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BAB III
PENYAJIAN SANAD DAN MATAN HADITS

A. Hadits Yang Terdapat Dalam Kitab Sahihaini

1. Hadits Tentang Niat

((ِإنََّما اَألْعَماُل بِالنـِّيَّاتِ ))
Artinya “ semua amal itu tergantung pada niatnya”1

Dengan melacak hadits ini dikitab Mu`jam Al-mufahrasy dengan

menggunakan kalimat Hadits ini terdapat di kitab Bukhori , Muslim .2عمل

dikitab imarah 155, di Abu daud kitab thalaq 11, nasai dikitab taharah 55,

tahllaq 24, iman 19 dan dikitab ibnumajjah.

ثـََنا قل البخارى  ثـََنا ُسْفَياُن قَاَل َحدَّ ثـََنا اْلُحَمْيِدىُّ َعْبُد اللَِّه ْبُن الزُّبـَْيِر قَاَل َحدَّ َحدَّ
َيْحَيى ْبُن َسِعيٍد األَْنَصاِرىُّ َقاَل َأْخبَـَرِنى ُمَحمَُّد ْبُن ِإبـَْراِهيَم التـَّْيِمىُّ َأنَُّه َسِمَع َعْلَقَمَة ْبنَ 

َعَلى اْلِمْنَبِر قَاَل -رضى اهللا عنه -َسِمْعُت ُعَمَر ْبَن اْلَخطَّاِب َوقَّاٍص اللَّْيِثىَّ يـَُقولُ 
، َوِإنََّما ِإنََّما اَألْعَماُل بِالنـِّيَّاتِ « يـَُقوُل -صلى اهللا عليه وسلم - َسِمْعُت َرُسوَل اللَِّه 

َها َأْو ِإَلى اْمَرَأٍة يـَْنِكُحَها َفِهْجَرتُُه ِلُكلِّ اْمِرٍئ َما نـََوى ، َفَمْن َكاَنْت ِهْجَرتُُه ِإَلى ُدنـَْيا ُيِصيبُـ 
3»ِإَلى َما َهاَجَر ِإلَْيِه 

Artinya: “sesungguhnya amalan itu tergantung niatnya, bagi setiap

orang akan mendapatkan apa yang diniatkannya, barang siapa yang

hijrahnya untuk meraih kesenangan dunia dan wanita, maka hijrahnya

adalah kepada apa yang diniatkanya.

1Syaikh Az-Zarnuji, Ta`lim Al-Muta`allim.12
2J.W. Wensinck, “ Mu`jam al-Mufahrasy”, jilid 4., 385
3 Imam Bukhari , Shahih Bukhari,jilid 1(Beirut: Dar al-Fikr,t.th) 2.
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Jadi hadits ini tidak perlu ada kajian lebih lanjut, Karena hadits ini

terdapat pada kitab Sahih Bukhari. Baik dari segi sanad dan matan

haditsnya tidak ada lagi kajian lebih lanjut. Hadits ini juga tidak

bertentangan dengan Al-Quran, maupun dengan hadits lainnya.

Dilihat dari segi matan pada kitab Bukhari dan pada kitab Ta`lim al-

Mutaa`lim keduanya tidak ada perbedaan, hanya saja pada kitab al-

Ta`lim Muta`allim cuma potongan haditsnya saja, tidak utuh. Namun

tetap hadits yang terdapat pada kitab Ta`lim Muta`allim itu hadits sahih

dan bisa dijadikan dalil.

2. Hadits Tentang Kelahiran Anak

(( ْسَالِم إُكلُّ َمْوُلوٍد يُوَلُد َعَلى اْلِفْطَرةِ  يـَُنصَِّرانِِه وْ أنَّ اَبـََوىُه يـَُهوَِّدانِِه أَ الَّ اْالِ
ْويَُمجَِّسانِهِ أَ  ))

Artinya “ Setiap anak yang dilahirkan dalam keadaan fitrah (Islam),
kedua orang tuanyalah yang menyebabkan ia menjadi Yahudi, Nasrani
atau Majusi”.4

Peneliti mencari hadits ini dikitab Mu`jam al-Mufarasy dengan

menggunakan kalimat وَلد , hadits ini berada dikitab bukhari:

ثـََنا اْبُن َأِبى ِذْئٍب َعِن الزُّْهِرىِّ َعْن َأِبى َسَلَمَة ْبِن َعْبِد قل البخارى ثـََنا آَدُم َحدَّ َحدَّ
- صلى اهللا عليه وسلم - قَاَل قَاَل النَِّبىُّ -رضى اهللا عنه -الرَّْحَمِن َعْن َأِبى ُهَريـَْرَة 

وَِّدانِِه َأْو يـَُنصَِّرانِِه َأْو يَُمجَِّسانِِه ، َكَمَثِل ُكلُّ َمْوُلوٍد يُوَلُد َعَلى اْلِفْطَرِة ، فَأَبـََواُه يـُهَ « 
5»اْلَبِهيَمِة تـُْنَتُج اْلَبِهيَمَة ، َهْل تـََرى ِفيَها َجْدَعاَء 

4Ibid., 26
5Bukhari, “ sahih bukahari”, 465.
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Artinya: “setiap anak yang lahir itu dalam keadaan suci. Kedua orang

taunya yang menjadikanya yahudi nasrani ataupun majusi. Sebagaimana

seekor binatang yang melahirkan seekor anak tanpa cacat, apakah kamu

melihat yang terpotong hidungnya”.

Yang menjadi tanda tanya dalam matan hadits di kitab ta`lim

muta`allim adalah al-islamnya. Jadi al-islam adalah idraj (tambahan) dari

Az-zarnuji dalam kitabnya. Hadits ini tidak sama sekali merubah isi

kandungan hadits. Namun setiap hadits yang ada idrajnya dinyatakan

sebagai hadis dha`if 6. Wallahu`alam

3. Hadits Tentang Kikir

))من البخلأُ وأي داء أدو ((
Artinya “ Tidak ada penyakit yang lebih parah dari pada kikir”7

Peneliti tidak menemukan hadits ini dikitab Mu`jam al-Mufarasy,

namun peneliti menemukan hadits ini di kitab Sahih Bukharidengan

melacak hadits ini melalui Maktabah Syamilah, haditsnya yaitu:

ثـََنا ُمَحمَُّد ْبُن اْلُمْنَكِدِر َسِمَع َجاِبًرا قل البخاري  ثـََنا ُسْفَياُن َحدَّ ثـََنا َعِلىٌّ َحدَّ - َحدَّ
َلْو َقْد َجاَءِنى َماُل « -صلى اهللا عليه وسلم -قَاَل قَاَل َرُسوُل اللَِّه -رضى اهللا عنه 

صلى -فـََلْم َيِجْئ َحتَّى قُِبَض النَِّبىُّ .» اْلَبْحَرْيِن َلَقْد َأْعطَْيُتَك َهَكَذا َوَهَكَذا َوَهَكَذا 
، فـََلمَّا َجاَء َماُل اْلَبْحَرْيِن َأَمَر َأبُو َبْكٍر ُمَناِديًا فـََناَدى َمْن َكاَن َلُه ِعْنَد -اهللا عليه وسلم 

ْلَيْأتَِنا -صلى اهللا عليه وسلم -َرُسوِل اللَِّه  ُت ِإنَّ َرُسوَل فَأَتـَْيُتُه فـَُقلْ . َدْيٌن َأْو ِعَدٌة فـَ
َوَجَعَل ُسْفَياُن -َفَحثَا ِلى َثالَثًا . قَاَل ِلى َكَذا وََكَذا -صلى اهللا عليه وسلم -اللَِّه 

َوقَاَل َمرًَّة فَأَتـَْيُت َأبَا -َيْحثُو ِبَكفَّْيِه َجِميًعا ، ثُمَّ َقاَل لََنا َهَكَذا قَاَل لََنا اْبُن اْلُمْنَكِدِر 
ْيُتُه الثَّالَِثَة فـَُقْلُت َسأَْلُتَك فـََلْم َبْكٍر َفَسأَْلتُ  فـََلْم يـُْعِطِنى ، ثُمَّ َأتـَْيُتُه فـََلْم يـُْعِطِنى ، ثُمَّ َأتـَ

6Drs. Mujiyo, `ulumal-Hadits (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, t.th)
7Syaikh Az-Zarnuji., 68
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تـُْعِطِنى ، ثُمَّ َسأَْلُتَك فـََلْم تـُْعِطِنى ، ثُمَّ َسأَْلُتَك فـََلْم تـُْعِطِنى ، فَِإمَّا َأْن تـُْعِطَيِنى ، َوِإمَّا َأنْ 
قَاَل . قَاَل قـُْلَت تـَْبَخُل َعَلىَّ َما َمنَـْعُتَك ِمْن َمرٍَّة ِإالَّ َوَأنَا ُأرِيُد َأْن ُأْعِطَيَك . تـَْبَخَل َعنِّى 

َيًة َوقَاَل ُعدََّها  ثـََنا َعْمٌرو َعْن ُمَحمَِّد ْبِن َعِلىٍّ َعْن َجاِبٍر َفَحثَا ِلى َحثـْ . ُسْفَياُن َوَحدَّ
َلَها َمرَّتـَْيِن فـََوَجْدتـَُها َخْمَسِماَئٍة قَاَل َفخُ  َوَأىُّ َداٍء َأْدَوُأ َوقَاَل يـَْعِنى اْبَن اْلُمْنَكِدِر . ْذ ِمثـْ

8أطرافهِمَن اْلُبْخلِ 

Dalam penjelasan Hadits diatas, hadits yang dikatakan dalam kitab

Ta`lim Muta`allim bukanlah  sebuah hadits, melainkan perkataan dari Ibnu

al-Mungkadir. Seperti terlihat dalam kitab Sahih Bukhari yang peneliti

sajikan diatas.

B. Hadits Yang Terdapat Dalam Kitab Sunan

1. Hadits Tentang  Menuntut Ilmu

(( مسلمةٍ ُمْسِلٍم و اْلِعْلِم َفرِيَضٌة َعَلى ُكلِّ طَلُب  ))
Artinya:“Rasulullah Saw bersabda: menuntut ilmu itu wajib bagi

orang muslim dan muslimat”9

Didalam kitab Mu`jam al-Mufahrasy peneliti mencari dengan

menggunakan lafadz ُ10طََلب. Maka terdapatlah hadits tersebut dikitab Ibnu

Majjah, Haditsnya Yaitu:

ثـََنا َكِثيُر ْبُن قل ابن ماجه  ثـََنا َحْفُص ْبُن ُسَلْيَماَن َحدَّ ثـََنا ِهَشاُم ْبُن َعمَّاٍر َحدَّ َحدَّ
صلى اهللا عليه -ِشْنِظيٍر َعْن ُمَحمَِّد ْبِن ِسيرِيَن َعْن َأَنِس ْبِن َماِلٍك قَاَل َقاَل َرُسوُل اللَِّه 

َأْهِلِه َكُمَقلِِّد ِعْنَد َغْيرِ َفرِيَضٌة َعَلى ُكلِّ ُمْسِلٍم َوَواِضُع اْلِعْلمِ طََلُب اْلِعْلِم « -وسلم
11.»اْلَخَنازِيِر اْلَجْوَهَر َواللُّْؤُلَؤ َوالذََّهَب 

8Bukhari, “sahih Bukhari”, jilid 2, 246.
9Syaikh Az-Zarnuji, “ Terjemahan Ta`lim Muta`allim”, (Surabaya, Mutiara Ilmu, 2009)
10J.W. Wensinck, “ Mu`jam al-Mufahrasy”, jilid 3 (leiden: E.J Bril,1996), 10
11 Imam Ibnu majjah, "Sunan Ibnu majjah", jilid 1 (Beirut: Dar al-Fikr, t.th) 87.
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Artinya : “menuntut ilmu wajib bagi setiap muslim dan menempatkan
ilmu kepada selainnya seperti perumpamaan babi, minuman keras, mutiara
dan emas”

a. Silsilah Sanad Hadits

Rasulullah Saw

Anas Bin Malik

(W 92-93 H) عن

Muhammad Bin Sirin

(W110 H) عن

Katsir Bin Syinzhir

(W. Tidak diketahui) حدثنا

Hafadz Bin Sulaiman

(W. 180 H) حدثنا

Hisyam Bin `Ammar

(W. 245H) حدثنا
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b. Biografi Sanad Hadits

12Jamaludin Abi  al-Hajjaj Yusuf al-Mizzi, “Tahzib alkamal fi asma`al rijal”, juz-9 (
beirut: Dar al-fikr, t.th) hlm. 294

13 Ibid., Juz: 3, 390.
14Ibid., Juz: 7, 440.
15 Ibid., Juz: 8, 128.

No
Nama Perawi

Hadits
Wafat Guru Murid

Jarah Wa-
Ta`dil

1

-Hisyam bin
`Ammar bin
Nusoir bin
Maisyarah abi
Al-Salmi, abu
Al-Walid al-
Damsyiqi
(khotib masjid
al-jami`)12

245 H -Ibrahim bin
A`yin
-Ismail bin
iyasy
-Ayub bin
Tamim Al-
Qadri
-Hafadz bin
Sulaiman al-
Qadri

-Al-Bukhory
-Abu Daud
-An-Nasa`i
-Ibnu Majjah

Ibnu Hajar:
Shoduq
Al-zahabi:
Hafidz
Nasa`i:
labaksabih
Darukuthni
shoduq

2

Hafadz bin
Sulaiman al-
Asdi Abu
Umar al-Azaz
al- Qara`i13

180 H -Ismail bin
`Adurrahman
-Ayub Al-
sakhtian
-Tsabit al-
buniani
-Katsir Bin
Syinzir

-Hisyam bin
Umar al-
Dimasyaqi
-Adam bin Abi
Iyas
-Abu Ibrahim
-Bakar bin
Bakar

Ibnu Hajar:
Matruk
Al- Bukhori:
Tarkuh
Muslim:
Matruk
Nasa`i laisa:
tsiqh

3

Katsir bin
Syindzir al-
Muzani,
menurut adzi
beliau adalah
Abu Qurrah al-
Basdzri14

Tidak
diketahui

-Anas bin Sirin
-Hasan al-
Basri
-Muhammad
bin sirin
-Yusuf bin abi
Al-hakam

-Aban bin
Thoriq
-Aban bin
yazid al`athor
-Al-Aswad bin
syiban
-Hafadz bin
Sulaiman al-
Asdi

Ibnu hajar:
Shoduq
Ahmad dan
lainya:
Sholihul
Hadis

4

Muhammad bin
Sirin Abu
Bakar Bin
Abi`Amrah al-
bashri15

110 H -Anas bin
Malik
-Jundub bin
`Abdullah al-
Bajali
-Huzaifah bin
Al-yaman
-Hasan bin Ali
bin Abi Tholib

-Katsir bin
syindzir
-Isma` bin
`ubaidil adh-
dhubai`
-Asy`ats sawar
Asy`ats bin
abdullah bin
jabar

Ibnu hajar:
Tsiqah
Al-zahabi:
Tsiqah
Hujjah
Ahmad bin
Hambal:
Siqat
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c. Analisa Sanad

Kritik sanad dan matan merupakan upaya meyelamatkan hadits.

Penelitian terhadap periwayatan hadis menjadi sangat penting, karena

sebagian besar yang diamalkan masyarakat dari para muballig.Terutama

para muballig ternyata tidak sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.17

Adapun jalur rijal sanadnya adalah Hisyam bin Umar - Hafash bin

Sulaiman, Ktsir bin Syinzir, Muhammad bin Sirin,Anas bin Malik,

Rasulullah Saw. Kemudian dilihat dari shighat tahammul al ada` dapat

dilihat bahwa Ibnu Majjah  menerima hadits dari Hisyambin Umar dengan

menggunakan lafaaz haddatsana, begitu juga Hisyambin Umar menerima

dari gurunya yaitu Hafash bin Sulaimandengan menggunakan haddatsana,

dan hafash bin Sulaiman menerima dari gurunya Katsir bin Syinzir juga

menggunakan lafadz haddatsana. Lafadz ini merupakan sighaat yang paling

tinggi dalam tata cara penerimaan dan penyampaian hadits. Dengan

16 Ibid. Juz: 1 hlm. 416
17Badri khaerunman, “otentisitas hadits”, (Bandung: PT: Remaja Rosda Karya 2004)  5.

5

Anas bin Malik
bin Nadhar bin
Dhom-Dhom
bin Zayid bin
Haram bin
Jundub bin
`Ammar
Ghanam bin
Adi bin Najjan
al-Anshory
Annajjari. Abu
Hamzah al-
Madany16

92-93 H -Nabi Saw
-Abu bakar
-Umar
-Ustman
-Mu`az

-Aban bin
Sholih
-Aban bin Abi
Iays
-Ibrahim bin
Maisarah
-Adzar bin
rasyid
-Ishaq bin
Abdullah bin
Abi Talhah
-Muhammad
bin Sirin
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demikian, hal ini dapat memberikan adanya indikasi kepada kita bahwa

mereka liqa dan muassarah. Sedangkan yang lainya menggunakan `an.

Namun mereka semua berkesinambungan, yaitu semua perawinya

mendapatkan hadits tersebut dari gurunya.

Dalam hadits ini yang menjadi sorotan dalam perawinya adalah Hafash

bin Sulaimanyang tertuduh berdusta, menurut Ibnu Hajar ia adalah seorang

yang Matruk, Bukhori mengatakan tarkuh, Muslim juga mengatakan

Matruksedangkan Nasa`I mengatakanlaisa siqh. Sehingga sangat penting

untuk mengambil istimbat hukum untuk hadits ini dari segi perawinya. Jika

dilihat dari periwayatanya hadits ini termasuk hadits dha`if.

Jika dilihat dari ketersambungan sanadnya, annas wafat pada tahun 92

atau 93 H sedangkan muhammad bin sirrin wafat pada tahun 110 H, jarak

mereka yaitu 17 tahun, jadi mereka itu dinyatakan masih bertemu.

Sedangkan katsir bin sinzir tidak dikerahui kapan dia lahir atau wafatnya.

Namun dijelaskan dalam kitab tahzibul kamal mereka bersambung antara

guru dan murid. Begitu juga katsir bin sinzir dengan hafadz bin sulaiman,

mereka bersambung antara guru dan murid. Sedangkan hafadz bin sulaiman

wafat 180 H denagn Hisyam bin `amar Wafat 245, jarak antara mereka 65

tahun. Jarak antara sanad dengan sanad lainya yang di sepakati para ulama

adalah 60 tahun. Jadi mereka berdua diragukan ketersambungan sanadnya.

Namun dijelaskan dalam kitab tahzibul kamal mereka bersambung antara

Guru dan murid.
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d. Analisa Matan Hadits

Jika di lihat dari segi matan hadits di dalam kitab Ta`lim Muta`allim

terdapat idraj (tambahan), yaitu kalimat Muslimat. Didalam kitab Ibnu

Majah tidak terdapat kalimat tersebut. Jadi kalimat Muslimat tersebut

merupakan tambahan dari Az-Zarnuji. Karna sepengetahuan penulis

kalimat muslimat itu tidak ada sembernya sama sekali. Hadits mudraj itu

termasuk hadis dha`if, karna tercampur dengan sesuatu yang bukan

hadits18. Jadi hadits ini hadits dha`if yang tidak dapat dijadikan dalil.

Menurut Ibnu Majah hadis ini dho`if. Suyuti mengatakan hadits ini

dho`f dari sanad dan sahih dari matanya. Sedangkan syeikh  al-Bani

mengatakan hadis ini sangat lemah ( dhoif jiddan)19.

Jadi menurut peneliti hadits ini adalah hadis dhaif. kalau yang berada

dikitab ibnu majah hadits ini dhaif dari sanadnya, kalau di kitab Ta`lim al-

Mutaallim sanad dan matanya dhaif.

2. Hadits Tentang Malaikat Tidak Mau Masuk Rumah

))ْيًتاِفْيِه ُصْورٌَة َاوَْكْلبالََتْدُخُل اْلَمالَِئَكُة بَـ ((
Artinya “Malaikat tidak mau memasuki rumah yang didalamnya ada

gambar atau anjing”20

Tahrij haditsnya yaitu : Dengan melacak hadits ini di kitab Mu`jam Al-

Mufarasydengan menggunakan lafadzدخل 21. Hadits ini terletak dikitab Abu

Daud bab dan 42. Dikitab Tirmidzi bab 44لباس  أدب  44. Dikitab Nasai dibab

18 Dr. Nuruddin `itr, “`ulumul Hadits”(Bandung : Rosda. 2012)472
19 Imam Ibnu majjah, "Sunan Ibnu majjah", jilid 1., 87
20Syaikh Az-Zarnuji, 38
21J.W. Wensinck, “ Mu`jam al-Mufahrasy”, jilid 2,. 114
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طھارة 167 dan صیر 19,60. Serta dikitab Muwatta` dibab اسنئدان 6,8. Hadits

yang di ambil oleh peneliti di kitab Abu Daud, yakni:

ثنا شعبة عن علي بن مدرك عن ] النمري [ حدثنا حفص بن عمر قل ابى داود
[ أبي زرعة بن عمرو بن جرير عن عبد اهللا بن نجي عن أبيه عن علي بن أبي طالب 

التدخل المالئكة بيتا فيه " عن النبي صلى اهللا عليه و سلم قال ]  : رضي اهللا عنه 
22.“صورة وال كلب وال جنب 

Artinya: ““malaikat tidak mau masuk rumah yang ada gambar atau

anjing dan patung”

a. Silsilah Sanad Hadits

22Abu Daud, "Sunan abu daud" , jilid 1 (Beirut: Dar fikr, t.th) 95.

Rasulullah Saw

Ali bin Abi Tholib (W 40 H) عن

Abihi( W. Tidak diketahui) عن

Abdullah bin nujay (W. Tidak diketahui) عن

Abu Zur`ah bin Amru bin Jarir (W. Tidak Diketahui) عن

Ali bin Mudrik al-kufi  (W 120 H) عن

Syu`bah (W 160 H) ثنا

Hafsah bin Umar (W. Tidak Diketahui) حدثنا
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b. Biografi Sanad Hadits

23 Jamaludin Abi  al-Hajjaj Yusuf al-Mizzi, “Tahzib alkamal fi asma`al rijal”, Jilid 6,
467.

24 Ibid., Jilid 9, 190.
25 Ibid., Jilid 5,  329.

N
o

Nama
Perawi
Hadits

Wafat Guru Murid Jarah Wa-Ta`dil

1

-Ali bin
abi tholib
bin abdull
manaf bin
muthallib
bin
hisyam al-
qursy23

40 H -
Rasulullah
Saw
-Abubakar
As-Shiddiq
-Umar bin
Khottab
-Fatimah
Binti
Rasulullah

-Ibrahim
bin
Abdullah
al-khanin
-Ibrahim
bin
Abdullah
bin Abdul
Qary
-Ibrahim
bin
Muhamma
d
-Nuajayyi
al-
Hadhrami

Sohabi

2

Nujayyi
al-
hadhrami
al-kaufi24

Tidak
diketahu
i

-Ali-bin
Abi tholib

-Anaknya -
Abdullah

Ibnu Hibban: Siqat
Ibnu Hajar: makbul
Al-zahabi: laina

3

Abdullah
bin
Nujayyi
bin
Salmah
bin
Khisyam
bin Asad
bin
Kholibatu
l
Khadrimi
al-kaufi25

Tidak
diketahu
i

-Huzifah
bin al-
yaman
-Ali bin abi
tholib
-Amar bin
yasir
Nujayyi
(ayahnya)

-Abu
zur`ah bin
Amru bin
Jarir
-Jabar Al-
Ju`afi
-Harits Al-
`Ukli

Nasai: tsiqah
Ibnu hajar: Shoduq

4

Abu
zur`ah bin
Amru bin
Jarir bin

Tidak
diketahu
i

-Tsabit bin
Qiyas al-
Anqo`i
-Jarir bin

-Ibrahim
bin Jarir
bin
Abdullah

Ibnu Hajar: Tsiqh
Al-zahabi: Lam
Yuzakiruha
Ibnu ma`in: Tsiqah
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26 Ibid., Jilid 10, 265.
27 Ibid., Jilid 7, 41.
28 Ibid., Jilid 4, 276.

Abdullah
al-bajali
al-kaufi26

Abdullah
al-bajali
-Abdullah
bin Amru
bin al-ash
-Abdullah
bin
Nujayyi

al-Bajali
-Ibrahim
bin yazid
al-nak`i
-Bakir bin
`Amar al-
Bajali
Jarir bin
Ayub al-
bajali
-Ali bin
mudrik

5

Ali bin
Mudrik
al-kufi 27

120 H -Ibrahim
bin Anakhi`
-Tamim bin
Tharfah al-
Tha`i
-Hilal bin
Yusuf
-Abi
zur`ah bin
Amru bin
Jarir
-Abi sholih

-Asy`ats
bin Sawwar
-Khanasy
bin Harits
al-Nakh`i
-Sulaiman
al-Amasy
-Syu`bah
bin hajaj

Ibnu hajar: Tsiqh
Al-zahabi:
LamYuzakiruha

6

Syu`bah
bin al-
hajaj bin
al-warid
al`athki 28

160 H -Aban bin
Taglib
-Ibrahim
bin `Amar
bin Mas`ud
al-Jami
-Ibrahim
bin
Muhamma
d bin al-
Mantasyali
-Ibrahim
bin Muslim
al-Hajri
-Ali bin
Mudrik

-Ibrahim
bin Sa`ad
al-Zahri
-Ibrahim
bin
tawhman
-Ibrahim
bin al-
mukhtar al-
razi
-Abu Umar
Khafsh bin
Umar al-
Khaudi

Ibnu Hajar: Tsiqh
Al-zahabi:
AmirilMukmininfiHadit
s

7 Hafaz bin Tidak -Ibrahim -Bukhori Ibnu Hajar: Tsiqah
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c. Analisa Sanad

Dilihat dari jalur sanad hadits ini, yaitu Abu Daud menerima hadis

ini dari Hafadzh bin Umar menggunakan kalimat hadatsana sedangkan

Hafadz bin Umar dari Syu`bah bin Ali menggunakan tsana dan yang

lainnya menggunakan `an. Jadi, jika dilihat dari periwayatannya, Abu

Daud sampai keSyu`bah bin Ali mereka mu`assyarah dan liqa`.

Sedangkan yanag lainnya menggunakan `an, sehingga mereka belum

tentu liqa` dan mu`assyarah. Dilihat dari jarah wa ta`dilnya mereka

tidak terdapat atau terkena jarah atau cacat.

Jikadilihat dari periwayatannya Ali bin Abi Thalib wafat pada tahun

40 H sedangkan Nujayi tidak diketahui kapan wafatnya namun antara

Ali dan Nujayi mereka bersambung antara Guru dan murid. Sedangkan

29 Ibid., Jilid 2 ,394.

Umar bin
harits bin
Sukbarah
al-azdi
annamri
al-bashri29

diketahu
i

bin sa`ad
al-azri
-Al-zauri
bin `nadh
-Abi
Hamzah
Ishaq bin
Arrabi`i al-
`athra
Tsawab bin
`At bah
Syu`bah
bin al-
Hajaj

-Abu daud
-Ibrahim
bin
abdullah
bin janad
al-khatli
-Abu
muslim
ibrahim bin
abdullah al-
kasyi
-Ibrahim
bin
muhammad
bin al-
Hisyam

al-zahabi TsabitHujjah
Abu khatim
ShoduqMuttaqin
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Nujai dengan Abdullah, Abdullah juga tidak ditemukan berapa tahu

wafatnya namun mereka bersambung antara ayah dan Anak, jadi jelas

mereka bersambung. Antara Abdullah dengan Abu Zar`ah, Abuzar`ah

juga tidak dikeetahui kapan beliau wafatnya, mereka bersambung antara

guru dan murid sebagaimana dijelaskan pada biografi di atas. Abu

Zar`ah dengan Ali bin Mudrik, Ali bin Mudrik wafat pada tahun 120 H.

Namun Abuzar`ah tidak diketahui kapan dia wafatnya. Namun mereka

bersambung antara murid dan guru sebagaimana dijelaskan di biografi

di atas. Ali bin mudrik dengan Syu`bah, syu`bah wafat 160 H, jadi jarak

mereka berdua adalah 40 Tahun, jadi kalau dilihat dari ketersambungan

sanad mereka berdua mereka bersambung selain antara guru dan murid,

dari Umur mereka dipastikan bertemu. Sedangkan antara Syu`bah dan

Hafsah bin umar, Hafsah tidak diketahui kapan dia wafatnya, namun

dilihat dari ketersambungan mereka, meraka berdua bersambung antara

guru dan murid seperti di jelaskan di biografi di atas. Jadi hadits ini di

tinjau dari perawinya hadits sahih.

d. Analisa Matan Hadits

Dari segi matannya, hadits ini sama sekali tidak bertentangan

dengan hadits maupun dengan ayat al-Qur`anbahkan dengan akal, karna

para ulama` mengatakan anjing itu najis. Karna di takuti anjing tersebut

kencing sembarangan dan lainnya. Begitu juga dalam al-Quran bahwa

binatang yang haram adalah anjing dan babi. Begtu juga kalau kita

memelihara babi di dalam rumah. Sehingga hadits ini dinyatakan sahih
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dan dapat dijadikan dalil. Di kitab Ta`lim al-Muta`allim juga lafadz

haditsnyanya sama persis. Sehingga  hadits ini dinilai sahih dan bisa

dijadikan dalil.

Namun dalam kitab abu daud diterangkan bahwa al-bani

mengatakan hadits ini dhaif.30 namun tidak ada penjelasan lebih lanjut

dalam keterangan ini

Kesimpulannya hadits ini adalah hadits sahih. Selain sanadnya

tidak terjarah, matanya juga tidak bertentangan sama sekali denga akal

dan Al-Qur`an.

3. Hadits Tentang Rizki

ْنِب ((  الَيـَُردُّاْلَقَدرَِاالالدَُّعاُءَوالَيَزِْيُدِفى اْلُعْمرِِاالَّاْلِبرُّفَِانَّ الرَُّجَل لََيْحُرُم الرِّْزٍق بِالذَّ
))ُيِصْيُبهُ 

Artinya “ tidak dapat menolak takdir kecuali berdo`a, dan tidak dapat
menambah usia kecuali berbuat baik maka sesungguhnya orang laki-laki
bisa terhalang rizkinya karena dosa yang dikerjakanya”.31

Penulis mencari hadits melalui kitab Mu`jamal-Mufarasy dengan

menggunakan  lafadz ,َقَدرَ  maka terdapatlah hadits ini di kitab Sunan Ibnu

Majah:

ثـََنا وَِكيٌع َعْن ُسْفَياَن َعْن َعْبِد اللَِّه ْبِن قل ابن ماجه  ثـََنا َعِلىُّ ْبُن ُمَحمٍَّد َحدَّ َحدَّ
صلى اهللا عليه -ثـَْوبَاَن قَاَل قَاَل َرُسوُل اللَِّه ِعيَسى َعْن َعْبِد اللَِّه ْبِن َأِبى اْلَجْعِد َعْن 

َعاُء َوِإنَّ الرَُّجَل لَُيْحَرُم الرِّْزَق « -وسلم َال يَزِيُد ِفى اْلُعْمِر ِإالَّ اْلِبرُّ َوَال يـَُردُّ اْلَقَدَر ِإالَّ الدُّ
ْنِب ُيِصيُبُه  32.»بِالذَّ

30Abu Daud , jilid 1. 95
31Ibid., 103
32 Iman Ibnu Majah, “ Sunan Ibnu Majah” Jilid 12, 178.
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Artinya:” tidak dapat  menambah usia kecuali berbuat baik, dan tidak
dapat menolak takdir kecuali berdo`a maka sesungguhnya orang laki-laki
bisa terhalang rizkinya karena dosa yang dikerjakanya”.

a. Silsilah Sanad Hadits

Rasulullah Saw

Sauban

(W 54 H) عن

Abdillah bin abi iyasy

(W 130 H) عن

Sufyan

(W 161 H) عن

Waki`

(W 196/197 H) حدثنا

Ali bin Muhammad

(W 258 H) حدثنا

Abidillah bin Abi ja`di

(W.Tidak diketahui)عن
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b. Biografi Sanad Hadits

33Jamaludin Abi  al-Hajjaj Yusuf al-Mizzi, “Tahzib alkamal fi asma`al rijal”, Jilid 7 , 40.
34 Ibid., Jilid 9, 349.
35Ibid., Jilid 4, 70.

No
Nama Perawi

Hadits
Wafat Guru Murid

Jarah Wa-
Ta`dil

1

Ali bin
Muhammad
bin Abi al-
khosib al-qursy
al-hasymi33

258 H -Abi asmah
hammad bin
asmah
-Sufyan bin
`ayinah
-Amru bin
muhammad
al-`anqazi
-Muhammad
bin usman
-Waki` bin
al-Jarakh

-Ibnu Majjah
-Ahmad bin
Harun al-
Bardiji
-Abu bakar bin
abi daud
-Abdurrahman
bin Abi
Khatim al-
Razi

Ibnu hajar:
Tshoduq
Al-zahabi:
Lam
Yuzakiruha

2

Waki` bin al-
jarah malikh
al-ru`si, abu
sufyan al-
kaufi34

197/197
H

-Abana bin
Tsihomah
-Abana bin
Abdullah al-
bajali
-Ibrahim bin
Ismail bin
Mujama` al-
Anshri

-Anaknya
Sufyan
-Ahmad bin
Hambal
-Abdullah bin
hasyim al-
`thowsi
-Muhammad
bin Abdullah
al-makhrimi
-Ali bin
Muhammad
bin abi al-
Khotib

Ibnu hajar:
tsiqah hafidz
Al-zahabi:
hafiz
Abdurrahman
bin abi
hattin:
shoduq

3

Sufyan bin
sa`id bin
masruq al-
tsauri35

161 H -Ibrahim bin
abdullah a`la
-Ibrahim bin
`aqabah
-Ziad bin
`alaqah
-Habib bin
abi tsabit
-Abdullah
bin `iyasi

-Abu ishaq
Ibnu al-
mubaraq
-Yahya al-
qattan
-Ibnu wahab
-Waki` bin
jarah

Ibnu hajar:
tsiqah hafidz
Sya`bah dan
ibnu ayyinah
dan hasin dan
ibnu ma`in
dan lainya:
amiril
mu`minin
hadits

4
Abdullah bin
`iyasi bin
abdurrahman

130 H -Sa`id bin
jabir
-Musiy bin

-Ismail bin
Yunus
-Ismail bin abi

Ibnu hajar:
Tsiqah
Al-zahabi:
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c. Analisa Sanad

Dalam rangkaian periwayatan hadits ini, Ali bin Muhammad

mendapatkan hadits ini dari Waki` dengan lafadz hadatsana, ini

menunjukan bahwa mereka liqa` dan muasyarah. Sedangkan yang

lainnya menggunakan `an, jadi mereka masih di pertanyakan

36Ibid., Jilid 5,  251.
37 Ibid., Jilid 5, 108.
38 Ibid., Jilid 2, 100.

bin abi lail al-
anshori36

Abdullah -
yazid al-
Khathmi
-Abidillah
bin abdullah
bin Jabar
-Zaid bin Ali
bin Khusin
bin ali bin
Abi Thalib

Khalid
-Hasin bin
Sholih
-Zahir bin
mu`awiah
-Sufyan bin
Said

tsiqah
Ibnu khatim:
sholikh
Ibnu ma`in
dan nasa`i:
Tsiqah

5

Abidillah bin
Abi ja`di al-
Asyja`i, al-
ghathafani 37

Tidak
diketahui

-Tauban
Ja`il al-
asyja`i

-Rafi` bin
Salmah bin
ziyad bin abi
ja`di al-asyja`i
-Salmah bin
Ziyad
-Abdullah bin
`iyas bin
Abdirrahman
bin abi lail

Ibnu hajar:
Maqbul
Ibnu hiban:
Tsiqah
al-zahabi:
Tsiqah

6

Tsuban Bin
Bijadid al-
qursy al-
hamsy38

54 H Nabi Saw -Jabir bin
Nafir al-
Hadarimi
-Kholid bin
mu`dan
-Hasan al-
Bashri
-Rasyid bin
sa`ad
-Abdullah bin
Abi Ja`di

Sohabi
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ketersambungan sanadnya. Namun jika dilihat dari urutan dengan para

gurunya, mereka semua tersambung dengan gurunya. Sedangkan mereka

semua tidak ada satupun yang terkena jarah.

Jika dilihat dari ketersambungan sanadnya, Saubah itu adalah

seorang sahabat, jadi dia sudah pasti bertemu dengan Nabi Saw.

Sedangkan saubah dengan Abidillah, Saubah wafat pada tahun 54 H

sedagkan Abidillah Tidak diketahui kapan dia wafatnya, namun jika

dilihat dari biografi di atas, mereka bersambung antara guru dengan

muridnya. Kalau antara abidillah dengan abdillah, abdillah wafat 130 H,

mereka hanya dijelaskan ketersambungannya dengan terhubung antara

guru dengan muridnya, sedangkan jika dilihat dari umurnya belum

diketahui karna abidillah tidak diketahui kapan beliau wafatnya. Abdillah

dengan Sufyan, Sufyan wafat pada tahun 161 H, jarak antara mereka

adalah sekitar 31 tahun jadi mereka tersambung baik dari guru dan murid

maupun Umurnya. Antara Sufyan dan Waki`, Waki` wafat pada tahun

196/197. Jika dilihat dari ketersambungan umur sehingga hadits ini jika

mereka yaitu jarak mereka 36 tahun, jadi lw dilihat dari ketersambungan

umur mereka bertemu selain itu juga mereka adalah guru dan murid.

Antara Waki` dan Ali bin Muhammad, Ali bin Muhammad wafat Pada

Tahun258 H. Dilihat jarak umur mereka yaitu 62 tahun. Jadi mereka

kalau dilihat dari umur belum tentu mereka bersambung, namun jika

dilihat dari guru dan murid mereka bersambung seperti dijelaskan di
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biografi di atas. dilihat atau diteliti dari ketersambungan serta jarah wa

ta`dilnya hadits ini sahih.

d. Analisa Matan

Jika dilihat dari matan haditsnya, hadits ini tidak bertentangan

dengan hadits lain maupun dengan al-Quran dan akal. Karena memang

seseorang akan terhalang rizkinya apa bila dia melakukan perbuatan yang

mengundang dosa dalam kata lain rizkinya itu tidak bermanfaat. Jadi jika

dilihat dari segi matan haditsnya hadits ini sohih dan bisa dijadikan dalil.

Dalam hadits ini tidak dicantumkan wanitanya, halserupa akan terjadi

juga sama wanita.

Begitu juga menurut imam ibnu majah39 dan Syeikh al-Bani40 bahwa

hadits ini adalah hadits sahih.

Jadi kesimpulannya dilihat dari sanad dan matannya hadits ini

tergolong hadits sahih, selain sanadnya tidak terjarah, tersambung dan

matannya tidak bertentangan dengan akal, alquran dan hadits lainnya.

C. Hadits Yang Tidak Terdapat Di Kitab Sahihain dan Sunan

1. Hadits Tentang Menuntut Ilmu Dengan Pelan-Pelan

يَن َمِتينٌ ِإنَّ (( فََأْوِغْل ِفيِه ِبرِْفٍق  َوَال تـُبَـغِّْض ِإَلى نـَْفِسَك ِعَباَدَة اللَِّه فَِإنَّ َهَذا الدِّ
))اْلُمْنَبتَّ َال َأْرًضا َقَطَع  َوَال َظْهًرا َأبـَْقى

Artinya “ ketahuilah bahwa agama ini kukuh (banyak tugas)’ maka
terlibatlah dalam urusan agama dengan pelan-pelan dan janganlah
kamu buat dirimu bosan beribadah kepada Allah, karna orang yang
mematahkan kendaraanya tidak akan bisa menempuh perjalanan,

39 Iman Ibnu Majah, “ Sunan Ibnu Majah” Jilid 12, 178.
40 Al-Bani, “ silsilah sohihain”. Jilid 1,  153
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bahkan akan kehilangan kendaraanya”41

Setelah peneliti mencari hadits ini di kitab Mu`jam al-Mufarasy

dengan menggunakan lafadz متین  maka terdapatlah hadits ini di kitab

musnad Ahmad bin Hambal, namun, hadits yang sama persis dengan

yang ada di kitab Ta`lim Muta`allim yaitu yang berada di kitab baihaqi,

hadits yang berada dikitab musnad baihaqi yaitu:

ُد ْبُن َأْحَمَد ْبِن اْلَحَسِن ْبِن ِإْسَحاَق اْلبَـزَّاُز بِبَـْغَداَد ُمحَ : َأْخبَـَرنَاَ َأبُو اْلَحَسِن  مَّ
ثـََنا َأبُو ُمَحمٍَّد  ثـََنا َأبُو َيْحَيى ْبُن : قَاَال َحدَّ َعْبُد اللَِّه ْبُن ُمَحمَِّد ْبِن ِإْسَحاَق اْلَفاِكِهىُّ َحدَّ

ثَـ  ثـََنا َخالَُّد ْبُن َيْحَيى َحدَّ ِل َعْن ُمَحمَِّد ْبِن : َنا َأبُو ُعَقْيٍل َأِبى َمَسرََّة َحدَّ َيْحَيى ْبُن اْلُمتَـوَكِّ
صلى اهللا عليه -ُسوَقَة َعْن ُمَحمَِّد ْبِن اْلُمْنَكِدِر َعْن َجاِبِر ْبِن َعْبِد اللَِّه َعِن النَِّبىِّ 

يَن َمِتيٌن فََأْوِغْل ِفيِه ِبرِْفٍق ، وَ « :َأنَُّه قَاَل -وسلم َال تـُبَـغِّْض ِإَلى نـَْفِسَك ِإنَّ َهَذا الدِّ
42.»ِعَباَدَة اللَِّه ، فَِإنَّ اْلُمْنَبتَّ الَ َأْرًضا َقَطَع ، َوالَ َظْهًرا َأبـَْقى 

Artinya: “ sesungguhnya ini adalah agama yang kokoh, maka

ikutlah dalam perkara agama secara pelan-pelan dan janganlah kamu

buat dirimu bosan beribadah kepada Allah, karna orang yang

mematahkan kendaraanya tidak akan menempuh perjalanan dan akan

kehilangan kendaraanya”

41Syaikh Az-Zarnuji, 44
42Baihaqi, "Musnad Baihaqi", Jilid 2 (Beirut: Dar fikr. t.th)  378.
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a. Silsilah Sanad Hadits

Muhammad bin Suqah(W.tidak diketahui) عن

Rasulullah Saw

Jabir bin Abdullah (W 70 H) عن

Muhammad bin al-Munkadir (W 130 H) عن

Yahya bin Mutawakkil (Abu Uqail) (W 167 H) حدثنا

Khollad bin Yahya (W 213 H) حدثنا

Abu Yahya bin abi Massarrah(W Tdk dketahui) حدثنا

Abdullah bin Muhammad bin Ishaq al-Fakihi ( Abu

Muhammad)( W Tidak diketahui) حدثنا

Muhammad bin Ahmad bin Hasan bin Ishaq al-Bazaz

al-Bagdad (Abu Hasan ) (W 340 H) حدثنا
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b. Biografi Sanad Hadits

43 Tarikh bagdad, juz. 1 hlm. 290
44 Jarah wa ta`dil, juz 5 hlm 161
45 Jamaludin Abi  al-Hajjaj Yusuf al-Mizzi, “Tahzib alkamal fi asma`al rijal”,. 6

No
Nama Perawi

Hadits
Wafat Guru Murid

Jarah Wa-
Ta`dil

1

Muhammad bin
ahmad bin
hasan bin ishaq
al-bazaz al-
bagdad (abu
hasan )43

340 -Abdullah bin
muhammad
ishaq al-
fakihi
-Ahmad bin
mahbub
alfakihi

Tsiqah

2

Abdullah bin
muhammad bin
ishaq al-fakihi (
abu
muhammad)44

Tidak
diketahui

-Abu yahya
bin abi
massarrah
-Abdurrahman

-Muhammad
bin hasan bin
ishaq

Tsiqah

3

Abu Yahya bin
abi Masarah 45

Tidak
diketahui

-Usman bin
alimran
-Kholad bin
yahya

-Abi jabar
-Muhammad
bin abdul
malik
-Ala` bin abdul
jabar
-Yakkub bin
muhammad

shoduk

4

Khollad bin
Yahya bin
shofwan al-
salami, abu
muhammad al-
kaufi

213/217
H

-Ibrahim bin
Naki` al-
Makki
-Ismail bin
Abdul Malik
bin Abi al-
Khira`
-Basyir bin
Rabiatul al-
Bajali
-Basyir bin al-
Mahajar
-Abi Uqail
yahya bin
mutawakkil

-Bukhari
-Ahmad bin
-Ishak al-
Hauzi
-Ahmad bin al-
Faraj al-Jusimi
-Basyar bin
Musa al-asdi
-Hambal bin
ishaq bin
hambal

Ibnu hajar:
Shoduq
Zahabi:
Tsiqah
Abu Daud:
Laisabihba`sa

5 Yahya bin
mutawakkil al-

167 H -Ibrahim bin
Husin bin

-Ishaq bin al-
munzir

Ibnu hajar:
Dhoif
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46 Ibid., Jilid 10,  26.
47 Ibid., Jilid 8, 125.
48 Ibid., Jilid 8, 103.

amri,  Abu
uqail al-madani
al-haza` al-
dhorir.46

Hasan bin Ali
bin Abi Thalib
-Shalih bin
Abi al-Akhdor
-Abidillah bin
Umar al-`Umri
-Muhammad
bin suqah
-Muhammad
bin al-
Mungkadir

-Asad bin
musa
-Abu yahya
-Ismail bin
Ibrahim al-
Tarjami
-Kholad bin
yahya
Ibnu al-
mubarak

Abu hatim:
Dhi`ifHadits
Al-Zahabi:
Dho`ifah
Nasai: Dhoif

6

Muhammad bin
Suqah abu
Bakar al-
Ghonawwi al-
Kufi al-`Abdi47

Tidak
diketahui

-Ibrahim al-
Makki
-Anas bin
Malik
-Said bin
Jubair
-Tolhah bin
Abidillah bin
Kariz
-Muhammad
bin
Mungkadir

-Ismail bin
Zakaria
-Ja`far bin
barqan
-Al-Harits bin
Imran al-Ja`far
al-Kalbi
-Hafsh bin
Sulaiman
-Sufyan Al-
Tsauri

Ibnu hajar:
TsiqahMaridh
Al-zahabi:
Nasa`i Tsiqah
AbuKhatim:
SolikhulHadis

7

Muhammad bi
al-munkadir
bin abdullah
bin al-hadzir
bin `abdul aziz
bin `amar bin
al-harits bin
hartsah bin
sa`id bin
tayyim bin
marroh, abu
abdullah al-
qursy al-taymi
al-madani ahad
al-a`lam48

130 H -Ibrahim bin
Abdullah
-Anas bin
Malik
-Jabir bin
Abdullah
-Humarah
Maula Usman
Dzakwan

-Ibrahim bin
abi bakar al-
Mungkadir
-Asmah bin
Zaid al-Latsi
-Ismail bin
Muslim al-
Makki
-Ayub al-
Sakhtiani
-Muhammad
bin Sauqah

Ibnu hajar:
Tsiqah
Al-zahabi:
Imam
Abdullah bin
Zabir al-
hamidi: Hafiz

8

Jabir bin
Abdullah bin
amru bin haram
bin tsalabah,

78 H -Nabi Saw
-Kholid bin
Walid
-Tolhah bin

-Ibrahim bin
Abdullah bin
Qaradz
-Ibrahim bin

Tabaqat 1
sohabi
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c. Analisa Sanad

Dilihat dari jalur periwayatanya Abu Hasin mendapatkan hadits ini

dari Abu Ishaq dengan menggunakan kalimat hadatsana, begitu juga

Abu Ishaq mendapatkan hadits ini dari Abu Yahya dengan kalimat

hadatsana, Abu Yahya mendapatkan hadits ini dari Kholad bin Yahya

dengan kalimat hadatsana, Kholad bin Yahya mendapatkan hadits ini

dari Abu Uqail dengan lafaz hadatsana. Ini menunjukan bahwa mereka

liqa` dan muassyarah. Sedangkan yang lainnya sampai Nabi

Sawdengan menggunakan lafadz `an. Yang menjadi perhatian dalam

perawi hadits ini adalah Yahya bin Mutawakil bin al-Amri. Ibnu Hajar

menjarahnya dengan kalimat dho`ifAbu Hatim juga dho`ifal-Zahabi

dho`if dan Nasa`I juga dho`if. Jadi hal ini sangat penting dalam

mengambil istimbat kualitas hadits ini.

Jika dilihat dari ketersambungan sanadnya, jabir bin Abdullah

wafat tahun 78 H sedangkan Muhamma Al-Mungkadir wafat 130 H,

jadi jarak Antara keduanya 52 tahun, jika dilihat dari ketrangan

biografinya, mereka bersambung antara guru dengan murid. Sedangkan

49Ibid., Jilid 2,106

abu `abdullah,
al-Anshori  al-
salmi al-
madani49

Abidillah
-Abdullah bin
Anas
-Abu Bakar
Umar

Abdurrahman
bin abdullah
bin abi rabi`ah
-Ismail bin
basyir
-Muhammad
bin al-
munkadir
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Muhammad bin Al-Mungkadir dengan muhammad bin sauqah,

Muhammad bin sauqah tidak di ketahui kapan dia wafatnya, namun

dalam keerangan biografinya mereka bertemu antara guru dengan

muridnya. Muhammad bin Sauqah dengan Yahya bin Mutawakkil,

yahya wafat tahun 167 H, dilihat dari ketersambungan sanadnya mereka

bersambung antara murid dengan gurunya, sebagaimana dijelaskan

dalam biografi di atas. Yahya bin mutawakkil dengan kholad bin yahya,

kholad wafat 213 H, jadi mereka jaraknya 49 tahun jadi mereka

bertemu bahkan di jelaskan di dalam biografinya mereka bertemu

antara guru dan murid. Sedangkan kholad bin yahya dengan abu yahya,

abu yahya dengan abdullah, dan abdullah dengan muhammad bin

ahmad mereka tidak bisa dilihat dari ketersambungan umurnya. Karna

mereka tidak di ketahui kapan tahun wafatnya. Namun mereka

dijelaskan melalui biografi di atas mereka bertemu antara guru dengan

murid.

d. Analisa Matan

Jika dilihat dari matan haditsnya, hadits ini sama sekali tidak

bertentangan dengan hadits lain atau bertentangan dengan ayat al-Quran

dan akal. Belajar lmu agama harus pelan pelan dari awal, jadi bisa

menyerap ilmu dengan baik dan benar. Jika tidak pelan-pelan nanti

akan timbul kemusrikan dan lainnya. Bahkan menjadi kesalah pahaman

tentang penafsiran-penafsiran ayat al-Qur`an maupun Hadits-hadits

Nabi Saw.
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menurut Ahmad bin Hambal bahwa hadits ini dho`if50. Syikh al-

Bani juga mengatakan hadits ini dha`if dalam kitabnya silsilah

Dhoifah51.

Kesimpulannya adalah hadits ini adalah hadits dhaif, yaitu dhaif

dari sanadnya yang terjarah.

2. Hadits Tentang Allah Menyukai Yang Luhur dan Membenci Yang

Rendah

))َوَيْكُرُه َسْفَسافـََهاوَأْشَرافـََهاِ ْاالُُمْورِانَّ اهللا ُيِحبُّ َمَعاليِ ((

Artinya “ sesungguhnya Allah itu menyukai yang luhur atau tinggi,
dan membenci yang rendah”52

Peneliti mencari hadits ini dikitab mu`jam al-mufarasy namun

peneliti tidak mendapatkannya. Peneliti mendapatkan hadits ini di kitab

Mu`jam al-Kabir karangan At-Tabrani, Haditsnya Yaitu:

ثـََنا َخاِلُد بن ِإْلَياَس قل اطبرانى  ثـََنا اْلَقْعَنِبيُّ ، َحدَّ ثـََنا َعِليُّ بن َعْبِد اْلَعزِيِز ، َحدَّ َحدَّ
، َعْن ُمَحمَِّد بن َعْبِد اللَِّه بن َعْمِرو بن ُعْثَماَن ، َعْن فَاِطَمَة بنِت اْلُحَسْيِن ، َعْن 

ِإنَّ اللََّه ُيِحبُّ : " لَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل َرُسوُل اللَِّه صَ : ُحَسْيِن بن َعِليٍّ ، قَاَل 
53"األُُموِر وَأْشَرافـََها ، َوَيْكَرُه َسَفاِسَفَها َمَعاِليَ 

Artinya:“ sesungguhnya Allah itu menyukai yang luhur atau tinggi,

dan membenci yang rendah”

50Ahmad Bin hambal, “ musnad ahmad bin hambal” , juz 3. 199
51Al-Bani, silsilah dhoifah. juz 5 hlm. 501
52Ibid., 47
53At-tabrani, “Mu`jam al-kabir”, Juz. 3, 2014.
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a. Silsilah Sanad Hadits

Rasulullah Saw

Husain bin Ali

(W 61 H) عن

Fatimah binti Husain bin

Ali (W 100 H) عن

Muhammad bin Adullah
bin Amru bin Usman

(W 145 H) عن

Kholid bin Ilyas

(W. Tidak diketahui)حدثنا

Al-Qa`nabiyyi

( W. Tidak diketahui)حدثنا

Ali bin Abdul Aziz

(W 180 H) حدثنا
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b. Biografi Sanad Hadits

54Jamaludin Abi  al-Hajjaj Yusuf al-Mizzi, “Tahzib alkamal fi asma`al rijal”, Jilid 7,
25/33.

55 Ibid., Jilid 3, 74.
56Ibid., Jilid 8, 164.

No
Nama Perawi

Hadits
Wafat Guru Murid

Jarah Wa-
Ta`dil

1

Ali bin Abdul
Aziz - Ali bin
al-Walid – Ali
bin Ibnu
Gurab54

184 H -Ismail bin Abi
Khalid
-Ismail bin
Muslim al-
Akki
-Asyats bin
Abdul Malik
-Zamah bin
Solikh
-Zahir bin
Marzuki

-Zahir bin
Musa arrazi
-Ahmad bin
Hanmbal
Said bin
Muhammad al-
Jarmi
-Ja`far bin
Muhammad
bin Ja`far al-
Madani

Ibnu hajar:
Shoduq
Al-zahabi:
Mukhtaliffih
Ibnu ma`in:
Tsiqah

2

Al-qa`nabiyyu
(Maslamah bin
qa`nab al-
Khartsi al-
Bashri

Tidak
diketahui

-Ayub al-
Khotyani
-Hisyam bin
Urwah
-Yunus bin
Abid

-Ismail bin
Maslamah
-Abdullah bin
Maslamah
-Yusuf bin
Khalid al-
Samti

Ibnu hajar:
Tsiqah
Al-zahabi:
Watsuq

3

Khalid bin
Ilyas, Ibnu
Iyas-al-Qarsy
al-`Adwi Abu
al Hitsam55

Tidak
diketahui

-Abana bin
Solikh
-Ibrahim bin
Rafa`ah al-
Zarqi
-Rabi`ah bin
Abdirrahman
-Sa`id al-
Makbiri
Sholikh bin
Abi Hasan

-Abu
Mu`awiah
-Ali bin
Qadam
-Abu
Nu`ayyim
-Ahmad bin
Yunus
-Ayub bin
Tsabit al-
Makki

Ahmad:
Mungkar
Nasa`i:
Matruk
Ibnu Hajar:
Matrukal-
Hadis
Zahabi: Dho`if

4

Muhammad
bin Abdullah
bin Amru bin
Usman bin
Affan al-Qursy
al-Mawi56

145 H -Fatimah
Binti Husein
bin ali
(ibunya)
-Ja`far bin
Amru bin
Umiyail
-Muhammad

-Abdullah bin
Said bin Abi
Hindu
-Abdurrahman
bin Abi al-
Zanad
-Muhammad
bin Musa al-

Nasa`i: Tsiqah
Ibnu Hajar:
Shoduq
Al-Zahabi:
Tsiqah
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c. Analisa sanad

Dilihat dari jalur periwayatan hadits tersebut, Tabrani menerima

hadits dari Ali bin Abdul Aziz dengan lafadz Hadatsana. Begitu juga

Ali bin Abdul Aziz dari Alqa`nabiy dan Alqa`nabiy dari Kholid bin

57 Ibid., Jilid 11,  169.
58 Ibid., Jilid 2, 295.

bin al-
Mungkadir
-Abdullah bin
Amru bin
Usman bin
Affan
(ayahnya)

Fitri
-Kholid bin
Ilyas

5

Fatimah Binti
Husein bin ali
bin Abi Tholib
al-Qursyiah al-
Hamiah al-
Madaniah57

100 H -Bilal al-
Mu`zan
-Khusein bin
ali bin Abi
Thalib(
ayahnya)
-Abdullah bin
Abas
-Aisyah (umul
mukminin)

-Ibrahim bin
Hasan bin
Husein bin Ali
bin Abi Tholib
Al-Akhar
-Muhammad
bin Abdullah
-Ziad Ibnu
Hisam
-Sulaiman bin
Yusuf bin
Sahah bin
Malik al-
Anshori

Ibnu Hajar:
Tsiqah
Al-zahabi:
lamYuzakiruha

6

Husein bin Ali
bin Abi Thalib
al-Qarsy al-
Hasim, Abu
Abdullah al-
Madani58

61 H -Rasulullah
Saw
(kakeknya)
-Ali bin abi
Thalib
(ayahnya)
-Umar bin
Khattab
-Fatimah binti
Rasulullah

-Basyir bin
ghalab al-asdy
-Tsawir bin
Fakhitah
-Hasan bin Ali
bin Abi Thalib
-Said bin
Khalid al-
Kaufi
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Ilyas menggunakan lafaz hadatsana. Itu menunjukkan mereka itu liqa`

dan mu`assyarah. Sedangkan yang lainnya menggunakan lafadz `an.

Yang menjadi sorotan dalam periwayatannya adalah Kholid bin

Ilyas. Menurut Ahmad dia mungkar, Nasa`i matruk, Ibnu Hajar matruk

al-hadits, Zahabidhoif. Dengan hal tersebut, sangat berpengaruh dalam

mengambil istimbat kualitas hadisnya.

Jika dilihat dari umur mereka, Husein bin ali adalah cucu nabi

muhammad Saw. Sedangkan husein dengan fatimah, fatimah adalah

anak Husein. Sedangakan fatimah dengan muhammad bin Abdullah

jarak mereka terpaut 45 Tahun, jika dlihat dari biografinya, mereka

bertemu antara guru dengan murid.  Sedangkan Muhammad bin

Abdullah dengan Khalid, Khalid dengan al-q`nabiyyu, dan al-q`nabiyyu

dengaan Ali bin Abdul Aziz (184), ada yang tidak di ketahui kapan

wafatnya, namun dalam biografinya mereka terpaut antara guru dengan

murid sebagaimana dijelaskan di Biografi di atas.

d. Analisa Matan

Sedangkan jika di lihat dari segi matan hadits tersebut, hadits nya

tidak bertentangan dengan ayat al-Qur`an, hadits lainya dan dengan

akal. Jadi hadis tersebut jika di lihat dari segi matannya hadis ini

sohih.Seperti halnya jg dengan hadits tentang tangan di atas lebih mulia

dari pada tangan di bawah.
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Hadits ini menurut al-Bani dalam silsilah sohihain hadits ini

sahih59.

Melihat dari keterangan dan penjelasan di atas, hadis ini tidak bisa

dijadikan dalil, karna hadis ini dhoif, Yaitu dhoif dari perawinya.

3. Hadits Tentang Tiga Golongan Yang Dimurkai Allah

ُر َماِمنَثالَثٌَة يـُْبِغُضُهْم اهللا تـََعالَى ِمْن َغْيرِِجْرٍم َاْالَكُّْوُل َواْلَبخِ ((  ْيُل َواْلُمَتَكبـِّ
))َشْىٍءبُِدَئ ِفى يـَْوِم اْالَْربَِعاِءإالََّوَقْدَتمَّ 

Artinya “ ada tiga golongan manusia yang dimurkai oleh Allah SWT
tanpa dosa, yaitu orang yang banyak makan, orang kikir dan orang
sombong”60

Peneliti tidak menemukan hadits ini di kitab mu`jam al-mufarasy,

peneliti  mendapatkan hadits ini di kitab Mu`jam al-Kabir karangan At-

Tabrani, yaitu:

ثـََنا َعْبُد اللَِّه بن زَْيَداَن بن يَزِيَد اْلَبَجِليُّ قل اطبرانى نا ُمَحمَُّد بن ُعَمَر : قَالَ , َحدَّ
، قَالَ نا َيْحَيى بن َعْبِد : قَالَ , اْلَهيَّاِجيُّ  َعِن اْلَقاِسِم , نا ُعبَـْيَدُة بن اَألْسَوِد : الرَّْحَمِن اَألْرَحِبيُّ

َثالثٌَة ":قَاَل َرُسوُل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلَّمَ : بن اْلَولِيِد، َعْن َأِبي َحازٍِم، َعْن َأِبي ُهَريـَْرَة، قَالَ 
61".ِ ٌل ُمْسَتْكِبٌر، َوَغِنيٌّ ِبَخْيلٌ َمِلٌك َكذَّاٌب، َوَعائِ : يـُْبِغُضُهُم اللَّهُ 

Artinya: “Ada tiga golongan manusia yang dimurkai oleh Allah tanpa

dosa. Pemimpin pendusta, orang yang sombong, dan orang kaya yang pelit”

59 Al-Bani, silsilah sokhihain, juz 4 hlm. 168
60Syaikh Az-Zarnuji., 45
61At-tabrani, “Mu`jam al-kabir”, Juz. 3, 2014..
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a. Silsilah Hadits

Muhammad Saw

Abu Hurairah

(W  58 H) عن

Abi Hazim (W 100 H)

عن

Qasim bin Walid

(W 141 H) عن

Ubaidah bin Aswad

(W. Tidak diketahui)حدثنا

Yahya bin Abdirrahman

(W. Tidak diketahui)حدثنا

Muhammad bin Umar

(W 255 H) حدثنا

Abdullah bin Zaidan

(W. Tidak diketahui) حدثنا
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b. Biografi Sanad Hadits

62Tarikh damsyiq, jilid 6,176
63Jamaludin Abi  al-Hajjaj Yusuf al-Mizzi, “Tahzib alkamal fi asma`al rijal”, jilid 8, 233.
64Ibid., jilid 10, 11.
65 Ibid., jilid 7, 269.
66Ibid.,jilid 8, 385.

No
Nama Perawi

Hadits
Wafat Guru Murid

Jarah Wa-
Ta`dil

1
Abdullah bin
Zaidan bin
yazid al-bajali62

Tidak
diketahui

-Muhammad
bin Umar
-Abdullah bin
ismail
- Harun bin
ishaq

-Ja`far bin
ahmad bin
nasir al-hafiz
- Qasim
albagawi
-abu Thayyib
bin
Muhammad
bin Husein

2
Muhammad bin
Umar63 255

-Abdillah bin
Musa
-Yahya bin
abdirrahman

-Ahmad bin
Amru al-Hazar
-Abdullah bin
Zaidan bin
yazid  al-
Bajali
-Ibnu
Khuzaimah
Ibnu abi Daud

Nasai:
labaksabih

3
Yahya bin
abdirrahman64

Tidak
diketahui

-Muthallib bin
Dziyad
-Yunus bin
Ya`fur al-`Abdi
-Ubaidah bin
Aswad

-Abu karib
-Muhammad
bin umar bin
hiyaj

Muhammad
bin abdullah:
laba`sabih
Darukutni:

solikh
ya`tabirbih

4
Ubaidah bin
aswad65

Tidak
diketahui

-Qasim bin al-
walid
-Ibnu abi
urwah

-Yahya bin
Abdirahman
-Usman bin
Abi Syaibah
-Abdullah bin
Umar bin Aban

Abu Hatim:
ma bi hadits

( ba`sa)

5
Qasim bin
walid66 141 H

-Assya`bi
Abi shodaq al-
azdi
-Abi ja`far al-
baqari
-Talhah bin

-Ubaidah bin
al-Aswad
-Hamzal al
sayat
-Husein al-ja`fi
-Abu nu`aim

Ibnu mu`in:
tsiqah
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c. Analisa Sanad

Dilihat dari Jalur periwayatan hadits ini yaitu Abdullah bin Zaidan

bin Yazid al-Bajali meriwayatkan hadits ini dari Muhammad  bin

Umara al-Haiaji dengan menggunakan kalimat na (singkatan dari

hadatsana)69, begitu juga Muhammad bin Umara meriwayatkan hadits

dari Yahya bin Abdirrahman dengan lafadz na, Yahya bin Abdirrahman

meriwayatkan hadits dari Ubaidah bin Aswad dengan kalimat na ini

67 Ibid, jilid 4, 123
68 Ibid,. Jilid 8, 240
69 Mahmud Tahan,” Intisari Ilmu Hadits “,(  malang: UIN-Malang press, 2007) 187.

masruk -Anaknya al-
walid bin
qasim al-
hamdani

6

Abi hazim dia
adalah salman
abi hazim al-
asja`i67

100 H

-Abu
Hurairah
-Abdullah bin
Zabir
-Hasan bin Ali
bin Abi Thalib
-Husein bin Ali
bin Abi Thalib

-Israil abu
Musa
- Basyir bin
Ismail
- Salam bin
Abi Harfah
- Sahid bin
Masruk al-
Tsauri

Ibnu Hiban
tsiqah
Ibnu Hajar:

7 Abi hurairah68 57/58/59
H

-Nabi Saw
-Abi bin Ka`ab
-Asmah bin
Zaid bin
Haritsh
-Basrah bin
`abi basrah al-
Gaufan
-Umar bin
Khattab

-Ibrahim bin
Ismail
-Ibrahim bin
Abdullah bin
Hanin
-Abdullah bin
Ibrahim bin
Qarazh al-
Zahfi
-Ishaq bin
Abdullah
-Abu salmah
bin
abdurraman
bin `auf
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menunjukkan mereka liq` dan muassyarah. Sedangkan Ubaidah bin

Aswad meriwayatkan dari Qasim bin Walid dengan kalimat `an begitu

juga Qasim bin Walid dari Abi Hadzim, dan Abi Hadzim dari Abi

Hurairah dengan menggunakan lafadz `an.

Jika dilihat dari ketersambungan sanad, Abu Hurairah adalah salah

satu murid Nabi Saw. Abuhurairah wafat 58H sedangkan Abi Hazim

wafa pada 100 H. Jadi mereka terpaut 42 Tahun, Kalau dilihat dari

biografinya mereka adalah guru dan murid.  Qasim bin Walid wafat

pada tahun141 H. Jadi antara Abi hazim dan qasim bin walid terpaut 41

tahu. Jika dilihat dari biografinya mereka bertemu antara guru dengan

muridny. Sedangkan yahya bin Abdirrahman tidak di ketahui kapan

tahun wafatnya. Namun dalam biografinya mereka bertemu antara guru

denagn murid. Muhammad bin umar wafat tahun 255 H. Namun

mereka juga tidak diketahui bertemu atau tidak dalam keterpautan

umur, namun dalam biografi mereka bertemu antara guru dengan

murid. Abdullah bin zaidan pun tidak diketahui kapan wafatnya.

Namun antara muhammad bin umar dengan Abdullah bin zaidan dalam

keterangan biografinya mereka terpaut antara guru dengan murid.

Jika di teliti dan dilihat dari jalur periwayatanya, mereka semua

tersambung sanadnya dan mereka juga tidak terkena jarah. Jadi hadits

ini sohih dari jalur periwayatanya.

d. Analisa matan

Kalau mengenai matan haditsnya. Hadits ini ada perbedaan antara
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hadits yg berada di kitab at-Tabrani dan kitab Ta`lim Mutaallim.

Peneliti tidak menemukan hadits yang sama persis denagn yang ada di

kitab Ta`lim muta`allim. Hadits yang berada dikitab At-Tabrani

menggunakan lafadz pemimpin pendusta sedangkan di kitab Ta`lim

Mutaallim menggunakan lafadz orang yang banyak makan. Nampak

jelas perbedaan antara keduanya. Jadi hadits yang sebenarnya atau yang

betul atau yang sama persis peneliti juga tidak menemukanya . Namun

keduanya tidak bertentangan dengan al-Quran hadits lain atau dengan

akal. Jadi hadits ini sahih dinilai dari segi matanya, Sehingga hadits ini

dapat di jadikan dalil.

Kesimpulannya Hadits ini adalah Hadits Dha`if . namun melihat

dari matanya hadits ini bisa di jadikan dalil karna di dalam matannya

tidak ada sisi negatifnya.

4. Hadits Tentang Tidak layak Orang Mukmin Menghinakan Dirinya

))ِذلَّ نـَْفَسهُ َأْن يُ لَْيَس ِلْلُمْؤِمِن (( 
Artinya “ tidak layak orang mukmin menghinakan dirinya”70

Setelah peneliti cari dikitab Mu`jam al-Mufahrasy, peneliti tidak

menemukan keberadaan hadits ini. Peneliti menemukan hadits ini

terdapat di kitab Ma`rifah Sohabah, haditsnya yaitu:

70Syaikh Az-Zarnuji., 70
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ثـََنا ُمَحمَُّد ْبُن اْلُمثـَنَّى ، قَاَل قل ابونعيم  : َأْخبَـَرنَا َعْمُرو ْبُن َعاِصٍم ، ثَِقٌة قَاَل : َحدَّ
َأْخبَـَرنَا َحمَّاُد ْبُن َسَلَمَة ، َعْن َعِليِّ ْبِن زَْيٍد ، َعِن اْلَحَسِن ، َعْن ُجْنُدٍب ، َعْن ُحَذيـَْفَة 

لَْيَس ِلْلُمْؤِمِن َأْن يُِذلَّ : اِهللا صلى اهللا عليه وسلم قَاَل َرُسولُ : َرِضَي اللَُّه َعْنُه ، قَاَل 
يـَتَـَعرَُّض ِمَن اْلَبالِء ِلَما َال : يَا َرُسوَل اِهللا ، وََكْيَف يُِذلُّ نـَْفَسُه ؟ َقاَل : ، قَاُلوا نـَْفَسُه 

71.يُِطيقُ 

Artinya: “tidak layak orang mukmin menghinakan dirinya.

Parasahabat bertanya “ bagaimana dia menghinakan dirinya? Rasul

menjawab “ menerjunkan dirinya pada ujian yang tidak mampu ia

menghadapinya”

a. Silsilah Sanad Hadits

71Abu nu`aim ,” Ma`rifah sohabah”, juz 18 ,408.

Rasulullah Saw

Huzaifah (W 36 H) عن

Jundub (jabar bin abdullah)(W 70 H) عن

Al-hasani (W 110 H) عن

Ali bin Zaid (W 131 H) عن

Amru bin ashim (W 213 H) احبرنا

Muhammad bin al-musanni (W 225  H) حدثن

Hammad bin salmah (W 167 H) احبرنا
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b. Biografi Sanad Hadits

72 Jamaludin Abi  al-Hajjaj Yusuf al-Mizzi, “Tahzib alkamal fi asma`al rijal”, Jilid 8,
270.

73 Ibid., Jilid 7, 164.
74Ibid., Jilid 3, 11.

No
Nama Perawi

Hadits
Wafat Guru Murid

Jarah Wa-
Ta`dil

1

Muhammad bin
Al-mutsanni bin
`ubayyid bin
qiyas bin dinar
al-`azi, abu
musa albashri
al-hafidz, al-
ma`ruf
bizaman72

252 H Abi ishak
ibrahim bin
ishaq al-talqani
Ibrahim bin
umar bin abi al-
wazir
Ibrahim bin
yazid bin
mardanibah
Amru bin
`ashim al-
qalbi

Bukhari
Muslim
Abu daud
Turmuzi
Nasa`i

Ibnu hajar
tsiqah
Zahabi
tsiqah
Ahmad bin
hambal, dari
yahya bin
mu`ayyin
tsiqah
Abu hatim,
solihul hadits

2

Amru bin
`ashim bin
abidillah bin al-
waza` al-kalbi
al-qiyasi, abu
usman al-
bashri73

213 H Ishak bin yahya
bin talhah bin
abdillah
Jarir bin hazim
Khiban yasir
Haraj bin
sarikh
Khamad bin
salmah

Ibrhim bin al-
Mustamri al-
aruqi
Ibrahim bin
maktum al-
bashri
Ibrahim bin
ya`kub al-jauzi
Ahmad ishaq
al-sarmari
Muhammad
bin al-
mutsanni

Ibnu hajar
shoduq
Zahabi
hafidz
Nasa`i
laisabih
baksa
Dzakrah bin
hiban tsiqat

3

Khamad bin
salmah bin
dinar al-bashri,
abu salmah bin
abi shakinah74

167 H Al-dzarqi bin
qiyas
Ishaq bin sawid
al-`adwi
Ishaq bin
Asyats bin
abdullah bin
jabir al-harni
Asyats bin
abdurrahman
al-jarmi
Ali bin zayid

Ibrahim bin al-
hajaj al-sami
Ibrahim bin abi
sawid al-dzar`i
Akhmad bin
ishak al-
khadrimi
Adam bin abi
iyas
Amru bin
ashim

Ibnu hajar
tsiqah
Zahabi
tsiqah
shoduq
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75 Ibid., Jilid 6, 457.
76 Ibid., Jilid 2, 268.
77Ibid., 106
78 Ibid., 233

4

Ali bin zayid
bin jud`an,
Abdullah bin
zahir bin
abdullah bin
jad`an al-qursy
al-tayimy75

131 H Abdurrahman
bin abi bakrah
Anas bin hakim
al-dzhobi
Anas bin malik
al-anshori
Awas bin
kholid

Ismail ibnu
`aliyah
Ja`far bin
sulaiman
hamad bin
ziyad
Khamad bin
salmah

Ibnu hajar
dho`if
Abubakar
bin
khazimah
lisau hafidz
Nasa`i dho`if

5

Al-hasin bi abi
hasin yasar abu
sa`d al-bashri
al-imam76

110 H Abi bin ka`ab
Ahmar bin
juz`i
Al-hanif bin
qiyas
Asmah bin
ziyad al-kalbi
Jabar bin
Abdullah

Aban bin abi
`iyasy
Aban bin
sholikh
Ishak bin al-
`arabi
Abu musa israil
bin musa
Ismail bin
muslim al-`abdi

Nasa`i tsiqah
Ibnu hiban
tsiqah

6

Jabar bin
Abdullah bin
amru bin hiram
bin sa`labah77

70 H Rasulullah Saw
Khalid bin
walid
Talhah bin
Abidillah
Ali bin abi
tholib

Ibrahim bin
Abdullah bin
qaradh
Ismail bin
basyir
Aiman bin al-
habsy
Al-hasin bi abi
hasin yasar

Sohabi

7

Huzaifah bin al-
iman78

36 H Rasulullah
Saw
Umar bin
Khatab
Zayid bin
Wahab
Abdurrahman
bin abi lail

Al-aswad bin
yazid  al-nakhi
Bilal bin yahya
al-abasy
Sa`labah bin
zahid al-tamimi
Jabar bin
abdullah
Jindab bin
abdullah al-
bajali

sohabi
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c. Analisa Sanad

Jika dilihat dari jalur periwayatan hadis tersebut, yang terlihat liqa`

dam mu`assyarah adalah Abu Bakrah dari Muhammad bin Musanna

menggunakan hadatsana, sedangkan Muhammad bin Musanna

menggunakan akhbarana dari Amru bin `Ashim begitu juga Amru bin

`Ashim dari Hammad bin Salaman menggunakan akbarana, ini

merupakan sighat yang paling tinnggi dalam  tata cara periwayatan

hadits. Dan yang lainnya menggunakan lafadz `an.

Yang menjadi permasalahan dalam periwayatan hadis ini adalah

Ali bin Zaid. Menurut Ibnu Hajar dia adalah seorang yang do`if, Abu

Bakar bin Huzimah mengatakan lisau hafidz sedangkan Nasa`I

mengatakan dho`if.  Ini melihatkan bahwa betapa kacau dan lemahnya

hafalan perawi hadis.

Jika dilihat dari ketersambungan sanadnya, Huzaifah bin al-iman

wafat 36 H, dia juga adalah seorang sahabat. Jabar bin Abdullah wafat

70 H, jadi antara Jabar dan Huzaifah terpaut 34 tahun, selain mereka

bertemu jika dilihat dari umurnya, mereka juga bertemu sebagai guru

dan murid sebagaimana yang dijelaskan pada biografi diatas. Al-Hasin

bin Abi Hasin wafat 110 H, jarak antara Jabar dan al-Hasin terpaut 40

tahun, selain dari jarak umur mereka bertemu di biografipun mereka

bertemu antara guru dan murid. Ali bin Zayid 131 H, antara al-Hasin

dengan Ali jarak mereka 21 tahun, jadi dipastikan mereka bertemu
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begitu juga dari penjelasan biografi di atas mereka bertemu antara guru

dan murid. Hamad bin salmah wafat 167 H jadi jarak antara Ali dan

Kamad terpaut 36 tahun, jadi mereka diperkirakan masih bertemu,

dikuatkan dengan penjelasan biografi di atas mereka terpaut antara guru

dan murid. Amru bin `ashim wafat 213 H jadi jarak antara Hamad

dengan Amru terpaut 46 tahun, diperkirakan mereka masih bertemu

diperkuat dengan penjelasan biografi di atas sebagai guru dan murid.

Muhammad bin al-Musanni wafat 252 H, jarak antara Amru dengan

Muhammad terpaut 39 tahun, selain mereka bertemu dari jarak umur,

mereka juga bertemu antara guru dan murid.

d. Analisa Matan

Jika dilihat dari matan hadits, hadis tersebut tidak bertentangan

dengan hadis lainya ataupun dengan al-Quran dan tidak juga

bertentangan dengan kitab Ta`limmuta`allimwalaupun hadits yang

berada di kitab ta`lim Muta`allim hanya sepenggal dari hadits tersebut.

Jadi, hadis ini sahih dari segi matannya.

Kesimpulannya hadis ini tetap tidak bisa dijadikan dalil, karena

hadis ini adalah hadis dha`if dari rawinya.

5. Hadits Tentang Tamak

))إيَّاَك َوالطََّمَع فَِانَُّه فـَْقٌرَحاِضرٌ (( 
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Artinya “ tinggalkanlah sifat tamak, karna tamak adalah kefakiran
yang hadir”79

Setelah peneliti mencari hadits ini di kitab Mu`jam al-Mufarasy,

peneliti tidak menemukan keterangan hadits ini dalam kitab tersebut.

Peneliti menemukan hadits ini di kitab Mustadrak Ala Sohihain, Haditsnya

yaitu:

حدثنا أبو بكر محمد بن داود بن سليمان الزاهد ، ثنا قل الحكم نيسبورى 
الحسن بن أحمد بن الليث ، ثنا عمرو بن عثمان السواق ، ثنا أبو عامر العقدي ، 
ثنا محمد بن أبي حميد ، عن إسماعيل بن محمد بن سعد بن أبي وقاص ، عن أبيه ، 

يا : جاء رجل إلى النبي صلى اهللا عليه وسلم فقال : اهللا عنه قال عن جده رضي 
عليك باإلياس مما « : رسول اهللا أوصني وأوجز ، فقال له النبي صلى اهللا عليه وسلم 

نت مودع ، ، وصل صالتك وأوإياك والطمع فإنه الفقر الحاضر في أيدي الناس ، 
80»وإياك وما تعتذر منه 

Artinya: “wajib bagimu tidak mengharapkan apa yang ditangan

manusia, tinggalkanlah sifat tamak, karna tamak adalah kefakiran yang

hadir. Dan sholatlah seperti engkau akan berpisah (dengan dunia) dan

hati-hatilah dengan sesuatu yang engkau akan menyesal”

79Syaikh Az-Zarnuji., 70
80Al-hakim naisaburi , “Mustadrak ala  sokhihaiin”,Juz 18, 303.
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a. Silsilah sanad hadits

Rasulullah Saw

Jaddihi (sa`id bin abi waqas) (W 55 H) عن

Abihi  (muhammad bin sa`id) (W 80 H) عن

Ismail bin muhammad bin sa`id bin abi waqas (W 134 H)

عن

Muhammad bin abi hamid  (W. Tidak diketahui) ثنا

Amru bin usman (W 250 H) ثنا

Al-hasin bin ahmad bin laits (W. Tidak diketahui) ثنا

Abu amar al-`asdi (W 205/204 H) ثنا

Abu bakar muhammad bin daud bin sulaiman

(W.Tidak diketahui) ثنا
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b. Biografi Sanad Hadits

81Syiar a`lam anubala`, juz 5, hlm. 420
82Jarah wata`dil, juz 3 hlm. 3
83Jamaludin Abi  al-Hajjaj Yusuf al-Mizzi, “Tahzib alkamal fi asma`al rijal”, Jilid 7, 182.
84Ibid., Jilid 5, 157.

No
Nama Perawi

Hadits
Wafat Guru Murid

Jarah Wa-
Ta`dil

1

Abubakar
Muhammad
bin Daud bin
Sulaiman81

W 303 H -Abdullah
Albausyinji
-Muhammad
Buin Ayub Al-
Bajali
- Hasin Bin
Idris

-Ibnu Sho`ad
-Yahya Bin
Ibrahim

Al-khotib
wajama`ah:
Tsiqah

2

Al-hasin bin
ahmad bin al-
laits82

Tidak
diketahui

-Thalut bin
`Abad
- Abi Kamal
- Abdul `ali an
narsi

Tsiqah

3

Amru bin
Usman bin
sa`id bin Katsir
bin Dinar al-
sauqi83

W 250 H -Imail bin iyas
-Dhomrah bin
rabi`ah
-Muhammad
bin harab
-Al-walid bin
muslim

-Abu daud
-Anasa`i
-Ibnu majah
-Ibrahim bin
muhammad
-Al-hasin bin
ahmad

Ibnu hajar:
shoduq
Al-zahabi:
shoduq
Abu hatim:
shoduq

4

Abu umar, dia
adalah abdul
malik bin
`amru al-qisi
abu amar al-
aqdi al-hafidz84

W
205/204
H

-Aiman bin
nabil
-Aflikh bin
hamid
-Akramah bin
amar
-Hisyam al-
dastji
-Muhammad
bin abi hamid

-Ahmad bin al-
hasin bin
kharasy al-
bagdadi
-Abdu bin
hamid
-Ahmad bin al-
furat
-Amru bin
Usman
-Ahmad bin
hanbal

Al-zahabi:
hafidz
Abu hatim:
shoduq

5

Muhammad
bin abi hamid,
dia adalah
hammad bin
abi hamid

Tidak
diketahui

-Sa`id al-
Makburi
-Amru bin
sya`id
-Said bin

-Muhammad
bin abi ady
Ibnu abi fudaik
-Abu amar al-
qa`di

Ibnu hajar:
dho`if
Al-zahabi:
Dho`if
Bukhori:
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c. Analisa Sanad

85Ibid., Jilid 8, 83.
86Ibid., Jilid 1, 380.
87Ibid., Jilid 8, 110.

ibrahim abu
ibrahim az-
zuradi al-
madani85

aslam
-Ismail bin
muhammad
bin said
-Muhammad
bin ka`ab al-
qurdi

-Abu ali al-
hanafi
Al-qa`nabiyyu

mungkar
hadits

6

Ismail bin
muhammad bin
said bin abi
waqas al-zahri
al-madani86

W 134 H -Ayahnya
Anas bin malik
-Hamzah bin
al-mughirah
bin sya`bah
-Salim bin
abdullah

-Solikh bin
kisan
-Sulaiman bin
bilal
-Abdullah bin
ja`far
-Malik bin
anas
-Muhammad
bin abi hamid

Ibnu hajar:
tsiqah
Al-zahabi:
lam
yuzakkiruha
Abu hatim,
nasa`i: tsiqah

7

Muhammad
bin sa`id bin
abi waqas al-
qursy al-zahri
abu qasim al-
madani87

W 80 H -Sa`id bin abi
waqas
(ayahnya)
-Usman bin
affan
-Abi darda`

-Ibrahim bin
muhammad
bin sa`id
(anaknya)
-Ismail bin abi
khalid
-Ismail bin
muhammad
bin sa`id
(anaknya)

Ibnu hajar:
tsiqah
Al-zahabi:
lam
yuakhiruha
Al-hajaj:
tsiqah

8

Sa`id bin abi
waqas

W 55 H Nabi Saw
Khaulah binti
hakim

-Ibrahim bin
sa`id bin abi
waqas (
anaknya)
-Ibrahim bin
abdirrahman
bin `auf
-Basar bin
sa`id
-Jabar bin
samrah
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Jika dilihat dari periwayatanya Abu Bakar Muhammad

mendapatkan hadis tersebut dengan lafaz tsana dari al-Hasin bin

Ahmad begitu juga Alhasin dari `Amru bin `Utsman, `Amru dari

Abu`Amar, Abu Amru dari Muhammad bin Hamid dengan lafadz

tsana. Sedangkan yang lainya menggunakan lafadz `an.

Yang menjadi sorotan dalam perawi hadits ini adalah Amru bin

Usman dan  Muhammad bin Abi Hamid. Amru bin Usman hanya

dilihat dari tidak kuat ingatannya, itu di tunjukkan dari kalimat

shoduqnamun adil dan dhabit serta tsiqah88. Memungkinkan hadits ini

menjadi Hasan.

Namun jika di lihat dari Muhammad bin Abi Hamid, Ibnu Hajar

menggunakan lafadz dho`if, al-Zahabi menggunakan lafadz dho`if,

sedangkan Bukhori menggunakan lafadz mungkar hadits. Jadi sangat

berpengaruh dalam mengambil istimbat hukum hadis ini. Karna kalimat

tersebut menunjukan kelemahan dan kekacauan hafalan perawinya.

Dilihat dari ketersambungan sanadnya, sa`id bin abi waqas

wafat 55 H, dia adalah seorang sahabat yang sudah pasti bertemu

dengan Nabi Saw. Muhammad bin sa`id wafat 80 H, Muhammad bin

sa`id adalah anak dari said bin abi waqas jadi mereka tidak diragukan

lagi tentang ketersambungannya. Ismail bin muhammad wafat 134 H,

ismail adalah anaknya muhammad bin sa`id jadi mereka jelas bertemu.

88 H.ilyas Husti,“studi ilmu hadi”s,(Riau: yayasan  pusaka  Riau,2006) 130.
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Muhammad bin abi hamid tidak diketahui kapan dia wafatnya, namun

melihat dari biografinya Ismail adalah gurunya. Jadi mereka sudah

dipastikan bertemu. Abu Umar wafat 205 H, ketersambungan dengan

muhammad bin abi hamid juga di jelaskan di biografinya, muhammad

adalah gurunya Abu Umar. Amru bin Usman wafat 250 Jarak antara

abu umar dengan amru bin usman adalah 45 tahun, jadi mereka masih

dikatakan bersambung begitu juga dijelaskan di biografinya, mereka

bersambung antara guru dengan murid. Al-Hasim bin Ahmad tidak

diketahui kapan dia wafatnya. Yang di ketahui adalah Abu Bakar

Muhammad wafat 303 H. Jadi jarak antara amru bin usman dengan

Abubakar adalah 53 tahun. Jadi dipastikan Amru bin usman dengan al-

Hasin bin Ahmad bertemu, dan al-Hasim dengan Abu Bakar juga di

pastikan bertemu, begitu juga dijelaskan di dalam biografi mereka.

Amru adalah gurunya al-Hasin, dan al-hasin adalah gurunya Abu

Bakar.

d. Analisa Matan

Jika dilihat dari matan haditsnya, hadis ini sma sekali tidak

bertentangan dengan al-Quran, hadits serta akal. Karna penulis belum

pernah menemukan sesuatu yang bertentangan dengan hadits ini. Karna

islam menganjurkan umatnya untuksaling tolong menolong seperti yang

dijelaskan dalam al-qur`an surah al-maidah ayat 2.
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Menurut al-Bani hadits ini dha`if89.kesimpulannya hadits ini tetap

tidak bisa di jadikan hujjah karna salah seorang perawinya terjarah. Jadi

hadis ini di nilai dha`if.

6. Hadits Tentang TamakYang Menjadi Watak

))َاُعْوُذبِاهللا ِمْن َطَمٍع يُْدنِى إَلى طََبعٍ (( 
Artinya “ aku berlindung kepada Allah dari sifat tamak yang menjadi

Watak”90

Peneliti tidak menemukan hadits yang sama persis dengan hadits

yang ada, dengan mencari hadits melalui kitab Mu`jamal-Mufarasy dengan

menggunakan  lafadz91طبعpenulis menemukan hadits yang serupa yakni:

ثـََنا َعْبُد قل احمد بن حنبل  ثـََنا ُمَحمَُّد ْبُن ِبْشٍر َحدَّ ثَِنى َأِبى َحدَّ ثـََنا َعْبُد اللَِّه َحدَّ َحدَّ
ٍل اللَِّه ْبُن َعاِمٍر اَألْسَلِمىُّ َعِن اْلَولِيِد ْبِن َعْبِد الرَّْحَمِن َعْن ُجبَـْيِر ْبِن نـَُفْيٍر َعْن ُمَعاِذ ْبِن َجبَ 

اْسَتِعيُذوا بِاللَِّه ِمْن َطَمٍع يـَْهِدى ِإَلى « - صلى اهللا عليه وسلم-اَل قَاَل لََنا َرُسوُل اللَِّه قَ 

92.»طَْبٍع َوِمْن َطَمٍع يـَْهِدى ِإَلى َغْيِر َمْطَمٍع َوِمْن َطَمٍع َحْيُث َال َطَمَع 

Artinya:” berlindunglah kepada Allah dari ketamakan yang menjadi

watak. Yang mengarah kepada sesuatu yang tidak diinginkan dan dari

ketamakan yang tak dimaui.

89 Al-Bani, “Silsilah Da`ifah”., juz 8 hlm.383
90Syaikh Az-zarnuji., 72
91J.W. Wensink,“ Mu`jam al-Mufahrasy”, jilid 3, 532
92Ahmad bin hanmbal, “Musnad Ahmad bin Hambal”,Juz 7, (Beirut: Dar al-Fikr,tt)  237.
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a. Silsilah Sanad dan Matan Hadits

Rasulullah Saw

Mu`az bin Jabal

(W 18 H) عن

Alwalid bin `abdirrahman

(W. tidak diketahui) عن

Abdullah Bin Amir Al-aslami

(W 150 H) حدثنا

Muhammad bin bisyrin

(W 203 H) حدثنا

Abiy (abu karib al-kaufi)

(W 247 H) حدثنا

Jubair bin nufair

(W 80 H) عن

Abdullah

(W 290 H) حدثنا
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b. Biografi Sanad Hadits

93 Jamaludin Abi  al-Hajjaj Yusuf al-Mizzi, “Tahzib alkamal fi asma`al rijal”, Jilid 5, 86.
94 Ibid., Jilid 8, 247.
95 Ibid., 51.

N
o

Nama Perawi
Hadits

Wafat Guru Murid
Jarah Wa-

Ta`dil

1

Abdullah bin
ahmad bin
muhammad
bin hanbal bin
hilal bin sasd
al-syaibani,
abu
abdurrahman
al-bagdadi93

290 H -Ibrahim bin
ismail bin
yahya bin -
salman bin
khalil
-Ibrahim bin
al-hajaj al-
syami
-Ibrahim bin
al-hasan al-
bahal al-
maqni
Muhammad
bin `alal bin
karib

-Nasa`i
-Abu bakar -
ahmad bin
ja`far bin
hamdan bin
malik al-
khat`i
-Abu al- hasin
-ahmad bin
ja`far bin
hamdan

Ibnu hajar:
tsiqah
Al-zahabi: al-
hafidz

2

Muhammad
bin `alal bin
karib al-
hamdani Abu
Karib al-
Kaufi94

247 H -Ibrahim bin
ismail
yasykiri
-Ibrahim bin
yazid
mardanbah
Ishaq bin
sulaiman al-
razi
-Ishaq bin
mansur al-
sauli
-Muhammad
bin bisyrin

-Bukhari
-Muslim
-Abu Daud
-Turmudzi
-Abdullah bin
-Ahmad bin
Hanmbal

Ibnu
hajar:tsiqah
hafidz
Al-zahabi:hafiz
Abdurrahman
bin abi hattin
Shoduq

3

Muhammad
bin bisyrin
bin al-
firafasah al-
a`khtari al-
`abdi, abu
`abdullah al-
kaufi95

203 H -Ishaq bin
sulaiman
arrazi
-Ismail bin
abi khalid
-Khajaj bin
dinar
-Hajaj bin abi
usman al-
shufi

-Ahmad bin
Sulaiman
-Ahmad bin
yahya al-sufi
-Ishaq
rahawiyah
-Ja`far bin
`uwan
-Muhammad
bin `alal bin

Ibnu
hajar:tsiqah
hafiz
Yahya bin
main:tsiqah
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96Ibid., Jilid 5, 190.
97Ibid., Jilid 2, 121.

-Abdullah
bin amir al-
aslami

karib al-
hamdani

4

Abdullah bin
Amir al-
aslami, abu
amir al-
madani96

Skitar
150 atau
151 H

-Ayub bin
musi al-qarsy
Sa`id al-
Maqbiri
-Alwalid bin
Abdirrahma
n al-Jarsy
-Sahil bin abi
sholih
-Muhammad
bin bisyrin

-Ibrahim bin
sa`id
-Ismail bin
ja`far
-Ismail bin
`iyasy
-Khabib
khatib malik
Muhammad
bin bisyrin

Ibnu
hajar:Dhoif
Al-
zahabi:Dhoif
abu khatim
dan
nasa`i:Dhoif
Zaid abu
khatim:laisa
bil matruk

5

Alwalid bin
Abdirrahman
al-Jarsy

W tidak
Diketahu
i

-Jabir bin
nafir al-
hadrimi
-Al-harits bin
awas al-tsadki
-Abdullah bin
umar bin al-
khatib
`iyadh bin
ghatif
-Jubair bin
nufair

-Ibrahim bin
Sulaiman al-
fathsi
-Basyar bin
Abi Sufyan
-Khalid bin
dahqan
-Daud bin abi
hanid
Abdullah bin
Amir al-
aslami

Ibnu
hajar:tsiqah
Al-
zahabi:tsiqah
Abu zar`ah al-
damsyiqi:jidda
n hadits
Abu zar`ah
ya`ni yahya bin
ma`in:tsiqah

6

Jubair bin
nufair bin
malik bin
`ammar al-
khadrimi, abu
abdurrahman
97

80 H -Nabi Saw
-Basyar bin
Jahasy
-Kholid bin
Walid
-Subrah bin
Fatik al-Asdy
-Mu`adz bin
Jabal

-Tsabit bin
Sa`id al-tha`i
-Al-harits bin
Yasid al-
Hadrimi al-
masri
-Alwalid bin
Abdirrahma
n al-Jarsy
-Khalid bin
Mu`dan
Rabi`ah bin
Yazid

Ibnu
hajar:tsiqah
jalil
Al-
zahabi:tsiqah
Abu zr`ah, dan
abu
hatim:tsiqah

7

Mu`adz bin
jabal bin
amru bin uais
aidz `adiyyi

18 H Nabi Saw -Ibnu abaas
-Ibnu umar
-Anas
Abdurrahman

Sohabi
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c. Analisa Sanad

Dilihat dari jalur periwayatannya,Ahmad bin Hambal menerima

hadits dari Abdullah sampai dengan Abdullah bin Amar menggunakan

lafadz hadatsana. Ini menunjukkan bahwa mereka liqa` dan

mu`asyarah. Dalam periwayatan hadits, lafadz ini merupakan lafaz

yang tinggi kedudukannya.

Yang menjadi sorotan dalam periwayatannya adalah Abdullah bin

Amir al-Aslami. Ibnu Hajar mengatakan dho`if, al-Zahabi mengatakan

dho`if, Abu Hatim dan Nasa`i mengatakan dho`if sedangkan Zaid Abu

Khatim mengatakan laisa bil matruk. Ini menunjukan bahwa betapa

kacau dan lemahnya hafalan rawi tersebut.

Jika dilihat dari ketersambungan sanadnya, Mu`az wafat pada

tahun 18 H, beliau adalah seorang sahabat, jelas bertemu dengan nabi.

Jubair bin nufair wafat 80 H jarak antara Mu`az dengan Jubair adalah

16 tahun, namun menurut biografinya Mu`az dengan jubair bertemu

antara guru dengan murid, bahkan jubair bertemu dan berguru dengan

Nabi Saw. Sedangkan al-Walid bin abdirrahman tidak diketahui kapan

dia wafatnya, namun dilihat dari biografinya dia adalah murid Jubair,

98Ibid., Jilid 9, 16.

bin ka`ab bin
amru al-
anshori
alkhasraji abu
abdurrahman
al-madani98

bin Samrah
-Jubair bin
nufair
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begitu juga abdullah bin Amir wafat 150 H adalah murid dari Al-walid

bin abdirrahman. Muhammad bin bisyrin wafat 203 jarak keduanya

adalah 47/48 tahun, jadi mereka masih bertemu, dalam biografinya

abdullah adalah gurunya Muhammad bin Bisyrin. Muhammad bin `alal

wafat 247 H, jadi mereka terpaut jarak 44 tahun, jadi mereka masih

bertemu begitu juga dari keterangan biografinya. Abdullah bin ahmad

wafat 290 H jarak antara keduanya terpaut 43 tahun, jadi mereka

dipastikan masih bertemu, begitu juga penjelasan dari biografinya

abdullah adalah murid dari Muhammad.

d. Analisa Matan

Jika dilihat dari segi matan haditsnya, hadis ini tidak bertentangan

dengan al-Quram, hadits dan akal. Namun Matan hadits yang terdapat

di kitab Ta`lim Muta`allim berbeda di kitab induknya, yaitu kalimat

`auzubillah dengan ista`idutetapi sifat atau maksudnya sama.

Hadis ini dinilai da`if dari periwayatannya99. Begitu juga menurut

syikh al-Bani hadits ini dha`if100.

Kesipulannya hadits ini adalah hadits dha`if, dan tidak bisa

dijadikan dalil.

99 Ahmad bin hanmbal, Juz 7 hlm. 237.
100Al-Bani “ silsilah dho`ifah” juz 3 hlm. 372
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7. Hadits Tentang Dosa Yang Tidak Terhapus

نـُْوِب ُذنـُْوبًا الَيَُكفُِّرَها ِاالََّهمُّ اْلَمِعْيَشةِ ((  ))ِإنَّ ِمَن الذُّ
Artinya “ sesungguhnya di antara dosa-dosa itu ada dosa yang tidak

terhapus kecuali prihatin soal mencari nafkah”101

Peneliti mencari hadits ini di Mu`jam al-Mufarasy namun tidak

menemukannya dikitab tersebut. Namun peneliti menemukan hadits ini

di Mu`jam al-Kabir, haditsnya yaitu:

ثـََنا َأْحَمُد بن َيْحَيى بن َخاِلٍد، قَالَ قل التبراني  نا ُمَحمَُّد بن َسالٍم اْلِمْصِريُّ، : َحدَّ
نا َماِلُك بن َأَنٍس، َعْن ُمَحمَِّد بن َعْمٍرو، : نا َيْحَيى بن َعْبِد اللَِّه بن بَُكْيٍر، قَالَ : قَالَ 

ِإنَّ ِمَن :"اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلَّمَ َرُسولُ قَاَل : َعْن َأِبي َسَلَمَة، َعْن َأِبي ُهَريـَْرَة، قَالَ 
نُوِب َذنُوبًا ال َفَما :، قَاُلوا"ُتَكفُِّرَها الصَّالُة َوال الصَِّياُم َوال اْلَحجُّ َوال اْلُعْمَرةُ الذُّ
102".اْلُهُموُم ِفي طََلِب اْلَمِعيَشةِ :"للَِّه؟ قَالَ يَُكفُِّرَها يَا َرُسوَال 

Artinya:” diantara dosa-dosa yang tidak dapat dihapus dengan

sholat maupun puasa, tidak pula oleh haji. Tetapi bisa dihapus dengan

kelelahan (prihatin) soal mencari nafkah.

101Syaikh Az-zarnuji., 76
102 At- Tabrani, “Mu`jam Al-Kabir”juz 1.
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a. Silsilah Sanad Hadits

Rasulullah Saw

Abi Hurairah (W 59 H) عن

Muhammad Bin `amru ( W 144 H) عن

Malik bin Anas (W  179 H) نا

Yahya Bin Abdullah (W 231 H) نا

Muhammad bin salam  (W 227 H) نا

Abi Salmah(W 104 H) عن
W 104 H عن

Ahmad bin yahya (W Tidak diketahui) حدثنا
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b. Biografi Sanad Hadits

103Jamaludin Abi  al-Hajjaj Yusuf al-Mizzi, “Tahzib alkamal fi asma`al rijal”, Jilid 8,
126.

104Ibid., Jilid 9,458.
105Ibid., Jilid 8 hlm. 352

No
Nama Perawi

Hadits
Wafat Guru Murid

Jarah Wa-
Ta`dil

1

Ahmad bin
yahya bin
kholid

Tidak
diketahui

-Yusuf bin `adi
al-kaufi
-Muhammad
bin al-Waraq

-Tamyiz yusuf
bin asbath bin
bin ali
-abu al-malikh
al-`azdi
-abdulmalik
bin abi ishak

Tsiqah

2

Muhammad
bin salam bin
al-faraji103

227 H -Malik bin
Anas
-Mu`tamar bin
sulaiman
-Ibnu mubarak
-Ismail bin
ja`far
-Yahya bin
abdullah
bakir

-Ahmad bin
yahya bin
kholid
-Abidillah bin
washil
-Ahmad bin
Malik al-asja`i
-Ibrahim bin
muhammad
bin salam al-
baikandi

Ibnu hajar:
tsiqah
Al-zahabi:
tsiqah

3

Yahya bin
abdullah bakir
al-makhrumi
gelarnya al-
mishri104

231 H -Al-laits
-Bakar bin
mathar
-Hammad bin
Ziad
-Abdul Aziz
bin al-
Majasyun
-Malik bin
Anas

-Abu zar`ah
-Anaknya
Abdul Malik
bin Yahya
-Muhammad
bin Ibrahim
al-Busyanji
-Muhammad
bin salam

Ibnu Hajar:
tsiqah
Al-zahabi :
tsiqah
Nasa`i
dhoif,
maudhu`i
akbar, laisa
bitsiqah

5

Malik bin anas
bin amar bin
amru bin al-
harits bin
gaiman bin
hatsil bin
amru bin
dzasbah al-
miri al-
ashbahi105

179 H -Sa`id al-
makbiri
-Ibrahim bin
`qabah
-Ishaq bin
abdullah abi
talhah
-Sahil bin abi
tsholikh
-Muhammad
bin Amru

-Yahya bin
sa`id al-
anshori
-Yazid bin
abdullah bin
al-hady
-Yahya bin
ayub Ayub bin
tahmah
-Yahya bin -
Abdullah bin

Ibnu ma`in:
tsiqah
Ibnu hajar:
al-imam
Al-zahabi:
al-imam
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106Ibid., Jilid 8, 240
107 Ibid., Jilid 10, 279
108Ibid.,

Bakir

6

Muhammad
bin `amru bin
`alqamah bin
waqash al-laits
al-madani, abu
abdullah106

144 H -Ayahnya
-Abdurraman
bin ya`kub
-Abi salmah
bin
Abdurrahman
-Yahya bin
Abdurraman a-
khatib
-Muhammad
ibnu Ibrahim
al-Tamimi

-Musa bin
`aqabah
-Malik bin
Anas
-Abdul Aziz
bin
Muhammad
-Ismail bin
ja`far
-Yazid bin
Harun

Ibnu hajar:
shoduq
Al-zahabi,
dari abu
hatim:
yaktub
haditsah
Nasa`i dan
lainya:
laisabih
ba`sa

7

Abu salmah
bin
abdurraman
bin`auf al-
qursy al-zahri
al-madani107

104 H -Ayahnya
Asmah bin
Ziad
-Hasan bin
Tsabit
-Zaid bin tsabit
-Abu
Hurairah

-Anaknya
Umar
-Sa`id bin
Ibrahim
-Urwah
Bakir bin
abdullah bin
al-asja`i
-Muhammad
bin Amru bin
`al-qamah

Abu zar`ah:
tsiqah iman
Ibnu Hajar:
tsiqah
aksur

8

Abu Hurairah
al-dausi al-
hafidz.108

57/58/59
H

-Nabi Saw
-Abi bin Ka`ab
-Asmah bin
Zaid bin
Haritsh
-Basrah bin
`abi Basrah al-
Gaufan
-Umar bin
Khattab

-Ibrahim bin
ismail
-Ibrahim bin
Abdullah bin
Hanin
-Abdullah bin
Ibrahim bin
Qarazh al-
Zahfi
-Ishaq bin
Abdullah
-Abu salmah
bin
Abdurraman
bin `auf

sohabi
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c. Analisa Sanad

Peneliti tidak menemukan hadits yang sama persis dengan hadits

yang terdapat dikitab Ta`lim Muta`allim.

Dalam hadits ini rangkaian periwayatanya, Tabrani mendapatkan

hadits ini dari Ahmad bin Yahya menggunakan hadatsana ini menunjukan

bahwa mereka liqa` dan mua`asyarah. Sedangkan yang lainnya

menggunakan na dan `an . yang menjadi sorotan dalam perawi hadits ini

adalah Yahya bin Abdullah Bakir. Ibnu Hajar mengatakan Tsiqah al-

Zahabi mengatakan beliu tsiqah namun Nasa`i mengatakan beliau

Dho`ifMaudhu`i Akbar.

Dalam ilmu jarah dan ta`dil sebuah periwayatan, ada  dua pendapat

tentang seorang perawi, yaitu mendahulukan jarah dari pada ta`dil

walaupun yang menjarah hanya satu orang dan sebagian lagi di dahulukan

ta`dilnya jika pendapat yang menta`dilkannya banyak, namun pendapat ini

dinilai lemah dan tidak Mu`tamad.109Dikarnakan sebuah hadis itu

dinyatakan cacat apa bila perawinya ada yang cacat atau terjarah,

meskipun Cuma satu orang yang menjarahnya dan yang lainnya

menta`dilkanya.

Dilihat dari jalur snadnya melalui tahun wafatnya, Abu hurairah

adalah seorang sahabat, jadi beliau bertemu dengan Nabi Saw. Abu

hurairah wafat tahun 57/58/59 H. Abu salmah wafat 104 Hjarak antara

109 Mahmud Thahhan, “Intisari Hadits“,( Malang: UIN-Malang Press, 2007) 163.
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keduanya adalah 47 tahun, jadi mereka bertemu. Begitu juga dilihat dari

biografinyaabu salmah adalah murid dari abu hurairah. Muhammad bin

amru wafat 144 H, jarak antaranya adalah 40 tahun, jadi mereka masih di

pastikan bertemu, begitu pula dari keterangan biografinya Muhammad bin

Amru adalah murid Abu Salmah. Malik bin anas wafat 179 H, mereka

terpaut 35 tahun jadi meliahat dari keterangan itu dipastikan mereka masih

bertemu begitu juga dari keterangan biografinya. Malik bin Anas adalah

murid dari Muhammad bin Amru. Yahya bin Abdullah wafat 231 H,

mereka berpaut 52 tahun. Dalam keterangan biografinya mereka tidak

bertemu. Tidak dijelaskan bahwa yahya itu murid dari malik bin anas. Jadi

masih diragukan ketersambungan keduanya. Muhammad bin Salam wafat

227 H, ini keterbalikan keduanya jika Muhammad bin Salam adalah murid

dari yahya bin abdullah, namun Muhammad lebih dulu meninggal 4 tahun

sebelum Yahya. Namun dalam penjelasan di biografinya mereka tidak ada

hubungan antara guru dengan murid. Namun muhammad bin salam

berguru dengan Malik bin anas seperti yang dijelaskan dibiografi di atas.

Ahmad bin yahya tidak diketahui kapan beliau wafat. Begitu juga tentang

keterkaitan antara Ahmad bin yahya dengan Muhammad bin salam, tidak

ada penjelasan tentang keterkaitan antara keduanya.

d. Analisa matan

Di dalam matan hadits tersebut tidak ada bertentanga dengan Al-

quran, Hadits yang lainnya maupun dengan akal. Jadi hadits ini dilihat dari

matannya hadits ini hadits sahih dan bisa dijadikan dalil.
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Menurut Nasarudin al-Bani Hadits ini Muaudu`.110 Karna Tabrani

mengatakan bahwa tidak ada yang meriwayatkan dari Malik kecuali

Yahya, kemudian hanya secara tunggal pula diriwayatkan darinya oleh

Muhammad bin Salam al-Mishri.Al-Khatib juga mengatakan “

Muhammad bin Salam terbukti telah meriwayatkan hadits munkar dari

Yahya.  Adapun ibnu Asakirmenyatakan riwayat ini gharib

sekali.Menurutnya lagi Muhammad bin Salam al-Mishri telah tertuduh

oleh Adz Dzahabi telah meriwayatkan dari Yahya bin Bakir kabar

maudhu`.111

Jadi kesimpulannya ini adalah hadits maudhu`. Dilihat dari sanadnya

yang telah penulis sajikan di atas bahkan diperkuat dengan adanya

perkataan dan pendapat ulama`. Jadi hadits ini tidak bisa dijadikan dalil.

8. Hadits Tentang Barang Siapa Mengenal Dirinya Mengenal Tuhannya

))فـََقْدَعَرَف رَبَُّه فَِاَذاَعَرَف َعْجَزنـَْفِسِه َعَرَف ُقْدرََةاهللاَمْن َعَرَف نـَْفَسُه ((
Artinya “ Barang siapa mengenal dirinya, maka sungguh akan tahu

tuhannya. Dan jika dia tahu kelemahan dirinya, maka dia tahu sifat
kekuasaan Allah”112

Sepengetahuan peneliti, ini bukanlah sebuah hadits. Ini adalah

perkataan seorang ulama` sufi yang perkataannya sudah mashur dikalangan

masyarakat. Yaitu perkataan Imam Sahl bin Abdullah At-Tastari,

110 Nasarudin al-bani,”Silsilah Hadits Dhai`f dan Maudhu`”,(Jakarta: Gema insani:1997)
379.

111Ibid. hlm. 379
112Ibid., 68
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seorangulama sufi yang dipuji oleh Imam Ibnu Taimiyah dan Imam Ibnul

Qayyim Rahimahumallah.113

D. Hadits Yang Tidak Ada Rujukannya

Ada beberapa hadits yang terdapat di kitab Talim Al-mutaallim yang di

sebut sebagai hadits. Namun dalam penelitian penulis, penulis tidak

menemukannya dikitab-kitab Mu`tabar. Baik di kitab sahihaini, kutubuttis`ah

m dan kutubut tis`ah bahkan dikitab-kitab rujukan hadits lainnya seperti

silsilah dhoifah kitab-kitab mu`jam dan lainnya.

Dibawah ini akan penulis sajikan hadits-hadits yang tidak ada rujukannya

di dalam kitab Ta`lim Al-Muta`allim, yaitu:

1. Hadits Tentang Amal

نـَْيا َوَيصِ أَ ِة َتَصوَُّر ِبُصْورَ َكْم ِمْن َعَمٍل يُـ  ُر ِبُحْسِن النـِّيَِّةِمْن  ْعَماِل الدُّ ْعَماِل أَ يـْ
رُ أَ َعَمٍل يـََتَصوَُّر ِبُصْورَِة اْالاِخَرِة وََكْم ِمْن  نـَْيا ل ْعَماأَ ِمْن ْعَماِل اْالِخَرِة ثُمَّ َيِصيـْ الدُّ

))ِبُسْوِءالنـِّيَّةِ 

Artinya “Banyak amal atau perbuatan yang tampak dalam bentuk
amalan keduniaan, tapi karna didasari amal yang baik (ikhlas) maka
menjadi atau tergolong amal-amal akhirat. Sebaliknya banyak amalan
yang tergolong amalan akhirat, kemudian menjadi amal dunia, karna
didasari niat yang buruk ( tidak ikhlas)”.114

2. Hadits Tentang Badanmu Tungganganmu

(( فَاْرُفْق ِبَهانـَْفُسَك َمِطّيُتُك  ))
Artinya “ Badanmu adalah tungganganmu, maka kasihanilah dia”115

113 Imam Abu  Nu`aim, “halilatul auliya”, Juz 10, 208.
114Syaikh Az-Zarnuji, 13
115Syaikh Az-Zarnuji, 45
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3. Hadits Tentang Hari Rabu

))َما ِمْن َشىٍء بُِرَئ ِفى يـَْوٍم اَالْربَِعاِء ِاَالَوَقْدَتمَّ (( 
Artinya Rasulullah Saw bersabda “ Tidak ada yang dimulai pada

hari rabu kecuali menjadi sempurna”116

4. Hadits Tentang Hikmah Ilmu

َنَماَوَجَدَهاَاْخَذَها(( ))اَْلِحْكَمُة َضالَُّةاْلُمْؤِمِن اَيـْ
Artinya “ Hikmah (ilmu) itu barang berharga orang mukmin yang

hilang, maka dimana saja dijumpai harus di ambil”117

5. Hadits Tentang Fakir

َن الِحْرَفَة ثُمَّ وْ َة اْلَفْقِروَكانـُْوافى الزََّماِن ِاْالَوَِّل يـَتَـَعلَّمُ ُكلُُّهْم ِفى اْلَفْقِر َمَخافَ اَلنَّاسُ (( 
))يـَتَـَعلَُّمْوَن اْلِعْلَم َحتَّى َال َيَطَمُعْوا فِى اَْمَواِل الّناسِ 

Artinya “ Manusia seluruhnya adalah fakir, karena mereka takut
fakir. Orang-orang zaman dahulu belajar bekerja kemudian baru
belajar ilmu pengetahuan, sehingga mereka tidak tamak dengan harta
orang lain”.118

6. Hadits Tentang Mendalami Ilmu Agama

))من تفقه فى دين اهللا كفاه اهللا همه ورزقه من حيث ال يحتسب(( 
Artinya: “Barang siapa yang mendalami ilmu agama, maka ia
dicukupi oleh Allah”

7. Hadits Tentang Berprasangka Baik

ًرا((  ))َوِانََّمايـَْنَشُأَذِلَك ِمْن َخَبِث النـِّيَِّةَوُسْوِءالسَّرِيـَْرةِ . ظُنـُّْوا بِالُمْؤِمِن َخيـْ

Artinya “ berprasangka baiklah kepada orang mukmin, karna
prasangka buruk datang dari niat yang buruk dan bathin yang
jahat”119

116Syaikh Az-Zarnuji., 56
117Ibid., 64
118Syaikh Az-Zarnuji., 71
119Syaikh Az-zarnuji, 85
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8. Hadits Tentang Ilmu dan  Hikmah

َاِعْدِلْى َما َرُسوُل اهللايَا:  ِم َواْلِحْكَمِة فـَُقْلتُ يـَُقْوُل ِالَْصَحاِبِهِ َشْيًئاِمَن اْلِعلْ (( 
َما َمِعى ِمْحبَـَرٌة؟ فـََقاَل انَِبىَّ َصَلى : فـََقاَل ِلى َهْل َمَعَك ِمْحبَـَرٌة؟ فـَُقْلُت . قـُْلَت َلُهمْ 

َهاَوِفى َاْهِلَهاِاَلى يـَْوَم : اهللا َعَلْيِه َوَسلَّْم  َرِفيـْ يَاِهَال ُل الَتـَُفاِرِق اْلِمْحبَـَرَة فَِانَّ اْلَخيـْ
))اَْلِقَياَمةِ 

Artinya “ Hilal bin yusar berkata, bahwa Nabi Saw pernah
bersabda kepada para sahabatnya tentang ilmu dan  hikmah”. Lalu aku
berkata :” Ya Rasul Saw sudilah tuan mengulangi apa yang tuan
katakan kepada kami? Kemudian Nabi Saw bersabda “ Apakah kamu
membawa tinta?” aku menjawab “ Saya tidak” Nabi Saw berkata “ Ya
Hilal janganlah kamu meninggalkan wadah tinta, karna kebaikan itu
ada padanya, dan pada orang yang memikirkanya hingga hari
kiamat”120

9. Hadits Tentang Wara`

بِِه مَّا َاْن يُِمْيَتُه ِفى َشَباِابـَْتَالُه اهللا تـََعاَلى بَِاَحِدَثالَ ثَِة ِاْشَياَءاِ َمْن َلْم يـَتَـَورَّْع ِفى تـََعلُِّمِه (( 
))َاْويـُْوِقَعُه ِفى الرََّساتِْيِق َاْويـَْبَتِلَيُه ِبِخْدَمِة اَلسُّْلطَانِ 

Artinya “ Barang siapa yang tidak berlaku wara` ketika belajar
ilmu,maka dia akan diuji oleh Allah dengan salah satu dari tiga macam
ujian, mati muda,  ditempatkan dengan orang-orang bodoh, atau diuji
menjadi pelayan pemerintah”121

10. Hadits Tentang Amalan

))اَْفَضُل َاْعَماِل اُمَِّتْى ِقَراَءُةاْلُقْرآِن َنَظًرا(( 
Artinya “ Amalan umatku adalah membaca Al-quran dengan

120Ibid., 87
121Ibid., 91
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melihat”122

11. Hadits Tentang Rezeki Dengan Bersedekah

زُِلواالرِّْزقَ نْ ْستَـ اِ (())صََّدَقةِ لبِا
Artinya “ Memohonlah kalian akan turunya rezeki dengan

bersedekah”123

122Ibid., 97
123Syeik Az-zarnuji., 106
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