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HAL YANG PENTING KETIKA 

BERADA DI BULAN ALLAH q 

AL-MUHARRAM 

 

 

Bulan Muharram merupakan salah 

satu dari empat bulan yang mulia di dalam 

Islam. Allah q berfirman; 

 

ُ	�ْ  ِ�ن�  
َة א�� ِ אْ�َ�א َ�َ�َ� َ�ْ	ً�א ِ��� ِر ِ�ْ�َ� א��
َ!אَوאِت  ِכَ�אِب א��ِ  ِ�ْ�  َ'ْ�َم َ%َ$َ# א�"�

'ْ  2ُُ�ٌم َذِ�َכ َوאْ/َْرَض ِ-ْ�َ	א ,َْرَ+َ*ٌ(  4ُ א�ّ�ِ
 ْ�!ُ$ِ5ْ6َ 7َ�َ 8ُ  ِ	�4 ,َْ<ُ=َ"ُכ8ْ َوَ;א�$ُ6ِאא 9�ِْ אْ�َ:9ِّ

4َ َכא��ً( َכَ!א ُ'َ:א�$ُ6َِ<ُכ8ْ َכא��ً( אْ�ُ!ْ�ِ�ِכ9ْ 
َ َ-َ? אْ�ُ!��ِ:9ْ  א ,َن� َوאْ�َ$ُ!�ْ   .4َ א��
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“Sesungguhnya bilangan bulan pada sisi 

Allah adalah dua belas bulan, dalam 

ketetapan Allah di waktu Dia menciptakan 

langit dan bumi, di antaranya empat bulan 

haram. Itulah (ketetapan) agama yang 

lurus, maka janganlah kalian menganiaya 

diri kalian dalam bulan yang empat itu, dan 

perangilah kaum musyrikin itu semuanya 

sebagaimana merekapun memerangi kalian 

semuanya, dan ketahuilah bahwasanya 

Allah beserta orang-orang yang 

bertaqwa.”
1
 

 

Imam Bukhari 5 ketika 

menafsirkan ayat di atas membawakan 

hadits yang diriwayatkan dari Abu Bakrah 

y dari Nabi a, baliau bersabda; 

 

                                                 
1
 QS. At-taubah : 36. 
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 مٌ �ُ 2ُ  (ٌ *َ +َ رْ א ,َ 	َ �ْ א -ِ �ً 	ْ َ�  �َ �َ א �َ �َ א�ْ  (ُ �َ �"� אَ 
 َ� 7َ َ� ٌ)  ُ- َ� (ِ A �Bِ و א�ْ ذُ وَ  ةِ �َ *ْ :َ و א�ْ ذُ  אٌت 9َ א�ِ �َ 
 4َ 9ْ +َ  ْي Fِ א��  �َ C Dُ  ُ- Eََ رَ وَ  مُ �� Aَ !ُ א�ْ وَ 
 ُC َ! َدى وَ א �َ ْ* َJ َאن. 

 

“Satu tahun ada dua belas bulan 

diantaranya ada empat bulan haram. Tiga 

bulan berturut-turut; Dzulqa’dah, 

Dzulhijjah, dan Muharam, dan Rajab yang 

terletak antara Jumadits (Tsani) dan 

Sya’ban.”
2
 

 

Berkata Hasan Al-Bashri 5; 

”Sesungguhnya Allah membuka awal tahun 

dengan bulan haram dan menutup akhir 

tahun dengan bulan haram pula. Tidak ada 

bulan yang lebih agung di sisi Allah q 

                                                 
2
 HR. Bukhari Juz 3 : 3025. 
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setalah Ramadhan dibandingkan bulan 

Muharram.” 

 

Karena Bulan Muharram adalah bulan 

yang mulia, maka pada bulan haram amalan 

shalih dibalas dengan berlipat demikian 

pula balasan bagi perbuatan maksiat, juga 

berlipat. Abu Utsman An-Nahdi 5 

mengatakan; 

”Adalah para salaf mengagungkan tiga 

waktu dari sepuluh hari yang utama; 

sepuluh hari terakhir dari bulan Ramadhan, 

sepuluh hari pertama bulan Dzulhijjah, dan 

sepuluh hari pertama bulan Muharram.”
3
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
3
 Latha’iful Ma’arif, 80. 
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AMALAN UTAMA DI BULAN 

AL-MUHARRAM 

 

 

Di antara amalan yang utama dan 

penting untuk dilakukan ketika berada di 

bulan Muharram adalah melakukan puasa 

bulan Muharram, karena puasa di bulan 

Muharram adalah seutama-utama puasa 

Sunnah. Diriwayatkan Dari Abu Hurairah 

y bahwa Rasulullah a bersabda; 

 

 ِ 9َאِم َ+ْ*َ� َرَ-Eَאَن َ�ْ	ُ� א�� ِKّ�א LُEَ�َْ,
 )ِEَ'�ِ=َ�ْ7َِة َ+ْ*َ� א �K�א LُEَ�َْ,ُم َو ��Aَ!ُ�ْא

 ِL9ْ�$�7َُة אMَ 

 

“Seutama-utamanya puasa setelah puasa 

Ramadhan adalah puasa pada bulan 

Muharram, dan seutama-utamanya shalat 
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setelah shalat fardhu adalah shalat 

malam.”
4
 

 

Puasa dibulan Muharram yang paling 

utama adalah pada tanggal 10 Muharram 

(Puasa Asyura’). Keutamaan puasa Asyura 

adalah menghapuskan dosa-dosa tahun lalu. 

Dari Abu Qatadah Al-Anshari y ia 

berkata; 

 

 ُN 9َאِم َ'ْ�ِمMِ 4ْ�َ LَOِ َאَل . َ�אُ��َرאء;َ  :
َ�َ( א ُ� א�"�  . ْ�َ!א9َSِ(َ ُ'َכّ=ِ

 

“Beliau (Rasulullah a) ditanya tentang 

puasa hari Asyura, lalu beliau menjawab, 

“Ia menghapus dosa-dosa tahun yang 

lalu.”
5
 

 

                                                 
4
 HR.  Muslim Juz 2 : 1163. 

5
 HR. Muslim Juz 2 : 1162. 
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Nabi a bersungguh-sungguh untuk 

melakukan puasa Asyura.’ Ibnu ’Abbas p 

berkata; 

 

ُ $� J ��  Mَِ א���  Tُ 'ْ ,َ א رَ -َ   Nَ �$ َ8 وَ  U  َ� َ$ ْ9 ِV א��
 َ' َ� َA �� Mِ مٍ �ْ 'َ  אمَ 9َ ى  َ� �E َ$ ُV  َ� َ$ َX U ْ9 ِ� ِه  ِ� �Z 
 َ[ َF ْ�وَ  אءَ رَ �ْ א�ُ �َ  مَ �ْ 'َ  مَ �ْ 9َ א א َ[ َF ���א א ْ	 َ� 
 .אنَ Eَ -َ رَ  �َ 	ْ � َ� �ِ *ْ 'َ 

 

”Aku tidak pernah melihat Nabi a benar-

benar perhatian dan menyengaja untuk 

puasa yang ada keutamaannya daripada 

puasa pada hari ini, hari ’Asy-Syura’ dan 

puasa bulan Ramadhan.”
6
 

 

                                                 
6
 HR. Bukhari Juz 2 : 1902, lafazh ini miliknya dan 

Muslim Juz 3 : 1132. 
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Diriwayatkan pula dari Hafshah i, ia 

berkata; 

 

ُ $� J ��  Mَِ א���  ن� ,َ   אنَ כَ  Nَ �$ َ8 وَ  U  َ� َ$ ْ9 ِV א��
 َ' Kُ ْ� ُي ذِ  4ْ א -ِ *ً ْ" 6ِ وَ  אءَ رَ �ْ אَ� �َ  مَ �ْ 'َ  م
 �ِ 	ْ א���  4َ -ِ  אمٍ '� ,َ  (َ �َ 7َ �َ وَ  (ِ A �Bِ א�ْ 

”Nabi a biasa berpuasa pada hari ’Asyura, 

sembilan hari (pertama) bulan Dzulhijjah, 

dan tiga hari pada setiap bulan.”
7
 

 

Puasa pada tanggal sepuluh 

Muharram juga disyari’atkan pada umat 

terdahulu. Dari Ibnu ‘Abbas p, ia berkata; 

 

                                                 
7
 HR. Ahmad, Baihaqi Juz 4 : 8176, Nasa’i Juz 4 : 

2372, lafazh ini miliknya, dan Abu Dawud: 2437. 

Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani 5 

dalam Shahih Sunan Abi Dawud : 2106. 
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ُ $� Mَ  א��ِ  لُ �ْ Nُ رَ  مَ �ِ ;َ   Nَ �$ َ8 وَ  U  َ� َ$ ْ9 ِV א��
 مَ �ْ 'َ  نَ �ْ -ُ �ْ Kُ 'َ  دَ �ْ 	ُ 9َ א�ْ  �َ Cَ �َ �َ  (َ �َ 'ْ �ِ !َ א�ْ 
א Fَ א ]َ �ْ א�ُ :َ �َ  َכ �ِ ذَ  4ْ א �َ �ْ $ُ Oِ "ُ �َ  אءَ رَ �ْ אْ� �َ 
ُ  �َ 	َ \ْ ,َ  ْي Fِ א��  مُ �ْ 9َ א�ْ   ْ� �ِ +َ U وَ V  ُ- ْ� Nَِ 9ْ �ِ  א��
 ِ� Nْ َ� ِ]9ْ א Lَ  َ� َ$ ِ� U ْ� َ� ْ� َن  َ� َ� ْA ُ4  َ> Kُ ْ� ُ- ُV 

 Jِ א���  אَل :َ �َ  Vُ א �َ !ً 9ْ 5ِ *ْ 6َ �  Mَ �$ ُ  U  َ� َ$ ْ9 ِV א��
 �َ -َ ^َ �َ  8ْ כُ �ْ U ُ! ْ� Nَ ِ- U +ِ �َ وْ ,َ  Nَ �$ َ8  َ> ْA ُ4 وَ 
 ِ+ Kَ ْ� ِ- ِV. 
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“Rasulullah a tiba di Madinah, kemudian 

beliau melihat orang-orang yahudi berpuasa 

pada hari ‘Asyura. Beliau bertanya tentang 

hari tersebut. Maka mereka menjawab, 

“Hari ini adalah hari dimana Allah 

menyelamatkan bani israil dari musuh 

mereka, maka Musa berpuasa pada hari itu 

sebagai wujud syukur.” Maka Rasulullah a 

menjawab, “Aku lebih berhak terhadap 

Musa daripada kalian.” Maka beliau 

memerintahkan untuk berpuasa pada hari 

itu.”
8
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
8
 HR. Bukhari Juz 3 : 3727, Muslim Juz 2 : 1130. 
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FAIDAH 

 

 

• Dikemukakan oleh para ulama’ bahwa 

semua ibadah ini bisa menghapus 

dosa. Apabila didapatnya dosa yang 

bisa dihapus, yakni dosa kecil, maka 

ia akan menghapusnya. Sedangkan 

bila tidak ada dosa kecil dan dosa 

besar, maka akan dituliskan untuknya 

satu kebaikan dan diangkat satu 

derajat. Hal ini seperti wudhu, shalat, 

puasa, dan ibadahnya; para nabi, 

orang-orang shalih, dan anak-anak 

kecil. Bila ada dosa besar dan tidak 

ada dosa kecil, maka kita berharap 

semua itu dapat meringankan dosa-

dosa besar. 

 

 

 

 

 



- 12 - 

• Dianjurkan pula berpuasa pada 

tanggal sembilannya untuk 

menyelisihi orang-orang yahudi dan 

nashrani. Diriwayatkan dari Ibnu 

’Abbas p ia berkata; 

 

 دَ �ْ 	ُ 9َ א�ْ  Vُ !ُ 5ِّ *َ 6ُ  مَ �ْ 'َ  Vُ <� �ِ  א��ِ  َل �ْ Nُ א رَ 'َ 
Mَ �$ U  א��ِ  لُ �ْ Nُ رَ  אَل :َ ى �َ אرَ Kَ א��� وَ 

 ُ  אمُ *َ א�ْ  אنَ א כَ ذَ _ِ �َ  Nَ �$ َ8 وَ  Vِ 9ْ $َ �َ  א��
ُ  אءَ َ�  نْ �ِ  J Lُِ :ْ !ُ א�ْ   مُ �ْ 9َ א א�ْ �َ !ْ Mُ  א��
 �� J Lُِ :ْ !ُ א�ْ  אمُ *َ א�ْ  ِت ْ̂ 'َ  8ْ $َ �َ  אَل ;َ  ?ُ Nِ אא�
 َ2 �� 6ُ U ُ� ِّ� �َ  َر ُN ْ� ُא��ِ  ل  Mَ �$ ِא�� U 
 َ� َ$ ْ9 ِV  َو Nَ �$ َ8 
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”Wahai Rasulullah, ini adalah hari 

yang diagungkan oleh kaum yahudi 

dan nashrani.” Lalu Nabi a bersabda, 

”Pada tahun depan –insya Allah- kita 

akan berpuasa pada tanggal 

sembilan.” Ibnu ’Abbas p berkata, 

”Sebelum tiba tahun depan Rasulullah 

a telah wafat.”
9
 

• Tidak dibenarkan mengkhususkan 

melakukan puasa tanggal sembilan 

Muharram saja. Berkata Ibnul 

Qayyim 5; 

“Adapun hanya melakukan puasa 

tanggal 9(sembilan) saja, maka itu 

adalah kesalahan dalam memahami 

atsar dan tidak mengkaji lafadz-lafadz 

dan jalannya. Pemahaman itu sangat 

jauh dari kandungan bahasa dan 

agama. Allahlah yang menolong pada 

kebenaran.”
10

 

                                                 
9
 HR. Muslim Juz 2 : 1134. 

10
 Zadul Ma’ad, 2/76. 
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• Diperbolehkan seorang melakukan 

niat puasa sunnah disiang hari, jika 

setelah terbit fajar dia tidak 

melakukan sesuatu yang membatalkan 

puasa. Dari Aisyah Ummul Mukminin 

i ia berkata; 

 


 Mَ َدَ%Lَ َ�َ$�� א�Jِ��� �$ א�� U َ�  َ$ ْ9 ِV 
َ]Lْ :  َ�َ:אَل . َذאَت َ'ْ�مٍ  Nَ �$ َ8 وَ 

  : َ;אَل . Zَ :  אُ;ْ$�َ    ؟ِ�ْ�َ�ُכ8ْ َ�ْ�ءٌ 
, ��8ُ ,6ََאَ<א َ'ْ�ً-א aَ%�َ    َ�ِ_ّ<ِ� ِ�ًذא Mَאِ[8ٌ 

  : َ�َ:אَل , ,ُْ]ِ�َي َ�َ�א cٌ9ْ2َ :  َ�ُ:ْ$َ�א
 َ�^ََכMَ TُAْJَMَْ, �ْ:َ$َ�َ  Lَאِ[ً!א, Vِ 9�ِْ ,َِر'ْ 
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”Suatu hari Nabi a datang kepadaku 

dan bertanya, ”Kamu mempunyai 

sesuatu?” Kami menjawab, ”Tidak.” 

Nabi a bersabda, ”Kalau begitu, aku 

berpuasa.”  Kemudian di hari lain 

beliau datang. Kami berkata, ”Ya 

Rasulullah, kita diberi hadiah hais 

(kurma dengan susu kering dan 

minyak samin).” Nabi a bertanya: 

"Mana? Aku tadi berpuasa." Lalu 

Nabi a pun makan.”
11

 

 

Berkata Ibnu Ishaq bin Rahawaih 

5; 

“Mayoritas ulama’ mengatakan 

seseorang boleh melakukan puasa 

sunnah walaupun baru berniat setelah 

tengah hari. Mereka antara lain; Ibnu 

Mas’ud, Hudzaifah Ibnul Yaman, 

Muadz bin Jabal o. Semuanya 

berpendapat bahwa Nabi a tidak 

                                                 
11

 HR. Muslim Juz 2 : 1154. 



- 16 - 

berniat malam hari untuk berpuasa 

pada siang hari. Maksudnya kapan 

saja walaupun setelah matahari 

tergelincir (setelah setengah hari). 

Inilah pendapat yang paling tepat dan 

lebih sesuai dengan Sunnah 

Muhammad a.” 

 

• Apabila puasa Asyura’ bertepatan 

dengan puasa sunnah lainnya –

misalnya bertepatan dengan puasa 

Senin Kamis,- Maka dalam kondisi 

demikian diperbolehkan untuk 

melakukan satu puasa dengan niat dua 

puasa tersebut dan insya Allah ia akan 

mendapatkan pahala dua puasa. Hal 

ini merupakan salah satu bentuk 

penerapan dari qaidah fiqhiyyah; 
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�َ אCْ  אذَ �ِ  َ! Tْ  ِ� َJ َ4ْ -ِ  אنِ 6َ אد  ِC ْ� cٍ 

�َ כْ אِ  �ٍ א2ِ وَ  َ=U  َ� ْ� ُ	 َ!א  ِ+ ِ= ْ* ٍL  َאذَ �ِ  �ٍ א2ِ و 
  .א�ً א2ِ وَ  دُ �ْ Kُ :ْ !َ א�ْ  אنَ כَ 

 

”Apabila berkumpul dua ibadah yang 

satu jenis, maka dengan mengerjakan 

salah satunya sudah mencukupi untuk 

keduanya, jika maksudnya sama.” 

 

• Diperbolehkan melakukan puasa 

Asyura meskipun jatuh pada hari 

Jum’at atau Sabtu. Syaikhul Islam 

Ibnu Taimiyyah 5 mengatakan; 

”Adapun bagi orang yang tidak 

menyengaja untuk berpuasa karena 

hari Jum’at atau Sabtu, seperti orang 

yang puasa sehari sebelum dan 

sesudahnya atau kebiasaannya adalah 

puasa sehari dan berbuka sehari, maka 
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boleh baginya puasa Jum’at walaupun 

sebelum dan sesudahnya tidak puasa, 

atau dia ingin puasa Arafah atau 

’Asyura yang jatuh pada hari Jum’at, 

maka tidaklah dilarang karena 

larangan itu hanya bagi orang yang 

sengaja ingin mengkhususkan  (hari 

Jum’at dan Sabtu tanpa sebab).” 

 

• Disunnahkan untuk tidak 

mengosongkan satu bulan pun dari 

puasa. Diriwayatkan dari ’Aisyah i 

ia berkata; 

 

ى �َ א Nِ -ً �ْ $ُ *ْ א -َ �ً 	ْ َ�  אمَ Mَ  نْ �ِ  א��ِ وَ 
�� 2َ  אنَ Eَ -َ رَ  َ- U Eَ ِ� U َ� ْC ِ	 ِV  َو Zَ 
 َ, ْ� َd َ� ُ2َ  ه �� 'ُ U Kِ ْ9 Dَ  ِ- ْ� ُV 
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”Demi Allah, tidaklah beliau 

(Rasulullah a) diketahui melakukan 

puasa 1(satu) bulan penuh kecuali 

pada bulan Ramadhan hingga beliau 

wafat. Dan tidaklah beliau berbuka 

pada 1(satu) bulan penuh melainkan 

pastilah beliau melakukan puasa pada 

bulan tersebut.”
12

 

 

• Berikut ini adalah hadits-hadits palsu 

tentang hari Asyura’; 

 

ُ  C Dٍ  َ2 َ! Lََ رَ  ْ� �ِ  � א �ِ 2ً �ْ <ُ  א��
 Vُ *َ -َ  4ْ -َ  �َ -َ ,َ وَ  C Dََ رَ  אمَ Kَ �َ  (ِ �َ 9ْ =ِ א�"� 

 (َ �َ 9ْ =ِ א�"�  8ُ 	ِ +ِ  ْت �َ Bَ א �َ �ْ -ُ �ْ Kُ 'َ  نْ ,َ 
 Nِ �� َ)  َ, �ْ ُ	 ِ�  ِ%a ُ�  َאءَ رَ �ْ א�ُ �َ  مَ �ْ 'َ  َכ �ِ ذ 

                                                 
12

 HR. Muslim Juz 2 : 1156. 
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 َ, ْ[ َJ َe  َ� َ$ ْ�א U ُB ْ� ِْي د  َ� Kَ َحٌ �ْ <َ  אم 
 �h �َ  א ِ��ِ �ً כْ �ُ  gِ 2ْ �َ א�ْ وَ  Vَ *َ -َ  4ْ -َ وَ 
ُ  َ# $َ �ْ ,َ  אءَ رَ �ْ א�ُ �َ  مِ �ْ 'َ  ْ� �ِ وَ .  C �Lَ وَ   א��
 مِ �ْ 'َ  ْ� �ِ وَ . Lَ 9ْ א[ِ �َ J ْA َ�  ِ� َJ ِ� �ْ  ِ� Nَْ א�ْ 
ُ  אَب 6َ  אءَ رَ �ْ א�ُ �َ  C �L  َ� َ$ Uَ وَ  �h �َ  א��
 �َ �ِ وُ  Vِ 9ْ �ِ وَ  U ِ� ْ' َ� ِ)  ُ' ْ� >ُ cَ -َ $َ �َ وَ ( مَ aدَ 
�ِ 6َ  8َ �ِ ( 8ُ 9ْ א]ِ �َ +ْ �ِ  
. )Tٍ אNَ رَ دِ  8
 )-��Sع(

 

“Pada bulan Rajab Allah membawa 

Nabi Nuh dengan kapal, Nabi Nuh 

(pada waktu itu) berpuasa Rajab dan 

memerintakan kepada orang-orang 

yang bersamanya untuk berpuasa 

(Rajab). Maka berlayarlah kapal 
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tersebut selama enam bulan. Dan 

berakhir pada Hari Asyura’, Allah 

menurunkan mereka di bukit Jud. 

Maka berpuasalah Nabi Nuh berserta 

dengan orang-orang yang 

bersamanya, sebagai bentuk syukur 

kepada Allah r. Pada Hari Asy-

Syura’ Allah membelah lautan untuk 

Bani Isra’il. Pada Hari Asy-Syura’ 

(pula) Allah menerima taubatnya Nabi 

Adam, Nabi Yunus, dan pada hari 

tersebut Nabi Ibrahim dikaruniai 

seorang anak, sebagai akhir dari ujian-

ujian (baginya).”
13

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
13

 Palsu, As-Silsilah Ahadits Adh-Dha’ifah Juz 10 : 

5413. 
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Disebutkan pula; 

 

�َ אכْ  4ِ -َ  َA Lَ  ِ+ ِlْאءَ رَ �ْ א�ُ �َ  مَ �ْ 'َ  �ِ !ِ �ْ א 
 א�ً +َ ,َ  �ْ -َ �ْ 'َ  8ْ �َ 

 

“Barangsiapa yang bercelak dengan 

itsmid pada hari Asyura, (maka) ia 

tidak akan terkena penyakit mata 

selamanya.”
14

 

 

• Anggapan bahwa bulan Muharram 

adalah bulan keramat atau bulan 

petaka adalah tidak benar. Bahkan hal 

tersebut dapat masuk kategori 

mencela masa yang dilarang oleh 

Allah q. Sebagaimana hadits yang 

diriwayatkan dari Abu Hurairah y, 

dari Nabi a, beliau bersabda; 

                                                 
14

 Palsu, As-Silsilah Ahadits Adh-Dha’ifah Juz 2 : 

624. 
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 Zَ َ6  ُ" 
J ���א���  �َ ]ُ  א��َ  ن� _ِ �َ  �َ ]ْ �א א ْ[ َ�. 

 

“Janganlah kalian mencela masa, 

karena sesungguhnya Allah q adalah 

(pemilik dan pengatur) masa.”
15

 

 

• Termasuk perkara yang bathil adalah 

menjadikan Asyura’ sebagai hari 

penyiksaan dan kesedihan –

sebagaimana yang dilakukan oleh 

orang-orang Rafidhah.- 

 

 

Shalawat dan salam semoga tercurahkan 

kepada Nabi kita Muhammad, kepada 

keluarganya, dan para sahabatnya. Dan 

penutup doa kami, segala puji bagi Allah 

Rabb semesta alam. 

 
***** 

                                                 
15
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MARAJI’ 

 

 

1. Al-Qur-anul Karim. 

2. Al-Jami’ush Shahih, Muhammad bin 

Isma’il Al-Bukhari. 

3. As-Silsilah Adh-Dha’ifah, Muhammad 

Nashiruddin Al-Albani. 

4. Musnad Ahmad, Ahmad bin 

Muhammad bin Hambal Asy-Syaibani. 

5. Shahih Muslim, Muslim bin Hajjaj An-

Naisaburi. 

6. Sunan Abi Dawud, Abu Dawud 

Sulaiman bin Al-Asy’ats bin Amru Al-

Azdi As-Sijistani. 

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

An-Nasa’i. 


