * : \.U ''½-:\!J ~ s:.is; ,,._) ' ,.. ,o ,.. . .. \ .... .. ' 
~ci..1 ~ ;~ ? ,~is' ~\JI ~ ;~ ? ,~ :}'JJ ~WI ~ 

.;lli1 :JW 

"Seorang pencuri didatangkan kepada Nabi ~, lalu beliau 
bersabda, 'Bunuhlah dia.' Para sahabat ~ berkata, 'Wahai Rasu
lullah, dia itu hanya mencuri.' Beliau bersabda, 'Potonglah (ta
ngan)nya.' Lalu (tangannya) dipotong. Kemudian pencuri itu 
didatangkan lagi (kepada beliau) kedua kalinya, maka beliau 
bersabda, 'Bunuhlah dia.' Lalu dia Oabir) menyebutkan perkataan 
serupa, kemudian pencuri itu didatangkan lagi (kepada beliau) 
kali ketiga, dan dia menyebutkan perkataan serupa, kemudian 
pencuri itu didatangkan lagi (kepada beliau) kali keempat, dan 
seperti demikian juga, kemudian pencuri itu didatangkan lagi 
(kepada beliau) kali yang kelima, maka beliau bersabda, 'Bunuh
lah dia'. 11 

Dirlwayatkan oleh Abu Dawud dan an-Nasa'i, dan beliau menyatakan

nya munkar1943
, dan beliau mengeluarkan dari hadits al-Barits bin Bathib 

senada dengannya. 1944 Dan asy-Syafi'i menyebutkan bahwa hukum bunuh 
pada kali yang kelima telah dimansukh (dihapus hukumnya).1945 

1943 Shahih: Diriwayatkan oleh Abu Dawud, 4/142; dan an-Nasa'i, 8/90. Syaikh 
kami berkata sebagaimana dalam Hidayah ar-Ruwah, 3/ 432, "Dan beliau 
(an-Nasa'i) mendhaifkannya karena adanya Mush'ab bin Tsabit. Saya kata
kan, Akan tetapi, dia telah dimutaba'ah oleh Hisyam bin Urwah, dan ia me
miliki tiga jalan periwayatan darinya yang telah saya tahqiq dalam al-Irwa ', 
no. 2434, sehingga hadits ini adalah shahih.11 

1944 Munkar. Diriwayatkan oleh an-Nasa'i, 8/89. Syaikh kami berkata dalam 
Dha'if Sunan an-Nasa 'i, no. 370, "Munkar." Demikian beliau mengutipnya 
dalam al-Irwa' dari adz-Dzahabi. 

1945 Syaikh kami berkata dalam al-Irwa ', "Imam asy-Sya:fi'i telah mengisyaratkan 
bahwa hadits ini shahih dengan perkataan beliau, 'Mansukh.' Ini disebutkan 
oleh al-Baihaqi darinya, 8/275." 



YANG MEMABUKKAN 

~ 
~10613'> Dari Anas bin Malik., 

~ ,.., ,.., 0 : ,.., ~ 
,-:• --· I :~ · ·::~ :c. ;.:u;j ,--·'!! I u :: .ii 1~-- --"I ~ ::; fl\ ~ I ~_) ..r- ~ .:..r.-::- • ~ .~ u-:-...n Q -" l...s-' u 
~_,1 ¥ Jw ,~w1 ~v.i: .. 1 ~~~ct;~,~; Y.t rW:, :Jli 
-- ~ 

~,.., ,.., 0 ~ ~ 

._ri:. ~__;;u ,19460J~ :?j~I ~I :y_;c.:; 
"Bahwasanya Nabi ffi didatangkan seorang laki-laki yang 

telah minum khamar, maka beliau ffi mencambuknya dengan 
menggunakan dua pelepah kurma sekitar empat puluh kali." 
Anas berkata, "Dan hal itu juga dilakukan oleh Abu Bakar ., 
lalu ketika Umar • (menjabat sebagi khalifah), beliau meminta 
pendapat kepada para sahabat, maka Abdurrahman bin Auf • 
berkata, 'Hukuman had yang paling ringan adalah delapan 
puluh kali cambukan,' maka akhirnya Umar • memerintahkan 
(pelaksanaan) hukuman tersebut." Muttafaq 'alaih.1947 

1946 Dalam riwayat Muslim tercantum, ~W "delapan puluh", dan silahkan lihat 
penjelasannya dari sisi nahwu dalam al-Fatfl., 12/64. 

1947 Diriwayatkan oleh al-Bukhari, 8/196; dan Muslim, 3/1330 dan lafazh ini 
adalah miliknya. 



Dalam riwayat Muslim yang bersumber dari Ali • tentang 
kisah al-Walid bin Uqbah, 
fJ ~ ~ 
-1(".... .... •• \_j , .... , .... ' -: • .... • I L~ . , I 

iY _) '~ ~ _) ~.) ..r-: Y. 
"' 

"Nabi ~ mencambuk sebanyak empat puluh kali, dan Abu 
Bakar • juga mencambuk sebanyak empat puluh kali, sedang
kan Umar • sebanyak delapan puluh kali, dan semua itu adalah 
Sunnah, dan ini lebih saya sukai." 

Dan dalam hadits ini disebutkan, 
0 J ,,,. ,,,,, 

~t:~: ~, ~I :{\:_;c JW , ......... j It:~:: ~T-- ~i ~ .... :: ")(;.-- q _ _ r !; u ~ _ _ '.) ..... ~ .:; u 

.~~J;. 
"Bahwasanya seorang laki-laki telah bersaksi bahwasanya 

dia melihatnya memuntahkan khamar." Utsman • berkata, "Se
sungguhnya dia tidak mungkin akan memuntahkannya, kecuali 
dia telah meminumnya (terlebih dahulu)."1948 

~1062, Dari Mu'awiyah ~, dari Nabi ~, 
,,,,, 0 ,,,.. ,,.,,;. 

,;~~ ~w1 y~ 1s1 r5 ,;~~ y~ 1s1 =~' '-f-2\j, ij J~ ~1 

Saya katakan, Seandainya beliau menisbatkan hadits ini kepada Muslim 
saja, maka itu lebih baik. Al-Ha:fizh sendiri telah berkata dalam al-Fath., 12/64, 
"Penulis Kitab al-'Umdah [Abdul Ghani al-Maqdisi, w. 600 HJ menisbatkan 
kisah Abdurrahman ini kepada riwayat ash-Shahihain, padahal al-Bukhari 
tidak meriwayatkannya sama sekali, clan Abdul Haq memastikan hal tersebut 
dalam al-jam'u kemudian oleh al-Mundziri. Ya, al-Bukhari hanya menyebut
kan makna perbuatan Umar saja dalam hadits as-Sa'ib." 
Saya katakan, Kemudian saya melihat syaikh kami berkata dalam al-Irwa ', 
8/ 48, "Catatan penting: Penisbatan hadits ini oleh al-Hafizh kepada ash
Shahihain dengan lafazh yang lengkap ini yang di dalamnya terdapat kisah 
Abdurrahman adalah sebuah kekeliruan, clan ini diikuti oleh yang lainnya. 
N amun anehnya, beliau sendiri telah mengingatkan hal itu dalam syarah 
beliau .... " Kemudian syaikh kami mencantumkan apa yang telah beliau kutip 
dari al-Hafizh. 

1948 Diriwayatkan oleh Muslim, 3/1331-1332. 



.4 ~ c ~~~ ½~I y ~ ISl ~ ,~~~ ~\ill y ~ ISl ~ 
"Bahwasanya beliau ffi bersabda tentang peminum khamar, 

'Apabila dia minum, maka cambuklah dia, kemudian apabila 
dia minum lagi kedua kalinya, maka cambuklah dia, kemudian 
bila dia minum lagi kali ketiga, maka cambuklah dia, kemudian 
bila dia minum lagi kali keempat, maka penggallah lehemya'." 

Dhiwayatkan oleh Ahmad -dan ini adalah lafazhnya-, dan Imam yang 

Empat1949
, dan at-Tirmidzi telah menyebutkan sesuatu yang menunjukkan 

bahwasanya hadits ini telah mansukh (dihapus), dan Abu Dawud telah me

ngeluarkan riwayat itu secara jelas dari az-Zuhrl.1950 

~10633i> Dari Abu Hurairah 4@k,, beliau berkata, Rasulullah ffi ber
sabda, 

0 ,,,,, 0 ~ 

-~JI~~~ ~l.;..I y~ ISl 
"Apabila salah seorang dari kalian memukul, maka hendak

lah dia menghindari wajah." Muttafaq 'alaih.1951 

~10643i> Dari Ibnu Abbas~, beliau berkata, Rasulullah ffi ber
sabda, 

-~cil ~ ~j:J-1 fill 'l 
"Hukuman-hukuman had itu tidak boleh diadakan di masjid

masjid." 

1949 Shahih: Diriwayatkan oleh Ahmad, 4/96; Abu Dawud, 4/164; an-Nasa'i da
lam al-Kubra, 3/255, 256; at-Tirmidzi, 4/ 49; dan Ibnu Majah, 2/859. Syaikh 
kami berkata dalam ash-Shahihah, 3/348, "Dan (diriwayatkan juga oleh) 
al-Hakim, dan beliau diam (tidak berkomentar) terhadapnya. Adz-Dzahabi 
berkata, 'Shahih', dan hadits tersebut memang benar sebagaimana yang 
beliau katakan apabila maksud beliau adalah shahih lighairihi; dan jika tidak 
demikian, maka hadits ini adalah hasan karena adanya perselisihan pada 
Ashim bin Bahdalah, dan hadits ini memiliki jalan periwayatan yang lain 
yang diriwayatkan oleh Ahmad, 4/93-97. Saya katakan, 'Sanadnya shahih 
berdasarkan syarat al-Bukhari dan Muslim'." 

1950 Diriwayatkan oleh Abu Dawud, 4/165. 
1951 Diriwayatkan oleh al-Bukhari, 3/198; dan Muslim, 4/2016 dan lafazh ini 

adalah miliknya, akan tetapi ia adalah gabungan dari dua riwayat. 



Diriwayatkan oleh at-Tirmidzi dan al-Hakim. 1952 

~1065~ Dari Anas ., beliau berkata, 

. ·:: ~ :11 ~-- t' 01--:: G~L l;-- , ·--J I < i lli\ J-- -:~t .:ii r~ !;o~o'__r-<J,M,;, '_J~t=r ~ 
11Sungguh Allah telah menurunkan pengharaman khamar, 

sementara di Madinah tidaklah ada minuman (memabukkan) 
yang biasa diminum, kecuali dari kurma. 11 

Diriwayatkan oleh Muslim. 1953 

~1066~ Dari Umar•, beliau berkata, 

@1-- 1,. ::\\--
0 ~I\-- ~\ -: :~ ~ --1:i-- , ·--J I ' 0

, i J-- -:" -- -- ~ ~~r~ ;. -- ~ ,, ~ l?:.J ~ r-=r ~ 
0 0 _. 

.JWI ~~ \.; ~\., ,~\_, 
11Pengharaman khamar telah turun, di mana ia dibuat dari 

Hrna hal yaitu: Anggur, kurma, madu, gandum, dan kecambah 
gandum, dan khamar itu adalah sesuatu yang dapat menutupi 
akal. 11 

Muttafaq 'alaih.1954 

~1067~ Dari lbnu Umar ~, dari Nabi ~, beliau bersabda, 

-r~ F J:j ,_? F J 
11Setiap yang memabukkan adalah khamar, dan setiap yang 

memabukkan itu haram. 11 

Diriwayatkan oleh Muslim.1955 

1952 Hasan: Diriwayatkan oleh at-Tirmidzi, 4/19 dan al-Hakim, 4/369. Syaikh 
kami berkata sebagaimana dalam Hidayah ar-Ruwah, 3/379, "Saya katakan, 
'Beliau [yakni at-Tirmidzi] menyatakan hadits ini berillat disebabkan pe
rawinya, Isma'il bin Muslim, akan tetapi dia telah dimutaba'ah (didukung) 
sehingga hadits ini menjadi hasan sebagaimana telah saya jelaskan dalam 
al-Irwa ', 7 /271, no. 2214." 

1953 Diriwayatkan oleh Muslim, 3/1572. 
1954 Diriwayatkan oleh al-Bukhari, 7 /136; dan Muslim, 4/2322. 
1955 Diriwayatkan oleh Muslim, 3/1587. 



~10681 Dari Jabir ~, bahwasanya Rasulullah ~ bersabda, 

.Jj ,-- -- 4J:.w ~, ~ :.<" --e • t \; i~ M; ~~ 

"Sesuatu yang banyaknya memabukkan, maka yang sedi
kitnya juga haram." 

Dikeluarkan oleh Ahmad dan Imam yang Empat, serta dishahihkan 

oleh Ibnu ffibban.1956 

"Rasulullah ~ pemah ditaburkan kismis untuk beliau pada 
sebuah kendi, lalu beliau minum darinya pada hari itu, esok 
harinya, dan esok lusanya, lalu ketika petang hari ketiga ( dari 
perendamannya) beliau meminumnya dan meminumkannya 
(kepada orang lain), lalu bila ada sedikit tersisa (di dalamnya), 
maka beliau membuangnya. 11 Diriwayatkan oleh Muslim. 1957 

~10701 Dari Ummu Salamah ~, dari Nabi ~, beliau bersabda, 
1111 ,,,,. "- 0 ; ,,,,, l ,,,,, 

.:6~ ~ -- :;;-- w :b~\l.:. 1::~ ~ \ ~\ -: I r " i..r- "-- 1- --~ r 0 ~ 

"Sesungguhnya Allah tidak menjadikan (obat) kesembuhan 
kalian pada sesuatu yang Dia haramkan atas kalian. 11 

Dikeluarkan oleh al-Baihaqi, dan cU,-hahihkan oleh Ibnu ffibban. 1958 

1956 Shahih lighairihi Diriwayatkan oleh Ahmad, 3/343; Abu Dawud, 3/327; 
at-Tirmidzi, 4/292; Ibnu Majah, 2/1125; dan lbnu Hibban, 12/202. Syaikh 
kami berkata dalam al-Irwa', 8/43, "Saya katakan, Sanadnya hasan." Kemu
dian syaikh kami menshahihkan hadits ini karena adanya beberapa syahid 
baginya. Al-Ha:fizh berkata dalam at-Talkhish, 4/73, "Para perawinya tsiqat." 
Catatan Penting: Saya tidak mendapatkan hadits tersebut dalam an-Nasa'i 
dari hadits Jabir, akan tetapi dia meriwayatkan dari hadits lbnu Amr, 8/300. 
Kemudian saya melihat al-Ha:fizh berkata dalam ad-Dirayah, 2/250, 11Diriwa
yatkan oleh pemilik as-Sunan kecuali an-Nasa 'i. 

1957 Diriwayatkan oleh Muslim, 3/1589. 
1958 Hasan Jighairihi Diriwayatkan oleh al-Baihaqi, 10/5 dan lbnu Hibban, 



~1071~ Dari Wa'il al-Hadhrami, 
, • /4 ,t 
JI::-; \' :::;,, \''' • ,>,; I , .ii~~:::; I J', ,.;.,., ., J , • :: I,, ~ I 

: uu,~1C1..JJJ~:..aJ .·..c~"'· 1.w~J..u......,_·.,_)'-''1.Du ,... -' ,,,,. .. ~ ~ ~ .. -' U• _, ,... ,... .. ~ ,... 

.!\~ ~j ,~\j~ ~--~ ~l 
"Bahwasanya Thariq bin Suwaid ~ bertanya kepada Nabi 

~ tentang khamar yang dia jadikan sebagai obat, maka beliau 
bersabda, 'Sesungguhnya khamar itu bukanlah obat, namun ia 
adalah penyakit'." 

Dikeluarkan oleh Muslim, Abu Dawud, clan lainnya. 1959 

4/233. Syaikh kami berkata dalam Ghayah al-Maram, hal. 37, "(Diriwayatkan) 
dengan sanad yang dhaif." Kemudian beliau berkata dalam Shahih Mawarid 
azh-Zham 'an, 2/30, "Hasan lighairihi." 

1959 Diriwayatkan oleh Muslim, 3/1573; dan Abu Dawud, 4/7. 



~1072~ Dari Abu Burdah al-Anshari ., bahwasanya beliau men
dengar Rasulullah ~ bersabda, 

,. ,. 

.iill .)0 ~ ~ i;. ·· :/I ..1,1-- 0 i o,.,;,. :: .-: ~ '] ,. .:..J ~ ~ ~ ., ~ J~ '-'Y ·" 
"Tidaklah dicambuk di atas sepuluh kali cambukan, kecuali 

dalam permasalahan hukum had dari hukum-hukum Allah." 
Muttafaq 'alaih. 1960 

~1073~ Dari Aisyah ~, bahwasanya Nabi ~ bersabda, 

-~· ~J.1 '11 ° "\,.::-- u\f~I S ~i :, ~~~ ,. " '-?-J ",. 
"Ampunilah ketergelinciran orang-orang yang baik, kecuali 

( dalam sesuatu yang mewajibkan) hukuman had." 
Diriwayatkan oleh Abu Dawud dan an-Nasa 'i. 1961 

1960 Diriwayatkan oleh al-Bukhari, 8/216 dan lafazh ini adalah miliknya; dan 
Muslim, 3/1333. 

1961 Shahih Jigbairihi Diriwayatkan oleh Abu Dawud, 4/133; dan an-Nasa'i 
dalam al-Kubra, 4/310. 
Saya katakan, Sanadnya hasan berdasarkan apa yang telah dijelaskan oleh 
syaikh kami dalam ash-Shahihah, 2/231, dan beliau menshahihkannya karena 
adanya beberapa jalan periwayatan dan syahid baginya. 



"Tidaklah saya melaksanakan hukuman had terhadap sese
orang, lalu dia meninggal dunia, lalu saya merasakan kesedihan 
dalam jiwa saya, kecuali peminum khamar, karena bila dia me
ninggal, maka pastilah saya membayarkan diyatnya. 11 

Dirlwayatkan oleh al-Bukharl.1963 

~10759> Dari Sa1id bin Zaid ., beliau berkata, Rasulullah * ber
sabda, 

lo A~,,: J\; ~o~ 1~; ~~ 
-~~n u_J 1..;-70'4 

"Barangsiapa yang terbunuh karena membela hartanya, 
maka dia adalah syahid. 11 

Diriwayatkan oleh Imam yang Em.pat, dan dishahihkan oleh at-Tir
midzi.1964 

~10769>1965 Dari Abdullah bin Khabbab ., dia berkata, Saya men
dengar ayahku berkata, Saya mendengar Rasulullah * bersabda, 

.1:w1 _, ::'J--,J_;;~jliul~t1-:·:. ~, -:-/::- {.,:: 
i..)"; ~ _) -- • ~ ~ ~ ~ u ~ 

11 Akan terjadi fitnah-fitnah, maka pada saat itu jadilah 
kamu wahai hamba Allah, sebagai seorang yang terbunuh, dan 
janganlah kamu menjadi yang membunuh. 11 

Diriwayatkan oleh lbnu Abi Khaitsamah dan ad-Daraquthni1966
, dan 

1962 Dalam riwayat al-Bukhari tercantum, ~w,. 
1963 Diriwayatkan oleh al-Bukhari, 8/197. · , 
1964 Shabih: Diriwayatkan oleh Abu Dawud, 4/246; an-Nasa'i, 7 /116; at-Tirmidzi, 

4/28, 31; dan lbnu Majah, 2/861. Syaikh kami berkata dalam al-Irwa ', 3/164, 
"Saya katakan, 'Sanadnya shahih'." 

1965 Dalam naskah C, hadits ini tercantum sebelum hadits Sa'id bin Zaid. 
1966 Shabih lighairihi. Syaikh kami berkata dalam al-lrwa ', 8/103, "Diriwayat

kan oleh Ahmad, 5/110; al-Ajurri dalam asy-Syari'ah, hal. 42-43; dan ath-Tha
brani dalam al-Mu'jam al-Kabir, 1/188/1, dan para perawinya adalah orang-



dirlwayatkan oleh Ahmad senada dengannya dari Khalid bin Urfuthah. 1967 

orang yang tsiqat, kecuali seorang laki-laki yang tidak disebutkan namanya. 
Akan tetapi, hadits Jundub bin Sufyan menjadi syahid baginya. Saya katakan, 
Ini adalah sanad yang jayyid (baik) dengan yang sebelumnya." 
Saya katakan, Dan syaikh kami telah menyebutkan beberapa syahid baginya. 

1967 Hasan Jighairihi Diriwayatkan oleh Ahmad, 5/292. Syaikh kami berkata 
dalam al-lrwa ', 8/104, "Al-Hakim dan adz-Dzahabi diam (tidak memberikan 
komentar) terhadap hadits ini. Dan Ali bin Zaid adalah lbnu Jud'an, seorang 
yang jelek hafalannya; akan tetapi hadits-hadits yang sebelumnya, menjadi 
syahid baginya." 
Saya katakan, Al-Hafizh berkata dalam at-Talkhish ketika beliau menye
butkan hadits ini, "Dan Ali bin Zaid adalah lbnu Jud'an, seorang yang dhaif; 
akan tetapi dia telah mendapat dukungan (dari rawi lain) sebagaimana Anda 
lihat." 









~1077~ Dari Abu Hurairah ., beliau berkata, Rasulullah * ber
sabda, 

-~~~~.Jc s~ ,19sa~ ~;..l; ~~ ~j '~ ~j s~ ~ 
"Barangsiapa yang meninggal dalam keadaan belum pemah 

berperang, dan tidak terbersit dalam hatinya untuk berperang, 
maka dia meninggal pada suatu sifat dari kemunafikan'." 

Dirlwayatkan oleh Muslim.1969 

~1078~ Dari Anas ., bahwasanya Nabi * bersabda, 
o J ,... o~,.... o J ~o~,... o J ,...o~ ":oc' o _,o J ,.,, 

,af:?-;L,J\<1 .. f:? ... a·,\Q ~L..\\A..4L 0'::i. :.'I\ \q-U)b-1 ~ ~ J \ ~ J ~...T :, ";~ J ~ • 

"Berjihadlah kalian memerangi orang-orang musyrik de
ngan harta, jiwa, dan lisan kalian." 

Dirlwayatkan oleh Ahmad dan an-Nasa'i, serta dishahihkan oleh al
llakim.1910 

~1079~ Dari Aisyah ~, beliau berkata, 

~ '~ J9 '1 ~~ '~ :Jli y~~ ~L:.yl Jc ,,t, j~ ½ :c..li 
~'.J":;j,~ .o ~ 

"Saya bertanya, 'Wahai Rasulullah, adakah jihad untuk wa
nita ?' Beliau menjawab, 'Ya, sebuah jihad yang tidak ada perang 
di dalamnya, yaitu haji dan umrah'." 

Diriwayatkan oleh lbnu Majah1971
, dan asal haditsnya ada pada al

Bukhari.1912 

1968 Dalam riwayat Muslim tercantum, 8; ~ "dengannya dirinya". 
1969 Diriwayatkan oleh Muslim, 3/1517. , 
1970 Shahih: Diriwayatkan oleh Ahmad, 3/124; an-Nasa 'i, 6/7; dan al-Hakim, 2/81. 

Syaikh kami berkata dalam al-Misykah, 2/1124, "Sanadnya shahih." 
1971 Shahih: Diriwayatkan oleh lbnu Majah, 2/968. Syaikh kami berkata dalam 

al-Irwa ', 4/151, "Saya katakan, Ini adalah sanad yang shahih berdasarkan 
syarat al-Bukhari dan Muslim." 

1972 Diriwayatkan oleh al-Bukhari, 4/39. 



~1080~ Dari Abdullah bin Amr ~, beliau berkata, 

,~ :Jw ~1JIJJ\J lft :Jw 941 ~ ~)~ .~~ • ~1 Jl J½ ;~ 
~; 

.~\,;JI,.•:'£ :J'\j ~. ~ 
11Seorang laki-laki datang kepada Nabi ~ untuk meminta 

izin ikut berjihad, maka beliau bertanya, 'Apakah kedua orang
tuamu masih hidup?' Dia menjawab, 'Ya.' Beliau bersabda, 'Maka 
kepada keduanyalah hendaknya kamu berjihad'. 11 

Muttafaq 'alaih. 1973 

Dan pada Ahmad dan Abu Dawud terdapat riwayat serupa 
dari hadits Abu Sa'id, dan beliau menambahkan, 

, ; . 
. \.:k~ ~ '11, ,i\1 U~i ~ ~ ,\:+~,)t:_:~ 0 0 I ~ y , u ~ , u.J, 

11Pulanglah lalu mintalah izin kepada keduanya. Apabila 
keduanya mengizinkan, (maka berjihadlah kamu), dan bila tidak 
(mengizinkan), maka berbaktilah kepada keduanya. 111974 

~1081~ Dari Jarir al-Bajali ., beliau berkata, Rasulullah ~ ber
sabda, 

; . .,,,. ~ 

. ~ ~ '' I -= 
0

, '

0 

~' - L~. ~ ~ ~ ! 0 

, UI ,:~ 0":: i!~l ~- ~ ~ ~-f. 
11Aku berlepas diri dari setiap Muslim yang tinggal mene

tap di antara orang-orang musyrik' .11 

Dirlwayatkan oleh Imam yang Tiga, dan sanadnya shahih, namun al

Bukhari menguatkan pendapat yang meugatakan bahwa hadits iDi mursal.1975 

1973 Diriwayatkan oleh al-Bukhari, 4/71; dan Muslim, 4/1975. 
1974 Shahih Jighairihi. Diriwayatkan oleh Ahmad, 3/75 dan Abu Dawud, 3/17. 

Syaikh kami berkata dalam al-Irwa ', 5/21, "Al-Hakim berkata, 'Shahih sanad
nya', dan dibantah oleh adz-Dzahabi dengan perkataan beliau, 'Darraj adalah 
seorang yang lemah.' Adz-Dzahabi benar, namun hadits ini dengan keselu
ruhan jalan periwayatannya adalah shahih." 

1975 Shahih lighairibi. Diriwayatkan oleh Abu Dawud, 3/ 45; an-Nasa 'i, 8/36; dan 
at-Trrmidzi, 4/155. Syaikh kami berkata dalam al-Irwa ', 5/30, "Saya katakan, 
'Ini adalah sanad yang shahih; para perawinya adalah orang-orang tsiqat 
yang menjadi para perawi al-Bukhari dan Muslim; akan tetapi mereka (para 



11{1082, Dari Ibnu Abbas~, beliau berkata, Rasulullah ~ ber
sabda, 

51 Ii l O ,, 

.G,,~I-:_ ~~,,,,~;J\~g,,• '1 
";_) ~~_) ,, . ~ 

"Tidak ada (kewajiban) hijrah setelah penaklukan Makkah, 
akan tetapi jihad dan niat'." Muttafaq 'alaih.1976 

11{1083, Dari Abu Musa al-Asy'ari ~, beliau berkata, Rasulullah 
~bersabda, 

"Barangsiapa yang berjuang agar kalimat Allah menjadi 
yang paling tinggi, maka dia berada di jalan Allah'." 

Muttafaq 'alaih.1977 

11{1084, Dari Abdullah bin as-Sa'di ~, beliau berkata, Rasulullah 
~bersabda, 

_i Ll1 1-:·! ~ ;,, !... .i1 &a:~ '1 '.J LJ:.Y ~ ,, 
"Hijrah itu tidak akan berhenti selama (masih ada) musuh1978 

yang diperangi." 
Diriwayatkan oleh an-Nasa'i, dan dishahihkan oleh lbnu ffibban.1979 

11{1085, Dari Nafi', beliau berkata, 

~ ~4~ j;i; ,0j~\b ~j ~~~\\ ~ Jc ~ ,:bl j~ )ft 

ahli haclits) menyatakan bahwa haclits ini berillat karena ia mursal .. .'." 
Saya katakan, Kemudian syaikh kami menyebutkan banyak syahid baginya 
yang dengannya hadits ini menjadi shahih. 

1976 Diriwayatkan oleh al-Bukhari, 4/18; dan Muslim, 2/986. 
1977 Diriwayatkan oleh al-Bukhari, 1/ 43; dan Muslim, 3/1513. 
1978 Dalam riwayat keduanya tercantum, .'.,Lllii "orang-orang kafir''. 
1979 Shahih: Diriwayatkan oleh an-Nasa'i, 7 /146 dan Ibnu Hibban, 11/208. Sanad

nya dishahihkan oleh syaikh kami dalam al-lrwa ', 5/33. 



"Rasulullah ~ telah menyerbu secara tiba-tiba Bani al-Mush
thaliq sedang mereka dalam keadaan lalai (tidak siap), lalu beliau 
membunuh pasukan perang mereka, dan menawan keturunan 
(wanita dan anak-anak) mereka. Yang menceritakan hal itu ke
padaku adalah Abdullah bin Umar ~-" Muttafaq 'alaih.1980 

"Dahulu Rasulullah ~ apabila menunjuk panglima untuk 
suatu pasukan besar (detasemen) [atau pasukan kecil (peleton)]1981, 

1980 Diriwayatkan oleh al-Bukhari, 3/194; dan Muslim, 3/1356. 
1981 Tambalian dari naskah C, dan ini sesuai dengan yang terdapat dalam riwayat 



maka beliau akan mewasiatkannya agar bertakwa kepada Allah 
dan (mewasiatkannya dalam) mengurus pasukannya dari kaum 
Muslimin dengan baik. 

Kemudian beliau bersabda, "Berperanglah dengan Nama 
Allah, di jalan Allah, perangilah orang yang kafir kepada Allah, 
berperanglah, janganlah kalian berkhianat, janganlah kalian 
mengingkari janji, janganlah kalian memutilasi anggota badan, 
dan janganlah kalian membunuh anak-anak. Dan apabila kalian 
bertemu dengan musuh kalian dari kaum musyrikin, maka ajak
lah mereka kepada tiga pilihan, lalu apa pun dari hal itu yang 
mereka terima, maka setujuilah hal itu, dan janganlah meng
ganggu mereka; 

(Pertama), ajaklah mereka kepada Islam, lalu apabila me
reka menerima ajakanmu, maka setujuilah mereka. Kemudian 
ajaklah mereka untuk hijrah dari negeri mereka menuju negeri 
kaum Muhajirin, namun bila mereka enggan, maka kabarkanlah 
kepada mereka bahwasanya mereka seperti orang Arab badui 
dari kaum Muslimin, dan mereka tidak mendapatkan apa pun 
dari harta rampasan perang ghanimah maupun harta rampasan 
tanpa perang (fai'), kecuali jika mereka ikut berjihad bersama 
kaum Muslimin. 

(Kedua), bila mereka enggan, maka mintalah mereka mem
bayar jizyah, lalu bila mereka menerimanya, maka setujuilah hal 
itu dari mereka. 

(Ketiga), lalu bila mereka enggan, maka mintalah perto
longan kepada Allah dan perangilah mereka. 

Apabila kalian mengepung suatu pasukan dalam benteng, 
lalu mereka mau menyerah kepada kalian, jika kalian memberi
kan jaminan Allah~ dan NabiNya kepada mereka, maka ja
nganlah kalian melakukannya, tetapi berikanlah kepada mereka 
jaminanmu sendiri, karena jika jaminan kalian sendiri dilanggar 
itu lebih ringan daripada jaminan Allah yang dilanggar, dan jika 
mereka meminta agar kamu memberikan keamanan dengan 
hukum Allah, maka janganlah kamu melakukannya, akan tetapi 

Muslim. 



berikanlah kepada mereka hukummu sendiri, karena sesungguh
nya kamu tidak mengetahui apakah kamu (bertindak) tepat ( da
lam memberikan) hukum Allah kepada mereka ataukah tidak?"' 

Diriwayatkan oleh Muslim. 1982 

~10871 Dari Ka'ab bin Malik~, 

-~ -Pi lS~j ;jJL ~si 1s10t ~ ~10i 
*; 

"Bahwasanya Nabi ~ apabila hendak berperang, beliau 
menyembunyikan(nya) dengan (arah tujuan) selainnya." 

Muttafaq 'alaih.19sa 

~10881 Dari Ma'qil, bahwasanya an-Nu'man bin Muqarrin ber
kata, 

J,, • !:: : -- J--~I -- qi i-:fl\ J"~i i-:~ ~-- \SI ~ ~I J°'-- ~.i° :: ~y ~ ; _;>- _)~ ~ u-:- * ~ _,J ,, ~_) ~ 
; ; 

.~l\ J;j ,t~JI ~j ,~\ 
"Saya menyaksikan Rasulullah ~ apabila tidak berperang 

pada pagi hari, maka beliau mengundurkan peperangan sampai 
matahari tergelincir, angin berhembus, dan kemenangan datang." 

Diriwayatkan oleh Ahmad clan Imam yang Tiga, serta disbabibkan oleh 

al-Hakim1984, dan asalnya terdapat dalam al-Bukhari.1985 

~10891 Dari ash-Sha'b bin Jatstsamah ~, beliau berkata, 
0 ,: oJ• ;,: ,: oJ~,,J :%• ~Jo\ ,, 1986 \~I\ " 4)1~ .l, \ JJ • J, ~--J 
•.,_o , I ,a_J , I * • :. •.,_o ...1J •...C ~ 4,,U ~ u-- '-"-"!! ·,.: I,)~ *' u-- .J (J :.eJ ; ~_) ; 

; ; ; 

1982 Diriwayatkan oleh Muslim, 3/1357. 
1983 Diriwayatkan oleh al-Bukhari, 4/59; dan Muslim, 4/2128. 
1984 Shahih: Diriwayatkan oleh Ahmad, 5/444; Abu Dawud, 3/49; an-Nasa'i da

lam al-Kubra, 5/191; at-Tirmidzi, 4/160; dan al-Hakim, 2/116. Syaikh kami 
berkata sebagaimana dalam Hidayah ar-Ruwah, 4/52, "Sanadnya shahih." 

1985 Diriwayatkan oleh al-Bukhari, 4/119. 
1986 Demikian tercantum dalam naskah A dan C, sedangkan dalam naskah B 

tercantum, J)j.lll "anak-anak", dan ini sesuai dengan dengan lafazh yang 
terdapat dalam riwayat Muslim, sedangkan riwayat al-Bukhari dengan lafazh, 
i1.J1 J,-1 ;_;. "tentang penghuni rumah". 



-r&-: ~ ~ :JW '~-d \JSj ~~ 
"Rasulullah ~ ditanya tentang (penduduk) kampung dari 

kaum musyrikin yang diserang pada malam hari, lalu kaum 
Muslimin membunuh dan melukai (tanpa sengaja) wanita dan 
anak-anak mereka. Beliau bersabda, 'Mereka termasuk dari me
reka (dalam hukum)'." 

Muttafaq 'alaih. 1987 

11{1090, Dari Aisyah ~, 

-~ ~, ,:o ::ot~\~,o o\: ~ o..- 0 •d;.~ \~..-\J..-\:;~c:f\\ft 
,,~ ~ i..r- u.J ... ] . ~~ ~ ; y-:-..r-- -" ~ u 

"Bahwasanya Nabi ~ bersabda kepada seorang laki-laki 
yang mengikuti beliau pada perang Badar, 'Pulanglah, karena 
saya tidak akan meminta bantuan kepada seorang yang musy
rik'." Diriwayatkan oleh Muslim.1988 

11{1091, Dari lbnu Umar ~, 
,,,, ,,,,, ,, ,,,,. 

,,,,,,0,,,,,, OS:.,,,,, ::;:, aO ,-S:. S:. ,,,,.s:, ~L:.D\ \:•°A ".~~l9 ,~ • \j_; • o ..- o' ~ o;: _..- ;\..- o \ ( ~ c; f\\ ~ \ 
... ... I_J- __r-- ... .!.) ~ ~ ~ ~ <..5') -" i..S:"' u 

, "' "~ 

. ~I ... ·y -· ... ~ 
"Bahwasanya Nabi ~ melihat seorang wanita terbunuh 

pada salah satu peperangan beliau, maka beliau ~ mengingkari 
pembunuhan wanita dan anak-anak." Muttafaq 'alaih. 1989 

11{1092, Dari Samurah ~, beliau berkata, Rasulullah ~ bersabda, • :» 0 • , 0, 0 , ..- 0 ..- \ o ~o..- o ,,. ..- o ~ ~ , \ \ -: o, ; \ o \ ~-,; \ 
-~~~~ ·-... ~ c~r 

"Bunuhlah orang-orang tua kaum musyrikin dan biarkan
lah anak-anak mereka'." 

Diriwayatkan oleh Abu Dawud, dan dishabibkan oleh at-Tirmidzi.1990 

1987 Diriwayatkan oleh al-Bukhari, 4/74; dan Muslim, 3/1364. 
1988 Diriwayatkan oleh Muslim, 3/1450. 
1989 Diriwayatkan oleh al-Bukhari, 4/74; dan Muslim, 3/1364. 
1990 Dhaif: Diriwayatkan oleh Abu Dawud, 3/54 dan at-Tirmidzi, 4/145, serta 



~1093, Dari Ali~, 
,., ,.,,,, 

j_; ,o,,- \o{,\_j o ~~\ 

·--1 . i y.. ~_)_) . ~ 

"Bahwasanya mereka melakukan duel pada perang Badar." 
Diriwayatkan oleh al-Bukhari, dan dikeluarkan oleh Abu Dawud secara 

panjang lebar.1991 

~1094, Dari Abu Ayyub ~, beliau berkata, 

~
~<'tf11J/I }" iti;ai~.q--,: · 0 ,.,, ~~\ ,., ;; 

0

,., \.iJ i:;"1\ o~ c_J-:-: di 
~ ·~---. J ~ '.) ~ ",., " ,.,,., '.Y " ,..., ,, ....... ,..., ,,,,. 

-~ ~~ J;- ~j__;ll 1-E~ Jc~~ Jc ~r ~ Jc 1~~ ~ti 
"Sesungguhnya ayat ini turun pada kami, kaum Anshar, 

yaitu 'Dan janganlah kalian menjatuhkan diri kalian sendiri ke 
dalam kebinasaan.' (Al-Baqarah: 195)." Beliau (Abu Ayyub) me
ngatakannya sebagai bantahan kepada orang yang mengingkari 
atas (tindakan) orang yang menyerang pasukan Romawi (sen
dirian) hingga dia bisa masuk ke dalam (barisan) mereka. 

Diriwayatkan oleh Imam yang Tiga, dan dishahillkan oleh at-Thmidzi, 

lbnu IDbban, dan al-Haldm.1992 

~1095, Dari Ibnu Umar ~, beliau berkata, 
,., I J 

-~--::,., ~ ·-fl\ .-- \:L ~ ~\ J· J,., :; ::;; ,., '_)~ ~u- -'-',., ~_)~__;>-
,., ",., 

"Rasulullah ~ membakar pohon kurma Bani an-Nadhir 
dan menebangnya." Muttafaq 'alaill.1993 

didhaifkan oleh syaikh kami dan dinyatakan berillat oleh beliau karena ada
nya 'an'anah al-Hasan al-Bashri, silahkan lihat Hidayah ar-Ruwah, 4/59. 

1991 Diriwayatkan oleh al-Bukhari, 5/95 dan Abu Dawud, 3/52. 
1992 Shahih: Diriwayatkan oleh Abu Dawud, 3/12; an-Nasa'i dalam al-Kubra, 

6/299; at-Tirmidzi, 5/212; lbnu Hibban, 11/9; dan al-Hakim, 2/275. Syaikh 
kami berkata dalam ash-Shahihah, 1/47, "Dan beliau berkata, 'Shahih ber
dasarkan syarat al-Bukhari dan Muslim', dan adz-Dzahabi menyepakatinya, 
dan keduanya telah keliru; karena al-Bukhari dan Muslim tidak meriwayat
kan hadits milik Aslam ini, sehingga hadits ini hanya shahih saja." 

1993 Diriwayatkan oleh al-Bukhari, 3/136; dan Muslim, 3/1365. 



~1096~ Dari Ubadah bin ash-Shamit ~, beliau berkata, Rasu
lullah ffi bersabda, 

.;;-- · ~1-- t:,1J1 · '\)~t Jc---- 9 \c-- 9u J_;ili1 ~ \j ,~ '1 ,!.ft 'J - l.! .-. _) '.) _) u., - -- --
"Janganlah kalian berkhianat, karena pengkhianatan itu 

adalah api dan aib bagi pelakunya di dunia dan akhirat' .11 

Diriwayatkan oleh Ahmad clan an-Nasa 'i, serta dishahihkao oleh lbnu 
ffibbao. 1994 

~1097~ Dari Auf bin Malik~, 

"Bahwasanya Nabi ffi memutuskan (hukum) harta ram
pasan adalah (hak) milik pembunuhnya. 11 

Diriwayatkan oleh Abu Dawud1995
, clan asalnya ada pada Muslim..1996 

~1098~ Dari Abdurrahman bin Auf ~ tentang kisah terbunuh
nya Abu Jahal, beliau berkata, 

1994 Shahih Jighairibi. Diriwayatkan oleh Ahmad, 5/316, 326 dan 11/193, dan 
syaikh kami berkata sebagaimana dalam Hidayah ar-Ruwah, 4/88, "Sanad
nya hasan, dan hadits ini adalah shahih dengan riwayat yang setelahnya." 
Saya katakan, Y akni hadits lbnu Amr yang diriwayatkan oleh Ahmad, 2/184; 
dan an-Nasa'i, 6/263. 
Catatan penting: Saya tidak menemukan hadits ini pada riwayat an-Nasa'i 
dari hadits Ubadah, namun hadits ini ada padanya dari hadits lbnu Amr. 

1995 Diriwayatkan oleh Abu Dawud, 3/71-72. Syaikh kami berkata dalam al-lrwa ', 
5/55, "Saya katakan, lni adalah sanad shahih Syami." 

1996 Diriwayatkan oleh Muslim, 3/137 4 dan lafazhnya adalah, 
. l:illl --1.!Jt, -. ~ ffi "111 j. , , 0l c.r-- , ; ;~ - , .r".J 

"Bahwa Rasulullah ~ memutuskan (hukum) harta salab (harta yang bersama 
pemiliknya seperti baju, senjata, dan kuda kendaraan, Ed.) adalah hak milik 
pembunuhnya." 



"Lalu mereka berdua bersegera menujunya (Abu Jahal) 
dengan pedang keduanya hingga membunuhnya, kemudian 
mereka berdua pergi kepada Rasulullah ~ lalu mengabarkan 
kepada beliau, maka beliau bersabda, 'Siapakah dari kalian ber
dua yang membunuhnya? Apakah kalian sudah membersihkan 
kedua pedang kalian?' Mereka berdua berkata, 'Belum'." Dia 
(perawi) berkata, "Lalu beliau melihat (pedang) keduanya, lalu 
beliau bersabda, 'Masing-masing dari kalian berdua telah mem
bunuhnya.' Maka beliau ~ memutuskan harta rampasannya itu 
milik Mu'adz bin Amr bin al-Jamuh." Muttafaq 'alaih.1997 

~1099~ Dari Makhul, ; ; 

-~l);J\ ~i Jc ~;;:j\ ~ .~ ~ ~\ 0i 
~ "~ 

"Bahwa Nabi ~ melemparkan ketapel raksasa (yang ber
peluru batu) kepada penduduk Tha'if." 

Dikeluarkan oleh Abu Dawud dalam al-MarasH, dan perawi-perawinya 

tsiqat1998; dan diriwayatkan secara maushuJ (bersambung sanadnya) oleh 

al-Uqaili dengan sanad yang lemah darl Ali ~.1999 

"Bahwasanya Nabi ~ memasuki Makkah sedangkan di atas 
kepala beliau (masih) ada penutup kepala dari besi, lalu ketika 
beliau melepasnya, datanglah seorang laki-laki kepada beliau 
seraya berkata, 'Ibnu Khathal sedang bergelantungan pada tirai 
Ka'bah.' Maka beliau bersabda, 'Bunuhlah dia'." 

Muttafaq 'alaih. 2000 

1997 Diriwayatkan oleh al-Bukhari, 4/112; dan Muslim, 3/1372. 
1998 Dhaif: (Diriwayatkan oleh Abu Dawud dalam) al-Marasil, hal. 248, dan syaikh 

kami berkata sebagaimana dalam Hidayah ar-Ruwah, 4/62, "Shahih sanad
nya", yakni kepada riwayatnya yang mursal. 

1999 Munkar. Diriwayatkan oleh al-Uqaili (w. 322 H) dalam adh-Dhu'afa ', 2/243 
dan beliau mendhaifkannya. 

2000 Diriwayatkan oleh al-Bukhari, 3/21; dan Muslim, 2/990. 



~11013,> Dari Sa'id bin Jubair, 

-~~)IJ-2~f~~~~,J~0t 
"Bahwasanya Rasulullah ~ membunuh tiga orang pada 

perang Badar dalam keadaan diikat. 11 

Dikeluarkan oleh Abu Dawud dalam aJ-MarasiJ, dan para perawinya 
tsiqat.2001 

"Bahwasanya Rasulullah ~ telah menebus dua orang laki
laki dari kalangan kaum Muslimin dengan satu orang laki-laki 
dari kalangan kaum musyrikin. 11 

Dikeluarkan oleh at-Tirmidzi, clan beliau mensbahihkaonya2002, sedaog 

asal hadits ini ada pada Muslim. 2003 

~11033'> Dari Shakhr bin al-Ailah ., bahwasanya Nabi ~ ber
sabda, 

-~\;b ~;~~ ~j_;J ,µ:t IS} f ~10} 
"Sesungguhnya kaum itu bila masuk Islam, maka mereka 

telah menjaga darah dan harta mereka' .11 

Dikeluarkan oleh Abu Dawud, dan perawi-perawinya dinyatakan tsi
qah. 2004 

2001 Dhaif: (Diriwayatkan oleh Abu Dawud dalam) al-Marasil, hal. 248. 
2002 Shahih: Diriwayatkan oleh at-Tirmidzi, 4/135 dan beliau berkata, "Hadits 

hasan shahih. 11 Syaikh kami berkata dalam al-Irwa ', 5/ 43, "Saya katakan, 
Hadits ini sesuai dengan syarat Muslim." 

2003 Diriwayatkan oleh Muslim, 3/1263. 
2004 Dhaif: Diriwayatkan oleh Abu Dawud, 3/175 dan didhaifkan oleh syaikh 

kami dalam Dha'if Sunan Abi Dawud, no. 3067. 



"Bahwasanya Nabi ~ bersabda tentang tawanan perang 
Badar, 'Seandainya al-Muth'im bin Adi masih hidup, kemudian 
dia melobiku berkenaan dengan mereka yang busuk itu (para 
tawanan), niscaya akan saya bebaskan mereka karenanya'." 

Diriwayatkan oleh al-Bukhari.2005 

~11os, Dari Abu Sa'id al-Khudri ., beliau berkata, 
,,,,,. ,,,, ,,,, ,,,,. 

0 l ,,,, J!, (i $, ,,,' $, $, 

~1-~ :tU~~\ J-:~~ ,\ 0
' :::- ,, ::-:- , ~ 1--~ I ~ ~1 u;· 1 ,,.,, tt..: \:~ ..al 3 7 '..r ~~ (_~.) ~ ~ ~ i..J: ~ · · 

"Pada perang Authas, kami mendapatkan para tawanan 
wanita yang masih memiliki suami, lalu mereka (para sahabat) 
merasa keberatan, maka Allah 8&, menurunkan FirmanNya, 'Dan 
( diharamkan juga kalian mengawini) wanita yang bersuami, 
kecuali budak-budak yang kalian miliki.' (An-Nisa': 24)." 

Diriwayatkan oleh Muslim. 2006 

~1106, Dari Ibnu Umar ~, beliau berkata, 
,,,,,. ~ ,,,,,. ,;. ~ l J 

~~ ,;--·:.<" ~11·, .-:-:- ,~ 1--: • • · u1-- ~ -- ~ ..wl J°'-- I.!-;,:; ~ ·" ~ "'. ~ ~ ~ J../""1 _.,,, ~_) • ,,,,,,,, ' ~",,,, ,,,,,. 

, ... ,, , ... ,, ~-- , ... ,, --::-- .-:~, ,,!1--~' 
·~ ~ ,,'_)'~~~ ~~ 

"Rasulullah ~ mengutus sebuah pasukan kecil (peleton) di 
mana saya berada dalam (kelompok) mereka menuju Najed, 
maka mereka mampu mendapatkan harta rampasan perang 
(ghanimah) unta yang banyak, lalu bagian (masing-masing dari) 
mereka adalah dua belas ekor unta, dan ditambah lagi satu ekor 
unta satu ekor unta." 

Muttafaq 'alaih. 2007 

2005 Diriwayatkan oleh al-Bukhari, 4/111. 
2006 Diriwayatkan oleh Muslim, 2/1079. 
2007 Diriwayatkan oleh al-Bukhari, 4/109; dan Muslim, 3/1368. 



~1107~ Juga dari beliau (lbnu Umar ~), beliau berkata, 
0 .. / ' , ,,,,, I"'~-- 1~\:ZI\-- .o,o, ---~l\_,,o,;- .-o.-~J..1\J°'-- ----~ 

-~ y-;-'fi.J ~ i.fi~..fe;>" iY.. ::ci -- ~.Jr 
"Pada hari Khaibar, Rasulullah ~ membagikan dua bagian 

untuk kuda (perang), dan satu bagian untuk pasukan yang ber
jalan kaki (infanteri)." 

Muttafaq 'alaih, clan lafazhnya milik al-Bukhari. 2008 

Sedangkan pada Abu Dawud, 

-~ \:~;.,-- 4_,._,/~\ .o,o,,: -' ot ~~ A. .•• /~\-- 1.!.._--\ ,.-ot 
".J -- ,"..r':, ~ ~ -- ;'fi.J q-:-__r,, ~ 

"Beliau ~ memberikan bagian untuk seorang pejuang dan 
untuk kudanya sebanyak tiga bagian; dua bagian untuk kudanya 
dan satu bagian untuk dirinya. 11 2009 

~1108~ Dari Ma'an bin Yazid ~ 2010, beliau berkata, 
0 :Z .,,,, J, l ,,,,, , \ -- 0 -- 'I I ~--,:-:- 'I . JO !. -- ..;,~ , 11 I JO , -- ! 0 --• JJt...i .l! .l! • I....U ~ Q,,J,,J ,~, 1_..• .. ,u 

. ~ 'J" - ,,... J _.I ,,... 

"Saya mendengar Rasulullah ~ bersabda, 'Tidak ada tam
bahan, kecuali setelah (dipisahkan) seperlima (dari ghanimah)'." 

Diriwayatkan oleh Ahmad dan Abu Dawud, serta dishahihkan oleh 
ath-Thahawi. 2011 

~1109~ Dari Habib bin Maslamah•, beliau berkata, 
J, ~ 0 ,.,, l ; 

.~::;\\ • ~j\-- o\.:d\ • .-,.t\\ \~': ~ J..1\ Jo,,, 2-, o A 
,, .-y ~ ~ ,, . ~ ti_Y U- - " ,, ~.J ~ 

"Saya menyaksikan Rasulullah ~ menambahkan seperem
pat pada perang saat pertama pergi dan sepertiga saat pulang." 

2008 Diriwayatkan oleh al-Bukhari, 5/17 4; dan Muslim, 3/1383. 
2009 Shahih: Diriwayatkan oleh Abu Dawud, 3/75, dan dishahihkan oleh syaikh 

kami dalam Shahih Sunan Abi Dawud, no. 2733. 
2010 Demikian yang tercantum dalam naskah A dan C; dia dan ayahnya memiliki 

status sebagai sahabat Nabi •. 
2011 Shahih: Diriwayatkan oleh Ahmad, 3/470; Abu Dawud, 3/81; dan ath

Thahawi, 3/342. Syaikh kami berkata sebagaimana dalam Hidayah ar
Ruwah, 4/83, "Dan sanadnya shahih." 



Dirlwayatkan oleh Abu Dawud, dan dishahihkan oleh lbnu al-Jarud, 
lbnu fflbban, dan al-Hakim. 2012 

~1110, Dari lbnu Umar ~, beliau berkata, 
!:::: 1 -: o -!~(11 ,...\l,...:::I\,... , ,...o,... o,... ,:o,... \~':'~.»u;;; .1\J'o,,... -:~ 

,0....,01.> \§';·'2J ! ~~ ~ ~ 0-'° i.P-: ~ ~ ~ '.J'""'.) l)O 

0 ;' 

. :. ~d I ~\c O :: ,... 

~.... rl£y;, 

"Dahulu Rasulullah ~ memberikan tambahan (bagian gha
nimah) kepada beberapa orang yang beliau utus dari pasukan 
kecil (peleton) untuk mereka sendiri secara khusus, selain dari 
pembagian (ghanimah) keseluruhan pasukan. 11 

Muttafaq 'alaih. 2013 

~1111, Juga dari beliau ., beliau berkata2014, 
0 ; JJs:. 0 0 ,,,,,.., 

JJ':o,; ,1,... J1?1,:-~ ,... ':' I\,...µ,...,...,...\ 1,:-0.1,;,... o• Jo { I~?"' 
-~..J )Q~l..i..Jli...,..,.;.,w1Q W11.A.Oi)'-1·'4)~ 

.J -' • .... -' "-t .. .-- . .. .,.. 

"Kami pemah mendapatkan madu dan anggur pada bebe
rapa peperangan kami, lalu kami memakannya dan kami tidak 
membawanya (kepada petugas pengumpul ghanimah) .11 

Dirlwayatkan oleh al-Bukhari.2015 

Sedangkan pada Abu Dawud, 
, nJ 

1 
, , o ~ .... o , ~ H 

-~ ~ -A>J: r 
"Lalu bagian yang seperlima (khumus) tidak diambil dari 

(bagian) mereka. 11 

Disbabihkan oleh lbnu fflbban. 2016 

2012 Shahih: Diriwayatkan oleh Abu Dawud, 3/80; Ibnu al-Jarud, 2/271; lbnu 
Hibban, 11/165; dan al-Hakim, 2/133; serta dishahihkan oleh syaikh kami, 
sebagaimana dalam Hidayah ar-Ruwah, 4/83. 

2013 Diriwayatkan oleh al-Bukhari, 4/110; dan Muslim, 3/1369. 
2014 Gugur (tidak tercantum) dari naskah A 
2015 Diriwayatkan oleh al-Bukhari, 4/116. 
2016 Shahih: Diriwayatkan oleh Abu Dawud, 3/65; dan Ibnu Hibban, 11/156. 

Syaikh kami berkata sebagaimana dalam Hidayah ar-Ruwah, 4/87, "Dan 
sanadnya shahih." 



{ ,.., 0,.., ,.., J .u~? 
"Kami mendapatkan makanan pada perang Khaibar, lalu 

seorang laki-laki datang dan mengambil sebagian darinya se
ukuran yang mencukupinya, kemudian dia pergi." 

Diriwayatkan oleh Abu Dawud, dan dishahihkan oleh lbnu al-Jarad 
dan al-Hakim.2618 

0 • .,:;,,,,, 

-~ o.).J 

"Barangsiapa yang beriman kepada Allah dan Hari Akhir, 
maka janganlah dia mengendarai hew an dari harta fai' milik 
kaum Muslimin, hingga apabila dia telah membuatnya lemah 
dan kurus, lalu dia mengembalikannya padanya, dan janganlah 
dia memakai pakaian dari harta fai' milik kaum Muslimin, hingga 
apabila dia telah membuatnya usang, lalu dia mengembalikan
nya padanya. 11 

Diriwayatkan oleh Abu Dawud dan ad-Darimi. Para perawinya tidak 
bermasalah.2019 

2017 Dalam naskah B dan C tercantum, ~-
2018 Shahih: Diriwayatkan oleh Abu Dawud, 3/66; Ibnu al-Jarud, 395; dan al

Hakim, 2/126. Syaikh kami berkata sebagaimana dalam Hidayah ar-Ruwah 
(4/87), "Dan sanadnya shahih." 

2019 Hasan: Diriwayatkan oleh Abu Dawud, 3/67 dan ad-Darimi, 2/230. Syaikh 
kami berkata sebagaimana dalam Hidayah ar-Ruwah, 4/87, "Sanadnya hasan, 
sebagaimana saya telah mentahqiqnya dalam al-Irwa ', no. 2137." 



~1114~ Dari Abu Ubaidah bin al-Jarrah ~' beliau berkata, Saya 
mendengar Rasulullah ~ bersabda, 

• ,,, J, • , ~ .,,, -:• \. -:JI Jc'.i:ff:'. -~,-~··- " . '-'",,,,...... .. ;. 
"Sebagian kaum Muslimin itu dapat memberikan perlin

dungan (yang berlaku) atas kaum Muslimin (keseluruhan). 11 

Diriwayatkan oleh lbnu Abi Syaibah dan Ahmad, namun pada sanad

nya ada kelemahan. 2020 

Sedangkan dalam riwayat ath-Thayalisi dari hadits Amr 
bin al-Ash, lafazhnya berbunyi, 

~ 0 ., · 'u· 1 -= • t • -:JI le ,. -~ ~ ~ .. ~j.f: 

"Orang yang paling rendah (kedudukannya) di antara kaum 
Muslimin itu dapat memberikan perlindungan (yang berlaku) 
bagi kaum Muslimin (keseluruhan). 11 2°21 

Dan dalam Shahih al-Bukhari dan Shahih Muslim dari Ali 
[~po22, lafazhnya berbunyi, 

~ ti O J,,, 
0 '1-:- 0 

\ 4-! ,,, 0 ,,, !! ,,, ,,,, ,; 0 
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''Jaminan kaum Muslimin itu adalah satu, yang mana orang 
yang paling rendah (kedudukannya) dari kalangan mereka dapat 
memberikan perlindungan. 11 2023 

Ibnu Majah menambahkan dari jalur sanad yang lain, 
,,, 

a OS:- ,,,.. J .. ~~,~·,,, ,~~,,, 
,.Al " J~_) ,- ,,, ,,, 

2020 Shahih lighairihi Diriwayatkan oleh lbnu Abi Syaibah, 6/509; dan Ahmad, 
1/195. 
Saya katakan, Sanadnya dhaif, akan tetapi ia memiliki beberapa syahid dari 
sejumlah sahabat yang dengannya ia menjadi shahih, dan ia telah ditakhrij 
oleh syaikh kami dalam ash-Shahihah, 5/578. 

2021 Shahih lighairihi Saya katakan, Saya tidak melihatnya pada riwayat ath
Thayalisi, dan hadits ini diriwayatkan oleh Ahmad, 4/197. Syaikh kami ber
kata dalam ash-Shahihah, 5/578, "Para perawinya adalah orang-orang tsiqat 
yang merupakan para perawi al-Bukhari dan Muslim, selain seorang laki-laki 
darinya, dan al-Haitsami menyatakannya berillat karenanya, 5/329." 

2022 Tambahan dari naskah B. 
2023 Diriwayatkan oleh al-Bukhari, 4/125; dan Muslim, 2/998. 



"Orang yang paling jauh (kedudukannya) dari kaum Mus
limin itu dapat memberikan perlindungan (yang berlaku) atas 
kaum Muslimin (keseluruhan). 11

2024 

Dan dalam Shahih al-Bukhari dan Shahih Muslim dari hadits 
UmmuHani', 

,. ,. 

-~ fi""i ~ u fi""i :J 
"Sungguh kami telah melindungi orang yang engkau lin

dungi. "2025 

~1115~ Dari Umar~, 
0 :,,,.. ., ' ,,,,,. ,..,,;, o,.._,. ~ "\~ll" ~-*-l\ ~,. ~~:Jo!."~~\ JoJ,-,. ,. ;J1 J..;:?- ~ ~.) ~ " i:.ft"..,r- ~ _,., ,. i_,-w.) ~ 

~ ,;. ,,,.. 0 

_q_.:.;. ~l t_~I 'l J;- ~_;JI 
"Bahwasanya beliau mendengar Rasulullah ~ bersabda, 

'Sungguh saya benar-benar akan mengeluarkan kaum Yahudi 
dan Nasrani dari jazirah Arab, hingga saya tidak membiarkan 
(seorang manusia pun hidup di tanah Arab), kecuali seorang 
Muslim'." 

Dirlwayatkan oleh Muslim. 2626 

2024 Shahih Ughairihi Diriwayatkan oleh lbnu Majah, 2/895; dari hadits lbnu 
Amr dengan lafazh, 

.,:;.wJl ;o_\ 0 !1\ \;;._~>" ,:;.~;t ;o_\ •d\ \;;._ >.!>J 
,- ~ ~ J'..J ,- ~ ~ J-!-· 

"Orang yang paling rendah (kedudukannya) di antara kaum Muslimin dapat 
memberi perlindungan (yang berlaku) bagi kaum Muslimin (keseluruhan), 
dan orang yang paling jauh (jaraknya ke arah musuh) di antara kaum Mus
limin dapat menolak (ghanimah) yang berlaku bagi kaum Muslimin." 
Dan dishahihkan oleh syaikh kami dalam Shahih Sunan Ibni Majah, no. 2685. 
Dan diriwayatkan juga oleh Abu Dawud, 3/80 dengan lafazh, , 

.~L.a.;i 14:1~ ~_j 

"Orang yang paling jauh (letak rumahnya) di antara kaum Muslimin dapat 
memberi perlindungan (yang berlaku) bagi kaum Muslimin (keseluruhan)." 

2025 Diriwayatkan oleh al-Bukhari, 1/100; dan Muslim, 1/ 498. 
2026 Diriwayatkan oleh Muslim, 3/1388. 



"Dahulu harta Bani an-Nadhir termasuk dari harta fai' yang 
diberikan oleh Allah kepada RasulNya ~, yang mana kaum 
Muslimin tidak berperang untuk mendapatkannya dengan kuda 
dan kendaraan unta, maka ia (harta fai') itu menjadi milik Nabi 
~ secara khusus. Beliau memberi nafkah keluarganya seukuran 
kadar nafkah satu tahun, sedangkan harta yang tersisa, maka 
beliau mempergunakannya untuk membeli kuda (perang) dan 
senjata sebagai persiapan (berjihad) di jalan Allah. "2027 

Muttafaq 'alaih. 

"Kami berperang menuju Khaibar bersama Rasulullah ~, 
lalu kami mendapatkan (sekumpulan) domba padanya, lalu Ra
sulullah ~ membagikan sebagian dari hewan itu kepada kami, 
dan beliau menjadikan sisanya termasuk ke dalam harta ram
pasan perang (ghanimah)." 

Diriwayatkan oleh Abu Dawud, dan perawi-perawinya tidak benna
salah. 202s 

~ 1118? Dari Abu Rafi1 
., beliau berkata, Rasulullah ~ bersabda, 

.1'.il\, ·i,1--,.~-::iL, ' 0 ·1--I·tl 
tj'"" ..r ~ _) ~ ;. ~ i'Jh 

2027 Diriwayatkan oleh al-Bukhari, 4/46; dan Muslim, 3/1376-1377. 
2028 Hasan: Diriwayatkan oleh Abu Dawud, 3/67, dan dihasankan oleh syaikh 

kami dalam Shahih Sunan Abi Dawud, 2/516. 



"Sesungguhnya saya tidak akan membatalkan perjanjian 
dan tidak pula menahan utusan-utusan. 112029 

Dirlwayatkan oleh Abu Dawud dan an-Nasa 'i, serta dishahihkan oleh 
lbnu ffibban. 2030 

~1119, Dari Abu Hurairah ., bahwasanya Rasulullah ~ ber
sabda, 

,, ,,,,, ,,,,, J . \ J l JJ ,.,,, ,.,,, ,_, l .~.2.-.\ --~"':.oJ• --1--.J.II':,..,,;:._ ~L9,~oJ.-,.. ~\ r-- '-?-- i' ,..;._)-' J!.3 ,.. ... ~ u ~ '.r'.J3 

"Kampung mana pun yang kalian datangi lalu kalian me
netap di dalamnya, maka bagian kalian ada di dalamnya, dan 
kampung mana pun yang bermaksiat kepada Allah dan Rasul
Nya, maka sesungguhnya seperlimanya adalah milik Allah dan 
RasulNya, kemudian (sisa)nya milik kalian. 11 

Dirlwayatkan oleh Muslim..2031 

2029 Lafazhnya dalam riwayat mereka adalah, ~,01 "para utusan". 
2030 Shahih: Diriwayatkan oleh Abu Dawud, 3/82; an-Nasa 'i dalam al-Kubra, 

5/205; dan Ibnu Hibban, 11/234. Syaikh kami berkata dalam ash-Shahihah, 
2/316, "Sanadyang shahih." 

2031 Diriwayatkan oleh Muslim, 3/1376. 





~1120~ Dari Abdurrahman binAuf *, 
0 i ,,,,,~ _,,,, ,, :.~ ~ -t~ J I · 0 ,, - ~~\ ~ :: r::t\ ~ I ~~.r.-~ .!_ff~ -'J~ u ...... ...:. 

"Bahwasanya Nabi ~ mengambilnya -yakni jizyah- dari 
Majusi Ha jar." 

Dirlwayatkan oleh al-Bukharl2033
, dan ia memiHld jalan lain di dalam 

al-Muwaththa' yang di dalam sanadnya terputus (ioqithd).2034 

~1121~ Dari Ashim bin Umar, dari Anas dan Utsman bin Abu 
Sulaiman, 

,, , ,, 
,II!, J s:-,,,,, ,,,,, a . o?s:. ,,,,, o ,,,,,, s:. 

,~~ ~ ,~_j~u ,t_;~ _)~ I Jl ~JI:} aj~ i.!-~ ~ ~\ 01 
, .... ..;. 
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"Bahwasanya Nabi ~ mengutus Khalid bin al-Walid * me-

2032 Dalam naskah B, terjadi kesalahan tulis sehingga menjadi "Hadiah". 
2033 Diriwayatkan oleh al-Bukhari, 4/117. 
2034 Diriwayatkan oleh Malik, 1/278. lbnu Abdil Barr (w. 463 H) berkata dalam · 

at-Tamhid {lima ft al-Muwaththa' min al-Ma'ani wa al-Asanid], 2/114, 
"Hadits ini terputus sanadnya; karena Muhammad bin Ali [bin al-Husain bin 
Ali bin Abi Thalib, Duna wustha at-Tabi'in, w. 114 H] tidak pemah bertemu 
dengan Umar [bin al-Khaththab, w. 23 H] dan tidak pula dengan Abdurrah
man bin Auf (w. 32 H)." Kemudian beliau berkata, "Akan tetapi, maknanya 
bersambung dari sisi-sisi yang bagus." 



nuju Ukaidir Dumah, lalu mereka (para sahabat) menangkapnya 
( dan membawanya kepada beliau), maka beliau ~ menjaga da
rah (keselamatan)nya dan mengadakan perdamaian dengannya 
dengan syarat (mengambil) jizyah (darinya)." 

Diriwayatkan oleh Abu Dawud.2035 

~1122t Dari Mu'adz bin Jabal ~, beliau berkata, 

~~ ·t tU.:.) ~\;.. 1t ~ ill ~t .. ----t, · ----i1 J--1 ~ t fl\ .::----
-- .J '.) --- r u-1 ~ U l>..r° i._r-::-' ~ _e1 ~ ~ 
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"Nabi ~ mengutusku ke Yaman lalu memerintahkanku 
untuk mengambil dari setiap orang yang telah baligh satu dinar 
atau yang setara dengannya dalam bentuk kain Ma' afiri." 

Dikeluarkan oleh Imam yang Tiga, clan disbahibkan oleh lbnu ltibban 
clan al-Hakim. 2036 

~1123t Dari 'A 'idz bin Amr al-Muzani ~, dari Nabi ~, beliau 
bersabda, 

,,,,,. ., ,,,,, ., ,,,,, ,,,,, o,... 

_2037\:,~-- 1:-.,')l:,~\ <...r= .., y--: i , 
"Islam itu tinggi dan ketinggiannya tidak bisa dikalahkan." 

2035 Hasan: Diriwayatkan oleh Abu Dawud, 3/116. Syaikh kami berkata sebagai
mana dalam Hidayah ar-Ruwah, 4/94, "Dalam sanadnya terdapat ungkapan 
'an'anah Ibnu Ishaq." 
Saya katakan, Akan tetapi, dia menegaskan dengan ungkapan haddatsana 
(telah menceritakan kepada kami) sebagaimana dalam al-Maghazi dan Sunan 
al-Baihaqi, 9/187, dan sepertinya karena itulah syaikh kami menghasankan
nya dalam Shahih Sunan Abi Dawud, no. 3037. 

2036 Shahih: Diriwayatkan oleh Abu Dawud, 2/101; an-Nasa'i, 5/25; at-Tirmidzi, 
3/20; Ibnu Hibban, 11/247; dan al-Hakim, 1/398. Syaikh kami berkata dalam 
al-Irwa ', 3/269, "Al-Hakim berkata, 'Shahih, berdasarkan syarat al-Bukhari 
dan Muslim', dan adz-Dzahabi menyepakatinya. Saya katakan, Hadits ter
sebut memang benar sebagaimana yang mereka berdua katakan. Dan (da
lam riwayat lain) dikatakan bahwa Masruq tidak mendengar dari Mu'adz 
sehingga hadits ini terputus sanadnya, namun tidak ada bukti atas hal itu, 
sementara Ibnu Abdil Barr telah berkata, 'Hadits ini shahih lagi bersambung 
sanadnya'." 

2037 Demikian yang tercantum dalam naskah A dan as-Sunan. Adapun dalam 
naskah B dan C tercantum, ~ ~ ':Jj "dan ketinggiannya tidak dapat dilam
paui". 



Diriwayatkan oleh ad-Daraquthni. 2038 

~1124, Dari Abu Hurairah ., bahwasanya Rasulullah ~ ber
sabda, 

; , 
~

0~1\i "0
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· -~§~1r Jl 
"Janganlah kalian memulai memberi salam kepada kaum 

Yahudi dan Nasrani, dan apabila kalian bertemu dengan salah 
seorang dari mereka di jalan, maka desaklah dia ke jalan yang 
paling sempit." Diriwayatkan oleh Muslim. 2039 

Dan dari al-Miswar bin Makhramah dan Marwan ~, 
0 ,,,,, 0 ,.... $, 
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"Bahwasanya Nabi ~ pergi keluar pada tahun (perjanjian) 
Hudaibiyah ... " lalu dia (perawi) menyebutkan kelanjutan hadits 
tersebut dengan (redaksi) panjang, dan di dalamnya, "lnilah 
kesepakatan yang Muhammad bin Abdullah berdamai dengan 
Suhail bin Amr: Y akni melakukan gencatan senjata selama se
puluh tahun, di mana pada masa itu manusia mendapatkan ke
amanan dan sebagian mereka menahan diri dari (menyerang) 
pihak lain.'' 

Diriwayatkan oleh Abu Dawud2040
, dan asal haditsnya ada pada al-

2038 Hasan Jighairibi. Diriwayatkan oleh ad-Daraquthni, 3/252, dan syaikh karni 
menilai dhaif terhadap sanadnya, akan tetapi beliau menilainya kuat dengan 
sebab syahid-syahidnya, di mana beliau berkata dalam al-lrwa ', 5/109, "Dan 
kesimpulannya, bahwa hadits ini adalah hasan secara maefu' dengan kese
luruhan dua jalan periwayatan, yaitu dari A'idz dan Mu'adz." Dan hadits ini 
dihasankan oleh al-Ha:fizh dalam al-Fath., 3/220. 

2039 Diriwayatkan oleh Muslim, 4/1707. 
2040 Shahih: Diriwayatkan oleh Abu Dawud, 3/86. 

Saya katakan, Ini bukanlah lafazh Abu Dawud, tetapi lafazh Ahmad, 4/324 
dan sejumlah ahli hadits. Syaikh kami berkata sebagaimana dalam Hidayah 
ar-Ruwah, 4/100, "Dan para perawinya adalah orang-orang yang tsiqat, hanya 



Bukhari. 2041 

Dan dikeluarkan juga oleh Muslim sebagiannya dari hadits 
Anas, dan di dalamnya, 

,,, 
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"Bahwasanya barangsiapa dari kalian yang datang (kepada 
kami), maka kami tidak akan mengembalikannya kepada kalian, 
dan barangsiapa dari kami yang datang kepada kalian, maka 
kalian harus mengembalikannya kepada kami." Lalu mereka 
(para sahabat) bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah kita harus 
menulis ini?" Beliau berkata, "Ya, sesungguhnya barangsiapa 
dari kita yang pergi kepada mereka, maka semoga Allah men
jauhkannya, dan barangsiapa yang datang kepada kita dari 
mereka, maka semoga Allah menjadikan kemudahan dan jalan 
keluar untuknya. 112042 

~ 1125~ Dari Abdullah bin Amr ~, dari Nabi ~, beliau bersabda, 
~ ,,,,, 0 ,,,,, ,,.., 0 ,,,,, ,. ,,,, ,,,,,, -:• ,,,., ;t· ,,, ~ l;._·,1 i-:~ -:-1,,, ,.8LI ~\"' • ,,,,,, ~I\~~ i::i ~,,, 
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"Barangsiapa yang membunuh orang kafir yang telah me
ngadakan perjanjian damai, maka dia tidak akan dapat mencium 
aroma surga, padahal sesungguhnya aroma surga itu dapat di
temukan dari jarak perjalanan empat puluh tahun." 

Dikeluarkan oleh al-Bukhari. 2043 

~ 

saja lbnu Ishaq adalah seorang mudallis, dan dia telah meriwayatkannya 
dengan ungkapan 'an'anah, namun dia telah menegaskan bahwa dia telah 
mengungkapkannya dengan haddatsana dalam Musnad Ahmad, 4/325, se
hingga hadits ini adalah jayyid (baik)." 

2041 Diriwayatkan oleh al-Bukhari, 3/252. 
2042 Diriwayatkan oleh Muslim, 3/1411. 
2043 Diriwayatkan oleh al-Bukhari, 9/16. 



~1126~ Dari lbnu Umar ~, beliau berkata, 
,,,,,. 0 J ,,,,,. 0 
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"Nabi ~ mengadakan perlombaan pacuan kuda yang telah 
dipersiapkan, ( dimulai) dari al-Hafya ', dan batas (tempat finish)
nya pada Tsaniyah al-Wada', dan mengadakan perlombaan 
pacuan antar kuda yang tidak dipersiapkan, dari ats-Tsaniyah 
menuju masjid Bani Zuraiq, dan Ibnu Umar ~ termasuk salah 
seorang peserta perlombaan." Muttafaq 'alaih. 2044 

Al-Bukhari menambahkan, 
,,,,,. ,,,,,. s;,,,,,. ~ t J ,,,,,. 0 ,,,,. ,,,. ,,,,,. O O O ; ,,,,,. 
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"Sufyan berkata, 'Dari al-Hafya' menuju Tsaniyah al-Wada' 
Garaknya) lima atau enam mil, dan dari ats-Tsaniyah menuju 
masjid Bani Zuraiq Garaknya) satu mil'."2045 

2044 Diriwayatkan oleh al-Bukhari, 1/114; dan Muslim, 3/1491. 
2045 Diriwayatkan oleh al-Bukhari, 4/38. 



~1121, Juga dari beliau (Ibnu Umar ~), ,, 
0 4 0 ,,,,, 0 ,,,,. ,. ,,,, ·$, 
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11 Bahwasanya Nabi ffi mengadakan perlombaan pacuan 
antar kuda dan melebihkan kuda-kuda yang berusia lima tahun 
(lebih jauh) tempat finishnya. 11 

Diriwa:yatkan oleh Ahmad clan Abu Dawud, clan db-babihkao oleh Ibou 
IDbbao. 2047 

~1128, Dari Abu Hurairah ~, beliau berkata, Rasulullah ffi ber
sabda, 

11Tidak ada hadiah (perlombaan) kecuali pada pacuan (pe
makai) khuf (yaitu unta), atau memanah, atau (perlombaan pa
cuan) kuda. 11 

Diriwayatkan oleh Ahmad clan Imam yang Tiga. serta dv-bahihkao oleh 

Ibnu IDbbao. 2048 

~1129, Juga dari beliau (Abu Hurairah ~), dari Nabi ffi, beliau 
bersabda, 

; 0 ,,,,. 0 ,,,,, 

-: i ~\j,~ --t)t ~--·' q ~--t'-1--'--,.•--,,-:' -:•--\,;,,,,;' 1~;i ~-
~ u, --:. i..r. ~ u 0-4" _yb_J ~~Lt:: "..r u-- 0-4 

.~q~ 
11Barangsiapa yang memasukkan seekor kuda di antara 

dua kuda, sementara dia merasa tidak yakin bisa dikalahkan, 

2046 Dalam catatan kaki naskah B dan C terdapat isyarat bahwa dalam suatu 
naskah tercantum, _;.L;.. 

2047 Shahih: Diriwayatkan oleh Ahmad, 2/157; Abu Dawud, 3/29; dan lbnu 
Hibban, 10/543. Syaikh kami berkata dalam Shahih Mawarid azh-Zham 'an, 
2/110, "Shahih." 

2048 Shahih: Diriwayatkan oleh Ahmad, 2/474; Abu Dawud, 3/29; an-Nasa'i, 
6/227; at-Tirmidzi, 4/205; dan lbnu Hibban, 10/544. Syaikh kami berkata 
dalam al-Irwa ', 5/333, "Dan sanadnya shahih, seluruh para perawinya adalah 
orang-orang yang tsiqat." 



maka hal itu tidak berdosa, namun jika2049 dia merasa yakin (bisa 
mengalahkan) maka hal itu adalah judi. 11 

Diriwayatkan oleh Ahmad dan Abu Dawud, sedangkan sanadnya 
dhail.2050 

~11ao, Dari Uqbah bin Amir~, [beliau berkatap0s1, 
, 

-!:!:': ~JI,~~ 0

\ ~ .,,,, -"'1-- !--_µ~ 0 \ Jc,,,, ,,, -- «»'~ .1 I J,, 0 ,,, ! 0 
,, 

_tt·~ •+! l.4 !J-Lt:-1• .I..J2J ~Q~.:\,.U 1Q.W1lw,-•o,u .,,,,:...,,,, ~-.. ..... ,,... J----..,,,, ~ ,,... J _,, ,,.... 

-(!)\ ;~\ 0i 1\ ,(j)\ ;~\ 0l 'fl ,(!)I;~\ 0i 'fl,~~\~/,;~ 
11Saya mendengar Rasulullah ~ membaca ketika beliau se

dang berada di atas mimbar, 'Dan siapkanlah untuk menghadapi 
mereka kekuatan apa saja yang kalian sanggupi. 1 Al-Ayat. (Al
Anfal: 60), 'Ketahuilah, sesungguhnya kekuatan itu adalah me
manah, ketahuilah, sesungguhnya kekuatan itu adalah mema
nah, ketahuilah, sesungguhnya kekuatan itu adalah memanah' .11 

Diriwayatkan oleh Muslim.2052 

2049 Dalam naskah A tercantum, .:Jlj "dan bila". 
2050 Dhaif Diriwayatkan oleh Ahmad, 2/505 dan Abu Dawud, 3/30. Syaikh karni 

berkata dalam al-lrwa ', 5/342, "Disimpulkan dari semua itu bahwa illat 
hadits ini adalah sendirinya Sufyan bin Husain dan Sa'id bin Basyir dengan 
riwayatnya yang marfu' ini, dan yang pertama (Sufyan bin Husain) adalah 
tsiqah pada riwayatnya dari selain az-Zuhri berdasarkan kesepakatan mereka, 
sebagaimana dalam at-Taqrib, namun hadits ini termasuk di antara 'riwayat
nya (Sufyan bin Husain) darinya (az-Zuhri)', sehingga riwayatnya ini dhaif, 
dan hal itu di antara hal yang dipastikan oleh al-Hafizh dalam at-Talkhish, 
sebagaimana telah disebutkan. Sedangkan yang satunya lagi adalah dhaif 
secara mutlak, dan bersama dhaifnya kedua orang ini, maka sungguh para 
perawi yang tsiqat lagi mantap telah menyelisihi keduanya, di mana mereka 
meriwayatkan dari az-Zuhri, dari Sa'id bin al-Musayyab perkataannya, maka 
inilah yang benar." 

2051 Tambahan dari naskah C. 
2052 Diriwayatkan oleh Muslim, 3/1522. 









4{11a1, Dari Abu Hurairah~, dari Nabi~, beliau bersabda, 

.~\-" ili't yt..:JI-: u\J O ~ 1t i~ l:.-·-- ~:, ~--J-1 

"Setiap yang merniliki taring dari Genis) hewan buas, maka 
memakannya adalah haram. 11 Diriwayatkan oleh Muslim.2053 

Dan beliau mengeluarkannya dari hadits Ibnu Abbas~, 
dengan lafazh, 

-~ 
"Melarang. 11 

Dan juga menambahkan, 

"Dan setiap yang memiliki cakar dari Genis) burung. 112054 

4{11a2, Dari Jabir ~, beliau berkata, 
o J t to o J l J 

• 103 I ·~ •· ~ ~1-- ,ili~I ,,JI ·~ ~" ----·~ ,,.,, ~.J.\1 J0 _,,,. i: ~ ~Y ~u--~ """ .r ~Y 4Y' _p:;>-iy.. -" -- '.r".J '-''""' 

"Rasulullah ~ melarang (memakan) daging keledai yang 
jinak dan mengizinkan (memakan) daging kuda pada hari Khai
bar. 11 Muttafaq 'alaih. 2055 

Dan dalam suatu lafazh milik al-Bukhari,2056 

"Dan beliau memberikan keringanan (rukhshah)." 

4{ 11 aa, Dari Ibnu Abi Aufa, beliau berkata, 
0 JJ~ ; ~ l ,,... 

.;~1 J5'U y\j_):-&: ~~I~~ f Uj_):-

"Kami telah berperang bersama Rasulullah ~ sebanyak 

2053 Diriwayatkan oleh Muslim, 3/1534. 
2054 Diriwayatkan oleh Muslim, 3/1534. 
2055 Diriwayatkan oleh al-Bukhari, 5/173; dan Muslim, 3/1541. 
2056 Demikianlah yang tercantum dalam naskah A dan B, sedangkan dalam nas

kah C tercantum, "Dan dalam lafazh al-Bukhari", dan ungkapan ini lebih baik. 



tujuh peperangan ( dengan) makan belalang." Muttafaq 'alaih.2057 

~11343'> Dari Anas -tentang kisah kelinci- beliau berkata, 

.U, ~ ~ ~\ J 0 
},.. J,.. \ \ ,..("',.. i.!,.;,..j \ ':~ ~ 

• - ;J ,.. ~.J .. "+:?.JJ:' . '-P'=' ,,,,,. ,,,,,. ,,,,,. ,,,,,. ,,,,,. 

"Lalu dia menyembelihnya lalu mengirim pangkal pahanya 
kepada Rasulullah ~, maka beliau menerimanya. '' 

Muttafaq 'alaih. 2058 

~11353'> Dari lbnu Abbas~, beliau berkata, 

4--U) 0

' ~i,,.. ,.tl;JJ,,.. ,ti :i~ :wl,.. 5J\ -: ,..o t \!; ~ ,.. • ~\ j ·-',.. · ~: 
,.. -"+'~,.. ~,.. ;.~ ~~.J q-<f' - ,.. ~.)L''-' 

., 
-:?~~ 

"Rasulullah ~ melarang membunuh empat binatang: Semut, 
lebah, burung hud-hud, dan burung shurad2059." 

Diriwayatkan oleh Ahmad dan Abu Dawud, serta dishaldbkao oleh 1bnu 
Bibbao. 2060 

~11363'> Dari lbnu Abi Ammar, beliau berkata, 

:Jli ~~ ~1 j~ ~li :c.H ,~ :Jli ~~ j~~ t1l1 :p~ c.H 

-~ 
"Saya bertanya kepada Jabir ~, 'Hiena (anjing hutan yang 

buas), apakah ia termasuk hewan buruan?' Dia menjawab, 'Ya.' 
Saya bertanya, '(Apakah) Rasulullah ~ mengatakannya?' Dia 
menjawab, 'Ya'." 

2057 Diriwayatkan oleh al-Bukhari, 7 /117; dan Muslim, 3/1546. 
2058 Diriwayatkan oleh al-Bukhari, 7 /125; dan Muslim, 3/1547. 
2059 (Burung yang lebih besar daripada burung pipit, kepala dan paruhnya besar, 

biasa memangsa serangga-serangga kecil dan terkadang memangsa burung 
pipit juga. Lihat Taudhih al-Ahkam min Bulugh al-Maram, Abdullah bin 
Abdurrahman al-Bassam, 7 /15. Ed. T.). 

2060 Shahih: Diriwayatkan oleh Ahmad, 1/332; Abu Dawud, 4/367; dan lbnu 
Hibban, 12/ 462. Syaikh kami berkata dalam al-Irwa ', 8/142, "Saya katakan, 
sanadnya yang shahih berdasarkan syarat al-Bukhari dan Muslim." 



Diriwayatkan oleh Ahmad dan Imam yang Empat, serta disbahihkao 
oleh al-Bukhari dan lbnu IDbban.2061 

"Bahwasanya dia ditanya tentang landak, maka dia men
jawab, 'Katakanlah, 'Tiadalah aku temukan dalam wahyu yang 
diwahyukan kepadaku, sesuatu yang diharamkan [bagi orang 
yang hendak memakannya]2063 ... '.' (Al-An'am: 145) al-Ayat. Lalu 
seorang syaikh yang berada di sisinya berkata, 'Saya mendengar 
Abu Hurairah • berkata, 'la (landak) disebut di sisi Nabi ~, 
maka beliau bersabda, '[Sesungguhnya ia adalah]2°64 salah satu 
dari hewan-hewan yang buruk'.' [Lalu Ibnu Umar ~ berkata, 
'Apabila Rasulullah ~ telah mengatakan demikian ini, maka ia 
(landak) sebagaimana yang beliau katakan']." 

Diriwayatkan oleh Ahmad dan Abu Dawud, namun sanadnya dhaif.2065 

2061 Shahih: Diriwayatkan oleh Ahmad, 3/318; Abu Dawud, 3/355; an-Nasa'i, 
5/191; at-Tmnidzi, 4/252; lbnu Majah, 2/1078; dan lbnu Hibban, 9/277. At
Tirmidzi mengutip pemyataan shahihnya hadits ini dari al-Bukhari dalam 
al-'Ilal al-Kabir, hal. 297. Syaikh kami berkata dalam al-Irwa ', 4/242, "Al
Hakim berkata, 'Shahih berdasarkan syarat al-Bukhari dan Muslim.' Saya 
katakan, Dan adz-Dzahabi diam (tidak berkomentar) terhadap pemyataan 
al-Hakim tersebut. (Yang benar), hadits ini hanyalah berdasarkan syarat 
Muslim saja; karena Abdurrahman bin Abu Ammar tidak diriwayatkan hadits
nya oleh al-Bukhari." 

2062 Dalam naskah A tercantum, •· 
2063 Tambahan dari naskah A 
2064 Tambahan dari naskah C, dan ini tidak terdapat dalam Musnad Ahmad, dan 

tidak pula dalam Sunan Abi Dawud. 
2065 Dhaif: Diriwayatkan oleh Ahmad, 2/381 dan Abu Dawud, 3/354. Syaikh kami 

berkata dalam al-Irwa ', 8/144, "Al-Baihaqi berkata, 'Hadits ini tidak diriwa-



~11as, Dari Ibnu Umar ~, beliau berkata, 
ot ,,.., c; o l J 

.\-:'.\.::,JI" JJ")Ll..\ • / ~ .Jl\ J 0 

'/ . i: ~ • ~ / • ~ _._, / ~.Ji,.;)-

"Rasulullah ~ melarang (makan daging) jallalah (hewan 
pemakan kotoran) dan (minum) air susunya." 

Dirlwayatkan oleh Imam yang Empat, kecuali an-Nasa 'i, dan dihasan

kan oleh at-Tirmidzi. 2066 

~1139, Dari Abu Qatadah [*']2°67 tentang kisah keledai liar, 

-~~l~jS't 
~;. 

"Lalu Nabi ~ makan sebagian darinya." Muttafaq 'alaih. 2068 

~1140, Dari Asma' binti Abu Bakar ~, beliau berkata, 

.~li.1.S't l:J ~ ;u, Jn ~ Jc u;f 
"Kami menyembelih seekor kuda pada masa Rasulullah ~, 

lalu kami memakannya." Muttafaq 'alaih. 2069 

~1141, Dari Ibnu Abbas~, beliau berkata, , 
-~ ;u, Jn ~~\; Jc~ 11, ~i 

yatkan kecuali dengan sanad ini, dan sanad ini lemah.' Saya katakan, Illatnya 
ada pada Isa bin Numailah dan ayahnya; karena dua orang ini tidak dikenal 
(majhul), dan seorang syaikh yang mendengar hadits ini dari Abu Hurairah 
tidak disebutkan namanya, sehingga syaikh ini juga tidak dikenal (majhul). 
Oleh karena itu, al-Khaththabi berkata, 'Sanad-nya bukanlah seperti itu.' Dan 
ini disetujui oleh al-Hafizh dalam at-Talkhish, 4/156." 

2066 Shahih lighairihi. Diriwayatkan oleh Abu Dawud, 3/351; at-Tirmidzi, 4/270; 
dan lbnu Majah, 2/1064. Syaikh kami berkata sebagaimana dalam Hidayah 
ar-Ruwah, 4/128, "Dan beliau (at-Tirmidzi) berkata, 'Hasangharib.' Saya ka
takan, Padanya terdapat 'an'anah lbnu Ishaq, akan tetapi sanad Abu Dawud 
hasan, dan hadits ini shahih karena ia memiliki jalan periwayatan yang lain 
dan beberapa syahid yang telah saya takhrij dalam al-Irwa ', no. 2503-2504." 

2067 Tambahan dari naskah A 
2068 Diriwayatkan oleh al-Bukhari, 4/34-35; dan Muslim, 2/899. 
2069 Diriwayatkan oleh al-Bukhari, 7 /121; dan Muslim, 3/1541. 



"Dhab2070 telah dimakan di atas hidangan Rasulullah ~-" 

~1142~ Dari Abdurrahman bin Utsman al-Qurasyi [•pon, 
,,,,, ,,,,,, J ,,,,, l .,,,. ,,,,,,~ ,,, 

~-- ~':';.,$-\,..;o· 1-:1-::~ yj~\ .-- ~ "'\Jo,,.. J\.:\~:J; q If' (.;)- ,: ~ ~ ~ ~ ,.. if' _., ~ ~.J ·*; u 

-~ 
"Bahwasanya seorang tabib bertanya kepada Rasulullah ~ 

tentang katak yang dia jadikan dalam (ramuan) obat, maka beliau 
~ melarang untuk membunuh katak." 

Dikeluarkan oleh Ahmad, dan dishahihkan oleh al-llaJdm. 2672 

2070 (Dhab adalah hewan reptil dari jenis kadal, berbadan keras dan kasar serta 
ekornya lebar, kasar, dan bersisik, seperti anak buaya yang masih kecil. 
Panjangnya kurang lebih 75 cm dan lebarnya kurang lebih 20 cm. Ia terma
suk hewan berdarah dingin. Makanannya adalah dedaunan tumbuhan kering, 
buah-buahan, dan biji-bijian. Ia bisa berubah warna karena terkena sinar 
matahari, sebagaimana bunglon. Ia berumur panjang, sangat tidak menyukai 
air, pelupa dan tidak terarah. Bila ia ingin mengeluarkan telurnya, ia meng
gali lubang di tanah lalu meletakkan telurnya di sana dan menguburnya 
kembali dengan tanah. Dan itu terjadi selama 40 hari. Ia biasa bertelur se
banyak 10-15 butir, bahkan adajuga yang mengatakan 70 butir atau bahkan 
lebih, dan telurnya mirip telur merpati. Hewan ini banyak terdapat di padang 
pasir negara-negara Arab. Lihat Mausu'ah ath-Thair wa al-Hayawan ft al
Hadits an-Nabawi, Abdul Lathif Asyur, hal. 249-250; dan al-Mausu'ah al-Ara
biyyah al-Alamiyyah, materi kata ~i. Ed. T.). 

2071 Tambahan dari naskah A 
2072 Shahih: Diriwayatkan oleh Ahmad, 3/ 453, 499; dan al-Hakim, 4/ 411. Syaikh 

kami berkata sebagaimana dalam Hidayah ar-Ruwah, 4/274, "Sanadnya 
shahih." 





~11433'> Dari Abu Hurairah ~' beliau berkata, Rasulullah ~ ber
sabda, 

:;;J t J ~ ~ 0 :;; 0 ~ 

.,,, -1(" 0 ° I •. ,,, M!~\ y • ,z 
O I'~ 0 I,~~ J 'ii~~\ ',,, 

~.): u-1 J.r-- ~ ~ i.:).J _J ,: M _J ,: M ; • ~ • q-4 
,J;\;OM 
~ 

"Barangsiapa yang memelihara anjing, kecuali anjing (pen
jaga) temak, anjing (yang terlatih untuk) berburu, anjing (penjaga) 
tanaman (kebun), maka akan dikurangi dari pahalanya sebanyak 
satu qirath setiap hari." Muttafaq 'alaib.2073 

2073 Diriwayatkan oleh al-Bukhari, 3/135-136 dan 4/158; dan Muslim, 3/1203 dan 
lafazh ini adalah miliknya. 



,, ,, 
0 OJ $- ~ ,,,,, ,,,,., ,,,,,,, 
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"Rasulullah ~ bersabda kepadaku, 'Apabila kamu (hendak) 
melepaskan anjing (buruan)mu, maka sebutlah Nama Allah, lalu 
apabila ia mendapatkan buruan untukmu, lalu kamu menda
patkannya dalam keadaan masih hidup, maka sembelihlah ia, dan 
apabila kamu mendapatkan anjingmu telah membunuh(nya), 
dan ia belum memakan sedikit pun darinya, maka makanlah. Dan 
apabila kamu mendapatkan ada anjing lain bersama anjingmu 
dan buruannya sudah mati, maka janganlah kamu memakan
nya, karena sesungguhnya kamu tidak mengetahui siapa di 
antara kedua anjing itu yang telah membunuhnya. Dan apabila 
kamu (hendak) melepaskan anak panahmu2074, maka sebutlah 
Nama Allah, lalu apabila binatang buruan itu hilang darimu 
selama satu hari dan kamu tidak mendapatkan padanya kecuali 
(hanya) bekas dari anak panahmu, maka makanlah jika kamu 
menghendakinya, dan apabila kamu mendapatkannya tengge
lam di dalam air, maka janganlah kamu memakannya'. 11 

Muttafaq 'alaih, dan ini adalah lafazh Muslim. 2075 

~1145~ Dari Adi [•]2°76, beliau berkata, 
,, ,, 

,J:i ~~ ,::.~\Oi ISl :JW '09~~1 ~~\O y ~ ~I J~ ~L 
oJ: ,,,,,, !i ,,,,,,,,,, ,,,,, ,,,,, ~,,,,, 

. 1<'\i ')G ,D-- ~\:9 1"h ~·-- ~I 1~1--~ ";_) ,, I..}-::- ,, --~ • J,_) ,, ,, ,, 

"Saya bertanya kepada Rasulullah ~ tentang (berburu) 
hewan buruan (dengan) panah mi'radh (yang menancap dengan 
bagian tumpulnya), maka beliau bersabda, 'Apabila kamu me
ngenainya dengan bagian yang tajamnya, maka makanlah, namun 
apabila kamu mengenainya dengan bagian tumpulnya, lalu ia 
terbunuh, maka buruan itu menjadi waqizh (yaitu hewan yang 

2074 Dalam naskah C tercantum, ~ "dengan anak panahmu". 
2075 Diriwayatkan oleh al-Bukhari, 7 /113; dan Muslim, 3/1531. 
2076 Tambahan dari naskah C. 



dipukul hingga mati dengan benda berat dan tumpul), maka 
janganlah kamu memakan(nya)'." Diriwayatkan oleh al-Bukhari. 2077 

~11463'> Dari Abu Tsa'labah .,, dari Nabi ~, beliau bersabda, 

"Apabila kamu memanah (hewan buruan) dengan anak 
panahmu, lalu ia pergi menghilang darimu, lalu kamu menda
patkannya, maka makanlah hewan itu selama belum membusuk." 

Diriwayatkan oleh Muslim. 2078 

~11473'> Dari Aisyah ~, 
,,,,,, ,,,,. 0 ,,,. 

~I \_,§Si ~-2:J 1 ,~½ 8_j;~ ~ ji 01 =~ ~ \_;)~ ~ ji 0i 
JJ ,;., ,,,. ) ,,,,,, ,, ,,,,,, ,;., ,,,,,, ) 

-~ ~I ~ ~I \_,.:.:.. :JW rl ~I ~~ ~I 

"Bahwasanya suatu kaum berkata kepada Nabi ~, 'Sesung
guhnya suatu kaum mendatangi kami dengan membawa daging 
yang kami tidak mengetahui apakah mereka menyebut Nama 
Allah (saat menyembelihnya) atau tidak?' Maka beliau ~ ber
sabda, 'Kalian sebutlah basmalah padanya, lalu makanlah ia' ." 

Diriwayatkan oleh al-Bukhari. 2079 

~11483'> Dari Abdullah bin Mughaffal al-Muzani 4t,, 
{,,,... ,,,,,, ,,,,,. ,,,. ,,,,,. 0 ' ,,,,,, ,,,,,,,;., 

~ 'lj ,1~:~ ~:~ 'l ~l :J~j ,yi1.I J;-~ ~ ~\ J~ 01 ., ; 

o ,_ o ~\ -< -:~-= 1\\ac,~; ~--,1., L-:. ;~ ; I:::.,; 
• U:-:,,U I_) I.,.)""::'"' J:. ·= \ ; I_) ' I__)~ 

"Bahwasanya Rasulullah ~ melarang al-Khadzf (menyentil 
batu dan lainnya), dan beliau bersabda, 'Sesungguhnya hal itu 
tidak dapat memburu hewan buruan, tidak pula dapat menga
lahkan musuh, akan tetapi hal itu (hanya) dapat merontokkan 
gigi dan membutakan mata'." 

2077 Diriwayatkan oleh al-Bukhari, 7 /114. 
2078 Diriwayatkan oleh Muslim, 3/1532. 
2079 Diriwayatkan oleh al-Bukhari, 7 /120. 



Muttafaq 'alaih, clan lafazhnya adalah milik Muslim. 2680 

~1149, Dari lbnu Abbas t;f}fo, bahwasanya Nabi ~ bersabda, 

.LJ:,--~ , o~,, w w~. \0
~ 'i 

~ (.JY -- M-' M '.-' --

"J anganlah kalian jadikan sesuatu yang bemyawa sebagai 
sasaran (latihan) tembak. 11 

Diriwayatkan oleh Muslim. 2081 

"Bahwasanya ada seorang wanita yang menyembelih seekor 
domba dengan batu, lalu Nabi ~ ditanya tentang hal itu, maka 
beliau memerintahkan untuk memakannya. 11 

Diriwayatkan oleh al-Bukhari. 2682 

~1151, Dari Rafi' bin Khadij 4$,, dari Nabi ~, beliau bersabda, 
-- --~ .. I\ l;i , __ )Jill-- ~ .. I\ -- ~1 , it~ ~ .i.lll ' 0 I --<~-- -- ~\ ----~i ~ 

~ '.) ~ i...r-=- ~ ,- M ,- i" y3 :, ' --* 
0 ., .J. ,,,,,,;, .;.s.~, l>~ ~' \;~ ,; t;;j 

"Suatu (alat yang mampu) mengalirkan darah dan disebut 
Nama Allah atasnya (ketika menyembelihnya), maka makanlah. 
Ia (alat itu) bukan gigi dan kuku. Adapun gigi, maka ia adalah 
tulang, sedangkan kuku, maka ia adalah pisau (yang biasa di
gunakan oleh) orang-orang Habasyah. 11 2083 

Muttafaq 'alaih. 2684 

2080 Diriwayatkan oleh al-Bukhari, 7 /112; dan Muslim, 3/1548. 
2081 Diriwayatkan oleh Muslim, 3/1549. 
2082 Diriwayatkan oleh al-Bukhari, 7 /119. 
2083 Dalam naskah A dan B tercantum, ~1 "Habasy", sedangkan dalam naskah 

C tercantum, ~~:.Ji "Habasyah", dan ini sesuai dengan lafazh yang terdapat 
dalam ash-Shahihain. 

2084 Diriwayatkan oleh al-Bukhari, 7 /118; dan Muslim, 3/1558. 



~1152~ Dari Jabir bin Abdullah~, beliau berkata, 

-~ ~\J5.ll & 20ss!~ ~ 01. ~\ J~j ~ 
"Rasulullah ~ melarang seekor hewan ternak dibunuh2086 

dengan cara shabr (diikat lalu dilempari hingga mati)." 
Diriwayatkan oleh Muslim. 2087 

~1153~ Dari Syaddad bin Aus~, beliau berkata, Rasulullah ~ 
bersabda, 

1S1-- ,ij;;;i\ I ~ 0 t ~ IS~ '$l. 0 A 1t lr-, -: L.;.. ~\ c$ ;&1 ~ I 1/ ,. ~ ~ .. i.r ~ '-> 0 ,, . 0!:: 
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"Sesungguhnya Allah mewajibkan berlaku baik terhadap 

segala sesuatu, maka apabila kalian membunuh, maka perba
guslah cara membunuh(nya), dan apabila kalian menyembelih, 
maka perbaguslah (cara) menyembelih(nya)2088, dan hendaklah 
salah seorang dari kalian mempertajam pisaunya dan membuat 
nyaman hew an sembelihannya. 11 Diriwayatkan oleh Muslim.2089 

~1154~ Dari Abu Sa1id al-Khudri ~, beliau berkata, Rasulullah 
~bersabda, 

"Penyembelihan suatu janin adalah penyembelihan pada 
induknya. 11 

Diriwayatkan oleh Ahmad dan disbabibkan oleh lbnu ffibban. 2090 

2085 Dalam naskah A tercantum, ~ "kami membunuh", sedangkan dalam naskah 
B dan C serta Shahih Muslim tercantum, ~ "dibunuh". 

2086 Dalam naskah A tercantum, ~ "sesuatu". 
2087 Diriwayatkan oleh Muslim, 3/1550. 
2088 Dalam naskah C tercantum, ~+ii "cara penyembelihan". 
2089 Diriwayatkan oleh Muslim, 3/1549. 
2090 Shahih Jigbairibi. Diriwayatkan oleh Ahmad, 3/39; dan Ibnu Hibban, 13/207, 

serta dishahihkan oleh syaikh kami dalam al-Irwa ', 8/175, dan beliau me
ngutip pemyataan shahihnya hadits ini dari sejumlah hafizh; dan dishahih
kan juga oleh al-Hafizh karena adanya beberapa syahid baginya, sebagaimana 



~ 11553', Dari Ibnu Abbas ~, bahwasanya Nabi ~ bersabda, . ; 
O ,j I- _j 0 o ,:. ; ,,,, J 0; 
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"Seorang Muslim itu namanya sudah mencukupinya, apa
bila dia lupa membaca basmalah ketika menyembelih, maka 
hendaklah dia membaca basmalah, kemudian hendaklah dia 
makan. 11 

Dikeluarkan oleh ad-Daraquthni, dan pada sanadnya terdapat Mu

hammad bin Yazid bin Sinan, di mana dia adalah seorang yang jujur namun 

hafalannya lemah2891
, dan diriwayatkan oleh Abdurrazzaq dengan sanad 

yang shahih kepada lbnu Abbas secara mauqqf padanya2092
• Dan hadits ini 

juga memiliki syahld pada Abu Dawud dalam aJ-MarasH millknya dengan 

lafazh, 

. ·<"i; ~,·I 2093~ iul ; • I ;<'S ,j')\.;.. _ l ,~. ~\\ ~S 
~ " r i ;" ; i" ..r ~ "=-

"Sembelihan seorang Muslim itu halal, baik dia menyebut 
Nama Allah atasnya ataupun tidak (ketika menyembelih). 11 

Perawi-perawinya dinyatakan tsiqat. 2094 

dalam at-Talkhish, 4/157. 
2091 Dhaif: Diriwayatkan oleh ad-Daraquthni, 4/296. Al-Hafizh berkata dalam 

ad-Dirayah, 2/206, "Para hafizh membenarkan status kemauqufim hadits 
tersebut." 
Saya katakan, Dan dalam Nashb ar-Rayah, 4/182, "Ma'qil bin Ubaidullah 
keliru dalam menyatakan status kema1:fit'an hadits tersebut." 

2092 Shahih: Diriwayatkan oleh Abdurrazzaq, 4/ 481. 
Saya katakan, Sanadnya shahih, sebagaimana dikatakan oleh al-Hafizh. 

2093 Dalam naskah C tercantum, ~ "atasnya". 
2094 Dhaif Diriwayatkan oleh Abu Dawud dalam al-Marasil, hal. 278. Az-Zaila'i 

berkata dalam Nashb ar-Rayah {li Ahadits al-Hidayah], 4/183 sebagaimana 
dikutip oleh pentahqiq al-Marasil [Syu'aib al-Arna 'uth], "lbnu al-Qaththan 
berkata, 'Di dalam hadits tersebut -bersama statusnya yang mursal- bahwa 
ash-Shalt as-Sadusi tidaklah diketahui keadaannya dan dia tidak dikenal 
dengan selain riwayatnya ini, dan tidak ada pula yang meriwayatkan darinya 
selain Tsaur bin Zaid'." 



~ 1156~ Dari Anas bin Malik ,$, 
,,,. ,,,. ,,,. 
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"Bahwasanya Nabi ~ pemah berkurban dengan dua ekor 
kambing yang putih (bercampur hitam) yang bertanduk, dan 
beliau membaca basmalah serta bertakbir. Dan beliau meletakkan 
kakinya di atas sisi leher kedua kambing tersebut. 11 

Dalam lafazh lain, 
,,,,, \~~ -~¼ . .) 

"Beliau menyembelih keduanya dengan tangan beliau (sen
diri).11 Muttafaq 'alaih.2095 

Dalam lafazh lain, 

"Dua ( ekor kambing) yang gemuk. 112096 

2095 Diriwayatkan oleh al-Bukhari, 7 /131; dan Muslim, 3/1556. 

o ..... o ,,,, .. -~ 

2096 Shahih lighmrihi. Diriwayatkan oleh al-Bukhari secara mu'allaq, 7 /128, dan 
syaikh kami berkata dalam Mukhtashar al-Bukhari, 3/ 461, "Diriwayatkan 
oleh Abu Awanah dalam Shahihnya, dan beliau mengisyaratkan bahwa hadits 
ini tidaklah terjaga, dan beliau menyebutkan sebuah syahid baginya dari 



Pada Abu Awanah dalam Shahihnya, 
o,o ,,,,. . . :. -~ 

"Dua (ekor kambing) yang mahal harganya", yaitu dengan 
tsa' sebagai ganti dari sin.2097 

Dalam lafazh lain pada Muslim, 
0 -;, ' ' ., /~<'14U\" 4UI :Jo!,.-,.. 

'.fr- ~-- rl ~_) 
"Dan beliau mengucapkan, 'Bismillah Wallahu Akbar'. 112098 

Dan pada lafazh Muslim juga, dari hadits Aisyah ~, ., ,.. ,.. 
a .o. S:- 0 S:- S:-_.,:_ -:-_,\ 1--,.. o· ., Ii~-:-- 1--,.. o· _1yc---- 1--,.. o· u;_: -:- ,.."I :. ob ,..,..1 
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"Beliau ~ memerintahkan untuk didatangkan kambing 
yang bertanduk, yang kuku-kuku dan kaki-kakinya, serta bagian 
perut tempat menderum dan sekitar mata berwama hitam agar 
beliau berkurban dengannya, lalu beliau ~ bersabda (kepada 
Aisyah ~), 'Tajamkanlah pisau itu.' Kemudian beliau mengam
bil pisau tersebut dan membaringkan kambing itu, kemudian 
beliau ~ menyembelihnya, dan beliau ~ bersabda, 'Dengan me
nyebut Nama Allah, ya Allah, terimalah (kurban) dari Muham
mad, keluarga Muhammad, dan dari umat Muhammad'.112099 

hadits Aisyah atau Abu Hurairah, namun dalam sanadnya terdapat Abdullah 
bin Aqil, dan dia seorang yang diperselisihkan sebagaimana dikatakan oleh 
al-Hafizh." 
Saya katakan, Akan tetapi, yang kuat menurut syaikh kami, bahwa hadits 
ini adalah hasan. 

2097 Al-Hafizh berkata dalam al-Fath_, 10/10, "Dan diriwayatkan oleh lbnu Majah 
dari jalan Abdurrazzaq, akan tetapi dalam suatu naskah disebutkan, ~ 'yang 
mahal harganya', dengan menggunakan huruf tsa' (di awalnya) sebagai ganti 
huruf sin, namun yang pertama .:,:-:, -. 'yang gemuk' lebih utama." 

2098 Diriwayatkan oleh Muslim, 3/1557. 
2099 Diriwayatkan oleh Muslim, 3/1557. 



~1157, Dari Abu Hurairah•, beliau berkata, Rasulullah~ ber
sabda, 

~ ,,,,, ,,,.. ti .... 

. u~~~')\j,~~j,~~0t ~ 
"Barangsiapa yang memiliki kelapangan hidup, dan dia 

tidak berkurban, maka janganlah dia mendekati tempat shalat 
kami." 

Diriwayatkan oleh Ahmad clan lbnu Majah, serta dishahihkao oleh al

Haldm, munuo imam-hmun sel.ainnya meoguatkan peodapat yang menyata

kan bahwa hadits ioi mauqqf.2100 

~1158, Dari Jundub bin Sufyan ~, beliau berkata, 
,,,,,, ,,,,,, ,,,,,, l t 0 
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"Saya menyaksikan (Idul) Adha bersama Rasulullah ~, lalu 

ketika beliau menyelesaikan shalatnya mengimami manusia, 
beliau ~ melihat domba yang telah disembelih, lalu beliau ber
sabda, 'Barangsiapa yang menyembelih sebelum shalat, maka 
hendaklah dia menyembelih satu ekor domba sebagai pengganti
nya, dan barangsiapa yang belum menyembelih, maka hendak
lah dia menyembelih dengan menyebut Nama Allah (basmalah)'." 

Muttafaq 'alaih. 2101 

2100 Hasan: Diriwayatkan oleh Ahmad, 2/321; lbnu Majah, 2/1044; dan al-Hakim, 
4/231-232; serta dihasankan oleh syaikh kami dalam Takhrij Akadits Musy
kilah al-Faqr [wa Kalfa 'Alajaha al-Islam], hal. 67. 

2101 Diriwayatkan oleh al-Bukhari, 7 /132; dan Muslim, 3/1551 dan lafazh ini 
adalah miliknya. 



"Rasulullah ~ berdiri di tengah-tengah kami seraya ber
sabda, 'Empat hal yang tidak boleh (ada) pada hewan-hewan 
kurban; hewan buta sebelah yang jelas sekali buta sebelah mata
nya, hewan sakit yang jelas sekali sakitnya, hewan pincang yang 
jelas sekali pincangnya, dan hewan patah tulang yang tidak 
bersumsum'." 

Dirlwayatkan oleh Ahmad dan Imam yang Empat2102
, serta dishahih

kan oleh at-Tirmidzi dan lbnu ffibban. 2103 

~1160, Dari Jabir •, beliau berkata, Rasulullah ~ bersabda, 
0 ,,,,,, ,,,,., ,,,,,, 
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"Janganlah kalian menyembelih, kecuali musinnah (yang 

telah berusia satu tahun lebih), kecuali bila kalian kesulitan 
(untuk mendapatkannya), maka sembelihlah domba jadza' ah 
(yang berusia enam bulan lebih)." 

Dirlwayatkan oleh Muslim. 2104 

~ 1161, Dari Ali •, beliau berkata, 
,,,,. ,,,,. lo o ,,,,,, ,,,,. ,:'. l J t 
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"Rasulullah ~ memerintahkan agar memperhatikan (kese
hatan) mata dan telinga, dan agar kami tidak berkurban dengan 
hewan yang buta sebelah, tidak pula dengan hewan yang teli-

2102 Demikian tercantum dalam naskah B dan C, sedangkan dalam naskah A 
tercantum, "Diriwayatkan oleh Imam yang Lima". 

2103 Shahih: Diriwayatkan oleh Ahmad, 4/284; Abu Dawud, 3/97; an-Nasa'i, 
7 /214; at-Tirmidzi, 4/85; lbnu Majah, 2/1050; dan lbnu Hibban, 13/240. 
Syaikh kami berkata dalam al-Irwa ', 4/361, "Saya katakan, Sanadnya shahih." 

2104 Dhaif Diriwayatkan oleh Muslim, 3/1555, dan didhaifkan oleh syaikh kami, 
serta beliau menyatakannya berillat, disebabkan adanya 'an'anah Abu az
Zubair, karena dia adalah seorang mudallis, dan beliau telah membahasnya 
secara panjang lebar, silahkan lihat adh-Dha'ifah, 1/161. 



nganya dipotong dari arah depannya hingga menjuntai, tidak 
pula dengan hewan yang telinganya dipotong dari arah bela
kangnya hingga menjuntai, dan tidak pula dengan hewan yang 
telinganya berlubang bulat2105, dan tidak pula dengan hewan 
yang giginya ompong. 11

2106 

Dikeluarkan oleh Ahmad dan Imam yang Empat, serta dishahihkan 

oleh at-Tirmi.dzi, lbnu fflbban, dan al-Hakim.2107 

~1162~ Dari Ali bin Abi Thalib .$, beliau berkata, 
,,,, ,,,. J J o,;. ,;. ,-;. -;. .. l -' -;. 
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11Rasulullah ffi memerintahkanku agar aku mengurus bina
tang-binatang badanah (unta dan sapi), dan agar aku membagi
bagikan daging-dagingnya, kulit-kulitnya, dan pakaian-pakaian 
(penutup punggung unta) terhadap orang-orang miskin, dan 
agar aku tidak memberikan upah sedikit pun darinya dalam jasa 
penyembelihannya. 11 

Muttafaq 'alaih. 210s 

2105 Dalam naskah A tercantum, ;.Lo~ ':i j "yang telinganya berlubang". 
2106 Demikian yang tercantum dalam ketiga naskah manuskrip, sedangkan dalam 

referensi-referensi takhrijtercantum, ;.t;_ji, ':ij 'yang telinganya sobek', dan de
mikian pula dalam at-Talkhish, karya penulis, 4/140. 

2107 Dhaif Diriwayatkan oleh Ahmad, 1/108; Abu Dawud, 3/97; an-Nasa'i, 7 /216; 
at-Tirmidzi, 4/86; lbnu Majah, 2/1050; dan lbnu Hibban, 13/242; serta di
dhai:fkan oleh syaikh kami, kecuali penggalannya yang pertama, , , , 

.~Nlj ~I .j-! ~~·;.:ii Llj,oi 
"Rasulullah ~ memerintahkan kami agar memperhatikan (keselamatan) mata 
dan telinganya ( dari cacat) ," karena ia memiliki jalan periwayatan pada lbnu 
Majah dengan sanad yang shahih. Silahkan lihat al-lrwa ', 4/363; Hidayah 
ar-Ruwah, hadits no.1408; danDha'ifSunan at-Tirmidzi, hal. 175. 

2108 Diriwayatkan oleh al-Bukhari, 2/211; dan Muslim, 2/954. 



"Kami menyembelih (kurban) bersama Rasulullah ~ pada 
tahun Hudaibiyah satu ekor unta untuk tujuh orang dan satu 
ekor sapi untuk tujuh orang." 

Dirlwayatkan oleh Muslim. 2109 

2109 Diriwayatkan oleh Muslim, 2/955. 



~1164, Dari Ibnu Abbas~, 
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11Bahwasanya Nabi ~ telah mengakikahi al-Hasan dan al
Husain masing-masing satu ekor kambing. 11 

Diriwayatkan oleh Abu Dawud, clan dinyatakan shahih oleh lbnu Khu

zaimah, lbnu al-Jarud, dan Abdul Haq, akan tetapi Abu Hathn menguatkan 
pendapat yang menyatakaunya mursal. 2110 Sedaugkan lbnu Hibban meriwa

yatkan dari Anas hadits semisal dengannya. 2111 

2110 Shahih: Diriwayatkan oleh Abu Dawud, 3/107 dan Ibnu al-Jarud, 2/229. 
Syaikh kami berkata dalam al-Irwa ', 4/379, "Saya katakan, hadits ini sanad
nya shahih berdasarkan syarat al-Bukhari." 
Saya katakan, Al-Hafizh dalam at-Talkhish, 4/147 juga mengutip pemyataan 
shahihnya hadits ini dari Ibnu as-Sakan dan Ibnu Daqiq al-Id, dan beliau 
menshahihkan hadits Buraidah pada riwayat an-Nasa'i, 7 /164 dengan lafazh, 
~lj ~I :.j- ~ "mengaqiqahi al-Hasan dan al-Husain." 

2111 Shahili Jigliairihi Diriwayatkan oleh Ibnu Hibban, 12/125. Syaikh kami 
berkata dalam al-Irwa ', 4/382, "Saya katakan, Dan seluruh perawinya adalah 
orang-orang tsiqat -kalau bukan karena Qatadah seorang mudallis- yang 
termasuk para perawi al-Bukhari dan Muslim, sementara dia (Qatadah) telah 
meriwayatkannya dengan ungkapan 'an 'anah." 
Saya katakan, Kemudian syaikh kami menshahihkannya disebabkan syahid
syahidnya, sebagaimana dalam Mawarid azh-Zham 'an, 1/ 440. 



"Bahwasanya Rasulullah ~ menyuruh mereka agar dilaku
kan akikah untuk bayi laki-laki dengan dua ekor kambing yang 
sepadan dan untuk bayi perempuan dengan seekor kambing." 

Dirlwayatkan oleh at-Tirmidzi, dan beliau menyatakaunya shahlh2112, 

secJaugkan Ahmad dan Imam yang Empat2113 meriwayatkan hadits yang se

rupa dengan:nya dari sumber riwayat Ummu Kurz al-Ka'biyah. 2114 

~ 1166~ Dari Samurah ~ bahwasanya Rasulullah ~ telah ber
sabda, 

"Setiap bayi (yang baru dilahirkan) itu tergadai dengan 
akikahnya, (akikahnya) disembelih untuknya pada hari ketujuh
nya, dan dia dicukur (rambut kepalanya), dan diberi nama." 

Dirlwayatkan oleh Ahmad dan Imam yang Empat2115
, serta dinyatakan 

shahlh oleh at-Tirmidzi. 2116 

2112 Shahih: Diriwayatkan oleh at-Tirmidzi, 4/96. Syaikh kami berkata dalam 
al-lrwa ', 4/390, "Saya katakan, Dan sanadnya shahih berdasarkan syarat 
Muslim." 

2113 Dalam naskah A tercantum, "Imam yang lima". 
2114 Diriwayatkan oleh Ahmad, 6/381; Abu Dawud, 3/105; an-Nasa 'i, 7 /165; at

Tirmidzi, 4/98; dan lbnu Majah, 2/1056. 
Saya katakan, Dishahihkan oleh syaikh kami dengan memuat jalan-jalan 
periwayatan, lafazh-lafazh, dan syahid-syahidnya dalam al-Irwa ', 4/390. 

2115 Dalam naskah A tercantum, "Imam yang lima". 
2116 Shahih: Diriwayatkan oleh Ahmad, 5/7; Abu Dawud, 3/106; an-Nasa 'i, 7 /166; 

at-Tirmidzi, 4/101; dan lbnu Majah, 2/1056; dan syaikh kami berkata seba
gaimana dalam Hidayah ar-Ruwah, 4/137, "Dan sanadnya shahih." 
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"Bahwasanya beliau telah menjumpai Umar bin al-Khath
thab di dalam suatu kafilah, dan Umar bersumpah dengan me
nyebut nama bapaknya. Maka Rasulullah ~ menyerukan kepada 
mereka, 'Ketahuilah, sesungguhnya Allah melarang kalian untuk 
bersumpah dengan nama bapak kalian. Maka barangsiapa yang 
bersumpah, hendaknya bersumpah dengan Nama Allah atau 
hendaknya dia diam' .11 

Muttafaq 'alaih. 2111 

Di dalam suatu riwayat milik Abu Dawud dan an-Nasa 'i 
dari Abu Hurairah [secara marfa']2118, 

,., ,,. , 
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"Janganlah kalian bersumpah dengan nama bapak kalian, 
nama ibu kalian, dan nama berhala-berhala (yang kalian seku
tukan). Janganlah kalian bersumpah, kecuali dengan Nama 
Allah2119, dan janganlah kalian bersumpah dengan Nama Allah, 
kecuali dalam keadaan (benar-benar) jujur. 112120 

ii{ 1168t Dari Abu Hurairah ., beliau berkata, Rasulullah ~ ber
sabda, 

2117 Diriwayatkan oleh al-Bukhari, 8/33; dan Muslim, 3/1267. 
2118 Tambahan dari naskah C. 
2119 Tidak tercantum dalam naskah C. 
2120 Shahih: Diriwayatkan oleh Abu Dawud, 3/222; dan an-Nasa'i, 7 /5, serta 

dishahihkan oleh syaikh kami berdasarkan syarat al-Bukhari dan Muslim, 
sebagaimana dalam Hidayah ar-Ruwah, 3/360 dan al-Irwa ', 8/187. 



"Sumpahmu itu menurut sesuatu yang dengannya (men
jadikan) rekanmu membenarkanmu. 11 

Di dalam suatu riwayat disebutkan, . .,.. 
-~IQjc~I 

"Sumpah itu menurut niat orang yang meminta sumpah. 11 

Keduanya dirlwayatkan oleh Muslim. 2121 

~1169~ Dari Abdurrahman bin Samurah ~, beliau berkata, 
Rasulullah ~ bersabda, . ,.. 
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\

,.. -:, •• ,.. ......... • ~\"0 -: ,-::,..•· ,...,,... 
0 ,..Jc,.. ·t,.. 1·1,.. U ,~ •....C. ;,~GI, • l .-\!>- UI) .AC ~I _g ,,·~ <"--Q....> .) ,,,, !J ....... .,,, .. '-F _;-;::----- ,,.., J .. - J .. -- .. :r v .. -;-:; we._ U 

,::. ,.. 

IJ• -: ,.. ~ • J' I 
·_A> yb l?,.. 

"Apabila kamu telah bersumpah atas sesuatu, lalu kamu 
memandang selainnya lebih baik daripada sumpah itu, maka 
tebuslah sumpahmu dan lakukanlah yang lebih baik itu. 11 

Muttafaq 'alaih.2122 

Di dalam suatu lafazh milik al-Bukhari disebutkan, 
,.. . 
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"Maka lakukanlah yang lebih baik itu, dan tebuslah sum
pahmu. 112123 

Di dalam suatu riwayat milik Abu Dawud disebutkan, 
:;; 
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·_,1 .. - J- ~,,,, ,,,,. ~ ,,,, .. .,,.. .. LT .... 

"Maka tebuslah sumpahmu itu, kemudian lakukanlah yang 
lebih baik itu. 11 

Sauacfnya shahih. 2124 

2121 Diriwayatkan oleh Muslim, 3/1247. 
2122 Diriwayatkan oleh al-Bukhari, 8/159; dan Muslim, 3/1274. 
2123 Diriwayatkan oleh al-Bukhari, 8/184. 
2124 Shahih llghairihi. Diriwayatkan oleh Abu Dawud, 3/229, dan dishahihkan 

oleh syaikh kami dalam Shahih Sunan Abu Dawud, no. 3278. 



~11103t Dari Ibnu Umar 1$'i, bahwasanya Rasulullah ~ telah 
bersabda, 

"Barangsiapa yang bersumpah atas sesuatu, seraya meng
ucapkan, 'Insya Allah,' maka dia tidak wajib mengadakan pem
batalan.11 

Diriwayatkan oleh Ahmad dan Imam yang Empat2125, serta dinyatakan 

shahih oleh Ibnu IDbban. 2126 

~11113t Dari lbnu Umar 1$'i, beliau berkata, 
, ,o uJ ,,,,, 

.y_j.WI ~j ,'1 :~ ~\ ~ c.Jts'" ... ,,,,, ~;. 

"Bentuk sumpah Nabi ~ adalah, 'Tidak, demi Dzat yang 
membolak-balikkan hati'. 11 

Diriwayatkan oleh al-Bukhari.2127 

/$ .i;:--~·.W.)O . ,,,,.. ...... 

"Seorang badui datang kepada Nabi ~ seraya bertanya, 
'Wahai Rasulullah, apa saja dosa-dosa besar itu?'" Lalu dia (pe
rawi) menyebutkan hadits tersebut yang di dalamnya (disebut
kan), "Aku berkata, 'Apa itu sumpah dusta?' Beliau menjawab, 

2125 Dalam naskah A tercantum: Diriwayatkan oleh Imam yang Lima. 
2126 Shahih: Diriwayatkan oleh Ahmad, 2/10; Abu Dawud, 3/225; an-Nasa 'i, 

7 /25; at-Tirmidzi, 4/108 dan lafazh ini adalah miliknya; lbnu Majah, 1/680; 
dan lbnu Hibban, 10/183. Syaikh kami berkata sebagaimana dalam Hidayah 
ar-Ruwah, 3/362, "Sanadnya shahih lagi marfu', dan barangsiapa yang me
riwayatkannya secara mauqu/, maka ia tidaklah membuat hadits ini berillat, 
apalagi ia telah memiliki syahid dari hadits Abu Hurairah, sebagaimana telah 
saya tahqiq dalam al-lrwa ', no. 2570-2571. 

2127 Diriwayatkan oleh al-Bukhari, 8/160. 



'Sumpah yang2128 mengambil harta seorang Muslim, di mana dia 
berdusta di dalam sumpahnya tersebut'. 11 

Diriwayatkan oleh al-Bukhari. 2129 

~ 1173, Dari Aisyah ~ ten tang Firman Allah ~' 

J;j '~~ --J :~JI j_;; ~ :~~ ~ ... ~-4 fa~ ~,i~~1 ~ 
l 

-:W~ 
"Allah tidak menghukum kalian disebabkan sumpah kalian 

yang tidak dimaksud (untuk bersumpah). 11 (Al-Baqarah: 225). 
Beliau (Aisyah) berkata, "ltu adalah ungkapan seseorang, 'Tidak, 
demi Allah,' dan 'Ya, demi Allah' .11 

Diriwayatkan oleh al-Bukharl2136
, dan dirlwayatkan oleh Abu Dawud 

secara mar:f,i.
2131 

~ 117 4, Dari Abu Hurairah ., beliau berkata, Rasulullah ~ ber
sabda, 

,,,,,; 0 ,,,,,, ;: ' ,,,,, 

.@\ I~~~~\ ~,, ,\.:.:\ -: 0 0 
*" \~3 .Jl ~ I . u- 0-'° ~.J ,, ,, ,, u~ 

"Sesungguhnya Allah mempunyai sembilan puluh sem
bilan nama, barangsiapa yang menghafalnya (kemudian mema
haminya, berdoa dengannya), niscaya masuk surga. 11 

Muttafaq 'alaih.21a2 

At-Tirmidzi dan lbnu Hibban menyebutkan nama-nama ter
sebut, namun berdasarkan penelitian yang lebih dalam terbukti 
bahwa hal tersebut merupakan sisipan tambahan dari sebagian 
periwayat hadits.2133 

2128 Dalam naskah C tercantum, ~ "dengannya". 
2129 Diriwayatkan oleh al-Bukhari,-9/17. 
2130 Diriwayatkan oleh al-Bukhari, 8/168. 
2131 Shahih: Diriwayatkan oleh Abu Dawud, 3/223. Syaikh kami berkata seba

gaimana dalam Hidayah ar-Ruwah, 3/360, "Hadits ini shahih, baik secara 
marfu' maupun mauquf, sebagaimana telah saya jelaskan dalam al-Irwa ', 
no. 2567." 

2132 Diriwayatkan oleh al-Bukhari, 3/259; dan Muslim, 4/2063. 
2133 Saya katakan, Hadits ini memang sebagaimana yang dikatakan oleh al-



~1175, Dari Usamah bin Zaid ~, beliau berkata, Rasulullahffi 
bersabda, 

,,,,. ,;. ' ,,,, {i ,,,,,, 

.~lilll · il:\ ~ ,r·-: ~\ 111-: ... :.ili:.W JW ,u· '· -- ~1 ... · ' ~ ... _. ~ c-= ~ ?. _. _. _. _. '.)_r--4 _. M !; C:!'° 0-° 
11Barangsiapa yang diperlakukan dengan baik lalu dia me

ngatakan kepada pelakunya, 'Semoga Allah memberikan balasan 
kebaikan padamu,' maka sungguh dia telah maksimal dalam 
memberikan pujian. 11 

Diriwayatkan oleh at-Tirmidzi, dan dinyatakan shahih oleh lbnu ffib
ban. 2134 

~1176, Dari Ibnu Umar ~, dari Nabiffi, 
0 ,,,,,. ~ ,,,.. ,,,,. ,,,, ,,,,.-;. 

. ,· ~--11 -: 4..1 '. -- ~:: ., w1--, ..::.c.. 1t; '1 ~1 :J\i--, lil1 . -- i: ~1 ~ ~ --:. (.~ y '-{M'°;, ~M !; '_J '-d ~ L''-' 

11Bahwasanya beliau melarang nadzar2135, dan beliau ber
sabda, 'Sesungguhnya ia tidak mendatangkan kebaikan, dan 
suatu kebaikan yang dikeluarkan disebabkan nadzar itu hanyalah 
berasal dari orang yang bakhil'. 11 Muttafaq 'alaih.2136 

~1177, Dari Uqbah bin Amir~, beliau berkata, Rasulullah ffi 
bersabda, 

11Kafarat nadzar itu adalah kafarat sumpah. 11 

Diriwayatkan oleh Muslim.2137 

Hafizh berdasarkan apa yang telah dijelaskan oleh syaikh kami, sebagaimana 
dalam Hidayah ar-Ruwah, 2/ 429. 

2134 Shahih: Diriwayatkan oleh at-Ttnnidzi, 4/380; dan lbnu Hibban, 8/202, serta 
dishahihkan oleh syaikh kami dalam Shahih at-Targhib, 1/575. 

2135 (Nadzar adalah mewajibkan diri untuk melakukan sesuatu dengan syarat 
terwujudnya sesuatu yang diinginkan. Atau sesuatu yang dipersembahkan 
oleh seseorang atau yang diwajibkan atas dirinya sendiri, berupa sedekah, 
ibadah, dan sebagainya. Llhat Mu'jam al-Wasith, Tim Majma' al-Lughah al
Arabiyyah, Istanbul: al-Maktabah al-Islamiyyah, 1972, 2/912. Ed. T.). 

2136 Diriwayatkan oleh al-Bukhari, 8/176; dan Muslim, 3/1261. 
2137 Diriwayatkan oleh Muslim, 3/1265. 



At-Tirmidzi menambahkan padanya, 

"Apabila dia belum menentukan. 11 

Dan beliau menyatakanny- shabih. 2138 

Di dalam riwayat Abu Dawud yang bersumber dari Ibnu 
Abbas yang diriwayatkan secara marfu' disebutkan, 

"Barangsiapa yang bernadzar suatu nadzar yang belum 
dia tentukan, maka kafaratnya adalah kafarat sumpah. Barang
siapa yang bemadzar suatu nadzar di dalam kemaksiatan, maka 
kafaratnya adalah kafarat sumpah. Dan barangsiapa yang ber
nadzar suatu nadzar yang dia tidak sanggup melakukannya, 
maka kafaratnya adalah kafarat sumpah. 11 

Sanadnya shahih, hanya saja2139 para hqfizh lebih menguatkan pen

dapat yang meny.,takannya mauqqf.2140 

Di dalam riwayat al-Bukhari2141 yang bersumber dari hadits 
Aisyah ~ disebutkan, 

.,,., l -; 
0 ,,,,, ,, -r ,,,,,IJJ I • ,, 0 \ ,,,,. ~,... 0 ,,,,,, ,,,,. 
~ JU ~ ,, • ...\.) . 

·,, ,, * ~ u .J 0-4.J 
"Dan barangsiapa yang bemadzar untuk bermaksiat kepada 

Allah, maka janganlah dia bermaksiat kepadaNya. 112142 

2138 Dhaif Diriwayatkan oleh at-Tirmidzi, 4/106. Syaikh kami berkata dalam al
Inoa ', 8/209, "At-Trrmidzi berkata, 'Hadits hasan gharib.' Demikianlah beliau 
berkata. Dan Muhammad ini adalah lbnu Yazid bin Abi Ziyad ats-Tsaqafi al
Filasthini, dan dia ini tidak dikenal (majhul), sebagaimana dikatakan oleh 
Abu Hatim dan yang lainnya. 11 

2139 Dalam naskah C tercantum, ~WI~ "Akan tetapi, para hafizh". 
2140 Shahih secara mauquf Diriwayatkan oleh Abu Dawud, 3/241. 

Saya katakan, Inilah yang dikuatkan oleh syaikh kami dalam al-Inoa', 8/211. 
2141 Dalam naskah C tercantum, "Dan al-Bukhari meriwayatkan". 
2142 Diriwayatkan oleh al-Bukhari, 8/177. 



Dan dalam riwayat Muslim yang bersumber dari hadits 
Imran, . ,, ,, 

-~ .. ~ ;\,:;" 'l "'" ,, ~.) ,, '.) 
M "' 

"Tidak ada penunaian terhadap nadzar dalam rangka ke
maksiatan. "2143 

11{1178~ Dari Uqbah bin Amir•, beliau berkata, 
,,,,,, ,,,,,, ,,,,,, ,,,,,, , 

,,,,,, 0 $- $- ,.,,,,,, ~ l ,,,,,, 0 $- 0 p. 0 _,, 

l&l es ~ .. I 01 ~_;l9] ,y\;.. ~I s-::; Jl (5!·: ~ 01 &>I u~.:J 
_,,,,. "' .. _,,,,. 

,,,,o , o l,, • ?])',, ~·, .-ii'~~ .. ~ I J''~ ['!·::-::• 1-:- .ii~ "'I J· ,,, .~ 1Q .~ \.U .i. ... a ..... u,~.ul ,.....,, 
• ..J ,,,.., ... -- .. -- ,,,,. -I _,/ 

M;.. 

"Saudari perempuanku telah bemadzar akan berjalan kaki 
ke Baitullah dengan kaki telanjang, [lalu dia menyuruhku untuk 
memintakan fatwa baginya kepada Rasulullah *· Aku pun me
minta fatwa kepada beliau], maka Nabi * bersabda, 'Hendaknya 
dia berjalan kaki dan hendaknya Guga) berkendaraan'. 11 

Muttafaq 'alaih, dan lafazbnya adalah milik Muslim. 2144 

Sedangkan dalam riwayat Ahmad dan Imam yang Empat,214s 
0 ,,,,o O : ,,,,,,,,,,, ,,,,,, 

~Jj ~J)j~~~~li \i~ ~\~!s, ~I tl~t.-~ t~ 'l ~I 0l :JW 
. \:;i .ij.J.: 
~ M _)\.) 

"Beliau bersabda, 'Sesungguhnya Allah tidak (membuat) 
kesengsaraan yang dibuat saudari perempuanmu. Suruhlah dia 
(pergi ke Baitullah), lalu hendaklah dia mengenakan kerudung,2146 
naik kendaraan, dan berpuasa selama tiga hari'. 112147 

2143 Diriwayatkan oleh Muslim, 3/1263. 
2144 Diriwayatkan oleh al-Bukhari, 3/25; dan Muslim, 3/1264. 
2145 Dalam naskah A tercantum, "Dan dalam riwayat Imam yang Lima". 
2146 Penulis naskah A menghapus kata ini setelah sebelumnya dia menulisnya, 

dan kata ini tercantum dalam naskah B dan C. 
2147 Dhaif Diriwayatkan oleh Ahmad, 4/145; Abu Dawud, 3/233; an-Nasa'i, 7 /20; 

at-Tirmidzi, 4/116; dan lbnu Majah, 1/689. Syaikh kami berkata dalam al
Inoa ', 8/218-219, "At-Trrmidzi berkata, 'Hasan.' Demikianlah beliau berkata, 
padahal Ubaidullah bin Zahr adalah seorang yang dhaif .... 11 



"Sa'ad bin Ubadah • meminta fatwa kepada Rasulullah ~ 
tentang suatu nadzar yang menjadi kewajiban ibunya, yang mana 
dia meninggal dunia sebelum menunaikannya, maka beliau ~ 
bersabda, 'Tunaikanlah untuknya'." Muttafaq 'alaih.2148 

~1180? Dari Tsabit bin adh-Dhahhak ., beliau berkata, 
l ,,,,. ,....-;. ,,,,. ~ ~ l ti 

..JJI J 0 J_, -l; ,.t;\"J >l,1 ---- ~--~I~ ..JJI J 0 J_, 0
,, 1~, i~ ".:J ,, ~.) J ~ ;.~~ u -",, --~.J ~ u- U-:-.J.J 

~ 0~ ~ :J~ .1 :J~ t~~~ ~j ~ 0~ ~ :JW ,~l:J ~ 
:j-d~ ;l;j 1 ~~ ,11-d~ yjt :JW .1 :JW ~~?~t ~ ~ 

.--~ ~ 0

\ ~ 1 W 1--' ,, 4;~.h; o• '}" ,~\ ~ i 0: , - --- _, ~.) , - , ZJ. _, ,, --- , 
"Seorang laki-laki bemadzar pada masa Rasulullah ~ akan 

menyembelih seekor unta di daerah Buwanah. Maka orang itu 
datang kepada Rasulullah ~, lalu bertanya kepada beliau (me
ngenai hal itu). Lalu beliau balik bertanya, 'Apakah di sana ada 
berhala yang disembah?' Dia menjawab, 1Tidak.1 Beliau bertanya 
lagi, 'Apakah di sana ada salah satu hari raya mereka?' Dia men
jawab, 'Tidak ada. 1 Maka beliau bersabda, 'Tunaikanlah nadzar
mu, karena sesungguhnya tidak ada penunaian terhadap nadzar 
dalam kemaksiatan kepada Allah, pemutusan silaturahim, dan 
hal yang tidak dimiliki oleh anak Adam (manusia)'." 

Diriwayatkan oleh Abu Dawud clan ath-Thabrani, clan lafazhnya adalah 

milik ath-Thabrani. Hadits ini shahih sanadnya2149
, dan mempunyai syahld 

darl hadits Kardam yang diriwayatkan oleh Ahmad.2150 

2148 Diriwayatkan oleh al-Bukhari, 8/177; dan Muslim, 3/1260. 
2149 Shahih: Diriwayatkan oleh Abu Dawud, 3/238; dan ath-Thabrani dalam a/

Kabir, 2/75. Syaikh kami berkata sebagaimana dalam Hidayah ar-Ruwah, 
3/365, "Sanadnya shahih." 

2150 Shahih: Diriwayatkan oleh Ahmad, 3/419, dan dishahihkan oleh syaikh 



4{11813'> Dari Jabir ., 
; l <>I l ,,,.. 0 ,,,. :I ,,,,,.,;. 

~ ~\ ,.-:;-:' ~\ ~·~ o·\ ,Jj\ JoJ,.- \; :~~\\ ,...,.. J~ ~ ~, _ ~ Ui, '.J ~.-i: ,.. ~.J _ ,.. iY.. .:; u 
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~ :Jw ,~w ,~ ~ ~ :Jw ,~~ ~:h ~ ~ ~i 0i ~ 
,,,,, ,... ...... 

0 ,.. 

.0~l ~t ~.; :Jw ,~LJ ,~ ~ 
"Bahwasanya seorang lelaki berkata pada hari penaklukan 

Makkah, 'W ahai Rasulullah, sesungguhnya aku telah bemadzar 
kalau Allah menaklukkan Makkah bagi Anda, maka aku akan 
shalat di Baitul Maqdis.' Maka beliau bersabda, 'Shalatlah di 
sini.' Lalu dia menanyakannya kembali, maka beliau bersabda, 
'Shalatlah di sini.' Lalu dia menanyakannya kembali, maka beliau 
bersabda, 'Kalau begitu, urusannya terserah kamu'." 

Diriwayatkan oleh Ahmad dan Abu Dawud, serta di,.babibkan oleh al
Hakim. 21s1 

4{11823'> Dari Abu Sa'id al-Khudri ., dari Nabi ~, beliau ber
sabda, 

ot o o ,,,,, ,,,,. :; J .J J ,,., 

, ,.. -~1 ~-- , 1--.J I ~ :J.>.l:.,; 21s2t")\j JI ~I J\;..'"\\ j,_i3 ~ ~ -- • '.J ei_r ,.. . . ,.. .. .. :r ,,.. ,...... ,,,,, ,,.. ,,,,, ,,.. ,.,... 

.\~~~j 

"Tidak (boleh) dilakukan safar, kecuali kepada tiga masjid: 
Masjidil Haram, Masjidil Aqsha, dan masjidku ini." 

Muttafaq 'alaih, dan lafazhnya adalah milik al-Bukhari. 2153 

4{11833'> Dari Umar ., beliau berkata, 
0 :::, ,,., ~ ~ O !/J l ,,,.. 0 

~\ -~ ttJ ~\ ~ I ~\:J...\ · ~· ~ ··1 ,..w\ J0 
J,.. \; :~ 

,.. ;. i:?,. " ,.. U ------- . ~ '.J ~4 ,.. ~_) -

kami dalam Shahih Sunan Ibnu Majah, 1/364. 
2151 Shahih: Diriwayatkan oleh Ahmad, 3/363; Abu Dawud, 3/236; dan al-Hakim, 

4/304-305. Syaikh kami berkata dalam al-Irwa ', 8/222, "Saya katakan, Ini 
adalah sanad yang shahih berdasarkan syarat Muslim." 

2152 Dalam naskah A tercantum, ;bilii "tiga". 
2153 Diriwayatkan oleh al-Bukhari, 2/77; dan Muslim, 2/976. 



0 ~ ,,,,,, ,,,,., 0 

.1J-d½ yjl :Ju ,~\)-1 

"Aku bertanya, 'Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku 
telah bemadzar di masa Jahiliyah untuk beri'tikaf satu malam di 
Masjidil Haram.' Beliau menjawab, 'Tunaikanlah nadzarmu'." 

Muttafaq 'alaih. 2154 

Dan al-Bukhari menambahkan dalam suatu riwayat, 

"Maka dia pun beri'tikaf satu malam. 1121ss 

2154 Diriwayatkan oleh al-Bukhari, 8/177; dan Muslim, 3/1277. 
2155 Diriwayatkan oleh al-Bukhari, 3/66. 
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"Hakim itu ada tiga: dua masuk neraka dan satu masuk 
surga. (Yaitu) seorang (hakim) yang mengetahui (perkara) yang 
benar, lalu dia memutuskan hukum dengannya, maka dia masuk 
surga; dan seorang (hakim) yang mengetahui (perkara) yang 
benar, namun dia tidak memutuskan dengannya, dan dia me
nyimpang di dalam memberikan keputusan, maka dia masuk 
neraka; serta seorang (hakim) yang tidak mengetahui yang benar, 
lalu memberikan keputusan kepada manusia berdasarkan ke
bodohannya, maka dia masuk neraka. 11 

Dirlwayatkan oleh Imam yang Em.pat, clan dinyatakan shahih oleh al
Hakim. 21ss 

~1185, Dari Abu Hurairah ~, beliau berkata, Rasulullah ~ telah 
bersabda, 

"' , 0 

~ ; ~ ~ f-\.b;\\ __ , __ -~~ 
• ~ ~ # -t .. - :- CT ~-' u 

"Barangsiapa yang menjabat urusan peradilan (hakim), 
maka sungguh dia telah disembelih dengan selain pisau. 11 

Dirlwayatkan oleh Ahmad clan Imam yang Empar157
, serfa dinyatakan 

shahih oleh lbnu Khuzaimah clan lbnu ffibban. 2158 

2156 Shahih lighairihi Diriwayatkan oleh Abu Dawud, 3/299; an-Nasa'i dalam 
al-Kubra, 3/461; at-Tirmidzi, 3/613; lbnu Majah, 2/776; dan al-Hakim, 4/90. 
Syaikh kami berkata dalam al-Irwa ', 8/236, "Hadits ini dengan keseluruhan 
jalan-jalan periwayatan ini derajatnya shahih." 

2157 Dalam naskah A tercantum, "Imam yang Llma". 
2158 Shahih Jighairihi Diriwayatkan oleh Ahmad, 2/230; Abu Dawud, 3/298; 

an-Nasa'i dalam al-Kubra, 3/462; at-Tirmidzi, 3/614; dan lbnu Majah, 2/277. 
Syaikh kami berkata dalam Shahih at-Targhib, no. 2179, "Hasan shahih." 



~1186, Juga dari beliau (Abu Hurairah ~), beliau berkata, Rasu
l ullah ~ bersabda, 

"Sesungguhnya kalian akan berambisi pada jabatan pe
mimpin, dan ia akan menjadi penyesalan pada Hari Kiamat 
kelak. Maka alangkah nikmatnya Qabatan) yang menyusui, dan 
alangkah pahitnya Qabatan) yang menyapih." 

Diriwayatkan oleh al-Bukhari. 2159 

~1187, Dari Amr bin al-Ash., bahwasanya beliau telah men
dengar Rasulullah ~ bersabda, 

t ; ~ 0 

*1:; F4;. 1s~ ,~~1 lli y~1? 4~1:; r?~1 F4;.. 1si 
; ; ; 
p. ,; p. p. J 

·ftlill~I~ 
"Apabila seorang hakim akan memberikan suatu keputusan 

hukum, lalu dia berijtihad, kemudian dia menepati (hukum 
Allah), maka dia mendapatkan dua pahala. Dan apabila dia akan 
memberikan suatu keputusan hukum lalu berijtihad, kemudian 
dia keliru, maka dia mendapatkan satu pahala." 

Muttafaq 'alaih. 2160 

~1188, Dari Abu Bakrah ~, beliau berkata, Aku mendengar 
Rasulullah ~ bersabda, 

; 

, 1,,,,,. ~ 1_ ,,,,,,,,,,, o..- 0,.

1 
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"Janganlah seseorang memberikan keputusan hukum di 
antara dua orang dalam keadaan marah." 

Muttafaq 'alaih. 2161 

2159 Diriwayatkan oleh al-Bukhari, 9/79. 
2160 Diriwayatkan oleh al-Bukhari, 9/133; dan Muslim, 3/1342. 
2161 Diriwayatkan oleh al-Bukhari, 9/82; dan Muslim, 3/1343, dan lafazh ini ada

lah miliknya. 



"Apabila dua orang meminta keputusan hukum kepada
mu, maka janganlah kamu memberikan keputusan untuk orang 
pertama sehingga kamu mendengar penjelasan orang yang ke
dua, niscaya kamu mengetahui bagaimana (seharusnya) kamu 
memberikan keputusan. 11 Ali berkata, "Maka aku masih senan
tiasa menjadi hakim setelah itu. 11 

Dirlwayatkan oleh Ahmad, Abu Dawud, dan at-Tirmidzi. At-Tirmidzi 
menyatakannya hasao, lbnu al-Madini menyatakannya kuat, clan Jbnu Hibban 
menyatakannya shahih 2162 Dan ia mempunyai hadits syahid yang diriwayat

kan oleh al-Hakim dari hadits lbnu Abbas.2163 

"Sesungguhnya kalian (saling) bersengketa kepadaku, dan 
bisa jadi sebagian dari kalian lebih pandai bersilat lidah dengan 
argumennya daripada sebagian yang lain, sehingga aku mem-

2162 Hasan Jigbairihi Diriwayatkan oleh Ahmad, 1/90; Abu Dawud; 3/301; at
Tirmidzi, 3/618; dan Ibnu Hibban, 11/452. Syaikh kami berkata dalam al
Irwa ', 8/228, "Kesimpulannya, hadits ini dengan keseluruhan jalan-jalan 
periwayatan ini paling minimal derajatnya hasan." 

2163 Dhaif jiddan. Diriwayatkan oleh al-Hakim, 4/98, dan dikomentari oleh adz
Dzahabi dengan perkataan beliau, "Saya katakan, (Sanadnya) lemah; karena 
adanya Amr, Ibnu Adi berkata (tentangnya), 'Dia biasa mencuri hadits, se
dangkan Ibnu Masymul didhai:fkan oleh (ahli hadits yang jumlahnya) bukan 
hanya seorang saja'." Ini dikatakan oleh syaikh kami dalam al-Irwa ', 8/282. 

2164 Dalam naskah B tercantum, t.. "apa", dan ia sesuai dengan riwayat al-Bukhari; 
sedangkan riwayat Muslim menyebutkan, ~ "dari apa". 



berikan keputusan untuknya sesuai dengan apa yang aku dengar 
darinya. Maka barangsiapa yang telah aku putuskan untuknya 
sesuatu dari hak saudaranya, maka sesungguhnya aku telah 
memutuskan untuknya sepotong dari api neraka." 

Muttafaq 'alaih. 2165 

~1191, Dari Jabir ~, [beliau berkata]2166, Aku telah mendengar 
Rasulullah ~ bersabda, 

,,,,, ti : ,,,,,, ,.., 
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"Bagaimana mungkin akan disucikan suatu umat yang tidak 
diambil dari orang kuat mereka untuk orang lemah mereka?" 

Diriwayatkan oleh lbnu llibban2167
, dan ia mempunyai had.its syabid 

darl hadits Buraidah yang diriwayatkan oleh al-Bazzar2168 dan hadits lain 
darl Abu Sa'id yang diriwayatkan oleh lbnu Majah. 2169 

~1192, Dari Aisyah ~, beliau berkata, Aku telah mendengar 
Rasulullah ~ bersabda, 

0 ; O 0 0 O 
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"Seorang hakim yang adil akan dipanggil pada Hari Kiamat 
nanti, lalu dia menjumpai dahsyatnya hisab, yang dia angankan 
adalah bahwa (kalau saja) dia tidak pemah memutuskan perkara 
di antara dua orang (yang bersengketa) semasa hidupnya." 

Diriwayatkan oleh lbnu llibban, dan dikeluarkan oleh al-Baihaqi, dan 
lafazhnya, 

2165 Diriwayatkan oleh al-Bukhari, 9/86; dan Muslim, 3/1337. 
2166 Tarnbahan dari naskah C. 
2167 Hasan Jighairihi Diriwayatkan oleh lbnu Hibban, 11/ 446, dan dihasankan 

oleh syaikh karni karena adanya beberapa syahid baginya dalarn Mukhtashar 
al-'Uluw, hal. 106. 

2168 Diriwayatkan oleh al-Bazzar, 1/ 679 (Mukhtashar). Lihat catatan kaki sebe
lurnnya. 

2169 Diriwayatkan oleh lbnu Majah, 2/1329. Lihat catatan kaki sebelurnnya. 



"Tentang sebuah kurma. 11
2170 

~11939 Dari Abu Bakrah ., dari Nabi ., beliau bersabda, 

.;bl ~_;t ~j f _;; &. j 
"Tidak akan beruntung suatu kaum yang mengangkat se

orang perempuan sebagai pemimpin. 11 

Diriwayatkan oleh al-Bukhari. 2171 

~11949 Dari Abu Maryam al-Azdi ., dari Nabi., beliau ber
sabda, - -0 $, l ""' ,a o .. -;',,.,,, o .. '\;.. ~,,,,, ~\j,-:o~: .. :J\ o\ ~ \~~~,~,~~,,,,,, ~,,,,,, 
~~.)~ if'•• ~'° -.z-° ~ " .)L)"'° 
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"Barangsiapa yang diangkat oleh Allah sebagai pengurus 

suatu urusan dari permasalahan kaum Muslimin, lalu dia me
nutup diri dari kebutuhan mereka dan orang fakir mereka2172, 

niscaya Allah menutup diri dari kebutuhannya. 11 

Diriwayatkan oleh Abu Dawud dan at-Tinnidzi. 2173 

~11959 Dari Abu Hurairah ., beliau berkata, 
0 ,.,,o ,. l J ,,,,, 
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"Rasulullah • mengutuk penyuap dan penerima suap di 
dalam masalah hukum. 11 

2170 Dhaif: Diriwayatkan oleh lbnu Hibban, 11/ 439; dan al-Baihaqi, 10/96. Syaikh 
kami berkata sebagaimana dalam Hidayah ar-Ruwah, 3/ 480, "Saya katakan, 
Sanadnya dhaif; di dalamnya terdapat dua illat yang telah saya jelaskan 
dalam adh-Dha'ifah, no. 1142. 

2171 Diriwayatkan oleh al-Bukhari, 6/10. 
2172 Dalam naskah C tercantum, · ,_faj "dan kefakiran mereka". 
2173 Shahih: Diriwayatkan oleh Abu Dawud, 3/135; dan at-Tinnidzi, 3/619, 620. 

Syaikh kami berkata sebagaimana dalam Hidayah ar-Ruwah, 3/476, "Saya 
katakan, Sanad Abu Dawud shahih, dan itu merupakan salah satu dari dua 
sanad at-Tirmidzi. Hadits ini saya telah mentakhrijnya dalam ash-Shahihah, 
no. 629." 



Diriwayatkan oleh Ahmad dan Imam yang Empat2174
, dinyatakan 

hasan oleh at-Tirmidzi, dan dishahihkan oleh lbnu Hibban2175
• Hadits ini 

mempunyai hadits syahid dari sumber hadits Abdullah bin Amr yang diriwa
yatkan oleh Imam yang Empat, kecuali an-Nasa'i.2176 

~1196},> Dari Abdullah bin az-Zubair ~, beliau berkata, 
0 0 .,.,. ~ ' J ~\3.-\ 't'~ ~o,, • \j~ .~-- o_,:\ \ ~\~~\Jo,,, ~:; 
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"Rasulullah ~ telah memberikan keputusan bahwa dua 
orang yang bertikai harus duduk (bersama) di hadapan hakim. 11 

Diriwayatkan oleh Abu Dawud, dan dinyatakan shabih oleh al-llaldm. 2177 

2174 Dalam naskah A tercantum, "Imam yang Llma". 
2175 Shahih lighairihi Diriwayatkan oleh Ahmad, 2/387; at-Tirmidzi, 3/622; 

dan lbnu Hibban, 11/ 467; serta dishahihkan oleh syaikh kami dalam Shahih 
Mawarid azh-Zham 'an, 1/ 485. 
Catatan penting: Hadits ini disandarkan oleh al-Hafizh dalam at-Talkhish, 
4/189 kepada Ahmad, at-Tirmidzi, dan lbnu Hibban, dan inilah yang benar. 

2176 Shahih: Diriwayatkan oleh Abu Dawud, 3/300; at-Tirmidzi, 3/623; dan lbnu 
Majah, 2/775; serta dishahihkan oleh syaikh kami dalam al-Irwa ', no. 2621, 
dan dishahihkan oleh al-Hafizh dalam al-Fath., 5/221. 

2177 Dhaif Diriwayatkan oleh Abu Dawud, 3/302; dan al-Hakim, 4/94. Syaikh 
kami berkata sebagaimana dalam Hidayah ar-Ruwah, 3/ 497, 11D alam sanad
nya terdapat Mush'ab bin Tsabit [Kibar al-Atba', w. 157 HJ, dan dia lemah 
dalam hal hadits." 



4{1197, Dari Zaid bin Khalid al-Juhani ., bahwasanya Nabi ~ 
bersabda, 

,,.,, ,,.,, 0 ,,.,, J ,,,,, 
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"Maukah aku kabarkan kepada kalian tentang sebaik-baik 
para saksi? Yaitu orang yang memberikan kesaksian sebelum 
diminta kesaksiannya. 11 

Diriwayatkan oleh Muslim. 2178 

4{1198, Dari Imran bin Hushain, beliau berkata, Rasulullah ~ 
bersabda, 
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"Sesungguhnya sebaik-baik kalian adalah generasiku, ke
mudian orang-orang berikutnya, kemudian orang-orang beri
kutnya. Kemudian akan ada suatu kaum yang memberikan ke
saksian, padahal mereka tidak diminta memberikan kesaksian, 
mereka berkhianat dan tidak dipercaya, mereka bernadzar dan 

2178 Diriwayatkan oleh Muslim, 3/1344. 



tidak menunaikannya, dan tampak kegemukan pada mereka." 
Muttafaq 'alaih. 2119 

~1199, Dari Abdullah bin Amr2180 ~, beliau berkata, Rasulullah 
~ bersabda, 

,, 
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"Tidak diterima kesaksian lelaki pengkhianat dan perem
puan pengkhianat, dan (kesaksian) orang yang mempunyai rasa 
dengki terhadap saudaranya, serta tidak boleh kesaksian pem
bantu untuk majikannya." 

Dirlwayatkan oleh Ahmad dan Abu Dawud.2181 

~1200, Dari Abu Hurairah ~, bahwasanya beliau telah men
dengar Rasulullah ~ bersabda, 

-~J ~lo Jc ½?J~ ;;4-J;, jft. '1 ,. 

"Tidak diterima kesaksian seorang nomad (badui) terhadap 
seorang penduduk kota." 

Dirlwayatkan oleh Abu Dawud dan lbnu Majah.2182 

2179 Diriwayatkan oleh al-Bukhari, 3/224; dan Muslim, 4/1964. 
2180 Dalam naskah C tercantum, "Umar", dan ini salah. 
2181 Hasan: Diriwayatkan oleh Ahmad, 2/204, dan lafazh ini adalah miliknya; 

dan Abu Dawud, 3/306. Syaikh kami berkata dalam al-lrwa ', 8/284, "Saya 
katakan, Sanadnya hasan. Al-Hafizh berkata dalam at-Talkhish, 4/198, 
'Sanadnya kuat'." 

2182 Shahih: Diriwayatkan oleh Abu Dawud, 3/306 dan Ibnu Majah, 2/793. Syaikh 
kami berkata dalam al-Irwa ', 8/290, "Yang benar, hadits ini sanadnya shahih." 



11Sesungguhnya beberapa orang dahulu dinyatakan dengan 
berdasarkan wahyu pada masa Rasulullah ~- Dan bahwasanya 
(saat ini) wahyu telah terputus, dan sesungguhnya kami seka
rang menghukumi kalian berdasarkan perbuatan kalian yang 
tampak bagi kami. 11 

Diriwayatkan oleh al-Bukhari. 2183 

~1202}> Dari Abu Bakrah•, dari Nabi~, 
,,,,,, 0 0 ~ ,,, ,,,,,,,;,, 
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11Bahwasanya beliau menggolongkan kesaksian palsu ke 
dalam kelompok dosa-dosa yang paling besar." 

Muttafaq 'alaih, dalam hadits yang panjang. 2184 

~1203}> Dari Ibnu Abbas~~, 

,4l~ ~ jc :Jli ,~ :Jli Y~I ~j :~j Jli ~ ~I 0'. 
0 ; ~ 

-t_~jl 
11Bahwasanya Nabi ~ telah bertanya kepada seorang laki

laki, 'Apakah kamu melihat matahari?' Dia menjawab, 'Ya.' Beliau 
bersabda, 'Bersaksilah sebagaimana (engkau) melihat matahari, 
atau tinggalkanlah Gangan bersaksi)'. 11 

Diriwayatkan oleh lbnu 'Adi dengan. sanad dhaif, dan dishahibkan oleh 
al-Hakim, namun beliau keliru. 2185 

~ 1204}> Dari Ibnu Abbas ~, 

11Bahwasanya Rasulullah ~ telah memutuskan (perkara) 
berdasarkan sumpah dan seorang saksi. 11 

2183 Diriwayatkan oleh al-Bukhari, 3/221. 
2184 Diriwayatkan oleh al-Bukhari, 3/225; dan Muslim, 1/91. 
2185 Dhaif jiddao. Diriwayatkan oleh lbnu Adi, 6/207; dan al-Hakim, 4/98. Takh

rijnya telah disebutkan pada hadits no. 1189. 



Dhiwayatkan oleh Muslim, Abu Dawud, clan an-Nasa'i, clan beliau ber
kata, "Sanad2186 yang baik."21s1 

~1205,i> Dan diriwayatkan dari Abu Hurairah • hadits yang 
semisal dengannya. Diriwayatkan oleh Abu Dawud dan at-Tir
midzi, serta dinyatakan shahih oleh lbnu Hibban.21ss 

2186 Dalam naskah C tercantum, ~;8.! "Sanadnya", seclangkan yang tercantum 
clalam as-Sunan aclalah, :°)8.j "lsnad". 

2187 Shahih: Diriwayatkan oleh Muslim, 3/1337; Abu Dawucl, 3/308; clan an
Nasa'i clalam al-Kubra, 3/490; serta clinyatakan berillat oleh sebagian ahli 
hadits, namun hal itu dibantah oleh syaikh kami clalam al-Irwa ', 8/296 clengan 
bantahan yang clapat mengobati cacat tersebut. 

2188 Shahih: Diriwayatkan oleh Abu Dawucl, 3/309; at-Trrmidzi, 3/627; clan Ibnu 
Hibban, 11/ 462. Syaikh kami berkata clalam al-Irwa ', 8/301, "Saya katakan, 
Sanadnya shahih berclasarkan syarat Muslim." 



~1206,i> Dari Ibnu Abbas~, bahwasanya Nabi ~ bersabda, 

~j '~~b ~~-d ;\;~ ~U J-~'i ,~~~ ~WI ~ J 
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"Kalau sekiranya manusia diberi (keinginannya) disebab
kan (sekedar) klaim mereka, niscaya setiap orang mengklaim 
darah dan harta orang lain. Akan tetapi, sumpah itu adalah ke
wajiban bagi terdakwa. 11 Muttafaq 'alaih. 2189 

Dan di dalam riwayat al-Baihaqi dengan sanad shahih, 
-;., ,,,,. 0 ,,,,. O ,,,,. J o,,,,,, 
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"Bukti itu adalah kewajiban bagi penuntut, dan sumpah itu 
adalah kewajiban bagi orang yang mengingkari. 112190 

2189 Diriwayatkan oleh al-Bukhari, 6/ 43; dan Muslim, 3/1336, dan lafazh ini ada
lah miliknya. 

2190 Shahih: Diriwayatkan oleh al-Baihaqi, 10/252. Syaikh kami berkata dalam 
al-lrwa ', 8/266, "Saya katakan, Ini adalah sanad yang shahih." 



"Bahwasanya Nabi ~ menawarkan sumpah kepada suatu 
kaum, maka mereka pun bergegas. Maka beliau memerintahkan 
agar dilakukan undian di antara mereka dalam masalah sumpah 
itu, (untuk menentukan) siapa di antara mereka yang bersumpah 
(terlebih dahulu)." Diriwayatkan oleh al-Bukharl.2191 

~12os, Dari Abu Umamah al-Haritsi •, 
; ; 
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"Bahwasanya Rasulullah ~ telah bersabda, 'Barangsiapa 
yang merampas hak seorang Muslim dengan sumpahnya, maka 
sungguh Allah telah mewajibkan neraka baginya dan mengha
ramkan surga atasnya.' Lalu seorang laki-laki bertanya, 'Sekali
pun itu sesuatu yang sangat sepele, wahai Rasulullah?' Beliau 
menjawab, 'Sekalipun hanya satu dahan dari pohon Arak'." 

Diriwayatkan oleh Muslim. 2193 

~12091 Dari al-Asy'ats bin Qais •, bahwasanya Rasulullah ~ 
telah bersabda, 
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"Barangsiapa yang bersumpah dengan suatu sumpah yang 
dengannya dia dapat merampas harta seorang Muslim, di mana 
dia berdusta dalam sumpahnya itu, niscaya dia menjumpai Allah 

2191 Diriwayatkan oleh al-Bukhari, 3/234. 
2192 Demikian yang tercantum dalam naskah B, dan ia adalah lafazh yang sesuai 

dengan yang tercantum dalam Shahih Muslim, sedangkan dalam naskah A 
tercantum, <: 7;, dan dalam naskah C tercantum, i::~ 0\5' .:>Jj. 

2193 Diriwayatkan oleh Muslim, 1/122. , 



dalam keadaan Dia murka terhadapnya. 11 Muttafaq 'alaih. 2194 

\ , 
.. •-: •. \:~·~ ~ .i.:u, J· ,, 
~ "· -", ~.) 

11Bahwasanya ada dua orang laki-laki yang bersengketa2195 

tentang seekor binatang temak, kedua-duanya tidak mempunyai 
bukti, maka Rasulullah ~ memutuskan binatang itu dibagi dua 
di antara mereka berdua. 11 

Dirlwayatkan oleh Ahmad, Abu Dawud, dan an-Nasa'i, dan ini adalah 

lafazhnya, dan beliau berkata, "Sanadnya baik."2196 

~ 12113,> Dari J abir ., bahwasanya N abi ~ bersabda, 

11Barangsiapa yang bersumpah di atas mimbarku ini dengan 
sumpah dosa, niscaya dia menempati tempat duduknya dari 
neraka." 

Diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Dawud, dan an-Nasa'i, serta dinyata

kan shahih oleh lbnu ffibban. 2197 

2194 Diriwayatkan oleh al-Bukhari, 3/159, 188; dan Muslim, 1/122. 
2195 Demikian yang tercantum dalam ketiga manuskrip, dan az-Zuhairi menam

bahkan iill J · ' - i1 "kepada Rasulullah". 
'' ,r"J <.S': 

2196 Dhaif: Diriwayatkan oleh Ahmad, 4/ 402; Abu Dawud, 3/310; dan an-Nasa 'i, 
8/248, dan pemyataan jayyidnya hadits ini terdapat dalam al-Kubra, 3/ 487. 
Syaikh kami berkata sebagaimana dalam Hidayah ar-Ruwah, 3/ 492, "Saya 
katakan, Sanadnya dhaif; di dalamnya terdapat kegoncangan, baik secara 
sanad maupun matan, sebagaimana saya telah mentahqiqnya dalam al-Irwa ', 
no. 2656'." 

2197 Shahih lighairihi Diriwayatkan oleh Ahmad, 3/344; Abu Dawud, 3/221; 
an-Nasa'i dalam al-Kubra, 3/491; dan Ibnu Hibban, 10/210, dan lafazh ini 
adalah milik keduanya. Sanadnya dhaif; dalam sanadnya terdapat Abdullah 
bin Nisthas (Duna Wustha at-Tabi'in). Adz-Dzahabi berkata dalam al-Mizan, 
"Dia tidak dikenal, Hasyim bin Hasyim sendirian dalam meriwayatkan hadits 
darinya." Akan tetapi, hadits ini memiliki syahid dari hadits Abu Hurairah 
(yang diriwayatkan) dengan sanad yang shahih, sehingga hadits ini menjadi 



~ 1212~ Dari Abu Hurairah ., beliau berkata, Rasulullah ~ ber
sabda, 
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"Ada tiga (macam manusia) yang Allah tidak akan ber

bicara kepada mereka pada Hari Kiamat kelak, tidak melihat 
mereka dan tidak akan menyucikan mereka, serta mereka akan 
mendapatkan azab yang sangat pedih, yaitu: (Pertama), seorang 
yang mempunyai kelebihan air di suatu padang tandus, yang 
mana dia mencegah (kemanfaatannya dari para musafir, (kedua), 
orang yang hendak menjual suatu barang kepada orang lain se
sudah Ashar, lalu dia bersumpah dengan Nama Allah (bahwa) 
dia benar-benar telah mengambilnya dengan (harga) sekian dan 
sekian, lalu dia (sang pembeli) mempercayainya, padahal dia 
tidak seperti itu (yakni berdusta), dan (ketiga), seseorang yang 
bersumpah setia kepada seorang pemimpin, yang mana tidak
lah dia bersumpah setia, melainkan karena kepentingan dunia; 
jika pemimpin itu memberi sebagian darinya, maka dia mene
pati (bai'atnya), dan jika dia tidak memberinya sebagian dari 
dunia, maka orang itu tidak menepatinya." Muttafaq 'ataih. 2198 

shahih, sebagaimana dalam al-Irwa ', 8/314, karya syaikh kami. 
2198 Diriwayatkan oleh al-Bukhari, 3/234 dan 9/99; dan Muslim, 1/103. 



"Bahwasanya ada dua orang laki-laki yang bersengketa 
seekor unta betina, lalu masing-masing dari keduanya mengata
kan, 1Unta ini dikembangbiakkan dalam pemeliharaanku.1 Dan 
keduanya pun saling mengemukakan bukti. Maka Rasulullah ~ 
memutuskan unta itu adalah milik orang yang unta itu ada di 
tangannya. "2199 

"Bahwasanya Nabi ~ menolak sumpah seorang penuntut 
hak.11 

Keduanya diriwayatkan oleh ad-Daraquthni, dan pada stmad kedua

nya terdapat kelemahan. 2200 

"Nabi ~ masuk menemuiku pada suatu hari dengan gem
bira, raut wajahnya berseri-seri, lalu bertanya, 1Tidakkah engkau 
lihat Mujazziz al-Mudliji? Dia tadi melihat kepada Zaid bin 
Haritsah dan Usamah bin Zaid, lalu dia berkata, 1Kaki-kaki ini 
sebagiannya berasal dari sebagian yang lain1

." Muttafaq 'alaih.2201 

2199 Dhaif: Diriwayatkan oleh ad-Daraquthni, 4/209, dan hadits ini didhaitkan 
oleh syaikh kami sebagaimana dalam Hidayah ar-Ruwah, 3/ 491. 

2200 Dhaif: Diriwayatkan oleh ad-Daraquthni, 4/213. Al-Hafizh berkata dalam 
at-Talkhish, 4/209, "Dalam sanadnya terdapat Muhammad bin Masruq, dia 
tidak dikenal, dan Ishaq bin al-Furat, dia diperselisihkan." Ibnu al-Jauzi ber
kata dalam Ahadits al-Khilaf, 2/389, "Dalam sanadnya terdapat sejumlah 
perawi yang tidak dikenal (majhu()." 

2201 Diriwayatkan oleh al-Bukhari, 8/195; dan Muslim, 2/1082. 









~1216~ Dari Abu Hurairah ., beliau berkata, Rasulullah ~ ber
sabda, 

l : ,;. .Jt 

~ ~ 1JJ--. ~; tu\ ~ ~::._: .. 1,~ \_;I ~I ~ .. : ~;1 ~\ 
I ~'I ,, J 0 

·-2\.:,J~~ 
"Seorang Muslim mana pun yang memerdekakan seorang 

Muslim lainnya, niscaya Allah menyelamatkan dengan setiap 
anggota tubuh darinya (pihak yang dimerdekakan) satu anggota 
tubuh dari (pihak yang memerdekakan) dari api neraka. 11 

Muttafaq 'alaih. 2202 

Sedangkan dalam riwayat at-Tirmidzi, dan beliau mensha
hihkannya dari Abu Umamah, 

; ,;. ,;. ,J_~ 
,~,, ,, Jj'\,?. 1:::-:i;-- o,-,, \ 0 J •::1-- 0 I ,,,, 0 I FJ 9- 0 I I,,"'\ 

• i.;..J .•...o -0 °"" wO ,, ... -; ....,-......,,. ,•..u, ....o ·~ -:-t; ..,o \.o...l '_) u,,... ,,., "-'" ,,... '-".,.- ..J ,..,;r- ~,,.. \,.;)J .. ,,... ,,,,, ,,... ,,_, :;; ,,... 

"Seorang Muslim mana pun yang memerdekakan dua orang 
wanita Muslimah, maka keduanya akan menjadi (sebab) terbe
basnya (pihak yang memerdekakan) dari api neraka. 112203 

Dan dalam riwayat Abu Dawud yang bersumber dari hadits 
Ka'ab bin Murrah, 

,,.,. ,,,. ~ ,;. ,;. ,;. .J.t 
1~ 11-: ,--e'I?"· !-:It""~--, 0

, e1--·1 "::::•I[~--, 0 
,] "l,, 0 1 ,,, .. \,, 

• ,i.;..J . •..,o ~ °"" c...,o ~ 01 ..,o '-· o · C ~ 01 ..,o \.o...l IQ -! u,,... ,,... ,,,., J ,,.. ::: ... ::: J .. _,I 

"Seorang wanita [Muslimah]2204 mana pun yang memer
dekakan seorang wanita Muslimah lainnya, maka memerdeka
kannya itu akan menjadi (sebab) terbebasnya (pihak yang me
merdekakan) dari api neraka. 11220s 

2202 Diriwayatkan oleh al-Bukhari, 3/188; dan Muslim, 2/1148. 
2203 Shahih ligbairihi. Diriwayatkan oleh at-Tirmidzi, 4/118, dan dishahihkan 

oleh syaikh kami dalam ash-Shahihah, 6/216. 
2204 Tambahan dari naskah C. 
2205 Shahih ligbairihi. Diriwayatkan oleh Abu Dawud, 4/30, dan beliau menya

takannya berillat, akan tetapi hadits ini memiliki beberapa syahid yang de
ngannya hadits ini menjadi shahih, sebagaimana dalam ash-Shahihah, 6/216. 



"Aku bertanya kepada Nabi ~' 'Perbuatan apakah yang 
paling utama?' Beliau menjawab, 'Beriman kepada Allah dan 
berjihad di jalanNya.' Aku bertanya, 'Lalu budak sahaya yang 
mana yang paling utama?' Beliau menjawab, 'Yang paling ting
gi2206 harganya dan paling berharga di sisi majikannya'." 

Muttafaq 'alaih. 2201 

"Barangsiapa yang membebaskan bagiannya pada seorang 
budak, lalu dia mempunyai harta yang mencapai harga budak 
itu, maka budak itu ditaksir (oleh pakar taksir) pada nilai sewa
jamya, lalu dia memberikan kepada rekanan-rekanannya bagian
bagian mereka, dan sang budak pun menjadi bebas atasnya. 
Dan jika tidak, maka sungguh telah bebas dari hamba itu suatu 
(bagian) yang telah be bas." Muttafaq 'alaih. 2208 

Dan pada riwayat mereka berdua dari hadits Abu Hurai
rah ~ ( disebutkan), 

"Jika tidak, maka ia ditaksir harganya, dan diminta agar 
berusaha dengan tidak menyusahkannya." 

Dan ada yang berpendapat bahwa ungkapan, "Diminta agar 
berusaha ... " merupakan sisipan yang masuk ke dalam hadits.2209 

2206 Dan dalam naskah C tercantum, u.~\ "yang paling mahal", dan ini adalah 
suatu riwayat milik al-Bukhari. 

2207 Diriwayatkan oleh al-Bukhari, 3/188; dan Muslim, 1/89. 
2208 Diriwayatkan oleh al-Bukhari, 3/189; dan Muslim, 2/1139. 
2209 Diriwayatkan oleh al-Bukhari, 3/185; dan Muslim, 2/1140. Saya katakan, 



~1219~ Dari Abu Hurairah •, beliau berkata, Rasulullah ~ ber
sabda, 

.4 ~-=:'J [t :: ~ ;,:'l t_;i:; ~~ ~ 1 '11 ~.:J1; ~; . 0 ; 1 
; * J~ ~* u ~ ;'.J '.J '-?-? 

"Seorang anak itu tidak akan bisa memberikan balasan 
(setimpal) kepada ayahnya, kecuali kalau dia menemukannya 
dalam keadaan diperbudak, [lantas dia membelinya]2210 lalu 
memerdekakannya." 

Diriwayatkan oleh Muslim. 2211 

~1220~ Dari Samurah •, bahwasanya Nabi ~ telah bersabda, 

-~~~:.)-~ IS~~ 
"Barangsiapa yang memiliki (hamba sahaya yang berstatus) 

kerabat dekat lagi mahram, maka dia merdeka." 
Diriwayatkan oleh Ahmad dan Imam yang Empat, dan sejumlah para 

hafizh lebih menguatkan bahwa hadits ini mauqqf.2212 

Adapun klaim bahwa ini adalah sisipan (idra;), maka itu tidak diterima, 
silahkan lihat al-Fath_, 5/156, 157. 

2210 Tambahan dari naskah C, dan ini sesuai dengan yang tercantum dalam riwa
yat Muslim. 

2211 Diriwayatkan oleh Muslim, 2/1148. 
2212 Shahih lighairihi. Diriwayatkan oleh Ahmad, 5/15; Abu Dawud, 4/26; an

Nasa 'i dalam al-Kubra, 3/173; at-Tirmidzi, 3/447; dan Ibnu Majah, 2/843. 
Saya katakan, Sanadnya dhaif, akan tetapi hadits ini memiliki syahid dari 
hadits Ibnu Umar (yang diriwayatkan) dengan sanad yang shahih, dan telah 
dishahihkan oleh sejumlah ulama. Ini dikatakan oleh syaikh kami dalam a/
Inoa', 6/170, dengan perubahan redaksi. Al-Hafizh berkata dalam at-Talkhish, 
4/212, "Dishahihkan oleh Ibnu Hazm, Abdul Haq, dan Ibnu al-Qaththan." 



"Bahwasanya ada seorang lelaki memerdekakan enam 
orang budak sahaya miliknya menjelang kematiannya, yang 
mana dia tidak mempunyai harta kekayaan selain budak-budak 
itu. Lalu Rasulullah ~ meminta untuk memanggil mereka, lalu 
beliau ~ membagi mereka menjadi tiga, kemudian melakukan 
undian di antara mereka, lalu beliau memerdekakan dua (budak) 
dan menetapkan empat lainnya (tetap) sebagai budak, dan beliau 
mengucapkan ucapan yang sangat keras kepadanya. 11 

Diriwayatkan oleh Muslim. 2213 

"Dulu aku adalah budak milik Ummu Salamah. Lalu beliau 
berkata, 1Aku akan membebaskanmu, namun aku memberikan 
syarat: kamu harus membantu Rasulullah~ selama kamu hidup1

•
11 

Diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Dawud, an-Nasa 'i, dan al-Hakim. 2214 

~1223t Dari Aisyah ~' bahwasanya Rasulullah~ bersabda, 
,. 

.~i~~1JIW} 
"Sesungguhnya perwalian budak itu adalah milik orang 

yang memerdekakan. 11 

Muttafaq 'alaih, dalam suatu hadits (yang cukup panjang).2215 

2213 Diriwayatkan oleh Muslim, 3/1288. 
2214 Hasan: Diriwayatkan oleh Ahmad, 5/221; Abu Dawud, 4/22; an-Nasa 'i dalam 

al-Kubra, 3/190; dan al-Hakim, 2/213-214. Syaikh kami berkata dalam al
Irwa ', 6/17 4, "Saya katakan, Ini adalah sanad yang hasan; Sa'id bin Jumhan 
[Duna Wustha at-Tabi'in, w. 136 H] adalah seorang yang jujur, dia memiliki 
riwayat-riwayat yang diriwayatkan oleh beliau sendiri, sebagaimana dikata
kan oleh al-Hafizh dalam at-Taqrib. Sedangkan al-Hakim berkata, 'Sanadnya 
shahih', dan adz-Dzahabi menyepakatinya." 

2215 Diriwayatkan oleh al-Bukhari, 3/96; dan Muslim, 2/1143. Telah disebutkan 
pada no. 656. 



~1224~ Dari Ibnu Umar ~, beliau berkata, Rasulullah ~ ber
sabda, 

.w·' '1-- ~ G '1,~1 a-H ;'1--i1 . ~ .J L ·~ .:. ,. .Y 

"Perwalian budak itu adalah sebuah kekerabatan, sebagai
mana kekerabatan nasab, tidak boleh dijual dan tidak boleh di
hibahkan." 

Diriwayatkan oleh asy-Syafi'i, serta dJshahibkan oleh lbnu Bibban dan 

al-Haldm.2216
• Asal haclits ini ada di dalam ash-Shahihain (al-Bukhari dan 

Muslim) dengan selain lafazb ini.2217 

2216 Shahih: Takhrijnya telah disebutkan pada no. 815. 
2217 Dan lafazhnya adalah, 9 ;_;. j ~ ':i )1 cf ;_;. ~ "Beliau melarang jual beli wala' 

dan menghibahkannya", dan takhrimya telah disebutkan pada no. 662. 





~122s, Dari Jabir ., 
,,,,. ti ,,,,,, ,,, ,... ,,,,.,, -; to ,;; ,,,,,-; 

'~ Jl; ~ ~:; ~ ,_;.~ ::J- ~ ~~ jicl -d~'ll ~ ~ 01 
.ili\ ~ .~~ ~,o,.! ~\--,il(; Y,0 L ~ ili .~..; :J,-W ,~ ~ ':\\ iU1 ~ 
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.,..;,/ ~ ~w \.:ii '"' '.),. ,. ,.,. ;, 

"Bahwasanya seorang lelaki dari kaum Anshar memerdeka
kan seorang budak sahaya miliknya dengan ketentuan setelah 
kematiannya, sedangkan dia tidak mempunyai harta selainnya. 
Hal tersebut sampai kepada Nabi ~, maka beliau bersabda, 
'Siapa yang akan membelinya dariku?' Lalu Nu'aim bin Abdullah 

2218 (Al-Mudabbar adalah hamba sahaya yang kemerdekaannya dikaitkan dengan 
kematian majikannya; yakni dia menjadi merdeka setelah majikannya me
ninggal. 
Al-Mukatab adalah hamba sahaya yang diberi perjanjian mukatabah; yakni 
perjanjian antara hamba sahaya dengan majikannya, bahwa sang hamba akan 
membayar sejumlah uang tertentu kepada majikannya sebagai tebusan untuk 
kemerdekaannya. 
Ummu al-Walad adalah hamba sahaya wanita yang melahirkan anak dari 
majikannya. 
Lihat Subul as-Salam, ash-Shan'ani, 2/605; dan Fath_ Dzi al-]alal wa al-Ikram bi 
Syarh Bulugh al-Maram, Muhammad bin Shalih al-Utsaimin, 6/229. Ed. T.). 



membelinya dengan harga delapan ratus dirham. 11 

Muttafaq 'alaih. 2219 

Sedangkan dalam lafazh riwayat al-Bukhari (disebutkan), 

"Lalu dia membutuhkan(nya). 11
2220 

Dan di dalam suatu riwayat an-Nasa'i, 

-t~li 

~~ . .a.ii ·J\i" ,~~t ,J)· ~ ,ti\...;\~, ~d ,~..:~ ~ 0~ • .. u:::---..... '.J \i; ~.... .... ........ ;, • u.. ,.,,.. -' 

"Sedangkan dia mempunyai tanggungan hutang, maka 
beliau menjualnya dengan harga delapan ratus dirham, lalu 
beliau memberikannya kepadanya seraya bersabda, 'Tunaikan
lah hutangmu'. 112221 

~1226~ Dari Amr bin Syu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya, dari 
Nabi ffi, beliau bersabda, 

"Budak yang mukatab adalah (tetap) budak, selama masih 
ada satu dirham yang menjadi tanggungannya dari mukatabah
nya." 

Dirlwayatkan oleh Abu Dawud deogan sanad hasan2222
, dan asalnya 

ada di dalam rlwayat Ahmad dan Imam yang Tiga, dan dishahihkan oleh al
Hakim. 222s 

2219 Diriwayatkan oleh al-Bukhari, 8/181-182; dan Muslim, 2/692-693. 
2220 Diriwayatkan oleh al-Bukhari, 3/91. 
2221 Shahih: Diriwayatkan oleh an-Nasa'i, 8/246, dan dishahihkan oleh syaikh 

kami dalam Shahih Sunan an-Nasa 'i, no. 5008. 
2222 Hasan: Diriwayatkan oleh Abu Dawud, 4/20. Syaikh kami berkata dalam 

al-Irwa ', 6/119, "Saya katakan, Ini adalah sanad yang hasan, para perawi
nya semuanya tsiqat, dan pada Amr bin Syu'aib terdapat perselisihan yang 
terkenal." 

2223 Hasan Jighairihi. Diriwayatkan oleh Ahmad, 2/184; Abu Dawud, 4/20; an
Nasa 'i dalam al-Kubra, 3/197; at-Trrmidzi, 3/561; dan al-Hakim, 2/218. Syaikh 
kami berkata dalam al-Irwa ', 6/120, "Akan tetapi, hadits ini menjadi kuat de
ngan adanya beberapa mutabi' (riwayat pendukung) yang telah disebutkan 



~1221, Dari Ummu Salamah ~, beliau berkata, Rasulullah~ 
bersabda, 

,o O ::::o ::::i-:- .,,,,..,,,,. .,,,.o ,,.~ ($,,.~., :Z-' 1,,.0,1 ,,.i;:-1-:-1 
-~ ~ '~ .)~ I..O o~ L) c-; '~ 1)1...4 -;. ~ J..> l <.JC .) 

.,... • ;. .. .... _,T.. .... _,/ • ~ y ~ 

"Jika salah seorang dari kalian (kaum perempuan) memiliki 
budak mukatab, sementara dia mempunyai uang yang bisa dia 
bayarkan, maka hendaknya dia (sang majikan perempuan) itu 
berhijab darinya." 

Diriwayatkan oleh Ahmad clan Imam yang Empat'224, serta dinyatakan 
shahih oleh at-Tirmidzi. 2225 

~1228, Dari lbnu Abbas~, bahwasanya Nabi ~ bersabda, 
0,,,,,. a,,,., 0; ,,,,,,o 

·-! ~;_\\ '½? ~ j~ ~ _)~_) ,~\ '½? ~ ~ ~ _)~ ~K:ll ~~~ 
.... .,... .,... .... .... 

"Budak mukatab itu kadar merdekanya dibayarkan diyat
nya sebagaimana diyat orang merdeka, dan kadar budaknya 
dibayarkan diyatnya sebagaimana diyat seorang hamba." 

Dirlwayatkan oleh Ahmad, Abu Dawud, clan an-Nasa'i,2226 

terdahulu." 
Catatan penting: Hadits ini dinisbatkan oleh al-Hafizh dalam ad-Dirayah, 
2/191 kepada Imam yang Empat, dan ini lebih baik karena lbnu Majah juga 
meriwayatkannya, 2/842. 

2224 Dalam naskah A tercantum, "Imam yang Llma". 
2225 Dhaif Diriwayatkan oleh Ahmad, 6/289; Abu Dawud, 4/21; an-Nasa'i dalam 

al-Kubra, 5/389; at-Tirmidzi, 3/562; dan lbnu Majah, 2/842. Syaikh kami 
berkata dalam al-Irwa ', 6/183, "Al-Hakim berkata, 'Sanadnya shahih', dan 
adz-Dzahabi menyepakatinya. Demikian yang mereka berdua katakan, pada
hal Nabhan (al-Wustha min at-Tabi'in, seorang budak mukatab milik Ummu 
Salamah) ini disebutkan oleh adz-Dzahabi dalam Dzail adh-Dhu'afa ', dan 
beliau berkata, 'lbnu Hazm berkata, 'Dhaif.' Saya katakan, Al-Baihaqi meng
isyaratkan bahwa dia adalah seorang yang tidak dikenal (majhul) setelah me
nyebutkan hadits ini ... .' Saya katakan, Di antara yang menunjukkan dhaifnya 
hadits ini adalah perbuatan para U mmahatul M ukminin yang menyelisihi 
hadits ini, padahal merekalah yang diberi perintah tersebut menurut yang 
diklaim oleh perawi hadits ini .... " 

2226 Sbahih: Diriwayatkan oleh Ahmad, 1/260; Abu Dawud, 4/193; dan an-Nasa'i, 
8/ 46. Syaikh kami berkata sebagaimana dalam Hidayah ar-Ruwah, 3/356, 
"Saya katakan, Bahkan sanadnya shahih, dan telah dishahihkan oleh sejum-



~1229~ Dari Amr bin al-Harits, saudara laki-laki Juwairiyah, 
Ummul Mukminin ~, beliau berkata, 
~ ~ ,,,. ,,,,. O ,,,,, l J 

,~, ':Jj ,,¥ ':Jj ,G~? ':Jj ,lJ)~? ~~ ~ ~ ~ 1 Jn ~J ~ 
,& ,,., ~ ,,,. 0,,,,,, ~ ,,., 

.iJ~ ~ w,~~ '~>½'j ,~\~::}\ ~ '11,'1;1:, ':Jj 
11 Rasulullah ~ saat kematiannya tidak meninggalkan satu 

dirham pun dan tidak pula satu dinar, tidak seorang budak laki
laki dan tidak budak perempuan, dan tidak pula sesuatu pun, 
kecuali seekor bagal (peranakan keledai) yang putih, senjata 
beliau, dan sebidang tanah yang telah beliau tetapkan sebagai 
sedekah. 11 

Diriwayatkan oleh al-Bukhari. 2227 

~ 1230~ Dari Ibnu Abbas ~-fe', beliau berkata, Rasulullah ~ ber
sabda, 

.... ,,,. _,_,,,,, 
0 ,... ,,,,. o,,,,. Ir:, ~-: \ ~ i,IJ,,,,, 0 o ""'.'\,... .. ,$,\ \,.,. v,1S!-\ 
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11Budak wanita mana pun yang melahirkan anak dari ma
jikannya, maka dia merdeka sepeninggal majikannya. 11 

Diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan al-Hakim dengan sanad dhaif,2228 

dan sejumlah ulama menguatkan bahwa hadits ini mauqqf (berhenti ~anad
nya) pada Umar ~.2229 

lah ulama sebagaimana telah saya jelaskan dalam al-Irwa ', no. 1726. 11 

2227 Diriwayatkan oleh al-Bukhari, 4/2-3. 
2228 Dhaif secara marfu': Diriwayatkan oleh lbnu Majah, 2/841; dan al-Hakim, 

2/19, dan lafazh ini adalah miliknya. Al-Hafizh berkata dalam at-Talkhish, 
4/217, 11Dalam sanadnya terdapat al-Husain bin Abdullah al-Hasyimi (ash
Shughra min at-Tabi'in, w. 141 H), dan dia seorang yang sangat dhaif II Syaikh 
kami berkata dalam al-Irwa ', 6/185, 11Saya katakan, lni adalah sanad yang 
dhaif. 11 Kemudian syaikh kami berkata, 11Al-Hafizh berkata, 'Yang benar 
adalah bahwasanya ini berasal dari perkataan lbnu Umar'. Begitulah asalnya, 
padahal yang benar adalah 'dari perkataan Umar', karena al-Baihaqi telah 
meriwayatkan hadits ini dari Umar dengan sanad yang shahih darinya secara 
mauquf, dan beliau berkata, 'Inilah yang benar, sedangkan sanad yang marfu' 
adalah dhaif. 11 

2229 Shahih secara mauquf Silahkan lihat catatan kaki sebelumnya. 



~1231~ Dari Sahal bin Hunaif ., bahwasanya Rasulullah~ 
bersabda, 

,4.j" •. ~~ 0 i ,o,3--
0 

J •• ~ \£ 0 i ,~\ 1·. --.•. I.a~ -:\c\ ~ --
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!, ~ :: ,,,., l :: ~ 

.ill, 'ii -11.:. 'i "0
" ~\ ~\ 

-- !;;~ iY.. 
"Barangsiapa yang menolong seorang mujahid di jalan 

Allah, atau seorang yang terlilit hutang di dalam kesulitannya, 
atau seorang budak mukatab dalam (memerdekakan) perbudakan 
( diri)nya, niscaya Allah menaunginya pada hari di mana tidak 
ada naungan, kecuali naunganNya." 

Diriwayatkan oleh Ahmad, dan dishahihkan oleh al-Hakim. 2230 

2230 Dhaif. Diriwayatkan oleh Ahmad, 3/ 487 dan al-Hakim, 2/89-90; serta sanad
nya dinyatakanja,Wid oleh al-Hafizh dalam al-Fath,, 2/144. Syaikh kami ber
kata dalam Dha'if at-Targhib, 1/394 setelah beliau mendhaifkan hadits ini, 
"Illatnya bersumber dari syaikhnya, Abdullah bin Sahl [bin Hunaif, min Kibar 
at-Tabi'in]; karena tidak ada seorang pun yang menyatakannya tsiqah, bahkan 
tidakjuga Ibnu Hibban." 
Saya katakan, Al-Husaini (w. 765 H) berkata dalam al-Ikmal fi Dzikri Man 
whu Riwayah fi Musnad al-Imam Ahmad min ar-Rijal Siwa Man Dzukira fi 
Tahdzib al-Kamil, hal. 237, "Dia bukan seorang yang masyhur. 11 Al-Hafizh 
mengomentarinya dalam Ta'jil al-Manfa'ah bi Zawa 'id Rijal al-A 'immah al
Arba'ah, hal. 225, beliau berkata, "Saya katakan, Haditsnya dishahihkan oleh 
al-Hakim, dan saya tidak melihatnya tercantum pada ats-Tsiqat milik Ibnu 
Hibban, padahal dia berdasarkan syaratnya. Saya katakan, Pemyataan al
Hakim yang menshahihkan hadits ini bukanlah apa-apa. 11 









~1232~ Dari Abu Hurairah ~, beliau berkata, Rasulullah ~ ber
sabda, 

,~t 1nc~ 1s1; ,~ rJ :..,:; l~~ a11s1 :t~'"" .. _ l .• .. ~i1 t;. __ l -~- ~i1 ~; 
• ! 1/ ;" ; "; !;; ; ~ I.S"' ~ ~ 

Jo_; IS~ ,l;;~j ~I~~ IS~,~\,; ~I IS~ 

.~\,; ~~ ISi-; ,~~ . u 
; ; 

"Hak seorang Muslim terhadap Muslim lainnya itu ada 
enam: apabila kamu menjumpainya, maka ucapkanlah salam ke
padanya, apabila dia mengundangmu, maka penuhilah undang
annya, apabila dia meminta nasihat kepadamu, maka nasihati
lah dia, apabila dia bersin lalu memuji Allah, maka bertasymit
Iah2231 kepadanya, dan apabila dia sakit, maka jenguklah dia, dan 
apabila dia meninggal, maka hantarkanlah dia." 

Diriwayatkan oleh Muslim. 2232 

2231 (Yakni, doakanlah dia dengan ucapan, 

"Semoga Allah merahmatimu." 
Sebagaimana akan disebutkan dalam hadits no. 1241. Ed.T.). 

2232 Diriwayatkan oleh Muslim, 4/1705. 



<1{1233~ Dari Abu Hurairah ., beliau berkata, Rasulullah ~ ber
sabda, 

,,,,,. ,, t ,,,. , 

~ rw_;; ~::; Jl G~:~ 'lj 'rL:~ ji:I ~::; Jl G~I 
,,. ,,. 
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"Lihatlah orang yang lebih rendah dari kalian, dan jangan
lah kalian melihat orang yang lebih tinggi dari kalian, karena 
yang demikian itu lebih patut, agar kalian tidak menganggap 
remeh nikmat Allah kepada kalian." 

Muttafaq 'alaih. 2233 

<1{1234~ Dari an-Nawwas bin Sam'an ., beliau berkata, 

,t,i1-- 'J,j I ~ 0 J i.\\ :J,,.W ~ t~1-- "'.\\ . ,,. ~~ ~\ J--. J,- ~L 
~} '_) ~ ~ ff ~, '_) ~ lf ~ ,,. ~.J 

.~WI ~~li:. F- 0t i.s~_)j ll-d~ ~ ll\;.. \_; 

"Aku bertanya kepada Rasulullah ~ tentang kebajikan dan 
dosa. Lalu beliau menjawab, 'Kebajikan itu adalah akhlak baik, 
sedangkan dosa adalah apa yang bergejolak di dalam dadamu 
dan kamu tidak suka kalau orang lain mengetahuinya'." 

Dirlwayatkan oleh Muslim.2234 

2233 Diriwayatkan oleh al-Bukhari, 8/128; dan Muslim, 4/2275. 
Catatan penting: Demikianlah, al-Hafizh menisbatkan hadits ini kepada 
Muttafaq 'alaih dengan lafazh ini, padahal ini tidak bagus; karena lafazh ini 
adalah milik Muslim, dan nama bah milik al-Bukhari di mana beliau berkata, 
"Bab Liyanzhur fla Man Huwa As/ala Minhu, Wala Yanzhur fla Man Huwa 
Fauqahu (Bab Hendaknya Seseorang Melihat Kepada Orang yang Lebih 
Rendah Daripadanya, dan Janganlah Dia Melihat Kepada Orang yang Ber
ada di Atasnya)". Adapun lafazh hadits yang dibawakan oleh al-Bukhari dan 
terdapat juga dalam riwayat Muslim adalah, 

-~ ~t _,-i, y. J~ ~~\; ,~lj ~WI .j, ~ ~ y. J~ r-5J.;.t )a; 11~ 
"Apabila salah seorang dari kalian melihat kepada orang yang diberi ( oleh 
Allah) keutamaan di atasnya dalam hal harta dan bentuk penciptaan (fisik), 
maka hendaklah dia melihat kepada orang yang lebih rendah daripadanya." 

2234 Diriwayatkan oleh Muslim, 4/1980. 



~12351 Dari lbnu Mas 1ud ~, beliau berkata, Rasulullahm ber
sabda, 

~W½ ¢ J;- _;-'11 Z:,_j~ s'81 223s~~ ")t ~~ ~~:t IS~ 
,.. ,.. 

.JJ, o-' ,,,,. l ~ f:. o f:. 

_.i.,j..f= 2236aJ.~ 01 ~\ ~ 
11Jika kalian bertiga, maka janganlah dua orang itu berbisik

bisik tanpa melibatkan satu orang yang lain, hingga kalian ber
baur dengan orang banyak, karena hal yang demikian itu dapat 
membuatnya sedih. 11 

Mattafaq 'alaih, clan lafazhnya adalah milik Muslim. 2237 

~12361 Dari Ibnu Umar 1$, beliau berkata, Rasulullah m ber
sabda, 

.\
0 '~--,--1°' ~-:, ~.::_\--,w '1~~!~ ~ 1~~111L~l\' 0 "'--j 
~--"--'~~.J --"--~~------· ~~y ~y \--~ 

11Seseorang tidak boleh meminta orang lain pindah dari 
tempat duduknya, kemudian dia duduk di tempatnya. Akan 
tetapi, kalian berilah kelonggaran dan keluasan. 11 

Mattafaq 'alaih. 2238 

~1237, Dari Ibnu Abbas 1$, beliau berkata, Rasulullah m ber
sabda, 

,.. ,.. ,.. 

~.°~ ·i \~;l:; :: -- ~,i; 0 

,.. 

0

,.. ")t \;l;,l; ~l;..i 1<'i \SI 
,.. "--' "(§> "~ ' J-' ~ 

11Apabila salah seorang dari kalian memakan suatu ma
kanan2239, maka janganlah dia mengelap tangannya sebelum dia 
menjilatnya atau menjilatkannya (kepada orang lain). 11 

2235 Dalam naskah A tercantum - l:.::i ~-, C: • , 
2236 Dalam riwayat Muslim tercantum, i_;.>4 ~l, dan dalam riwayat yang lain milik-

nya lafazhnya berbunyi, ~.i->4 J.JJi ~~- -
2237 Diriwayatkan oleh al-Bukhari, 8/80; dan Muslim, 4/1718. 
2238 Diriwayatkan oleh al-Bukhari, 8/75; dan Muslim, 4/1714, dan lafazh ini ada

lah miliknya. 
2239 Kata ~w. "makanan" tidaklah terdapat dalam riwayat al-Bukhari, tetapi itu 

berasal dari tambahan Muslim sebagaimana dikatakan oleh al-Hafizh dalam 
al-Fath_, 9/577. 



Muttafaq 'alaih. 2240 

~1238)> Dari Abu Hurairah ~, beliau berkata, Rasulullah~ ber
sabda, 

. ·,.e-,1 Jc--,, J.;µ)1-- ,..u:-WI 1c=-_ ~\J1-- , · e-,1 1c=-. '~.:. :.,1 ~.,, -- ' 
~ .. ,. !) ... --- ,s- _) !) ~ ,s-~ ------ ..... ,, ,, ,, 

"Hendaklah yang muda memberi salam kepada yang tua, 
yang berjalan kepada yang duduk, serta yang sedikit kepada 
yang ban yak." Muttafaq 'alaih. 2241 

Dan di dalam suatu riwayat Muslim, 

. :. l:J1 1c=-. ~1:-w ~ ,s- . ,, '..)"~ 

"Dan yang berkendaraan kepada yang berjalan kaki. "2242 

~1239)> Dari Ali~, beliau berkata, Rasulullah~ bersabda, 
,;. 0 J., ,;...., ,;. ,.. 0 J J 

01 ~\.4--1 if ts_;.;j '~~I ~ 01 ~~ l~l ~\.4--1 if ts-1= 
-~~t~~ 

"Cukup mewakili jamaah, apabila mereka berjalan melintas, 
jika salah seorang dari mereka memberikan salam. Dan cukup 
mewakili jamaah, apabila salah seorang dari mereka menjawab 
salam." 

Dirlwayatkan oleh Ahmad clan al-Baihaqi. 2243 

2240 Diriwayatkan oleh al-Bukhari, 7 /106; dan Muslim, 3/1605. 
2241 Diriwayatkan oleh al-Bukhari, 8/64, dan lafazh ini adalah miliknya; dan Mus

lim, 4/1703. Al-Hafizh berkata dalam al-Fath., 11/17, "1idak ada penyebutan 
ucapan salam dari yang kecil kepada yang besar dalam Shahih Muslim." 

2242 Diriwayatkan oleh Muslim, 4/1703, dan juga terdapat dalam riwayat al-Bu
khari, dan al-Hafizh telah menisbatkan hadits ini dalam at-Talkhish, 4/95 
kepada keduanya, dan itu lebih baik (daripada yang beliau katakan di sini). 

2243 Hasan /igbairibi. Diriwayatkan olehAbu Dawud, 4/353; dan al-Baihaqi, 9/48. 
Saya katakan, Al-Ha:fizh menisbatkan hadits ini dalam al-Fath_, 11/7 kepada 
Abu Dawud, dan beliau mengisyaratkan bahwa sanadnya dhaif, akan tetapi 
hadits ini memiliki beberapa syahid, kemudian beliau menyebutkan syahid
syahid tersebut; dan syaikh kami menghasankan hadits ini di dalam Irwa ' 
al-Ghalil fi Takhrij Ahadits Manar as-Sabil (3/242), karena adanya syahid-



~1240~ Juga dari beliau2244 (Abu Hurairah •), beliau berkata, 
Rasulullah ~ bersabda, 

· '·~l,\J "·· 1:: •• • ';:?~ol 1S1--, >L:JL "\~J\" )-*-jl I {D '1 ~-'- ~r Q. ~ "" µ ~ ;. 4->.) ~ " ~.., • 

. ~tJ1 ... ..... ... 

"J anganlah kalian memulai salam kepada orang-orang 
Yahudi dan Nasrani. Dan apabila kalian menjumpai mereka di 
suatu jalan, maka desaklah mereka ke arah yang sempit." 

Dirlwayatkan oleh Muslim. 2245 

~1241~ Juga dari beliau (Abu Hurairah •), dari Nabi ~, beliau 
bersabda, 

I ~,,,., O O I o,,,,,, O O -;., 

IS~ ,41>1 ~~ :;J.-1 ~ Nj '~ ~\ :~IJ Fi;.\~ ISl 
.:~,~ ~-- iu1 ', . ·-- :~ jt~ ,iul ~--- :~ J~ r-- . ~--=J F:'*= " ~ 

"Apabila salah seorang dari kalian bersin, maka hendak
lah dia mengucapkan, 'Segala puji bagi Allah,' dan hendaklah 
saudaranya mengucapkan untuknya, 'Semoga Allah merahmati
mu.' Lalu apabila dia telah mengucapkan untuknya, 'Semoga 
Allah merahmatimu,' maka hendaklah dia membalas ucapan 
( doa) untuknya, 'Semoga Allah memberi kalian petunjuk dan 
memperbaiki keadaan kalian'." Dirlwayatkan oleh at-Bukhari.2246 

~1242~ Juga dari beliau (Abu Hurairah •), beliau berkata, Rasu
lullah ~ bersabda, 

syahid tersebut. 
Catatan penting: Saya tidak melihat had.its ini dalam riwayat Ahmad. 

2244 Demikian yang tercantum dalam ketiga manuskrip, dan itu salah, dan yang 
benar adalah bahwa had.its ini berasal dari Musnad Abu Hurairah, sebagai
mana dikatakan oleh al-Ha:fizh sendiri pada no. 1124. 

2245 Takhrijnya telah disebutkan pada hadits no. 1124. 
2246 Diriwayatkan oleh al-Bukhari, 8/61. 
2247 Demikian yang tercantum dalam naskah A dan Shahih Muslim, sedangkan 



"Janganlah sekali-kali salah seorang dari kalian minum 
dalam keadaan berdiri." Diriwayatkan oleh Muslim. 2248 

~1243~ Juga dari beliau (Abu Hurairah ~), beliau berkata, Ra
sulullah * bersabda, 

0 0 ..-

• L::i..- ,J\.:JJ\., i~ t,.. ,:~ \~\,.., .~ ..-il, i~ Fo J j_;_i '(:::~.\ \~\ 
~.J ,, . ... .:r u ~. ... ~ ~ ,, --- ,,,,, ,,,,. ,,.. ,,,,. 

J. ~~~ ~ ... · T ... 1:~~ \:~:::t -: 0 ,i1 r..Y"-' ~ ~ ~ ~ ~ 

"Apabila salah seorang dari kalian (hendak) mengenakan 
sandal, mulailah dengan yang kanan, dan apabila (hendak) me
nanggalkan, mulailah dengan yang kiri. Hendaknya yang kanan 
itu menjadi yang pertama dikenakan dan yang terakhir ditang
galkan." Muttafaq 'alaih. 2249 

~1244~ Juga dari beliau (Abu Hurairah ~), beliau berkata, Ra
sulullah * bersabda, 

_, '$'. 0 0 i ; 
~\,..~~\~..-\o\~\,..J\ ~JJ..- • ..- ,,.. 1::0· oJ J..-\ ,.o,..~ ..... ~_) .... · a+!":.'.J'!~~q-½iF~ d:--= 

"Janganlah sekali-kali salah seorang dari kalian berjalan 
dengan satu alas kaki. Hendaklah dia mengenakan keduanya 
semuanya atau menanggalkan keduanya semuanya. 11 

Muttafaq'alaih.2250 

~1245~ Dari Ibnu Umar 1:$>, beliau berkata, Rasulullah * ber
sabda, 

.in. to,;:;;..- ~,.. J,..\ ,lli\)t:: ':J 
- .l_y .ft" 0-° ~ -

"Allah tidak akan melihat kepada orang yang menyeret 
pakaiannya karena sombong." Muttafaq 'alaih. 2251 

dalam naskah B dan C tercantum, f.1;.T "salah seorang dari kalian". 
2248 Diriwayatkan oleh Muslim, 3/1601. 
2249 Diriwayatkan oleh al-Bukhari, 7 /199; dan Muslim, 3/1660. 
2250 Diriwayatkan oleh al-Bukhari, 7 /199; dan Muslim, 3/3/1660. 
2251 Diriwayatkan oleh al-Bukhari, 7 /182; dan Muslim, 3/1651. 



~12463t Juga dari beliau (lbnu Umar ~), bahwasanya Rasulullah 
~ bersabda, 

,,,. oJ.:o ~ ,...,i 
1~1-- ,~ 1<'t:JJ F.' ~\ 1<'1 ISi u ..- ............. ~ .. ~ ~ 

-- -- --• .,., $- ,,,,, 

.J~~--~---- J~ i<'t; -=~1 ---- -- :. . ~..., ---- -- :. ~ " u " 
"Apabila salah seorang dari kalian makan, maka hendak

lah dia makan dengan tangan kanannya, dan apabila dia minum, 
maka hendaklah dia minum dengan tangan kanannya, karena 
sesungguhnya setan makan dengan tangan kirinya dan minum 
dengan tangan kirinya. 11 

Diriwayatkan oleh Muslim. 2252 

~12473t Dari Amr bin Syu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya, be
liau berkata, Rasulullah ~ bersabda, 

,,,,, ; ,,,.. ,,,,,. 0 ; 0 0 OJ 

~ 'j-- 1-.Y -- 0 

• •• "j ~-- 0 ~ 11-- 0 

-- :. 1-- K"' . .. "-- ..., .. ~ y i)_ '-' '.) ~ ~ y ~ ~ (,Y -- " 

"Makan, minum, berpakaian, dan bersedekahlah dengan 
tidak berlebihan dan tidak pula sombong. 11 

Diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Ahmad, dan diriwayatkan secara 

mdaHaq oleh al-Bukhari. 2253 

2252 Diriwayatkan oleh Muslim, 3/1598. 
2253 Hasan: Diriwayatkan oleh Abu Dawud ath-Thayalisi, 2/299; Ahmad, 2/181, 

182; dan al-Bukhari, 7 /182 secara mu'allaq. Syaikh kami berkata dalam 
Mukhtashar al-Bukhari, 4/32, "Sanadnya hasan, at-Trrmidzi dan lbnu Majah 
telah meriwayatkan sebagiannya." 
Catatan penting: Had.its ini dalam riwayat mereka dengan menggunakan la
fazh jamak, kemudian yang dimaksud dengan ungkapan lafazh secara mutlak 
"Abu Dawud" {tanpa ada keterangan pengikatnya) adalah (Abu Dawud) as
Sijistani, pemilik kitab as-Sunan, sedangkan beliau tidak meriwayatkan had.its 
ini, dan yang meriwayatkannya adalah (Abu Dawud) ath-Thayalisi, maka 
seharusnya beliau memberi keterangan (dengan lafazh) "as-Sijistani", seba
gaimana yang beliau lakukan dalam al-Fath_, 10/253. 





~1248, Dari Abu Hurairah ~, beliau berkata, Rasulullah ~ ber
sabda, 

O O ,;. ,...,;. ,;. ; ,;. ,... ,;. 

, ,, ,, \ _,, \ ~ ,: \ 0. ~ \ :. • ; ~ ~ \" M O O. We ~ ~ I .,, ,, I 0, 

-v';_J ~ 'tr ~ Mu~ '~j.J ~ ,M •Mu ~ 0'° ,... " ,... " 

"Barangsiapa yang ingin dilapangkan ( oleh Allah) atas
nya2254 rizkinya dan ditunda ( oleh Allah) ajalnya, maka hendak
lah dia menjalin silaturahimnya." 

Dirlwayatkan oleh al-Bukhari.2255 

~1249, Dari Jubair bin Muth'im ~, beliau berkata, Rasulullah ~ 
bersabda, 

"Tidak akan masuk surga orang yang memutus." (Perawi, 
yaitu Sufyan bin Uyainah berkata), "Maksudnya, orang yang 

2254 Dalam naskah C tercantum, ~ "baginya". 
2255 Diriwayatkan oleh al-Bukhari, 8/6 dan lafazhnya adalah sebagaimana yang 

dibawakan oleh al-Hafizh, hanya saja yang terdapat dalam riwayatnya adalah, 
~ ~ "diluaskan baginya" sebagai ganti ~ ~ "diluaskan atasnya". Sedang
kan dalam catatan kaki naskah A tercantum, ~ ~ "diluaskan baginya" dan 
di sampingnya terdapat tanda koreksi. Hadits ini diriwayatkan juga oleh 
Muslim, akan tetapi dari hadits Anas, 4/1982. 



memutus hubungan silaturahim. 11 Muttafaq 'alaih. 2256 

~1250~ Dari al-Mughirah bin Syu'bah ~ bahwasanya Rasulullah 
~ bersabda, 

,.,, o ; ,.,lo ,,,,., l , 

~ ,9\A,j ~.., ,9~1 ~~j ,9~~1 J# r6 :~ f ~ ~10~ 
.J\JI ic.W:>µ ,J~I ;p_, ,J\ij SJ~ 

"Sesungguhnya Allah telah mengharamkan atas kalian per
buatan durhaka kepada para ibu, mengubur anak perempuan 
hidup-hidup, dan mencegah sesuatu yang diperintahkan untuk 
dinafkahkan dan meminta sesuatu yang dia tidak berhak meng
ambilnya, dan Dia sangat tidak menyukai dari kalian (perkataan) 
'konon, dan katanya,' banyak meminta,2257 dan menyia-nyiakan 
harta. 11 Muttafaq 'alaih. 2258 

~1251 ~ Dari Abdullah bin Amr bin al-Ash ~, dari Nabi ~, 
beliau bersabda, 

0 l O l 

•• 0 j\--1\ ~ ?~ Jll ~-- ' . 0 j\--1\ W:, ?~ Jll W:, 0: -- '.>' -- ~ -- '.) 0: -- '.>' '_) ~ -- '_) ,,.. .. ., ,,.. .. ,,.. 

"Keridhaan Allah berada pada keridhaan kedua orangtua, 
dan kemurkaan Allah berada pada kemurkaan kedua orangtua. 11 

Diriwayatkan oleh at-Tirmidzi, dan dinyatakan shahih oleh lbnu 

mbban dan al-Hakim..2259 

2256 Diriwayatkan oleh al-Bukhari, 8/6; dan Muslim, 4/1981. 
2257 (Bisa juga bermakna "Banyak menanyakan sesuatu yang tidak bermanfaat. 11 

Ed. T. Lihat Fath al-Bari, 3/342). 
2258 Diriwayatkan oleh al-Bukhari, 8/ 4; dan Muslim, 3/1341. 
2259 Hasan Dgbairihi. Diriwayatkan oleh at-Tmnidzi, 4/310; Ibnu Hibban, 2/172; 

dan al-Hakim, 4/151-152; serta dihasankan oleh syaikh kami dalam ash-Sha
hihah, 2/ 44 dengan keseluruhan jalan-jalan periwayatannya. 



"Demi Dzat yang jiwaku berada di TanganNya, tidaklah 
seorang hamba beriman sehingga dia mencintai untuk tetangga
nya -atau untuk saudaranya- suatu (kebaikan) yang dia cintai 
untuk dirinya." Muttafaq 'alaih. 2200 

~1253~ Dari Ibnu Mas'ud ~, beliau berkata, 

,~ ~-- 1t ~ 1::i ~ i =J--ij ~f &ci ~111 ~ i =~~1 J--. ~-- ~L 
J~ ; ; ; ~ u ;, 1--? -"; ~.) 

0 .,: ' ,,,,,,, "" ; O 

? :c.li '~ J5~ 0i ~~.;~ 1J.:Jj Jlli 0i? :Jij ~~i? :e,.li 

.1J-d~ 2261il;J_;. ~\_µ 0i µ :Jij ~~i 
"Aku telah bertanya kepada Rasulullah ~, 'Dosa apa yang 

paling besar?' Beliau menjawab, 'Engkau membuat tandingan 
bagi Allah, padahal Dia-lah yang telah menciptakanmu.' Lalu 
aku bertanya, 'Kemudian apa?' Beliau menjawab, 'Kemudian 
engkau membunuh anakmu karena khawatir dia (ikut) makan 
bersamamu.' Lalu aku bertanya, 'Kemudian apa?' Beliau men
jawab, 'Kemudian engkau berzina dengan istri tetanggamu' ." 

Muttafaq 'alaih.22&2 

"Termasuk dosa besar adalah cercaan seseorang kepada 
kedua orangtuanya. 11 Beliau ditanya, "Apakah (mungkin) sese
orang mencela kedua orangtuanya?" Beliau menjawab, "Ya, dia 
mencela bapak seseorang, lalu (akibatnya) orang itu mencela 
bapaknya, dan dia mencela ibu seseorang, lalu (akibatnya) orang 

2260 Diriwayatkan oleh al-Bukhari, 1/10; dan Muslim, 1/68, dan lafazh ini adalah 
miliknya. 

2261 Dalam naskah C tercantum, ~~ "dengan istri". 
2262 Diriwayatkan oleh al-Bukhari, 8/9; dan Muslim, 1/90. 



itu pun mencela ibunya. 11 Muttafaq 'alaih. 2263 

~ 1255}1> Dari Abu A yyub ., bahwasanya Rasulullah ffi bersabda, 
0 ,,, ; ~ ~ i,,,,,,,, 

\~ l ,? OJ~ ·~ ,JtJ ~~ ,.~ ~Ll-\ ,,JO" ~ \ - \ -~-~, I':;~ 
.).Jb u°~ y ~-- ~ "'~ ,, i.J~ ~ u ~ ~ 

,, J ,, 
,, $, "' J ,, • J ")l:J\.., \"°" o .:J\ \.J/o~,, \', . oJ,, 

. ~ ;, -½-: ~ ,, :A>-_) ' .).Jb u° fi.J 

"Tidak halal bagi seorang Muslim memutuskan (hubungan 
dengan) saudaranya lebih dari tiga malam, keduanya berjumpa 
lalu yang ini berpaling dan yang itu berpaling. Dan yang terbaik 
dari keduanya adalah yang memulai memberi salam. 11 

Muttafaq 'alaih.2264 

~ 1256}1> Dari J abir ., beliau berkata, Rasulullah ffi bersabda, 

"Setiap kebajikan itu adalah sedekah. 11 

Diriwayatkan oleh al-Bukhari.2265 

i &, 
.ti~yj~:f 

~1257}1> Dari Abu Dzar ., beliau berkata, Rasulullahffi bersabda, 
,, ,, 

. J ,~ ~ j)Ll,.\ ~i~ ~ \ .,,, ,\~: t, i_.9°~ j\ -: ~.-- ;;i '] 
i.Y'--' "' .~ ~ u y .J ~ ,,'.J ~ u..;-;--"' ,, 

"Janganlah sekali-kali kamu meremehkan sedikit pun dari 
kebaikan, sekalipun (hanya berupa amal) kamu berjumpa dengan 
saudaramu dengan wajah berseri-seri. "2266 

~1258}1> Juga dari beliau, (Abu Dzar •), beliau berkata, Rasu
lullah ffi bersabda, 

,, 
o~('~ ..... ~ o ,,,, 

-~~ ~\,;Jj \,i;\; ~ l9 ti__; ~ \~} 
"Apabila kamu memasak kuah kaldu (daging), maka per-

2263 Diriwayatkan oleh al-Bukhari, 8/3; dan Muslim, 1/92, dan lafazh ini adalah 
miliknya. 

2264 Diriwayatkan oleh al-Bukhari, 8/26; dan Muslim, 4/1984. 
2265 Diriwayatkan oleh al-Bukhari, 8/13. 
2266 Diriwayatkan oleh Muslim, 4/2026. 



banyaklah airnya, dan perhatikanlah tetanggamu." 
Keduanya diriwayatkan oleh Muslim. 2267 

~12593',> Dari Abu Hurairah *, beliau berkata, Rasulullah~ ber
sabda, 

:;; ·of ,Jo l ,,.. o.., J ~ J ,,.. 

~ '½~ ci JJj\ ~ ,9:J1 ~5 ~ '½:? ~~ Y-~ ::; ,,, ,t O ~, ,,., l ,,.. ,- ,_., O _j 

,;;" · · l\" t3JJI , ~ ~ ~\ ""'", 0 

J l~- ""'" ~ "" ,~l:.a.J\ ·-- u"< 
;~ '.) * ~ '* ~~is-~ I.Y.J ; *" i,.J:? ;.'...r 

..-: o l _o .., l 

0'6' \; ~;JI Y§- ~ ~\j ,~~ ~\j ~:JI~ ~I~,\~)-: (:;j 
t 0 -~1 . 0; •• .t.;j\ 

"*" y_F~ . 
"Barangsiapa yang membebaskan dari seorang Mukmin226S 

suatu kesempitan dari kesempitan-kesempitan dunia, niscaya 
Allah akan membebaskan darinya suatu kesempitan dari ke
sempitan-kesempitan Hari Kiamat. Dan barangsiapa yang mem
berikan kemudahan kepada orang yang kesulitan, niscaya Allah 
akan memberikan kemudahan kepadanya di dunia dan akhirat. 
Dan barangsiapa yang menutupi (keburukan) seorang Muslim, 
niscaya Allah akan menutupi (keburukan)nya di dunia dan 
akhirat. Dan Allah akan selalu menolong hambaNya selama 
hamba tersebut selalu menolong saudaranya. 11 

Dirlwayatkan oleh Muslim. 2269 

~12603',> Dari Abu2270 Mas'ud •, beliau berkata, Rasulullah ~ 
bersabda, 

"Barangsiapa yang menunjukkan kepada suatu kebaikan, 
maka dia mendapatkan (pahala) seperti pahala orang yang me-

2267 Diriwayatkan oleh Muslim, 4/2025. 
2268 Dalam naskah C tercantum, ~ "Muslim", sedangkan yang terdapat dalam 

riwayat Muslim adalah, .:r,J.; "Mukmin". 
2269 Diriwayatkan oleh Muslim, 4/207 4. 
2270 Dalam naskah B dan C tercantum, "lbnu", dan yang benar adalah yang ter

cantum dalam naskah A, yaitu "Abu". 



ngerjakannya." 
Diriwayatkan oleh Muslim. 2271 

"Barangsiapa yang meminta perlindungan kepada kalian 
dengan (Nama) Allah, maka lindungilah dia. Dan barangsiapa 
yang meminta kepada kalian dengan (Nama) Allah, maka beri
lah dia. Dan barangsiapa yang datang kepada kalian dengan 
membawa suatu kebaikan, maka balaslah dia dengan balasan 
setimpal. Dan jika kalian tidak mendapatkan (sesuatu untuk 
membalasnya), maka doakanlah untuknya." 

Diriwayatkan oleh al-Baihaqi. 2272 

2271 Diriwayatkan oleh Muslim, 3/1506. 
2272 Shahih: Diriwayatkan oleh al-Baihaqi, 4/199; dan hadits ini juga diriwayat

kan oleh Ahmad, Abu Dawud, dan an-Nasa'i. Syaikh kami berkata dalam al
Irwa ', 6/60, "Al-Hakim berkata, 'Shahih berdasarkan syarat al-Bukhari dan 
Muslim', dan adz-Dzahabi menyepakatinya. Saya katakan, Had.its ini memang 
sebagaimana yang mereka berdua katakan. 11 



"Aku telah mendengar Rasulullah ~ bersabda -sementara 
an-Nu'man mengulurkan kedua jari (telunjuk)nya ke kedua te
linganya, 'Sesungguhnya yang halal itu jelas dan sesungguhnya 
yang haram itu jelas, dan di antara keduanya ada hal-hal yang 
samar yang tidak diketahui oleh kebanyakan manusia. Barang
siapa yang menghindarkan diri dari hal-hal yang samar, maka 
sungguh dia telah mencari kebebasan (menjaga) agama dan ke
hormatannya (dari kekurangan). Dan barangsiapa yang terjatuh 
ke dalam hal-hal yang samar, maka dia telah terjatuh ke dalam 



hal yang diharamkan, seperti penggembala (temak) yang meng
gembala di sekitar tanah larangan, hampir saja dia terjatuh 
(masuk) ke dalamnya. Ketahuilah, sesungguhnya setiap raja itu 
memiliki tanah larangan. Ketahuilah, sesungguhnya larangan 
Allah adalah hal-hal yang diharamkanNya. Ketahuilah, sesung
guhnya di dalam tubuh itu ada segumpal darah, yang apabila ia 
baik, maka baiklah seluruh tubuh itu, dan apabila ia rusak, maka 
rusaklah seluruh tubuh itu. Ketahuilah, ia adalah jantung'." 

Muttafaq 'alaih. 221s 

~1263~ Dari Abu Hurairah ., beliau berkata, Rasulullah * ber
sabda, , 
~I~ ~I ~ \",,, ·" ,, L:.-\ ~ I ,4~~6.;\\" ,,. ::J\" U.:::J\ ~ ,, :: r - r uµ ~.J ~ u~ -- --- ~ ~.J-- ~--2 --- . ~ 
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·(.f' J:. 

"Celakalah hamba dinar, dan dirham, serta kain tebal (kain 
beludru); jika diberi dia ridha, dan jika tidak diberi, dia tidak 
ridha." . 

Dhiwayatkan oleh al-Bukharl.2274 

"Rasulullah * memegang pundakku2275, lalu bersabda, 
'Jadilah kamu di dunia ini seakan-akan kamu orang asing atau 

2273 Diriwayatkan oleh al-Bukhari, 1/20; dan Muslim, 3/1219-1220. 
2274 Diriwayatkan oleh al-Bukhari, 8/115. 
2275 Demikianlah kata tersebut diberi harakat dalam naskah al-Yuniniyyah dari 

al-Bukhari, sedangkan dalam naskah Adan B diberi harakat, ~ "kedua 
bahuku". Al-Hafizh berkata dalam al-Fath., 11/235, "Dalam sebagian manu
skrip lafazh tersebut diberi harakat dengan bentuk mutsanna (bentuk kata 
yang menunjukkan bilangan dua)." 



penyeberang jalan'." (Perawi, Mujahid berkata), "Dan Ibnu Umar 
pernah mengatakan, 'Apabila engkau memasuki waktu sore, 
maka janganlah menunggu waktu pagi, dan jika engkau me
masuki waktu pagi, maka janganlah engkau menunggu waktu 
sore. Gunakanlah (waktu) sehatmu untuk (waktu) sakitmu, dan 
(waktu) hidupmu untuk kematianmu'." 

Diriwayatkan oleh al-Bukhari.2276 

~1265, Dari Ibnu Umar ~, beliau berkata, Rasulullah ~ ber
sabda, 

oJ. 0 ,....J~ o~,:;; ..... ,:::o, . "--" ~ . ·~_.r-~Y1i. 0-° 

"Barangsiapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia ter
masuk golongan mereka. 11 

Diriwayatkan oleh Abu Dawud dan dishahibkan oleh lbnu IBbban. 2277 

"Pada suatu hari aku pemah (dibonceng) di belakang Nabi 
~ pada suatu hari, lalu beliau bersabda, 'Wahai anak muda, 
jagalah Allah, niscaya Dia menjagamu, jagalah Allah, niscaya 
engkau mendapatkanNya di hadapanmu. Apabila kamu me
mohon, maka memohonlah kepada Allah, dan apabila kamu me
minta pertolongan, maka mintalah pertolongan kepada Allah' .11 

2276 Diriwayatkan oleh al-Bukhari, 8/110. 
2277 Hasan: Diriwayatkan oleh Abu Dawud, 4/ 44. Al-Ha:fizh berkata dalam al

Fat"fl., 10/271, "Dengan sanad yang shahih." Syaikh kami berkata dalam al
Irwa ', 5/109, "Saya katakan, 'Ini adalah sanad yang hasan, para perawinya 
semuanya tsiqah selain Ibnu Tsauban ini, karena padanya terdapat perseli
sihan'." 
Saya katakan, Kemudian syaikh kami menyebutkan beberapa mutabi' dan 
syahid bagi hadits ini. 

2278 Tambahan dari naskah B. 



Dlrlwa)'atkan oleh at-Tirmidzi, dan beHau berkata, "Hasan shabih. n2
279 

~1267, Dari Sahl bin Sa'ad2280, beliau berkata, 

4!j ~ \~l µ. Jc ~9t 1~\ J_;.:j ~ :JW ~ ~\ Jl ~ ;~ 
::# ...... ~.... .... .... 
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"Seorang lelaki datang kepada Nabi ~ lalu berkata, 'Wahai 
Rasulullah, tunjukkanlah kepadaku suatu amalan yang apabila 
aku melakukannya, maka Allah mencintaiku dan manusia pun 
mencintaiku.' Maka beliau menjawab2281, 'Zuhudlah kamu di 
dunia, niscaya Allah mencintaimu, dan zuhudlah kamu terhadap 
apa yang ada di tangan manusia, niscaya manusia mencintaimu'." 

Diriwayatkan oleh Ibnu Majah [dan selainnyal2282
, dan sanadnya 

hasan.2283 

~1268, Dari Sa'ad bin Abi Waqqash *, beliau berkata, Aku telah 
mendengar Rasulullah ~ bersabda, 

0 0 0 ..,. l , 

-~' ~\ ~\ ¥\ ~ ~\ 0i ...... ...... .. .... 
"Sesungguhnya Allah mencintai hamba yang bertakwa, 

kaya, lagi bersembunyi (tidak mempopulerkan diri)." 
Diriwayatkan oleh Muslim.2284 

2279 Shahih: Diriwayatkan oleh at-Trrmidzi, 4/667. Syaikh kami berkata sebagai-
mana dalam Hidayah ar-Ruwah, 5/56, "Sanadnya shahih." 

2280 Terjadi kesalahan penulisan dalam naskah B, sehingga menjadi "Sa'id". 
2281 Dalam naskah A tercantum, jt; "beliau bersabda". 
2282 Tambahan dari naskah B. 
2283 Shahih Jighairihi. Diriwayatkan oleh Ibnu Majah, 2/1373. Syaikh kami ber

kata sebagaimana dalam Hidayah ar-Ruwah, 5/13, "Dalam sanadnya terdapat 
seorang pendusta; akan tetapi hadits ini dengan keseluruhan jalan-jalan pe
riwayatannya adalah shahih, sebagaimana saya telah mentahqiqnya dalam 
ash-Shahihah, no. 944." 
Saya katakan, Syaikh kami berkata di sana, "Dan sungguh telah dihasankan 
oleh an-Nawawi, al-Iraqi, dan al-Haitsami." 

2284 Diriwayatkan oleh Muslim, 4/2277. 



~1269~ Dari Abu Hurairah ,$, beliau berkata, Rasulullah ~ ber
sabda, 

-~1~~·::~·--i1 " 0

\ .•J ~ 
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"Termasuk baiknya Islam seseorang adalah tindakannya 
meninggalkan hal-hal yang tidak berguna baginya. 11 

Diriwayatkan oleh at-Tirmidzi, clan beliau berkata, "Hasan. 02285 

~1270~ Dari al-Miqdam bin Ma'dikarib ,$, beliau berkata, Rasu
lullah ~ bersabda, 

"Tidaklah seorang anak Adam (manusia) memenuhi suatu 
wadah yang lebih buruk (baginya) daripada perut. 112286 

Dirlwayatkan oleh at-Tirmidzi, dan beliau menyatakannya hasan. 2287 

~1271~ Dari Anas ~, beliau berkata, Rasulullah ~ bersabda, 
0 - t, •-;' oJ1~~,1 ,:•.._~,JO-;',-'~~ --~1 O •" -\(" 
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"Setiap anak keturunan Adam itu banyak berbuat salah, 
dan sebaik-baik orang-orang yang banyak berbuat salah adalah 
yang bertaubat." 

2285 Shahih Jighairihi Diriwayatkan oleh at-Ttnnidzi, 4/558. Syaikh kami ber
kata dalam Takhrij ath-Thahawiyyah, no. 268, "Shahih, telah diriwayatkan 
dari sejumlah shahabat, saya telah mentakhrijn.ya dalam ar-Raudh an-Nadhir, 
hal. 293 dan 321." 
Catatan penting: Demikianlah al-Hafizh mengutip bahwa at-Ttnnidzi meng
hasankannya, dan beliau juga berkata seperti itu dalam al-Fath_, 11/309. Se
dangkan yang terdapat dalam naskah kami, adalah bahwa beliau menyata
kannya sebagai hadits gharib, dan demikianlah, bukan hanya satu orang 
hafizh yang menukilkannya dari beliau. 

2286 Dalam naskah B dan C tercantum, ~ "Perutnya", sedangkan lafazh yang 
terdapat dalam as-Sunan adalah lafazh yang telah kami cantumkan di atas. 

2287 Shahih: Diriwayatkan oleh at-Ttrmidzi, 4/590, dan dihasankan oleh al-Hafizh 
dalam al-Fath., 9/528. Syaikh kami berkata dalam ash-Shahihah, 5/337, "Saya 
katakan, 'Sanadnya shahih; para perawinya tsiqat ... Hadits ini telah dinyata
kan berillat disebabkan sanadnya terputus, dan saya telah menjawabnya 
dalam al-lrwa ', 7 I 42." 



dny kuat.2288 
Dirlwayatkan oleh at-Tinnidzi dan lbnu Majah, dan sana a 

~ 1272}1> Dari Anas ., beliau berkata, Rasulullah ffi bersabda, 
~1- \~ ~~. :: .... ~ L.,. ~ • ~ .... , 
-~U 1 <1 Q~:> 4-•Q,," .... " .... .Jr .... 

"Diam itu adalah hikmah-hikmah2289, namun sedikit orang 
yang melakukannya. 11 

Dirlwayatkan oleh al-Baihaqi di da1am asy-Sydab dengan sanad dhaif, 

dan beliau menshalrihkao bahwa ioi adalah hadits mauqqf yang berasal dari 

perkataao Luqman al-Hakim. 2290 

2288 Hasan: Diriwayatkan oleh at-Tmnidzi, 4/659 dan lbnu Majah, 2/1420. Syaikh 
kami berkata sebagaimana dalam Hidayah ar-Ruwah, 2/449, "Sanadnya 
hasan." 

2289 Dalam naskah C tercantum, ~ "suatu hikmah", sedangkan dalam naskah 
A,~ "kesantunan", dan dalam naskah B, ~ "hikmah-hikmah", dan ia me
rupakan lafazh yang sesuai dengan lafazh yang terdapat dalam riwayat al
Baihaqi. 

2290 Dhaif: Diriwayatkan oleh al-Baihaqi dalam asy-Syu'ab, 3/264, dan didhai:tkan 
oleh syaikh kami dalam adh-Dha'ifah, 5/ 444, dan beliau mengutip dari al-Iraqi 
bahwa al-Iraqi sepakat dengan al-Baihaqi bahwa ini berasal dari perkataan 
Luqman. 



~12739 Dari Abu Hurairah ., beliau berkata, Rasulullah ~ ber
sabda, 

0 .,~ ,,,,. 0 .,~ 0 ,.., 0 
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"Jauhilah kedengkian, karena sesungguhnya kedengkian 
itu memakan kebajikan sebagaimana api melahap kayu bakar." 

Diriwayatkan oleh Abu Dawud2292
, dan lbnu Majah memilild rlwayat 

senada dari hadits Anas.2293 

~12749 Juga dari beliau (Abu Hurairah •), beliau berkata, Rasu
lullah ~ bersabda, 

-- --j1--· , __ ~-: ~,,.-- 0 ·11 , •. ~111--f1 M--~:t I , •. ~,,~.--.1_...,a; ~ ~ ~ l>~ ...u~ l,....,j '~ LI ...u~ 
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2291 Demikian yang tercantum dalam naskah B dan C, sedangkan dalam naskah 
A tercantum, "Rabb". 

2292 Dhaif: Diriwayatkan oleh Abu Dawud, 4/276. Syaikh kami berkata dalam 
adh-Dha'ifah, 4/375, "Al-Bukhari berkata, Ttdak shahih.' Saya katakan, Para 
perawinya adalah orang-orang yang tsiqat, kecuali kakek Ibrahim; dia tidak 
dikenal (majhu[) karena dia tidak disebut namanya." 

2293 Dhaif: Diriwayatkan oleh lbnu Majah, 2/1408. Syaikh kami berkata dalam 
adh-Dha'ifah, 4/37 4, "Saya katakan, Ini adalah sanad yang dhaif sekali; al
Hannath (Kibar Tabi' al-Atba', w. 151 H) adalah seorang yang ditinggalkan 
(matruk)." 



"Orang yang kuat itu bukanlah orang yang dapat mem
banting (orang lain). Orang yang kuat itu adalah orang yang 
mampu mengendalikan dirinya di saat marah. 11 Muttafaq 'alaih. 2294 

~12751 Dari Ibnu Umar ~, beliau berkata, Rasulullah • ber
sabda, 

0 (i JJ OJ; .t\.:iJ\ ,.. .,.. ~\.:ill ~ \ ~ \\ ,.. ",.. iY.. r-
"Kezhaliman itu adalah kegelapan-kegelapan (yang ber

lapis-lapis) pada Hari Kiamat." Muttafaq 'alaih. 2295 

~12761 Dari Jabir 4$>, beliau berkata, Rasulullah• bersabda, 
,,,,,~,,,,, .J. ,,,,,_ 0 J O.J,,,,, O.J. ,,,,, 
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"Jauhilah kezhaliman, karena sesungguhnya kezhaliman 
itu adalah kegelapan-kegelapan pada Hari Kiamat, dan jauhilah 
sifat kikir, karena sesungguhnya kikir itu telah membinasakan 
umat-umat sebelum kalian." 

Diriwayatkan oleh MusUm.2296 

~12771 Dari Mahmud bin Labid ~, beliau berkata, Rasulullah 
•bersabda, 

"Sesungguhnya sesuatu yang paling menakutkan yang aku 
khawatirkan menimpa kalian adalah syirik kecil, yaitu riya' .11 

Diriwayatkan oleh Ahmad dengan sanatf297 hasan. 2298 

2294 Diriwayatkan oleh al-Bukhari, 8/34; dan Muslim, 4/2014. 
2295 Diriwayatkan oleh al-Bukhari, 3/169, dan lafazh ini adalah miliknya; dan 

Muslim, 4/1996. 
2296 Diriwayatkan oleh Muslim, 4/1996. 
2297 Dalam naskah C tercantum, "Dengan sanad". 
2298 Shahih: Diriwayatkan oleh Ahmad, 5/ 428. Syaikh kami berkata dalam ash

Shahihah, 2/634, "Ini adalah sanadyangfayyid (baik), sebagaimana dikatakan 



~1278~ Dari Abu Hurairah ., beliau berkata, Rasulullah ~ telah 
bersabda, 

,., 
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"Ciri orang munafik itu ada tiga: Apabila berkata, dia ber
dusta; apabila berjanji, dia mengingkari; dan apabila dipercaya, 
dia berkhianat." Muttafaq 'alaih. 2299 

Dalam riwayat keduanya (al-Bukhari dan Muslim) dari 
hadits Abdullah bin Amr, 

~~~ISµ 
"Dan apabila bermusuhan, dia berbuat keji. 112300 

~1279~ Dari lbnu Mas'ud ., beliau berkata, Rasulullah ~ ber
sabda, 

0 J ii J 0 
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"Memaki seorang Muslim adalah kefasikan, dan membu
nuhnya adalah kekufuran." Muttafaq 'alaih. 2301 

~ 1280~ Dari Abu Hurairah ., beliau berkata, Rasulullah ~ ber
sabda, 

"Jauhilah prasangka, karena sesungguhnya prasangka itu 
merupakan pembicaraan yang paling dusta." 

Muttafaq 'alaih. 2302 

oleh al-Mundziri dalam at-Targhib, 1/34. Semua perawinya adalah orang
orang yang tsiqat yang termasuk: di antara para perawi al-Bukhari dan Muslim, 
kecuali Mahmud bin Labid (Shahabi, w. 96 H), karena dia termasuk: di antara 
perawi Muslim saja." 

2299 Diriwayatkan oleh al-Bukhari, 1/15; dan Muslim, 1/78. 
2300 Diriwayatkan oleh al-Bukhari, 1/15; dan Muslim, 1/78. 

Catatan penting: Ungkapan ini tidak tercantum dalam naskah C. 
2301 Diriwayatkan oleh al-Bukhari, 1/19; dan Muslim, 1/81. 
2302 Diriwayatkan oleh al-Bukhari, 7 /24; dan Muslim, 4/1985. 



~12811 Dari Ma'qil bin Yasar ., (beliau berkata), Aku telah men
dengar Rasulullah ffi bersabda, 

!i. ~ l 
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"Tidaklah seorang hamba yang diangkat oleh Allah sebagai 
pemimpin atas suatu rakyat (kelompok masyarakat), lalu dia 
mati pada hari kematiannya dalam keadaan menipu rakyatnya, 
melainkan pasti Allah mengharamkan surga baginya. 11 

Muttafaq 'alaih. 2303 

~12821 Dari Aisyah ~, beliau berkata, Rasulullahffi bersabda, 
J ,.. l 
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"Ya Allah, barangsiapa yang mengurusi suatu perkara 
umatku, lalu dia mempersulit mereka, maka persulitlah dia. 11 

Dirlwayatkan oleh Muslim. 23°" 

~12831 Dari Abu Hurairah •, beliau berkata, Rasulullah ffi ber
sabda, 

-~)\ '7 i~ ~~\ j\j \Sl 
"Apabila salah seorang dari kalian memukul, maka hen

daklah dia menghindari wajah." Muttafaq 'alaih. 2305 

~12841 Juga dari beliau (Abu Hurairah •), 
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2303 Diriwayatkan oleh al-Bukhari, 9/80; dan Muslim, 1/125, dan lafazh ini adalah 
miliknya. 

2304 Diriwayatkan oleh Muslim, 3/1458. 
2305 Diriwayatkan oleh al-Bukhari, 3/198, dan lafazh ini adalah miliknya; dan 

Muslim, 4/2016. 



"Bahwasanya seorang lelaki berkata, 'Wahai Rasulullah, 
berilah aku nasehat.' Beliau bersabda, 'Jangan marah.' Lalu orang 
itu mengulanginya berkali-kali, dan beliau tetap bersabda, 'Jangan 
marah'." Diriwayatkan oleh al-Bukhari. 2306 

4{1285~ Dari Khaulah al-Anshariyah ~, beliau berkata, Rasu
lullah ~ bersabda, 

0 ,,,,,. l :t: ; .~l:.a.ll,,..,,.,WI~,-::-- •-: .:LUIJ~·· -:•!r:-:::--'}\;.. ~1 
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"Sesungguhnya ada beberapa orang yang menenggelamkan 

diri dalam rangka (memperoleh) harta Allah dengan cara yang 
tidak benar, maka mereka mendapatkan neraka di Hari Kiamat 
nan ti." Dirlwa)'atkan oleh al-Bukhari. 2307 

4{1286~ Dari Abu Dzar ~, dari Nabi ~, tentang apa yang beliau 
riwayatkan dari Rabbnya, 

1111 0 0 0 -'. ,,IJ ,,,,. ,,,r:,,./ • , ,,..,,. ~~,----,,. .-: Jc,,.,,. pIDt I , •r:-- ··1 • ,,,._ ,,,. J':: 
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-~~)t 
"Allah berfirman, 'Wahai hamba-hambaKu! Sesungguhnya 

Aku telah mengharamkan kezhaliman atas diriKu, dan Aku telah 
menjadikannya diharamkan di antara kalian, maka janganlah 
kalian saling menzhalimi'." Diriwayatkan oleh Muslim. 2308 

"Bahwasanya Rasulullah ~ telah bersabda, 'Apakah kalian 
mengetahui, apa ghibah itu?' Mereka menjawab, 'Allah dan Rasul-

2306 Diriwayatkan oleh al-Bukhari, 8/35. 
2307 Diriwayatkan oleh al-Bukhari, 4/104. 
2308 Diriwayatkan oleh Muslim, 4/1994. 



Nya yang lebih mengetahui.' Beliau bersabda, 'Kamu menyebut
nyebut saudaramu dengan (sebutan) yang dia benci.' Ditanya
kan2309 (kepada beliau), 'Bagaimana menurut Anda, kalau pada 
saudaraku itu terdapat apa yang aku katakan?' Beliau menja
wab, 'Jika pada dirinya terdapat apa yang kamu katakan, maka 
sungguh kamu telah mengghibah (menggunjing)nya. Dan jika 
pada dirinya tidak terdapat apa yang kamu katakan, maka kamu 
telah membuat kebohongan terhadapnya' .11 

Dirlwayatkan oleh Muslim. 2310 

11{1288}1> Juga dari beliau (Abu Hurairah •), beliau berkata, Rasu
lullah ~ bersabda, 
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"Janganlah kalian saling mendengki, jangan saling melaku
kan najsy2312, jangan saling membenci, jangan saling membela
kangi, dan janganlah sebagian kalian menjual atas penjualan 
sebagian yang lain;2313 dan jadilah kalian hamba-hamba Allah 
yang bersaudara. Orang Muslim itu adalah saudara orang Mus-

2309 Dalam naskah C tercantum, ji.; "dia berkata". 
2310 Diriwayatkan oleh Muslim, 4/2001. 
2311 Dalam naskah C tercantum, s,1;.. "kali", dan inilah yang sesuai dengan lafazh 

yang terdapat dalam riwayat Muslim. 
2312 (Nafsy adalah menawarkan barang dengan harga yang lebih tinggi dari harga 

aslinya untuk menipu para pembeli, sehingga mereka membelinya dengan 
harga yang lebih tinggi dari harga aslinya, dan ini hukumnya haram menu
rut ijma para ulama. Lihat Syarah Shahih Muslim, an-Nawawi, 10/159 dan 
16/120. Ed. T.). 

2313 (Maksudnya membeli sesuatu yang sudah ditawar oleh orang lain, kecuali 
jika orang terse but merelakannya. Ed. T.). 



lim lainnya; dia tidak boleh menzhaliminya, tidak boleh meng
abaikannya, dan tidak boleh menghinanya. Takwa itu di sini, 
-sambil menunjuk ke dadanya tiga kali-. Cukuplah seseorang 
itu (mencapai puncak) kejahatan kalau dia menghina saudara
nya yang Muslim. Setiap Muslim terhadap Muslim lainnya itu 
haram; (menumpahkan) darahnya, (merampas) hartanya, dan 
(mencela) kehormatannya." Dirlwayatkan oleh Muslim..2314 

~12893'> Dari Quthbah bin Malik., beliau berkata, 

~\~~\"J~~\" *jJ.:~\o(<'~--- .. ·-:-- ~:J--.i--~~1J'.,,, ~t --:.r !J !J 4J ,, '..r--8 ~ ~ _,J; IY"'_) u ,,,,,. ,,,,,. ....... 
ot o 

-~~.)'1~ 
"Rasulullah ffi mengucapkan, 'Ya Allah, jauhkanlah diriku 

dari kemungkaran akhlak dan perbuatan, hawa nafsu, dan pe
nyakit (yang membuat orang lain menghindar, seperti kusta dan 
lain-lain)'." 

Dirlwayatkan oleh at-Tirmidzi, dan dishahihkan oleh al-Hakim, dan 
lafazhnya aclalah mililmya. 2315 

~12903'> Dari Ibnu Abbas~, beliau berkata, Rasulullah ffi ber
sabda, 

; 

-~ ,~_;; ~~ 'lj ,;,;.)_j 'lj dl~i -dw --1 

"Janganlah kamu menentang saudaramu, jangan memper
mainkannya, dan jangan pula menjanjikan kepadanya suatu janji, 
lalu kamu mengingkarinya." 

Dirlwayatkan oleh at-Tirmidzi dengan sanad dhaif. 2316 

2314 Diriwayatkan oleh Muslim, 4/1986. 
2315 Shahih: Diriwayatkan oleh at-Trrmidzi, 5/575; dan al-Hakim, 1/532. Syaikh 

kami berkata sebagaimana dalam Hidayah ar-Ruwah, 3/23, "Al-Hakim ber
kata, 1/532, 'Shahih berdasarkan syarat Muslim', dan adz-Dzahabi menye
pakatinya, namun menurut saya, hadits ini sesuai dengan syarat keduanya 
(al-Bukhari dan Muslim)." 

2316 Dhaif: Diriwayatkan oleh at-Trrmidzi, 4/359. Syaikh kami berkata sebagai
mana dalam Hidayah ar-Ruwah, 4/401, "Karena di dalam sanadnya terdapat 
laits bin Abu Sulaim (Lam Talqa ash-Shahabah, w. 148 IQ, dan dia ini adalah 
seorang yang dhaif." 



~1291}1> Dari Abu Sa'id al-Khudri *, beliau berkata, Rasulullah 
ffi bersabda, 

"Ada dua karakter yang tidak akan berkumpul pada se
orang Mukmin, yaitu bakhil dan akhlak yang buruk. 11 

Diriwayatkan oleh at-Tirmidzi, dan pada sanadnya terdapat kelemah
an.2311 

~1292}1> Dari Abu Hurairah *, beliau berkata, Rasulullah ffi ber
sabda, 

.' ;1a-JI j~;_: :1 \; ,is ~tJI 1::~ '-]\] \; · \~~~_j\ r # ~ r s>#. ~ y. 
"Dua orang yang saling mencela, apa yang mereka berdua 

katakan, maka dosanya ditanggung oleh pihak yang memulai 
selama pihak yang terzhalimi (dari keduanya) tidak melampaui 
ba tas. 11 Dhiwayatkan oleh Mustim.2318 

~ 1293}1> Dari Abu Shirmah *, beliau berkata, Rasulullah ffi ber
sabda, 

-~ ~\ ~ ~ J~ ~j ,~\~lb~ ~lb~ 
"Barangsiapa yang menimpakan kemudaratan terhadap 

seorang Muslim, niscaya Allah menimpakan kemudaratan ter
hadapnya. Dan barangsiapa yang menimpakan kesulitan ter
hadap seorang Muslim, niscaya Allah menimpakan kesulitan 
terhadapnya. 11 

Diriwayatkan oleh Abu Dawud dan at-Tirmidzi, dan beliau menyata
kannya hasan.2319 

2317 Dhaif: Diriwayatkan oleh at-Tirmidzi, 4/343. Syaikh kami berkata dalam 
adh-Dha'ifah, 3/245, "At-Tirmidzi berkata, 'Hadits gharib, kami tidak me
ngetahuinya, kecuali dari hadits Shadaqah bin Musa (Kibar al-Atba) .' Saya 
katakan, Dan dia ini adalah seorang yang dhaif, jelek hafalannya ... " 

2318 Diriwayatkan oleh Muslim, 4/2000. 
2319 Hasan: Diriwayatkan oleh Abu Dawud, 3/315 dan at-Trrmidzi, 4/332. Syaikh 

kami berkata sebagaimana dalam Hidayah ar-Ruwah, 4/ 450, "Saya katakan, 



~1294, Dari Abu ad-Darda'•, beliau berkata, Rasulullah • 
bersabda, 

0 0 J l ,,,. 

.; 

0 l::J\ :: WI -! • 
0 

~\ ~ I '-?-· ~ ~ u .. 
"Sesungguhnya Allah membenci orang yang perkataannya 

keji lagi kotor. 11 

Diriwayatkan oleh at-Tirmidzi, dan beliau menyatakaonya shahih. 2320 

~1295, Dan beliau memiliki (riwayat lain) dari hadits Ibnu 
Mas'ud yang beliau nyatakan marfu ', 

0 ,,,,, 0 ,,,,, ,,,.:;; ; ,,,. O ; 

.$-~l::J\ ')-' :. WI')-'. wJI ')- '. \;J;Jl.) ~ ~'11 - ~' - " - . _) ~ _) y _) y :, <Y.r-i ~ 
"Seorang Mukmin (yang sempurna) itu bukanlah pencela, 

bukan pengutuk, dan bukan pengucap ucapan keji, serta peng
ucap ucapan kotor. 11 

Dan beliau (at-Tirmidzi) menilainya hasao, sedangkao Jll-Hakim me

nyatakannya shahih, namun ad-Daraquthni menguatkan bahwa hadits ini 
mauqqf.2321 

~1296, Dari Aisyah ~, beliau berkata, Rasulullah • bersabda, 

-~~ ~ Jl \).~t :J ~~ ,0\;~I l}.~3 '] 

Hadits ini sanadnya dhaif, namun matannya hasan, ia memiliki syahid dari 
hadits Abu Sa'id al-Khudri, dan telah shahih secara mu'J'Sal, sebagaimana saya 
telah mentahqiqnya dalam al-lrwa', 3/410, di bawah hadits no. 896." 
Catatan pen ting: Lafazh ~ "Muslim" tidaklah terdapat dalam riwayat 
keduanya. Ini dinyatakan oleh az-Zuhairi. 

2320 Shahih Jighairihi Diriwayatkan oleh at-Tirmidzi, 4/362. Syaikh kami ber
kata dalam Hidayah ar-Ruwah, 4/ 464, "Riwayat tersebut memang sebagai
mana yang beliau katakan, yaitu bahwa hadits ini shahih, walaupun sanadnya 
dhaif, sebagaimana saya telah menjelaskannya dalam ash-Shahihah, no. 876." 

2321 Shahih: Diriwayatkan oleh at-Tirmidzi, 4/350 dan al-Hakim, 1/12. Syaikh 
kami berkata dalam ash-Shahihah, 1/634, "Al-Hakim berkata, 'Shahih ber
dasarkan syarat al-Bukhari dan Muslim', dan adz-Dzahabi menyepakatinya. 
Saya katakan, Hadits ini memang sebagaimana yang mereka berdua katakan. 
Akan tetapi, hadits ini telah dinyatakan berillat...." Kemudian syaikh kami 
menjawab tentang sebab yang menjadikan hadits tersebut dinyatakan berillat 
karenanya. 



"Janganlah kalian mencela orang-orang yang telah mati, 
karena sesungguhnya mereka telah sampai kepada apa yang 
telah mereka lakukan." Dirlwayatkan oleh al-Bukhari. 2322 

~1297, Dari Hudzaifah &, beliau berkata, Rasulullah ~ ber
sabda, 

"Tidak akan masuk surga seorang pengadu domba (tukang 
fitnah)." Muttafaq 'alaih.2323 

~1298, Dari Anas &, beliau berkata, Rasulullah~ bersabda, 

-~lie. ~ ~\ $ 4~ ;al. $::; 
"Barangsiapa yang menahan amarahnya, niscaya Allah 

menahan siksaanNya darinya. '' 
Dirlwayatkan oleh ath-Thabrani di dalam aJ-Ausatb, dan hadits ini 

mempunyai hadits syahid dari hadits Il>nu Omar yang diriwayatkan oleh Ibnu 
Abi ad-Dunya. 2324 

~1299, Dari Abu Bakar ash-Shiddiq ., beliau berkata, Rasu
lullah ~ bersabda, 

.~1 ~er 1j ,U 1j ,,:~ 4-1 Ji~ 1 
"Tidak akan masuk surga seorang penipu, seorang yang 

bakltil, dan seorang yang berlaku buruk terhadap budak pem-

2322 Diriwayatkan oleh al-Bukhari, 2/129. 
2323 Diriwayatkan oleh al-Bukhari, 8/21; dan Muslim, 1/101. 
2324 Shahih lighairihi Diriwayatkan oleh Abu Ya'la, 7 /302, dari hadits Anas, 

dan dishahihkan oleh syaikh kami karena adanya beberapa syahid baginya 
dalam ash-Shahihah, 5/475. 
Catatan penting: Hadits ini tidak saya lihat dalarn riwayat ath-Thabrani dari 
hadits Anas, namun saya melihatnya diriwayatkan dari hadits lbnu Umar, 
6/140, dan lafazhnya adalah, 

,, J. ,, ,, ~--
-~jjs- :ui1 j.:,, ~ u5 ~j 

"Dan barangsiapa yang menahan amarahnya, niscaya Allah akan menutup 
keburukannya." 



bantunya." 

Diriwayatkan oleh at-Thmidzi, clan beliau menjadikannya dua hadits, 
clan pada sanadnya2323 terdapat kelemahan. 2326 

~1aoo, Dari Ibnu Abbas~, beliau berkata, Rasulullah ~ ber
sabda, 

o _o : ,,.. 

~\~~If~ ~':JI ~~I~'~-~ ,0~-dt~ ~j ,~~ ~~ ~ ~ 
.-J.,~JI ~-

"Barangsiapa yang menguping pembicaraan suatu kaum, 
sedangkan mereka membenci hal itu, niscaya akan disiramkan 
cairan timah ke dalam kedua telinganya pada Hari Kiamat -yakni 
ar-Rashash (timah panas)-." Diriwayatkan oleh aJ-Bukhari.2327 

~ 1 ao1, Dari Anas .,, beliau berkata, Rasulullah ~ bersabda, 

till~.;;~ .~..c W. ~U, ~;I, 'i 0 l~ 
-~ ;, M u- . M ~ l.:?Y 

"Beruntunglah bagi orang yang disibukkan oleh aibnya 
sendiri dari aib-aib orang lain." 

Diriwayatkan oleh aJ-Bazzar dengan sanad hasan. 2328 

~1ao2, Dari Ibnu Umar ~, beliau berkata, Rasulullah ~ ber
sabda, 

J,;; J,',,,,. O ,,,,, 0 

. ·~~:it( ~I ;~, ,~ ~~ J\.:J.-1; '~ ~~ ~q~ ~; u O ;M r.J is' ;;M ; ~ ~ ; ; ~ j,A .. ,,,... .. .. 
2325 Dalam naskah C tercantum, ~~ "Sanadnya". 
2326 Dhaif: Diriwayatkan oleh at-Trrmidzi, 4/334, 343. Syaikh kami berkata seba

gaimana dalam Hidayah ar-Ruwah, 3/339, "Dalam sanadnya terdapat Farqad 
as-Sabakhi (ash-Shughra min at-Tabi'in, w. 131 H), dan dia ini adalah seorang 
yang dhaif." 

2327 Diriwayatkan oleh al-Bukhari, 9/54. 
2328 Dhaif jiddan. Diriwayatkan oleh al-Bazzar, 2/ 455 (Mukhtashar az-Zawa 'id), 

dan sanadnya lemah berdasarkan apa yang telah dijelaskan oleh syaikh kami 
dalam adh-Dha'ifah, 8/299. Al-Hafizh berkata sebagaimana dalam Mukh
tashar Zawa 'id al-Bazzar seraya mengomentari perkataan al-Haitsami yang 
menyatakan bahwa an-Nadhr (bin Muhriz al-Azdi) ini tertuduh berdusta, 
"Saya katakan, Demikian juga Aban, dan matan ini adalah maudhu' (palsu), 
dan itu berasal dari perkata,ui al-Hasan." 



"Barangsiapa merasa besar (sombong) di dalam dirinya, 
dan bersikap congkak di dalam cara berjalannya, niscaya dia 
akan menjumpai Allah dalam keadaan Dia murka terhadapnya. 11 

Diriwayatkan oleh al-Hakim, dan para perawinya tsiqat. 
2329 

~1303, Dari Sahal bin Sa1ad ~, beliau berkata, Rasulullah~ 
bersabda, 

,,,,._ J,,,,.. O; 

--~,-=~\ ~ " ~ . 
"Tergesa-gesa itu dari setan. 11 

Diriwayatkan oleh at-Tirmidzi, dan beliau mengatakan, "(Hadits) 
hasan.n2330 

~1304, Dari Aisyah ~, beliau berkata, Rasulullah ~ bersabda, 
J, 0 ., ,,,,,, 

-~1 ~~ ~Y,JI 
"Pesimis adalah akhlak yang buruk. 11 

Diriwayatkan oleh Ahmad, dan pada sanadnya terdapat kel"'mabao 2331 

~1 sos, Dari Abu ad-Darda' ., beliau berkata, Rasulullah ~ 
bersabda, 

0 ,,,,, ,,,,,, ,,,.,:: ,,,,., 

.,t;\.:.aJ\ ...o,.- ;\,..,.. { 'l,.. ;\;~:;,-; o~.°.L': 'l ,:o.~\ ~ \ ,.. ",.. ('.>: ~ 3 uy~ ~ ui; 

2329 Shahih: Diriwayatkan oleh al-Hakim, 1/60, dan dishahihkan oleh syaikh 
kami dalam ash-Shahihah, 2/82 berdasarkan syarat al-Bukhari. 

2330 Hasan Jighairihi. Diriwayatkan oleh at-Tirmidzi, 4/367. Syaikh kami berkata 
sebagaimana dalam Hidayah ar-Ruwah, 4/ 456, "Sedangkan dalam naskah 
kami tercantum, '(lni adalah hadits) gharib, dan sebagian ulama berkomen
tar tentang Abdul Muhaimin bin Abbas bin Sahl dan mendhai:tkannya dalam 
hal hafalannya.' Saya katakan, Al-Hafizh telah menegaskan dalam at-Taqrib 
bahwa orang ini dhaif. 11 

Saya katakan, Oleh karena itu, syaikh kami mencantumkan hadits ini dalam 
Dha'if at-Tirmidzi dan Dha'if al-Jami'. Akan tetapi, saya menemukan suatu 
syahid baginya dari hadits Anas dalam riwayat Abu Ya'la, 3/1054 dengan 
sanad yang hasan, sebagaimana dikatakan oleh syaikh kami dalam ash-Sha
hihah, 4/ 404 dengan lafazh, 911..:: \\ ~ ~lj ~I ~ Jl:li "Perlahan-lahan itu dari 
Allah dan tergesa-gesa itu dari setan", sehingga dengannya hadits ini menjadi 
hasan, wallahu a'lam. 

2331 Dhaif: Diriwayatkan oleh Ahmad, 6/85, dan sanadnya dhaif berdasarkan 
penjelasan syaikh kami dalam adh-Dha'ifah, 2/207. 



"Sesungguhnya para pengutuk itu tidak akan menjadi para 
pemberi syafa'at dan tidak pula para saksi di Hari Kiamat." 

Diriwayatkan oleh Muslim. 2332 

~1306~ Dari Mu'adz bin Jabal ~, beliau berkata, Rasulullah ~ 
bersabda, 

"Barangsiapa yang mencela saudaranya dengan sebab suatu 
dosa, maka dia tidak akan mati sehingga dia melakukannya." 

Diriwayatkan oleh at-Tirmidzi, dan beliau meny.i,takaonya hasao, se
daogkao sanadoya mrmqathl' (terputus).2333 

~1307~ Dari Bahz bin Hakim, dari ayahnya, dari kakeknya, 
beliau berkata, Rasulullah ~ bersabda, 

,... ti J ,.., ffe 0 0 J ., ~ ~ 

-~ \o,,.,::;,.,~ \o,"',"'.°:\\o,_,~~~~~ ojJJ \:"' i..r=.J ~ i..r=.J i .r-' ,.- !- ,.- M, o ,.- M ,.- M '-? ,.- ,.- u-:.J 

"Celakalah bagi orang yang bertutur kata lalu berdusta 
agar dengan ( dusta)nya dia bisa membuat tertawa suatu kaum, 
celakalah baginya, kemudian celakalah baginya." 

Diriwayatkan oleh Imam yang Tiga, dan sanadoya kuat. 2334 

2332 Diriwayatkan oleh Muslim, 4/2006. 
2333 Maudhu~ Diriwayatkan oleh at-Trrmidzi, 4/661. Syaikh kami berkata dalam 

adh-Dha'ifah, 1/327, "At-Tirmidzi berkata, 'Ini adalah hadits hasan gharib, 
dan sanadnya tidak bersambung, serta Khalid bin Ma'dan (al-Wustha min 
at-Tabi'in, seorang yang tsiqah, tetapi banyak meriwayatkan hadits mursal, 
w. 104 H) tidak bertemu (beda zaman) dengan Mu'adz bin Jabal (Shahabi, 
w. 18 H) .' Saya katakan, Kalau begitu, bagaimana bisa beliau menghukumi 
.hasan untuk hadits ini?! Karena selain sanadnya terputus, di dalam sanad
nya juga terdapat Muhammad bin al-Hasan (al-Hamdani, ash-Shughra min 
al-Atba'), di mana orang ini telah dinyatakan sebagai pendusta oleh lbnu 
Ma'in clan Abu Dawud .... " 

2334 Hasan: Diriwayatkan oleh Abu Dawud, 4/297; an-Nasa 'i dalam al-Kubra, 
6/329; clan at-Tirmidzi, 4/557. Syaikh kami berkata sebagaimana dalam 
Hidayah ar-Ruwah, 4/380, "Beliau berkata, 'Hasan', dan dishahihkan oleh 
al-Hakim, 1/ 46, dan hadits ini memang sebagaimana yang dikatakan oleh 
at-Tirmidzi. Saya telah mentakhrijnya dalam Ghayah al-Maram, no. 376." 



~1aos, Dari Anas ~, dari Nabi~, beliau bers~bda, 
,, "' 0 J US""" ~ ..... 0 ..... 0 ~ 0 I , .,...a,,... • I ..... ,,,,, ~ ,.,.. •" \. • A......... " . ~v.·vu ~ i.:ro_J 

11 Penghapus ( dosa ghibah) bagi orang yang telah kamu 
gunjingkan adalah kamu memohonkan ampun untuknya. 11 

Diriwayatkan oleh al-Harits bin Abi Usamah dengan sanad dhaif. 2335 

~1309, Dari Aisyah ~, beliau berkata, Rasulullah~ bersabda, 

. , . __:i\ 11~1 "11 j I J\;,:'\\ { -: 0 t 
~ ..... ~ ..... ·:t ~ 

110rang yang paling dibenci oleh Allah adalah orang yang 
sangat memusuhi lagi menentang. 11 

Diriwayatkan oleh Muslim. 2336 

2335 Maudhu~ Diriwayatkan oleh al-Harits bin Abi Usamah, 2/974 ~awa'id). 
Syaikh kami berkata dalam adh-Dha'ifah, 4/28, "Saya katakan, Anbasah 
(bin Abdurrahman al-Qurasyi, al-Wustha min al-Atba) ini dikatakan oleh al
Bukhari, 'Dia adalah seorang yang suka menghilangkan hadits.' Abu Hatim 
berkata, 'Dia pemah memalsukan hadits .. .'." 
Saya katakan, Dan lafazhnya dalam riwayat al-Harits berbunyi, 

0 O ,, 0 _. 0 O J, "--

_6,\ . ct_;;~·; 0i ....,~ ~I o'lli' • -.;-, , ; ., , J 

"Kafarat menggunjing orang adalah engkau memintakan ampunan untuk 
orang yang engkau gunjingkan." 

2336 Diriwayatkan oleh Muslim, 4/2054. 



"Berpegang teguhlah kalian kepada kejujuran, karena se
sungguhnya kejujuran itu menunjukkan kepada kebaikan, dan 
sesungguhnya kebaikan itu menunjukkan kepada surga. Dan 
selama seseorang itu selalu jujur dan berusaha keras untuk jujur, 
hingga (akhirnya) dia pun ditetapkan di sisi Allah sebagai se
orang yang jujur. Dan jauhilah sikap dusta, karena sesungguh
nya dusta itu menunjukkan kepada kekejian, dan sesungguhnya 
kekejian itu menunjukkan kepada neraka. Dan selama seseorang 
itu selalu berdusta dan berusaha keras untuk berdusta, hingga 
(akhirnya) dia pun ditetapkan di sisi Allah sebagai seorang pen
dusta.11 Muttafaq 'alaih.2337 

2337 Diriwayatkan oleh al-Bukhari, 8/30; dan Muslim, 4/2013, dan lafazh ini ada-



~1311~ Dari Abu Hurairah ., bahwasanya Rasulullah ~ ber
sabda, 

"Jauhilah prasangka, karena sesungguhnya prasangka itu 
merupakan pembicaraan yang paling dusta. 11 Muttafaq 'alaih.2338 

"Rasulullah ~ telah bersabda, 'Hindarilah duduk-duduk 
di jalan-jalan.' Mereka berkata, 'W ahai Rasulullah, kami tidak 
memiliki jalan (alternatif) dari duduk di tempat-tempat duduk 
kami, di mana kami bisa berbincang-bincang di sana.' Beliau 
bersabda, 'Adapun jika kalian enggan (meninggalkannya), maka 
berilah jalan itu haknya.' Mereka berkata, 'Apa haknya?' Beliau 
menjawab, 'Menundukkan pandangan mata, mencegah gang
guan, menjawab salam, beramar ma'ruf dan nahi mungkar'. 11 

Muttafaq 'alaih. 2339 

~1313~ Dari Mu'awiyah ., beliau berkata, Rasulullah ~ ber
sabda, 

"Barangsiapa yang Allah menghendaki kebaikan padanya, 
niscaya Dia menjadikannya paham di dalam masalah agama. 11 

Muttafaq 'alaih. 2340 

lah miliknya. 
2338 Takhrijnya telah disebutkan pada no. 1280. 
2339 Diriwayatkan oleh al-Bukhari, 8/63; dan Muslim, 3/1675. 
2340 Diriwayatkan oleh al-Bukhari, 1/27; dan Muslim, 2/719. 



~1314, Dari Abu ad-Darda' ~, beliau berkata, Rasulullah ~ 
bersabda, 

J O J 0~ O .,,,. 

• * l'J I . 0 ., ~ I~': I . 1-=-~ I I , ~ ,:. 0 :. ~ l; 
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11Tidak ada sesuatu pun di dalam timbangan (amal) yang 
lebih berat daripada akhlak yang baik. 11 

Dirlway.d:kan oleh Abu Dawud dan at-T':mnidzi, dan beliau meoshahib
kaonya. 2341 

~1315, Dari Ibnu Umar ~, beliau berkata, Rasulullah ~ ber
sabda, 

. · t.:.:':11 -: ~di y *, ~ * 
11Malu itu bagian dari iman. 11 Muttafaq 'alaih. 2342 

~1316, Dari Abu Mas'ud ~, beliau berkata, Rasulullah~ ber
sabda, ., ; 

.c.-Ll, l; 0

-= 
0 ~ :: .:: ~I ISi :J; ·~1 o~I ~ ~ ., WI 1Y;i ~ q I ; ~ ~ r ~ '.J ; • i, ~ i..r 'J ; u~ 

11Sesungguhnya di antara hal yang diketahui manusia dari 
ucapan kenabian yang pertama adalah: Apabila kamu tidak 
malu, maka perbuatlah apa saja yang kamu kehendaki. 11 

Dirlwayatkan oleh al-Bukharl.2343 

2341 Shahih: Diriwayatkan oleh Abu Dawucl, 4/253; clan at-Tirmiclzi, 4/362, 363. 
Syaikh kami berkata clalam ash-Shahihah, 2/535, "Saya katakan, Ini aclalah 
sanad yang shahih, clan telah clishahihkan oleh lbnu Hibban, no. 1921." 

2342 Diriwayatkan oleh al-Bukhari, 1/12; clan Muslim, 1/63. 
2343 Diriwayatkan oleh al-Bukhari, 8/35. 



-~u;_~~J, ~ e~~ J 0~ 
"Orang Mukmin yang kuat itu lebih baik dan lebih dicintai 

Allah daripada orang Mukmin yang lemah. Dan pada masing
masing terdapat kebaikan. Berantusiaslah untuk mendapatkan 
apa saja yang berguna bagimu, dan mintalah pertolongan kepada 
Allah, serta janganlah bersikap lemah. Jika kamu ditimpa se
suatu, maka janganlah mengatakan, 'Kalau saja saya melaku
kan2344 ( demikian), niscaya akan begini dan begitu.' Akan tetapi 
katakanlah, 'Allah telah menakdirkan (hal ini), dan apa saja yang 
Dia kehendaki, pasti Dia lakukan.' Sebab ungkapan 'kalau saja', 
dapat membuka pekerjaan setan." Diriwayatkan oleh Muslim..2345 

~1318}> Dari Iyadh bin Himar ., beliau berkata, Rasulullah ~ 
bersabda, 

~ ,,,, ~ (i~ ,,,,. ~; ~,,,,, 

~lfi. 'lj ,~\Jc,'.;.;.\ (p. '1 j;- ~J,\y 01 =~l ~jl ~\ 0l 
-~tjc 

"Sesungguhnya Allah telah mewahyukan kepadaku, 'Hen
daklah kalian bersikap tawadhu', hingga seseorang (dari kalian) 
tidak berbuat zhalim terhadap orang lain, dan seseorang ( dari 
kalian) tidak berbangga diri terhadap orang lain'." 

Diriwayatkan oleh Muslim. 2346 

~1319}> Dari Abu ad-Darda'., dari Nabi ~' beliau bersabda, 
0 l ,,,,. 0 t ,,,,, ....... , ........ 'I ,,,,,, 0,,,.. ..... , :::q I O ,,,, 0 ,,,,,. J<>1 I <I',,,,. 0 -=- t\ 0 • I . 0 0 ,,,,. -.,J,,,,. 0 ,,,,. 

o,,_.o I....A.) /> AJ \,;.J ,i n - Ci • ...C. ~ .) ,~ \.) ~ , .o ...C •...C. .) , • ..,.o 
• ,_. ...... \ _;r .. _) :.~_., LT :) ~ .. ;. __....... ~_;-;,, U- :) u· 

"Barangsiapa yang membela kehormatan saudaranya tanpa 
sepengetahuannya, niscaya Allah melindungi wajahnya dari api 
neraka pada Hari Kiamat." 

2344 Dalam naskah B dan C tercantum, 1ls'., \JS ,:i8' 1.ls ,! i.; "Aku melakukan demi
kian, maka akan demikian dan demikian", namun saya tidak mencantum
kannya di sini karena ia menyelisihi apa yang tercantum dalam naskah Adan 
Shahih Muslim. 

2345 Diriwayatkan oleh Muslim, 4/2052. 
2346 Diriwayatkan oleh Muslim, 4/2199. 



Diriwayatkan oleh at-Tirmidzi, dan beliau menllainya hasan. 2347 Dan 

Ahmad memiliki rlwayat yang senada dengannya darl hadits Asma' binti 
Yazid.2348 

~1320~ Dari Abu Hurairah •, beliau berkata, Rasulullah ~ ber
sabda, 

..<! ~ 0 l {i e'!Y \_;j '~ ~Lr~ 1¥ ~1 ~13 \_;j ,~\.; ~ JJ~ ,!.~~ \_; 

.[~I] Wj 11 ~ ~J 
"Sedekah itu tidak mengurangi harta, dan tidaklah Allah 

menambah pada seorang hamba dengan pemberian maaf(nya), 
melainkan kemuliaan. Dan tidaklah seseorang bersikap tawadhu' 
(rendah diri) karena Allah, melainkan pasti [Allah]2349 meninggi
kannya." Diriwayatkan oleh Muslim. 2350 

~1321~ Dari Abdullah bin Salam•, beliau berkata, Rasulullah 
~bersabda, 

l_;L,j 'f\;J;J\ Wb 'fb-~~I \J4j ,f j.:j\ ~Ji t~WI ~f ½ 
. ~ill-II ii jj /D 'WI" 1·i1L ~ . . '.r- ta ~-- ~ ~ ~ • ,~ , ' , , 

"Wahai manusia! Sebarkanlah salam, jalinlah silaturahim, 
dan berikanlah makanan, serta shalatlah di malam hari sedang
kan manusia dalam keadaan tidur, niscaya kalian masuk surga 

2347 Shahih Jighairihi. Diriwayatkan oleh at-Tirmidzi, 4/327. Syaikh kami ber
kata dalam Ghayah al-Maram, hal. 247, "At-Tirmidzi berkata, 'Hadits hasan.' 
Saya katakan, Hadits ini memang sebagaimana yang beliau katakan, insya 
Allah .... " Kemudian syaikh kami menyebutkan beberapa syahid baginya. 

2348 Shahih Jighairihi. Diriwayatkan olfh Ahmad, 6/ 461, clan la:(azhnya adalah, 
-< .- 0 t., J, _, Iii _. ,.. 0 j;:. .,, _, 

. 81 ~ ~ .JI 4111 I::. lA;. .J\S t;;;JL, ~I -~t : , ..:_.~ : , ~ ~ , - , iJ'"" ,._, ; ,_, r,-- ,y- . rY' 
"Barangsiapa yang melindungi, daging saudaranya dari gunjingan, maka Allah 
pasti membebaskannya dari api neraka." 
Sanadnya dhaif; akan tetapi ia dishahihkan oleh syaikh kami dalam Ghayah 
al-Maram, hal. 246 karena adanya beberapa syahid baginya. 

2349 Tambahan dari naskah B clan C, clan itu sesuai dengan lafazh yang terdapat 
dalam Shahih Muslim, serta terdapat juga dalam naskah A. hanya saja pe
nyalin naskah A menghapusnya. 

2350 Diriwayatkan oleh Muslim, 4/2001. 



dengan selamat." 
Diriwayatkan oleh at-Tirmidzi, dan beliau meoilaJnya shahih.2351 

"Rasulullah ~ telah bersabda, 1Agama itu adalah nasihat. 1
· 

Tiga kali.2352 Kami bertanya, 1Untuk siapa, wahai Rasulullah?1 

Beliau bersabda, 1Untuk Allah, untuk KitabNya, untuk Rasul
Nya, untuk para pemimpin kaum Muslimin, dan kaum Mus
limin secara umum1 

•
11 Dirlwayatkan oleh Muslim. 2353 

~ 1323~ Dari Abu Hurairah ., beliau berkata, Rasulullah ~ ber
sabda, 

,o , ,..,o _,. ,,,.,o~ 
. "l~j I ~ • , ,, ~\, r,, ~:: g\ I.:__~~ ,.:<"\ 
~ ~_) ,, i..,;,_JA-) • ~ " ~ 

"Sesuatu yang paling banyak memasukkan (manusia) ke 
surga adalah takwa kepada Allah dan akhlak yang baik. 11 

Dirlwayatkan oleh at-Tirmidzi, dan disbahihkan oleh al-Hakim. 2354 

~1324~ Juga dari beliau (Abu Hurairah •), beliau berkata, Ra
sulullah ~ bersabda, 

l ~ ,,,,, ,,,,, 
,, • ~ • J ~ • J • ,- ,,j ~· ,, ~J ,,, 0 I ,, \fl\ ':' • J ,,:: ,t O J ~, 
~ 4f::::,,4 a"'•_.,.,, IQ' l<>.-4\.), .,.i\,;,J U~ ) ~ . I ,, I "-- ,, .J --J :.. V '..T-- I~ -!; 

2351 Shahih: Diriwayatkan oleh at-Tirmidzi, 4/652. Syaikh kami berkata dalam 
ash-Shahihah, 2/113, "Al-Hakim berkata, 'Shahih berdasarkan syarat al-Bu
khari dan Muslim.' Saya katakan, Dan adz-Dzahabi menyepakatinya, dan 
hadits ini memang sebagaimana yang mereka berdua katakan." 

2352 Ini tidak terdapat dalam ash-Shahih berdasarkan apa yang dinyatakan oleh 
az-Zuhairi. 

2353 Diriwayatkan oleh Muslim, 1/7 4. 
2354 Hasan: Diriwayatkan oleh at-Tirmidzi, 4/363; dan al-Hakim, 4/324. Syaikh 

kami berkata dalam ash-Shahihah, 2/669, "Saya katakan, Sanadnya hasan; 
karena Yazid (bin Abdurrahman bin al-Aswad, al-Wustha min at-Tabi'in) ini 
telah dinyatakan tsiqah oleh Ibnu Hibban dan al-Ijli (w. 261 H), serta sejumlah 
orang telah meriwayatkan darinya." 



, 0 O 

-~l~j~JI 
"Sesungguhnya kalian tidak akan bisa mencukupi (kebu

tuhan) manusia dengan harta kalian, akan tetapi hendaklah wa
jah berseri-seri dan akhlak baik dari kalian mencukupi mereka." 

Diriwayatkan oleh Abu Ya1a, dan dishabibkan oleh al-Hakim.2355 

~13253'> Juga dari beliau (Abu Hurairah •), beliau berkata, Ra
sulullah ~ bersabda, 

.~_µ1 H~ ~_µ1 
"Seorang Mukmin itu adalah cermin bagi2356 orang Mukmin 

(lainnya)." Diriwayatkan oleh Abu Dawud dengan sanad basan. 2357 

~13263'> Dari Ibnu Umar ~, beliau berkata, Rasulullah ~ ber
sabda, 

'1 ° J1 • .V\\ -: (Jo,: 
0

, \S\ le', , 0 
,-,_ ,- \i.J\ ~~ 0 J1 ~ ~'i\ l?-- ~.r-' ~ __j::>- ~ u J}'A:.) ~ ; " l?-- ~.r-' 

: , 1si 1;.., • -- '1-- -- \i.l1 ~~ ~ u..lr'2: .J~ -- " 

"Orang Mukmin yang berbaur dengan masyarakat dan 
bersabar dalam menghadapi gangguan mereka itu lebih baik 

2355 Hasan Ugbairihi. Diriwayatkan olehAbu Ya1a, 11/428; dan al-Hakim, 1/124, 
dan lafazh ini adalah miliknya. 
Saya katakan, Sanadnya dhaif sekali, padanya terdapat Abdullah bin Sa'id 
(al-Maqburi, Kibar al-Atba'), seorang yang ditinggalkan haditsnya, sebagai
mana dikatakan oleh syaikh karni dalam adh-Dha'ifah, 2/95, akan tetapi dia 
tidak sendirian dalam meriwayatkan hadits ini, karena dia telah dimutaba'ah 
(didukung), sebagaimana dalam Kasyf al-A.star 'an Zawa 'id al-Bazzar milik 
al-Haitsami, 2/408. Kemudian saya melihat dalam manuskrip kitab Dha'if 
al-Jami' milik syaikh kami tercantum kata 'Hasan', dan beliau menyuruh 
memindahkannya ke dalam Shahih al-]ami', dan demikian juga yang beliau 
lakukan dalam Shahih at-Targhib, 3/13. Hadits ini dihasankan oleh al-Hafizh 
dalam al-Fath, 10/459." 

2356 Dalam nask.ili C tercantum, ~ ifr "cermin saudaranya", dan ini tidak ter
dapat dalam as-Sunan. 

2357 Hasan: Diriwayatkan oleh Abu Dawud, 4/280. Syaikh kami berkata dalam 
ash-Shahihah, 2/596, "Saya katakan, lni adalah sanad yang hasan, sebagai
mana dikatakan oleh al-Iraqi dalam Takhrij al-Ihya ', 2/160 dan disetujui oleh 
al-Mundziri." 



daripada orang Mukmin yang tidak berbaur dengan masyarakat 
dan tidak bersabar dalam menghadapi gangguan mereka. 11 

Diriwayatkan oleh lbnu Majah dengan sanad hasan, clan hadits ini ada 
di da1am riwayat at-Tirmidzl, hanya saja beliau (at-Tirmidzi) tidak menyebut

kan nama sahabat (yang meriwayatkannya).2358 

~1327~ Dari Ibnu Mas1ud ., beliau berkata, Rasulullah ~ ber
sabda, 

11Ya Allah2359, Engkau telah membuat indah bentuk rupaku, 
maka perindahlah juga akhlakku. 11 

Diriwayatkan oleh Ahmad, clan dinyatakan shahih oleh lbnu Hibban. 2360 

2358 Shahih: Diriwayatkan oleh lbnu Majah, 2/1338; dan at-Tirmidzi, 4/662. 
Syaikh kami berkata dalam ash-Shahihah, 2/614, "Saya katakan, Dalam 
takhrij ini terdapat beberapa perkara: Pertama, bahwa lafazh ini bukanlah 
milik Ibnu Majah dan bukan pula milik at-Tirmidzi. Adapun yang pertama 
(Ibnu Majah), maka hadits ini terdapat P,adlli}ya dengan susunan redaksi ini, 
nam~n deng~ me?g~akan lafazh, 1;,;-i ~~ 'lebih besar pahala~~a: seba~~ 
ganti lafazh, :r.>- 'lebih baik'. Adapun at-Tmrudzi, lafazhnya adalah, 0ts I~! µ1 01 
.i.Jl4 'Sesungguhnya orang Muslim, apabila dia bergaul ... .' Kedua, bahwa at: 
Trrmidzi meriwayatkan hadits ini dari jalan Syu'bah, dari Sulaiman al-A'masy, 
dari Yahya bin Watstsab, dari seorang Syaikh dari kalangan sahabat Nabi ~. 
saya menduganya dari Nabi ~. lalu beliau menyebutkan hadits tersebut, dan 
beliau berkata setelahnya, 'Ibnu Abi Adi -salah seorang syaikh at-Tirmidzi 
terkait hadits ini- [ash-Shughra min al-Atba', derajatnya tsiqah, w. 194 H] 
berkata, 'Syu'bah berpendapat bahwa syaikh tersebut adalah lbnu Umar.' 
Ketiga, bahwa sanadnya dalam riwayat lbnu Majah bukanlah hasan'." Kemu
dian syaikh kami menjelaskan bahwa dalam sanadnya terdapat Abdul Wahid 
bin Shalih (al-Wustha min Tabi' al-Atba), seorang yang tidak dikenal (majhul), 
sebagaimana dikatakan oleh al-Hafizh dalam at-Taqrib. Akan tetapi, dia tidak 
sendirian dalam meriwayatkan hadits ini, karena dia telah dimutaba'ah pada 
riwayat al-Bukhari dalam al-Adab [al-Mufrad], no. 388 dengan sanad yang 
shahih. 

2359 Demikian yang tercantum dalam naskah A, al-Musnad, dan lbnu Hibban, 
sedangkan dalam naskah B dan C tercantum, ~ "sebagaimana", dan dalam 
naskah B tercantum, ..:..;.!;.. sebagai ganti, ~i, dan ini merupakan suatu 
riwayat milik Ibnu Hibban. 

2360 Shahih: Diriwayatkan oleh Ahmad, 1/ 403; dan Ibnu Hibban, 3/239; serta 
dishahihkan oleh syaikh kami dalam al-lrwa ', 1/115, dan beliau menyebut
kan syahid baginya dari hadits Aisyah dengan sanad yang shahih. 



~1328, Dari Abu Hurairah ., beliau berkata, Rasulullah ~ ber
sabda, 

,,,,,. ,,,,,. ,,,,,, --;. l ,J, 

-~\~~~. ~ cS~j ~)"S ~~~Eu\ :tLl~~\ J~ 
"Allah 81:¥i berfirman, 'Aku (selalu) bersama hambaKu se

lama dia mengingatKu dan selama kedua bibimya bergerak de
ngan (menyebut Nama)Ku'." 

Diriwayatkan oleh lbnu Majah, dan dinyatakan shahih oleh Ibnu 

Hibban, serta al-Bukhari menyebutkannya secara mu'aJJaq.2361 

~1329, Dari Mu'adz bin Jabal ., beliau berkata, Rasulullah ~ 
bersabda, 

l 0 l ,,,,,. ~~ -

.~\ _f °? ~ ~\ ~\~ ~ ~ ~\ ")l:.c. f~I ~I Y, ~ 
"Tidaklah anak Adam (manusia) melakukan suatu amalan 

yang lebih menyelamatkannya dari azab Allah daripada (amal) 
dzikrullah." 

Dirlwayatkan oleh lbnu Abi Syaibah dan ath-Thabrani dengan san.ad 
hasan.2362 

2361 Shahih lighairihi Diriwayatkan oleh lbnu Majah, 2/1246; Ibnu Hibban, 
3/97; dan al-Bukhari secara mu'allaq, 9/187. Syaikh kami berkata dalam 
Shahih at-Targhib, 2/203, "Shahih lighairihi." 

2362 Shahih Jigbairihi Diriwayatkan oleh lbnu Abi Syaibah, 6/57; dan ath-Tha-



~1 aao, Dari Abu Hurairah ., beliau berkata, Rasulullah ~ ber
sabda, . ,... 

J ;O ,,,., i,1J l (?Jo o (i',,,,. ,,,,,, 
JJ!,...:.':',... ",... ._,l,...1\2363''!~,... ''\ o. -:11\ ':'•J .,...l"'I"~ l'o"~,... I,... 
~-•.,,C.41 '~J\.4.1 ~ ) o..J ~ , '" ~ ~ ~~ \.0 .. .,, _,/ ,... \ .., ~ ,,,,. .. ,,,.. V_,1.., " ,... • \...T' • 

l J ,...f:,,... J O 

.~~ ~ ~\ ~y) ~j ,~,\ 

11Tidaklah suatu kaum duduk di suatu majelis di mana me
reka berdzikir kepada Allah di dalamnya, melainkan (pasti) para 
malaikat mengelilingi mereka, rahmat menyelimuti mereka, dan 
Allah menyebut-nyebut mereka di hadapan para malaikat yang 
ada di sisiNya. 11 Diriwayatkan oleh Muslim. 2364 

~1331, Juga dari beliau (Abu Hurairah •), beliau berkata, Ra
sulullah ~ bersabda, 

:; t ,,.. l JI:' 0 ,,,,,, 0 {i 

Sf{ :J~ '~ c?I Jc ~ ~j ,~\ I_,~-½ ~ 1~ f _ji ~ \; ,,... 
0 ,... ""t:..il\,,,,. o_.- e,,,,,, 0 ,,,,,, : 1' ~ \C. .~ ",... i Y.. o_;->-~ 

11Tidaklah suatu kaum duduk di suatu tempat duduk di 
mana mereka tidak mengingat Allah2365 dan tidak bershalawat 
kepada Nabi ~, melainkan pasti ia akan menjadi penyesalan 
atas mereka pada Hari Kiamat. 11 

Dirlwayatkan oleh at-Tumidzi, clan beliau berkata, "(Hadits) hasan. 02366 

brani dalam al-Kabir, 20/166. 
Saya katakan, Dalam sanadnya terdapat seorang yang dhaif, akan tetapi 
hadits ini memiliki jalan lain dalam riwayat Ahmad dan yang lainnya, dan ia 
juga memiliki beberapa syahid. Oleh karena itu, syaikh kami berkata dalam 
Shahih at-Targhib, 2/204, 205, "Shahih lighairihi." 

2363 Dalam naskah A tercantum, r-t ..:...1... "mengelilingi mereka". 
2364 Diriwayatkan oleh Muslim, 4/2074, dan lafazhnya, ... kl.:,_;)'~ f j ~ ~ "Tidak

lah suatu kaum duduk sambil berdzikir kepada Allah .... " 
2365 Dalam naskah C tercantum, ~ "di dalamnya". 
2366 Shahih: Diriwayatkan oleh at-Tirmidzi, 5/ 461, dan dishahihkan oleh syaikh 

kami dalam ash-Shahihah, 1/156. 
Catatan penting: Lafazh hadits ini dalam riwayat at-Trrmidzi adalah, 

,.. 0 .... ,,, ,, ... ,. ~ ,.. ,, !, ,, ,l. ,J ~ ,, ,, ... 

.. W. 01,9 ,;;,· ! ,,1.;. 0\5 ~I • • · \,:.. 1 ·1 -:..~ ! I' ci ~I I ,<J, ! I ~ • •• -1.:.... Ll 
, ,r, ~ ~ r ~~~· --s- ~ r--' ,., --'.r • r , · P, ~ 

·H3 ~ .,\j ~µ ~~ 



~1332~ Dari Abu Ayyub ~, beliau berkata, Rasulullah ~ ber
sabda, 

~j ,ci1 '3j ~\ :J ,:J ~~ ~ ~~j Zul ~l ~l ~ :Jti ~ 
, , , 

,,,,. 0~ ,,,,. ~ ~ ,,.. ,,,. , ,;J., ,,,,,,,, 

~j ~ v~·~·,\ ~~\ ~\ :;5 0~ 'S>~ ~ ,~~ ~~ J J, 
• \o ("'_~\ 
~ ~ 

"Barangsiapa yang mengucapkan, 'Tidak ada tuhan (yang 
berhak disembah) kecuali Allah semata, tidak ada sekutu bagi
Nya, Hanya milikNya kerajaan (semesta ini) dan segala puji 
hanya baginya, dan Dia Mahakuasa atas segala sesuatu,' sepu
luh kali, maka dia seperti orang yang telah memerdekakan em
pat budak sahaya dari anak Isma'il ~." 

Muttafaq 'alaih. 2367 

~1333~ Dari Abu Hurairah ~, beliau berkata, Rasulullah ~ ber
sabda, 

cJ~ 0~ '~¼~ ~ ~ '~ .u4 '!~j ~\ 0~ :Jti ~ 

"Tidaklah suatu kaum duduk pada suatu majelis di mana mereka tidak ber
dzikir kepada Allah di dalamnya dan tidak bershalawat kepada Nabi mereka, 
melainkan pasti hal itu akan menjadi penyesalan bagi mereka. Maka jika 
Dia berkehendak, niscaya Dia menyiksa mereka; dan jika Dia berkehendak, 
niscaya Dia mengampuni mereka." 
Adapun lafazh yang dibawakan oleh al-Hafizh, maka itu terdapat dalam riwa
yat Ahmad, 2/ 463 dan sanadnya shahih, sebagaimana dikatakan oleh syaikh 
kami dalam ash-Shahihah, 1/158. 

2367 Diriwayatkan oleh al-Bukhari, 8/106; dan Muslim, 4/271-272. 
Saya katakan, Kalau saja al-Hafizh menisbatkan hadits ini kepada Muslim 
saja, maka itu lebih baik, karena hadits ini disebutkan dalam riwayat al-Bu
khari secara ringkas, dan dengan lafazh, Bj "hamba sahaya" sebagai ganti 
lafazh, cfil "empat", dan hadits ini dengan-~enggunakan lafazh 9j "hamba 
sahaya" adalah syadz, sebagaimana dikatakan oleh syaikh kami dalam Shahih 
al-]ami' dan beliau menukilnya dari al-Hafizh dalam al-Fath_, kemudian saya 
melihat al-Hafizh berkata dalam al-Fath., 11/202, 'Demikianlah al-Bukhari 
menyebutkannya secara ringkas dan Muslim membawakannya'." 



"Barangsiapa yang membaca, 'Mahasuci Allah dan dengan 
memujiNya' seratus kali, niscaya dihapuskan darinya dosa-dosa
nya, sekalipun banyaknya seperti buih di la utan." 

Muttafaq 'alaih. 2368 

4{13343'> Dari Juwairiyah binti al-Harits [~]2369 (istri Nabi ~), 
beliau berkata, Rasulullah ~ pernah bersabda kepadaku, 

,, 0 0 ; ;:: 0 ,,,,. ~,o,:_.Q ~--\ {o, .. 1? \,,. o,; , _jl 1--1<""' ,,.,,.., ,l_.o,,. '- 1? jj_l 
•• M • p_ ...\,;...o ~ \,.o-) ~· Ul...O .,!J..\.,u ~ • ~ _) r M ; ;. '-d.J t# ; C:!..J ; • 

"Sungguh aku telah berdzikir sesudah (keluarku dari sisi)
mu dengan empat kalimat yang kalau sekiranya ditimbang dengan 
apa yang kamu baca pada hari ini, niscaya lebih berat timbangan
nya, yaitu: 'Mahasuci Allah dan dengan memujiNya sebanyak 
jumlah makhlukNya, seukuran kadar ridha diriNya, dan seberat 
timbangan ArasyNya, serta semelimpah tinta kalimatNya'." 

Dirlwayatkan oleh Muslim. 2370 

<1{13353'> Dari Abu Sa'id al-Khudri ., beliau berkata, Rasulullah 
~bersabda, 

:'-:J..r /~<'t iur ,4)1 -= ~-- ,iu1 ~1 ~1 'i :~\3..~I ~wtJ\ !J '.fr- !J ; ~ • JJ t t ; M/ • 

' ~ ,,,,,,, ,,,,,, .,,,, .,,,, ' 
-~U i\ i'"M i" J0
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"(Kalimat dan amal) yang kekal lagi shalih adalah, 'Tidak 
ada tuhan (yang berhak disembah) kecuali Allah, Mahasuci Allah, 
Allah Mahabesar, segala puji bagi Allah, dan tidak ada daya dan 
tidak ada kekuatan kecuali dengan (kehendak) Allah'." 

2368 Diriwayatkan oleh a1-Bukhari, 8/107; dan Muslim, 4/2071. 
2369 Tambahan dari naskah C. 
2370 Diriwayatkan oleh Muslim, 4/2090. 



Diriwayatkan oleh an-Nasa'i, dan dinyatakan shahih oleh lbnu Ht"bban 
dan al-Hakim..2311 

~1336, Dari Samurah bin Jundub ., beliau berkata, Rasulullah 
~ bersabda, 

.ci.1-- ,~1-: ~ =~Ji; ~ .. l j)& { -- 'I /--·t .i.ti J--1 "%J1 ~t !J.- ~. ·~:. ~ (:!_.J .- ~~ • 
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"Bacaan dzikir yang paling dicintai oleh Allah ada empat, 
tidak membahayakanmu dengan yang mana saja engkau mulai, 
yaitu: Mahasuci Allah, segala puji bagi Allah, tidak ada tuhan 
(yang berhak disembah) kecuali Allah, dan Allah Mahabesar. 11 

Diriwayatkan oleh Muslim. 2372 

~1337, Dari Abu Musa al-Asy'ari ., beliau berkata, Rasulullah 
~bersabda, 
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2371 Hasan Jighairihi Diriwayatkan oleh an-Nasa'i dalam al-Kubra; lbnu Hibban, 
3/121; dan al-Hakim, 1/512; serta didhaifkan oleh syaikh kami dalam Dha'if 
Mawarid Ibni Hibban, hal. 193, dan beliau mengomentari orang yang meng
hasankannya karena adanya syahid baginya, beliau berkata, "Akan tetapi, 
mereka menyebutkan suatu syahid baginya secara ringkas dengan lafazh, 

. ..:.,t;.JWJ\ ..:.,Lil.JI ,,ii ~1- ~I '11 J1 'i, ~ k;.J\, ~I 0~ , .,. r.' _J ~ ~ _J,, _J, • 

'Mahasuci Allah, segala puji bagi Allah, tidak ada tuhan (yang berhak disem
bah) kecuali Allah, dan Allah Mahabesar, adalah amalan yang kekal dan 
shalih.' 
Dan berdasarkan hal itu, dalam cetakan al-Mu'assasah untuk al-Mawarid 
tercantum, 'Hasan: Diriwayatkan oleh lbnu Hibban, no. 840'. Mereka tidak 
memperhatikan dengan berwaspada diri bahwa syahid tersebut khusus 
untuk syahadat yang sempuma; karena padanya tidak ada dua ujung hadits 
tersebut. Seringkali mereka dan yang lainnya dari kalangan para pemula 
terjatuh dalam kesalahan seperti ini." 
Saya katakan, Dan lafazh yang dibawakan oleh penulis memiliki banyak 
syahid, di antaranya terdapat dalam al-Musnad dari hadits Utsman, 1/71. 
Silahkan lihat ash-Shahihah, no. 3264. 

2372 Diriwayatkan oleh Muslim, 3/1685. 
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"Wahai Abdullah bin Qais (Abu Musa), maukah aku tunjuk

kan kepadamu salah satu harta simpanan surga? Yaitu, 'Tidak 
ada daya dan tidak ada kekuatan, kecuali dengan (kehendak) 
Allah1 

•
11 Muttafaq 'alaih. 2373 

An-Nasa'i menambahkan, 

"Dan tidak ada tempat berlindung dari (azab) Allah kecuali 
(bersandar) kepadaNya. 112374 

~1338~ Dari an-Nu1man bin Basyir ~, dari Nabi ., beliau ber
sabda, 

11Sesungguhnya doa itu adalah ibadah. 11 

Dirlwayatkan oleh Imam yang Em.pat, dan dinyatakan shabih oleh at
Tirmidzi. 2375 

Dan beliau memiliki (riwayat) dari Anas [secara marfil]2376 

dengan lafazh, 

11Doa adalah otak (inti) ibadah. 112377 

2373 Diriwayatkan oleh al-Bukhari, 5/170 dan 8/102; dan Muslim, 4/2076-2077. 
2374 Dhaif: Diriwayatkan oleh an-Nasa'i dalam al-Kubra, 6/97 dari hadits Abu 

Hurairah. Syaikh kami berkata dalam ash-Shahihah, 4/35, "Saya katakan, 
Menurut saya, tentang shahihnya tambahan tersebut pada hadits ini perlu 
dikaji ulang; karena Abu Ishaq, yaitu as-Sabi'i, hafalannya campur aduk, ke
mudian juga dia adalah seorang mudallis dan dia telah meriwayatkan hadits 
ini dengan ungkapan 'an'anah." 

2375 Shahih: Diriwayatkan oleh Abu Dawud, 2/76; an-Nasa'i dalam al-Kubra, 
6/ 450; at-Tirmidzi, 5/211; dan Ibnu Majah, 2/1258; serta dishahihkan oleh 
syaikh kami sebagaimana dalam Hidayah ar-Ruwah, 2/ 409. 

2376 Tambahan dari naskah C. 
2377 Dhaif: Diriwayatkan oleh at-Tirmidzi, 5/ 456. Syaikh kami berkata sebagai

mana dalam Hidayah ar-Ruwah, 2/409, "Sanadnya dhaif; padanya terdapat 



Dan beliau memiliki (riwayat) dari Abu Hurairah yang di
riwayatkan secara marfu', 

.~\c:1J\ ~ ;u, Jc f }i !~ ~ 
11Tidak ada sesuatu pun yang lebih mulia di sisi Allah dari

pada doa. 11 Dinyatakan shahih oleh lbnu llibban clan al-Hakim. 2378 

~1339" Dari Anas •, beliau berkata, Rasulullah * bersabda, 

-~J 1 ~~i\J ½:',;~, &. ~\c:1J1 
11Doa di antara adzan dan iqamat itu tidak akan ditolak. 11 

Dirlwayatkan oleh an-Nasa 'i dan lainnya. serta dinyatakan shahih oleh 
lbnu llibban dan lainnya. 2379 

~ 1340, Dari Salman•, beliau berkata, Rasulullah * bersabda, 

11Sesungguhnya Rabb kalian itu Maha Pemalu lagi Maha 
Pemurah, Dia malu kepada hambaNya, apabila seorang hamba 
mengangkat kedua tangannya kepadaNya, untuk mengembali
kan keduanya dalam keadaan kosong. 11 

Diriwayatkan oleh Imam yang Einpat, kecuali an-Nasa 'i, dan dinyata

kan shahih oleh al-Hakim. 2380 

Ibnu Lahi'ah, dan dia seorang yang hafalannya jelek. Dan yang shahih dalam 
lafazh hadits ini adalah lafazh yang sebelumnya." 

2378 Hasan: Diriwayatkan oleh at-Tirmidzi, 5/ 455; Ibnu Hibban, 3/151; dan al
Hakim, 1/ 490. Syaikh kami berkata sebagaimana dalam Hidayah ar-Ruwah, 
2/ 409, "Beliau [yakni at-Tirmidzi] berkata, 'Hasan gharib.' Saya katakan, 
Hadits ini memang sebagaimana yang beliau katakan, dan lmran adalah 
seorang yang hasan haditsnya menurut pandangan saya .... " 

2379 Shahih: Diriwayatkan oleh an-Nasa'i dalam a/,-Kubra, 6/23 dan Ibnu Hibban, 
4/594, serta dishahihkan oleh syaikh kami dalam al-lrwa ', 1/263, dan beliau 
mengutip pemyataan shahih dari al-Iraqi untuk sanad an-Nasa 'i. 

2380 Shahih: Diriwayatkan oleh Abu Dawud, 2/78; at-Trrmidzi, 5/556; Ibnu Majah, 
2/1271; dan al-Hakim, 1/497, 498; serta dishahihkan oleh syaikh kami seba-
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"Dahulu apabila Rasulullah ~ mengulurkan2381 (meng
angkat) kedua tangannya di dalam berdoa, maka beliau tidak 
menarik kembali keduanya hingga beliau mengusap mukanya 
dengan keduanya." 

Diriwayatkan oleh at-Tirmidzi. 2382 Dan ia mempunyai beberapa hadits 

penguat. di antaranya; hadits lbnu Abbas yang diriwayatkan oleh Abu Dawud 

(dan lainnya)2383 yang keseluruhannya memastikan bahwa ia merupakan 
hadits hasan. 2384 

~1342~ Dari lbnu Mas'ud ~, beliau berkata, Rasulullah ~ ber
sabda, 

.;~ d(;._ 0 ,,::kt ,t;\~;;\\,, .,, • WI J" ·t ~ I 
'-T ~ ~ ,, ~-- i~ <:A~ '.J u~ 

"Sesungguhnya manusia yang paling berhak (mendapat 
syafa'at)ku pada Hari Kiamat (nanti) adalah orang yang paling 
banyak bershalawat kepadaku." 

Diriwayatkan oleh at-Tirmidzi, dan dinyatakan shahih oleh lbnu 
ffibban. 2385 

gaimana dalam Hidayah ar-Ruwah, 2/413, dan beliau menyebutkan banyak 
syahid bagi hadits ini. 

2381 Dalam riwayat at-Tirmidzi tercantum, , 'j "mengangkat". 
2382 Dhaif jiddan. Diriwayatkan oleh at-Ti~dzi, 5/ 463. 

Saya katakan, Sanadnya lemah berdasarkan apa yang telah dijelaskan oleh 
syaikh kami dalam al-lrwa ', 2/178. 

2383 Tambahan dari naskah C. 
2384 Dhaif: Diriwayatkan oleh Abu Dawud, 2/79. Syaikh kami berkata dalam al

lrwa ', 2/179, "Saya katakan, 'Ini adalah sanad yang dhaif disebabkan tidak 
dikenalnya Hafsh bin Hasyim dan dhaifnya lbnu Lahi'ah, serta hadits ini 
tidak menjadi kuat dengan keseluruhan dua jalan periwayatan ini karena 
sangat dhaifnya yang pertama dari keduanya sebagaimana Anda lihat." 

2385 Dhaif: Diriwayatkan oleh at-Trrmidzi, 2/354; dan lbnu Hibban, 3/192. Syaikh 
kami berkata sebagaimana dalam Hidayah ar-Ruwah, 1/ 415, "Saya katakan, 
Sanadnya dhaif; padanya terdapat Abdullah bin Kaisan, dan dia adalah az-



~1343,. Dari Syaddad bin Aus*, beliau berkata, Rasulullah ~ 
bersabda, 
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"Penghulu istighfar adalah seorang hamba mengucapkan, 

'Ya Allah, Engkau adalah Rabbku, tidak ada tuhan (yang berhak 
disembah), kecuali Engkau. Engkau telah menciptakanku, se
dangkan aku adalah hambaMu, dan aku tetap pada perjanjian 
dan janjiMu semampuku. Aku berlindung kepadaMu dari ke
burukan apa saja yang telah aku lakukan. Aku mengakui ke
padaMu segala kenikmatan yang telah Engkau limpahkan ke
padaku, dan aku mengakui kepadaMu segala dosaku, maka 
ampunilah aku, karena sesungguhnya tidak ada yang dapat 
mengampuni dosa-dosa, kecuali Engkau'." 

Dirlwayatkan oleh al-Bukhari. 2386 

"Rasulullah ~ tidak pemah meninggalkan kalimat-kalimat 
berikut ketika memasuki sore dan pagi hari, 'Ya Allah, sesung-

Zuhri maula Thalhah bin Abdullah bin Auf, tidak ada yang menyatakannya 
tsiqah, kecuali Ibnu Hibban. Ibnu al-Qaththan berkata, 'Keadaannya tidak 
dikenal'." 

2386 Diriwayatkan oleh al-Bukhari, 8/83. 



guhnya aku memohon kepadaMu keselamatan pada agama, 
dunia, keluarga, dan hartaku. Ya Allah, tutuplah aurat-aurat 
(aib) diriku, amankanlah rasa takutku, dan peliharalah aku dari 
depan dan belakangku, dari kanan dan kiriku, serta dari atasku. 
Dan aku berlindung dengan keagunganMu dari (bahaya) di
bunuh secara tipu daya dari bawahku1

." 

Dirlwayatkan oleh an-Nasa'i dan Ibnu Majah, serta dinyatakan shahih 

oleh al-Hakim. 2387 

. . , 
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11Dahulu Rasulullah ~ senantiasa membaca, 1Y a Allah, se
sungguhnya aku berlindung kepadaMu dari hilangnya nikmat
Mu ( dariku), berpindahnya kesehatanMu ( dariku), datangnya 
azabMu secara tiba-tiba, dan semua murkaMu1

•
11 

Dirlwayatkan oleh Muslim. 2388 

~1346, Dari Abdullah bin Amr~, beliau berkata, 
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11Dahulu Rasulullah ~ selalu mengucapkan, 1Y a Allah, se

sungguhnya aku berlindung kepadaMu dari lilitan hutang, ke
menangan musuh, dan kegembiraan musuh (karena musibah 
yang menimpaku) 1

•
11 

Dirlwayatkan oleh an-Nasa'i, dan disbabibkan oleh al-Hakim.2389 

2387 Shahih: Diriwayatkan oleh an-Nasa'i dalam al-Kubra, 6/145; Ibnu Majah, 
2/1273; dan al-Hakim, 1/517-518. Syaikh kami berkata sebagaimana dalam 
Hidayah ar-Ruwah, 2/ 473, "Dishahihkan oleh al-Hakim dan adz-Dzahabi 
menyepakatinya, dan hadits ini memang sebagaimana yang mereka berdua 
katakan." 

2388 Diriwayatkan oleh Muslim, 4/2097. 



"Nabi ~ mendengar seorang lelaki mengucapkan (doa), 
1Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadaMu dengan ber
saksi bahwasanya Engkau adalah Allah, tidak ada tuhan (yang 
berhak disembah), kecuali Engkau Yang Maha Esa lagi Tempat 
bergantung (bagi segala sesuatu), yang tidak beranak dan tidak 
pula diperanakkan, dan tidak ada seorang pun yang setara de
nganNya.1 Maka beliau bersabda, 1Sungguh dia telah memohon 
kepada Allah dengan NamaNya yang jika Dia dimohon dengan
nya, niscaya Dia memberi, dan jika Dia diseru dengannya, nis
caya Dia mengabulkan1 .11 

Diriwayatkan oleh Imam yang Empat, dan dishahihkan oleh lbnu 
IDbban. 2390 

2389 Hasan: Diriwayatkan oleh an-Nasa'i, 8/268 dan al-Hakim, 1/531. Syaikh kami 
berkata dalam ash-Shahihah, 4/55, "Al-Hakim berkata, 'Shahih berdasarkan 
syarat Muslim.' Saya katakan, Huyay ini adalah seorang yang jujur, namun 
berpraduga salah, sebagaimana dalam at-Taqrib, sehingga dengan demikian 
sanadnya hasan." 

2390 Shahih: Diriwayatkan oleh Abu Dawud, 2/79; an-Nasa'i dalam al-Kubra, 
4/394; at-Tirmidzi, 5/515; Ibnu Majah, 2/1267; dan Ibnu Hibban, 3/173, 174. 
Syaikh kami berkata sebagaimana dalam Hidayah ar-Ruwah, 2/ 430, "Dan 
sanadnya shahih." 
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"Apabila Rasulullah ~ memasuki waktu pagi, beliau mem

baca, 'Ya Allah, kami memasuki pagi hari dengan (kekuasaan dan 
takdir)Mu, dan kami memasuki waktu sore dengan (kekuasaan 
dan takdir)Mu, kami hidup dengan (kekuasaan dan takdir)Mu, 
dan kami akan mati dengan (kekuasaan dan takdir)Mu, dan ke
padaMu-lah kebangkitan (kami).' Dan apabila beliau memasuki 
waktu sore, maka beliau mengucapkan seperti itu, hanya saja 
beliau mengatakan, 'Dan kepadaMu tempat kembali (kami)'. 11 

Diriwayatkan oleh Imam yang Empat. 2391 

~1349~ Dari Anas ~, beliau berkata, 

!£~' ~j ,i~.;. ~il\ ~ q1 ~j :• ,t, ~n ~\c~ ;st 0~ 
,,,, ., ~ 

·/jj\ y\~ Qj ,;_;:,~ 
"Doa Rasulullah ~ yang paling sering (beliau panjatkan) 

adalah, 'Ya Rabb kami, karuniakanlah kepada kami kebaikan di 
dunia dan kebaikan di akhirat, dan peliharalah kami dari azab 
neraka' .11 Muttafaq 'alaih. 2392 

2391 Shahih: Diriwayatkan oleh Abu Dawud, 4/317; an-Nasa'i dalam al-Kubra, 
6/145 dan lafazh ini adalah miliknya; at-Tirmidzi, 5/466; dan Ibnu Majah, 
2/1272; serta dishahihkan oleh syaikh kami dalam ash-Shahihah, 1/526. 

2392 Diriwayatkan oleh al-Bukhari, 8/103; dan Muslim, 4/2070, 2071. 



"Nabi ~ senantiasa berdoa (dengan mengucapkan), 'Ya 
Allah, ampunilah kesalahanku, kebodohanku, sikap berlebihan
ku dalam setiap urusanku, dan yang Engkau lebih mengetahui
nya daripadaku. Ya Allah, ampunilah aku (pada sesuatu yang 
terjadi dalam) kesungguhanku dan sikap main-mainku, kekhi
lafanku dan kesengajaanku, dan semua itu ada padaku. Ya Allah, 
ampunilah bagiku dosa yang telah aku lakukan terdahulu dan 
yang akan aku lakukan kemudian, dosa yang aku lakukan se
cara sembunyi-sembunyi dan yang aku lakukan secara terang
terangan, dan dosa yang Engkau lebih mengetahuinya daripada
ku (sendiri). Engkau-lah Yang mendahulukan dan Engkau-lah 
Yang mengakhirkan, dan Engkau Mahakuasa atas segala se
suatu' .11 Muttafaq 'alaih. 2393 

"Rasulullah ~ senantiasa mengucapkan, 'Ya Allah, perbaiki
lah bagiku agamaku yang merupakan penjaga untuk urusanku, 
perbaikilah duniaku yang di dalamnya terdapat kehidupanku, 
perbaikilah akhiratku yang kepadanya tempat kembaliku, jadi
kanlah kehidupan ini sebagai tambahan bagiku dalam setiap 
kebaikan, dan jadikanlah kematian sebagai kebebasan bagiku 
dari segala keburukan' .11 Diriwayatkan oleh Muslim. 2394 

~1352, Dari Anas ~, beliau berkata, 
!JJ :: 1 ..... J , J 
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2393 Diriwayatkan oleh al-Bukhari, 8/105; dan Muslim, 4/2087. 
2394 Diriwayatkan oleh Muslim, 4/2087. 



11Rasulullah • senantiasa mengucapkan, 'Ya Allah, jadikan
lah bermanfaat bagiku ilmu yang telah Engkau ajarkan kepada
ku, dan ajarkanlah kepadaku ilmu yang bermanfaat bagiku, dan 
karuniakanlah kepadaku ilmu yang bermanfaat bagiku'. 11 

Diriwayatkan oleh an-Nasa 'i dan al-Hakim. 2395 

Dan dalam riwayat at-Tirmidzi2396 terdapat riwayat serupa 
yang bersumber dari hadits Abu Hurairah, namun beliau me
ngatakan di akhimya, 

. \il\ \ ;.{ J\;.. ~ ollL, 1 °,. t-- ,J\;.. "'f JC .... "1 ci1 ,i..:k .·; ... 
'.) 4T ~ ,, • ~!J l.)l .. ,, ,, ~ 'JJ ,,,., ,,,., ,,,,., ,,,,, :::: ,,,., .. ,,,., 

11Dan berilah aku tambahan ilmu, dan segala puji bagi Allah 
pada setiap keadaan, dan aku berlindung kepada Allah dari ke
adaan ahli neraka. 11 

Dan sanadnya hasan.2397 

2395 Shahih Jighairihi Diriwayatkan oleh an-Nasa'i dalam al-Kubra, 4/444 dan 
al-Hakim, 1/510. 
Saya katakan, Sanadnya hasan, dan dishahihkan oleh syaikh kami dalam 
Shahih lbni Majah, no. 203. 
Catatan penting: Dari takhrij ini, Anda dapat mengetahui kekeliruan az
Zuhairi yang menafikan keberadaan hadits ini dalam riwayat an-Nasa'i, dan 
pemyataannya yang mengatakan bahwa al-Hafizh telah keliru. 

2396 Dalam naskah C tercantum, "Dan dalam riwayat an-Nasa'i", dan ini salah. 
2397 Dhaif: Diriwayatkan oleh at-Tirmidzi, 5/578. Syaikh kami berkata sebagai

mana dalam Hidayah ar-Ruwah, 3/32, "Dalam sanadnya terdapat Musa bin 
Ubaidah (Lam Talqa ash-Shahabah, w. 153 m, dan dia adalah seorang yang 
lemah." 

\ 
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11Bahwasanya Nabi ~ telah mengajarkan kepadanya doa 
ini, 'Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadaMu seluruh 
kebaikan, yang segera dan yang akan datang, yang telah aku ke
tahui dan yang belum aku ketahui. Dan aku berlindung kepada
Mu dari segala keburukan, yang segera dan yang akan datang, 
yang telah aku ketahui dan yang belum aku ketahui. Ya Allah, 
sesungguhnya aku memohon kepadaMu kebaikan yang telah 
dimohon oleh hamba dan NabiMu, dan aku berlindung kepada
Mu dari keburukan yang telah dimohon perlindungannya oleh 
hamba dan NabiMu. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon 
kepadaMu surga dan apa saja yang dapat mendekatkan kepada
nya, baik berupa ucapan ataupun perbuatan. Dan aku berlin
dung kepadaMu dari neraka dan apa saja yang dapat mendekat
kan kepadanya, baik berupa ucapan ataupun perbuatan. Dan aku 
memohon kepadaMu agar Engkau menjadikan setiap ketetapan 
yang telah Engkau tetapkan untukku sebagai kebaikan' .11 

Diriwaya1kan oleh Ibnu Majah, clan din:yatakan shabih oleh lbnu IBbban 
dan al-Hakim. 239s 

~1354, Asy-Syaikhani (al-Bukhari dan Muslim) telah meriwa
yatkan dari Abu Hurairah ., beliau berkata, Rasulullah ~ ber
sabda, 

: · 1-:-~ 'I , g • ~, • l.:JJI tc=-_ · \~~: ;,.;_, .~:::'I J" I • \~::.;.. • \;~ Y~ '-?-- Y "" Y -- <..r Y "" , .. r J' ~ Y ·";, Y --
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"Ada dua kalimat yang sangat dicintai Dzat Yang Maha 
Pengasih, yang ringan di lisan namun berat di dalam timbangan: 
Mahasuci Allah dan dengan memujiNya, Mahasuci Allah Yang 
Mahaagung. 112399 

2398 Shahih: Diriwayatkan oleh lbnu Majah, 2/1264; Ibnu Hibban, 3/150; dan 
al-Hakim, 1/521-522. Syaikh kami berkata dalam ash-Shahihah, 4/56, "Saya 
katakan, Ini adalah sanad yang shahih." 

2399 Diriwayatkan oleh al-Bukhari, 8/173; dan Muslim, 4/2072. 
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