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10 HADITS TERPENTING 

JILID 1 
 

asulullah a memerintahkan kepada 

umatnya agar berpegang teguh 

dengan Sunnah dan hadits beliau. 

Sebagaimana disebutkan dalam 

hadits Abu Najih Al-„Irbadh bin Sariyah y 

ia berkata Rasulullah a bersabda; 

 ْي 
َّْنزِة ٌْي ثِة ُة نُة يَة ْي َِة   َة يْي دِة اشِة  اىسَّن

بءِة فَة يَة َّْنخِة اىْيخُة سُة َٗة
ٌْي  يَّنبمُة إِة َٗة  ، رِة اجِة َ٘ة ب ثِةبىَّْن َٖة يَة ْي ا  َة ْ٘ي ضُّ َِة  َة ي ِة ْي دِة ْٖي ََة اىْي
خٍة  َة َةىَةخٌة  َُّن مُةوَّن ثِةدْي َة ئِة ،  َة زِة ْ٘ي ٍُة دَة َةبدِة اْي ُة ٍُة ْي  َٗة

“Berpegang teguhlah kepada sunnahku dan 

sunnah Khulafaur Rasyidin yang lurus 

(mendapat petunjuk) dan gigitlah dengan 

gigi geraham kalian. Dan jauhilah olehmu 

perkara yang baru (dalam urusan agama), 

karena sesungguhnya semua bid‟ah itu 

sesat.” (HR. Abu Dawud : 4607 dan  

R 
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Tirmidzi Juz 5 : 2676) 

Dan beliau mendo‟akan agar Allah q 

memberikan cahaya kepada wajah orang-

orang yang menghafal hadits-hadits dari 

beliau lalu menyampaikannya kepada orang 

lain. Rasulullah a pernah bersabda; 

 

ُٔة  ظَة فِة ًثب  َة َة يْي دِة َّْنب حَة ٍِة عَة  َِة أً سَة سَة ٍْي ُة ا سَة اَّللَّن َّةضَّن
ُٓة   سَة ُٔة غَة ْي غَة

ي ِة زَّنٚ يُةجَة حَة
 

“Semoga Allah memberikan cahaya kepada 

wajah orang yang mendengar hadits 

dariku, lalu ia menghafalnya (lalu) 

menyampaikannya kepada selainnya.”  

(HR. Tirmidzi Juz 5 : 2656) 

 

Berikut ini adalah sepuluh hadits 

terpenting didalam Islam yang diriwayatkan 

dari sepuluh sahabat Rasulullah a yang 

mulia dan –insya Allah- mudah untuk 

dihafal.  
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HADITS PERTAMA 
Perbuatan Tergantung Pada Niatnya 

 

ِِة  سَة ثْي ََة   ُة
صٍة فْي َِة أَةثِة ْي حَة  ْي

ِْة ٍِة ؤْي َُة سِة اىْي ٍِة ْي ِْي أَة  َة
ُٔة قَةبهَة  ْْي ُة  َة  َة اَّللَّن

طَّنبةِة زَة ِة ذُة : اىْيخَة عْي َِة سَة
هُة  ْ٘ي ٌَة يَةقُة يَّن سَة َٗة ِٔة  يَة ْي ُة  َة يَّنٚ اَّللَّن ِة صَة هَة اَّللَّن ْ٘ي سُة  :زَة

اٍة  سِة ٍْي ِة ا ب ىِةنُةو  ََة َّّن إِة َٗة  َّنبدِة 
بهُة ثِةبىْ ِة ََة ب اْي َة ْي ََة َّّن إِة

ٙ َ٘ة َّة ب  ِة . ٍَة ىَةٚ اَّللَّن ُٔة إِة رُة سَة جْي
ِٕة َّةذْي  ب ِْي مَة ََة  َة

ِْي  ٍَة َٗة  ، ِٔة ىِة ْ٘ي سُة زَة َٗة ِة  ىَةٚ اَّللَّن ُٔة إِة رُة سَة جْي ِٖة ِٔة  َة ىِة ْ٘ي سُة زَة َٗة
أَةحٍة  سَة ٍْي ِٗة ا ب أَة َٖة جُة  ْي

ب يُةصِة ّْي َة ُٔة ىِةدُة رُة سَة جْي
ِٕة َّةذْي  ب مَة

ِٔة  ىَة ْي سَة إِة بجَة َٕة ب  ٍَة ىَةٚ  ُٔة إِة رُة سَة جْي ِٖة ب  َة َٖة ْْينِة ُة  .يَة

 (ٍزفق  ي ٔ)
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Dari Amirul Mukminin Abu Hafsh „Umar 

bin Khaththab y ia berkata, Aku 

mendengar Rasulullah a bersabda; 

“Sesungguhnya setiap perbuatan
 

tergantung pada niatnya.  Dan  

sesungguhnya  setiap  orang  (akan 

dibalas) berdasarkan apa yang ia niatkan. 

Maka barangsiapa yang hijrahnya kepada 

Allah dan RasulNya, maka hijrahnya itu 

kepada Allah dan RasulNya. Barangsiapa 

yang hijrahnya itu karena dunia atau 

karena seorang wanita yang akan 

dinikahinya, maka hijrahnya itu kepada 

apa yang ditujunya.”  

(Muttafaq ‘alaih. HR. Bukhari Juz 1 : 1 

dan Muslim Juz 3 : 1907) 
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BIOGRAFI SINGKAT ‘UMAR BIN 

KHATHTHAB y 

„Umar bin Khaththab bin Nufail Al-

Qurasyi Al-Adawi y adalah khalifah kedua 

dan orang pertama yang dipanggil dengan 

Amirul Mukminin. „Umar y masuk Islam 

5 tahun sebelum hijrah dan ikut dalam 

banyak peperangan. Beliau merupakan 

sahabat yang mulia, pemberani dan teguh, 

penaklukan negeri-negeri, dan salah 

seorang yang dijamin masuk Surga. 

Rasulullah a memanggilnya dengan nama 

Al-Faruq dan memberinya kunyah Abu 

Hafsh. Dan beliau adalah salah satu dari 

dua „Umar yang Rasulullah a berdo‟a 

kepada Allah q agar Islam mulia dengan 

salah satunya. 

 

Diantara karamahnya adalah beliau 

pernah mengucapkan saat khutbah Jum‟at 

(di Madinah) kepada Sariyah bin Zanim y 

(Panglima pasukan yang dikirim ke daerah 

persia); 
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جَةوَة  جَةوَة اىْيجَة يَةخَة اىْيجَة بزِة  يَةب سَة
“Hai Sariyah, (naiklah ke) gunung… 

(naiklah ke) gunung.” 

Dimana ucapan tersebut terdengar oleh 

Sariyah y meskipun jarak antara Madinah 

dan Persia sangat jauh. Ketika pasukan 

telah sampai di Madinah, maka „Umar y 

menanyakan kepada utusan pasukan tentang 

apa yang mereka alami, lalu ia menjawab, 

“Wahai Amirul Mukminin, pada awalnya 

kami kalah. Lalu kami mendengar suara 

memanggil, „Hai Sariyah, (naiklah ke) 

gunung… (naiklah ke) gunung.‟ Maka kami 

menyandarkan punggung kami ke gunung 

sampai Allah mengalahkan musuh.” 

„Umar y dibunuh oleh Abu Lulu‟ah 

Fairuz Al-Majusi hamba sahaya Al-

Mughirah bin Syu‟bah dengan tipu 

muslihat, yaitu dengan menusuk perut 

beliau dengan pisau ketika sedang shalat 

Shubuh pada tahun 23 H bertepatan dengan 

644 M. 
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PELAJARAN DARI HADITS 

1. Hadits ini merupakan hadits yang 

agung, sehingga banyak para ulama 

yang memulai kitab-kitab mereka 

dengan mengutip hadits ini. 

2. Hadits ini menunjukkan pentingnya 

keikhlasan.  

3. Hadits ini sebagai timbangan amal 

batin. 

4. Niat berfungsi untuk membedakan 

antara ibadah dengan adat kebiasaan. 

5. Diantara manfaat niat adalah 

menjadikan amalan yang mubah 

menjadi berpahala. 

6. Lahirlah satu Qaidah Fiqhiyyah; 

 

زُة  ْ٘ي ٍُة ُة ب اَة ْي َٕة دِة بصِة قَة ََة    ثِة
 

“Semua perkara tergantung pada 

tujuannya.” 
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HADITS KEDUA 
Perkara Baru Dalam Agama Tertolak 

 

خَة  بئِةشَة ِة  َة دِة اَّللَّن جْي ً ِة  َة َِة أُة ِْة ْي ٍِة ؤْي َُة ً ِة اىْي ِْي أُة  َة
بىَةذْي  ب قَة َٖة ْْي ُة  َة  َة اَّللَّن

ِة : زَة ِة هُة اَّللَّن ْ٘ي سُة قَةبهَة زَة
ٌَة  يَّن سَة َٗة ِٔة  يَة ْي ُة  َة يَّنٚ اَّللَّن  : صَة

ُٔة  ْْي ٍِة ب ىَة ْيسَة  ٍَة ا  رَة َٕة َّةب  سِة ٍْي  ْي أَة
سَة  ِة دَة ِْي أَةحْي ٍَة

َ٘ة زَة ٌّد  ُٖة  (ٍزفق  ي ٔ)  َة

 

Dari Ummul Mu‟minin Ummu „Abdillah 

„Aisyah i bahwa Rasulullah a bersabda; 

“Barangsiapa yang membuat perkara baru 

dalam urusan (agama) kami yang bukan 

darinya (ajaran kami), maka ia tertolak.” 

(Muttafaq ‘alaih. HR. Bukhari Juz 2 : 

2550 dan Muslim Juz 3 : 1718) 
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BIOGRAFI SINGKAT ‘AISYAH BINTI 

ABU BAKAR p 

„Aisyah binti Abu Bakar „Abdullah 

bin „Utsman Al-Quraisyiyah adalah wanita 

paling faqih, paling mengetahui agama dan 

adab di kalangan kaum muslimin, bahkan 

para sahabat-sahabat besar bertanya tentang 

faraidh (ilmu tentang warisan) kepadanya. 

Kunyahnya adalah Ummu Abdillah. Lahir 

di Makkah pada tahun 9 sebelum hijrah 

bertepatan dengan 613 M. Rasulullah a 

menikahinya pada tahun kedua hijrah dan ia 

adalah istri yang paling beliau cintai. 

Diantara keutamaan beliau adalah Jibril 

j pernah mengirimkan salam kepadanya. 

Pernah pada suatu hari Rasulullah a 

bersabda, “Hai Aisy, ini adalah Jibril 

menyampaikan salam untukmu.” Aisyah i 

menjawab, “ ُٔة  برُة مَة ثَةسَة َٗة ًُة  ِٔة اى َّن َة يَة ْي َٗة َة , engkau 

melihat apa yang tidak aku lihat.”  

(HR. Bukhari : 3045, 3557) 
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„Aisyah i adalah seorang yang 

banyak meriwayatkan hadits Rasulullah a. 

Beliau menempati peringkat keempat 

sahabat yang banyak meriwayatkan hadits 

Rasulullah a, dengan meriwayatkan 

sebanyak 2.210 hadits. Beliau wafat di 

Madinah pada tahun 58 H, bertepatan 

dengan 678 M. 

 

PELAJARAN DARI HADITS 

1. Hadits ini merupakan timbangan amal 

zhahir (yang tampak). 

2. Perintah untuk menjauhi amalan-amalan 

ibadah yang tidak ada contohnya dari 

Rasulullah a. 

3. Barangsiapa yang mengada-adakan 

perkara dalam Islam, apa yang bukan 

termasuk darinya, maka amalannya 

tertolak walaupun dengan niat yang 

baik. 

 

 



- 11 - 

4. Barangsiapa yang melakukan amal 

ibadah walaupun pada dasarnya 

disyaria‟atkan, tetapi jika amalannya 

tidak berdasarkan cara yang 

diperintahkan, maka ia tertolak. 

5. Lahirlah satu Qaidah Fiqhiyyah; 

 

وُة  ِة  َةصْي ادِة اىْيعِة  اَة ْي سُة اهْي  ثَةب َة ظْي  حَة

وُة  ِة َٗة  َةصْي ادِة اىْيعَة  ا ْي ِة  ا َة خُة ااْي  ثَةبحَة
 

“Pada asalnya ibadah itu terlarang 

sedangkan pada asalnya adat itu 

diperbolehkan.” 
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HADITS KETIGA 
Orang Yang Dikehendaki Kebaikan 

Oleh Allah q  

 

ُٔة قَةبهَة  ْْي ُة  َة  َة اَّللَّن
يَةخَة زَة ِة ِٗة ب عَة ٍُة ِْي  قَةبهَة   : َة

ٌَة  يَّن سَة َٗة ِٔة  يَة ْي ُة  َة يَّنٚ اَّللَّن ِة صَة ٘هُة اَّللَّن سُة ِْي  : زَة ٍَة
ِِة  يْي ُٔة  ِة  اىد ِة ْٖي ق ِة ًسا يُةفَة ِٔة  َة ْي ُة ثِة ٍزفق ) يُةسِة ِة اَّللَّن

 ( ي ٔ
 

Dari Mu‟awiyah y ia berkata Rasulullah a 

bersabda; 

“Barangsiapa yang dikehendaki oleh Allah 

suatu kebaikan, maka ia akan dipahamkan 

dalam urusan agama.”  

(Muttafaq ‘alaih. HR. Bukhari Juz 1 : 71 

dan Muslim Juz 3 : 1037) 
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BIOGRAFI SINGKAT MU’AWIYAH 

BIN ABU SUFYAN p 

Mu‟awiyah bin Abu Sufyan Shakhr 

bin Harb bin Umayyah bin Abdu Syams bin 

Abdu Manaf Al-Qurasyi Al-Umawi p, 

dilahirkan di Makkah pada tahun 20 

sebelum hijrah bertepatan dengan 603 M. 

Masuk Islam pada tahun Fathu Makkah, 

yaitu pada tahun 8 H. Beliau belajar 

menulis dan berhitung, sehingga Rasulullah 

a mengangkatnya sebagai salah seorang 

penulisnya. Mu‟awiyah y meriwayatkan 

130 hadits, dan 4(empat) diantaranya 

diriwayatkan secara sepakat oleh Bukhari 

dan Muslim. Mu‟awiyah y adalah salah 

seorang penakluk Islam terbesar. 

Wilayahnya mencapai Samudra Atlantik. 

Beliaulah muslim pertama yang 

mengarungi lautan untuk berperang 

melawan Romawi. Dan pada masa 

pemerintahannya banyak kepulauan yunani 

yang ditaklukkan. Konstantinopel dikepung 

melalui darat dan laut pada tahun 48 H. 



- 14 - 

Mu‟awiyah y berbadan tinggi, kekar, dan 

berkulit putih. Amirul Mukminin „Umar y 

apabila melihatnya berkata, “Inilah Kaisar 

orang-orang Arab.” Beliau wafat di 

Damaskus pada tahun 60 H bertepatan 

dengan 680 M. 

 

PELAJARAN DARI HADITS 

1. Seorang yang diberikan kemudahan 

untuk memahami ilmu agama 

merupakan pertanda orang yang 

dikehendaki kebaikan oleh Allah q.  

2. Ilmu agama merupakan kunci kebaikan. 

3. Hendaknya muslim seorang berupaya 

untuk belajar ilmu agama. 
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HADITS KEEMPAT 
Mencintai Saudaranya Seperti Mencintai 

Dirinya Sendiri 

 

ُة   َة اَّللَّن
بىِةلٍة زَة ِة ٍَة ِِة  َّةسِة ثْي حَة أَة زَة َْي ِْي أَةثِة ْي حَة  َة

ٌَة  يَّن سَة َٗة ِٔة  يَة ْي ُة  َة يَّنٚ اَّللَّن ِِة اىَّْنجِة  ِة صَة ،  َة ُٔة ْْي  َة
:  قَةبهَة 

ب  ٍَة ِٔة  َة ِة ْي
تَّن  ِة زَّنٚ يُة ِة ٌْي حَة مُة دُة ُِة أَةحَة ٍِة الَة يُةؤْي

ِٔة  َْةفْي ِة تُّ ىِة  (ٍزفق  ي ٔ) يُة ِة
Dari Abu Hamzah Anas bin Malik y dari 

Nabi a, beliau bersabda; 

“Tidaklah (sempurna) keimanan salah 

seorang diantara kalian, sehingga ia 

mencintai saudaranya sebagaimana ia 

mencintai dirinya sendiri.” 

(Muttafaq ‘alaih. HR. Bukhari Juz 1 : 13 

dan Muslim Juz 1 : 45) 
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BIOGRAFI SINGKAT ANAS BIN 

MALIK y 

Anas bin Malik bin An-Nadhr bin 

Dhamdham An-Najjari Al-Khazraji Al-

Anshari, kunyahnya adalah Abu Tsumamah 

atau Abu Hamzah. Dilahirkan di Madinah 

Al-Munawwarah pada tahun 10 sebelum 

hijrah bertepatan dengan 615 M. Beliau 

masuk Islam sejak kecil dan menjadi 

pelayan Rasulullah a hingga beliau wafat, 

kemudian beliau pindah ke Damaskus, lalu 

ke Bashrah. Anas bin Malik y termasuk 

sahabat yang banyak meriwayatkan hadits 

Rasulullah a, Bahkan beliau menempati 

peringkat ketiga sahabat yang banyak 

meriwayatkan hadits Rasulullah a dengan 

meriwayatkan sebanyak 2.286 hadits. 

Beliau wafat di Bashrah tahun 93 H 

bertepatan dengan 712 M, dan beliau adalah 

sahabat terakhir yang wafat di Bashrah. 
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PELAJARAN DARI HADITS 

1. Iman itu bertingkat-tingkat, ada yang 

sempurna ada yang kurang. 

2. Anjuran untuk mencintai kebaikan 

untuk kaum mukminin. 

3. Dilarang menyukai untuk saudaranya 

apa yang tidak disukai untuk dirinya 

sendiri. 

4. Umat Islam wajib menjadi satu tubuh. 

5. Hendaknya menggunakan kelemah-

lembutan dalam berbicara. 
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HADITS KELIMA 
Hiduplah Didunia Seperti Orang  

yang Asing 

 

ب قَةبهَة  ََة ُٖة ْْي ُة  َة  َة اَّللَّن
سَة زَة ِة ََة ِِة  ُة ِِة اثْي :  َة

ٌَة  يَّن سَة َٗة ِٔة  يَة ْي ُة  َة يَّنٚ اَّللَّن ِة صَة هُة اَّللَّن ْ٘ي سُة رَة زَة أَة َة
بهَة  قَة جَة َّن  َة

ْْينِة ََة  :ثِة

بثِةسُة  ْٗي  َة يْيتٌة أَة سِة َّنلَة غَة أَّة ّْي َةب مَة ِْي  ِة  اىدُّ مُة
وٍة  جِة ْي  .سَة

هُة  ْ٘ي ب يَةقُة ََة ُٖة ْْي ُة  َة  َة اَّللَّن
سَة زَة ِة ََة ُِة  ُة َُة اثْي مبَة : َٗة

ا  ذَة إِة َٗة  ، بحَة جَة سِة اىصَّن زَةظِة ْْي ٍْي َة ْيذَة  َة َة رَة ا أَة ذَة إِة
ِْي  ٍِة رْي  َٗة ُة  ، بءَة ََة َة سِة اىْي زَةظِة ْْي ذَة  َة َة رَة جَة ْي أَةصْي
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رِةلَة  ْ٘ي ََة برِةلَة ىِة ِْي حَة َة ٍِة َٗة  ، لَة سَة ِة ََة
زِةلَة ىِة  صِة َّن

 (زٗآ اىجخبزٙ)
 

Dari Ibnu „Umar p ia berkata; 

“Rasulullah a memegang kedua pundakku 

lalu bersabda;  

“Jadilah engkau di dunia ini seperti orang 

yang asing atau penyeberang jalan.”  

Lalu Ibnu „Umar p berkata, “Jika engkau 

di waktu sore, maka janganlah engkau 

menunggu waktu pagi. Jika engkau di 

waktu pagi, maka janganlah menunggu 

waktu sore. Pergunakanlah waktu sehatmu 

sebelum engkau sakit. Dan waktu hidupmu 

sebelum engkau mati.”  

(HR. Bukhari Juz 5 : 6053) 
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BIOGRAFI SINGKAT ‘ABDULLAH 

BIN ‘UMAR p 

„Abdullah bin „Umar bin Khaththab 

Al-Adawi Abu „Abdurrahman p adalah 

seorang sahabat dari rumah Quraisy yang 

terhormat di masa Jahiliyah. Lahir di 

Makkah Al-Mukarramah pada tahun 10 

sebelum hijrah bertepatan dengan 613 M. 

Hijrah ke Madinah bersama bapaknya dan 

ikut dalam  Fathu Makkah (penaklukan 

kota Makkah). „Abdullah bin „Umar c 

adalah seorang sahabat yang pemberani, 

diusia 15 tahun ia telah ikut andil dalam 

perang Khandaq.  

 

„Abdullah bin „Umar p merupakan 

sahabat yang banyak memahami sunnah-

sunnah Rasulullah n, sehingga beliau 

dipercaya untuk memberi fatwa pada masa 

Islam selama 60 tahun. Tatkala „Utsman y 

terbunuh, beliau ditawari oleh beberapa 

orang untuk menjadi khalifah, tetapi beliau 

menolaknya. Beliau ikut dalam perang 
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Afrika sebanyak 2 kali, yang pertama 

dibawah pimpinan Ibnu Sarah dan yang 

kedua dibawah komando Mu‟awiyah bin 

Khadij pada tahun 34 H. 

 

Diantara karamah yang Allah q 

berikan kepadanya adalah, pernah pada 

suatu ketika ada suatu kaum yang tertahan 

lewat di suatu jalan karena ada macan yang 

menghalangi, maka „Abdullah bin „Umar 

p turun dari untanya dan memegang 

kuping macan tersebut dan menariknya dari 

jalan.  

 

Beliau adalah sahabat Rasulullah a 

yang terakhir wafat di Makkah pada tahun 

73 H. Abu Salamah bin „Abdurrahman y 

berkata, “Ibnu „Umar p wafat dan 

keutamaannya seperti „Umar y, bapaknya. 

„Umar sendiri banyak memiliki pesaing di 

masanya, sedangkan anaknya hidup di 

zaman yang tidak ada saingan baginya.” 

Para ulama‟ hadits menobatkan „Abdullah 
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bin „Umar p sebagai sahabat yang banyak 

meriwayatkan hadits kedua setelah Abu 

Hurairah, karena beliau telah meriwayatkan 

hadits sebanyak 2.630 hadits. 

 

PELAJARAN DARI HADITS  

1. Kepiawaian Rasulullah a dalam 

mengajarkan ilmu agama ini. 

2. Manusia seharusnya tidak menjadikan 

dunia sebagai tempat bermukim 

selamanya. 

3. Memotivasi untuk memanfaatkan waktu 

dan mengisinya dengan amal shalih.  

4. Hadits ini memperingatkan agar 

seorang muslim pendek dalam 

berangan-angan.  

5. Mengingatkan kepada seorang muslim 

agar mempergunakan masa hidupnya 

untuk mempersiapkan bekal diakhirat. 
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HADITS KEENAM 
Waspada Terhadap Nikmat Sehat  

dan Waktu Luang 

 

ب قَةبهَة  ََة ُٖة ْْي ُة  َة  َة اَّللَّن
جَّنباٍة زَة ِة ِِة  َة ِِة اثْي  :  َة

ٌَة  يَّن سَة َٗة ِٔة  يَة ْي ُة  َة يَّنٚ اَّللَّن   :قَةبهَة اىَّْنجِة ُّ صَة
َِة اىَّْنباِة  ٍِة سٌة   ْي

ثِة ب مَة ََة ِٖة ٌُة  ِة  ْ٘ي جُة غْي ٍَة ُِة  زَةب ََة ِّةعْي
ااُة  سَة فَة اىْي َٗة خُة   َّن

  اَةىص ِة
 (زٗآ اىجخبزٙ)

 

Dari Ibnu „Abbas y, ia berkata Nabi a  

bersabda; 

“Dua kenikmatan yang kebanyakan 

manusia tertipu padanya, yaitu; nikmat 

sehat dan waktu luang.”  

(HR. Bukhari Juz 5 : 6049) 
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BIOGRAFI SINGKAT ‘ABDULLAH 

BIN ‘ABBAS p 

„Abdullah bin „Abbas bin Abdul 

Muthalib Al-Qurasyi Al-Hasyimi p, 

kunyahnya adalah Abul „Abbas. Beliau 

seorang ulama‟ umat dan sahabat yang 

mulia. Dilahirkan di Makkah pada tahun 3 

sebelum hijrah bertepatan dengan 619 M. 

Tumbuh di permulaan masa dakwah dan 

selalu berada di sisi Rasulullah a. 

„Abdullah bin „Abbas p ikut serta dalam 

perang Shiffin bersama Ali y, begitu pula 

dalam perang Jamal.  

 

Ibnu Mas‟ud y berkata, “Sebaik-baik 

penerjemah Al-Qur‟an adalah Ibnu „Abbas 

p.” Amru bin Dinar berkata, “Saya tidak 

melihat suatu majelis yang lengkap dengan 

kebaikan, kecuali majelis Ibnu „Abbas p, 

meliputi; halal, haram, bahasa Arab, nasab, 

dan syair.”  
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„Abdullah bin „Abbas p memiliki 

hafalan yang sangat kuat, beliau dapat 

langsung menghafal meskipun hanya sekali 

dengar. Oleh karena itu apabila beliau 

mendengar para wanita menangis meratapi 

suaminya, maka beliau menutup kedua 

telinganya dengan tangannya agar tidak 

menghafal apa yang mereka katakan. 

 

Beliau kehilangan pandangannya 

diakhir usianya, beliau wafat di Thaif pada 

tahun 68 H bertepatan dengan 687 M. 

„Abdullah bin „Abbas p termasuk sahabat 

yang banyak meriwayatkan hadits Nabi a, 

bahkan beliau menduduki posisi kelima 

sahabat yang paling banyak meriwayatkan 

hadits dari Nabi a. Hadits yang telah 

beliau riwayatkan sebanyak 1.660 hadits 

yang terdapat didalam Kitab Ash-

Shahihain. 
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PELAJARAN DARI HADITS  

1. Waspada terhadap dua kenikmatan yang 

menipu, yaitu kesehatan dan waktu 

luang. 

2. Mensyukuri waktu sehat dan waktu 

luang dan mengisinya dengan hal-hal 

yang positif. 

3. Kenikmatan yang dirasakan oleh 

manusia akan ditanyakan oleh Allah q 

pada Hari Kiamat kelak. 
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HADITS KETUJUH 
Mempelajari dan Mengajarkan  

Al-Qur’an 

 

ُٔة  ْْي ُة  َة  َة اَّللَّن
َُة زَة ِة ب ََة ثْي ِْي  ُة ِْي اىَّْنجِة  ِة   َة  َة

ٌَة قَةبهَة  يَّن سَة َٗة ِٔة  يَة ْي ُة  َة يَّنٚ اَّللَّن :  صَة
ُٔة  ََة يَّن َٗة َة َُة  سْي  قُة ٌَة اىْي يَّن ِْي رَةعَة ٍَة ٌْي  مُة سُة زٗآ )  َة ْي

 (اىجخبزٙ
 

Dari „Utsman bin „Affan y dari Nabi a 

beliau bersabda; 

“Sebaik-baik kalian adalah yang 

mempelajari Al-Qur‟an dan 

mengajarkannya.”  

(HR. Bukhari Juz 4 : 4739) 
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BIOGRAFI SINGKAT ‘UTSMAN BIN 

‘AFFAN y 

„Utsman bin „Affan bin Abul „Ash bin 

Umayyah y adalah seorang Amirul 

Mukminin, digelari Dzun Nurain karena 

beliau menikah dengan dua putri Rasulullah 

a, yaitu; Ruqayyah dan Ummu Kultsum 

p. Beliau adalah khalifah ketiga, salah 

satu dari sepuluh orang yang dijamin Surga, 

dan termasuk pembesar yang dibanggakan 

oleh Islam pada awal kemunculannya. 

Dilahirkan di Makkah pada 47 tahun 

sebelum hijrah bertepatan dengan 577 M. 

Masuk Islam sesaat sesudah diangkatnya 

Nabi Muhammad a menjadi Rasul. 

„Utsman y adalah orang kaya terpandang 

di masa Jahiliyah. Diantara amal besar yang 

dilakukannya adalah menyiapkan setengah 

pasukan perang Tabuk dengan hartanya. 

Beliau memberikan 300 unta lengkap 

dengan perlengkapannya ditambah uang 

tunai sebesar 1000 dinar. „Utsman y 

memegang jabatan khalifah sesudah „Umar 
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y pada tahun 23 H. Pada masanya 

Armenia, Al-Qauqaz, Khurasan, Karman, 

Sajastan, Afrika, dan Qubrus ditaklukkan. 

„Utsman y adalah seorang yang 

mengumpulkan Al-Qur‟an secara lengkap, 

yang sebelumnya telah dilakukan oleh Abu 

Bakar y masih dalam bentuk mushaf-

mushaf yang tertulis di lembaran kulit atau 

kertas yang dimiliki oleh banyak orang. 

Ketika menjabat khalifah, „Utsman y 

meminta mushaf Abu Bakar y untuk 

disalin, kemudian mushaf selain itu dibakar. 

„Utsman y adalah orang pertama 

yang melakukan penambahan Masjidil 

Haram dan Masjid Rasul a, mendahulukan 

khutbah „Ied sebelum shalat, dan 

menambah adzan awal pada shalat Jum‟at. 

Beliau mengangkat polisi-polisi dan 

memerintahkan agar tanah yang 

ditinggalkan pemiliknya supaya digarap 

oleh kaum muslimin dan menjadi milik 

mereka. Beliau membangun gedung 

pengadilan setelah sebelumnya Abu Bakar 
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dan „Umar p duduk sebagai hakim di 

masjid. Sebagian orang merasa tidak puas 

dengan sikap politiknya yang memberi 

tempat khusus bagi sanak kerabatnya dari 

Bani Umayyah dalam masalah jabatan dan 

tugas. Maka datanglah utusan dari Kufah, 

Bashrah, dan Mesir menuntut „Utsman y 

agar mencopot keluarganya, tetapi beliau 

menolaknya. Lalu mereka mengepung 

rumahnya dan membujuknya untuk 

mengundurkan diri dari jabatan khalifah, 

tetapi beliau menolaknya. Mereka akhirnya 

mengepung rumah „Utsman y selama 40 

hari. Sebagian mereka melompat pagar dan 

membunuhnya pada pagi hari Idul Adh-ha 

dalam keadaan membaca Al-Qur‟an 

dirumahnya pada tahun 35 H bertepatan 

dengan 656 M. „Utsman y telah 

meriwayatkan 146 hadits dari Rasulullah 

a. Dan Rasulullah a pernah bersabda, 

“Setiap Nabi mempunyai teman di Surga 

dan temanku disana adalah „Utsman.”  

(HR. Tirmidzi dan Ibnu Majah) 



- 31 - 

PELAJARAN DARI HADITS 

1. Menunjukkan keagungan Al-Qur‟an. 

2. Hendaknya seorang muslim 

mempelajari dan memahami Al-Qur‟an. 

3. Perintah untuk mendakwahkan ilmu. 
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HADITS KEDELAPAN 
Urgensi Shalat 

 

ِْي  ِة  َة دِة اَّللَّن جْي ِِة  َة بثِةسِة ثْي ُٔة جَة ْْي ُة  َة  َة اَّللَّن
  قَةبهَة  زَة ِة

ِٔة :  يَة ْي ُة  َة يَّنٚ اَّللَّن ِة صَة ٘هَة اَّللَّن سُة ذُة زَة عْي َِة سَة
٘هُة  ٌَة يَةقُة يَّن سَة  :َٗة

كَة  سِة رَةسْي اىْينُةفْي َٗة  
كِة سْي

َِة اىش ِة ثَة ْي َٗة وِة  جُة َِة اىسَّن َُّن ثَة ْي إِة
حِة   (زٗآ ٍ يٌ) اىصَّن َة

 

Dari Jabir bin „Abdillah p, ia berkata, Aku 

mendengar Rasulullah a bersabda; 

“Sesungguhnya (jarak) antara seseorang 

dengan kesyirikan dan kekufuran (adalah) 

meninggalkan shalat.”  

(HR. Muslim Juz 1 : 82) 
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BIOGRAFI SINGKAT JABIR BIN 

‘ABDILLAH p 

Jabir bin „Abdillah bin Amru bin 

Harram Al-Khazraji Al-Anshari As-Salami 

p, dilahirkan pada tahun 16 sebelum hijrah 

bertepatan dengan 607 M. Beliau dan 

ayahnya adalah sahabat. Jabir telah 

berperang sebanyak 19 kali. Diakhir 

hidupnya beliau mempunyai halaqah 

(kajian) ilmu di Masjid Nabawi. Jabir bin 

„Abdillah p telah meriwayatkan 154 

hadits dari Rasulullah a. Beliau wafat 

pada tahun 78 H bertepatan dengan 697 M, 

ketika usianya mendekati 94 tahun. 

PELAJARAN DARI HADITS 

1. Shalat merupakan pembeda antara 

orang Mukmin dan orang kafir. 

2. Seorang yang meninggalkan shalat 

berarti ia telah berada ditepi jurang 

kekufuran. 

3. Perintah untuk menjaga shalat fardhu. 

4. Hendaknya seorang muslim berupaya 

untuk meningkatkan kualitas shalatnya. 



- 34 - 

HADITS KESEMBILAN 
Janganlah Meremehkan  

Amalan Kebaikan 

 

ُٔة قَةبهَة  ْْي ُة  َة  َة اَّللَّن
ز ٍة زَة ِة ِْي أَةثِة ْي ذَة  َة :   َة

قَةبهَة ىِة
ٌَة  يَّن سَة َٗة ِٔة  يَة ْي ُة  َة يَّنٚ اَّللَّن :   اىَّْنجِة ُّ صَة

ُْي  ْ٘ي أَة ىَة َٗة ًئب  فِة شَة ْي ْٗي سُة عْي ََة َِة اىْي
ٍِة َُّن  سَة

قِة الَة رَة ْي
قٍة  ٍٔة  َةيْي جْي َ٘ة بكَة ثِة ٚ أَة َة قَة  رَةيْي

 (زٗآ ٍ يٌ)
 

Dari Abu Dzar y ia berkata Nabi a 

bersabda kepadaku; 

“Janganlah engkau meremehkan suatu 

kebaikan apapun, walaupun engkau 

bertemu saudaramu dengan wajah yang 

ceria.” (HR. Muslim Juz 4 : 2626) 
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BIOGRAFI SINGKAT ABU DZAR y 

Nama asli dari Abu Dzar y adalah 

Jundub bin Junadah bin Sufyan bin Ubaid 

dari Bani Ghifar dari Kinanah bin 

Khuzaimah. Beliau masyhur dengan 

kunyahnya, yaitu Abu Dzar. Beliau adalah 

seorang sahabat besar, beliaulah orang yang 

pertama kali mengucapkan salam Islam 

kepada Rasulullah a. Beliau berpindah ke 

pedalaman Syam sesudah wafatnya 

Rasulullah a. Disana beliau bermukim 

sampai wafatnya Abu Bakar dan „Umar p. 

Beliau wafat di Rabadzah salah satu desa di 

Madinah pada tahun 32 H bertepatan 

dengan 652 M. Abu Dzar y adalah orang 

dermawan yang tidak pernah menyimpan 

harta banyak ataupun sedikit, sampai ketika 

beliau wafat dirumahnya tidak terdapat kain 

untuk mengkafaninya. Imam Bukhari dan 

Imam Muslim meriwayatkan hadits darinya 

sebanyak 281 hadits. 
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PELAJARAN DARI HADITS 

1. Hendaknya seorang muslim tidak 

menganggap remeh kebaikan sekecil 

apapun. 

2. Hendaknya seorang muslim menghargai 

saudaranya sesama muslim. 
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HADITS KESEPULUH 
Meninggalkan Hal-hal  

yang Tidak Bermanfaat 

 

ُٔة قَةبهَة  ْْي ُة  َة  َة اَّللَّن
حَة زَة ِة سَة يْي سَة ُٕة ِْي أَةثِة ْي  قَةبهَة :  َة

ٌَة  يَّن سَة َٗة ِٔة  يَة ْي ُة  َة يَّنٚ اَّللَّن ِة صَة هُة اَّللَّن ْ٘ي سُة  : زَة
ِٔة  ِْة ْي ب الَة يَةعْي ٍَة ُٔة  مُة  رَةسْي

ءِة سْي ََة  اىْي
ًِة ِِة إِةسْي َة ِْي حُة ْي  ٍِة

 ( اثِ ٍبجخٗاىزسٍري زٗآ )
 

Dari Abu Hurairah y ia berkata  telah 

bersabda Rasulullah a; 

“Sebagian dari kebaikan keislaman 

seseorang (ialah) meninggalkan sesuatu 

yang tidak bermanfaat baginya.”  

(HR. Tirmidzi Juz 4 : 2318  

dan Ibnu Majah : 3976) 
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BIOGRAFI SINGKAT ABU 

HURAIRAH y 

Abu Hurairah y nama aslinya adalah 

„Abdurrahman bin Shakhr Ad-Dausi. 

Beliau dilahirkan pada tahun 21 sebelum 

hijrah bertepatan dengan 602 M. Semasa 

kecil beliau adalah anak yatim yang lemah 

pada masa Jahiliyah. Datang ke Madinah 

pada saat Rasulullah a ke Khaibar. Beliau 

masuk Islam pada tahun 7 H dan selalu 

bersama disisi Rasulullah a. Beliau adalah 

seorang sahabat yang paling banyak 

menghafal dan meriwayatkan hadits dari 

Rasulullah a. Beliau telah meriwayatkan 

sebanyak 5.374 hadits, dan yang 

meriwayatkan darinya mencapai 800 orang 

lebih dari kalangan sahabat ataupun tabi‟in. 

 

Abu Hurairah y pernah menjadi 

gubernur Madinah beberapa saat. Ketika 

khilafah dipegang oleh „Umar y, beliau 

diangkat menjadi gubernur Bahrain. Tetapi 

kemudian „Umar y menggantinya, karena 



- 39 - 

tabiat beliau yang lembut dan sibuk dengan 

ibadah. Selang beberapa waktu Abu 

Hurairah y ditawari kembali, tetapi beliau 

menolaknya. Sebagian besar hidupnya 

dihabiskan di Madinah, beliau wafat disana 

pada tahun 59 H bertepatan dengan 679 M.  

 

PELAJARAN DARI HADITS  

1. Tingkatan keislaman seseorang 

berbeda-beda. 

2. Seorang hendaknya meninggalkan hal-

hal yang tidak bermanfaat baginya, baik 

dalam urusan dunia maupun akhiratnya.  

3. Manusia tidak boleh menyia-nyiakan 

hal-hal yang berguna baginya dari 

urusan akhirat dan dunianya.  

4. Menentukan skala prioritas dalam hal 

kebaikan. 
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MARAJI’ 
 
1. Ad-Durratus Salafiyyah Syarahul Arba’in 

An-Nawawiyah, Sayyid bin Ibrahim Al-

Huwaithi. 

2. Al-Arba’in An-Nawawiyah, Abu Zakariya 

Yahya bin Syarif An-Nawawi. 

3. Al-Jami’ush Shahih, Muhammad bin 

Ismai‟l Al-Bukhari. 

4. Al-Jami’ush Shahih Sunanut Tirmidzi, 

Muhammad bin Isa At-Tirmidzi. 

5. Al-Qawaidul Fiqhiyyah, Ahmad Sabiq bin 

Abdul Lathif Abu Yusuf. 

6. Bulughul Maram min Adillatil Ahkam, 

Ahmad bin ‟Ali bin Hajar Al-„Asqalani. 

7. Ikhtar Isma Mauludika min Asma’ish 

Shahabatil Kiram, Muhammad 

Abdurrahim. 

8. Miatun li Haditsin lil Hifdzi, Tim Da‟i 

Zulfah Saudi Arabia. 

9. Shahih Muslim, Muslim bin Hajjaj Al-

Qusyairi An-Naisaburi. 

10. 125 Qisshah min Karamatish Shahabah 

wash Shalihin, Majdi Muhammad Asy-

Syahawiy. 


