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Al-Arba'in An-Nawawiyah Juz 2 

 

 الحـذيث الحادي عشر
HADITS KESEBELAS 

 

Wara’ dan Meninggalkan Syubhat 

 

 ِ ِل اَّللَّ ُْ ٍد اْلَحَضُه ْتُه َعِلي ْتِه أِتي َطاِلٍة ِصْثِط َرُص َعْه أَِتي ُمَحمَّ
َما َقاَل  ٍُ ُ َعْى ًِ َرِضَي اَّللَّ َرْيَحاَوِر ََ َصلََّم  ََ  ًِ َحِفْظُد ِمْه : َصلَّّ اَّللُ َعَلْي

َصلََّم  َ ْ  َما َيِزْيُثَ  ِ َلّ َما  َ َيِزْيُثَ   ََ  ًِ ِ َصلَّّ اَّللُ َعَلْي ِل اَّللَّ ُْ  .َرُص

 (حديس حضه صحيح: رَاي الرزمذي َقال )

 

Dari Abu Muhammad, Al-Hasan bin „Ali bin Abi Thalib, cucu 

Rasulullah a dan kesayangan beliau p telah berkata, “Aku telah 

menghafal (sabda) dari Rasulullah a; 

“Tinggalkanlah apa-apa yang meragukan kamu, (bergantilah) kepada 

apa yang tidak meragukanmu.” 

(HR. Tirmidzi Juz 4 : 2518 dan ia berkata Hadits ini Hasan Shahih, 

Nasa’i Juz 8 : 5711)  

 
BIOGRAFI SINGKAT AL-HASAN BIN ‘ALI p 

Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib Al-Qurasyi Al-Hasyimi p, 

kunyahnya adalah Abu Muhammad. Beliau dilahirkan di Madinah Al-

Munawwarah pada tahun 3 H, bertepatan dengan 624 M. Ibunya adalah 

Fatimah binti Muhammad a. Dia adalah anak pertama. Al-Hasan bin 

Ali p adalah seorang yang cerdas, santun, dan menyukai kebaikan. Ia 

seorang yang fasih dan salah satu dari sekian banyak orang yang baik 

perkataan dan pemikirannya. Beliau telah berhaji sebanyak 20 kali 

dengan berjalan kaki. 
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Abu Nu‟aim t berkata, “Al-Hasan y datang ke Asfahan 

untuk berjihad disambung dengan jihad di Jurjan bersama „Abdullah bin 

Az-Zubair y. Al-Hasan y dibaiat oleh penduduk Iraq menjadi khalifah 

sesudah ayahnya terbunuh pada tahun 40 H. Penduduk Iraq memintanya 

datang ke Iraq untuk melawan Muawiyah bin Abi Sufyan y. Beliau 

memenuhi permintaan mereka dan berangkat dengan pasukannya. 

Muawiyah y yang telah mengetahui berita tersebut segera 

mempersiapkan pasukan pula. Kedua pasukan bertemu di sebuah tempat 

bernama Maskan (di Amabar). Al-Hasan y merasa ngeri dengan 

terbunuhnya kaum Muslimin. Beliau juga kurang yakin dengan 

pasukannya. Lalu dia mengirim surat kepada Muawiyah y untuk 

menyatakan perdamaian dengan beberapa syarat. Muawiyah y setuju 

dan Al-Hasan y pun meletakkan jabatan khalifah dan menyerahkannya 

kepada Muawiyah di Baitul Maqdis pada tahun 41 H. Tahun itu 

dinamakan tahun persatuan, karena bersatunya kekuatan kaum 

Muslimin. 

 

Abu Musa Al-Asy‟ari y berkata, “Saya melihat Rasulullah a di 

atas mimbar sedangkan Al-Hasan bin „Ali p di sampingnya, dan 

Rasulullah a kadang melihat kepada kami dan melihat kepada Al-

Hasan y, beliau bersabda, “Anakku ini adalah pemuka semoga 

dengannya Allah mendamaikan dua kelompok besar dari kaum 

muslimin.”  

(HR. Bukhari : 2557, Tirmidzi : 3, dan Imam Ahmad 5/37) 

 

 Al-Hasan y pulang ke Madinah Al-Munawwarah dan bermukim 

di sana sampai wafat pada tahun 50 H, bertepatan dengan 674 M. Lama 

jabatannya adalah 6 bulan lima hari. Beliau dikaruniai 11 anak laki-laki 

dan seorang putri. Kepada beliaulah anak-anaknya dinisbatkan. Beliau 

memiliki stempel yang bertulisankan adalah “Allahu Akbar dan dengan-

Nya saya meminta pertolongan.” 

 

PELAJARAN DARI HADITS 

1. Hendaknya meninggalkan sesuatu yang diragukan kepada sesuatu 

yang tidak diragukan, baik itu perkara dunia maupun perkara akhirat. 

2. Hendaknya menjauhi hal-hal yang menyebabkan kegelisahan. 
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 الحــذيث الثاني عشر
HADITS KEDUA BELAS 

 

Meninggalkan Hal-hal yang Tidak Bermanfaat 

 

ًُ َقاَل  ُ َعْى َزْيَزَج َرِضَي اَّللَّ ٌُ ًِ : َعْه أَِتْي  ُ َعَلْي ِ َصلَّّ اَّللَّ ُل اَّللَّ ُْ َقاَل َرُص
َصلَّمَ  ََ :  ًِ ًُ َما  َ َيْ ِىْي  . ِمْه ُحْضِه ِ ْص َِ  اْلَمْزِ  َذْزُ 

 ( اته ماجحَالرزمذي رَاي )
 

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) 

 

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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 الحـذيث الثالث عشر
HADITS KETIGA BELAS 

 

Mencintai Saudaranya Seperti Mencintai Dirinya Sendiri 

 

 ُ ، َعِه الىَِّثي ِ َصلَّّ اَّللَّ ًُ ُ َعْى َعْه أَِتْي َحْمَزَج أََوِش ْتِه َماِلٍ  َرِضَي اَّللَّ
َصلََّم َقاَل  ََ  ًِ ًِ َما يُِحةُّ : َعَلْي  َ يُْؤِمُه أََحُدُ ْم َحرَّّ يُِحةَّ ِِلَِخْي

 ًِ  (مرفق عليً) .ِلَىْفِض
 

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) 

 

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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 الحــذيث الرابع عشر
HADITS KEEMPAT BELAS 

 

Kapan Dialirkan Darah Seorang Muslim 
 

ًُ َقاَل  ُ َعْى ٍ  َرِضَي اَّللَّ ُْ ًِ :  َعِه اْتِه َمْضُ  ُ َعَلْي ِ َصلَّّ اَّللَّ ُل اَّللَّ ُْ َقاَل َرُص
َصلََّم  أَو ِي : ََ ََ ًَ ِ  َّ اَّللُ  ُد أَْن  َ ِ َل ٍَ  َ َيِحلُّ َ ُ  اْمِزٍئ ُمْضِلٍم َيْش

ُل اَّلِل ِ  َّ ِتِإْحَدِ َش ٍَز  ُْ الىَّْفُش ِتالىَّْفِش : َرُص ََ اِوي،  الصَّي ُِة الزَّ
ًِ اْلُمَفاِرُ  ِلْلَ َماَعحِ  الرَّاِرُ  ِلِدْيِى  (رَاي الثخاري َمضلم) .ََ

 

Ibnu Mas‟ud y, ia berkata, Rasulullah a bersabda; 

“Tidak halal darah seorang muslim yang ia telah mempersaksikan 

bahwa tidak ada Sesembahan yang berhak untuk disembah, kecuali 

Allah dan (mempersaksikan) bahwa Aku adalah Rasulullah. Kecuali 

karena salah satu diantara tiga perkara; orang yang telah menikah 

(lalu) berzina, jiwa dengan jiwa, dan orang yang meninggalkan 

agamanya yang keluar dari jama‟ah (kaum muslimin).” 

(HR. Bukhari Juz 6 : 6484 dan Muslim Juz 3 : 1676) 

 
BIOGRAFI SINGKAT ‘ABDULLAH BIN MAS’UD y 

Nama lengkapnya adalah „Abdullah bin Mas‟ud bin Ghafil al-

Hudzali y. Kunyahnya adalah Abu „Abdirahman. Beliau adalah sahabat 

ke enam yang paling dahulu masuk Islam. Beliau ikut hijrah ke 

Habasyah dua kali, dan mengikut semua peperangan bersama Rasulullah 

a. Dalam perang Badar beliau berhasil membunuh Abu Jahal.  

Rasulullah a bersabda ”Ambilah Al-Qur‟an dari empat orang; 

„Abdullah, Salim (hamba sahaya Abu Hudzaifah), Muadz bin Jabal dan 

Ubay bin Ka‟ab.” Menurut para ahli hadits, jika disebutkan “‟Abdullah” 

saja, maka yang dimaksudkan adalah „Abdullah bin Mas‟ud y.  

Rasulullah a juga pernah bersabda kepadanya; 
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“Engkau akan menjadi seorang pemuda terpelajar.” Beliau telah diberi 

pelajaran oleh Rabbnya hingga menjadi faqih atau ahli hukum ummat 

Muhammad a, dan tulang punggung para huffazh Al-Quranul Karim. 

 

Rasulullah a menyukai bacaan Al-Qur‟an Ibnu Mas‟ud y, 

sehingga pada suatu hari beliau memanggilnya dan bersabda; 

“Bacakanlah kepadaku, wahai „Abdullah” Ibnu Mas‟ud y berkata, 

“Haruskah aku membacakannya pada anda, wahai Rasulullah?” 

Rasulullah a menjawab, “Aku ingin mendengarnya dari mulut orang 

lain.” Maka Ibnu Mas‟ud y pun membacanya dimulai dari surat An-

Nisa‟ hingga sampai pada firman Allah q; 

 

ُؤَ  ِ  َ َ ْيَ   ٌَ ِجْ َىا ِتَ  َعَلّ  ََ ْيٍد  ٍِ ٍح ِتَش ِ أُمَّ ْيًدا ِ َ ا ِجْ َىا ِمْه ُ ل  ٍِ . َش
َمِ ذٍ  ُْ ُم اِْلَْرُ   َي ٍِ ِ ِت َُّ ُْ ذَُض َل َل ُْ ُص ا الزَّ ُُ َعَ  ََ ا  َْ َُ ُّ الَِّذْيَه َ َفُز  َي

َ َحِدْيًصا َن اَّللَّ ُْ َ  َيْ ُرُم ََ. 
 

”Maka bagaimanakah (halnya orang kafir nanti), apabila Kami 

mendatangkan seseorang saksi (rasul) dari tiap-tiap umat dan Kami 

mendatangkan engkau (Muhammad) sebagai saksi atas mereka itu 

(sebagai umatmu). Di hari itu orang-orang kafir dan orang-orang yang 

mendurhakai rasul, ingin supaya mereka disamaratakan dengan tanah, 

dan mereka tidak dapat menyembunyikan (dari Allah) sesuatu 

kejadianpun.” (QS An-Nisa : 41-42) 

 

Maka Rasulullah a tak dapat manahan tangisnya, air matanya meleleh 

dan dengan tangannya diisyaratkan kepada Ibnu Mas‟ud yang 

maksudnya : “Cukup, cukup, wahai lbnu Mas‟ud.” 

 

Pada masa Khalifah Umar y, beliau diangkat sebagai hakim dan 

pengurus kas negara di Kufah. ‟Abdullah bin Mas‟ud y datang ke 

Madinah dan sakit disana kemudian wafat pada tahun 32 H dan 

dimakamkan di Baqi. Utsman bin „Affan y ikut menshalatkan 

jenazahnya. 
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PELAJARAN DARI HADITS 

1. Penghormatan kepada seorang muslim, bahwa darahnya dilindungi. 

2. Darah seorang muslim tidak halal, kecuali karena tiga perkara; 

berzina padahal sudah pernah menikah, membunuh orang lain, dan 

murtad. 

3. Yang menjalankan hukuman had (seperti; qishah dan rajam) adalah 

penguasa. 
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 الحذيث الخامس عشر

HADITS KELIMA BELAS 

 

Dermawan dan Diam 

 

َصلََّم  ََ  ًِ ُ َعَلْي ِ َصلَّّ اَّللَّ َل اَّللَّ ُْ ًُ أَنَّ َرُص ُ َعْى َزْيَزَج َرِضَي اَّللَّ ٌُ َعْه أَِتي 
َْ ِلَيْ ُمْد، : َقاَل  ِ  اآلِخِز َ ْلَيُقْل َخْيًزا أً ُْ اْلَي ََ  ِ َمْه َ اَن يُْؤِمُه ِتاَّللَّ

َمْه َ اَن يُْؤِمُه  ََ ِ  اآلِخِز َ ْلُيْ ِزْ  َجاَرُي،  ُْ ْالَي ََ  ِ َمْه َ اَن يُْؤِمُه ِتاَّللَّ ََ
 ًُ ِ  اآلِخِز َ ْلُيْ ِزْ  َضْيَف ُْ اْلَي ََ  ِ  (رَاي الثخاري َمضلم). ِتاَّللَّ

 

Dari Abu Hurairah y, sesungguhnya Rasulullah a telah bersabda; 

“Barangsiapa yang beriman kepada Allah dan Hari Akhir, maka 

hendaklah ia berkata baik atau diam, barangsiapa yang beriman kepada 

Allah dan Hari Akhir, maka hendaklah ia memuliakan tetangganya dan 

barangsiapa yang beriman kepada Allah dan Hari Akhir, maka 

hendaklah ia memuliakan tamunya.”  

(HR. Bukhari Juz 5 : 6110 dan Muslim Juz 1 : 47) 

 
PELAJARAN DARI HADITS 

1. Berfirkir sebelum berucap 

2. Wajib memuliakan tetangga dengan cara tidak mengganggunya dan 

dengan berbuat baik kepadanya. 

3. Wajib memuliakan tamu. 
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 الحـذيث السادس عشر
HADITS KEENAM BELAS 

 

Larangan Marah 

 

 ًِ ُ َعَلْي ًُ أَنَّ َرُج ً َقاَل ِللىَِّثي ِ َصلَّّ اَّللَّ ُ َعْى َزْيَزَج َرِضَي اَّللَّ ٌُ َعْه أَِتي 
َصلََّم  ِصِىْي،: ََ َْ َ  ِمَزاًرا، َقاَل : َقاَل  أَ  . َ َذْغَضْة :  َ َذْغَضْة َ َز َّ

 (رَاي الثخاري)

 

Dari Abu Hurairah y; 

”Bahwa ada seorang laki-laki berkata kepada Nabi a; ”Berilah wasiat 

kepadaku.” Maka Nabi a bersabda; “Janganlah engkau marah.” Maka 

diulanginya (permintaan tersebut) beberapa kali. Beliau (tetap) bersabda; 

“Janganlah engkau marah.”  (HR. Bukhari Juz 5 : 5765) 

 

PELAJARAN DARI HADITS 

1. Wasiat kepada seseorang dengan perkara yang penting. 

2. Perintah agar tidak meluapkan kemarahan. 

3. Perintah agar menghiasi diri dengan akhlak yang mulia. 

4. Pendidik semestinya memperhatikan keadaan orang yang bertanya. 
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 الحــذيث السابع عشر
HADITS KETUJUH BELAS 

 

Lemah Lembut dan Berbuat Baik 

 

ِ َصلَّّ  ِل اَّللَّ ُْ ًُ َعْه َرُص ُ َعْى ٍس َرِضَي اَّللَّ َْ اِ  اْتِه أَ َعْه أَِتي َيْ َلّ َشدَّ
َصلََّم َقاَل  ََ  ًِ ُ َعَلْي ِ َشْيٍ ، َ ِإَ ا :  اَّللَّ َ َ َرَة ْاإِلْحَضاَن َعَلّ ُ ل  ِ نَّ اَّللَّ

ْلُيِحدَّ أََحُدُ ْم  ََ ْتَحَح  ِ َ ا َ َتْحُرْم َ أَْحِضىُُا الذ ِ ََ َقَرْلُرْم َ أَْحِضىُُا اْلِقْرَلَح 
 ًُ ْلُيِزْ  َ ِتْيَحَر ََ  ًُ  (رَاي مضلم) .َشْفَزَذ

 

Dari Abu Ya‟la, Syaddad bin Aus y, dari Rasulullah a beliau telah 

bersabda; 

“Sesungguhnya Allah mewajibkan berlaku baik pada segala hal. Jika 

engkau membunuh, hendaklah membunuh dengan cara yang baik. Jika 

engkau menyembelih, maka sembelihlah dengan cara yang baik. 

Hendaklah seorang menajamkan pisaunya dan menyenangkan hewan 

sembelihannya.” (HR. Muslim Juz 3 : 1955) 

 

BIOGRAFI SINGKAT SYADDAD BIN AUS y 

Syaddad bin Aus bin Tsabit Al-Khazraji Al-Anshari y. 

Kunyahnya adalah Abu Ya‟la. Beliau merupakan sahabat dan salah 

seorang gubernur. „Umar y mengangkatnya sebagai gubernur Himsh. 

Ketika Utsman y terbunuh dia mengundurkan diri dan berkonsentrasi 

untuk ibadah. Syaddad bin Aus y adalah seorang yang fasih, lembut 

dan bijaksana. Abu Darda‟ y berkata, “Masing-masing umat memiliki 

seorang faqih (ahli agama). Dan faqih umat ini adalah Syaddad bin Aus 

y.” 

Syaddad bin Aus y wafat di Al-Quds pada tahun 58 H, bertepatan 

dengan 677 M dalam usia 75 tahun. Beliau telah meriwayatkan 50 hadits 

dalam buku-buku hadits.  
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PELAJARAN DARI HADITS 

1. Wajib membunuh dengan cara yang baik, dengan cara yang lemah 

lembut, dengan cara yang lebih mudah menghilangkan nyawa, 

namun juga harus sesuai dengan cara yang disyariatkan. 

2. Perintah untuk mencari alat untuk menyembelih. 

3. Perintah untuk melegakan sembelihan ketika menyembelihnya. 
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 الحــذيث الثامن عشر
HADITS KEDELAPAN BELAS 

 

Taqwa dan Akhlak yang Mulia 

 

ْحَمِه ُمَ ا  ْته َجَثٍل  أَِتي َعْثِد الزَّ ََ َعْه أَِتي َ ر  ُجْىُدْب ْتِه ُجَىاَ َج 
َصلََّم َقاَل  ََ  ًِ ُ َعَلْي ِ َصلَّّ اَّللَّ ِل اَّللَّ ُْ َما َعْه َرُص ٍُ ُ َعْى َ : َرِضَي اَّللَّ ِاذَِّق اَّللَّ

َخاِلِق الىَّاَس ِتُخُلٍق  ََ ا،  ٍَ َ َح اْلَحَضَىَح َذْمُح ي ِ أَْذِثِع الضَّ ََ َحْيصَُما ُ ْىَد، 
 (رَاي الرزمذي َقال حديس حضه صحيح). َحَضهٍ 

 

Dari Abu Dzar, Jundub bin Junadah dan Abu „Abdurrahman, Mu‟adz 

bin Jabal c, dari Rasulullah n, beliau bersabda; 

“Bertaqwalah kepada Allah dimana pun engkau berada dan susullah 

sesuatu perbuatan dosa dengan kebaikan, niscaya akan 

menghapuskannya dan pergaulilah  manusia dengan akhlak yang baik.”  

(HR. Tirmidzi Juz 4 : 1987, ia berkata, Hadits ini Hasan Shahih)  

 

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. 

 



- 14 - 

BIOGRAFI SINGKAT MUADZ BIN JABAL y 

Muadz bin Jabal bin Amru bin Aus bin Abid bin Adi bin Ka‟ab Al-

Anshari Al-Khazraji y. Kunyahnya adalah Abu „Abdurrahman. Beliau 

adalah seorang sahabat yang mulia, berwajah tampan, dermawan, dan 

orang yang paling mengerti tentang halal-haram di kalangan umat ini. 

Beliau adalah salah satu dari enam orang yang mengumpulkan Al-

Qur‟an pada masa Rasulullah a. 

 

Muadz y masuk Islam sewaktu muda dan Rasulullah a 

mempersaudarakannya dengan Ja‟far bin Abu Thalib y. Beliau ikut 

dalam baiat Aqobah bersama 70 orang Anshar, sebagaimana dia juga 

ikut dalam perang Badar, Uhud, Khandaq, dan lain-lainnya bersama 

Rasulullah a. Setelah perang Tabuk, Nabi a mengutusnya sebagai 

hakim dan dai bagi penduduk Yaman. Beliau membekalinya dengan 

surat kepada mereka. Tertulis dalam surat itu, “Sesungguhnya aku 

mengutus keluargaku yang terbaik kepada kalian.” 

 

Muadz y menetap di Yaman sampai Rasulullah a wafat. Lalu 

menyertai Abu Ubaidah bin Al-Jarrah y dalam penaklukan kota Syam. 

Dan ketika Abu Ubaidah y terkena wabah kolera Amwas, beliau 

mengangkat Muadz y sebagai penggantinya dan disetujui oleh „Umar 

y. Muadz y kemudian wafat pada tahun itu juga, tahun 18 H, 

bertepatan dengan 638 M. Beliau wafat tanpa keturunan di negeri 

Yordania dan dimakamkan di Al-Ghaur. Beliau telah meriwayatkan 

sebanyak 157 hadits dari Rasulullah a.  

 

PELAJARAN DARI HADITS 

1. Hadits ini mencakup hak Allah dan hak hamba. 

2. Wajibnya bertakwa kepada Allah q. 

3. Taubat dapat menghapuskan keburukan. Dan timbangan amal 

kebaikan yang berat dapat menghilangkan pengaruh keburukan. 

4. Bermuamalah kepada manusia dengan akhlak yang mulia  
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 الحــديس الراصع عشز
HADITS KESEMBILAN BELAS 

 

Penjagaan Allah 

 

َما َقاَل  ٍُ ُ َعْى  ْتِه َعثَّاٍس َرِضَي اَّللَّ
ِ ُ ْىُد : َعْه أَِتي اْلَ ثَّاِس َعْثِد اَّللَّ

ًما، َ َقاَل  ُْ َصلََّم َي ََ  ًِ ُ َعَلْي َيا ُغ َُ  ِ و ِي : َخْلَ  الىَِّثي ِ َصلَّّ اَّللَّ
ُمَ  َ ِلَماٍخ  َ ، ِ َ ا : أَُعل ِ ٌَ َ َذِ ْدُي ذَُ ا َ َيْحَفْظَ ، ِاْحَفِظ اَّللَّ ِاْحَفِظ اَّللَّ

 ُْ َح َل اْعَلْم أَنَّ ْاِلُمَّ ََ  ،ِ ِ َ ا اْصَرَ ْىَد َ اْصَرِ ْه ِتاَّللَّ ََ  َ َصأَْلَد َ اْصأَِل اَّللَّ
 ُ ًُ اَّللَّ َ  ِ  َّ ِتَشْيٍ  َقْد َ َرَث ُْ َ  ِتَشْيٍ  َلْم َيْىَفُ  ُْ اْجَرَمَ ْد َعَلّ أَْن  َيْىَفُ 
َ  ِ  َّ ِتَشْيٍ   َْ َ  ِتَشْيٍ  َلْم َيُضزُّ َْ ا َعَلّ أَْن َيُضزُّ ُْ ِ ِن اْجَرَمُ  ََ َلَ ، 

ُحِ   ِد ال ُّ َجفَّ ََ ُ َعَلْيَ ، ُرِ َ ِد ْاِلَْق َُ   ًُ اَّللَّ  .َقْد َ َرَث

 (حديس حضه صحيح: رَاي الرزمذي َقال )
 

: َ ي رَايح غيز الرزمذي 
َخاِ  َيْ ِزْ َ  ِ ي   ِ ي الزَّ

ِ ْف ِ َلّ اَّللَّ َ َذِ ْدُي أََماَمَ ، َذَ زَّ ِاْحَفِظ اَّللَّ
َما أََصاَتَ  َلْم  ََ اْعَلْم أَنَّ َما أَْخَطأََ  َلْم َيُ ْه ِلُيِ ْيَثَ ،  ََ ِج،  دَّ الش ِ

أَنَّ اْلَفَزَض َمَع اْلَ ْزِب  ََ ْثِز،  اْعَلْم أَنَّ الىَّْ َز َمَع ال َّ ََ َيُ ْه ِلُيْخِطَ َ ، 
أَنَّ َمَع اْلُ ْضِز يُْضًزا ََ. 
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Dari Abul „Abbas, „Abdullah bin „Abbas p, ia berkata, Pada suatu hari 

aku pernah berada di belakang Nabi a, lalu beliau bersabda; 

”Wahai anak muda, aku akan mengajarkan kepadamu beberapa 

kalimat; Jagalah Allah, niscaya Dia akan menjagamu. Jagalah Allah, 

niscaya engkau akan mendapati Dia di hadapanmu. Jika engkau 

meminta, maka mintalah kepada Allah. Jika kamu minta pertolongan, 

maka mintalah pertolongan kepada Allah. Ketahuilah seandainya 

seluruh umat berkumpul untuk memberikan kepadamu sesuatu manfaat, 

(maka) engkau tidak akan mendapatkan manfaat, kecuali apa yang telah 

Allah tetapkan untukmu. Seandainya mereka berkumpul untuk 

melakukan sesuatu yang membahayakanmu, (maka) tidak akan 

membahayakanmu, kecuali apa yang telah Allah tetapkan atasmu. Telah 

diangkat pena dan telah kering lembaran-lembaran (takdir).”  

(HR. Tirmidzi Juz 4 : 2516, ia berkata, Hadits ini Hasan Shahih) 

 

Dalam riwayat selain Tirmidzi : 

“Jagalah Allah, niscaya engkau akan mendapati-Nya di hadapanmu. 

Ingatlah Allah di waktu lapang (senang), niscaya Allah akan 

mengingatmu di waktu sempit (susah). Ketahuilah bahwa apa yang 

(ditetapkan) tidak menimpamu, maka tidak akan menimpamu. Dan apa 

yang (ditetapkan) menimpamu, maka tidak akan meleset darimu. 

Ketahuilah sesungguhnya pertolongan bersama kesabaran. 

Sesungguhnya kesenangan bersama kesusahan. Dan sesungguhnya 

bersama kesulitan (ada) kemudahan.” 

 
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.  
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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.”  

 

„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. 

 
PELAJARAN DARI HADITS 

1. Menunjukkan kelembutan Nabi a. 

2. Barangsiapa yang menjaga hak Allah, maka Allah akan menjaganya. 

3. Jika seseorang membutuhkan pertolongan, hendaknya ia meminta 

pertolongan kepada Allah r. 

4. Segala sesuatu telah ditetapkan takdirnya 50.000 tahun sebelum 

penciptaan langit dan bumi. 

5. Kabar gembira bagi orang yang ditimpa kesulitan dan bersabar. 
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 الحــذيث العشرون
HADITS KEDUA PULUH 

 

Malu dan Iman 

 

 ًُ ُ َعْى ٍ  ُعْقَثَح ِتْه َعْمُزَ اِْلَْوَ اِري اْلَثْدِري َرِضَي اَّللَّ ُْ َعْه أَِتي َمْضُ 
َصلََّم : َقاَل  ََ  ًِ ُ َعَلْي ِ َصلَّّ اَّللَّ ُل اَّللَّ ُْ ا أَْ َرَ  الىَّاُس : َقاَل َرُص ِ نَّ ِممَّ

َلّ، ِ َ ا َلْم َذْضَرِح َ اْصَىْع َما ِشْ َد  َْ ِج اِْلُ َُّ .  ِمْه َ  َِ  الىُُّث
 (رَاي الثخاري)

 

Dari Abu Mas‟ud, „Uqbah bin „Amr Al-Anshari Al-Badri y, ia berkata, 

Rasulullah a telah bersabda; 

“Sesungguhnya diantara yang didapatkan (oleh) manusia dari kalimat 

kenabian yang pertama ialah; Jika engkau tidak malu, maka berbuatlah 

sekehendakmu.” (HR. Bukhari Juz 3 : 3296)  

 

PELAJARAN DARI HADITS 

1. Jika seorang akan melakukan sesuatau yang diperkirakan tidak akan 

membuat malu, maka hendaknya dilakukan. 

2. Jika seorang tidak mempunyai rasa malu, maka ia akan berbuat 

sesukanya. 
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MARAJI’ 

 

 

1. Ad-Durratus Salafiyyah Syarah Al-Arba’in An-Nawawiyah, 

Sayyid bin Ibrahim Al-Huwaithi. 

2. Al-Arba’in An-Nawawiyyah, 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. Ikhtar Isma Mauludika min Asma’ish Shahabatil Kiram, 

Muhammad „Abdurrahim. 

6. Shahih Muslim, Muslim bin Hajjaj An-Naisaburi. 

7. Sunan Ibnu Majah, Muhammad bin Yazid bin Majah Al-Qazwaini. 

8. Sunan Nasa’i, Ahmad bin Syu‟aib An-Nasa‟i. 

 

 


