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Al-Arba'in An-Nawawiyyah Juz 1 

 

BIOGRAFI 
Imam Abu Zakariya Yahya bin Syarif An-Nawawi t 

 

 

Nama dan Tempat Kelahirannya 

Beliau adalah Muhyiddin Abu Zakariya Yahya bin Syarif bin Muri 

Al-Hizami Al-Haurani Asy-Syafi‟i t. Beliau dilahirkan pada bulan 

Muharram tahun 631 H. 

 

Pendidikannya 

Beliau datang ke Damaskus pada tahun 649 H, lalu tinggal di 

Rawahiyah. Beliau menghafal At-Tanbih dalam waktu 4,5 bulan, dan 

membaca seperempat Kitab Al-Muhadzdzab, dengan hafalan disisa 

tahun tersebut dihadapan syaikhnya, Syaikh Al-Kamal Ishaq bin Ahmad 

t.  

 

Beliau mendengarkan pelajaran Al-Kutubus Sittah, Al-Musnad 

Karya Imam Ahmad, Al-Muwaththa’ karya Imam Malik, Syarhus 

Sunnah karya Al-Baghawi, Sunan Ad-Daraquthni, dan banyak lagi yang 

lainnya. Beliau juga membaca Al-Kamal karya Al-Hafizh „Abdul Ghani 

Ali Az-Zain Khalid, dan syarah mengenai hadits-hadits Shahihain di 

hadapan muhaddits Abu Ishaq Ibrahim bin Isa Al-Muradi. 

 

Beliau juga belajar Ilmu Ushul pada Al-Qadhi At-Taflisi, belajar 

Ilmu Fiqih pada Al-Kamal Ishaq Al-Maghribi, Syamsyuddin 

„Abdurrahman bin Nuh, Izzuddin „Umar bin Sa‟id Al-Irbili, dan Kamal 

Salar Al-Irbili. Membaca Nahwu dihadapan Syaikh Ahmad Al-Mishri 

dan selainnya. Serta membaca dihadapan Ibnu Malik sebuah kitab dari 

karangannya. 

 

Beliau membaca setiap hari 12 (dua belas) pelajaran dihadapan 

para syaikhnya, baik syarah maupun tashhih. Diantara pelajaran tersebut 

adalah : Al-Wasith, Al-Muhadzdzab, Al-Jam’u bainash Shahihain, 
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Shahih Muslim, Ishlahul Mantiq, Tashrif (Sharf), Ushul Fiqh, 

Ushuluddin, Al-Luma’ (karya Ibnu Jinni), dan Nama-nama perawi. 

 

Karyanya 

Diantara karya tulis beliau adalah : 

1. Syarhu Shahihil Muslim 

2. Riyadhus Shalihin 

3. Al-Adzkar 

4. Al-Irsyad 

5. At-Taqrib 

6. Kitabul Mubhamat 

7. Tahrirul Alfadzi li Kitabit Tanbih 

8. Al-Umdatu fi Tashhihit Tanbih 

9. Ar-Raudhah 

10. Syarhul Muhadzdzab  

11. At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Qur’an 

12. Al-Arba’in An-Nawawiyah 

 

Pujian Ulama’ Kepadanya  

Ibnu Farh t menjelaskan; 

“Syaikh Muhyiddin (Imam Nawawi) t menempati 3(tiga) tingkatan, 

masing-masing tingkatan seandainya dimiliki oleh seseorang, niscaya 

mereka keberatan untuk mencapainya; ilmu, zuhud, dan amar ma‟ruf 

nahi munkar. 

 

Syaikh Syamsuddin Ibnu Al-Fakhr Al-Hambali  t mengatakan; 

“Ia seorang imam yang luas ilmunya, hafizh, kuat berbagai ilmunya, 

menyusun banyak karya, sangat wara‟ dan zuhud, meningggalkan 

berbagai kesenangan berupa makanan, kecuali yang diberikan 

kepadanya oleh ayahnya berupa kue dan buah tin, memakai pakaian 

yang usang dan ditambal, tidak masuk pemandian umum, tidak makan 

semua buah-buahan, dan tidak mengambil dirham dari pihak manapun. 

Semoga Allah merahmatinya.” 
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Wafatnya 

Beliau melakukan perjalanan untuk berziarah ke Baitul Maqdis, 

dan kembali ke Nawa. Setelah itu beliau sakit dan dirawat dirumah 

orangtuanya hingga akhirnya meninggal dunia pada tanggal 24 Rajab 

676 H. 
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 الحــذيث األول
HADITS PERTAMA 

 

Sesungguhnya Amalan Itu Tergantung Niatnya 

 

 ُٗ ْٕ ُ َع ٌَْخطَّاِب َسِضَي اَّللَّ ِٓ ا َش ْت َّ َٓ أَِتْي َؼْفٍص ُع ْي ِٕ ِِ ْؤ ُّ ٌْ ْيِش ا ِِ ْٓ أَ َع
ُي : َلاَي  ْٛ َُ َيُم ٍَّ َع َٚ  ِٗ ْي ٍَ ُ َع ٍَّٝ اَّللَّ ِ َص َي اَّللَّ ْٛ ْعُد َسُع ِّ  :َع

ٜ َٛ َٔ ا  َِ ِشٍا  ِْ ِ ا  ً ٌُِى ا  َّ ِإَّٔ َٚ يَّاِخ 
اُي ِتإٌ ِ َّ ا ْاألَْع َّ َْٔد . ِإَّٔ ْٓ َوا َّ َف

َْٔد  ْٓ َوا َِ َٚ  ، ِٗ ٌِ ْٛ َسُع َٚ  ِ ٌَٝ اَّللَّ ُٗ ِإ ْعَشذُ ِٙ ِٗ َف ٌِ ْٛ َسُع َٚ  ِ ٌَٝ اَّللَّ ُٗ ِإ ْعَشذُ ِ٘
 ِٗ ٌَْي اَظَش ِإ َ٘ ا  َِ  ٌَٝ ُٗ ِإ ْعَشذُ ِٙ ا َف َٙ ِىُؽ ْٕ َشأٍَج َي ِْ ِٚ ا ا أَ َٙ َيا يُِ ْيُث ْٔ ٌُِذ  ُٗ ْعَشذُ ِ٘. 

 

( ِٓ َُ ْت ْي ِ٘ ِٓ ِإْتَشا ًَ ْت اِعْي َّ ُٓ ِإْع ُذ ْت َّّ َؽ ُِ  ِ ْٛ َعْثِذ اَّللَّ َٓ أَتُ ِشْي َؽذ ِ ُّ ٌْ ا ا َِ ا َِ ُٖ ِإ ا َٚ َس
 ٍُ ٍِ ْغ ُِ  ِٓ اِض ْت ٌَْؽعَّ ِٓ ا ُُ ْت ٍِ ْغ ُِ  ِٓ ُؽَغْي ٌْ ْٛ ا اَتُ َٚ ُثَخاِسيُّ  ٌْ ِٓ َتْشِدْصَتِح ا ِغْيَشِج ْت ُّ ٌْ ا
ََّٕفحِ   َ ُّ ٌْ ُىُرِة ا ٌْ ا أََصػُّ ا َّ ُ٘  ِٓ َزْي ٍَّ ا اٌ َّ ِٙ ِسيُّ ِفْي َصِؽْيَؽْي ْٛ َّْٕيَغاتُ ُمَ ْيِشيُّ اٌ ٌْ  (ا

 

Dari Amirul Mu‟minin 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.”  
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(Diriwayatkan oleh dua orang ahli hadits yaitu Abu Abdullah 

Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah bin Bardizbah 

Al-Bukhari dan Abul Husain Muslim bin Al Hajjaj bin Muslim Al-

Qusyairi An-Naisaburi di dalam kedua kitabnya yang paling shahih 

diantara semua kitab hadits. Bukhari Juz 1 : 1 dan  

Muslim Juz 3 : 1907) 

 

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 

Mu‟minin. „Umar y masuk Islam 5 tahun sebelum hijrah dan ikut 

dalam banyak peperangan. Beliau merupakan sahabat yang mulia, 

pemberani dan teguh, penakluk 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); 

 

 ًَ َعَث ٌْ ًَ ا َعَث ٌْ  َيا َعاِسَيَح ا
 

“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.” 
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„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. 

 

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; 

 

سُ  ْٛ ُِ ا اَأْلُ َ٘ َماِصِذ َّ    ِت
 

“Semua perkara tergantung pada tujuannya.” 
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 الحـذيث الثاني
HADITS KEDUA 

 

Islam, Iman, dan Ihsan 

 

ُٗ أَْيضاً َلاَي  ْٕ ُ َع َش َسِضَي اَّللَّ َّ ْٓ ُع ِي : َع ْٛ َذ َسُع ْٕ ٌط ِع ْٛ ٍُ ُٓ ُظ َْٔؽ ا  َّ َٕ َتْي
ًٌ َشِذْيُذ  َٕا َسُظ ْي ٍَ َع َع ٍَ ٍَ ِإْر َط ْٛ َُ َراَخ َي ٍَّ َع َٚ  ِٗ ْي ٍَ ُ َع ٍَّٝ اَّللَّ ِ َص اَّللَّ

الَ  َٚ َفِش،  ِٗ أََشُش اٌغَّ ْي ٍَ ْعِش، الَ يَُشٜ َع اِد اٌ َّ َٛ َياِب َشِذْيُذ َع َتَياِض اٌص ِ
ََٕذ  َُ َفأَْع ٍَّ َع َٚ  ِٗ ْي ٍَ ُ َع ٍَّٝ اَّللَّ ٌَٝ إٌَِّثي ِ َص ٍََظ ِإ َّٕا أََؼٌذ، َؼرَّٝ َظ ِِ  ُٗ َيْعِشُف

َلاَي  َٚ  ِٗ ٍَٝ َفِخَزْي ِٗ َع ْي َضَع َوفَّ َٚ َٚ  ِٗ ٌَٝ ُسْوَثَرْي ِٗ ِإ ُذ :  ُسْوَثَرْي َّّ َؽ ُِ َيا 
ٍَّٝ ِ َص ُي اَّللَّ ْٛ ، َفَماَي َسُع َِ ِٓ ْاإِلْعالَ ِٔي َع َُ  أَْخِثْش ٍَّ َع َٚ  ِٗ ْي ٍَ ُ َع  :اَّللَّ

 َُ ذُِمْي َٚ  
ِ ُي اَّللَّ ْٛ ًذا َسُع َّّ َؽ ُِ  َّْ أَ َٚ  ُ َٗ ِإالَّ اَّللَّ ٌَ ْْ الَ ِإ َذ أَ َٙ ْْ َذْ  َُ أَ ِعالَ اَإْلِ

ِْ اْعَرَطْعَد  َثْيَد ِإ ٌْ َذُؽطَّ ا َٚ    َْ َضا َِ ََ َس ْٛ َذُ  َٚ َواَج  ذُْؤِذَي اٌضَّ َٚ اَلَج  اٌ َّ
ِٗ َعِثْيالً َلاَي  ٌَْي ، َلاَي : ِإ ُٗ ُل يَُ ذ ِ َٚ  ُٗ ُٗ َيْغأٌَُ ٌَ َٕا  :  َصَذْلَد، َفَعِعْث

ِْ َلاَي  ا َّ ِٓ ْاإِلْي ِٔي َع ِٗ : َفأَْخِثْش ٍِ ُسُع َٚ  ِٗ ُوُرِث َٚ  ِٗ الَِئَىِر َِ َٚ  ِ َٓ ِتاَّللَّ ِِ ْْ ذُْؤ أَ
 ِٖ َشش ِ َٚ  ِٖ َمَذِس َخْيِش ٌْ َٓ ِتا ِِ ذُْؤ َٚ َِ ااِخِش  ْٛ َي ٌْ ا َلاَي َصَذْلَد، َلاَي . َٚ

، َلاَي  ِْ ِٓ ْاإِلْؼَغا ِٔي َع ْٓ :  َفأَْخِثْش ُْ َذُى ٌَ  ْْ ُٖ َفِئ َ َوأَََّٔه َذَشا ْْ َذْعُثَذ اَّللَّ أَ
ُٗ َيَشانَ  ُٖ َفِئَّٔ اَعِح، َلاَي :  َلاَي . َذَشا ِٓ اٌغَّ ِٔي َع ا : َفأَْخِثْش َٙ ْٕ ُي َع ْٚ ْغُؤ َّ ٌْ ا ا َِ

 ًِ اِئ َٓ اٌغَّ ِِ  َُ ٍَ ُح . ِتأَْع َِ َذ ْاألَ ٍِ ْْ َذ ا، َلاَي أَ َٙ اَساِذ َِ ْٓ أَ ِٔي َع َلاَي َفأَْخِثْش
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َْ ِفي  ْٛ ٌُ َٚ اِء َيَرَطا ٌََح ِسَعاَء اٌ َّ َعا ٌْ ُعَشاَج ا ٌْ ٌُْؽَفاَج ا ْْ َذَشٜ ا أَ َٚ ا  َٙ َستََّر
َُّ َلاَي  يِّا، شُ

ٍِ َِ ِثْصُد  ٍَ َك َف ٍَ َط ْٔ َُّ ا ، شُ ِْ َيا ْٕ ُث ٌْ ؟ : ا ًِ اِئ ِٓ اٌغَّ َِ َش أََذْذِسي  َّ َيا ُع
ُد  ٍْ ُُ : ُل ٍَ ُٗ أَْع ٌُ ْٛ َسُع َٚ  ُ ُْ . اََّللَّ َُٕى ُْ ِدْي ُى ُّ ِ ٍ ُْ يَُع ًُ أَذتَاُو ُٗ ِظْثِشْي  .َلاَي َفِئَّٔ

 (سٚاٖ ِغٍُ)
 

Dari „Umar bin Khaththab y juga, ia berkata; 

 

“Pada suatu hari ketika kami duduk-duduk bersama Rasulullah a, tiba-

tiba tampak dihadapan kami seorang laki-laki yang berpakaian sangat 

putih, berambut sangat hitam, tidak terlihat padanya tanda-tanda (telah 

melakukan) perjalanan jauh dan tidak seorangpun diantara kami yang 

mengenalnya. Lalu ia duduk di hadapan Nabi a dan menyandarkan 

lututnya pada lutut Nabi a dan meletakkan tangannya diatas paha Nabi 

a, lalu ia berkata, “Wahai Muhammad, beritahukan kepadaku tentang 

Islam.” Maka Rasulullah a menjawab, “Islam (yaitu) engkau bersaksi 

bahwa sesungguhnya tiada Sesembahan (yang berhak untuk disembah 

dengan benar) selain Allah dan sesungguhnya Muhammad itu utusan 

Allah, engkau mendirikan shalat, mengeluarkan zakat, berpuasa pada 

bulan Ramadhan, dan mengerjakan ibadah haji ke Baitullah jika engkau 

mampu melakukannya.” Orang tersebut berkata, “Engkau benar.” Kami 

heran, dia yang bertanya (tetapi) dia  yang membenarkannya. Orang 

tersebut bertanya lagi, “Beritahukan kepadaku tentang Iman.” Rasulullah 

a menjawab, “Engkau beriman kepada Allah, kepada para 

MalaikatNya, Kitab-kitabNya, kepada Rasul-rasulNya, kepada Hari 

Kiamat dan kepada takdir yang baik maupun yang buruk.” Orang 

tersebut berkata, “Engkau benar.” Orang tersebut bertanya lagi.” 

Beritahukan kepadaku tentang Ihsan.” Rasulullah a menjawab, 

“Engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatNya, jika 

engkau tidak melihatnya, (yakinlah) sesungguhnya Dia pasti 

melihatmu.” Orang tersebut berkata lagi, “Beritahukan kepadaku tentang 

(kapan datangnya) Hari Kiamat” Rasulullah a menjawab, “Orang yang 

ditanya itu tidak lebih tahu dari yang bertanya.” Selanjutnya orang 
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tersebut bertanya lagi, “Beritahukan kepadaku tentang tanda-tandanya.” 

Rasulullah a menjawab, “Jika hamba perempuan telah melahirkan 

tuannya, jika engkau melihat orang-orang yang tidak beralas kaki, tidak 

berpakaian, miskin, dan penggembala kambing, berlomba-lomba 

mendirikan bangunan.” Kemudian pergilah orang tersebut, sedangkan 

aku (duduk) termenung. Kemudian Rasulullah a bersabda kepadaku, 

“Wahai Umar, tahukah engkau siapa yang bertanya itu?” Aku 

menjawab, ”Allah dan RasulNya yang lebih mengetahui.” Rasulullah a 

bersabda, “Ia adalah Jibril datang untuk mengajarkan kepada kalian 

tentang agama kepada kalian.” (HR. Muslim Juz 1 : 8) 

 
PELAJARAN DARI HADITS  

1. Hendaknya seorang memperbagus pakaian dan penampilannya 

ketika akan menemui ulama‟ atau penguasa. 

2. Penjelasan tentang rukun Islam. 

3. Penjelasan tentang rukun Iman. 

4. Penjelasan tentang Ihsan. 

5. Tidak ada yang mengetahui terjadinya Hari Kiamat, kecuali hanya 

Allah q saja.  
6. Datangnya Hari Kiamat didahului dengan adanya tanda-tanda.  

7. Malaikat dapat menampakkan wujudnya kepada manusia dalam rupa 

manusia. 
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 الحـذيث الثالث
HADITS KETIGA 

 

Rukun Islam 

 

 ُ ٌَْخطَّاِب َسِضَي اَّللَّ ِٓ ا َش ْت َّ ِٓ ُع ِ ْت ِٓ َعْثِذ اَّللَّ َّ ْؼ ْٓ أَِتْي َعْثِذ اٌشَّ َع
ا َلاَي  َّ ُٙ ْٕ ِ  :َع َي اَّللَّ ْٛ ْعُد َسُع ِّ ٍََّٝع َُ  َص ٍَّ َع َٚ  ِٗ ْي ٍَ ُ َع ُي اَّللَّ ْٛ َي :  َيُم ِٕ تُ

ٍظ  ّْ ٍَٝ َخ َُ َع ُي : ْاإِلْعالَ ْٛ ذاً َسُع َّّ َؽ ُِ  َّْ أَ َٚ  ُ َٗ ِإالَّ اَّللَّ ٌَ ْْ اَل ِإ اَدُج أَ َٙ َش
 َْ َضا َِ َُ َس ْٛ َص َٚ َثْيِد  ٌْ َؼطُّ ا َٚ َواِج  ِإْيَراُء اٌضَّ َٚ الَِج  َُ اٌ َّ ِإَلا َٚ  ِ . اَّللَّ

 (اٌرشِزي  ِٚغٍُ ٚسٚاٖ اٌثخاسٜ)

 

Dari Abu „Abdirrahman „Abdullah bin „Umar bin Al-Khathab p ia 

berkata, Aku mendengar Rasulullah a bersabda; 

 

“Islam didirikan diatas 5(lima) perkara (yaitu); Bersaksi bahwa tiada 

Sesembahan (yang berhak untuk disembah dengan benar) kecuali Allah 

dan Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan shalat, mengeluarkan 

zakat, mengerjakan haji ke baitullah dan berpuasa (pada bulan) 

Ramadhan.” (HR. Bukhari Juz 1 : 8, Muslim Juz 1 : 16, dan  

Tirmidzi Juz 5 : 2609) 
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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 kesepuluh 

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 

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 

dizaman yang tidak ada saingan baginya.” Para ulama‟ hadits 

menobatkan „Abdullah bin „Umar p sebagai sahabat yang banyak 

meriwayatkan hadits kedua setelah Abu Hurairah y, karena beliau telah 

meriwayatkan hadits sebanyak 2.630 hadits. 

 

PELAJARAN DARI HADITS  

1. Pentingnya memahami rukun Islam. 

2. Seorang yang tidak menyakini akan wajibnya kelima rukun Islam 

tersebut, maka dia telah terjerumus ke dalam kekafiran. 
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 الحـذيث الرابـع
HADITS KEEMPAT 

 

Amal Itu Tergantung Penutupnya 

 

ُٗ َلاَي  ْٕ ُ َع ٍد َسِضَي اَّللَّ ْٛ ْغُع َِ  ِٓ ِ ْت ِٓ َعْثِذ اَّللَّ َّ ْؼ ْٓ أَِتْي َعْثِذ اٌشَّ : َع
 ِ ُي اَّللَّ ْٛ َٕا َسُع َش ٍََّٝؼذَّ َُ  َص ٍَّ َع َٚ  ِٗ ْي ٍَ ُ َع ُق اَّللَّ ْٚ ْ ُذ َّ ٌْ اِدُق ا َٛ اٌ َّ ُ٘ َٚ   :

 ُْ ْٛ َُّ َيُى ا ُْٔطَفًح، شُ ًِ ْٛ َٓ َي  أَْسَتِعْي
ِٗ ِ ِ ِٓ أُ ُٗ ِفي َتْط ُم ٍْ ُع َخ َّ ُْ يُْع َّْ أََؼَذُو ِإ

ٍَُه  َّ ٌْ ِٗ ا ٌَْي ًُ ِإ َُّ يُْشَع َه، شُ
ٌِ ًَ َر ْص ِِ ْضَغًح  ُِ  ُْ ْٛ َُّ َيُى َه، شُ

ٌِ ًَ َر ْص ِِ َمًح  ٍَ َع
اٍخ  َّ ٍِ ُش ِتأَْسَتِع َو َِ يُْؤ َٚ َغ،  ْٚ ِٗ اٌشُّ ُفُخ ِفْي ْٕ ِٗ : َفَي ٍِ أََظ َٚ  ِٗ ِتَىْرِة ِسْصِل

ْٚ َعِعْيذٌ  َشِميّّ أَ َٚ  ِٗ ٍِ َّ َع َٚ . َٛ ُْ  َف َّْ أََؼَذُو ُٖ ِإ َٗ َغْيُش ٌَ  اٌَِّزْي اَل ِإ
ِ اَّللَّ

ا ِإالَّ ِرَساٌع َفَيْغِثُك  َٙ َٕ َتْي َٚ  ُٗ َٕ ُْ َتْي ْٛ ا َيُى َِ َعَِّٕح َؼرَّٝ  ٌْ ًِ ا ْ٘ ًِ أَ َّ ًُ ِتَع َّ ٌََيْع
 ًُ َّ ٌََيْع  ُْ َّْ أََؼَذُو ِإ َٚ ا،  َٙ ٍُ ًِ إٌَّاِس َفَيْذُخ ْ٘ ًِ أَ َّ ًُ ِتَع َّ ِىَراُب َفَيْع ٌْ ِٗ ا ْي ٍَ َع

 ِٗ ْي ٍَ ا ِإالَّ ِرَساٌع َفَيْغِثُك َع َٙ َٕ َتْي َٚ  ُٗ َٕ ُْ َتْي ْٛ ا َيُى َِ ًِ إٌَّاِس َؼرَّٝ  ْ٘ ًِ أَ َّ ِتَع
ا َٙ ٍُ َعَِّٕح َفَيْذُخ ٌْ ًِ  ا ْ٘ ًِ أَ َّ ًُ ِتَع َّ ِىَراُب َفَيْع ٌْ  (سٚاٖ اٌثخاسي ِٚغٍُ). ا
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Dari Abu „Abdirrahman „Abdullah bin Mas‟ud p, ia berkata, Telah 

mengabarkan kepadaku Rasulullah a,, dan beliau adalah orang yang 

benar dan dibenarkan; 

 

“Sesungguhnya tiap-tiap kalian dikumpulkan penciptaannya dalam 

rahim ibunya selama 40(empat puluh) hari berupa nutfah, kemudian 

menjadi segumpal darah selama itu juga, lalu menjadi segumpal daging 

selama itu juga, kemudian diutuslah Malaikat untuk meniupkan ruh 

kepadanya, lalu diperintahkan untuk menuliskan 4(empat) kalimat; 

rizkinya, ajalnya, amalnya, dan celaka atau bahagianya. Maka demi 

Allah yang tiada Sesembahan (yang berhak untuk disembah dengan 

benar) selainNya, sesungguhnya ada seseorang diantara kalian yang 

mengerjakan amalan ahli Surga hingga tidak ada jarak antara dirinya 

dengan Surga kecuali sehasta (saja). Kemudian ketetapan Allah 

mendahuluinya, lalu ia melakukan amalan ahli Neraka dan ia masuk ke 

dalam (Neraka). Dan sesungguhnya ada diantara kalian yang 

mengerjakan amalan ahli Neraka sehingga tidak ada jarak antara 

dirinya dengan Neraka kecuali sehasta (saja). Kemudian kitab (takdir) 

mendahuluinya, lalu ia melakukan amalan ahli Surga dan ia masuk ke 

dalam (Surga).” (HR. Bukhari Juz 3 : 3154, Muslim Juz 4 : 2643) 

 

PELAJARAN DARI HADITS  

1. Menjelaskan tentang fase penciptaan manusia. 

2. Janin sebelum 4(empat) bulan tidak dihukumi sebagai manusia. 

3. Menetapkan adanya malaikat yang ditugaskan pada rahim. 

4. Menetapkan adanya takdir umriyyah. 

5. Seorang telah ditetapkan kedudukannya di Surga atau di Nereka. 

6. Seorang tidak boleh merasa bangga dengan amalnya, namun 

hendaknya seorang beramal didasari dengan rasa takut dan harap. 

7. Manusia tidak boleh berputus asa dari rahmat Allah q. 

8. Tidak boleh memvonis Surga bagi orang melakukan kebaikan dan 

tidak boleh memvonis Neraka bagi orang yang melakukan 

kemaksiatan. 

9. Sesungguhnya amal itu tergantung pada penutupannya. 

10. Hendaknya kita memohon kepada Allah r Khusnul Khatimah dan 

berlindung kepada Allah r dari Su’ul Khatimah.  
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 الحـذيث الخامس
HADITS KELIMA 

 

Kemungkaran dan Bid’ah 

 

ٌَْد  ا َلا َٙ ْٕ ُ َع ِ َعاِئَ َح َسِضَي اَّللَّ َ ِ َعْثِذ اَّللَّ َٓ أُ ْي ِٕ ِِ ْؤ ُّ ٌْ َ ِ ا ْٓ أُ َلاَي : َع
ٍَّٝ ِ َص ُي اَّللَّ ْٛ َُ  َسُع ٍَّ َع َٚ  ِٗ ْي ٍَ ُ َع   : اَّللَّ

 َٛ ُٙ ُٗ َف ْٕ ِِ ٌَْيَظ  ا  َِ َزا  َ٘ َٔا  ِش ِْ ْٓ أَْؼَذَز ِفْي أَ  .   َسدّّ  َِ
( ٍُ ٍِ ْغ ُّ ٌِ اَيٍح  َٚ ِفْي ِس َٚ  :سٚاٖ اٌثخاسي ِٚغٍُ 

 َٛ ُٙ َٔا َف ُش ِْ ِٗ أَ ْي ٍَ ٌَْيَظ َع الً  َّ ًَ َع ِّ ْٓ َع  (َسدّّ  َِ

 

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.” 

 

Dalam riwayat Muslim : 

 

“Barangsiapa melakukan suatu amal yang tidak sesuai (dengan) urusan 

(agama) kami, maka dia tertolak.”   

(HR. Bukhari Juz 2 : 2550, Muslim Juz 3 : 1718) 
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BIOGRAFI SINGKAT ‘AISYAH BINTI ABU BAKAR p 

„Aisyah binti Abu Bakar „Abdullah bin „Utsman Al-Quraisyiyah 

i 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, “  َُ اَل ِٗ اٌغَّ ْي ٍَ َع َٚ
 ُٗ َتَشَواذُ َٚ , engkau melihat apa yang tidak aku lihat.”  

(HR. Bukhari : 3045, 3557) 

„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. 

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; 

ًُ ِفي ٌْعِ  اَأْلَْص ًُ ِفي َٚ  َؼْ شُ اْي  َتاَداِخ ا ٌْعَ  اأْلَْص  َتاَؼحُ اإْلِ  اَداِخ ا
“Pada asalnya ibadah itu terlarang sedangkan pada asalnya adat itu 

diperbolehkan.” 
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 الحــذيث السادس
HADITS KEENAM 

 

Halal dan Haram 

 
 

ْعُد  ِّ ا َلاَي َع َّ ُٙ ْٕ ُ َع ِٓ َتِ ْيٍش َسِضَي اَّللَّ ِْ ْت ا َّ ِ إٌُّْع ْٓ أَِتْي َعْثِذ اَّللَّ َع
ُي  ْٛ َُ َيُم ٍَّ َع َٚ  ِٗ ْي ٍَ ُ َع ٍَّٝ اَّللَّ ِ َص َي اَّللَّ ْٛ َّْ : َسُع ِإ َٚ  ٌٓ ٌَْؽالََي َتي ِ َّْ ا ِإ

َٓ إٌَّاِط،  ِِ َّٓ َوِصْيٌش  ُٙ ُّ ٍَ اٌخ الَ َيْع َٙ ْ َرِث ُِ ٌس  ْٛ ُِ ا أُ َّ ُٙ َٕ َتْي َٚ  ٌٓ ََ َتي ِ َؽَشا ٌْ ا
َلَع ِفي  َٚ  ْٓ َِ َٚ  ، ِٗ ِعْشِض َٚ  ِٗ ِٕ ٌِِذْي اِخ َفَمْذ اْعَرْثَشأَ  َٙ ُث ِٓ اذََّمٝ  اٌ ُّ َّ َف

 ْْ ِشُه أَ ْٛ ٝ يُ َّ ٌِْؽ َي ا ْٛ َٝ َؼ اِعي َيْشع ، َواٌشَّ
َِ ٌَْؽَشا َلَع ِفي ا َٚ اِخ  َٙ ُث اٌ ُّ

ُٗ أاََل  ُِ َؽاِس َِ  ِ ٝ اَّللَّ َّ َّْ ِؼ ِإ َٚ ٝ أاَلَ  ًّ ٍٍِه ِؼ َِ  ِ  ً ٌُِى   َّْ ِإ َٚ ، أاَلَ  ِٗ َيْشَذَع ِفْي
َّْ ِفي ِإ ِإَرا  َٚ َٚ  ُٗ ٍُّ ٌَْعَغُذ ُو ٍََػ ا ٍََؽْد َص ْضَغًح ِإَرا َص ُِ ٌَْعَغِذ    ا

ُة  ٍْ َم ٌْ َي ا ِ٘ َٚ ُٗ  أاَلَ  ٍُّ ٌَْعَغُذ ُو  (سٚاٖ اٌثخاسي ِٚغٍُ) .َفَغَذْخ َفَغَذ ا
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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, kebanyakan 

manusia tidak mengetahuinya. Maka barangsiapa menjaga dirinya dari 

yang samar-samar itu, berarti ia telah menyelamatkan agama dan 

kehormatannya, dan barangsiapa terjerumus ke dalam hal-hal yang 

samar-samar, maka ia telah terjerumus ke dalam yang haram, seperti 

penggembala yang menggembala disekitar daerah terlarang, maka 

hampir-hampir dia terjerumus kedalamnya. Ingatlah setiap raja 

memiliki larangan dan ingatlah bahwa larangan Allah (adalah) apa-apa 

yang diharamkanNya. Ingatlah bahwa dalam jasad ada segumpal 

daging; jika ia baik, maka baiklah seluruh jasadnya, dan jika ia rusak, 

maka rusaklah seluruh jasadnya. Ketahuilah bahwa segumpal daging 

itu adalah hati.” (HR. Bukhari Juz 1 : 52, Muslim Juz 3 : 1599) 

 

BIOGRAFI SINGKAT AN-NU'MAN BIN BASYIR y 

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 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. Perkara yang halal telah jelas dan perkara yang haram telah jelas. 

2. Apabila ada perkara yang masih samar, maka sebaiknya dijauhi. 

3. diperbolehkannya membuat perumpamaan agar perkara yang 

bersifat maknawi menjadi lebih jelas. 

4. Hati merupakan pusat kebaikan dan keburukan. 

5. Kerusakan zhahir merupakan tanda kerusakan batin. 
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 الحــذيث السابع
HADITS KETUJUH 

 

Agama Itu Nasihat 

 

   ِٗ ْي ٍَ ُ َع ٍَّٝ اَّللَّ َّْ إٌَِّثيَّ َص ُٗ أَ ْٕ ُ َع اِسي َسِضَي اَّللَّ ُِ اٌذَّ ْي ِّ َح َذ ْٓ أَِتْي ُسَليَّ َع
َُ َلاَي  ٍَّ َع ُٓ إٌَِّ ْيَؽحُ : َٚ ْي ؟ َلاَي . اٌَذ ِ ْٓ َّ ٌِ َٕا  ٍْ ِٗ : ُل ٌِ ْٛ ٌَِشُع َٚ  ِٗ ٌِِىَراِت َٚ  ِ َّلِلَّ

 ُْ ِٙ ِر َِّ َعا َٚ  َٓ ْي ِّ ٍِ ْغ ُّ ٌْ ِح ا َّّ أِلَِئ  (سٚاٖ ِٚغٍُ) .َٚ

Dari Abu Ruqayyah Tamim Ad-Dari y, sesungguhnya Rasulullah a 

telah bersabda; 

“Agama itu adalah Nasihat.” Kami bertanya, “Untuk Siapa?” Beliau 

bersabda, “Untuk Allah, KitabNya, RasulNya, para pemimpin kaum 

muslimin, dan bagi seluruh kaum muslimin.” (HR. Muslim Juz 1 : 55) 

 
BIOGRAFI SINGKAT TAMIM AD-DARI y 

Tamim bin Aus bin Kharijah Ad-Dari y, kunyahnya adalah Abu 

Ruqayyah. Beliau adalah seorang sahabat dan nisbatnya kepada Ad-Dar 

bin Hani dari Lakham. Beliau masuk Islam pada tahun 9 H. Beliau 

tinggal di Madinah, lalu pindah ke Syam sesudah terbunuhnya Utsman 

bin Affan y. Al-Andalusi Abu Ghalib At-Tayani telah memberikan 

kepadanya dan kepada Nabi a desa Habrun. Tamim Ad-Dari y 

mendatangi Baitul Maqdis, dan beliaulah orang pertama kali menerangi 

masjid dengan lampu. Beliau merupakan seorang yang ahli ibadah di 

zamannya, di Palestina. Beliau wafat di Palestina pada tahun 40 H, 

bertepatan dengan 660 M, dan telah meriwayatkan 18 hadits dari 

Rasulullah a. 

PELAJARAN DARI HADITS  

1. Agama dirangkum dalam nasihat. 

2. Dianjurkan untuk menasihati pada 5(lima) tempat; kepada Allah, 

KitabNya, RasulNya, para pemimpin kaum muslimin, dan kaum 

muslimin seluruhnya. 
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 الحـذيث الثـامن
HADITS KEDELAPAN 

 

Kehormatan Muslim 

 
 

 ِ َي اَّللَّ ْٛ َّْ َسُع ا أَ َّ ُٙ ْٕ ُ َع َش َسِضَي اَّللَّ َّ ِٓ ُع ْٓ اْت ِٗ   َع ْي ٍَ ُ َع ٍَّٝ اَّللَّ َص
 َُ ٍَّ َع ُ :  َلاَي َٚ َٗ ِإالَّ اَّللَّ ٌَ ْْ اَل ِإ ا أَ ْٚ ُذ َٙ ًَ إٌَّاَط َؼرَّٝ َيْ  ْْ أَُلاِذ ْشُخ أَ ِِ أُ

ا  ْٛ ٍُ واََج، َفِئَرا َفَع يُْؤذُٛا اٌضَّ َٚ الََج  ٛا اٌ َّ ُّ يُِمْي َٚ  ،ِ ُي اَّللَّ ْٛ ًذا َسُع َّّ َؽ ُِ  َّْ أَ َٚ
 ُْ ُٙ ِؼَغاتُ َٚ  َِ ُْ ِإالَّ ِتَؽك ِ اإِلْعالَ ُٙ اٌُت َٛ ِْ أَ َٚ  ُْ ُ٘ اُء َِ ٕ ِي ِد ِِ ا   ْٛ ُّ ٌَِه َعَ  َر

 َٝ  َذَعاٌ
ِ ٍَٝ اَّللَّ  (سٚاٖ اٌثخاسي ِٚغٍُ) .َع

 

Dari Ibnu „Umar p, sesungguhnya Rasulullah a bersabda;  

 

“Aku diperintah untuk memerangi manusia sampai ia mengucapkan Laa 

Ilaha Illallah (tiada Sesembahan yang berhak untuk di sembah dengan 

benar, selain Allah), mendirikan shalat dan mengeluarkan zakat. 

Barangsiapa telah mengucapkannya, maka ia telah terpelihara harta 

dan jiwanya dariku kecuali menurut hak Islam dan (kelak) 

perhitungannya terserah kepada Allah q.” 

 (HR. Bukhari Juz 1 : 25, Muslim Juz 1 : 22) 

 

PELAJARAN DARI HADITS  

1. Islam menjaga jiwa dan harta manusia.  

2. Pada asalnya harta seorang muslim tidak boleh diambil, kecuali apa 

yang telah ditetapkan dalam Syari‟at Islam. 

3. Seorang yang zhahirnya muslim, maka untuk batinnya dipasrahkan 

kepada Allah q. 

4. Menetapkan adanya perhitungan di akhirat. 
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 الحــذيث التـاسع
HADITS KESEMBILAN 

 

Mengerjakan Perintah Menurut Kemampuan 

 

ُٗ َلاَي  ْٕ ُ َع ِٓ َصْخٍش َسِضَي اَّللَّ ِٓ ْت َّ ْؼ َشْيَشَج َعْثِذ اٌشَّ ُ٘ ْٓ أَِتْي  : َع
ُي  ْٛ َُ َيُم ٍَّ َع َٚ  ِٗ ْي ٍَ ُ َع ٍَّٝ اَّللَّ ِ َص َي اَّللَّ ْٛ ْعُد َسُع ِّ ُٗ : َع ْٕ ُْ َع ْيُرُى َٙ َٔ ا  َِ

 َٓ ٍََه اٌَِّزْي ْ٘ ا أَ َّ ، َفِئَّٔ ُْ ا اْعَرَطْعُر َِ  ُٗ ْٕ ِِ ا  ْٛ ِٗ َفْأذُ ُْ ِت ْشذُُى َِ ا أَ َِ َٚ  ، ُٖ ْٛ ُث ِٕ َفاْظَر
 ُْ ِٙ ِثَياِئ ْٔ ٍَٝ أَ ُْ َع ُٙ اْخِرالَُف َٚ  ُْ ِٙ ٍِ َغاِئ َِ ُْ َوْصَشُج  ُى ٍَ ْٓ َلْث َِ .

 (سٚاٖ اٌثخاسي ِٚغٍُ)
 

Dari Abu Hurairah „Abdurrahman bin Shakhr y, ia berkata, Aku 

mendengar Rasulullah a bersabda; 

 

“Apa saja yang aku larang kalian (untuk melaksanakannya), maka 

jauhilah. Dan apa saja yang aku perintahkan kepada kalian, maka 

lakukanlah menurut kemampuan kalian. Sesungguhnya kehancuran 

orang-orang sebelum kalian (adalah karena mereka) banyak bertanya 

dan menyelisihi nabi-nabi mereka.”  

(HR. Bukhari Juz 6 : 6858, Muslim Juz 2 : 1337) 
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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 

tabiat beliau yang lembut dan sibuk dengan ibadah. Selang beberapa 

waktu Abu Hurairah y ditawari kembali, namun beliau menolaknya. 

Sebagian besar hidupnya dihabiskan di Madinah, beliau wafat disana 

pada tahun 59 H bertepatan dengan 679 M.  

 

PELAJARAN DARI HADITS  

1. Wajibnya menjauhi seluruh perkara yang dilarang syari‟at, selama 

tidak dalam keadaan darurat. 

2. Manusia tidak wajib mengerjakan amalan yang diluar 

kemampuannya. 

3. Menunjukkan kemudahan didalam Islam. 

4. Diperbolehkannya bertanya tentang masalah agama, dan tidak 

diperbolehkan terlalu banyak atau terlalu berlebihan dalam 

mengajukan pertanyaan.  

5. Seorang yang menyelisihi Sunnah Nabi a, maka akan binasa. 
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 الحـذيث العاشر
HADITS KESEPULUH 

 

Doa dan Makanan yang Halal 

 

ُٗ َلاَي  ْٕ ُ َع َشْيَشَج َسِضَي اَّللَّ ُ٘ ْٓ أَِتْي  ِٗ : َع ْي ٍَ ٍَّٝ اَّللُ َع ِ َص ُي اَّللَّ ْٛ َلاَي َسُع
 َُ ٍَّ َع َش : َٚ َِ َ أَ َّْ اَّللَّ ِإ َٚ ًثا،  ًُ ِإالَّ َطي ِ ٌَٝ َطي ٌِة اَل َيْمَث َ َذَعا َّْ اَّللَّ ِإ

 ٌَٝ َٓ َفَماَي َذَعا ْي ٍِ ْشَع ُّ ٌْ ِٗ ا َش ِت َِ ا أَ َّ َٓ ِت ْي ِٕ ِِ ْؤ ُّ ٌْ ا  :ا ْٛ ٍُ ًُ ُو ُع ا اٌشُّ َٙ َيا أَيُّ
ًٌِؽا  ا َصا ْٛ ٍُ َّ اْع َٚ َثاِخ  َٓ اٌطَّي ِ ِِ- ٌَٝ لاََي َذَعا َٚ ا  :  ْٛ ُٕ َِ َٓ آ ا اٌَِّزْي َٙ َيا أَيُّ
 ُْ َٕاُو ا َسَصْل َِ َثاِخ  ْٓ َطي ِ ِِ ا  ْٛ ٍُ َفَش أَْشَعَس -ُو ًُ اٌغَّ ًَ يُِطْي ُظ َُّ َرَوَش اٌشَّ  شُ

 ُٗ ْ َشتُ َِ َٚ  ٌَ ُٗ َؼَشا ُّ ْطَع َِ َٚ اِء ياَ َسب ِ َيا َسب ِ  َّ ٌَٝ اٌغَّ ِٗ ِإ ذُّ َيَذْي ُّ أَْغَثَش َي
 ُٗ ٌَ َِ َفأََّٔٝ يُْغَرَعاُب  َؽَشا ٌْ َي ِتا ُغز ِ َٚ  ٌَ ُٗ َؼَشا َثُغ ٍْ َِ َٚ  ٌَ  .َؼَشا

 (ِٚغٍُ سٚاٖ)
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Dari Abu Hurairah y, ia berkata, Rasulullah a bersabda; 

 

“Sesungguhnya Allah itu Baik, tidak menerima sesuatu kecuali yang 

baik. Dan sesungguhnya Allah telah memerintahkan kepada orang-

orang mukmin (seperti) apa yang telah diperintahkan kepada para 

rasul. Allah q berfirman, “Wahai para Rasul, makanlah dari segala 

sesuatu yang baik dan kerjakanlah (ama)l shalih.” Dan firman Allah q, 

“Wahai orang-orang yang beriman, makanlah dari apa-apa yang baik 

yang telah Kami berikan kepadamu.” Kemudian beliau menceritakan 

kisah seorang laki-laki yang melakukan perjalanan jauh, berambut 

kusut, dan berdebu, menengadahkan kedua tangannya ke langit seraya 

berdoa, “Wahai Rabbku, wahai Rabbku,” sedangkan makanannya 

haram, minumannya haram, pakaiannya haram dan dikenyangkan 

dengan sesuatu haram, maka bagaimana mungkin doanya akan 

dikabulkan.” (HR. Muslim Juz 2 : 1015) 

 

PELAJARAN DARI HADITS  

1. Menunjukkan bahwa Allah q disifati dengan Thayyib (Baik) dalam 

DzatNya, Sifat-sifatNya, dan PerbuatanNya. 

2. Allah q tidak menerima sesuatu yang buruk. 

3. Perintah Allah q kepada kaum mukminin sama dengan perintah 

Allah q kepada para rasul. 

4. Diantara sebab dikabulkannya doa adalah; doa dilakukan ketika 

safar, dengan mengangkat tangan, dengan dan bertawassul kepada 

Allah q. 

5. Makanan dan pakaian yang haram manjadikan sebab tidak 

terkabulnya doa. 

6. Adanya amalan yang diterima dan adanya amalan yang ditolak. 
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MARAJI’ 

 

 

1. Ad-Durratus Salafiyyah Syarhul 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. Al-Qawaidul Fiqhiyyah, Ahmad Sabiq bin Abdul Lathif Abu Yusuf. 

6. Ikhtar Isma Mauludika min Asma’ish Shahabatil Kiram, 

Muhammad „Abdurrahim. 

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

8. 125 Qisshah min Karamatish Shahabah wash Shalihin, Majdi 

Muhammad Asy-Syahawi. 
 

 


