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Prakata Penerjemah

Buku kecil ini hanya berisi 41 hadits dari Shahih Al-Bukhari.

Sesederhana itu, tidak perlu sekolah tinggi untuk melakukannya.

Siapapun dapat memilih beberapa hadits dari Kutubus Sittah lalu

membubuhkan judul hadits arbain.

Seperti itulah apabila kita melihat buku hanyalah buku; lem-

baran-lembaran kertas tinta yang dijilid  dengan judul menarik dan

desain cover yang cantik. Tetapi, jika kita ingin bukan hanya seke-

dar membaca kertas,  tentu saja  kita  akan menemukan berbagai

keajaiban di dalam buku ini.

Arbain Nawawi masyhur bukan sekedar karena isi buku. Toh

hanya  tertulis  didalamnya  42  hadits  ringkas  membuat  buku  itu

menjadi sangat tipis. Tetapi penulisnyalah yang membuat buku itu

menjadi hidup walaupun ia telah lama mati. Jika bukan Imam Na-

wawi  yang menulisnya,  bisa  jadi  buku itu  sudah  lama terkubur

zaman.

Jadi  sebenarnya,  ketika  kita  membaca  sebuah  buku,  kita

membaca kisah “manusia”. Membaca untuk meresapi hakikat riwa-

yat  biografi  penulis  dalam  semua  sisi;  ilmiah,  adab  dan  pula

kesabaran ujian yang dia alami sebagai pewaris nabi. Seperti inilah

membaca dengan akhlak.

Ulama bukan hanya mewarisi keilmuan Nabi, tetapi juga co-

baan  serta  pertentangan  menghadapi  kebatilan  pada  saat  yang

sama dia bekerja keras agar tidak jatuh dalam kemaksiatan. Kete-

guhan  dan  kesabarannya  menjadi  cermin  bening,  bila  jiwa  kita

juga jernih maka kita akan mendapat pemandangan yang indah.

Tetapi bila jiwa kita tidak sejernih cermin, paling tidak kita bisa

melakukan perbaikan agar kita bisa turut indah. Seperti firman Al-

lah ta’la:

فَلا تُبْصِرُونَوَفِي  نْفُِسكُْم َأ� َأ�
“Dan pada diri kalian, mengapakah kalian tidak memperhati-

kan?” (Adz-Dzariyat: 21)
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Ibrah akan kita temukan dalam sebuah buku, apabila kita tu-

rut  membaca penulisnya;  artinya membaca riwayat,  sejarah dan

hakikat ujian dalam dien. Saat itulah kita akan menemukan beribu

hikmah dan menyuburkan iman bukan hanya pembebanan otak.

Ketika kita berusaha menyingkap si penulis dengan memba-

ca karangannya, sebenarnya kita sedang membuka tabir manusia

yang benar-benar ada dan pernah hidup di planet bumi. Kadang,

biografi, sebutlah Imam Mazhab Empat, Ali Al-Madini, Ayyub As-

Sakhtiyani, Ibnu Taimiyah dan murid-muridnya, Ibnul Jauzi,  Ibnu

Nuhas,  dan para imam lainnya itu seperti mimpi. 

Kitab Shahih Bukhari misalnya, adalah kitab biografi sejuta

manusia  terbaik  bersumber  dari  manusia  terbaik  penutup  para

Nabi dan Rasul. Apabila kita membacanya, kita kehujanan hikmah

dengan sirah-sirah perawi yang mereka benar-benar pernah ada di

muka bumi yang mengalami berbagai  peristiwa  sunah waqi’iyah

sebagaimana manusia biasa lainnya.

Dengan  Shahih  Bukhari,  Arbain  Nawawi  atau  kitab  para

imam lainnya, kita akan menemukan dalam diri kita kekuatan, ke-

lemahan,  kerinduan,  kecintaan,  kebencian,  kebahagiaan,

kesedihan, kesuksesan maupun ketakutan. Saat al-haq kita singkap

disitulah kita menemukan nasihat dan petuah.

Seperti itulah buku kecil ini. Jika bukan ditulis dalam penjara

Belmarsh Inggris atas tuduhan terlibat serangan “terorisme” WTC

dan Pentagon, jika bukan ditulis oleh seseorang yang berdebu da-

lam  jihad  Afghan  melawan  Uni  Soviet  mendampingi  Syeikh

Abdullah Azzam rahimahullah; buku ini hanyalah tinta kering yang

dibubuhkan.

Andai bukan ditulis oleh orang yang paling kuat memadam-

kan  penyimpangan  manhaj  ghuluw dalam  tubuh  mujahidin  di

Khurasan, andai bukan ditulis oleh orang yang tetap berusaha “in-

shof” dalam perseteruan antar faksi dan campur tangan pasukan

nasionalis Turki di Suriah dan andai tidak bersabar atas ujian da-

lam  tauhid,  hijrah  dan  jihad;  buku  ini  hanya  menjadi  pemanis

perpustakaan.

Tetapi buku ini  hasil  perenungan panjang lebih dua tahun

bersama Shahih Bukhari kitab paling agung setelah Kitabullah da-

lam sebuah sel kecil berjeruji besi pada tahun 1426 H (2005 M).
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Upaya  membaca  perkataan  Nabi  yang  mengajarkan,  menasihati

dan memberi  arahan.  Membaca sirah Nabi  yang turun padanya

wahyu dari langit. Mencoba menyelami apa yang ada dalam pikir-

an serta hati Rasululullah shallallahu 'alaihi wassalam.

Pada  hadits-hadits  Shahih  Bukhari,  Syeikh  Abu  Qatadah

Umar Mahmud Abu Umar  hafizhahullah ingin menyingkap siapa

Muhammad shallallahu 'alaihi wassalam dari perkataan-perkataan-

nya. Karena pernyataan itu adalah ekspresi lisan dari seseorang.

Pahami perkataannya engkau akan mengerti siapa yang mengata-

kannya.

Seseorang  akan  melakukan pencarian sesuatu  yang  dapat

meneguhkan dirinya sesuai dengan ujian yang sedang dia hadapi.

Bila dia dalam ujian tauhid dan jihad, ia akan menyelami perka-

taan-perkataan Nabi shallallahu 'alaihi wassalam berkaitan dengan

perkara tersebut. 

Hakikatnya kita  semua dalam pencarian orang-orang yang

bisa membuat kita teguh, orang-orang yang mewarisi petunjuk (al-

insan al-muhtadi). Ketika beliau mengamati dalam Shahih Bukhari,

beliau menemukan mereka adalah ahlu tauhid dan jihad. Mereka

adalah orang-orang yang menyusuri firman Allah dan hadits-hadits

(perkataan dan perbuatan) dalam kehidupan nyata di zaman kita

ini.

Ahlu tauhid dan jihad adalah orang-orang yang melakukan

apa yang diperbuat Ibrahim ‘alaihissalam menghancurkan berhala

dan menghadapi seluruh kekuatan internasional dengan jiwa be-

sar.  Orang-orang  yang  mirip  Ashabul  Kahfi,  lari  berhijrah

menyelamatkan tauhid tanpa batas waktu membawa segala kepe-

dihan dan derita. Atau seperti Bara’ bin Malik, saudara Anas bin

Malik  yang  inghimas menceburkan  dirinya  kedalam  benteng  si

murtad Musailamah Al-Kazhab. Dan pula kita melihat pemimpin se-

perti  Mullah  Umar  rahimahullah melepaskan  kerajaannya  demi

tamak pada ridha Ar-Rahman.

Kita hari ini hidup dizaman digital berhias khayalan. Potret

tidak seindah aslinya. Dengan sebuah aplikasi, semuanya bisa kita

buat colorfull nan cantik memukau. Menjadi menara-menara tinggi

yang menghalangi setiap sudut pandang ketika kita berjalan men-

cari  al-haq.  Keindahan itu  ternyata  tidak  benar-benar  elok,  tapi
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malah  menipu  membuat  kita  tersesat  seperti  orang  kehilangan

rute di Segoro Gunung.

Di zaman seperti sekarang ini, kita benar-benar berhajat me-

nyingkap  segala  sesuatu  agar  tidak  tertipu  dengan  nama-nama

palsu, judul-judul bertinta embos yang dipoles emas serta cover ha-

sil ilustrasi software.

Dihadapan  antum,  terjemahan  matan  Al-Arbaun Al-Jiyad

minus syarah. Membacanya berarti kita berusaha menyingkap si-

rah  Rasul  shallallahu  'alaihi  wassalam dalam  tauhid  dan  jihad,

menyingkap sahabat generasi terbaik yang mengorbankan apapun

untuk Allah dan Rasul, menyingkap sirah Imam Bukhari yang ba-

sah pipinya jari jemarinya bergetar ketika menulisnya selama 16

tahun dan menyingkap kesabaran penulis buku ini, semoga Allah

senantiasa meneguhkannya.

Cetakan pertama yang terbit pada Syaban 1441 H belum di-

lengkapi dengan syarah. Pada cetakan kedua revisi ini yang terbit

setahun kemudian, Alhamudlillah telah selesai syarah dan perbaik-

an  terjemahan  hadist  menyesuaikan  dengan  pemahaman  dalam

syarah.

Berharap dibangkitkan bersama ahlul hadits meskipun saya

bukan pelajar hadits dan dibangkitkan bersama ahlu tauhid dan ji-

had meskipun pengamalan saya masih jauh.

ُ مِيُع الْعَلِيم نَْت الّسَ َك َأ� َّ ن ا ۖ ِإ& َّ ْل مِن َّ نَا تَقَب َّ َب ر
“Ya Rabb kami terimalah daripada kami (amalan kami), se-

sungguhnya  Engkau  Yang  Maha  Mendengar  lagi  Maha

Mengetahui.”

Hamparan Lawu, Selasa 10 Dzulhijah 1442 H.

Penerjemah

Zen Ibrahim
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Matan Hadits Arbaun Al-Jiyad 

Hadits Ke-1

Hadits Paling Agung dalam Bab

Tauhid dan Jihad

ْن مِْرُت َأ� مَ َأ6 َّ َيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَاَل قاََل رَُسوُْل اللهِ َصلَّى اللهُ عَلَيْهِ وََسل بِي هُر :عَْن َأ�

ُ مَالَه مِنِّي  عَصَمَ  هُ  َّ الل ا  لَّ ِإ& لَهَ  ِإ& لَا  قَاَل  فَمَْن  هُ  َّ الل ا  لَّ ِإ& لَهَ  ِإ& لَا  يَقُولُوا  ى  َّ َحت اَس  َّ الن قَاتَِل  َأ6
ِ ه َّ ا ِبحَّقِهِ وَِحسَابُهُ عَلَى الل لَّ وَنَْفسَهُ ِإ&

“Dari  Abu  Hurairah  radhiyallahu  ‘anhu  berkata,  bersabda

Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam: “Aku diperintahkan untuk

memerangi manusia hingga mereka mengucapkan laa ilaaha illal-

lah. Barangsiapa mengucapkan laa ilaaha ilallah, berarti ia telah

menjaga darah dan jiwanya dariku kecuali karena alasan yang di-

benarkan syariat,  dan  perhitungannya  kembali  pada Allah.”  (Al-

Bukhari)

Hadits ke-2

Hak Allah dan Hak Hamba

مَ يَا َّ :عَْن مُعَاذٍ بِْن َجبٍَل رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَاَل قاََل لِي رَُسوُْل اللهِ َصلَّى اللهُ عَلَيْهِ وََسل

ُ عْلَم هُ وَرَُسولُهُ َأ� َّ هِ قُلُْت الل َّ هِ عَلَى عِبَادِهِ وَمَا َحّق6 الْعِبَادِ عَلَى الل َّ مُعَاذُ هَْل تَْدرِي َحّقَ الل
هِ َّ nا وََحّقَ الْعِبَادِ عَلَى الل َشيًْئ ْن يَعْبُدُوهُ وَلَا يُشْرُِكوا بِهِ  َأ� هِ عَلَى الْعِبَادِ  َّ ّنَ َحّقَ الل قَاَل فَِإ&

nا ْن لَا يُعَّذَِب مَْن لَا يُشْرِكُ بِهِ َشيًْئ َأ�
Dari Mu’adz bin Jabal radhiyallahu ‘anhu berkata, bersabda

Rasulullah shallallahu ‘alaihi  wasallam:  “Wahai  Mu’adz,  tahukah

kamu apa hak Allah atas para hamba-Nya dan apa hak hamba atas
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Matan Hadits Arbaun Al-Jiyad 

Allah?” Aku menjawab: ‘Allah dan Rasul-Nya yang lebih tahu’. Beli-

au bersabda: “Sesungguhnya hak Allah atas para hamba adalah

beribadah kepada-Nya dan tidak mensyirikkan-Nya dengan sesua-

tu apapun. Dan hak hamba atas Allah adalah Dia tidak menyiksa

hamba yang tidak mensyirikkan-Nya dengan sesuatu apapun.’” (Al-

Bukhari)

Hadits Ke-3

Frame Kebaikan Setiap Muslim, Jihad

atau Uzlah

فَْضُل فَقَاَل َأ� اِس  َّ الن ّي6  َأ� هِ  َّ الل قِيَل يَا رَُسوَل  عَنْهُ  اللهُ  اْلخُْدرِّيَ رَضِيَ  َسعِيدٍ  بُوْ  َأ� قَاَل 
َّ مَْن ِنَْفِسهِ وَمَالِهِ قَالُوا ثُم هِ ب َّ مَ مُْؤْمٌِن ُيجَاهِدُ فِي َسبِيِل الل َّ هُ عَلَيْهِ وََسل َّ هِ َصلَّى الل َّ رَُسوُل الل

ِ اَس مِْن شَرِّه َّ هَ وَيَدَعُ الن َّ قِي الل َّ قَاَل مُْؤْمٌِن فِي ِشعٍْب مِْن الّشِعَاِب يَت
Berkata Abu Sa’id Al-Khudry radhiyallahu ‘anhu: “Ditanya-

kan pada beliau, ‘Wahai Rasulullah siapakah manusia yang paling

utama?’  Maka  Rasulullah  shallallahu  ‘alaihi  wasallam bersabda:

‘Seorang mukmin yang berjihad fisabilillah dengan jiwa dan harta-

nya.’ Mereka bertanya: ‘Kemudian siapa lagi?’ Beliau menjawab:

‘Seorang mukmin yang tinggal disuatu lembah, dia bertakwa kepa-

da  Allah  dan  meninggalkan  manusia  dari  keburukannya.’”  (Al-

Bukhari)
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Hadits Ke-4

Barometer Ikhlas atau Riya dalam Ber-

amal

مَ قَاَل تَعَِس عَبْدُ الدِّينَارِ وَعَبْدُ الدِّْرهَِم َّ هُ عَلَيْهِ وََسل َّ بِيِّ َصلَّى الل َّ َيْرَةَ عَْن الن بِي هُر عَْن َأ�
ذَا ِشيَك فَلَا ْن لَْم يُعَْط َسخَِط تَعَِس وَانْتَكََس وَِإ& ْعطَِي رَضِيَ وَِإ& ْن َأ6 وَعَبْدُ اْلخَمِيَصةِ ِإ&
ْن ِإ& قَدَمَاهُ  ةٍ  َّ مُغْبَر ُسهُ  رََأ� ْشعََث  َأ� هِ  َّ الل َسبِيِل  فِي  فَرَِسهِ  بِعِنَاِن  آِخذٍ  لِعَبْدٍ  ُطوبَى  انْتَقََش 
ذَنَ لَْم ْن اْستَْأ� اقَةِ ِإ& اقَةِ كَانَ فِي الّسَ ْن كَانَ فِي الّسَ كَانَ فِي اْلحِرَاَسةِ كَانَ فِي اْلحِرَاَسةِ وَِإ&

ْع ْن َشفََع لَْم يُشَّفَ يُْؤْذَْن لَهُ وَِإ&
“Dari Abu Hurairah radhiyallahu ‘anhu, dari Nabi shallallahu

‘alaihi wassalam beliau bersabda: “Binasalah hamba dinar, dirham,

beludru dan hamba (pakaian) khamishah. Jika diberi maka ia ridha

jika tidak diberi maka ia mencela. Binasalah dan merugilah ia, jika

tertusuk duri maka ia tidak akan terlepas darinya. Beruntunglah

hamba yang mengambil tali kendali kuda fi sabilillah, rambutnya

kusut dan kakinya berdebu. Jika ia ditugaskan berjaga maka ia te-

tap dalam penjagaan, jika ia ditugaskan dibarisan belakang maka

ia tetap berada di barisan belakang. Jika ia meminta izin maka ia

tidak akan diberi izin, dan jika bertindak sebagai pemberi syafa’at

(penjamin) maka tidak diterima syafaatnya.” (Al-Bukhari)
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Hadits Ke-5

Membangkitkan Efektivitas Amal Is-

lami

رَاٍع كُْم  لَا كُل6ّ َأ� مَ  َّ وََسل عَلَيْهِ  اللهُ  َصلَّىَ  بِيُ  َّ الن قَاَل  قَاَل  عَنْهُ  اللهُ  ابُْن عُمَر رَضِيَ  :عَْن 

ِ تِه َّ مَْسًئُوٌل عَْن رَعِي اِس رَاٍع وَهُوَ  َّ الن الَّذِي عَلَى  مَامُ  فَاْلِإ& تِهِ  َّ كُْم مَْسًئُوٌل عَْن رَعِي وَكُل6ّ
بَيِْت هِْل  َأ� عَلَى  رَاعِيَةٌ  ةُ  وَالْمَرَْأ� تِهِ  َّ مَْسًئُوٌل عَْن رَعِي وَهُوَ  بَيْتِهِ  هِْل  َأ� َّجُُل رَاٍع عَلَى  وَالر
ُ جُِل رَاٍع عَلَى مَاِل َسيِّدِهِ وَهُوَ مَْسًئُوٌل عَنْه َّ زَْوِجهَا وَوَلَدِهِ وَِهيَ مَْسًئُولَةٌ عَْنهُْم وَعَبْدُ الر

ِ تِه َّ كُْم مَْسًئُوٌل عَْن رَعِي كُْم رَاٍع وَكُل6ّ لَا فَكُل6ّ َأ�
Dari Ibnu ‘Umar radhiyallahu ‘anhu berkata, bersabda Nabi

shallallahu ‘alaihi wassalam: “Ketahuilah setiap kalian adalah pe-

mimpin, dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawabannya

atas yang dipimpin. Penguasa yang memimpin rakyat akan dimin-

tai  pertanggungjawaban  atas  yang  dipimpinnya.  Suami  adalah

pemimpin anggota  keluarganya dan dia  dimintai  pertanggungja-

waban atas yang dipimpinnya. Istri pemimpin bagi keluarga rumah

suaminya dan juga anak-anaknya dan dia akan dimintai pertang-

gungjawabannya  terhadap  mereka.  Budak  milik  tuannya  adalah

pemimpin terhadap harta tuannya dan akan dimintai pertanggung-

jawaban terhadapnya. Ketahuilah, setiap kalian bertanggung jawab

atas yang dipimpinnya.” (Al-Bukhari)
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Hadits Ke-6

Mencukupkan Al-Quran Sebagai Hujah

نْبِيَاءِ مَا مِْن اْلَأ� مَ  َّ وََسل عَلَيْهِ  اللهُ  َصلَّىَ  بِيُ  َّ قَاَل قَاَل الن اللهُ عَنْهُ  َيْرَةَ رَضِيَ  بِي هُر :عَْن َأ�

الَّذِي كَانَ  مَا  َّ ن وَِإ& الْبَشَرُ  عَلَيْهِ  آمََن  ْو  َأ� ومَِن  َأ6 مِثْلُهُ  مَا  اْلآيَاِت  مِْن  ْعطَِي  َأ6 ا  لَّ ِإ& نَبِّيٌ 
ِ nا يَوْمَ الْقِيَامَة ْكثَرُهُْم تَابِع نِّي َأ� ْرُجو َأ� لَيَّ فََأ� هُ ِإ& َّ ْوحَاهُ الل nا َأ� وتِيُت وَْحي َأ6

Dari  Abu  Hurairah  radhiyallahu  ‘anhu  berkata,  bersabda

Nabi shallallahu ‘alaihi wassalam: “Tidak seorang Nabipun kecuali

ia diberi beberapa mukjizat yang tak serupa dengannya sehingga

manusia mengimaninya atau sehingga manusia dijadikan beriman.

Namun yang diberikan kepadaku hanya berupa wahyu yang Allah

wahyukan kepadaku, maka aku berharap menjadi Nabi yang paling

banyak pengikutnya di hari kiamat.” (Al-Bukhari)

Hadits Ke-7

Mencerca Muslim Perbuatan Fasiq dan

Memeranginya adalah Kufur

مَ ِسبَاُب َّ عَْن عَبْدِ اللهِ بِْن مَْسعُوْدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَاَل رَُسوُْل اللهِ َصلَّى اللهُ عَلَيْهِ وََسل
ٌ الْمُْسلِِم فُسُوٌق وَقِتَالُهُ ُكْفر

Dari ‘Abdullah bin Mas’ud radhiyallahu ’anhu, bersabda Ra-

sulullah  shallallahu  ‘alaihi  wassalam:  “Mencerca  orang  muslim

adalah fasiq dan memeranginya adalah kufur.” (Al-Bukhari)
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Hadits Ke-8

Karakter Kehidupan Generasi Perintis

dan Perintah Menghargai Jasa Mereka

ّنَ هَذَا اْلحَّيَ فَِإ& مَ  َّ اللهُ عَنْهُ قَاَل رَُسوُْل اللهِ َصلَّى اللهُ عَلَيْهِ وََسل عَْن ابِْن عَبَاٍس رَضِيَ 
مَ َّ هُ عَلَيْهِ وََسل َّ دٍ َصلَّى الل َّ مُحَم ةِ  مَّ nا مِْن َأ6 اُس فَمَْن وَلِيَ َشيًْئ َّ الن يَْكثُرُ  ونَ وَ 6ّ يَقِل نَْصارِ  مِْن اْلَأ�
عَْن وَيَتَجَاوَْز  ُمحِْسنِهِْم  مِْن  فَلْيَْقبَْل  حَدnا  َأ� فِيهِ  يَنْفََع  ْو  َأ� حَدnا  َأ� فِيهِ  يَضُرَّ  ْن  َأ� فَاْستَطَاعَ 

مُِسيِّهِْم
Dari  Ibnu  ‘Abbas  radhiyallahu  ’anhu,  bersabda  Rasulullah

shalallahu ‘alaihi  wassalam:  “Sesungguhnya sahabat  yang masih

hidup  dari  kalangan  Anshar  semakin  sedikit,  sedangkan  orang-

orang lain selain Anshar terus bertambah banyak. Maka barangsia-

pa  diantara  umat  Muhammad shallallahu  ‘alaihi  wassalam yang

diangkat untuk mengurus sesuatu dari urusan yang dengan kekua-

saan itu dia  mampu mendatangkan madharat  kepada seseorang

atau memberi manfaat kepada seseorang, maka harus terima dan

sambutlah orang-orang baik mereka (kaum Anshar) dan maafkan-

lah orang yang keliru dari kalangan mereka.” (Al-Bukhari)

Hadits Ke-9

Kaum Dhuafa Faktor Penentu Keme-

nangan

َ م َّ وََسل اللهُ عَنْهُ قَاَل قَاَل رَُسوُْل اللهِ َصلَّى اللهُ عَلَيْهِ  بِي وَقَاص رَضِيَ  عَْن َسعْدٍ بُْن َأ�
كُْم &Üا بُِضعَفَاِئ لَّ هَْل تُنْصَرُونَ وَتُرْزَقُونَ ِإ&
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Dari Sa’ad bin Abi Waqash radhiyallahu ’anhu berkata, ber-

sabda Rasulullah shallallahu ‘alaihi  wassalam:  “Bukankah kalian

ditolong dan diberi  rezeki  melainkan karena adanya doa  orang-

orang yang lemah (diantara) kalian.” (Al-Bukhari)

Hadits Ke-10

Seseorang Dibangkitkan Bersama

Orang yang Dicintainya

يَا اعَةُ  مَتَى الّسَ مَ  َّ وََسل عَلَيْهِ  هُ  َّ بِيَّ َصلَّى الل َّ َل الن nا َسْأ� ّنَ رَجُل َأ� اللهُ عَنْهُ  نٍَس رَضِيَ  عَْن َأ�
عْدَْدُت لَهَا مِْن َكثِيرِ َصلَاةٍ وَلَا َصوٍْم وَلَا عْدَْدَت لَهَا قَاَل مَا َأ� هِ قَاَل مَا َأ� َّ رَُسوَل الل

فَرِْحنَا فَمَا  نٌَس  َأ� قَاَل  ْحبَبَْت  َأ� مَْن  مََع  نَْت  َأ� قَاَل  وَرَُسولَهُ  هَ  َّ الل ِحّب6  َأ6 وَلَِكنِّي  :َصدَقَةٍ 

نَا نٌَس فََأ� ْحبَبَْت قَاَل َأ� نَْت مََع مَْن َأ� مَ  َأ� َّ بِيِّ َصلَّى اللهُ عَلَيْهِ وََسل َّ :بِشَْيءٍ فَرََحنَا بِقَوِْل الن

ِبحُبِّي مَعَهُْم  ُكونَ  َأ� ْن  َأ� ْرُجو  وََأ� وَعُمَرَ،  بَكْرٍ،  بَا  وََأ� مَ  َّ وََسل عَلَيْهِ  اللهُ  َصلَّى  بِيَّ  َّ الن ِحّب6  َأ6
عْمَالِهِْم عْمَْل بِمِثِْل َأ� ْن لَْم َأ� اهُْم ، وَِإ& يَّ ِإ&

Dari  Anas  radhiyallahu  ‘anhu  sesungguhnya  ada  seorang

laki-laki bertanya kepada Nabi shallallahu ‘alaihi wassalam: “Ka-

pankah hari kiamat terjadi wahai Rasulullah?” Beliau menjawab:

“Apa  yang  telah  kau  persiapkan  menghadapinya?”  Laki-laki  itu

menjawab,  “Aku  belum  mempersiapkan  menghadapinya  dengan

banyak shalat, puasa ataupun sedekah. Namun aku mencintai Al-

lah dan Rasul-Nya.” Beliau bersabda: “Kamu akan bersama dengan

yang kamu cintai.” Anas berkata: “Aku mencintai Nabi shallallahu

‘alaihi wassalam, Abu Bakar dan Umar serta aku berharap beserta

mereka dengan cintaku pada mereka meskipun aku aku tidak da-

pat beramal seperti mereka.” (Al-Bukhari)
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Hadits Ke-11

Seni Kepemimpinan dan Pembinaan

َ م َّ هُ عَلَيْهِ وََسل َّ ْشعَرِْي رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَاَل بَعَثَنِي رَُسوُْل اللهِ َصلَّى الل بِْي مُوْسَى الَأ� عَْن َأ�
n ِإلى اليمن وقَاَل يسِّرا ولا تعسِّرا وبشِّرا ولا تنّفِرا وتطاوعا ولا تختلفا ومعاذا

Dari Abu Musa Al-’Asy’ari radhiyallahu ‘anhu berkata: Rasul-

ullah  shallallahu  ‘alaihi  wassalam  mengutusku  dan  Muadz  ke

negeri Yaman dan beliau berpesan: “Mudahkanlah (urusan) dan ja-

ngan dipersulit. Berilah penghargaan dan jangan membuat orang

lari dan bekerja samalah kalian berdua dan jangan berselisih.” (Al-

Bukhari)

Hadits Ke-12

Selesaikan Misi Sampai Mati

مَثَُل مَ  َّ وََسل عَلَيْهِ  اللهُ  َصلَّىَ  بِيُ  َّ الن قَاَل قَاَل  عَنْهُ  اللهُ  ْشعَرِْي رَضِيَ  بِْي مُوْسَى الَأ� َأ� عَْن 
يِْل َّ لَى الل nا ِإ& nا يَوْم nا يَعْمَلُونَ لَهُ عَمَل جَرَ قَوْم َصارَى كَمَثَِل رَجٍُل اْستَْأ� َّ الْمُْسلِمِينَ وَالْيَهُودِ وَالن
الَّذِي ْجرِكَ  َأ� لَى  ِإ& لَنَا  حَاجَةَ  لَا  فَقَالُوا  هَارِ  النَّ نِْصِف  لَى  ِإ& لَهُ  فَعَمِلُوا  مَعْلُوٍم  ْجرٍ  َأ� عَلَى 
ْجرَكُْم عَمَلِكُْم وَخُذُوا َأ� ةَ  َّ ِلُوا بَقِي ْكم َأ� تَْفعَلُوا  لَهُْم لَا  لَنَا وَمَا عَمِلْنَا بَاطٌِل فَقَاَل  شَرَْطَت 
ةَ يَوْمُِكمَا هَذَا وَلَُكمَا َّ كْمِلَا بَقِي ِجيرَيِْن بَعْدَهُْم فَقَاَل لَهُمَا َأ� جَرَ َأ� بَوْا وَتَرَُكوا وَاْستَْأ� nا فََأ� كَامِل
ذَا كَانَ ِحينُ َصلَاةِ الْعَصْرِ قَالَا لََك مَا ى ِإ& َّ ْجرِ فَعَمِلُوا َحت الَّذِي شَرَْطُت لَهُْم مِْن اْلَأ�
بَقَِي عَمَلُِكمَا مَا  ةَ  َّ بَقِي كْمِلَا  َأ� لَهُمَا  فَقَاَل  لَنَا فِيهِ  الَّذِي َجعَلَْت  ْجرُ  اْلَأ� وَلََك  عَمِلْنَا بَاطٌِل 
يَوْمِهِْم ةَ  َّ يَوْمِهِْم فَعَمِلُوا بَقِي ةَ  َّ ْن يَعْمَلُوا لَهُ بَقِي nا َأ� جَرَ قَوْم بَيَا وَاْستَْأ� هَارِ شَْيءٌ يَِسيرٌ فََأ� مِْن النَّ
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يقَيْنِ كِلَْيهِمَا فَذَلَِك مَثَلُهُْم وَمَثَُل مَا قَبِلُوا مِْن ْجرَ الْفَرِ ْمُس وَاْستَْكمَلُوا َأ� ى غَابَْت الّشَ َّ َحت
ورِ 6ّ هَذَا الن

Dari Abu Musa Al-Asy’ary radhiyallahu ‘anhu berkata, ber-

sabda  Nabi  shallallahu  ‘alaihi  wassalam:  “Perumpamaan  kaum

muslimin dibandingkan orang-orang yahudi dan nashrani seperti

seseorang (mandor) yang mempekerjakan kaum untuk bekerja da-

lam sehari hingga malam dengan upah yang ditentukan. Maka di

antara  mereka ada yang melaksanakan pekerjaan hanya sampai

pertengahan siang lalu berkata: ‘Anda tidak perlu membayar kami

sesuai dengan kesepakatan, biarlah pekerjaan kami sampai di sini.’

Maka orang itu (mandor) berkata: ‘Jangan berhenti bekerja, sele-

saikanlah sisa pekerjaan lalu ambil upahnya dengan penuh.’ Tetapi

mereka tetap tidak mau dan tidak melanjutkan pekerjaan mereka.

Kemudian setelah itu dia mempekerjakan dua orang dan mengata-

kan  pada  keduanya:  ‘Selesaikanlah  pekerjaan  yang  tersisa

waktunya ini dan bagi kalian akan mendapatkan upah sebagaima-

na  yang  aku  syaratkan  kepada  mereka  (pekerja  sebelumnya).’

Maka mereka berdua mengerjakannya hingga ketika sampai saat

shalat ashar keduanya berkata, ‘Bayar upah seperti yang kamu jan-

jikan kepada kami.’ Maka dia (mandor) berkata kepada keduanya:

‘(Saya tidak akan membayar) Selesaikanlah sisa pekerjaan kalian

berdua yang tinggal sedikit ini.’  Namun kedua orang itu enggan

melanjutkannya. Lalu orang itu mempekerjakan suatu kaum yang

mengerjakan sisa hari. Maka kaum itu mengerjakan sisa pekerjaan

hingga terbenam matahari dan mereka mendapatkan upah secara

penuh termasuk upah dari pekerjaan yang sudah dikerjakan oleh

dua golongan orang sebelum mereka. Itulah perumpamaan mereka

(yahudi dan nasrani) dan yang menerima cahaya ini.”
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Hadits Ke-13

Keseimbangan Merupakan Syarat Ke-

menangan

ُ يَعْقِد قَاَل  مَ  َّ وََسل عَلَيْهِ  هُ  َّ الل َصلَّى  ه  َّ الل رَُسوَل  ّنَ  َأ� عَنْهُ  هُ  َّ الل رَضِيَ  َيْرَةَ  هُر بِي  َأ� عَْن 
ذَا هُوَ نَامَ ثَلَاَث عُقَدٍ يَضْرُِب كُّلَ عُْقدَةٍ عَلَيَْك حَدِكُْم ِإ& ِس َأ� يْطَانُ عَلَى قَافِيَةِ رََأ� الّشَ
ْن ْت عُْقدَةٌ فَِإ& َّ ْأ� اْنحَل ْن تَوَّضَ ْت عُْقدَةٌ فَِإ& َّ هَ اْنحَل َّ ْن اْستَيْقََظ فَذَكَرَ الل يٌل فَاْرقُْد فَِإ& لَيٌْل َطوِ
ْفِس َكْسلَانَ َّ ْصبََح َخبِيَث الن ا َأ� لَّ ْفِس وَِإ& َّ ْصبََح نَِشيطnا َطيَِّب الن ْت عُْقدَةٌ فََأ� َّ َصلَّى اْنحَل

Dari Abu Hurairah radhiyallahu ‘anhu, sesungguhnya Rasul-

ullah  shallallahu  ‘alaihi  wasallam  bersabda:  “Setan  mengikat

tengkuk kepala setiap dari kalian saat tidur dengan tiga tali ikatan.

Setiap ikatan dikatakan padanya; ‘Bagimu malam yang panjang, ti-

durlah nyenyak.’  Apabila dia bangun dan mengingat Allah maka

lepaslah satu tali ikatan. Jika kemudian dia berwudhu maka lepas-

lah tali yang lainnya dan bila ia mendirikan shalat lepaslah seluruh

tali ikatan dan pada pagi harinya ia akan merasakan semangat dan

merasakan keharuman jiwa. Namun bila dia tidak melakukan se-

perti  itu,  maka pagi harinya jiwanya merasa buruk dan menjadi

malas beraktifitas.” (Al-Bukhari)
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Hadits Ke-14

Janji Allah Terwujud Apabila Hamba

Memelihara Doa

لَْم حَدِكُْم مَا  يُْستَجَاُب لَِأ� قَاَل  مَ  َّ وََسل عَلَيْهِ  هُ  َّ الل َصلَّى  هِ  َّ الل ّنَ رَُسوَل  َأ� َيْرَةَ  بِي هُر َأ� عَْن 
يَعْجَْل يَقُوُل دَعَوُْت فَلَْم يُْستََجْب لِي

Dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa-

sallam bersabda: “Doa kalian akan diijabahi selagi tidak terburu-

buru ingin dikabulkan, yaitu dengan mengatakan; ‘Aku telah ber-

doa, namun doaku tidak kunjung dikabulkan.’” (Al-Bukhari)

Hadits Ke-15

Daya Kenyal Menghadapi Ujian dan

Musibah

ِ ْدمَة بْرُ عِنْدَ الّصَ مَا الّصَ َّ ن مَ ِإ& َّ بِيُ َصلَّىَ اللهُ عَلَيْهِ وََسل َّ نٍَس رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَاَل قَاَل الن عَْن َأ�
ولَى اْلَأ6

Dari Anas radhiyallahu ‘anhu berkata, bersabda Nabi shallal-

lahu  ‘alaihi  wassalam:  “Sesungguhnya  sabar  itu  pada  benturan

pertama.” (Al-Bukhari)
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Hadits Ke-16

Puncak Prestasi Menjadi Indikasi Wak-

tu Penghabisannya

ِ ه َّ ا عَلَى الل ّنَ َحّقً مَ ِإ& َّ نٍَس رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَاَل قَاَل رَُسوُْل اللهِ َصلَّى اللهُ عَلَيْهِ وََسل عَْن َأ�
ُ ا وََضعَه لَّ نْيَا ِإ& nا مِْن الد6ّ ْن لَا يَرْفََع َشيًْئ َأ�

Dari Anas radhiyallahu ‘anhu berkata, bersabda Rasulullah

shallallahu ‘alaihi wassalam: “Sesungguhnya hak bagi Allah, untuk

tidak meninggikan sesuatu dari perkara dunia kecuali dalam ke-

sempatan lain akan merendahkannya.” (Al-Bukhari)

Hadits Ke-17

Jihad Semboyan Bangsa Muslim

نَوَاِصيهَا فِي  مَعْقُودٌ  َيُْل  اْلخ مَ  َّ وََسل عَلَيْهِ  اللهُ  َصلَّى  اللهِ  رَُسوُْل  قَاَل  الْبَارِقِي6ّ  عُْروَةُ  عَْن 
ُ ْجرُ وَالْمَغْنَم لَى يَوِْم الْقِيَامَةِ اْلَأ� اْلخ�َيْرُ ِإ&

“Dari ’Urwah Al-Bariqiy bahwa Nabi shallallahu ‘alaihi wa-

sallam  bersabda:  “Kuda  perang  terikat  pada  ubun-ubunnya

kebaikan hingga hari qiyamat, berupa pahala dan ghanimah (harta

rampasan perang).” (Al-Bukhari)
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Hadits Ke-18

Memahami Pengaruh Pergerakan

Alam Ghaib di Alam Nyata

نْفِقِي وَلَا َأ� مَ  َّ ْسمَاء رَضَيَ اللهُ عَْنهَا قَالَْت قَاَل لِي رَُسوُْل اللهِ َصلَّى اللهُ عَلَيْهِ وََسل :عَْن َأ�

هُ عَلَيِْك َّ هُ عَلَيِْك وَلَا تُوِعي فَيُوِعيَ الل َّ ُتحْصِي فَيُْحصِيَ الل
Dari Asma’ radhiyalahu ‘anha berkata,  bersabda kepadaku

Rasulullah  shallallahu ‘alaihi  wasallam:  “Berinfaklah dan jangan

kamu menghitung-hitung, karena nanti Allah berhitung-hitung pa-

damu. Dan janganlah kalian menimbun harta, karena nanti Allah

akan menimbun karunia-Nya darimu.” (Al-Bukhari)

Hadits Ke-19

Kaderisasi Pemimpin yang Siap Me-

nanggung Beban Umat

بِِل اُس كَالِإ& َّ مَا الن َّ ن مَ ِإ& َّ بِيُ َصلَّىَ اللهُ عَلَيْهِ وََسل َّ عَْن ابُْن عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَْنهُمَا قَاَل قَاَل الن
n المِاَئَةِ ، لاَ تَكَادُ َتجِدُ فِيهَا رَاِحلَة

Dari  Ibnu  ‘Umar  radhiyallahu  ‘anhuma  berkata,  bersabda

Nabi  shallallahu  ‘alaihi  wassalam:  “Aku  mendengar  Rasulullah

shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: ‘Sesungguhnya manusia itu

bagaikan sekumpulan seratus unta, nyaris tidak kamu temukan sa-

tupun yang dapat ditunggangi.’” (Al-Bukhari)
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Hadits Ke-20

Menyerahkan Kepemimpinan Kepada

Ahlinya

ْسنِدَ َأ6 ذَا  ِإ& مَ  َّ وََسل عَلَيْهِ  َصلَّى اللهُ  قَاَل قَاَل رَُسوُْل اللهِ  عَنْهُ  هُ  َّ الل رَضِيَ  َيْرَةَ  بِي هُر َأ� عَْن 
َ اعَة هْلِهِ فَانْتَظِرْ الّسَ لَى غَيْرِ َأ� مْرُ ِإ& اْلَأ�

Dari Abu Hurairah radhiyallahu ‘anhu berkata, bersabda Ra-

sulullah shallallahu ‘alaihi wassalam: “Apabila amanah diserahkan

bukan  kepada  ahlinya,  maka  tunggulah  kehancuran  itu.”  (Al-

Bukhari)

Hadits Ke-21

Konsep Al-'Afwu dalam Pembinaan

Masyarakat

ْن َأ� مَ  َّ وََسل عَلَيْهِ  هُ  َّ َصلَّى الل هُ  َّ نَبِي هُ  َّ الل مَرَ  َأ� عَْنهَما قَاَل  اللهُ  بَيْر رَضَيَ  6ّ بِْن الز اللهِ  عَْن عَبْدِ 
اِس َّ خْلَاِق الن خُذَ الْعَْفوَ مِْن َأ� يَْأ�

Dari ‘Abdullah bin Zubair radhiyallahu ‘anhuma; Allah me-

merintahkan  Nabi-Nya  shallallahu  ‘alaihi  wassalam  agar

memaafkan akhlak manusia. (Al-Bukhari)
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Hadits Ke-22

Beradaptasi dengan Fase Perputaran

Sejarah

مَ الْمُتَشَبِّ ُع بِمَا لَْم يُعَْط َّ بِيُ َصلَّىَ اللهُ عَلَيْهِ وََسل َّ ْسمَاء رَضَيَ اللهُ عَْنهَا قَالَْت قَاَل الن عَْن َأ�
بَْي زُورٍ كَلَابِِس ثَوْ

Dari  Asma’  radhiyallahu  ‘anha  berkata,  bersabda  Nabi

shallallahu ‘alaihi wassalam: “Orang yang menampak-nampakkan

kepuasan dengan sesuatu yang sebenarnya tidak diberikan kepa-

danya,  seperti  halnya  seorang yang memakai  dua  helai  pakaian

kepalsuan.” (Al-Bukhari)

Hadits Ke-23

Kaidah Amal Jamai

َسّدِدُوا مَ  َّ وََسل عَلَيْهِ  اللهُ  َصلَّى  اللهِ  رَُسوُْل  قَاَل  قَاَل  عَنْهُ  اللهُ  رَضِيَ  َيْرَةَ  هُر بِي  َأ� عَْن 
ْلجَةِ وَالْقَْصدَ الْقَْصدَ تَبْلُغُوا بُوا وَاغْدُوا وَرُوُحوا وَشَْيءٌ مِْن الد6ّ وَقَارِ

Dari Abu Hurairah radhiyallahu ‘anhu berkata, bersabda Ra-

sulullah  shallallahu  ‘alaihi  wassalam:  “Beramalah  dengan  ilmu

secara konsisten dan istiqamah serta tepat beramal. (Beramalah)

di awal pagi atau akhir siang atau akhir malam yang singkat. Bera-

malah seimbang,  pertengahan serta  maintenence  object  niscaya

kalian akan sampai pada tujuan.” (Al-Bukhari)

15



Matan Hadits Arbaun Al-Jiyad 

Hadits Ke-24

Agar Tetap Teguh

َ م َّ وََسل عَلَيْهِ  هُ  َّ الل َصلَّى  هِ  َّ الل رَُسوُل  خَذَ  َأ� قَاَل  عَْنهُمَا  اللهُ  رَضِيَ  عُمَرَ  بِْن  اللهِ  عَبْدِ  عَْن 
ْو عَابِرُ َسبِيٍل َك غَرِيٌب َأ� َّ ن نْيَا كََأ� بِمَنِْكبِي فَقَاَل ُكْن فِي الد6ّ

Dari ‘Abdullah bin ‘Umar radhiyallahu ‘anhuma berkata: “Ra-

sulullah shallallahu ‘alaihi wasallam pernah memegang pundakku

dan bersabda: ‘Jadilah kamu di dunia ini seakan-akan orang asing

atau seorang pengelana.’” (Al-Bukhari)

Hadits Ke-25

Membangun Konstruksi Ruhiyah

ْروَاُح ُجنُودٌ مَ الَأ� َّ َلَْت قَاَل رَُسوُْل اللهِ َصلَّى اللهُ عَلَيْهِ وََسل شَةَ رَضَيَ اللهُ عَْنهَا قا &Üعَْن عَاِئ
دَةٌ فَمَا تَعَارََف مِْنهَا اْئْتَلََف وَمَا تَنَاكَرَ مِْنهَا اْختَلََف َّ ُمجَن

Dari ‘Aisyah radhiyallahu ‘anha berkata: “Bersabda Rasulul-

lah shallallahu ‘alaihi wassalam; Ruh-ruh itu seperti prajurit dalam

kesatuan formasi, jika saling mengenal mereka akan menyatu teta-

pi apabila mengingkari mereka akan berselisih.” (Al-Bukhari)

Hadits Ke-26

Mengambil Pelajaran dari Sejarah

الْمُْؤْمُِن مِْن ُلْدَغُ  ي لاَ  مَ  َّ وََسل عَلَيْهِ  اللهُ  بِِي َصلَّىَ  َّ اللهُ عَنْهُ عَْن الن َيْرَةَ رَضِيَ  بِي هُر عَْن َأ�
تَيْنِ ُجحْرٍ وَاِحدٍ مَّرَ
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Dari Abu Hurairah radhiyallahu ‘anhu dari Nabi shallallahu

‘alaihi  wassalam: “Tidak sepatutnya seorang mukmin terperosok

dalam lubang yang sama sebanyak dua kali.” (Al-Bukhari)

Hadits Ke-27

Komprehensifitas Pemahaman Jihad

َ م َّ اللهُ عَنْهُ قَاَل قَاَل رَُسوُْل اللهِ َصلَّى اللهُ عَلَيْهِ وََسل َيْدٍ بِْن خَالِدٍ الجُْهنِي رَضِيَ  عَْن ز
هْلِهِ بخ�َيْر فَقَْد غَزا nا في َأ� هِ فَقَْد غََزا، ومْن خَلََف غَازي َّ nا في سبيِل الل ي زَ غَازِ مَْن جهَّ

Dari  Zaid  bin  Khalid  Al-Juhni  radhiyallahu  ‘anhu  berkata,

bersabda  Rasulullah  shallallahu  ‘alaihi  wassalam:  “Barangsiapa

menyiapkan perlengkapan untuk prajurit yang akan berperang di

jalan Allah, berarti dia telah berperang. Barangsiapa mengurus ke-

luarga prajurit yang ditinggalkan berperang dengan baik, berarti

dia telah berperang.” (Al-Bukhari)

Hadits Ke-28

Bertindak Menggunakan Akal dan

Hikmah

دِيدُ مَ قَاَل لَيَْس الّشَ َّ َيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ َأّن رَُسوُْل اللهِ َصلَّى اللهُ عَلَيْهِ وََسل بِي هُر عَْن َأ�
دِيدُ الَّذِي يَمْلُِك نَْفسَهُ عِنْدَ الْغََضِب مَا الّشَ َّ ن رْعَةِ، ِإ& بِالص6ّ

Dari Abu Hurairah radhiyallahu ‘anhu sesungguhnya Rasul-

ullah  shallallahu  ‘alaihi  wassalam  bersabda:  “Orang  yang  kuat

bukanlah orang yang tidak dapat dikalahkan oleh orang lain. Ha-

nyalah orang yang paling kuat adalah orang yang dapat menguasai

dirinya saat marah.” (Al-Bukhari)
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Hadits Ke-29

Manhaj Khadaf Manhaj Anak Kecil

اْلخَْذِف عَْن  مَ  َّ وََسل عَلَيْهِ  هُ  َّ الل َصلَّى  بِي6ّ  َّ الن َهى  نَ قَاَل  الْمُزَنِيِّ  ٍل  مُغَّفَ بِْن  هِ  َّ الل عَبْدِ  عَْن 
ّنَ يَْكسِرُ الّسِ هُ يَْفقَْأ6 الْعَيْنَ وَ َّ ن يْدَ وَلَا يَنْكََأ6 الْعَدُوَّ وَِإ& هُ لَا يَْقتُُل الّصَ َّ ن وَقَاَل ِإ&

Dari  ‘Abdullah  bin  Mughaffal  Al-Muzani  berkata,  Nabi

shallallahu ‘alaihi wassalam melarang khadaf (senjata permainan).

Lalu beliau bersabda: “Karena hal itu tidak akan mematikan buru-

an  dan  tidak  pula  mengalahkan  musuh,  akan  tetapi  hanya  bisa

mematahkan gigi dan membutakan mata.” (Al-Bukhari)

Hadits Ke-30

Larangan Beramal Diluar Kemampuan

6ِّف كل َّ نٍَس رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَاَل كُنّاَ عِنْدَ عُمَرَ فَقَاَل نُهينَا عِن الت عَْن َأ�
Dari Anas radhiyallahu ‘anhu berkata: “Kami bersama Umar

lalu dia berkata: ‘Kita semua dilarang dari takaluf (memaksa-mak-

sakan diri.)’” (Al-Bukhari)

Hadits Ke-31

Menyesuaikan Tahapan Dakwah, Seni

Hidup Berjamaah dan Tamak Mencari

Barakah

ُ ه َّ مَ يَرَْحمُ الل َّ هُ عَلَيْهِ وََسل َّ هِ َصلَّى الل َّ هُ عَنْهُ قَاَل قَاَل رَُسوُل الل َّ َيْرَةَ رَضِيَ الل بِي هُر عَْن َأ�
َجبُْت ْجِن مَا لَبَِث يُوُسُف لََأ� لَى رُْكٍن َشدِيدٍ وَلَوْ لَبِثُْت فِي الّسِ وِي ِإ& ا لَقَْد كَانَ يَْأ� nلُوط
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ّنَ &Üلِيَْطمَِئ وَلَِكْن  َلَى  ب قَاَل  تُْؤْمِْن  وَلَْم  َأ�  ﴿ لَهُ  قَاَل  ْذ  ِإ& بْرَاهِيمَ  ِإ& مِْن  َحّق6  َأ� وََنحُْن  اِعيَ  الدَّ
قَلْبِي ﴾

Dari Abu Hurairah radhiyallahu ‘anhu dia berkata: “Rasulul-

lah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda; ‘Rahmat Allah semoga

terlimpah kepada Luth. Sungguh ia telah bersandar pada sandaran

yang sangat kuat. Dan seandainya aku di penjara selama Yusuf da-

lam  penjara  tentu  aku  sudah  bersegera  memenuhi  permintaan

(orang yang akan membebaskan aku). Dan kita lebih berhak untuk

meminta kemantapan dari pada Ibrahim ketika Allah berfirman ke-

padanya: ‘Apakah kamu tidak beriman?’ Ibrahim berkata; ‘Tentu,

akan tetapi agar hatiku lebih mantap.’’” (Al-Bukhari)

Hadits Ke-32

Membangun Kepekaan Perasaan

جُلُوٌس فَقَاَل مَ  َّ وََسل عَلَيْهِ  هُ  َّ الل َصلَّى  هِ  َّ الل رَُسوِل  بَيْنَمَا َنحُْن عِنْدَ  قَاَل  َيْرَةَ  بِي هُر َأ� عَْن 
لَى ْأ6 ِإ& ةٌ تَتَوَّضَ ذَا امْرََأ� ةِ فَِإ& َّ َن يْتُنِي فِي اْلج مٌ رََأ� &Üنَا نَاِئ مَ بَيْنَمَا َأ� َّ هُ عَلَيْهِ وََسل َّ هِ َصلَّى الل َّ رَُسوُل الل
ُ nا فَبَكَى عُمَر يُْت مُْدبِر َّ جَانِِب قَصْرٍ فَقُلُْت لِمَْن هَذَا قَالُوا هَذَا لِعُمَرَ فَذَكَرُْت غَيْرَتََك فَوَل

غَارُ هِ َأ� َّ وَعَلَيَْك يَا رَُسوَل الل َّ قَاَل َأ� َجْلِِس ثُم وَهُوَ فِي الْم
Dari Abu Hurairah ia berkata: “Ketika aku duduk-duduk ber-

sama  Rasulullah  shallallahu  ‘alaihi  wasallam,  Rasulullah

shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda; ‘Ketika aku tidur, diperlihat-

kanlah  surga  padaku,  tiba-tiba  (aku  melihat)  seorang  wanita

berjalan untuk berwudhu di samping istana. Lalu aku pun berta-

nya, ’Milik siapa (istana) ini?’ Mereka menjawab, ‘(Istana) ini milik

Umar.’ Kemudian aku teringat akan kecemburuanmu, lalu aku se-

gera pergi menjauh.’ Maka Umar pun menangis di majelis itu dan
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bertanya, ‘Apakah kepadamu aku cemburu wahai Rasulullah?’” (Al-

Bukhari)

Hadits Ke-33

Mewaspadai Makar Ilahy

ُ ْذر َّ تي ابَْن آدَمَ الن مَ لا يَْأ� َّ بِيُ َصلَّىَ اللهُ عَلَيْهِ وََسل َّ َيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَاَل الن بِي هُر عَْن َأ�
هُ به َّ ْذرُ ِإلى القَدَرِ قْد قُّدِرَ له، فَيَْستَْخرُِج الل َّ ُلْقِيهِ الن لَْم يَكُْن قُّدِرَ له، ولَِكْن ي بشيءٍ 

مَِن البَِخيِل، فيُْؤْتي عليه ما لَْم يَكُْن يُْؤْتي عليه مِن قَبُْل
“Dari  Abu  Hurairah  radhiyallahu  ‘anhu,  bersabda  Nabi

shallallahu  ‘alaihi  wassalam:  “Nadzar  tidak  akan  mengantarkan

anak adam kepada sesuatu yang tidak ditakdirkan baginya, namun

nadzar mengantarkannya kepada takdir yang telah ditakdirkan ba-

ginya.  Dengan  nazhar  Allah  mengeluarkan  harta  orang  bakhil,

sehingga mengantarkannya kepada sesuatu yang belum ia dapat-

kan sebelumnya.” (Al-Bukhari)

Hadits Ke-34

Tiga Rumus Kualitas Kebaikan

َتجِدُونَ مَ  َّ وََسل عَلَيْهِ  اللهُ  َصلَّى  اللهِ  رَُسوُْل  قَاَل  قَاَل  عَنْهُ  اللهُ  رَضِيَ  َيْرَةَ  هُر بِي  َأ� عَْن 
َ ةِ ِخيارُهُْم في الِإْسلاِم، ِإذا فقِهُوا، وَتجِدُونَ خَيْر َّ اَس مَعادِنَ، ِخيارُهُْم في الجاهِلِي َّ الن
تي اِس ذا الوَْجهَيْنِ الذي يَْأ� َّ n. وَتجِدُونَ شَرَّ الن هُْم له كَراهية ِن َأَشّدَ ْأ� اِس في هذا الّشَ َّ الن

ٍ تي هَْؤُلاءِ بوَجْه هَْؤُلاءِ بوَجْهٍ، ويَْأ�
Dari Abu Hurairah radhiyallahu ‘anhu berkata, bersabda Ra-

sulullah  shallallahu  ‘alaihi  wassalam:  “Kalian  akan  mendapati

manusia itu seperti barang tambang. Orang terbaik dalam jahiliy-

yah akan menjadi yang terbaik dalam Islam apabila mereka faqih

20



Matan Hadits Arbaun Al-Jiyad 

agama. Dan kalian akan mendapati manusia yang paling baik da-

lam  hal  ini  adalah  (yang  asalnya)  manusia  yang  paling  benci

terhadap Islam. Dan kalian akan mendapati manusia yang terburuk

yang memiliki dua wajah. Dia datang pada suatu kelompok dengan

sebuah  wajah  lalu  mendatangi  kelompok  lainnya  dengan  rupa

lain.” (Al-Bukhari)

Hadits Ke-35

Perang Isu

مَ يَقُوُْل بَيْنَمَا َّ نّهُ سَمِ َع رَُسوُْل اللهِ َصلَّى اللهُ عَلَيْهِ وََسل َيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ َأ� بِي هُر عَْن َأ�
لا هُّمَ  َّ الل فَقالِت  تُرِْضعُهُ،  وَهي  ذو شارة  رَاِكٌب  بهَا  مَّرَ  ْذ  ِإ& ابْنَهَا  تُرِْض ُع  ةٌ  ”امْرََأ� “

ْدِي، َّ َّ رََجَع في الث هُّمَ لا َتجْعَلْنِي مِثْلَهُ، ثُم َّ ى يَكونَ مِثَْل هذا، فَقاَل الل َّ ُمِِت ابْنِي، حت ت
هُّمَ اْجعَلْنِي َّ هُّمَ لا َتجْعَِل ابْنِي مِثْلَهَا، فَقاَل الل َّ ُلْعَُب بهَا، فَقالَْت الل ي رُ وَ َّ ةٍ ُتجَر وَمُّرَ بامْرََأ�
هُْم يقولونَ فِإّنَ ةُ  ا المَرَْأ� مَّ )جبّار من الجبابرة(، وََأ� ه كَافِرٌ  َّ اِكُب فِإن َّ ا الر مَّ مِثْلَهَا، فَقاَل َأ�

ُ ه َّ يقولونَ تَسْرُِق، وَتَقُوُل َحْسبِيَ الل هُ، و َّ لَهَا تَزْنِي، وَتَقُوُل َحْسبِيَ الل
Dari  Abu  Hurairah  radhiyallahu  ‘anhu  sesungguhnya  dia

mendengar Rasulullah shallallahu ‘alaihi wassalam bersabda: “Ada

seorang wanita yang ketika sedang menyusui bayinya lewat diha-

dapannya seorang laki-laki tampan dan gagah sambil menunggang

kendaraannya. Wanita itu berkata; ‘Ya Allah, janganlah Engkau wa-

fatkan  anakku  sebelum  dia  menjadi  seperti  pemuda  itu.’  Maka

spontan saja bayinya berkata; ‘Ya Allah, janganlah Engkau jadikan

aku seperti dia.’  Lalu dia kembali  mengisap puting susu ibunya.

Kemudian lewat dihadapannya lagi seorang wanita yang sedang di-

seret dan dipermainkan/dihinakan. lalu ibu sang bayi berkata: ‘Ya

Allah,  janganlah Engkau jadikan anakku seperti dia.’  Maka sang

bayi berkata; ‘Ya Allah, jadikanlah aku seperti dia.’ Bayinya selan-
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jutnya  berkata;  ‘Sesungguhnya  pemuda  penunggang  itu  adalah

orang kafir (penguasa paling diktaktor lagi bengis) sedangkan wa-

nita tadi adalah wanita yang dituduh telah berbuat zina namun dia

berkata, ‘Cukuplah bagiku Allah sebagai Pelindung.’ Lalu dia ditu-

duh pencuri dia pun tetap berkata, ‘Cukuplah bagiku Allah sebagai

Pelindung).’’” (Al-Bukhari)

Hadits Ke-36

Jamuan Walimah Terburuk

عَاِم مَ شَر6ّ الّطَ َّ َيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَاَل قَاَل رَُسوُْل اللهِ َصلَّى اللهُ عَلَيْهِ وََسل بِي هُر عَْن َأ�
ُ يُتْرَكُ الْفُقَرَاء ْغنِيَاءُ وَ َطعَامُ الْوَلِيمَةِ يُْدعَى لَهَا الَأ�

Dari  Abu Hurairah  radhiyallahu ‘anhu  berkata:  “Bersabda

Rasulullah  shallallahu  ‘alaihi  wassalam;  ‘Seburuk-buruk  jamuan

adalah jamuan walimah yang diundang sebatas orang-orang kaya,

sementara orang-orang miskin tidak diundang.’” (Al-Bukhari)

Hadits Ke-37

Permisalan Ranting

ِ َامَة مَ قَاَل مَثَُل الْمُْؤْمِِن كَاْلخ َّ بِِي َصلَّىَ اللهُ عَلَيْهِ وََسل َّ عَْن َكعٍْب رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَْن الن
ى يَكُونَ َّ ْرزَةِ لَا تَزَاُل َحت ةn وَمَثَُل الْمُنَافِِق كَاْلَأ� ةn وَتَعْدِلُهَا مَّرَ ْرِع تُفَيُِّئُهَا الرِّيحُ مَّرَ َّ مِْن الز

n ةn وَاِحدَة اْنجِعَافُهَا مَّرَ
Dari Ka’ab radhiyallahu ‘anhu dari  Nabi shallallahu ‘alaihi

wassalam bersabda: “Permisalan seorang mukmin seperti ranting

di suatu pohon, angin mengayun-ayunnya kadang bengkok kadang

lurus. Sedangkan permisalan orang munafik seperti tanaman padi
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yang senantiasa tegak, tapi saat tertiup angin dia langsung roboh

(tidak bisa berdiri kembali).” (Al-Bukhari)

Hadits Ke-38

Rihlah Pendakian Ruh

الذي مَثَُل  مَ  َّ وََسل عَلَيْهِ  اللهُ  َصلَّىَ  بِيُ  َّ الن قَاَل  قَاَل  عَنْهُ  اللهُ  ْشعَرِي رَضِيَ  الَأ� بِي  َأ� عَْن 
َّهُ، مَثَُل اْلحَّيِ وَالْمَيِِّت هُ وَالَّذِي لا يَذْكُرُ رَب َّ َب يَذْكُرُ ر

Dari Abu Musa Al-Asy’ari radhiyallahu ‘anhu berkata: “Ber-

sabda Nabi shallallahu ‘alaihi wassalam; ‘Permisalan orang yang

berzikir pada Rabbnya dan yang tidak berzikir seperti orang hidup

dan mayat.’” (Al-Bukhari)

Hadits Ke-39

Dzikir dan Berpikir

ِ لَى َصلاَة نْظُرَّنَ ِإ& بِّت6 عِنْدَ خَالَتِي مَيْمُونَةَ ، فَقُلُْت لََأ� اللهُ عَنْهُ  اٍس رَضِيَ  َّ قَاَل ابُْن عَب
مَ َّ وََسل عَلَيْهِ  هُ  َّ الل َصلَّى  هِ  َّ الل لِرَُسوِل  فَطُرَِحْت   ، مَ  َّ وََسل عَلَيْهِ  هُ  َّ الل َصلَّى  هِ  َّ الل رَُسوِل 
وْمَ عَْن َّ الن فِي ُطولِهَا ، فَجَعََل يَمْسَُح  مَ  َّ وََسل عَلَيْهِ  هُ  َّ الل َصلَّى  هِ  َّ الل رَُسوُل  ، فَنَامَ  وَِسادَةٌ 
n ِسقاَء تَى  َأ�  َّ ثُم َختَمَ  ى  َّ َحت  ، ِعمْرَانَ  آِل  مِْن  وَاِخرَ  الَأ� العَشْرَ  الآيَاِت  قَرََأ�   َّ ثُم  ، وَْجهِهِ 

َّ قَامَ يَُصلِّي ْأ� ثُم خَذَهُ فَتَوَّضَ قnا ، فََأ� َّ مُعَل
Berkata  Ibnu  ’Abbas  radhiyallahu  ‘anhu:  “Suatu  hari  aku

menginap di rumah bibiku Maimunah, lalu aku berkata padanya;

‘Sungguh aku ingin melihat shalat (malam) Rasulullah.’ Maka (bibi-

ku) menyiapkan bantal bagi Rasulullah shallallahu ‘alaihi wassalam

setelah itu beliau tidur di pembaringan bagian sisi panjangnya. Ke-

tika bangun (malam) mengusap kantuk dari wajahnya lalu beliau
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membaca sepuluh ayat terakhir surat Ali Imran hingga selesai. Ke-

mudian  beliau  menuju  ke  geriba  air  minum  yang  tergantung,

beliau berwudhu darinya lalu beliau shalat.’” (Al-Bukhari)

Hadits Ke-40

Jalan Janah Sangat Luas Jangan Me-

nyempitkannya

َ قَام وََأ� وَرَُسولِهِ  هِ  َّ بِالل آمََن  مَْن  قَاَل  مَ  َّ وََسل عَلَيْهِ  هُ  َّ الل َصلَّى  بِيِّ  َّ الن عَْن  َيْرَةَ  هُر بِي  َأ� عَْن 
ْو َأ� هِ  َّ الل فِي َسبِيِل  ةَ هَاجَرَ  َّ َن اْلج ْن يُْدِخلَهُ  َأ� هِ  َّ الل ا عَلَى  رَمََضانَ كَانَ َحّقً وََصامَ  لَاةَ  الّصَ
ّنَ فِي اَس بِذَلَِك قَاَل ِإ& َّ فَلَا نُنَبُِّئُ الن هِ َأ� َّ َّتِي وُلِدَ فِيهَا قَالُوا يَا رَُسوَل الل ْرِضهِ ال جَلََس فِي َأ�
بَيْنَ َكمَا  بَيْنَهُمَا  مَا  دَرََجتَيْنِ  َسبِيلِهِ كُّل6  فِي  لِلْمُجَاهِدِيَن  هُ  َّ الل هَا  عَّدَ َأ� دَرَجَةٍ  مِاَئَةَ  ةِ  َّ َن اْلج
ةِ َّ َن اْلج عْلَى  وََأ� ةِ  َّ َن اْلج ْوَسُط  َأ� هُ  َّ ن فَِإ& الْفِرْدَْوَس  فَسَلُوهُ  هَ  َّ الل لْتُمُ  َسْأ� ذَا  فَِإ& ْرِض  وَاْلَأ� مَاءِ  الّسَ

ِ ة َّ َن ْنهَارُ اْلج رُ َأ� ْحمَِن وَمِنْهُ تَفَّجَ َّ وَفَوْقَهُ عَْرُش الر
Dari Abu Hurairah dari Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam, be-

liau bersabda: “Barangsiapa beriman kepada Allah dan rasul-Nya,

mendirikan shalat, dan shaum pada bulan Ramadhan, maka Allah

berkewajiban memasukkannya kedalam surga, baik ia berhijrah fi

sabilillah atau duduk di tempat tinggalnya kampung ia dilahirkan.”

Para sahabat berkata, “Wahai Rasulullah, tidak sebaiknyakah kami

mengabarkan orang-orang tentang hal ini?” Nabi malahan menja-

wab: “Dalam surga terdapat seratus derajat yang Allah persiapkan

bagi  para  mujahidin  di  jalan-Nya,  yang jarak  antara  setiap  dua

tingkatan bagaikan antara langit dan bumi, maka jika kalian me-

minta Allah, mintalah surga Firdaus, sebab Firdaus adalah surga

yang paling tengah dan paling tinggi. Di atasnya terletak Arsy Ar-

Rahman, dan daripadanya sumber mata air sungai surga meman-

car.” (Al-Bukhari)
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Hadits Ke-41

Berharap Janah

مَ قاََل اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى َّ هُ عَلَيْهِ وََسل َّ بِيِّ َصلَّى الل َّ هُ عَنْهُ عَْن الن َّ َيْرَةَ رَضِيَ الل بِي هُر عَْن َأ�
قَلِْب عَلَى  َخطَرَ  وَلَا  سَمِعَْت  ذٌُن  َأ6 وَلَا  ْت  رََأ� عَيٌْن  لَا  مَا  اِلح�ِينَ  الّصَ لِعِبَادِي  عْدَْدُت  َأ�
عْيُنٍ﴾ ةِ َأ� َّ ْخفَِي لَهُْم مِْن قُر ْن ِشًئْتُمْ ﴿ فَلَا تَعْلَمُ نَْفٌس مَا َأ6 قْرَُؤُْوا ِإ& َيْرَةَ ِإ& بُوْ هُر بَشَرٍ قَاَل َأ�

“Dari Abu Hurairah radhiyallahu ‘anhu dari Nabi shallallahu

‘alaihi  wasallam,  Allah tabaraka wa ta’ala  berfirman: “Aku telah

menyiapkan bagi hamba-hambaku yang shalih sesuatu yang belum

pernah dilihat mata, belum pernah didengar telinga dan tidak per-

nah terlintas dibenak manusia.” Abu Hurairah berkata: “Bacalah

(firman Allah): ‘Tak seorangpun mengetahui berbagai nikmat yang

disembunyikan bagi mereka, yang indah dipandang.’” (Al-Bukhari)
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