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FAIDAH DARI HADITS ‘ASYRAH 
 
 

Rasulullah 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 
نَة   َة َة ْي ُة ْي تِة ُة َّنرِة يِّة ْي

ذِة هْي مَة يْينَة الْي ذِة اشِة  الشَّن
اءِة فَة خُة َة سُة َّنحِة الْي وَة

 ، سِة ىْي ألُةمُة ثَةاخِة اْي ذَة حْي مُة يَّناكُة ْي وَة إِة ، وَة
زِة اجِة ال َّنىَة ا تِة هَة ا  َة َة ْي ُّضىْي  َة
حٍة  َة َةلَةحٌة  ذْي َة   َة ِة َّن كُة َّن تِة

 
“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.”1 
 
Rasulullah 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; 

 

                                                 
1
 HR. Tirmidzi Juz 5 : 2676 dan Abu Dawud : 4607 dan. Hadits ini 

dishahihkan oleh Syaikh Al-A lbani 5 dalam Shahihul Jami‟ : 

2549. 
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ثُةىا  سِة ا وَة نَّنمَة ًما إِة هَة سْي َلَة دِة يْي َةاًسا وَة ا دِة ثُةىْي سِة اءَة لَة ْي يُةىَة ثِة َة َةنْي إِة َّن األْي
شٍة  ا ِة ّ ٍة وَة حَة زَة تِة زَة تِة ِة  َة َة نْي  َة َة مَة  ْي َة  َة

 .الْي ِة

 
“Sesungguhnya para nabi tidak mewariskan dinar 

maupun dirham. Akan tetapi yang meraka wariskan 
adalah ilmu. Barangsiapa yang mengambilnya berarti ia 
telah mengambil bagian yang agung.”2 

 
Warisan ilmu tersebut terdapat pada hadits-hadits 

Rasulullah a. Maka barangsiapa yang ingin 
mendapatkannya, hendaknya ia menghafal dan 

mengambil pelajaran darinya. 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; 

 

ّ ِةغَة ُة  رَّنً يُةثَة ظَة ُة حَة فِة حَة ثًا  َة يْي ذِة عَة مِة َّنا حَة مِة شَة ً سَة ُة امْي شَة اَّللَّن نَةّضَّن
هُة   شَة غَة ْي

“Semoga Allah memberikan cahaya kepada wajah orang 

yang mendengar hadits dariku, lalu ia menghafalnya 
(lalu) menyampaikannya kepada selainnya.”3 

                                                 
2
 HR. Tirmidzi Juz 5 : 2682 dan Abu Dawud : 3641. Hadits ini 

dihasankan oleh Syaikh Al-Albani 5 dalam Shahihut Targhib wat 

Tarhib Juz 1 : 70. 
3
 HR. Tirmidzi Juz 5 : 2656. Hadits ini derajatnya Hasan Shahih 

menurut Syaikh A l-Albani 5 dalam Shahihut Targhib wat Tarhib 

Juz 1 : 89. 
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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; 

 

اجُة  رَة ا ذَةحْي نَة الْي ِة ْي ِة مَة زْي مِة شٌة  َةخُة  ْي
شُة قَةصِة مْي الْي ُة شٌة وَة  ْي

ثِة  ْي ُة كَة
اَةلْي ِة

يْي ِة َة  شِة دِة  ْي  َةمْي
لَة ْي ِة  ِة . إِة

 

“Ilmu itu banyak sedangkan umur itu pendek (terbatas), 
maka ambillah ilmu (yang terpenting) yang engkau 
butuhkan dalam urusan agamamu.”4 

 
Berikut ini adalah sepuluh hadits terpenting di 

dalam Islam yang –insya Allah- mudah untuk dihafal.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
4
 Shifatush Shafwah, 1/546. 
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 الحــذيث األول
HADITS PERTAMA 

 

Orang Yang Dikehendaki Kebaikan  

Oleh Allah q  
 

 

ااَة  ُة  َة ْي ُة قَة  َة اَّللَّن
يَةحَة سَة ِة اوِة نْي مُة َة  صَة َّنً   : َة

ِة ىاُة اَّللَّن سُة ااَة سَة قَة
سَة َّن َة   وَة

ُة  َة َة ْي ِة يْينِة  : اَّللَّن هْي ُة  ِة  الّذِة ّ ِة ًشا يُةفَة   َة ْي
ُة تِة ِة دِة اَّللَّن نْي يُةشِة   مَة

 (مرفق     )
 

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 ABI 

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 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. 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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 الحـذيث الثاني

HADITS KEDUA 
 

Mempelajari dan Mengajarkan Al-Qur’an 

 
 

ُة  َة ْي ُة   َة اَّللَّن
ا َة سَة ِة مَة ثْي نْي  ُة ُة  َة َة ْي ِة   َة ّ ِة صَة َّنً اَّللَّن نْي ال َّنثِة  َة
ااَة  سَة َّن َة قَة :  وَة

مَة ُة  شْي  َة وَة َة َّن نْي ذَة َة َّن َة الْي ُة كُة ْي مَة شُة  (سواه الثخاسي)  َة ْي

 
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 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 
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yang ditinggalkan pemiliknya supaya digarap oleh kaum 
muslimin dan menjadi milik mereka. Beliau membangun 
gedung pengadilan setelah sebelumnya Abu Bakar 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.”5 

 

 

PELAJARAN DARI HADITS 

1. Menunjukkan keagungan Al-Qur‟an. 
2. Hendaknya seorang muslim mempelajari dan 

memahami Al-Qur‟an. 
3. Perintah untuk mendakwahkan ilmu. 

 

 

 

                                                 
5
 HR. Tirmidzi dan Ibnu Majah. 
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 الحـذيث الثالث

HADITS KETIGA 
 

Golongan yang Menang 
 

 

نِة  حٍة  َة ثَة جَة تْينِة شُة ْي شَة  ْي
غِة مُة ُة  َة ْي ُة   الْي  َة اَّللَّن

ّ ِة صَة َّنً سَة ِة نِة ال َّنثِة   َة
ااَة  سَة َّن َة قَة  وَة

ُة  َة َة ْي ِة يْينَة  :اَّللَّن شِة  ْي ظَةاهِة
رِة نْي  ُةمَّن ااُة نَةاسٌة مِة  َلَة يَةزَة

وْي َة  شُة
هُة ْي ظَةاهِة  وَة

ِة شُة اَّللَّن  َةهُة ْي  َةمْي
رَّنً يَة ْيذِة  (سواه الثخاسي) .حَة

 

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) 
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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).  
 

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 5 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 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 
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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 
 

Urgensi Shalat 
 
 

نْي  ِة  َة ذِة اَّللَّن ثْي شِة تْينِة  َة اتِة ُة  َة ْي ُة جَة  َة اَّللَّن
ااَة  سَة ِة دُة  :  قَة مِة ْي سَة

ىاُة  سَة َّن َة يَة ُة  وَة
ُة  َة َة ْي ِة  صَة َّنً اَّللَّن

ِة ىاَة اَّللَّن سُة  :سَة

جِة  شِة ذَةشْي َة الصَّن َة فْي الْي ُة  وَة
شْي ِة
نَة الّلِة تَة ْي جُة ِة وَة نَة الشَّن   إِة َّن تَة ْي

 (سواه م   )
 
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.  
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 الحـذيث الخامس

HADITS KELIMA 
 

Hamba yang Dicintai Allah q 
 

 

نْي  قَةااٍة  َة  تْينِة  َةتِة ْي وَة
ذِة ُة  َة ْي ُة   سَة ْي  َة اَّللَّن

دُة  سَة ِة مِة ْي ااَة سَة قَة
اُة  ىْي سَة َّن َة يَة ُة  وَة

ُة  َة َة ْي ِة  صَة َّنً اَّللَّن
ِة اَة اَّللَّن ىْي سُة ُة  :سَة َة يُةحِة  إِة َّن اَّللَّن

 َّن 
فِة خَة  َّن الْي

 َّن الْيغَة ِة
ذَة الرَّن ِة ثْي  (م    سواه) .الْي َة

 

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) 

 

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 
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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 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 5 meriwayatkan dalam Sunannya bahwa 
Rasulullah a bersabda, “Ya Allah, jawablah untuk Sa‟ad 

apabila ia 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. 
 

 
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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 الحــذيث السادس

HADITS KEENAM 
 

Akhlak yang Mulia 
 
 

ُة  َة ْي ُة   َة اَّللَّن
اءِة سَة ِة دَة سْي نْي  َةتِة ْي الذَّن ُة   َة ّ ِة صَة َّنً اَّللَّن نِة ال َّنثِة  َة
اا سَة َّن َة قَة  وَة

نْي  : َة َة ْي ِة ا ِة مِة زَة  ْي
مِة ءٍة  َةثْي َة ُة  ِة  الْي ًْي نْي شَة

ا مِة مَة
خُة ُةقِة  نِة الْي  ( تى داودسواه ) .حُة ْي

 
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)6 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
6
 Hadits ini d ishahihkan oleh Syaikh A l-Albani 5 dalam Shahihul 

Jami‟ : 5721. 
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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. 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 
 

Berdoa Mengangkat Tangan 
 

 

ا َة  مَة نْي سَة ْي ُة  َة ْي ُة   َة  َة اَّللَّن
ااَة سَة ِة ِة  :  قَة اُة اَّللَّن ىْي سُة ااَة سَة قَة

سَة َّن َة   وَة
ُة  َة َة ْي ِة  : صَة َّنً اَّللَّن

هِة  ذِة ثْي نْي  َة رَةحْي ِة مِة يْي ٌة يَة ْي شِة ٌ  كَة الَةً حَة ِة ذَة َة اسَة َة وَة تَّن ُة ْي ذَةثَة إِة َّن سَة
ًشا فَة ا صِة مَة هُة دَّن   َة ْي يُةشَة

لَة ْي ِة  إِة
يْي ِة عَة يَةذَة ا سَة َة   .إِةرَة

 (اتن ماج  و  تى داودسواه )
 
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)7  

 

 

 

 

                                                 
7
 Hadits ini d ishahihkan oleh Syaikh A l-Albani 5 dalam Shahihul 

Jami‟ : 1757. 
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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 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 الثـامن

HADITS KEDELAPAN 
 

Islam Agama yang Lurus lagi Mudah 

 

 

حَة  امَة نْي  َةتِة ْي  ُةمَة ُة  َة ْي ُة   َة  َة اَّللَّن
ااَة سَة ِة ُ  صَة َّنً :   قَة ااَة ال َّنثِة قَة
سَة َّن َة   وَة

ُة  َة َة ْي ِة َلَة  : اَّللَّن يَّنحِة وَة دِة ىْي الْي َةهُة ثْي تِة   لَة ْي  ُةتْي َة
نِّة إِة

حِة  حَة مْي حِة ال َّن  َّن
فِة  ْي
حَة ِة الْي ثْيدُة تِة  ْي تُة ِة

لَة ِة ِّة حِة وَة  َّن
انِة شَة ال َّنصْي  . تِة

 (سواه  حمذ)
 
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)8 
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
8
 Hadits in i d ishahihkan oleh Syaikh Al-Albani 5 dalam As-

Silsilah Ash-Shahihah Juz 6 : 2924. 
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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 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.  
 

 

 

 

 

 



- 23 - 

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; 

 

شَة اَةاْي   ْي
ةُة الرَّن ْي ِة

حُة ذَةجْي ِة لَة َّن مَة
 
“Kesulitan membawa kemudahan.” 
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 الحــذيث التـاسع

HADITS KESEMBILAN 

 

Wasiat Agung Rasulullah a 
 

 

ااَة  يْي قَة اسِة َةنْيصَة بِة األْي نْي  َةتِة ْي  َةيُىْي ّ ِة  : َة جُة ٌة إِةلَةً ال َّنثِة اءَة سَة جَة
ااَة  ،  َة َة سَة َّن َة  وَة

ُة  َة َة ْي ِة  ْي : صَة َّنً اَّللَّن
ظْي ِة ِة،  ِة اَة اَّللَّن ىْي سُة يَةا سَة

زْي  جِة ااَة . وَة َةوْي جَة :  َة َة ّ ِة صَة َة ،  َةصَة ذِة َة  ْي صَة َة
دَة  ِة مْي ا قُة إِةرَة

ّدِة ٍة  ىَة عِة . مُة مَة اجْي ًذا، وَة سُة مِة ْي ُة غَة زِة رَة مٍة ذَة ْي َلَة ذَة َة َّن ْي تِة َة َة وَة
ي ال َّناسِة  ذِة  ْي  َةيْي

ا  ِة مَّن يَةاسَة مِة ِة  (سواه  حمـذ). ااْي

 
“Seorang lelaki datang kepada Nabi  dan berkata; 
“Wahai Rasulullah, berilah saya nasihat dan 

persingkatlah.” Maka Rasulullah a bersabda, “Jika 

engkau berdiri mengerjakan shalat, maka shalatlah 
seperti orang yang berpamitan (akan meninggal dunia). 
Janganlah  engkau mengucapkan perkataan, yang 

engkau akan meminta maaf darinya keesokan hari. Dan 
berputus-asalah dari apa yang ditangan manusia.”  

(HR. Ahmad)9 
 

                                                 
9
 Hadits ini d ishahihkan oleh Syaikh A l-Albani 5 dalam Shahihul 

Jami‟ : 742. 
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BIOGRAFI SINGKAT ABU AYYUB AL-ANSHARI 
y 

Abu Ayyub Al-Anshari y namanya aslinya adalah 

Khalid bin Zaid bin Kulaib bin Tsa‟labah, kunyahnya 
adalah Abu Ayyub Al-Anshari dari Bani An-Najjar. 

Beliau adalah sahabat yang ikut dalam bai‟at Aqabah, 
perang Badar, Uhud, Khandaq, dan seluruh peperangan. 

Beliau adalah seorang pemberani, penyabar, dan 
bertaqwa. Beliau hidup sampai pemerintahan Bani 
Umayyah. Beliau tinggal di Madinah Al-Munawwarah, 

lalu pindah ke Syam. Beliau wafat pada tahun 52 H, 
bertepatan dengan 672 M, dimakamkan di bawah tembok 

benteng Konstantinopel. Dan beliau Meriwayatkan 
sebanyak 155 hadits dari Rasulullah a. 

 
 

PELAJARAN DARI HADITS  

1. Berupaya menghadirkan kekhusyu‟an di dalam 
shalat 

2. Berfikir sebelum berucap 
3. Tidak meminta kepada manusia 
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 الحـذيث العاشر

HADITS KESEPULUH 
 

Agama Tidak Cukup dengan Akal 
 
 

ّ ٍة  نْي  َة ِة ااَة   َة ُة  َة ْي ُة قَة  َة اَّللَّن
يِة  : سَة ِة الشَّن ْي يْينُة تِة

ا َة الّذِة لَةىْي كَة
هُة  نْي  َة ْي َة مَة ْي ِة مِة الْي لَةً تِة ّ ِة  َةوْي خُة فَة ُة الْي ا َة  َةسْي  .لَة َة

 ( تى داودسواه )

 

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)10 

 

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 

                                                 
10

 Atsar ini dishahihkan oleh Syaikh A l-Albani 5 dalam Irwa‟ul 

Ghalil : 103. 
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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.  

 
„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 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 : 
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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 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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MARAJI’ 
 

 

1. Al-Arba’una Haditsan fisy Syakhshiyatil 

Islamiyyah, „Ali Hasan „Ali „Abdul Hamid Al-Halabi 

Al-Atsari. 

2. Al-Jami’ush Shahih, Muhammad bin Ismai‟l Al-

Bukhari. 

3. Al-Jami’ush Shahih Sunanut Tirmidzi , Muhammad 

bin Isa At-Tirmidzi. 

4. Al-Qawaidul Fiqhiyyah, Ahmad Sabiq bin Abdul 

Lathif Abu Yusuf. 

5. As-Silsilah Ash-Shahihah, Muhammad Nashiruddin 

Al-Albani. 

6. Ikhtar Isma Mauludika min Asma’ish Shahabatil 

Kiram, Muhammad Abdurrahim. 

7. Irwa’ul Ghalil fi Takhriji Ahadits Manaris Sabil , 

Muhammad Nashiruddin Al-Albani. 

8. Musnad Ahmad, Ahmad bin Hambal Asy-Syaibani. 

9. Shahih Muslim, Muslim bin Hajjaj Al-Qusyairi An-

Naisaburi. 

10. Shahihul Jami’ish Shaghir, Muhammad 

Nashiruddin Al-Albani. 

11. Shahihut Targhib wat Tarhib, Muhammad 

Nashiruddin Al-Albani. 

12. Shifatush Shafwah, Ibnul Jauzi. 

13. Sunan Abi Dawud, Abu Dawud Sulaiman bin Al-

Asy‟ats bin Amru Al-Azdi As-Sijistani. 

14. Sunan Ibni Majah, Muhammad bin Yazid bin 

„Abdillah Ibnu Majah Al-Qazwini. 


