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10 HADITS TERPENTING JILID 2 
 

 

asulullah a telah meninggalkan 

warisan ilmu kepada umat ini. 

Barangsiapa yang mampu 

mengambil warisan ilmu tersebut, 

maka ia akan mendapatkan manfaat yang 

sangat besar. Sebagaimana sabda 

Rasulullah a bersabda; 

 

ب  ًَ َٕ ََل ِدسأ َٗ َْبًسا  ا ِديأ ٘أ ِسثُ َ٘ ٌأ يُ ِبَيبَء َى ّأ َ َُّ اْلأ ِإ
ِٔ أََخَز ِبَحظ ٍ  ِأ أََخَز ِب ََ ٌَ َف ِعيأ ِسثُ٘ا اىأ َٗ ب  ََ ِإَّّ

اِفشٍ  َٗ. 

 

 

 

 

 

R 
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“Sesungguhnya para nabi tidak 

mewariskan dinar maupun dirham. Akan 

tetapi yang merak wariskan adalah ilmu. 

Barangsiapa yang mengambilnya berarti ia 

telah mengambil bagian yang agung.” 

(HR. Tirmidzi Juz 5 : 2682  

dan Abu Dawud : 3641)
1
 

 

Warisan ilmu tersebut terdapat pada 

hadits-hadits Rasulullah a. Maka 

barangsiapa yang ingin mendapatkannya, 

hendaknya ia menghafal dan mengambil 

pelajaran darinya. Karena hadits-hadits 

tersebut sangat banyak sedangkan usia 

manusia sangat terbatas, maka bagi seorang 

penuntut ilmu harus memulainya dari hal 

yang terpenting. Sebagaimana perkataan 

Salman Al-Farisi y; 

 

                                                 
1 Hadits ini dihasankan oleh Syaikh Al-Albani t 

dalam Shahihut Targhib wat Tarhib Juz 1 : 70. 
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 ٌِ ِعيأ َِ اىأ ٍِ ٌش َفُخزأ  ُش َقِصيأ َأ ُع اىأ َٗ ٌش  ٌُ َمِثيأ ِعيأ اَىأ
َل  ِْ ِش ِديأ ٍأ  ِف أ أَ

ِٔ َحبُا ِإَىيأ ب َجحأ ٍَ .
 

“Ilmu itu banyak sedangkan umur itu 

pendek (terbatas), maka ambillah ilmu 

(yang terpenting) yang engkau butuhkan 

dalam urusan agamamu.” 

(Shifatush Shafwah 1/546) 

 

Berikut ini adalah sepuluh hadits 

terpenting yang diriwayatkan dari sepuluh 

sahabat Rasulullah a yang mulia dan –

insya Allah- mudah untuk dihafal.  
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 الحــذيث األول

HADITS PERTAMA 
 

Halal dan Haram 
 

 

ٍش َسِضَ   ِِ َبِشيأ ُِ بأ ب ََ  اىُّْعأ
ِ ِذ اَّللَّ ِأ أَِب أ َعبأ َع

ِ َصيَّٚ  َه اَّللَّ ٘أ ُث َسُس عأ َِ ب َقبَه َس ََ ُٖ ْأ ُ َع اَّللَّ
ُه  ٘أ ٌَ َيُق َسيَّ َٗ  ِٔ ُ َعَييأ ٌِ : اَّللَّ َُّ اىأَحالََه َبي ِ ِإ

بٌت  َٖ َحِب شأ ٍُ ٌس  ٘أ ٍُ ب أُ ََ ُٖ َْ َبيأ َٗ  ٌِ ًَ َبي ِ َحَشا َُّ اىأ ِإ َٗ
َِ اىَّْبِا  ٍِ ٌش  َِّ َمِثيأ ُٖ َُ َي  .َلَ َيعأ

 (سٗآ اىبخبسي ٍٗسيٌ)
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Dari Abu „Abdillah An-Nu‟man bin Basyir 

p ia berkata, aku mendengar Rasulullah a 

bersabda; 

“Sesungguhnya yang halal itu jelas dan 

yang haram itu jelas, dan diantara 

keduanya ada perkara yang samar-samar, 

(yang) kebanyakan manusia tidak 

mengetahuinya.” 

 (HR. Bukhari Juz 1 : 52 dan  

Muslim Juz 3 : 1599) 

 

BIOGRAFI SINGKAT AN-NU’MAN 

BIN BASYIR p 

An-Nu‟man bin Basyir bin Sa‟ad bin 

Tsa‟labah Al-Khazraji Al-Anshari y, 

kunyahnya adalah Abu „Abdullah. Beliau 

adalah seorang amir, khatib, penyair, dan 

sahabat yang mulia. Beliau ikut bersama 

Muawiyah y dalam perang Shiffin. Beliau 

pernah memegang jabatan hakim di 

Damaskus pada tahun 53 H, menggantikan 

Fadhalah bin Ubaid y. Pada masa 

pemerintahan Muawiyah y, beliau 
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diangkat menjadi gubernur di Yaman, 

kemudian di Kufah selama 9 bulan, lalu 

beliau dimutasi ke Himsh sampai wafatnya 

Yazid bin Muawiyah p. Beliau telah 

meriwayatkan sebanyak 124 hadits dari 

Rasulullah a. 

 

PELAJARAN DARI HADITS  

1. Hadits ini merupakan salah satu hadits 

dari tiga hadits pokok dalam Kitab Al-

Arba‟in An-Nawawiyyah. 

2. Perkara yang halal telah jelas dan 

perkara yang haram telah jelas 

berdasarkan dalil. 

3. Kesamaran seorang terhadap sesuatu 

sesuai dengan tingkat keilmuannya. 

4. Apabila terdapat perkara yang masih 

samar, maka sebaiknya dijauhi. 
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 الحـذيث الثاني

HADITS KEDUA 
 

Tidak Diperbolehkan Hasad 
 

 

ِأ  ٍد َع ٘أ ُع سأ ٍَ  ِِ ِ بأ ِذ اَّللَّ ُٔ  َعبأ ْأ ُ َع  َسِضَ  اَّللَّ

 ٌَ َسيَّ َٗ  ِٔ ُ َعَييأ   :َقبَه َقبَه اىَِّْب ُّ َصيَّٚ اَّللَّ

 ُ ُٓ اَّللَّ ِِ َسُجٌو آَجب ََْحيأ ََل َحَسَذ ِإَلَّ ِف  اثأ
ِٔ ِف  اىأَحق ِ  َيَنِح َٕ بًَل َفَسيََّط َعَيٚ  ٍَ

ب  َٖ ِض أ ِب ُ٘ َيقأ ُٖ َة َف ََ ُ اىأِحنأ ُٓ اَّللَّ َسُجٌو آَجب َٗ
ب َٖ َُ يَُعي ِ  (سٗآ اىبخبسي ٍٗسيٌ) .َٗ
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Diriwayatkan dari „Abdullah bin Mas‟ud y 

ia berkata, Rasulullah a bersabda; 

 “Tidak boleh hasad kecuali pada dua hal, 

yaitu; (pertama kepada) seorang yang 

diberi harta oleh Allah, lalu ia 

menghabiskannya untuk kebenaran. (Kedua 

kepada) seorang yang diberi (ilmu) hikmah, 

lalu ia berhukum dengannya dan 

mengajarkannya (kepada orang lain).”  

(HR. Bukhari Juz 1 : 73, lafazh ini 

miliknya dan Muslim Juz 1 : 816)  

 
BIOGRAFI SINGKAT ‘ABDULLAH 

BIN MAS’UD y 

 „Abdullah bin Mas‟ud bin Ghafil Al-

Hudzali y, kunyahnya adalah Abu 

„Abdurahman. 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 
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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; 

“Engkau akan menjadi seorang pemuda 

terpelajar.” Beliau telah diberi pelajaran 

oleh Rabbnya hingga menjadi faqih atau 

ahli hukum umat Muhammad a, dan tulang 

punggung para huffazh Al-Qur‟anul 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, 
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“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; 

 

  َ ٍذ  َفَنيأ يأ ِٖ ٍة ِبَش ٍَّ ِ أُ ِأ ُمو  ٍِ َْب  ِإَرا ِجئأ
ُ ََلءِ  َٕ َْب ِبَل َعَيٚ  ِجئأ ًذا َٗ يأ ِٖ ِئزٍ . َش ٍَ ٘أ  َي

٘أ  َه َى ٘أ ُس ا اىشَّ ُ٘ َعَص َٗ ا  ٗأ َِ َمَفُش دُّ اىَِّزيأ َ٘ َي
  ُ َسأ ٌُ اْلأ ِٖ ٙ ِب َّ٘ َ  جَُس َُ اَّللَّ ٘أ َُ ُح ََل َينأ َٗ

ًثب  .َحِذيأ
 

”Maka bagaimanakah (halnya orang kafir 

nanti), apabila Kami mendatangkan 

seorang 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 
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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 

y 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. Larangan untuk hasad dan yang 

diperbolehkan adalah ghithah. 

2. Keutamaan seorang yang bersedekah 

dengan hartanya. 

3. Keutamaan seorang yang 

mengajarkan ilmunya kepada orang 

lain (berdakwah). 

4. Anjuran untuk berlomba-lomba di 

dalam kebaikan. 
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 الحـذيث الثالث

HADITS KETIGA 
 

Golongan yang Menang 
 

 

 ِِ َبةٍ َع ِِ ُشعأ َشَ  بأ ِ يأ َُ ُٔ   اىأ ْأ ُ َع ِِ َسِضَ  اَّللَّ  َع
ٌَ َقبَه  َسيَّ َٗ  ِٔ ُ َعَييأ  ََل  :اىَِّْب  ِ َصيَّٚ اَّللَّ

َِ َححَّٚ  ِشيأ ِٕ ِح أ َظب ٍَّ ِأ أُ
ٍِ َّبٌا  َيَزاُه 

 َُ ٗأ ُش ِٕ ٌأ َظب ُٕ َٗ  
ِ ُش اَّللَّ ٍأ ٌأ أَ ُٖ  .َي أِجَي

 (سٗآ اىبخبسي) 
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Dari Al-Mughirah bin Syu‟bah y, dari 

Nabi a beliau bersabda; 

“Akan senantiasa ada segolongan dari 

umatku yang menegakkan (kebenaran) 

hingga datang keputusan Allah, sedangkan 

mereka dalam keadaan memperoleh 

kemenangan.” (HR. Bukhari Juz 3 : 3441) 

 

BIOGRAFI SINGKAT AL-

MUGHIRAH BIN SYU’BAH y 

Al-Mughirah bin Syu‟bah bin Abu 

Amir bin Mas‟ud Ats-Tsaqafi y, 

kunyahnya adalah Abu „Abdullah. Beliau 

dilahirkan di Thaif, Hijaz, pada tahun 20 

sebelum hijrah, bertepatan dengan 603 M. 

Beliau adalah salah seorang yang cerdik di 

kalangan bangsa Arab, seorang panglima 

dan gubernur. Beliau dikenal dengan 

“Mughirah Ar-Ra‟yi” (Mughirah yang 

banyak akal).  
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Pada masa Jahiliyah Al-Mughirah y 

meninggalkan Thaif bersama beberapa 

orang dari Bani Malik untuk pergi ke 

Iskandariyah menghadap Al-Muqauqis, 

kemudian kembali lagi ke Hijaz. Ketika 

Islam muncul beliau awalnya ragu-ragu 

untuk menerimanya, baru pada tahun 5 H 

beliau masuk Islam. Beliau juga ikut 

perjanjian Hudaibiyah, perang Yamamah, 

penaklukan kota Syam, perang Qadisiyah, 

Nahrawan, Hamadan, dan yang lainnya. 

Pada perang Yarmuk beliau kehilangan 

penglihatannya.  

 

Asy-Sya‟bi pernah berkata, “Orang 

cerdik di kalangan bangsa Arab ada empat, 

yaitu; Muawiyah y dengan ketenangannya, 

Amru bin Al-„Ash y untuk masalah-

masalah sulit, Al-Mughirah y untuk 

masalah spontanitas, dan Ziyad bin Abihi 

y untuk yang besar dan kecil.” Khalifah 

„Umar bin Al-Khaththab y pernah 

mengangkat Al-Mughirah y sebagai 
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gubernur Bashrah. Lalu „Umar y 

menggantinya, kemudian mengangkatnya 

kembali sebagai gubernur Kufah. Hal itu 

diteruskan oleh „Utsman y kemudian 

menggantikannya. Ketika terjadi fitnah 

antara „Ali dan Muawiyah p, Al-Mughirah 

y menjauhinya. Beliau hadir bersama dua 

hakim (Abu Musa dan Amru bin Al-„Ash 

p). Kemudian Muawiyah y 

mengangkatnya sebagai gubernur Kufah, 

beliau memegang jabatan tersebut hingga 

beliau wafat pada tahun 50 H, bertepatan 

dengan 670 M. Al-Mughirah y telah 

meriwayatkan 136 hadits dari Rasulullah 

a.  

 

PELAJARAN DARI HADITS  

1. Akan tetap ada segolongan dari umat 

Islam yang menegakkan kebenaran. 

2. Islam adalah golongan yang akan 

memperoleh kemenangan. 

3. Anjuran untuk bersabar hingga 

datangnya pertolongan. 
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 الحـذيث الرابـع

HADITS KEEMPAT 
 

Hamba yang Dicintai Allah q 
 

 

ِأ  َقبٍا َع َٗ ِِ أَِب أ  ِذ بأ ُٔ   َسعأ ْأ ُ َع  َسِضَ  اَّللَّ

 ِٔ ُ َعَييأ ِ َصيَّٚ اَّللَّ َه اَّللَّ ٘أ ُث َسُس عأ َِ َقبَه َس
هُ  ٘أ ٌَ َيُق َسيَّ َذ اىحَِّق َّ  :َٗ َعبأ َ يُِحبُّ اىأ َُّ اَّللَّ  ِإ
 َّ اىأَخِف َّ 

ِْ  َ  (ٍسيٌ سٗآ) .اىأ
 

Dari Sa‟ad bin Abi Waqash y ia berkata, 

aku mendengar Rasulullah a bersabda; 

“Sesungguhnya Allah mencintai hamba 

(yang) bertaqwa, kaya (jiwa), dan 

menyembunyikan (amal kebaikannya).”  

(HR. Muslim Juz 4 : 2965) 
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BIOGRAFI SINGKAT SA’AD BIN ABI 

WAQASH y 

Sa‟ad bin Abi Waqash Malik bin Uhaib 

bin Abdi Manaf bin Zuhrah bin Kilab Al-

Qurasyi Az-Zuhri y, kunyahnya adalah 

Abu Ishaq. Beliau masuk Islam dalam usia 

17 tahun. Sa‟ad bin Abi Waqash y adalah 

seorang panglima perang, penakluk Iraq 

dan Madain Kisra, dan merupakan seorang 

pemanah pertama dalam Islam. Beiau juga 

merupakan salah satu dari enam anggota 

Syura yang ditunjuk oleh Khalifah „Umar 

y untuk memilih khalifah sesudahnya dan 

beliau juga merupakan salah seorang dari 

sepuluh orang yang dijamin masuk Surga,  

 

Sa‟ad bin Abi Waqqash y ikut dalam 

perang Badar, menaklukkan Qadisiyah, lalu 

tinggal di Kufah dan mengkaplingnya untuk 

kabilah-kabilah Arab. Pada masa ‟Umar bin 

Khaththab y beliau diangkat sebagai 

seorang gubernur selama beberapa waktu. 

Lalu pada masa „Utsman y beliau diangkat 
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sebagai panglima selama beberapa waktu, 

kemudian menggantinya. Lalu Sa‟ad y pun 

pulang ke Madinah Al-Munawwarah, 

tinggal sesaat disana, lalu beliau kehilangan 

penglihatannya. Sa‟ad y adalah orang 

yang doanya mustajab. Tidaklah beliau 

berdoa kecuali doanya dibalas oleh Allah 

q. Imam Tirmidzi t meriwayatkan 

dalam Sunannya bahwa Rasulullah a 

bersabda, “Ya Allah, jawablah untuk Sa‟ad 

apabila dia berdoa kepada-Mu.” 

 

Saad y wafat di rumahnya di Al-Aqiq 

(lembah dekat Madinah) pada tahun 55 H, 

bertepatan dengan 675 M, dan dimakamkan 

di Madinah Al-Munawwarah. Beliau telah 

meriwayatkan 271 hadits dari Rasulullah 

a. 
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PELAJARAN DARI HADITS  

1. Keutamaan taqwa. 

2. Keutamaan merasa cukup terhadap 

pemberian Allah q. 

3. Keutamaan menyembunyikan amal 

kebaikan. 

4. Penetapan bahwa Allah q memiliki 

sifat Kecintaan. 
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 الحـذيث الخامس

HADITS KELIMA 
 

Lemah Lembut dan Berbuat Baik 
 

 

 ُ ٍا َسِضَ  اَّللَّ ٗأ ِِ أَ اِد ابأ َيٚ َشذَّ ِأ أَِب  َيعأ َع
 ٌَ َسيَّ َٗ  ِٔ ُ َعَييأ ِ َصيَّٚ اَّللَّ ِه اَّللَّ ٘أ ِأ َسُس ُٔ َع ْأ َع

ِ :  َقبَه  َُ َعَيٚ ُمو  َسب َ َمَحَب اأإِلحأ َُّ اَّللَّ ِإ
ِإَرا  َٗ َيَة  ِقحأ ِسُْ٘ا اىأ ٌأ َف َحأ ُح ٍء، َفِإَرا َقَحيأ َش أ

بأَحةَ  ِسُْ٘ا اىز ِ ٌأ َف َحأ ُح  (سٗآ ٍسيٌ) .َرَبحأ
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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.”  

(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. Pada masa „Umar y beliau 

diangkat sebagai gubernur Himsh. Ketika 

„Utsman y terbunuh beliau mengundurkan 

diri dan berkonsentrasi untuk ibadah. 

Syaddad bin Aus y adalah seorang yang 

fasih, lembut dan bijaksana. Abu Darda‟ y 

pernah 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 
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tahun 58 H, bertepatan dengan 677 M 

dalam usia 75 tahun. Beliau telah 

meriwayatkan 50 hadits dalam buku-buku 

hadits.  

 

PELAJARAN DARI HADITS 

1. Anjuran untuk senantiasa berbuat 

kebaikan.  

2. Wajib menyembelih dengan cara yang 

baik, dengan cara yang lemah lembut, 

dengan cara yang lebih mudah 

menghilangkan nyawa, namun juga 

harus sesuai dengan cara yang 

disyari‟atkan. 

3. Menunjukkan bahwa Islam adalah 

agama mengajarkan kasih sayang. 

 

 

 

 

 

 



- 24 - 

 الحــذيث السادس

HADITS KEENAM 
 

Akhlak yang Mulia 
 

 

 ُٔ ْأ ُ َع َداِء َسِضَ  اَّللَّ سأ ِأ أَِب أ اىذَّ ِِ اىَِّْب  ِ  َع َع
ٌَ َقبه َسيَّ َٗ  ِٔ ُ َعَييأ ٍء  :َصيَّٚ اَّللَّ ٚأ ِأ َش

ٍِ ب  ٍَ
ِِ اىأُخُيِق  ِأ ُحسأ ٍِ  ُِ َزا يأ َِ َقُو ِف  اىأ   .أَثأ

 (أب٘ داٗدسٗآ )

 

 

 

 

 

 

 



- 25 - 

Dari Abu Darda‟ y ia berkata, Nabi a 

bersabda; 

“Tidak ada amal perbuatan yang lebih 

berat di dalam timbangan (pada Hari 

Kiamat) daripada akhlak yang mulia.”  

(HR. Abu Dawud : 4799)
2
 

 

BIOGRAFI SINGKAT ABU DARDA y 

Abu Darda‟ y nama aslinya adalah 

Uwaimir bin Malik bin Qais bin Umayyah 

Al-Anshari Al-Khazraji. Beliau masyhur 

dengan kunyah Abu Darda‟. Beliau adalah 

salah seorang ahli hikmah, penunggang 

kuda dan seorang hakim. Nabi a bersabda 

tentang Abu Darda‟ y, “Uwaimir adalah 

ahli hikmah umatku.” Sebelum diutusnya 

Rasulullah a, beliau adalah seorang 

pedagang. Ketika Islam telah datang beliau 

berkonsentrasi pada ibadah, sehingga beliau 

terkenal dengan ibadah dan keberaniannya. 

                                                 
2 Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani t 

dalam Shahihul Jami‟ : 5721. 
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Muawiyah y pernah mengangkatnya 

sebagai hakim Damaskus atas perintah 

„Umar y, beliaulah hakim pertama disana. 

Abu Darda y merupakan salah seorang 

penghafal Al-Qur‟an pada zaman Nabi a. 

Beliau wafat di Syam pada tahun 32 H, 

bertepatan dengan 652 M. dan beliau telah 

meriwayatkan 179 hadits dari Rasulullah 

a. 

 

PELAJARAN DARI HADITS  

1. Islam juga mengatur dalam urusan 

akhlak (etika). 

2. Keutamaan berakhlak yang mulia dan 

anjuran untuk berhias dengannya. 

3. Penetapan adanya timbangan amal 

pada Hari Kiamat. 
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 الحــذيث السابع

HADITS KETUJUH 
 

 

Agama Tidak Cukup dengan Akal 
 

ِأ َعِي  ٍ  ُٔ َقبَه  َع ْأ ُ َع َُ  : َسِضَ  اَّللَّ ٘أ َمب َى
َىٚ  ٗأ َفُو اىأُخ  ِ أَ َُ أَسأ أأِي َىَنب ُِ ِببىشَّ يأ

اىذ ِ
اَلُٓ  ِأ أَعأ ٍِ   ِ سأ ََ  (أب٘ داٗدسٗآ ).ِببىأ

 

Dari „Ali y, ia berkata; 

“Seandainya agama itu (cukup) dengan 

akal, maka bagian bawah khuf lebih utama 

untuk diusap daripada bagian atasnya.”  

(HR. Abu Dawud : 162)
3
 

                                                 
3 Atsar ini dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani t 

dalam Irwa‟ul Ghalil : 103. 
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BIOGRAFI SINGKAT ’ALI BIN ABI 

THALIB y 

‟Ali bin Abi Thalib bin ‟Abdul 

Muthalib Al-Hasyimi Al-Qurasyi y, 

kunyahnya adalah Abul Hasan. Beliau 

dilahikan di Makkah pada tahun 23 

sebelum hijrah, bertepatan dengan 600 M. 

Beliau adalah Amirul Mukminin dan 

Khulafaur Rasyidin keempat, serta 

merupakan salah seorang dari sepuluh 

orang yang dijamin masuk Surga. Beliau 

adalah sepupu Rasulullah a dan 

menantunya. Beliau adalah salah seorang 

pahlawan pemberani, pengibar panji-panji 

peperangan, salah seorang ahli khutbah 

ulung, ulama dalam masalah peradilan, dan 

adalah orang pertama yang masuk Islam 

setelah Khadijah i.  
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„Ali bin Abi Thalib y memegang 

khilafah sesudah terbunuhnya „Utsman bin 

Affan y pada tahun 35 H. Sebagian 

sahabat besar menuntut agar pembunuh 

„Utsman y ditangkap dan dibunuh. Karena 

‟Ali y ingin menghindari fitnah, maka 

beliau sangat berhati-hati. Hal ini yang 

menyebabkan ‟Aisyah i muncul perasaan 

tidak suka. Lalu dengan beberapa orang 

seperti; Thalhah dan Az-Zubair p di garis 

depan, mereka mendatangi ‟Ali y. Maka 

terjadilah perang Jamal pada tahun 36 H. 

‟Ali y unggul dalam perang ini setelah 

korban yang terbunuh mencapai 10.000 

orang dari kedua belah pihak.  

 

‟Ali y memberhentikan Muawiyah y 

dari gubernur Syam pada saat ia memegang 

khalifah. Tetapi Muawiyah y menolak 

pencopotan dirinya. Maka terjadilah perang 

Shiffin pada tahun 37 H selama 110 hari 

dengan menelan korban dari kedua belah 

pihak sebanyak 70.000 orang. Perang 
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berhenti dengan kesepakatan untuk 

berhukum kepada Abu Musa Al-Asy‟ari 

dan Amru bin Al-Ash p. Keduanya secara 

rahasia bersepakat untuk mencopot ‟Ali dan 

Muawiyah p. Abu Musa y 

mengumumkan hal itu, akan tetapi Amru y 

mengumumkan sebaliknya, yaitu ia 

mengangkat Muawiyah y. Maka kaum 

muslimin pada waktu itu terbagi menjadi 

tiga kelompok, antara lain : 

1. Kelompok yang membaiat Muawiyah 

y. Mereka adalah penduduk Syam. 

2. Kelompok yang setia terhadap baiat 

untuk „Ali y. Mereka adalah penduduk 

Kufah. 

3. Kelompok yang menjauhi keduanya dan 

marah terhadap ‟Ali y yang rela 

dengan tahkim Abu Musa dan Amru p. 

 

Kemudian terjadilah perang Nahrawan 

pada tahun 38 H antara ‟Ali y dengan 

orang-orang yang menolak tahkim. Mereka 

telah mengkafirkan ‟Ali y dan memintanya 
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untuk bertaubat. Lalu mayoritas dari 

mereka menggalang kekuatan. ‟Ali y 

memerangi mereka dan 1800 orang diantara 

mereka terbunuh. Sementara di pihak ‟Ali 

y banyak bergabung sahabat-sahabat 

terpilih. ‟Ali y bermukim di Kufah yang 

dijadikannya sebagai ibukota negara sampai 

‟Abdurrahman bin Muljam membunuh 

beliau dengan tipu muslihat pada 17 

Ramadhan 40 H, bertepatan dengan 661 M. 

‟Ali y telah meriwayatkan 586 hadits dari 

Rasullullah a. 

 

PELAJARAN DARI HADITS 

1. Di dalam beragama tidak cukup hanya 

menggunakan akal (rasio). 

2. Perintah untuk untuk taslim (tunduk) 

terhadap syari‟at. 

3. Disyari‟atkannya mengusap khuf di 

dalam Islam. 
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 الحـذيث الثـامن

HADITS KEDELAPAN 
 

Wara’ dan Meninggalkan Syubhat 

 

 

ِِ أِب   ُِ َعِي  بأ ُِ بأ ٍذ اىأَحَس ََّ َح ٍُ ِأ أَِب   َع
ب َقبَه  ََ ُٖ ْأ ُ َع َحِفظأُث : َطبِىٍب َسِضَ  اَّللَّ

 ٌَ َسيَّ َٗ  ِٔ ِ َصيَّٚ اَّللُ َعَييأ ِه اَّللَّ ٘أ ِأ َسُس ٍِ :
ُبَل  ب َلَ َيِشيأ ٍَ ُبَل ِإَىٚ  ب َيِشيأ ٍَ  .َد أ 

 (اىْسبئ  سٗآ اىحشٍزي ٗ)
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Dari Abu Muhammad, Al-Hasan bin „Ali 

bin Abi Thalib p ia berkata, “Aku telah 

menghafal (sabda) dari Rasulullah a; 

“Tinggalkanlah apa-apa yang 

meragukanmu, (bergantilah) kepada apa 

yang tidak meragukanmu.”  

(HR. Tirmidzi Juz 4 : 2518  

dan Nasa’i Juz 8 : 5711)
4
  

 

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. Beliau adalah 

anak pertama ‟Ali bin Abi Thalib y. Al-

Hasan bin Ali p adalah seorang yang 

cerdas, santun, dan menyukai kebaikan. 

                                                 
4 Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani t 

dalam Irwa‟ul Ghalil : 12. 
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Beliau merupakan seorang yang fasih dan 

salah satu dari sekian banyak orang yang 

baik perkataan dan pemikirannya. Beliau 

telah berhaji sebanyak 20 kali dengan 

berjalan kaki. 

 

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 p. 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, dan beliau juga kurang yakin 

dengan pasukannya. Lalu beliau mengirim 

surat kepada Muawiyah y untuk 

menyatakan perdamaian dengan beberapa 

syarat. Muawiyah y setuju dan Al-Hasan 
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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.”  

Al-Hasan y pulang ke Madinah Al-

Munawwarah dan bermukim disana sampai 

wafat pada tahun 50 H, bertepatan dengan 

674 M. Lama jabatannya adalah 6 bulan 5 

hari. Beliau dikaruniai 11 anak laki-laki dan 

seorang putri. Beliau memiliki stempel 

yang bertulisankan, “Allahu Akbar dan 

dengan-Nya saya meminta pertolongan.” 
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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. 

3. Menunjukkan bahwa Islam adalah 

agama yang mengajarkan ketenangan 

jiwa. 
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 الحــذيث التـاسع

HADITS KESEMBILAN 
 

Berdoa Mengangkat Tangan 
 

 

 َُ ب ََ ِأ َسيأ ُٔ  َع ْأ ُ َع َقبَه  :  َقبَه َسِضَ  اَّللَّ
 ٌَ َسيَّ َٗ  ِٔ ُ َعَييأ ِ َصيَّٚ اَّللَّ ُه اَّللَّ ٘أ  : َسُس

 ٌٌ َجَعبَىٚ َحِي ٌّ َمِشيأ َٗ ٌأ َجَببَسَك  َُّ َسبَُّن ِإ
ُأ  ِٔ أَ ِٔ ِإَىيأ ِٓ ِإَرا َسَفَع َيَذيأ ِذ ِأ َعبأ ٍِ   ِ َححأ َيسأ

ب ِصَفًشا ََ ُٕ  (ابِ ٍبجٔ ٗ أب٘ داٗدسٗآ ) .يَُشدَّ
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Dari Salman y ia berkata, Rasulullah a 

bersabda; 

“Sesungguhnya Rabb kalian Tabaraka wa 

Ta‟ala pemalu lagi dermawan. Ia malu dari 

hamba-Nya, jika (hamba-Nya) 

menengadahkan kedua tangannya, 

kemudian ia mengembalikannya dalam 

keadaan hampa.”  

(HR. Abu Dawud : 1488, lafazh ini 

miliknya dan Ibnu Majah : 3865)  

 

BIOGRAFI SALMAN AL-FARISI y 

Salman Al-Farisi y kunyahnya adalah 

Abu „Abdullah. Beliau adalah salah seorang 

sahabat besar. Nama asli beliau masih 

diperselisihkan. Beliau dikenal dengan 

panggilan Salman bin Islam. Asal-usulnya 

dari Majusi Asbahan. Beliau termasuk 

sahabat yang berumur panjang. Tumbuh di 

desa Jayyan (salah satu desa Asbahar, juga 

termasuk kota Quhab dekat Ashbahan), lalu 

pindah ke Syam, Maushil, Nashibin, lalu 

pindah ke Ammuriyah. Beliau dapat 
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membaca buku-buku Persia, Romawi, dan 

yahudi. Ketika beliau telah mendengar 

bahwa akan diutus seorang Nabi, maka 

beliau berupaya untuk mencarinya. Hingga 

akhirnya beliau ditawan dan dijual di 

Madinah, lalu dibeli oleh seseorang dari 

Bani Quraidhah. Ketika Islam telah datang, 

Salman y menuju ke Quba untuk bertemu 

Rasulullah a dan mendengar sabdanya. 

Kaum Muslimin ikut serta membantu 

Salman y untuk menebus dirinya dari 

majikannya. Setelah merdeka, maka Salman 

y mulai menampakkan keislamannya. 

 

Salman y berbadan kuat dan cerdas. 

Beliaulah yang menunjukan kaum 

muslimin untuk menggali parit pada perang 

Ahzab. Sehingga kaum Muhajirin dan 

Anshar berselisih. Masing-masing 

menyatakan bahwa Salman y adalah 

golongan kami. Maka Rasulullah a 

berkata, “Salman dari kami Ahlul Bait.” 
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Salman y diangkat menjadi gubernur 

Madain dan bermukim disana hingga beliau 

wafat pada tahun 36 H, bertepatan dengan 

656 M. Ketika Salman y diberi bagiannya 

dari Baitul Mal, beliau menjadikannya 

sebagai sedekah. Beliau merajut daun 

pelepah kurma dan makan roti gandum dari 

pekerjaannya sendiri. Salman y 

mempunyai 60 hadits dalam buku-buku 

hadits. 
 

PELAJARAN DARI HADITS  

1. Disyari‟atkan mengangkat tangan 

dalam berdoa. 

2. Mengangkat tangan dalam berdoa 

merupakan salah satu diantara sebab 

terkabulkannya doa. 

3. Terkabulnya suatu doa jika terpenuhi 

syarat-syaratnya dan tidak ada 

penghalangnya. 
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 الحـذيث العاشر

HADITS KESEPULUH 
 

Islam Agama yang Lurus lagi Mudah 

 

 

ةَ  ٍَ ب ٍَ ِأ أَِب أ أُ ُٔ  َع ْأ ُ َع َقبَه :   َقبَه َسِضَ  اَّللَّ
 ٌَ َسيَّ َٗ  ِٔ ُ َعَييأ ٌأ  : اىَِّْب ُّ َصيَّٚ اَّللَّ ِإّ ِ  َى

 أ 
َىِنْ ِ َٗ ِة  يَّ

ِّ َشا ََل ِببىَّْصأ َٗ ِديَِّة  ٘أ ُٖ َي أُبأَعثأ ِببىأ
َحةِ  َأ ِفيَِّة اىسَّ يأ

ِْ َح  (سٗآ أحَذ). بُِعثأُث ِببىأ
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Dari Abu Umamah y ia berkata, Nabi a 

bersabda; 

“Sesunguhnya aku tidak diutus dengan 

membawa agama yahudi dan tidak pula 

dengan membawa agama nashrani, akan 

tetapi aku diutus dengan membawa agama 

yang lurus lagi mudah.” (HR. Ahmad)
5
 

 

BIOGRAFI SINGKAT ABU UMAMAH 
y 

Abu Umamah y nama aslinya adalah 

Shuday bin Ajlan bin Al-Harits bin Wahab 

Al-Bahili. Beliau masyhur dengan kunyah 

Abu Umamah. Abu Umamah y pernah 

menceritakan tentang pengalamannya, 

beliau berkata, “Rasulullah a mengutusku 

kepada suatu kaum. Aku sampai kepada 

mereka dalam keadaan lapar sementara 

mereka memakan darah. Mereka berkata, 

”Kemarilah!” (untuk dijamu dengan darah). 

Aku berkata, “Aku ke sini untuk melarang 

                                                 
5 Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani t 

dalam As-Silsilah Ash-Shahihah Juz 6 : 2924. 
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kalian dari hal itu.” Kemudian aku tertidur. 

Lalu aku didatangi oleh seseorang dengan 

membawa bejana berisi minum. Akupun 

meminumnya sampai perutku penuh dan 

aku kenyang dan rasa hausku hilang. 

Kemudian seseorang di antara mereka 

berkata kepada mereka, ”Kalian didatangi 

oleh seseorang dari pemuka kaum kalian, 

tetapi kalian tidak menghormatinya.” Lalu 

mereka membawakan susu untukku. Aku 

berkata, “Aku sudah tidak 

membutuhkannya,” akupun menunjukkan 

perutku kepada mereka. Kemudian seluruh 

kaum tersebut masuk Islam.” 

 

Abu Umamah y pernah ikut bersama 

‟Ali bin Abi Thalib y dalam perang 

Shiffin. Beliau y tinggal di Syam, dan 

beliaulah sahabat terakhir yang wafat di 

Syam. Beliau wafat tahun 81 H, bertepatan 

dengan 700 M. Dan beliau telah 

meriwayatkan 250 hadits. 
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PELAJARAN DARI HADITS  

1. Terdapat perbedaan antara syari‟at 

Islam dengan syari‟at yahudi dan 

nashrani. 

2. Agama Islam merupakan agama 

tauhid yang lurus. 

3. Agama Islam merupakan agama yang 

mudah. 

4. Anjuran bagi seorang muslim untuk 

memudahkan urusan muslim yang 

lain.  

5. Lahirlah satu Qaidah Fiqhiyyah; 

 

ِسَش اَهأ  ِيُب اىحَّيأ ُة َججأ َشقَّ ٍَ
 

“Kesulitan membawa kemudahan.” 

 

 
 

***** 
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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-Nawawiyah, Yahya bin 

Syarif bin Muri An-Nawawi. 

3. Al-Arba’una Haditsan fisy 

Syakhshiyatil Islamiyyah, „Ali Hasan 

„Ali „Abdul Hamid Al-Halabi Al-Atsari. 

4. Al-Jami’ush Shahih, Muhammad bin 

Ismai‟l Al-Bukhari. 

5. Al-Jami’ush Shahih Sunanut 

Tirmidzi, Muhammad bin Isa At-

Tirmidzi. 

6. Al-Qawaidul Fiqhiyyah, Ahmad Sabiq 

bin Abdul Lathif Abu Yusuf. 

7. As-Silsilah Ash-Shahihah, Muhammad 

Nashiruddin Al-Albani. 

8. Bulughul Maram min Adillatil Ahkam, 

Ahmad bin ‟Ali bin Hajar Al-„Asqalani. 
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9. Ikhtar Isma Mauludika min Asma’ish 

Shahabatil Kiram, Muhammad 

‟Abdurrahim. 

10. Irwa’ul Ghalil fi Takhriji Ahadits 

Manaris Sabil, Muhammad 

Nashiruddin Al-Albani. 

11. Musnad Ahmad, Ahmad bin Hambal 

Asy-Syaibani. 

12. Shahih Muslim, Muslim bin Hajjaj An-

Naisaburi. 

13. Shahihul Jami’ish Shaghir, 

Muhammad Nashiruddin Al-Albani. 

14. Shahihut Targhib wat Tarhib, 

Muhammad Nashiruddin Al-Albani. 

15. Shifatush Shafwah, Ibnul Jauzi. 

16. Sunan Abi Dawud, Abu Dawud 

Sulaiman bin Al-Asy‟ats bin Amru Al-

Azdi As-Sijistani. 

17. Sunan Ibni Majah, Muhammad bin 

Yazid bin „Abdillah Ibnu Majah Al-

Qazwini. 

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

Nasa‟i. 


