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bertujuan	mendidik	generasi	muda	Islam	sesuai	dengan	pendidikan	yang	pernah	ditempuh	para	ulama	dan	mengikuti	jejak	mereka,para	imam	yang	terkenal	dan	mulia.	Orang-orang	yar.g	terkenal	dengan	kezuhudan	dan	kehati-hatiannya,	kewara'an	dan	kesederhanaannya.	Mereka	yang	banyak	beribadah	dan	mempunyai	rasa	takut	yang	mendalam
kepada	Allah	SH,	sehingga	tumbuh	dalam	diri	mereka	sesuatu	yang	pantas	untuk	dihormati	dan	dimuliakan.	Mereka	pantas	mendapatkan	kenikmatan	dan	penghormatan	itu.	Sifat-sifat	di	atas	tentunya	merupakan	indikasi	dari	seorang	pemimpin	para	tabi'in	dan	para	imam	yang	mau	mengamalkan	ilmunya.	Di	antara	mereka	adalah	Masruq	bin	Al-Ajda'
Al-Hamadani	yang	telah	banyak	berguru	pada	beberapa	sahabat	terkenal	yang	di	antaranya;	Abdullah	bin	Mas'ud,	Ali	bin	Abi	Thalib	dan	Sayyidah	Aisyah	Ridhwanullahi	Alaihim	Ajma'in.	Dialah	orang	yang	terkenal	dengan	kezuhudan,	kewara'an	dan	ibadahnya.	Merupakan	teladan	dan	tokoh	yang	pantas	untuk	kami	jadikan	pembuka	dalam	mengawali
penulisan	serial	biografi	ini.	berkenan	menerima	semua	ibadah	dan	ketaatan	kita	dan	menyatukan	kita	dengan	para	ulama	yang	mulia	dalam	derajat	yang	Semoga	Allah	ffi	paling	tinggi.	Semoga	shalawat	dan	salam	selalu	mengalir	kepada	baginda	Rasulullah	yung	diutus	sebagai	rahmat	bagi	semesta	alam,	kepada	keluarga	serta	para	sahabatnya	yang
mulia.	Segenap	puji	bagi	Allah	Tuhan	seru	sekalian	ffi	alam.	Masruq	b'n	Al-Ajda'	1.	Nama	dan	Kelahirannya	Namanya:	Masruq	bin	Al-Ajda'Al-Hamadani	Al-Wadi'i	Abu	Aisyah	AlKufi.	Dialah	Masruq	bin	Al-Ajda'bin	Malik	bin	Umayyah	bin	Abdullah	bin	Murri	bin	Salman	-ada	juga	yang	mengatakan	Salaman-	bin	Muammar	bin	Al-Harits	bin	Sa'ad	bin
Abdullah	bin	Wadi'ah."1	Al-Hafizh	Abu	Bakar	Al-Khatib	berkata,	"Ada	yang	mengatakan	bahwa	pada	waktu	kecil,	dia	pemah	hilang	diculik,lalu	ditemukan	lagi	sehingga	dia	dinamakan	dengan	Mnsruq	(yang	dicuri),	kemudian	ayahnya	Al-Ajda'masuk	Islam."2	Kelahirannya:	Tidak	seorang	pun	dari	penulis	biografinya	yang	menjelaskan	-sejauh	yang	saya
teliti-	tentang	tanggal	dan	tempat	kelahirarurya.	Hanya	saja	mereka	dengan	jelas	memberikan	keterangan	bahwa	dia	meninggal	pada	tahun	62	atau	63	Hijriyah	Harun	bin	Hatim	dari	Al-Fadhl	bin	Amr	mengatakan,	"Masruq	meninggal	pada	usia	63	tahun."	Jadi	dapat	disimpulkan	bahwa	dia	terlahir	pada	tahun	pertama	hijrah	atau	satu	tahun
sebelumnya.	Wallahu	A'lam.	2.	Sanjungan	Para	Ulama	Terhadapnya	Malik	bin	Mughawwal	berkata,	"Aku	pernah	mendengar	Abu	Safar	mengatakan,	"Hamdaniah	(nama	sebuah	suku)	belum	pernah	melahirkan	seseorang	seperti	Masruq."	Dari	Amir	Asy-Sya'bi,	dia	berkata,	"Aku	tidak	pemah	mengetahui	ada	orang	yang	lebih	banyak	berkelana	di
berbagai	tempat	untuk	mencari	ilmu	dari	Masruq."	Dari	Manshur	bin	Ibrahim,	dia	berkata,	"Beberapa	teman	Abdullah	bin	Mas'ud	ada	yang	mengajarkan	kepada	banyak	orang	dan	mengajari	mereka	tentang	Sunnah	Rasulullah	ffi.	Oi	antara	mereka	itu	adalah;	Alqamah,	A1Aswad,	Ubaidah,	Masruq,	Al-Harits	bin	Qais	dan	Amr	bin	Syarahbil."3	Asy-
Sya'bi	berkata,	"Ketika	Ubaidillah	binZiyad	datang	ke	Kufah,	dia	bertanya,	"Siapakah	orang	yang	terbaik	di	antara	kalian?"	mereka	menjawab,	"Masruq."	Ibnu	Al-Madini	berkata,	"Aku	tidak	pernah	mempersilahkan	seorang	pun	untuk	berbaris	di	belakang	Abu	Bakar	ketika	shalat	berjamaah,	kecuali	I	2	1	TnhdzibAl-Knnnl27	/451452.
TnrikhBnghdnd13/232.	Tnriklt	Boghdndhlm.	233.	60	Biogrnfi	Ulnmo	Salaf	kepada	Masruq	(agar	sewaktu-waktu	bisa	mengganti	Abu	Bakar	menjadi	imam	karena	ilmu	dan	kewibawaannya)."1	Imam	Ahmad	bin	Hambal	berkata,	"Ibnu	Uyainah	berkata,	"Tidak	ada	seorang	pun	yang	lebih	utama	dari	Masruq	setelah	Alqamah."2	Dari	Ibnu	Abjar	dari	Asy-
Sya'bi,	dia	berkata,	"Masruq	lebih	pantas	memberikan	fatwa	daripada	Syuraih,	karena	Syuraih	lebih	banyak	meminta	pendapat	Masruq."3	Yahya	bin	Mu'in	berkata,	"Masruq	adalah	orang	yang	dapat	dipercaya	dan	tidak	ada	orang	yang	menyamainya.	Utsman	bin	Said	bertanya	kepada	Yahya	tentang	Masruq	dan	kepada	Urwah	mengenai	Sayyidah
Aisyah,	maka	dia	tidak	ragu	lagi."a	Ibnu	Sa'ad	berkata,	"Dia	adalah	tsiqah	(orang	yang	dapat	dipercaya	perkataan	dan	berita	yang	dibawanya)	dan	dia	banyak	mempunyai	hadits	yang	layak	diriwayatkan."s	AI-'Ajali	berkata,	"Dia	adalah	seorang	Tabi'in	yang	dapat	dipercaya,	dan	termasuk	salah	seorang	teman	Abdullah	bin	Mas'ud	yang	diperkenankan
mengajar	dan	memberikan	fatwa	kepada	khalayak	ramai.	Dia	banyak	melakukan	shalat	hingga	kedua	kakinya	membengkak."	Abu	Nu'aim	berkata,	"Di	antara	para	teman	Abdullah	bin	Mas'ud,	terdapat	seseorang	yang	sangat	takut	dan	sangat	cinta	kepada	Tuharueya	dan	selalu	ingat	akan	banyaknya	dosa	yang	telah	dilakukannya.	Dia	sangat	dihormati
keilmuannya,	dapat	dipercaya	dan	selalu	ingin	bertemu	kepada	Tuhannya	dengan	memperbanyak	ibadah;	dialah	Abu	Aisyah	(ayah	Aisyah)	bernama	Masrttq."5	Dari	Mujalid	dari	Asy-Sya'bi	dari	Masruq,,	dia	berkata,	"sayyidah	Aisyah	Radhiyallahn	Anha	berkata,	"Wahai	Masruq,	sesungguhnya	kamu	telah	aku	anggap	sebagai	anak	sendiri	dan	kamu
termasuk	orang	yang	paling	aku	cintai.	Apakah	kamu	mempunyai	pengetahuan	tentang	Al-Mikhdn'	(mengenal	suatu	kekuran	gan	p	ada	diriny	a)?	"	7	1	1	)	|	'	6	7	Sivnr	A'lnm	An-Ntbnln'	4/66.	tbid.4/67.	Thnbnqnt	lbnr	Sa'nrt	6/82.	:,ivnr	rl:lnm	An-Nubnln'	4/67.	lbnr	Sa'nd	6/84.	HilynhAl-Ariliyn'2/95.	Ttubaqat	Siyar	A'lnm	An-Nuboln'	4/	67.	Masruq	bin	Al-
Ajda'	3	3.	lbadahnya	Dari	Ibrahim	bin	Muhammad	bin	Al-Muntasyir,	dia	berkata,	"Masruq	memasang	penutup	antara	dia	dengan	anggota	keluarganya	ketika	shalat	agar	khusyuk	dalam	shalafnya,	meninggalkan	mereka	dan	dunia	mereka."l	Anas	bin	Sirin	dari	isteri	Masruq,	dia	berkata,	"Masruq	banyak	melakukan	shalat	hingga	kedua	kakinya
membengkak.	Seringkali	aku	duduk	di	belakangnya	sambil	menangis	karena	tidak	tega	melihat	apa	yang	dilakukannya."2	Dari	Fithr	bin	Khalifah	dari	Asy-Sya'bi,	dia	berkata,	"Masruq	bin	Al-Ajda'	jatuh	pingsan	saat	dia	menjalankan	puasa	pada	musim	kemarau.	Sayyidah	Aisyah	isteri	Rasulullah	ffi	telah	mengangkatnya	sebagai	anak,	hingga	dia	pun
(Masruq)	memberikan	nama	kepada	puterinya	dengan	nama	Aisyah.	Dia	tidak	pemah	memarahi	puterinya	itu	sedikitpun.	Perawi	melanjutkan	ceritanya	berkata,	"Kemudian	puterinya	itu	datang	kepadanya	dan	berkata,	"Wahai	Ayah,	makan	dan	minumlah!"	Dia	menjawab,	"Apa	yang	kamu	inginkan	dariku	wahai	puteriku?	Sang	puteri	berkata,	"Aku
hanya	kasihan	melihat	ayah."	Dia	berkata,	"Wah.ai	puteriku,	aku	hanya	ingin	mendapatkan	kasih	sayang	dari	Allah	Si6	di	hari	yang	jaraknya	mencapai	lima	puluh	ribu	tahun	(satu	hari	lamanya	sama	dengan	lima	puluh	ribu	tahun	-Hari	Kiamat-)."3	Dari	Abu	Ishaq,	dia	berkata,	"Ketika	Masruq	menjalankan	ibadah	haji,	dia	tidak	pernah	tidur	kecuali
dalam	keadaan	bersujud."a	Ibrahim	bin	Muhammad	bin	Al	Muntasyir	berkata,	"Suatu	ketika	Khalid	bin	Abdullah	bin	salah	seorang	pembesar	di	Bashrah	memberikan	hadiah	uang	kepada	Masruq	sebanyak	tiga	puluh	ribu	dinar.	Meski	saat	itu	dia	sangat	membutuhkannya,	nrunun	dia	tidak	menerimanya."	Abu	Ishaq	As-Subai'i	berkata,	"Masruq
menikahkan	puterinya	dengan	Sa'ib	bin	Al-Aqra'	dengan	mas	kawin	sepuluh	ribu	dinar	yang	diberikan	Sa'ib	kepadanya.	Lalu,	uang	sebanyak	itu	dipergunakan	Masruq	untuk	membiayai	para	pejuang	Islam	dan	menyantuni	fakir	miskin."s	Dari	Al-A'masy	bin	Abi	Adh-Dhuha,	dia	berkata,	"Masruq	banyak	bangun	malam	dan	melakukan	shalat	layaknya
seorang	rahib.	Dia	pernah	I	'z	r	a	5	HilyahAl-Auliya'3/96.	Tatulzib	Al-KnnnlZ7	/	455.	TarikhBnghdadT3/234.	HilvahAl-Auliyn'2/95.	Sivnr	A'lnm	An-Nubnln'	4/66.	60	Biografi	Ulama	Salaf	berkata	kepada	keluarganya,	"sebutkanlah	semua	kebutuhan	kalian	kepadaku	sebelum	aku	melakukan	shalat	(agar	tidak	terganggu	dalam	shalatnya)."	Dari	Said	bin
Jubair,	dia	berkata,	"Masruq	pernah	menemuiku	dan	dia	berkata,	"Wahai	Said,	tidak	ada	satupttr	sesuatu	yang	dapat	menyenangkanku,	kecuali	membenamkan	wajah	kita	dalam	tanah	berdebu."l	4.	Sikapnya	Terhadap	Fitnah	Dari	Asy-Sya'bi,	dia	berkata,	"Ketika	ada	seseorang	berkata	kepada	Masruq,	"Anda	telah	terlambat	mengikuti	pasukan	Alibin
AbiThalib	t&	d*	terlambat	ikut	dalam	pertempurannya."	Sepertinya	orang	itrr	ingin	berdebat	dengannya	tentang	masalah	ini,	maka	dia	berkata,	"Demi	Allah,	aku	ingatkan	kepada	kalian,	tidakkah	kalian	tahu	ketika	kalian	saling	mempersiapkan	bala	tentara	dengan	persenjataan	lengkap	untuk	saling	berperang,	pada	saat	itu	pula	Allah	membukakan
pintu	langit	dan	kalian	melihatnya,	kemudian	malaikat	pun	turury	hingga	ketika	berada	di	antara	pasukan	dari	kedua	belah	pihak,	malaikat	itu	berkata,	"Wnhai	orang-orang	yang	beriman,	janganlah	knlian	saling	memakan	harta	seslma	kilian	dengan	jalan	yang	bathil	kecuali	dengan	jnlan	perniagaall	yqng	berlnku	dengan	suka	sama	suka	membtnruh
Di	antara	kaliun.	Dan	janganlah	kalian	diri	kalian.	Sesungguhnya	Allah	adalah	Maha	Penyayang	kepada	knlian."	(An-Nisaa':	29)	Apakah	hal	itu	merupakan	penghalang	di	antara	kalian?"	Mereka	berkata,	"Ya,"	dia	berkata,	"Demi	Allah,	sesungguhnya	Allah	telah	membukakan	pintu	langit	(memberikan	solusi)	bagi	permasalahan	ini.	Allah	telah	mengutus
malaikat	yang	mulia	melalui	perkataan	Nabi	kalian	(Muhammad	ffi	dengan	wahyu	yang	diterimmya),	dan	sesungguhnya	itulah	pengadilan	yang	terdapat	dalam	lembaran-lembaran	(Al-Qur'an)	yang	tidak	akan	ada	yang	dapat	mengganti	ataupun	merubahnya."2	Adz-Dzahabi	berkata,	"Waki'	pemah	berkata,	"	Ada	beberapa	orang	yang	y".g	di	antaranya
dan	Abu	Khutsaim	adalah;	Masruq	bin	Al-Ajda',	Al-Aswad,	Ar-Rabi'bin	Abdurrahman	As-Sulami.	pernah	ketinggalan	dari	pasukan	Ali	bin	Abi	Thalib	,	I	^.1[[	Hilynh	Al-Aulivn'	2/96.	Tlnbnqnt	lbnu	Sa'rut4/67	Mnsruq	bin	Al-Ajda'	Ada	yang	mmgatakan	bahwa	dia	ikut	datang	dalam	perang	Shiffin,	namun	di	sana	hanya	memberikan	wejangan	dan	mauizhah
dan	tidak	ikut	berperang.	Ada	fuga	yang	mengatakan	bahwa	dia	ikut	serta	dalam	perang	Haruriyah	bersama	Ali	bin	Abi	Thalib	ii[6,	dan	dia	meminta	maaf	atas	keterlambatannya	bergabung	bersama	Imam	Ali	bin	Abi	Thalib,$."1	5.	Kewara'an	dan	Kezuhudannya	Dari	Ibrahim	bin	Muhammad	bin	Al-Muntasyir	dari	ayahnya	dari	Masruq,	dia	berkata,
"sesungguhnya	dia	tidak	pernah	mengambil	bayaran	dari	pekerjaannya	sebagai	hakim.	Dia	berpedoman	pada	firman	Allah,	"i	4i	';;ii:a*i	i;s;i	3,	-j1*i	K'ut.	Irrr:i'y'r]@ilJi	"sesungguhnya	Allah	membeli	jiwa	raga	oranS-ornng	yang	beriman	dan	hartn	benda	mereka	dengan	surga."z	Dari	Al-A'masy	dari	Abu	Adh-Dhuha,	dia	berkata,	"Masruq	pemah	pergi
selama	dua	tahun.	Ketika	dia	datang	dari	perantauannya	itu,	keluarganya	memandang	kopor	yang	dibawanya,	lalu	mereka	menemukan	sebuah	kapak	di	dalamnya,	sehingga	mereka	berkata,	"Kamu	merantau	selama	dua	tahun	lalu	datang	dengan	kapak	tanpa	pegangan	(disangka	bahwa	mendapatkannya	adalah	dengan	jalan	yang	tidak	benar)."	Dia
berkata,	"Subhanallah,	aku	meminjamnya	dan	lupa	mengembalikannya."3	,	Abu	Adh-Dhuha	berkata,	"Pada	suatu	ketika	Masruq	pernah	ditanya	mengenai	bait-bait	syair,	kemudian	dia	berkata,	"Aku	tidak	suka	jika	dalam	kitabku	terdapat	bait-bait	syair."a	Dari	Ibrahim	bin	Muhammad	bin	Ibrahim	bin	Al-Muntasyir,	dia	berkata,	"Masruq	setiap	hari
Jum'at	mengendarai	keledainya	dan	aku	memboncengnya	di	belakang.	Dia	membawa	serta	sapu	yang	sudah	tua	ke	kebun	lalu	berkata,	"Dunia	ini	ada	di	bawah	(penguasaan/pengelolaan)	kita."s	Dari	Hamzah	bin	Abdullah	bin	Utbah	bin	Mas'ud,	dia	berkata,	"	Ada	seseorang	yang	mengatakan	kepadaku	bahwa	Masruq	pernah	membawa	I	7	1	4	5	Siynr
A'lnm	An-Nubnln'	4/67.	HilynhAl-Auliyo'	2/96.	Siyor	A'lnn	An-Nfuolo'	4	/	66.	tbid.4/96.	HilynhAl-Arliyn'2/96.	60	Biografi	Ulama	Salaf	keponakannya	ke	Kufah,	kemudian	dia	berkata,	"Tidakkah	kalian	ingin	aku	beritahukan	tentang	dunia?	Dunia	adalah	apa	yang	mereka	makan	lalu	habis,	yang	mereka	pakai	lalu	rusak,	yang	mereka	kendarai	lalu	binasa;
mereka	mengalirkan	darah,	melanggar	kehormatan	dan	memutuskan	hubungan	silaturrahim	di	antara	mereka."1	6.	Guru	dan	Murid'muridnya	Guru-Gurunya:	Al-Mizzi	berkata,	"Masruq	meriwayatkan	dari	beberapa	orang	yang	di	antaranya;	ubay	bin	Ka'ab,	Khabab	bin	Al-Art,	ZaidbnTsabit,	Abdullah	bin	Umar	bin	Al-Khathab,	Abdullah	bin	Amr	bin	Al-
Ash,	Abdullah	bin	Mas'ud,	ubaid	bin	Umair	Al-Laitsi,	Ustman	bin	Affan,	Ali	bin	Abi	Thalib,	Umar	bin	Al-Khathab,	Mu'adzbinJabal,	Ma'qil	bin	Sinan	Al-Asyja'i,	AlMughirah	bin	syu'bah,	Abu	Bakar	Ash-shiddiq,	subai'ah	Al-Aslamiyah,	sayyidah	Aisyah	Isteri	Rasulullah	ffi	dan	ibunya	Ummu	Ruman,	dan	Ummu	Salamah	Isteri	Rasulullah	ffi."2	Murid-muridnya:
Al-Mizzi	berkata,	"Ada	beberapa	orang	yang	meriwayatkan	hadits	dari	Masruq	antara	lain;	Ibrahim	An-Nakh'i,	Anas	bin	sirin,	Ayyub	bin	Hani"	Jabal	bin	Rufaidah,	Abu	wail	syaqiq	bin	salamah,	,Amir	Asy-Sya'bi,	Abdullah	bin	Murrah	Al-Khariqi,	Abdurrahman	bin	Abdullah	bin	Mas'ud,	Ubaid	bin	Nadhlatu	Ammarah	bin	umair,	Al-Qasim	bin	Al-Muntasyir
bin	Al-Ajda"	Muhammad	bin	An-Nasyr	Al-Hamdani,	Abu	Adh-Dhuha	salam	bin	shabih,	Makhul	bin	Asy-syami,	Yahya	bin	Al'lazzar,	Yahya	bin	watstsab,	Abu	Al-Ahwash	Al-jusyami,	Abu	Ishaq	As-subai'i,	Abu	Asy-Sya'tsa'	Al-Muharibi	dan	isterinya	Umair	binti	Amr"'3	7.	Perkataan	dan	PerilakunYa	Diriwayatkan	dari	Muslim,	dari	Masruq,,	ia	berkata,
"Cukuplah	seseoranS	tahu	maksud	dari	rasa	takut	kepada	Allah	ffi.	Dan,	seseorang	akan	menjadi	bodoh,	jika	dia	merasa	bangga	dengan	apa	yang	telah	diperbvatnya."a	Masruq	berkata,	"Hendaknya	seseorang	memPunyai	tempat	yang	sunyi,	sehingga	dapat	digunakannya	untuk	merenungi	diri,	merenungi	dosa-dosanya	dan	meminta	ampunan	kepada
Allah	1	:	r	I	1	I	L-	ffi."s	tbid.2/96-97.	Tnhdzib	Al-Knrnnl,	karya	Al-Mizzihlm-'27	dm452-453'	1bid.27453.	Tlnbnqnt	lbttuSn'nd6/80.	tbid.	Masruq	bin	Al-Ajda'	Dari	Abu	Adh-Dhuha,	dia	berkirta,	"Pernah	Masruq	memberikan	suatu	pertolongan	kepada	seseoran&	kemudian	datang	seorang	wanita	memberikan	hadiah	kepadanya,	sehingga	Masruq	sangat
marah	dan	berkata,	"Kalaulah	aku	tahu	bahwa	sifat	seperti	itu	terdapat	dalam	dirimu,	niscaya	aku	tidak	mau	berbicara	denganmu	untuk	selamanya,	selama	hal	itu	masih	ada	dalam	dirimu.	Aku	pernah	mendengar	Abdullah	bin	Mas'ud	berkata,	"Barangsiapa	memberikan	suatu	pertolongan	kepada	seseorang	untuk	dapat	mengembalikan	haknya	atau
rnenghindarkannya	dari	suatu	kezhaliman	yang	menimpanya,	kemudian	dia	menerima	hadiah	dari	orang	itu,	maka	perbuatan	itu	adalah	suatu	kebinasaan."	Mendengar	itu,	orang-orang	di	sekitarnya	berkata,	"Kami	tidak	menganggap	kebinasaan	kecuali	jika	dia	bertujuan	menyuap."	Masruq	menimpali,	"fika	bemiat	menyuap,	maka	itu	adalah	suatu
kekufuran."l	Dari	Asy-Sya'bi,	dia	berkata,	"Pernah	Masruq	berkata,	"Sesungguhnya	ketika	aku	memutuskan	perkara	dalam	suatu	pengadilan	yang	sesuai	dengan	kebenaran	atau	aku	mendapatkan	kebenaran	(dalam	berijtihad)	adalah	lebih	aku	cintai	daripada	berjuang	(perang)	selama	satu	tahun	di	jalan	Allah."2	Dari	Ibrahim	bin	Muhammad	bin
Al:Muntasyir	dari	Masruq,,	dia	berkata,	"Tidaklah	ada	yang	lebihbaik	bagi	seorang	mukmin	dari	kuburan	yang	dapat	dijadikannya	tempat	beristirahat	dari	kebisingan	dunia	dan	di	dalamnya	dia	aman	dari	siksa	Allah."3	Dari	Muslim	atau	yang	lain	dari	Masruq,	dia	berkata,	"Sesungguhnya	prasangka	baik	yang	paling	aku	sukai	adalah	ketika	seorang
pelayan	berkata	kepadaku,	"Dalam	rumahnya	tidak	terdapat	uang	maupun	makanan	sedikitpun."a	Dari	Hilal	bin	Yasaf,	dia	berkata,	"Rahasia	dia	dapat	nienguasai	ilmuilmu	para	pendahulunya;	ulama	salaf	dan	kontemporer,	juga	ilmu-ilmu	keduniaan	dan	ilmu	akhirat	adalah	membaca	surat	Al-Waqi'ah."	Adz-Dzahabi	berkata,	"Perkataan	Masruq	ini
memang	terkesan	dibesar-	besarkan,	karena	memang	besarnya	manfaat	atau	kandungan	yang	ada	dalam	surat	tersebut	yang	meliputi	masalah	dunia	dan	akhirat	sekaligus.	I	,	'I	ThnbaqntlbrutSa'ad6/87	tbid.6/82.	HilyohAl-Auliyn'2/97.	lbid.2/97	60	Biografi	Uama	Salaf	Adapun	maksud	dari	perkataannya,	"Membaca	surat	Al-Waqi'ah,"	adalah
membacanya	dengan	merenungi	ayat-ayat	dan	memikirkan	tandatanda	keagungan	dan	kebesaran	Allah	ffi,	dengan	merasakan	seolah-olah	Dia	hadir	di	hadapannya,	sehingga	dia	tidak	seperti	sebuah	perumpamaan	yang	disebutkan	dalam	AI-Qur'an,	"seekor	keledai	yang	terseok-xok	membawa	bnnyak	kitab	(tanpa	bisa	membacanya	atau	memahami
maksud	yang	dikandungnya)."1	9.	Meninggalnya	Dari	Syaqiq,	dia	berkata,	"Masruq	pemah	dirantai	selama	dua	tahun'	Selama	itu	dia	habiskan	untuk	melakukan	shalat	dua	rakaat-dua	rakaat	dengan	maksud	mendapatkan	pahala	sunnah	Rasulullah	ffi'"	Dari	Al-A'masy	dari	Syaqiq,	dia	berkata,	"Aku	pernah	berkata	kepada	Masruq,	"	Apa	yang
menyebabkanmu	diperlakukan	seperti	ini?"	Dia	menjawab,	"Ada	tiga	yang	menyebabkanku	seperti	ini,	yaitu:	Ziyad,	Syuraih	dan	setan	hingga	akhirnya	mereka	menjadikanku	seperti	ini'"2	Dari	Abu	wail,	dia	berkata,	"Bahwasanya	ketika	menjelang	kematiannya,	Masruq	berkata,	"Ya	Allah,	aku	tidak	ingin	meninggal	dunia	dengan	tidak	tidak	pula	Abu
Bakar	dan	Umar	bin	Almengikuti	petunjuk	Rasulullah	ffi,	Khathab	Radhiyatlahrt	Anhuma.	Demi	Allah,	aku	tidak	meninggalkan	sesuatu	pun	kepada	seseorang	kecuali	sesuatu	yang	melekat	pada	pedangku	ini,	maka	masukkanlah	ia	dalam	kafanku	ini	nanti."3	Sufyan	bin	Uyainah	berkata,	"Masruq	meninggal	dunia	pada	tahun	63	Hijriyah.	Dia	adalah
seorang	perawi	yang	dapat	dipercaya	dan	mempunyai	banyak	hadits	Shahih."a	Abu	Nu'aim	berkata,	"Masruq	meninggal	dunia	pada	tahun	62Hiiriyah'"	Yahya	bin	Bakir	dan	Ibnu	Sa'ad	berkata,	"Dia	meninggal	pada	tahun	63	Hijriyah."5[*]	1	Sivor	A'lam	An-Nubolo'	4/	68.	2	Tinbaqnt	lbnt	Abu	Sn'nd	6/83.	3	tbid.	{	5	tbid.6/84	Hilyth	Al-	Arl	iya'	2	/	68.
Mnsruq	bin	Al-Ajda'	SAID	BIN	AL.MUSAYYIB	.	PEMBESAR	PARA	TABI'IN.	fni	adalah	biografi	kedua	dari	serial	Biografi	Ibr.,	kita	bahas.	Para	Ulama	Salaf	yang	sekarang	Tokoh	kita	kali	ini	adalah	salah	seorang	yang	berpengetahuan	luas	dan	yang	biografinya	pantas	kami	ketengahkan.	Memang	dia	tidak	begitu	terkenal	di	kalangan	khalayak	umum,
akan	tetapi	karena	kepakaran	ilmunya,	dia	bisa	dikenal	di	kalangan	intelektual	dan	para	cendikia'	Dialah	pembesar	para	tabi'in	Said	bin	Al-Musayyib'	Dia	sezaman	dengan	para	sahabat	senior	Rasulullah	yang	di	antaranya;	Umar	bin	Al-Khathab,	Utsman	bin	Affan,	Ali	bin	Abi	Thalib,	Abu	Hurairah,	sayyidah	Aisyah	dan	Ummu	Salamah	Ridhwanullnh
Alaihim	Ajma'in.	Dia	sangat	kuat	dalam	menghafal,	selain	juga	cerdas,	wira'i	dan	berani	untuk	memperjuangkan	kebenaran	yang	diyakininya.	said	adalah	seorang	yang	bersabar	atas	segala	cobaan	dan	musibah	yang	dialaminya	dalam	rangka	membela	agama	Allah	ffi.	Ketika	Ibnu	Umar	melihatnya,	maka	ia	berkata,	"Kalaulah	Rasulullah	melihatnya,
maka	niscaya	beliau	akan	merasa	senang."	Dalam	buku	biografinya,	Abu	Nu'aim	mengatakan	tentang	diri	Said,	"Adapun	Abu	Muhammad	Said	bin	Al-Musayyib	bin	Hazan	Al-Makhzumi	adalah	termasuk	orang	yang	diuji	kesabaranya	oleh	Allah	ffi.	Walau	seberat	apapun	ujian	yang	diberikan	kepadanya,	dia	tetap	tidak	mau	mencela	ataupun	mengumpat-
Nya.	Dia	termasuk	orang	yang	rajin	beribadah	dan	shalat	berjamaah;	mampu	menjaga	diri	dan	martabatnya,	kewara'armya	dan	bersikap	menerima	apa	adanya	(qana'nh).	10	60	Biografi	Ulama	Salaf	Sikap	dan	perilakunya	memang	sesuai	dengan	namanya	(Said	berarti	bahagia).	Dia	merasa	bahagia	dengan	tetap	tunduk	dan	taat	kepada	Allah	ffi,	dan
menjauhi	kedurhakaan	serta	kebodohan."t	Untuk	menjelaskan	luasnya	wawasan	dan	ilmu	pengetahuannya/	cukuplah	dengan	sebuah	kisah	tentang	Ibnu	Umar	yang	Pemah	bertanya	kepada	Said	tentang	satu	keputusan	yang	telah	dikeluarkan	ayahnya	Umar	bin	Al-Khathab	.:{5,	karena	Said	adalah	orang	yang	paling	tahu	tentang	keputusan-keputusan
yang	telah	diambil	Abu	Bakar	Ash-Shiddiq,	Umar	bin	Al-Khathab	dan	Utsman	bin	Affan	Ridhwanullnh	Alaihim	Aima'in.	Dia	juga	seorang	perawi	yang	paling	banyak	meriwayatkan	hadits	dari	Abu	Hurairah	.$,	sehingga	Abu	Hurairah	pun	menikahkan	Said	dengan	puterinya.	Dia	tidak	pernah	ketinggalan	shalat	berjamaah	selama	40	atau	50	tahun,	juga
tidak	pernah	melihat	punggung	oranS-orang	yang	sedang	shalat	karena	dia	selalu	di	barisan	terdepan.	Dari	Amr	bin	Dinar,	dia	berkata,	"Ketika	Zaid	bin	Tsabit	meninggal	dunia,	Ibnu	Abbas	berkata,	"Beginilah	hilangnya	ilmu	pengetahuan."	Mendengar	itu,	Said	berkata,	"Begitu	juga	dengan	meninggalnya	Ibnu	Abbas."	Mendengar	itu,	Ibnu	Abbas
mengatakary	"Begitu	juga	dengan	meninggalnya	Said	bin	Al-Musayyib."2	Dalam	kitab	Afs-Tsiqat-nya,Ibnu	Hibban	mengatakarr,	"Dia	termasuk	pembesar	tabi'in	karena	kefakihan,	kewara'an,	ibadah	dan	kemuliaannya'	Dia	nierupakan	ulama	fikih	paling	terkenal	di	negeri	Hijaz	dan	yang	paling	bisa	diterima	pendapatnya	oleh	khalayak	umum.	Selama	40
tahun,	dia	selalu	menunggu	datangnya	panggilan	adzan	di	masjid	untuk	melakukan	shalat	berjamaah."3	Disamping	terkenal	tegas	dan	tidak	mudah	tunduk	pada	kemauan	Para	penguasa,	dia	adalah	seorang	yang	lembut	dan	mengedepankan	rasa	persaudaraan	dalam	pergaulan	dengan	sesama,	apalagi	dengan	orang-orang	yang	saleh	dan	bertakwa.
Dia	tidak	mau	keluar	dari	masjid	jika	hanya	untuk	memenuhi	panggilan	Khalifah	Abdul	Malik	bin	Marwan	yang	ingin	berbincang	dengannya,	begitu	1	'z	1	HilyahAl-Auliya'2/161.	Tnhdzib	Al-Kannl77/75.	Ats-TsiqntkaryalbnuHibban4/274	Said	bin	Al-Munsayyib	-	Pembesar	Parn	Tabi'in-	ll	juga	kepada	puteranya,	Khalifah	Al-Walid	bin	Abdul	Malik.	Bahkan,
Said	menolak	lamaran	Khalifah	Abdul	Malik	bin	Marwan	untuk	puteranya	Alwalid,	sehingga	said	pun	menerima	hukuman	dan	siksaan.	Dia	menikahkan	putrinya	dengan	salah	satu	muridnya	yang	bernama	Ibnu	Wada'ah	dengan	maskawin	uang	dua	atau	tiga	dirham'	selain	itu	dia	juga	menolak	untuk	membaiat	(menyatakan	ketaatan	dan	kesetiaannya)
kepada	kedua	putera	Abdul	Malik	yaitu	Al-Walid	dan	Sulaiman	bin	Abdul	Malik	menjadi	putera	mahkota	untuk	menggantikannya	kelak.	semoga	Allah	u6	memberikan	rahmat	yang	luas	kepadanya	dan	memberikan	tempat	di	surga-Nya	yang	paling	tinggi.	Semoga	shalawat	dan	salam	selalu	melimpah	kepada	Rasulullah	anggota	keluarga	dan	para
sahabat	semuanya.	ffi,	1.	Nama,	Panggilan,	Kelahiran	dan	Silatnya	Namanya:	Said	bin	Al-Musayyib	bin	Hazn	bin	Abi	Wahb	Ibnu	Amr	bin	A'id	bin	Imran	bin	Makhzum	Al-Qurasy	Al-Makhzumi	Al-Madani.	Dia	adalah	pembesar	para	tabi'in.	Kunyah	atau	Panggilannya:	Abu	Muhammad.	Ibnu	sa'ad	pemah	meriwayatkan	dengan	sanadnya	dari	Ali	bin	Zaid
dari	Said	bin	Al-Musayyib	bin	Hazry	dia	berkata,	"Sesungguhnya	kakeknya	yang	bemama	Hazn	datang	menghadap	Rasulullah	dan	beliau	pun	menanyai	sang	kakek,	"siapanamamlt?"	Hazn	menjawab,	"Aku	Hazn."	Beliau	berkata,	"Tidak!	Knmu	adalah	Sahll"	Dia	berkata,	"Wahai	Rasulullah,	memang	itulah	nama	yang	diberikan	oleh	kedua	orangtuaku
kepadaku,	sehingga	aku	pun	dikenal	di	kalangan	masyarakat	dengan	sebutan	nama	itu."	Said	selanjutnya	berkata,	"Rasulullah	ffi	pr.,lalu	terdiam."	said	berkata,"Hinggasaat	ini	kami	masih	dikenal	oleh	Atrlul-bait	dengan	nama	atau	sebutan	Al-Hazunah	(keturunan	Hazn)."l	Aku	katakan,	"Biografinya	merupakan	bukti	kongkret	atas	kebenaran	cerita	di
atas,	Wallnhu	A'lam."	Kelahirannya	Adz-Dzahabi	berkata,	"Dia	dilahirkan	pada	saat	pemerintahan	Khalifah	umar	bin	Al-Khathab	berjalan	dua	atau	empat	tahun."2	1	2	Thabaqatlbnn	Sa'nd5	/179.	TarikhBaghdnd6/371.	12	60	Biografi	Ulamn	Salaf	Ada	juga	yang	mengatakan	bahwa	dia	dilahirkan	dua	tahun	sebelum	pemerintahan	Khalifah	Umar	bin	Al-
Khathab	.,Ag	berlangsung'	Ibnu	Sa'ad	berkata,	"Muhammad	bin	Umar	mengatakan	bahwa	Muhammad	bin	Umar	pernah	berkata,	"Demi	Allah,	apa	yang	aku	tahu	dan	disaksikan	juga	oleh	banyak	orang	adalah	dia	-said	bin	Al-Musayyibdilahirkan	setelah	pemerintahan	Umar	bin	Al-Khathab	berialan	selama	dua	tahun."	Ada	yang	mengatakan	bahwa	dia
telah	mendengar	hadits	darinya.	Akan	tetapi	aku	(penulis)	tidak	melihat	para	ulama	(para	perawi)	mendukung	pernyataan	ini	walaupun	mereka	banyak	meriwayatkan	hadits	darinya."l	sifat-sifatnya:	Dari	Imran	bin	Abdut	Malik,	dia	berkata,	"Said	bin	AlMusayyib	berkata,	"Aku	tidak	pernah	merasa	takut	kepada	sesuatu	pun	seperti	ketakutanku	pada
wanita."	Perawi	selanjutnya	berkata,	"Orang-orang	yang	mendengarnya	selanjutnya	mengatakan,	"sesungguhnya	orang	seperti	Anda	tidak	pernah	menginginkan	wanita	(untuk	dinikahi)	dan	tidak	ada	wanita	yang	mau	mengawini	Anda."	Dia	berkata,	"Memang	itulah	yang	aku	katakan	kepada	kalian."	selanjutnya	perawi	berkata,	"Dia	adalah	seoran8
yang	tua	renta	dan	kabur	penglihatannYa."2	Dari	Abu	Al-Ghushn,	dia	berkata	bahwa	dia	melihat	said	bin	AlMusayyib	dengan	rambut	beruban	dan	jenggo	ln	y	a	y	arrg	memu	tih'	"3	Dari	Muhammad	bin	Hilal,	dia	berkata	bahwa	dia	pernah	melihat	said	bin	Al-Musayyib	dengan	penglihatannya	yang	rabun,	dia	memakai	kopiah	halus	dan	surban	berwama
putih,	dan	terdapat	pula	bendera	warna	merah	yang	membentang	sejengkal	di	belakangnya."a	2.	Sanjungan	Para	Ulama	Terhadapnya	Dari	Makhul,	dia	berkata,	"Aku	telah	menjelajahi	seluruh	pelosok	negeri	di	bumi	ini	dalam	mencari	ilmu,	dan	aku	belum	pernah	menjumpai	seorang	pun	yang	lebih	luas	wawasannya	dari	Said	bin	Al-Musayyib"'s	I	'	'	o	5
Tlnbnnnt	lbnu	Sn'nd5/	119.	1?,tt,JooSiynr	A'lun	An'Nubaln'	3	/217.	Tlnbnont	lbn	usr,';d	5/	140	dan	S	iynr	A'	lom	An-N	uboln'	Thnbnqnt	lbnu.qn'nd	5/	135	dan	S	iynr	A'lam	An-N	nbnln	bia.s?	1	4	/	244'	/	242.	TnriklrAl-lslnm6/372.	5nifi	ltitt	Al-Munsayyib	-	Pembesnr	ParaTabi'in-	L	t3	Ali	bin	Al-Madini	berkata,	"Aku	belum	menemukan	para	tabi'in	yang
lebih	luas	wawasannya	dari	Said	bin	Al-Musayyib.	Menurutku,	dia	adalah	Tabi'in	yang	paling	terhormat	dan	mulia."r	Ahmad	bin	Abdullah	Al-'Ajali	berkata,	"Said	bin	Al-Musayyib	adalah	seorang	yang	saleh,	ahli	fikih	dan	tidak	mau	mengambil	begitu	saja	suatu	pemberian	(hadiah).	Dia	pemah	mempunyai	barang	pemiagaan	senilai	400	dinar,	dengan
jumlah	itu	ia	berdagang	minyak.	Dia	adalah	seorang	yang	buta	sebelah	matanya."2	Abu	Zur'ah	berkata,	"Dia	termasuk	orang	yang	mudah	bergaul,	berasal	dari	suku	Quraisy	dan	dapat	dipercaya.	selain	itu,	said	juga	seorang	imam."3	Abu	Hatim	berkata,	"Tidak	ada	orang	yang	lebih	mulia	di	kalangan	tabi,in	dari	said	bin	Al-Musayyib.	Dia	adalah	orang
yang	paling	shahih	meriwayatkan	hadits-hadits	yang	berasal	dari	Abu	Hurairah	l$."n	Dari	Maimun	bin	Mihran,	dia	berkata,	"Aku	pernah	datang	ke	kota	Madinah,	lalu	aku	bertanya	mengenai	orang	yang	paling	luas	wawasan	fikihnya	di	antara	mereka,	kemudian	aku	pergi	menemui	said	bin	AlMusayyib	dan	bertanya	kepadanya."s	Dari	Makhul,	dia
berkata,	"Ketika	Said	bin	Al-Musayyib	meninggal	dunia,	banyak	orang	yang	melayatnya,	tidak	seorang	pun	dari	masyarakat	yang	enggan	datang	ke	pengajiannya.	Aku	melihat	dia	sebagai	seorang	pejuang.	Makhul	juga	mengatakan,	"selama	Said	berada	di	antara	mereka,	maka	mereka	akan	selalu	dalam	kebaikan."6	Al-Qasim	bin	Muhammad	pemah
bertanya	tentang	suatu	permasalahan,	lalu	dikatakan	kepadanya,	"sesungguhnya	Said	bin	Al-Musayyib	pernah	mengatakan	tentang	masalah	ini	dengan	jawaban	begini,	dia	mengatakan	maksud	dari	masalah	tersebut'"	Kemudian	Al-Qasim	berkata,	"Dia	adalah	orang	yang	terbaik	di	antara	kami	dan	merupakan	tuan	kami."	Muhammad	bin	Umar
berkata,	"Dia	adalah	pembesar	kami	dan	guru	kami."7	1	2	3	I	'	6	?	lbi.l.6/373.	TnhrlzibAl-Knnnl77/74.	tbid.lt/74.	tbid.71/74.	Tlnbaqat	lbnu	Sa'adZ/381	tbid.z/382.	tbid.2/380.	14	60	Biografi	lllama	Salaf	3.	lbadahnya	Dari	Harmalah	bin	said	bin	Al-Musayyib,	dia	berkata	bahwa	said	pemah	mengatakan,	"Aku	tidak	pernah	meninggalkan	shalat	berjamaah
selama	40	tahun."	'Aku	pernah	mendengar	said	bin	Al-Musayyib	berkata,	"selama	30	tahun,	setiap	kali	para	Muadzin	Dari	utsman	bin	Hukaim,	dia	berkata,	mengumandangkan	adzarr,pasti	aku	sudah	berada	di	dalam	masjid."l	Dari	Abdul	Mu,in	bin	Idris	dari	ayahnya,	dia	berkata,	"selama	50	tahun	said	bin	Al-Musayyib	melakukan	shalat	shubuh	dengan
wudhu	shalat	Isya'."	said	bin	Al-Musayyib	berkata,	"Aku	tidak	pemah	ketinggalan	takbir	pertama	dalam	shalat	selama	50	tahun	(shalat	di	awal	waktu).	Aku	juga	tidak	pernah	melihat	punggung	para	jamaah,	karena	aku	selalu	berada	di	barisan	terdepan	selama	50	tahun	itu."2	Dari	Ibnu	Harmalah	dari	said	bin	Al-Musayyib,	dia	berkata,	"Dia	pemah
mengeluhkan	penglihatannya	kepada	orang-orang.	Kemudian	mereka	berkata	,,wahai	Abu	Muhammad,	kalaulah	Anda	mau	berjalan-jalan	kepadanya,	keluar,	memandang	tebing-tebing	yang	menghiiau,	niscaya	Anda	akan	merasakan	lebih	segar."	Dia	berkata,	"Bagaimana	aku	dapat	melakukan	hal	itu,	kalau	penglihatanku	kabur	bagaikan	tertutup
kabut	pagi'"3	Dari	Yazid	bin	Hazim,	dia	berkata,	"said	bin	Al-Musayyib	melakukan	puasa	terus	menerus.	|ika	matahari	telah	terbenam,	dia	datang	ke	masjid	dengan	membawa	minuman	dari	rumahnya	dan	meminumnya'"4	Dari	Imran	bin	Abdullah,	dia	berkata,	"said	bin	Al-Musayyib	berkata,	"Tidak	ada	satu	rumah	pun	yang	menjadi	tempatku	berteduh
di	kota	ini	selain	rumahku,	itu	pun	kadang-kadang	untuk	sekadar	menengok	puteriku	dan	memberinya	salam	(dia	selalu	di	masjid)."s	Dari	Ibnu	Harmalah,	dia	berkata,	"Aku	berkata	kepada	Barad	budak	Ibnu	Al-Musayyib,	"Bagaimana	shalat	Ibnu	Al-Musayyib	di	rumahnya?"	Barad	,,Aku	tidak	tahu,	hanya	saja	dia	banyak	melakukan	shalat	dan
menjawab,	membaca	surat	Shad,	t',"r1	(D	I	1	3	4	5	Hli	6s	L	e	Hilyth	AlAuliya'2/	762.	tbid.z/163.	Tlnbnqat	lbmr	Sa'ad	5	/	132.	tbid.5/733.	tbid.5/737.	Said	bin	Al-Munsayyib	-	Pembesar	I	$;Si,	ParaTabi'in-	15	"Shad,	demi	Al-Qur'an	ynng	mempunyaikeagungan."	(Shad:	1)1	Dari	Ashim	bin	Al-Abbas	Al-Asadi,	dia	berkata,	"Said	bh	Al-Musayyib	sering
berdzikir	dan	merasa	takut	kepada	Allah.	Aku	juga	mendengar	dia	banyak	membaca	ayat-ayat	Al-Qur'an	di	atas	kendaraannya,	dia	sering	membaca	dengan	suara	nyaring	"Bismillahirrahmanirrahim",	dia	senang	mendengarkan	syair	akan	tetapi	tidak	mau	melantunkannya.	Aku	pemah	melihatnya	berjalan	dengan	tanpa	alas	kaki,	mencukur	kumisnya,
berjabat	tangan	dengan	setiap	orang	yang	dijumpainya	dan	tidak	senang	banyak	tertawa."2	4.	llmu	Pengetahuannya	Dari	Yahya	bin	Hibban,	dia	berkata,	"Tokoh	terkemuka	di	Madinah	pada	masanya	dan	yang	sangat	dihormati	dalam	bidang	fatwa	adalah	Said	bin	AlMusayyib.	Ada	yang	menyebutkanbahwa	dia	adalah	imam	para	ulama	fikih'"	Qatadah
berkata,	"Aku	belum	pemah	melihat	seseorang	yang	lebih	tahu	tentang	hukum	halal	dan	haram	dari	Said	bin	Al-Musayylb."3	Dari	Hisyam	bin	Sa'ad,	dia	berkata^"Aku	pemah	mendengar	Az-Ztthri	berkata	ketika	ada	seseorang	bertanya	kepadanya,	"Dari	mana	Said	bin	AlMusayyib	menimba	ilmu?"	Az-Zvhrimenjawab,	"DariZaidbin	Tsabit,	dia	iuga
pemah	berguru	pada	Sa'ad	bin	Abi	Waqqash,	Ibnu	Abbas	dan	Ibnu	Umar.	Disamping	itu,	dia	juga	berguru	pada	isteri-isteri	Rasulullah,	seperti	Sayyidah	Aisyah	dan	Ummu	Salamah	Radhiyallahu	Anhuma.	Selain	itu,	dia	juga	pernah	berguru	pada	Utsman	bin	Affan,	Ali	bin	Abi	Thalib,	Shuhaib,	Muhammad	bin	Maslamah	Ridwanullahi	Alaihim.	Dan,
banyak	meriwayatkan	hadits	dari	Abu	Hurairah	&	yu.g	merupakan	mertuanya.	Said	juga	mendengar	hadits	dari	para	sahabat	Umar	bin	Al-Khathab	dan	juga	para	sahabat	Utsman	bin	Affan	a[5.	Dia	pernah	disebut	sebagai	orang	yang	paling	tahu	tentang	apa	yant	pernah	diputuskan	Umar	bin	Al-Khathab	dan	Utsman	bin	Affan	Radhiyallahu	Anhuma
dalam	pengadilan."a	Abbas	Ad-Duri	berkata,	"Aku	pernah	mendengar	Yahya	bin	Ma'qil	berkata,	"Hadits-hadits	Mursal	dari	Said	bin	Al-Musayyib	lebih	aku	senangi	I	2	'	a	lbirl.,danSiyar	A'lnn	An-Nrboln'	4/240.	Thabnqot	lbnu	Sa'id1	/	L32'SanSiyar	A'lan	An-Nnbaln'	Tnhrlzib	Al-Knnnl	7\/71..	Thobnqat	lbar	Sn'nd2/380.	16	50	Bbgrafi	lJlama	Salaf	4	/240.
daripada	hadits-hadits	mursal	dari	Al-Hasan.	Dan,	hadits-hadits	mursal	Ibrahim	banyak	yang	shahih	kecuali	sebuah	hadits	tentang	perniagaan	dan	tertawa	dalam	shalat."l	Abu	Thalib	berkata,	"Aku	pemah	bertanya	kepada	Imam	Ahmad	bin	Hambal,	"siapakah	Said	bin	Al-Musayib?"	Dia	menjawab,	"Siapa	yang	menandingi	said	bin	Al-Musayyib?	dia
adalah	orang	yang	dapat	dipercaya	dan	termasuk	orang	yang	saleh'"	Aku	bertanya	lagi,	"Apakah	riwayat	Said	dari	Umar	bin	Al-Khathab	dapat	dijadikan	hujjah?"	Dia	menjawab,	"Dia	adalah	hujjah	bagi	kita,	dia	pernah	melihat	umar	bin	Al-Khathab	.&	dan	banyak	mendengar	hadits	darinya.	Kalaulah	riwayat	Said	dari	Umar	bin	Al-Khathab,ui|[,	tiaat
diterima,	siapa	lagi	yang	dapat	diterima?"2	Dari	Malik,	dia	berkata,	"sesungguhnya	Al-Qasim	bin	Muhammad	pernah	ditanya	seseorang	tentang	suatu	permasalahan,	Ialu	dia	berkata,	"Apakah	Anda	telah	bertanya	kepada	seseorang	selain	aku?"	Orang	itu	menjawab,	"Ya,	sudah,	aku	bertanya	kepada	Urwah	dan	Said	bin	AlMusayyib."	Lalu	dia	berkata,
"Ikutilah	pendapat	Said	bin	Al-Musayyib	karena	dialah	guru	dan	pembesar	kami."	Malik	berkata,	"Said	bin	Al-Musayyib	pernah	ditanya	tentang	riwayat	Umar	bin	Al-Khathab,	karena	dia	adalah	orang	yang	sering	menyimak	keputusan-kepuhrsan	umar	bin	Al-Khathab	s	d*	mempelajarinya.	Jika	Ibnu	Umar	datang	kepadanya	tentu	akan	bertanya	tentang
keputusan-keputusan	bapaknya	Umar	bin	Al-Khathab."3	Dari	Abu	Ali	bin	Husain,	dia	berkata,	"Said	bin	Al-Musayyib	adalah	orang	yang	paling	luas	wawasan	kelimuannya	tentang	hadits-hadits	dan	perkataan	para	sahabat	disamping	dia	juga	orang	yang	paling	mumpuni	pendapatnya."a	Dari	Abdurrahman	bin	Abi	Ztnad	dari	ayahnya,	dia	berkata,	"Ada
tujuh	orang	di	Madinah	yang	merupakan	sandaran	fatwa	bagi	khalayak	umum,	mereka	adalah;	said	bin	Al-Musayyib,	Abu	Bakar	bin	Abdirrahman	bin	AlHarits	bin	Hisya,	urwah	bin	Az-Ztrbair,	Abdullah	bin	Abdullah	bin	Utbah,	Al-Qasim	bin	Muhammad,	Kharijah	bin	Zaid	dan	sulaiman	bin	Yasar.s	1	'z	1	a	5	Syadzarat	Adz-Dzalubi2/380.	TnhdzibAl-
Knmalll/73.	TorikhBnghdnd6/372.	Thnbnqot	lbnu	Sn'od5	/121	/	722.	lbid.z/3U.	Snid	hin	Al-Muasayyib	-	Pembesor	PnraTabi'in-	17	Ada	di	antara	kaum	cendikia	yang	membuatkan	bait	syairnya	tentang	mereka,	"lngatlah	semua	yang	tidnk	mengikttti	para	imam,	merekn	aknn	tersesat	dan	keluar	dari	kebensran.	Mintalah	pendapat	dnn	fatwa	kepada
merekn;	Ubaidillah,	Urwah	(bin	Az-Zubair	),	Al-Qasim	(bin	Mtthnmmnd),	Said	(bin	Al-Musayyib),	Sulaiman	(bin	Yasar)	dan	Abu	Baknr	(bin	Abdirrahman)	serta	Kharijnh	(bin	Zaid)."	5.	Keahliannya	dalam	Menafsirkan	Mimpi	Adz-Dzahabi	berkata,	"Al-Waqidi	mengatakan	bahwa	Said	bin	AlMusayyib	adalah	orang	yang	paling	berkompeten	dalam
menafsirkan	mimpi	di	kalangan	masyarakat.	Said	mempelajarinya	dari	Asma'binti	Abu	Bakar	Ash-Shiddiq,$5,	sedangkan	Asma'	sendiri	mempelajarinya	dari	ayahnya."	Dalam	kitab	Ath-Thabaqat,Ibnu	Sa'ad	meriwayatkan	beberapa	mimpi	dan	penafsiran	Said	bin	Al-Musayyib	terhadap	mimpi-mimpi	tersebut,	yang	kemudian	dikutip	oleh	Adz-Dzahabi
dalam	kitab	Sair-nya,	yang	di	antaranya	adalah	sebuah	hadits	yang	diriwayatkan	Amr	bin	Hubaib	bin	Qulai',	dia	berkata,	"Pada	suatu	saat	aku	berbincang-bincang	dengan	Said	bin	AlMusayyib,	kemudian	aku	merasa	ada	sesuatu	yang	membebani	pikiran	dan	menggoyahkan	agamaku,	kemudian	seorang	lelaki	datang	kepadaku	dan	berkata,	"Aku	pemah
bermimpi	bertemu	dengan	Khalifah	Abdul	Malik	bin	Marwan,lalu	aku	mendorongnya	hingga	jatuh	ke	tanah	dan	melukainya,	lalu	aku	mengikat	punggungnya	dengan	empat	tali."	Said	bin	Al-Musayyib	bertanya,	"Apakah	mimpi	kamu	memang	benar	begitu?"	dia	menjawab,	"Ya,	benar!"	Said	berkata,	"Aku	tidak	akan	memberitahukan	kepadamu
walaupun	kamu	telah	memberitahukan	kepadaku."	Amr	selanjutnya	berkata,	"Ibnu	Zubair	juga	bermimpi	serupa,	sehingga	dia	pun	menyuruhku	untuk	datang	kepadamu."	Said	bin	Al-Musayyib	berkata,	"]ika	memang	mimpinya	benar	seperti	apa	yang	kamu	utarakan,	maka	Ibnu	Zubair	akan	dibunuh	oleh	Abdul	Malik	bin	Marwam.	Sedangkan,	Abdul
Malik	sendiri	akan	melahirkan	empat	putera	yang	kesemuanya	akan	menjadi	khalifah."l	Amr	selanjutnya	berkata,	"Kemudian	aku	bergegas	menemui	Khalifah	Abdul	Malik	bin	Marwan	di	Syam	dan	menceritakan	mimpi	dan	penafsiran	(Said	bin	Al-Musayyib)	itu	dan	dia	pun	sangat	senang.	1	Thaboqot	lbnu	Sa'ad	5/	123	dan	iynr	A'lnm	An-Nubnln'	4	/235.
S	18	60	Biografi	lJknn	Salaf	Kemudian,	sang	khalifah	bertanya	kepadaku	tentang	Said	dan	keadaannya.	Lalu	aku	beritahukan	tentangnya,	kemudian	dia	memerintahkan	kepada	pengawalnya	untuk	membayar	hutang-hutangku	dan	aku	pun	mendapat	banyak	keberuntungan	darinya."	Dari	Ismail	bin	Abi	Al-Hakam,	dia	berkata,	"Ada	seorang	lelaki
berkata,	"Aku	bermimpi	melihat	Khatifah	Abdul	Malik	bin	Marwan	mengelilingi	Masjid	Rasulullah	ffi	sebanyak	empat	kali.	Kemudian,	aku	menceritakan	mimpi	ini	kepada	Said	bin	Al-Musayyib	dan	dia	berkata,	"Jika	memang	mimpimu	benar	seperti	itu,	maka	Khalifah	Abdul	Malik	bin	Marwan	akan	mempunyai	empat	keturunan	yang	semuanya	akan
menjadi	khalifah."l	Ada	juga	yang	bertanya,	"Wahai	Abu	Muhammad,	aku	bermimpi	seolaholah	aku	berada	di	balik	bayangan	matahari,	kemudian	aku	berdiri	menatap	matahari."	Said	menjawab,"Jikamimpimu	benar	seperti	itu,	maka	kamu	akan	keluar	dari	Islam."	Laki-laki	itu	bertanya	lagi,	"Wahai	Abu	Muhammad,	sesungguhnya	aku	melihat	diriku
dikeluarkan	dengan	paksa,	sehingga	aku	berada	di	bawah	terik	matahari	lalu	aku	duduk."	Dia	berkata,	"Kamu	akan	dipaksa	untuk	kufur	(keluar	dari	Islam)."	Perawi	selanjutnya	mengatakan,	"Kemudian	laki-laki	itu	benar	ditawan	dan	dipaksa	untuk	keluar	dari	Islam,	lalu	dia	dilepaskan.	Dan,	di	Madinah	dia	menceritakan	kejadian	yang	menimpanya
itu."2	Dari	Imran	bin	Abdullah,	dia	berkata,	"Hasan	bin	Ali	bin	Abi	Thalib	.$	pernah	bermimpi	seolah-olah	di	kedua	matanya	terdapat	tulisan	"Qul	Huwallahu	Ahad	(katakanlah	bahwa	Tuhan	itu	satu)."	Kemudian,	dia	menceritakan	mimpinya	itu	dan	meminta	penafsiran	atau	pendapat	dari	keluarganya.	Lalu,	mereka	menceritakan	hal	itu	kepada	Said	bin



Al-Musayyib.	Said	lantas	berkata,	"Jika	memang	mimpinya	benar	seperti	yang	diceritakannya,	maka	katakanlah	bahwa	dia	tidak	akan	hidup	lebih	lama	lagi."	Akhirnya,	dia	pun	meninggal	dunia	setelah	beberapa	hari."3	Dari	Syarik	bin	Abi	Numair,	dia	berkata,	"Aku	berkata	kepada	Ibnu	AlMusayyib,	"Aku	pemah	bermimpi	melihat	gigiku	banyak	yang
tanggal	dan	jatuh	di	telapak	tanganku,	kemudian	aku	mengubumya,"	lalu	Said	bin	AlMusayyib	berkata,	"Jika	memang	mimpimu	itu	benar	seperti	yang	kamu	I	7	3	lbid.	Tlnbnqnt	lbnu	So'otl5	/	175	danSiyar	A'lam	An-Nubala'	4/236-237	Siynr	A'ldn	An-Nfinln'4/237.	Snid	bin	Al-Muasnyyib	-	Pembesar	Para	Tabi'in-	i-	79	ceritakan,	maka	keluargamu	akan
mengubur	beberapa	gigimu	(yang	tanggal)."1	Dari	Syarik	bin	Abi	Namr	dari	Ibnul	Musayyib,	dia	berkata,	"Korma	yang	terlihat	dalam	mimpi	adalah	rezeki	yang	akan	ada	setiap	saat	dan	kesempatan,	karena	korma	merupakan	rezeki	bagi	pemiliknya!'2	6.	Kewibawaan	dan	Perjuangannya	Membela	Kebenaran	Dari	Imran	bin	Abdullah,	dia	berkata,"Said
mempunyai	hak	atas	harta	yang	ada	di	Baitul	Mal	sebanyak	30-an	ribu.	Dia	diundang	untuk	mengambilnya,	akan	tetapi	dia	menolaknya.	Dia	berkata,	"Aku	tidak	membutuhkannya,	hingga	Allah	berkenan	memberikan	keputusan	yang	adil	antara	aku	dan	Bani	Marwan."3	Dari	Ali	binZaid,	dia	berkata,	"seseorang	pernah	berkata	kepada	Said	bin	Al-
Musayytb,	"Apa	pendapat	Anda	tentang	Al-Hajjaj	bin	Yusuf	AtsTsaqafi	yang	tidak	pemah	mengutus	seseorang	kepada	Anda	dan	tidak	pula	menyakiti	Anda?"	Said	menjawab,	"Demi	Allatu	hanya	saja	dia	pemah	masuk	masjid	dengan	ayahnya,	kemudian	melakukan	shalat	yang	tidak	semPurna	ruku'	dan	sujudnya.	Lalu,	aku	segera	mengambil	segengSam
kerikil	dan	aku	lemparkan	kepadanya	dan	Al-Hajjaj	pun	berkata,	"Aku	merasa	telah	melakukan	shalat	dengan	baik."a	Dari	Imran	bin	Thalhah	Al-Khuza'i,	dia	berkata,	"Pada	suatu	ketika,	Abdul	Malik	bin	Marwan	menunaikan	ibadah	haji.	Ketika	sampai	di	Madinah	dan	berdiri	di	pintu	Masjid	Nabawi,	dia	mengutus	seorang	pengawalnya	kepada	Said	bin
Al-Musayyib	untuk	memanggilnya.	Akan	tetapi,	Said	bin	AlMusayyib	tidak	memperdulikannya.	Kemudian,	utusan	khalifah	itu	mendatanginya	dan	mengatakan,	"Penuhilah	panggilan	Amirul	Mukminin	yang	sedang	berdiri	di	pintu	Masjid,	dia	ingin	berbincang-bincang	denganmu!"	Dia	menjawab,	"Amirul	Mukminin	tidak	mempunyai	urusan	apapun
denganku,	dan	aku	pun	tidak	mempunyai	urusan	sedikitpun	dengannya.	Kalau	memang	dia	mempunyai	keperluan	denganku,	pastinya	itu	salah	alamat."	Kemudian,	utusan	khalifah	itu	kembali	dan	melapor.	Khalifah	berkata,	"Kembalilah	dan	katakan	kepadanya	bahwa	aku	hanya	ingin	berbicara	t	,	"rr*rrrtrr*r,r"^	3	tbid.5/r25.	lbrut	Sn'ad	/	128,	dan	iyar
A'lnm	An-Ntbolo'	/226.	I	Thnbaqnt	Tlnbaqnt	lbnr	Sn'nd	/	129,	danSiyar	A'lnm	An-Nubnlo'	4/226.	5	S	5	20	60	Biografi	Ulama	Salaf	4	dengannya	dan	tidak	ingin	apa-apa."	Lalu	utusan	itu	berkata	kepadanya,	,,penuhilah	undangan	Amirul	Mukminin!"	said	pun	menjawabnya	seperti	semula.	Akhimya,	pengawal	itu	pun	berkata	dengan	berangnya,	"Kalaulah
dia	tidak	memerintahkanku	untuk	memanggilmu,	maka	aku	tidak	akan	kembali	menghadap	kepadanya	kecuali	dengan	membawa	kepalamu'	Amirul	Mukminin	hanya	ingin	berbincang-bincang	denganmu	dan	kamu	bersikap	seperti	inil?"	said	menjawab,	"Jika	memang	Amirul	Mukminin	ingin	berbuat	baik	kepadaku,	maka	Anda	akan	mendapat
keuntungannya'	Dan,	jika	dia	menginginkan	selain	itu,	maka	aku	tidak	akan	berdiri	hingga	harus	ada	seorang	penengah	di	antara	kami."	itu	pun	kembali	dan	melaporkan	apa	yang	di	dengarnya'	Kemudian	Amirul	Mukminin	berkata,	"semoga	Allah	memberikan	rahmat	Pengawal	kepada	Abu	Muhammad,	dia	memang	bandel	dan	keras	hati'"1	Dari	Amr
bin	Ashim	dari	salam	bin	Miskin	dari	Imran	bin	Abdullah	bin	Thalhah	Al-Khuza'i,	dia	berkata,	"Ketika	Al-walid	resmi	diangkat	sebagai	khalifah,	dia	datang	ke	Madinah.	setelah	berada	di	Madinah,	dia	lalu	masuk	ke	sebuah	masjid	dan	melihat	seseorang	yang	sudah	tua	dikelilingi	banyak	oran8.	Al-Walid	bertanya,	"Siapa	orang	itu?"	Orang-orang	di	situ
menjawab'	,,Dia	adalah	said	bin	Al-Musayylb."	Ketika	sang	khalifah	duduk,	dia	mengutus	pengawalnya	untuk	memanggil	said	bin	Al-Musayyib.	Lalu,	utusan	khalifah	itu	pun	mendatanginya	dan	mengatakan,	"Penuhilah	panggilan	Amirul	Mukminin!"	,'Mungkin	Anda	salah	menyebut	namaku	atau	mungkin	Dia	menjawab,	dia	mengutus	Anda	kepada
orang	selain	aku."	Kemudian	utusan	khalifah	itu	kembali	dan	melaporkan	sikap	said	itu,	sehingga	membuat	sang	khalifah	marah	dan	bemiat	untuk	menghampirinya	sendiri'	Pada	saat	itu,	orang-orang	masih	ramai	di	dalam	masjid,	sehingga	mereka	menyambut	sang	khalifah	dan	berkata,	"Wahai	Amirul	Mukminin,	dia	adalah	ulama	fikih	di	Madinah,
pembesar	kaum	Quraisy	dan	juga	teman	dari	ayahmu.	Tidak	ada	seorang	pun	dari	para	khalifah	yang	bisa	membuatnya	memenuhi	panggilan	mereka."	Mereka	mengatakan	begitu	berulang-ulang,	hingga	akhirnya	sang	khalifah	pun	pergi	darinya"'2	I	'1	Thnbnnnt	Thnbnqnt	5/	129	dan	S	iyar	A'lnm	An-Nubnln'	4/227.	/	129-730,d,anSiynr	A'lnm	An-Ntbnln'
1/227	lbnt	Sn'nd	lbnr	Sn'nrt	5	Snid	bin	Al-Muasayyib	-	Pembesnr	Para	Tabi'in-	27	Mungkin	saja	dia	tidak	mau	memenuhi	panggilan	para	khalifah	tersebut	karena	melihat	kezhaliman	yang	mereka	lakukan	dalam	menjalankan	pemerintahan.	Buktinya,	dia	pernah	memenuhi	panggilan	dari	Khalifah	Umar	bin	Abdul	Aziz	yang	pada	saat	itu	sedang
menjabat	sebagai	walikota	Madinah."	lbnu	Sa'ad	dalam	kitab	Ath-Thabaqnt	dari	Malik	bin	Anas	mengatakan,	"Pada	saat	Umar	bin	Abdul	Aziz	menjabat	sebagai	khalifah,	dia	tidak	pernah	memutuskan	suatu	perkara	kecuali	setelah	meminta	pendapat	dan	bermusyawarah	dengan	Said	bin	Al-Musayyib.	Pada	suatu	ketika,	Khalifah	Umar	bin	Abdul	Aziz
pernah	mengutus	pengawalnya	untuk	menanyakan	suatu	permasalahan.	Kemudian,	pengawal	tersebut	mengundangnya	dan	mengajaknya	datang	ke	istana.	Setelah	Said	datang,	Umar	bin	Abdul	Aziz	buru-buru	berkata,	"Utusanku	telah	melakukan	kesalahan,	aku	hanya	ingin	menanyakan	kepadamu	tentang	suatu	permasalahan	di	majelismu."l	Dari
Salamah	bin	Miskin,	dia	berkata,	"Imran	bin	Abdullah	telah	memberitahukan	kepada	kami,	dia	berkata,	"Aku	melihat	sosok	Said	bin	Al-Musayyib	adalah	seorang	yang	lebih	ringan	untuk	berjuang	di	jalan	Allah	dari	seekor	lalat."2	7.	Menikahkan	Puterinya	Dari	Abu	Bakar	bin	Abi	Dawud,	dia	berkata,	"Sebenarnya	puteri	Said	bin	Al-Musayyib	telah
dipinang	oleh	Khalifah	Abdul	Malik	bin	Marwan	untuk	dinikahkan	dengan	puteranya	yang	bernama	Al-Walid.	Akan	tetapi,	Said	menolaknya	sehingga	sang	khalifah	selalu	berusaha	dengan	berbagai	cara	untuk	mendapatkan	persetujuannya.	Akhimya,	Khalifah	Abdul	Malik	bin	Marwan	mencambuknya	seratus	kali	di	musim	dingin,	menyiramkan	air
dingin	ke	tubuhnya	dan	lalu	memakaikan	jubah	yang	terbuat	dari	kain	sutera."	Selanjutnya	perawi	mengatakan,	"Ahmad	anak	dari	Abdurrahman	bin	Wahb	telah	memberitahukan	kepadaku,	Umar	bin	Wahb	telah	memberitahukan	kepada	kami	dari	Athaf	bin	Khalid	dari	Ibnu	Harmalah	dari	Ibnu	Abi	Wada'ah	-maksudnya	Katsir	bin	Abdul	Muthalib	bin
Abi	Wada'ah	-	dia	tbid.s/722.	Tnrikh	Al-Islnm	22	6	/	374,	dan	Hilvnh	Al-Atrliyn'	60	Biografi	Ulama	Salnf	4	/	227.	,,Aku	sering	berbincang-bincang	dengan	Said	bin	Al-Musayyib.	Pada	suatu	ketika,	dia	tidak	menjumpaiku	untuk	beberapa	hari	lamanya.	Ketika	aku	berkata,	datang	ke	rumahnya,	dia	bertanya,	"Di	mana	kamu	selama	ini?"	aku	menjawab,
"Salah	satu	anggota	keluargaku	meninggal	dunia	sehingga	aku	sibuk	karenanya."	Dia	kemudian	berkata,	"Mengapa	kamu	tidak	memberitahukannya	kepadaku,	sehingga	aku	bisa	melayatnya?"	said	bin	Al-Musayyib	kemudian	menyusulnya	dengan	pertanyaan,	,,Apakah	kamu	sudah	mendapatkan	perempuan	calon	isterimu?"	Aku	menjawab,	"semoga
Allah	memberikan	rahmat	kepada	Anda,	siapa	yang	sudi	menikahkan	puterinya	dengan	orang	sepertiku,	sedangkan	aku	tidak	mempunyai	apa-apa	kecuali	uang	dua	atau	tiga	dirham	saia?"	said	berkata,	"saya,"	kemudian	aku	berkata,	"sungguh?"	Dia	berkata,	"BetrJl,"	kemudian	dia	memuji	Allah,	membaca	shalawat	dan	salam	kepada	Rasulullah	hingga
akhimya	dia	benar-benar	menikahkanku	dengan	puterinya	hanya	dengan	dua	atau	tiga	dirham.	setelah	itu,	aku	pun	berdiri	dan	sampai	tidak	menyadari	apa	yang	aku	lakukan	karena	saking	senangnya.	Aku	pun	pulang	ke	rumah	sambil	berpikir,	,,Kepada	siapa	aku	harus	mendapatkan	pinjaman."	Kemudian,	aku	melakukan	shalat	Maghrib	di	masjid	lalu
pulang	ke	rumah.	Aku	memang	sedang	sendirian	di	rumah	dan	berpuasa.	Ketika	aku	mempersiapkan	makanan	untuk	berbuka	puasa	dan	makan	malam	yang	terdiri	dari	roti	dan	minyak	Zait,	tiba-tiba	dari	luar	ada	seseorang	yang	mengetuk	pintu,	dan	aku	pun	bertanya,	"Siapa	di	luar?"	Dia	menjawab,	"Said."	Aku	pun	langsung	berpikir	pada	setiap
orang	yang	bemama	Said	hingga	aku	menemukan	nama	said	bin	Al-Musayyib.	said	bin	Al-Musayyib	adalah	orang	yang	tidak	pemah	keluar	dari	lingkungan	antara	masjid	dan	rumahnya	selama	40	tahun'	Aku	pun	bergegas	keluar	menghampirinya.	Memang	benar,	dia	adalah	Said	bin	Al-Musayyib	yang	aku	kenal.	Aku	kira	dia	tidak	mau	ke	sini	(karena
sibuk	beribadah).	Aku	berkata,	"Wahai	Abu	Muhammadl	Tidakkah	lebihbaik	Anda	mengutus	seseorang	untuk	memanggilku	sehingga	aku	bisa	datang	ke	rumah	Anda?"	Dia	berkata,	"Tidak,	kamulah	yang	pantas	didatangi'	Kamu	adalah	orang	yang	belum	beristeri	sehingga	alangkah	lebih	baiknya	jika	kamu	segera	menikah.	Aku	merasa	kasihan	jika
engkau	melewati	malam-malam	dengan	seorang	diri.	Said	bin	Al-Muasayyilt	-	Pembesnr	Para	Tabi'in-	L-	23	Ini	calon	isterimu."	Kata	Said	sambil	menunjukkan	puterinya.	Tiba-tiba,	sang	puteri	sudah	berada	di	belakang	ayahnya.	Said	pun	menarik	puterinya	itu	hingga	masuk	ke	rumahku	dan	lalu	dia	menutup	kembali	pintunya.	Sempat	pula	puterinya
itu	terjahrh	karena	malu,	hingga	kemudian	bangun	lagi	dengan	berpegangan	kepada	daun	pintu.	Aku	cepat-cepat	meletakkan	sebuah	mangkuk	besar	di	antara	bayangan	lampu	agar	sang	puteri	tidak	kelihatan.	Kemudian,	aku	naik	ke	tingkat	rumahku	dan	berteriak-teriak	mengundang	semua	tetangga	untuk	datang.	Akhirnya,	mereka	pun	segera
datang	kepadaku	dan	bertanya,	"	Ada	apa?"	Lalu,	aku	memberitahukan	maksud	keinginanku.	Dan,	mereka	pun	lalu	menemui	calon	isteriku	itu.	Setelah	itu,	calon	isteriku	datang	kepadaku	dan	berkata,	"Aku	masih	belum	bisa	bersentuhan	denganmu	sebelum	tiga	hari."	Lalu,	aku	menunggu	hingga	tiga	hari	dan	baru	bisa	melakukan	malam	pertama
dengannya.	Dan,	temyata	dia	adalah	perempuan	yang	tercantik	dan	hafal	Al-Qur'an.	Dia	adalah	seorang	wanita	yang	paling	luas	wawasannya	tentang	Sunnah	Rasulullah	ffi	daripada	yang	lain.	Selain	itu,	dia	juga	tahu	betul	dan	memperhatikan	hak-hak	suami	hingga	aku	berbulan	madu	dengannya	sampai	satu	bulan	lamanya.	Selama	itu	pula	aku	tidak
bertemu	dengan	Said	bin	Al-Musayyib	itu,	aku	kemudian	menemui	Said	yang	saat	itu	dia	sedang	memberikan	pelajaran	kepada	kaum	muslimin.	Aku	mengucapkan	salam	kepada	mereka	dan	mereka	pun	menjawabnya.	Namun,	dia	tidak	mau	Setelah	menemuiku	sebelum	pengajian	selesai.	Ketika	para	jamaah	pengajian	sudah	meninggalkan	masjid,
tinggallah	aku	sendirian	dengannya.	Dia	bertanya,	"Bagaimana	keadaan	isterimu?"	Aku	menjawab,	"Wahai	Abu	Muhammad,	dia	baik-baik	saja,	dia	lebih	senang	berkawan	daripada	mencari	musuh."	Said	lalu	berkata,	"Hilangkanlah	keraguraguan	pada	dirimu,"	kemudian	aku	bergegas	ke	rumah	dan	tiba-tiba	dia	menyelipkan	uang	20	ribu	dirham
kepadaku."l	Abu	Bakar	bin	Abi	Dawud	berkata,	"Ibnu	Abi	Wada'ah	adalah	Katsir	bin	Abdul	Muthalib	bin	Abi	Wada'ah.	Adz-Dzahabi	berkata,	"Ibnu	Abi	Wada'ah	berasal	dari	Makkah.	Dia	meriwayatkan	hadits	(berguru	tentang	hadits)	dari	ayahnya	Abdul	Muthalib,	I	24	L	t{R.	Atru	Nu'aim	dalamAllliyah2/767,du	Adz-Dzahabi	dalamAs-Siynr	4/233.	60
Biografi	Ulama	Salaf	I	salah	seorang	sahabat	yang	masuk	Islam	pada	waktu	peristiwa	Fathu	Mnkksh	(Pembebasan	kota	Makkah	setelah	sebelumnya	kota	itu	dikrrasai	kaum	kafir	Quraisy).	Dan,	darinya	beberapa	orang	meriwayatkan	hadits,	yaihr	puteranya	Ja'far	bin	Katsir	dan	lbnu	Harmalah."	8.	Cobaan	yang	Menimpanya	Dari	Abdullah	bin	Ja'far	dan
lainnya,	mereka	berkata,	"lbnu	Zubait	diangkat	menjadi	gubernur	oleh	Jabir	bin	Al-Aswad	bin	Auf	Az-Zuhri	di	Madinah.	Jabir	lalu	mengajak	orang-orang	untuk	membaiat	Ibnu	Zubair,	namun	Said	bin	Al-Musayyib	berkata,	"Tidak,	aku	tidak	mau	membaiatnya,"	Sehingga,	orang-orang	mengerumuninya.	Jabir	lalu	mencambuknya	sebanyak	60	kali	dengan
cemeti.	Berita	ini	pun	sampai	ke	Ibnu	Ztbair	dan	dia	pun	melayangkan	surat	kecaman	kepada	Jabir,	sang	atasan.	Ibnu	Zubair	berkata,	"Aku	tidak	mempunyai	masalah	dengan	Said	bin	Al-Musayyib,	biarkan	dia-"1	Dari	mereka	juga	berkata,	"sesungguhnya	Abdul	Azizbrn	Marwan	telah	meninggal	dunia	di	Mesir	pada	tahun	84	Hijriyah.	Kemudian	Abdul
Malik	mengangkat	kedua	puteranya	menjadi	putera	mahkota.	Dia	mengirimkan	selebaran	kepada	warga	di	seluruh	negeri	agar	mereka	mau	membaiatnya,	menyatakan	ketaatan	dan	kesetiaan	mereka	kepadanya.	Akan	tetapi,	Said	bin	Al-Musayyib	menolaknya	dan	berkata,	"Aku	akan	melihat	dulu	(sikap	dan	perilaku	mereka	berdua).	Karena	hal
tersebut,	Hisyam	lalu	mencambuknya	sebanyak	60	kali,	memaksanya	untuk	berkeliling	kampung	dengan	celana	dalam	yang	terbuat	dari	rumbai-rumbai	hingga	mencapai	puncak	suatu	bukit.	Ketika	mereka	menggiringnya,	dia	bertanya,	"Ke	manakah	kalian	menggiringku?"	Mereka	berkata,	"Ke	penjara	sebagai	tahanan."	Mendengar	itu,	Said	lantas
berkata,	"Demi	Allah,	ini	pasti	penyaliban	karena	kalau	tidak,	aku	tidak	akan	memakai	pakaian	dalam	semacam	ini."	Mereka	Pun	mengembalikan	Said	bin	AlMusayyib	ke	penjara	dan	menahannya.	Hisyam	kemudian	menulis	surat	kepada	Khalifah	Abdul	Malik	bin	Marwan	yang	berisi	tentang	aPa	yang	dilakukannya	terhadap	Said	bin	AlMusayyib.
Namun,	sang	khalifah	justru	menegur	apa	yang	telah	dilakukannya	itu	terhadap	Said.	Tlnboqat	Ibnt	Sn'ad5	/	732,danSiynr	A'lnm	An-Ntbaln'	4/229.	Said	ltin	Al-Munsayyib	-	Pembesar	Pnrn	Tabi'in-	25	Dalam	suratnya,	Abdul	Malik	mengatakary	"Demi	Allah,	sesungguhnya	Said	bin	Al-Musayyib	adalah	orang	yanU	seharusnya	mendapat	belas	kasihan
daripada	harus	dipukuli,	meski	karni	tahu	bahwa	Said	memang	tidak	sependapat	denganmu."l	Dari	Sufyan	dari	seorang	lelaki	dari	Bani	Umar,	dia	berkata,	"Berdoalah	untuk	Bani	Umayyah."	Said	lantas	berdoa,	v\,gG	e	.,3't'.rti	F\	,	,o2	t	/'rt:,:	,tiq"rf	'*?,	cdj4:	;.el	f-dl	'	d	7,'	WF	J'e>'-'	"Ya	Allah,	muliakanlnh	ngama-Mu,	menangkanlnh	para	kekasih-Mu	dnn
kalnhknntah	musuh-musuh-Mu	demi	kebaiknn	untnt	Muhammad."	Dari	Abu	Yunus	Al-Qawi	ia	berkata,	"Suatu	saat	aku	memasuki	masjid	Madinah	dan	di	sana	aku	melihat	Said	bin	Al-Musayyib	sedang	duduk	sendirian	seorang	diri,	lalu	aku	bertanya	kepada	orang-orang,	"	Apa	yang	terjadi	padanya?"	Ada	yang	mengatakan	bahwa	dia	sedang	dikucilkan,
tidak	seorang	pun	boleh	mendekat	dan	mengajaknya	bicara."2	Dari	Qatadah,	dia	berkata,	"sesungguhnya	Ibnu	Al-Musayyib	jika	ada	seseorang	yang	ingin	berbincang-bincang	dengannya,	dia	berkata,	"Mereka	telah	menderaku	dan	melarang	orang-orang	untuk	berbicara	denganku."3	9.	Guru	dan	Murid-muridnya	Guru-gurunya;	Said	bin	AI-Musayyib
meriwayatkan	dari	beberapa	perawi	yang	antara	lain;	Abu	Bakar	dengan	hadits	mursal,	Umar	bin	AlKhathab,	Utsman	bin	Affan,	Ati	bin	Abi	Thalib,	Sa'ad	bin	Abi	Waqash,	Hukaim	bin	Hizam,	Ibnu	Abbas,Ibnu	Unar,	lbnu	Amr	bin	Al-Ash,	Ayahnya	Al-Musayyib,	Mua'mmar	bin	Abdullah	bin	Nadhlah,	Abu	Dzar	Al-Ghifari,	Abu	Darda',	Hasan	bin	Tsabit,
ZaidbnTsabit,	Abdullah	binZaid	Al-Mazini,	Utab	bin	Asid,	Ustman	bin	Abi	Al-Ash,	Abu	Tsa'labah	Al-Khusyani,	Abu	Qatadah,	Abu	Musa	Al-Asy'ari,	Abu	Said,	Abu	Hurairah	dan	bahkan	dia	telah	menikahkan	Said	dengan	puterinya,	sayyidah	Aisyah,	Asma'	binti	Umais,	Khaulah	binti	t{ukaim,	Fathimah	binti	Qais,	Ummu	Sulaim,	Ummu	Syarik	dan	Khalaq."a
I	1	r	!	lbid.	Thnbnqat	lbnt	Sn'ad	5	/	128,,Jan	Siynr	A'lnm	An-Nubtlil	1/232.	H	ilvnh,Al-Auliya'	2	/	1272,	dan	S	iyor	A'	lnn	An-Nubaln'	1	/	232.	'I'nhrl=ib	At-Tnhd:ib	1/74-75	26	60	Biograt'i	lJloma	Solnf	Murid-Muridnya:	Al-Hafizh	berkata,	"Mereka	yang	meriwayatkan	dari	said	bin	Al-Musayyib	antara	lain;	puteranya	sendiri	Muhammad,	salim	bin	Abdu[ah
bin	Umar,	Az-Ztthri,Qatadah,	syarik	bin	Abi	Tamar,	Abtt	Az-Zinad,	sulami,	sa,ad	bin	Ibrahim,	Amr	bin	Murrah,	Yahya	bin	said	Al-Anshari,	Dawud	bin	Abi	Hind,	Thariq	bin	Abdirrahman,	Abdul	Hamid	bin	jubair	bin	syu,bah,	Abdul	Khaliq	bin	salamah,	Abdul	Maiid	bin	sahl,	Amr	bin	Muslim	bin	lmarah	bin	Ukaimah,	Abu	Ja'far	AI-Baqir,	Ibnu	Al-Munkadir,
l{asyim	bin	Hasyim	bin	Utbah,	Yunus	bin	Yusuf	dan	Jama'ah'"l	10.	Beberapa	Mutiara	Perkataannya	Dari	Abdullah	bin	Muhammad,	dia	berkata,	"said	bin	Al-Musayyib	telah	memberitahukan	kepada	kami,	dia	berkata,	"seseorang	tidak	akan	pernah	mencapai	kemuliaan	dan	kehormatan	yang	sebanding	dengan	kehormatan	orang	yang	taat	kepada	Allah.
Dan,	seseorang	tidak	akan	terhina	sebagaimana	terhinanya	orang-orang	yang	telah	berbuat	maksiat	kepada	Allah.	Cukuplah	pertolongan	Allah	bagi	seorang	mukmin	ketika	dia	melihat	musuh-musuhnya	telah	berbuat	maksiat	kepada-Nya	(orang-orang	yang	beriman	masih	dijaga-	Nya	untuk	tidak	melakukan	maksiat	seperti	orang-orang	kafir)'"2	Dari
Ibnu	Harmalah,	dia	berkata,	"Said	bin	Al-Musayyib	berkata,	,,)anganlah	kalian	mengaku	sebagai	ahli	membaca	Al-Qur'an	dan	ahli	ibadah,	karena	Allah	adalah	DzatyangMahaagung,	Baik	dan	menyukai	keindahan."3	Dari	Ali	bin	zaid,	dari	said	bin	Al-Musayyib,	dia	berkata,	"Tidak	ada	yang	lebih	mudah	bagi	setan	untuk	menggoda	kecuali	melalui
perempuan."	Kemudian,	said	berkata	kepada	kami	dimana	saat	itu	umurnya	sudah	lanjut	dan	salah	satu	penglihatannya	telah	buta,	sedang	yang	tersisa	pun	sudah	kabur	penglihatarurya	karena	rabun,	"Tidak	ada	sesuatu	pun	yang	lebih	aku	takutkan	daripada	peremPuan."a	Dari	Abdurrahman	bin	Harmalah,	dia	berkata	bahwa	dia	pernah	bertanya
kepada	said	bin	Al-Musayyib,	"Aku	menjumpai	seorang	lelaki	yang	mabuk	karena	perbuatannya	sendiri,	apakah	aku	boleh	untuk	tidak	melaporkannya	kepada	penguasa?"	Dia	menjawab,	"Jika	kamu	bisa	menutupinya	dengan	pakaianmu,	maka	tutupilah."s	\	2	r	a	'	Tdd=ib	At-Tohtlzib	Hilunh	1	/75	llilynh	Al'Anl	ivn'	2	/	761.	Al-Atlitn'2/164.	llilunlt	Al-Aulivo'
2/	l73,,ln	llnbnqnt	lbnu	Sn	nd	5	/	1?7	lbnt	ir,'nrl2	/	l6b,	dil	S	ivnr	A'lan	An-Ntbaln'	4	/	237	Thibnqnt	AtlrTlnbnqat5/134,	S	nid	b	in	Al-Muasay	y	ib	-	P	e	mbe	sar	P	nr	a'I'	n	b	i'	in-	27	Dari	Abu	Isa	Al-Khurasani	dari	Said	bin	Al-Musayyib,	dia	berkata,	"Janganlah	kalian	banyak	berkawan	dengan	orang-orang	zhalim,	kecuali	dalam	hati	kalian	harus
mengingkari	aPa	yang	mereka	lakukan,	agar	amal	dan	perbuatan	kalian	yang	baik	tidak	menjadi	luntur	karenanya."r	Dari	Sufyan	bin	Uyainah,	dia	berkata,	"said	bin	Al-Musayyib	pemah	berkata,	"sesungguhnya	dunia	itu	adalah	sesuatu	yang	hina,	dan	semua	orang	yang	suka	kehinaan	akan	mencarinya.	f)an	yang	lebih	hina	lagi	adalah	jika	oran€t
tersebut	mengambilnya	dengan	cara	yang	tidak	sah,	mengambil	yang	bukan	haknya	dan	menginfakkannya	ke	jalan	yang	tidak	pada	tempatnya."z	11.	Sakit	dan	Meninggalnya	Dari	Abdurrahman	bin	Harmalah,	dia	berkata,	"Aku	menjenguk	Said	bin	Al-Musayyib	di	saat	dia	sedang	sakit	parah.	Saat	itu	dia	sedang	melaksanakan	shalat	zuhur	dengan
berbaring	terlentang	dan	menggunakan	isyarat.	Aku	mendengar	dia	membaca,	"Wa	Asy-Syamsi	wa	Dhuhaha."3	Dari	Abdurrahman	bin	Al-Harits	Al-Makhzumi,	dia	berkata,	"Sakit	yang	diderita	Said	semakin	parah.	LaIu,	Nafi'	bin	jubair	menjenguknya	dan	dilihatnya	dia	sedang	pingsan.	Kemudian	Nafi'berkata,	"Hadapkan	dia	ke	arah	kiblat."	Maka
orang-orang	pun	menghadapkannya	ke	arah	kiblat	dan	tidak	lama	setelah	itu	dia	tersadar.	Setelah	sadai,	Said	bin	Al-Musayyib	bertanya,	"Siapa	yang	memerintahkan	kepada	kalian	untuk	menghadapkan	ranjangku	ke	arah	kiblat.	Apakah	Nafi'?"	Nafi'	menjawab,	"Ya,	Saya."	Lalu	Said	berkata	kepadanya,	"Kalaulah	aku	tidak	berpegang	teguh	pada	kiblat
dan	agamaku,	niscaya	usaha	kalian	untuk	menghadapkanku	ke	arah	kiblat	akan	sia-sia."r	Dari	Yahya	bin	Said,	dia	berkata,	"Ketika	Said	bin	Al-Musayyib	sedang	mengalami	sakaratul	maut,	dia	meninggalkan	warisan	berupa	beberapa	uang	dinar.	Dia	berkata,	"Ya	Allah,	sesungguhnya	Engkau	tahu	bahwa	aku	tidak	meninggalkannya	kecuali	untuk
menjaga	kehormatan	dan	agamaku	(membayar	hutang	atau	pun	perjuangan	Islam)."s	Dari	Abdul	Hakim	bin	Abdullah	bin	Abi	Farwah,	dia	berkata,	"Said	bin	Al-Musayyib	meninggal	dunia	di	Madinah	pada	tahun	94	Hijriyah	pada	masa	I	!	3	a	5	HilvnhAl-Auliln'2/170.	5	/	l1l,	tlanSivnr	A'lnm	An-N	tfinln'	lbid.	Ath-Thnbnqnt	5	/	112	,	dan	Siynr	A'lnm	An-
Nubnla'	lbid.5	/	143,	dan	Siynr	A'lnm	An-Nrbala'	4	/245.	Ath-Thrbnqnt	28	60	Biogrnfi	Lllama	Salaf	4	4	/214.	/244-245.	pemerintahan	Khalifah	Al-Walid	bin	Abdul	Malik'	Pada	saat	meninggal	dunia,	dia	berumtrr	75	tahun.	Tahun	dimana	Said	meninggal	dunia	disebut	sebagai	sannh	Al-['uqnha'	(tahun	bagi	para	ulama	fikih)	karena	pada	saat	itu	banyak
ahli	fikih	yang	meninggal	dunia."l	Para	ulama	fikih	yang	meninggal	dunia	pada	tahun	tersebut	antara	lain;	Abu	Muhammad	Urwah	bin	Az-Zubair,	Abu	Bakar	lbnu	Abdurrahman	bin	Al-Harits	bin	Hisyam	bin	Al-Mughirah	Al-Makhzumi,	Zainal	Abidin	Ali	bin	Al-Husain	Al-Hasyimi	yang	merupakan	pembesar	ulama	dan	ahli	zuhr-rd.	Semoga	Allah
senantiasa	memberikan	rahmat-Nya	kepada	mereka	semLra.	semoga	shalawat	dan	salam	selalu	tercurah	kepada	baginda	Rasulullah	keluarga	dan	para	sahabatnya.	Amin	Ya	Rabbal	Alamin'l*l	ffi,	I	Ath-TlubaqntS/143.	Snid	tt	itr	Al-	Munsayy	ilt'	Pembesar	Para	T	abi'	in'	29	URWAH	BIN	AZ.ZUBAIR	masih	membahas	serial	biografi	edukatif	dari	beberapa
ulama	saraf	r\terkemuka.	Tokoh	kita	kali	ini	adalah	salah	seorang	dari	Imam	bagi	para	tabi'in	dan	merupakan	salah	satu	dari	tujuh	ulama'	fikih	terkemuka	di	Wuu	Madinah.	Urwah	bin	Az-zubair	merupakan	lautan	ilmu	pengetahuan	dan	seorang	Imam	dalam	kesabaran	dan	keyakinan.	Dalam	menjelaskan	kepribadiannya,	Abu	Nu'aim	berkata,	,,Dari
tujuh	ulama	fikih	Madinah	terdapat	seseorang	yang	permintaannya	selaru	dikabulkan,	sanggup	menahan	beban	derita	demi	mendapatkan	ilmu	yang	diinginkannya,	selalu	berusaha	untuk	taat	dan	menahan	cobaan	hingga	dia	pantas	mendapatkan	kehormatan	karenanya.	Dialah	Urwah	bin	Az-Zubair	bin	Al-Awwam,	seorang	mujtahid	yang	seialu
menjalankan	puasa."1	Perkataan	Abu	Nu'aim	"seseorang	yang	permintaannya	selalu	dikabulkan"	maksudnya	adalah	sebagaimana	yang	diriwayatkan	Ibnu	Abi	AzZnad	dari	ayahnya,	dia	berkata,	"Mush'ab,	Abdullah,	Urwah	bin	Az-Zubair	dan	Ibnu	Umar	pernah	berkumpul	di	sebuah	kamar,	mereka	berkata,	"Katakanlah	apa	yang	ingin	kalian	raih!"
Abdullah	berkata,	"Aku	ingin	menjadi	khalifah,"	Urwah	berkata,	"Aku	menginginkan	ilmuku	bermanfaat.,,	Mush'ab	berkata,	"Aku	ingin	menjadi	walikota	Irak	dan	menyatukan	antara	Aisyah	binti	Thalhah	dengan	Sakinah	binti	Al-Husain."	Adapun	Ibnu	Umar,	dia	berkata,	"Aku	menginginkan	ampunan	dari	Allah	t$i!."	Hi.gga	akhirnya	mereka
mendapatkan	apa	yang	mereka	harapkan,	dan	mtrngkin	Ibnu	Umar	juga	telah	diampuni	Allah."2	'1	?	30	HilynhAl-Auliyn'2/'t89.	I{R.	Alru	Nu'aim,	Al-Hilynh2/	176,dmAs-Siynr	karya	Aclz-Dzahabi	4/431	60	Biogrofi	Ulnma	Salaf	Para	pemimpin	kaum	muslimin	adalah	mereka	yang	mempunyai	ilmu	pengetahuan	dan	mau	mengamalkannya,	sabar	dan
mempunyai	keyakinan	kuat.	Inilah	urwah	bin	Az-Zubair	yang	sempat	memperlihatkan	kebijaksanaannya	kepada	bibinya	sayyidah	Aisyah	Ummul	Mukminin	selama	tiga	tahun	sel]elum	meninggalnya	sang	bibi.	Dia	sering	larut	dalam	puasanya,	setiap	malam	rnenialankan	shalat	malam	dengan	membaca	seperempat	Al-Qur'an.	Terkena	luka	pada	kakinya
hingga	harus	diamputasi,	dia	menolak	obat-obatan	yang	bisa	menghilangkan	akal	dan	kesadarannya/	agar	dia	masih	bisa	beribadah	kepada	Tuhannya'	Kemudian	dia	berusaha	melihat	kakinya	yang	telah	terpotong	itu	dalam	sebuah	bak	yang	berisi	air,	lalu	dia	berkata,	"Demi	Allah,	aku	tidak	pemah	menggunakan	kakiku	ini	untuk	melakukan	perbuatan
maksiat	kepada	Allah	hingga	saat	ini."	Salah	seorang	puteranya	yang	berjumlah	tujuh	orang	juga	meninggal	dunia,	meski	begitu	dia	pun	selalu	memuji	kebesaran	Allah	yang	berkenan	mengambil	puteranya	dan	menyisakan	enam	yang	lain.	Allah	juga	mengambil	salah	satu	anggota	tubuhnya	yang	empat	sehingga	tinggal	tiga.	seorang	hamba	akan	diuji
sesuai	dengan	kadar	agamanya.	semoga	Allah	memberikan	rahmat	kepada	para	imam	kita,	memberikan	ampunan	kepada	kita	dan	mereka	semua,	menyatukan	kita	dan	mereka	dalam	surga	Firdaus.	semoga	shalawat	dan	salam	selalu	mengalir	kepada	baginda	Rasulullah,	keluarga	dan	para	sahabatnya.	Dan,	Segala	puji	bagi	Allah	Tuhan	semesta	alam.
1.	Nama,	Kelahiran	dan	Sifat'silatnya	Namanya:	Urwah	bin	Az-Zubair	bin	Al-Awwam	bin	Khuwailid	bin	Asad	bin	Abdul	lJzzabinQushai	Al-Qurasy	Al-Asadi,	Abu	Abdillah	Al-Madani	At-Faqih,	salah	seorang	dari	tujuh	ulama	fikih	Madinah	yang	terkenal.	Kelahirannya:	Khulaifah	berkata,	"Urwah	brn	Az-Ztbair	dilahirkan	pada	tahun	23	HijriYah.	Mush'ab	bin
Abdullah	berkata,	"Dia	dilahirkan	setelah	enam	tahun	sejak	kekhalifahan	Utsman	bin	Affan	Rndhiyatlahtr	Anhu."	Murrah	berkata,	"Dia	dilahirkan	pada	tahun	29	Hiiriyah."l	I	Siynr	A'lnm	A-Nubnln'	l	rl)2	Llnosh	bin	Az-Zubair	3l	Sifat-sifatnya:	Dari	Muhammad	bin	Hilal,	dia	berkata,	,,Aku	melihat	Urwah	sama	sekali	tidak	pernah	memelihara	kumisnya
dan	dia	selalu	memotongnya	dengan	baik."	Dari	Ishaq	hin	Yahya,	dia	berkata,	"Aku	melihat	Urwah	sering	memakai	selendang	yang	berwarna	kekuning-kuningan."1	2.	Sanjungan	Para	Ulama	Terhadapnya	Muhammad	bin	Sa'ad	berkata,	"Urwah	adalah	seorang	yang	dapat	dipercaya,	banyak	meriwayatkan	hadits,	ahli	fikih,	luas	wawasan	keilmuannya,
meyakinkan	dan	dapat	dipercaya."2	Ahmad	bin	Abdullah	Al-'Ajali	berkata,	"Dia	adalah	orang	yang	bersosial	tinggi	dan	mudah	bergaul,	dapat	dipercaya,	seorang	yang	saleh	dan	tidak	pernah	terjebak	dalam	fifnah."3	Dari	Umar	bin	Abdul	Aziz,	dia	berkata,	"Tidak	ada	seorang	pun	yang	lebih	luas	wawasannya	daripada	urwah	bn	Az-Zubair.	Dan	apa	yang
dia	ketahui,	maka	dia	tahu	pula	yang	tidak	diketahuinya	meski	hanya	sedikit."4	Dari	Az-Zrtlwi,	dia	berkata,	"Aku	melihat	Urwah	brn	Az-Zubair	bagaikan	lautan	yang	tidak	keruh	aimya	karena	deru	ombak."	Dari	Hisyam	dia	berkata,	"Demi	Allah,	aku	tidak	pemah	belajar	satu	juz	pun	dari	dua	ribu	juz	hadits	ayahku."s	Dari	Abdurrahman	bin	Humaid	bin
Abdirrahmary	dia	berkata,	,,Aku	masuk	masjid	bersama	ayal'r.	Kemudian	aku	melihat	banyak	orang	mengerumuni	seseorang,	lalu	ayah	berkata,	"Coba	lihat,	siapa	yang	dikerumuni	banyak	orang	itu?"	Lalu	aku	mencoba	melihatnya	dan	temyata	dia	adalah	Urwah	bin	Az-Zubair.	setelah	itu,	aku	memberitahukan	kepada	ayah	dan	aku	sendiri	merasa
heran,	lalu	ayah	mengatakan,	"Wahai	puteraku,	janganlah	kamu	heran,	kamu	telah	melihat	salah	seorang	sahabat	Rasulullah	ffi,	mereka	itu	sedang	bertanya	atau	meminta	fatwa	kepadanya."5	Dari	Sufyan	bin	Uyainah,	dia	berkata,	"Ada	tiga	orang	yang	paling	tahu	tentang	hadits	riwayat	sayyidah	Aisyah	Radhiyattahu	Anha,	mereka	I	?	)	,	1	^	32	j
Tlmbnqnt	lbntSn'nd5/	179.	lbid.	Tohrlzib	Al-Knnnl2/	Ibid.z/77	tbid.2/t7	L5-76.	.	S.iynr	A'lnm	Art-Nubnln'	4/	425.P_ernyatae.Hisyam	ini	sebenamyauntuk	menunjukkanbanyaknyahaditsyang	diketahui	oleh	Urwah	bin	Az-Zubair.	(Edt)	ibid.	60	Biografi	Ulama	Sakf	Umrah	binti	adalah:	Al-Qasim	bin	Muhammad,	urwah	btn	Az-Zttbaitr	dan	Abdurrahman'"1
,,Aku	tidak	melihat	seoranS	Pun	yang	Dari	Abu	Az-Zinad,	dia	berkata,	lebih	banyak	meriwayatkan	syair	dari	Urwah	bin	Az-Zlubair'"	Adz'Dzahabi	berkata,	"Dia	merupakan	orang	yang	kuat	hafalannya	hidup	dan	konsisten,	ahli	fikih	dan	ahli	sirah	(biografi	dan	perjalanan	seseorang).DiatermasukorangpertamayangmenulisbukutentangAl.	Maghazi
(peperangan)."2	Dari	Az-Ztthri,	dia	berkata,	"Aku	pemah	datang	ke	rumah	Urwah	bin	aku	ingin	Az-Zlbair,kemudian	aku	berdiri	lama	di	depan	pintunya.	Kalaupun	aku	tidak	masuk,	dengan	mudah	aku	dapat	memasuki	rumahnya'	namun	masuk	ke	rumahnya	karena	menghormatinya'"3	3.	Kegigihannya	dalam	Mencari	llmu	berkata,	Dari	Abu	Bakar	bin
Abdirrahman	bin	Al-Harits	bin	Hisyam,	dia	orang	tiga	dari	,,sesungguhnya	ilmu	pengetahuan	itu	dimiliki	oleh	salah	satu	menghiasinya,	berikuu	Gang	yang	mempunyai	jabatan	sehingga	ilmu	tersebut	ataudimilikiolehorangyangberagamadimanailmutersebutdapat	mengganggunya,	atau	ilmu	meniadi	budak	Penguasa	sehingga	sang	itu	rela
memuseumkan	ilmunya	(tidak	perduli	dengan	ilmu	yang	ini	dimilikinya).	Dan	tidak	seorang	Pun	yang	lebih	tahu	tentang	tiga	cacat	penguasa	dari	Urwah	bn	Az-Ztbair	dan	Umar	bin	Abdul	Aziz"'a	Dari	Hisyam	dari	ayahnya,	dia	berkata,	"Kamu	telah	melihatku	melakukan	empat	kali	ibadah	haji	(empat	tahun)	sebelum	meninggalnya	Aisyah	RndhiY	allahu
Anha."	Aku-Hisyam-berkata,,,}ikaAisyahmeninggalpadahariini,akutidak	Ayahku	terlalu	menyesalinya	karena	aku	telah	meriwayatkan	hadits	darinya.	pernah	memberitahuku	untuk	mencari	hadits	dari	seorang	Muhajirin,	di	rumahnya,	di	depan	ternyata	dia	telah	meriwayatkan	(hadits	tersebut).	Aku	duduk	sehingga	aku	pun	lalu	datang	menemuinya.
Setelah	sampai	pintunya	dan	menanyakan	tentang	keberadaannya'"s	1	2	'1	5	Tahtlzib	Al'Knrnl2o/8.	TarikhAl-Islam6/426.	Siynr	A'lam	An-Nubala'	4/	432'	lbid.Al426.	TarikhAl-lslofi	6/426.	llrunhbin	Az-Zubair	33	Dari	Qabishah	bin	Dzu'aib,	dia	berkata,	"saat	itu	kami	hidup	di	masa	pemerintahan	Khalifah	Muawiyah.	Di	akhir	masa	pemerintahannya,	pada
suatu	malam	kami	berkumpul	dalam	sebuah	pengajian	di	masjid;	Aku,	Mush'ab	brn	Az-Zubair,	urwah	bn	Az-Zubair,	Abu	Bakar	bin	Abdirrahman	bin	Auf	dan	Ubaidillah	bin	Abdullah	bin	utbah.	Dan	kami	berpisah	pada	siang	harinya.	Aku	pemah	berguru	kepada	Zaid	bin	Tsabit	yang	saat	itu	menjadi	kepala	pengadilan	dan	lembaga	pemberi
fatwa,pengajaran	Al-eur'an	dan	ilmu	Faraidh	di	Madinah	pada	masa	umar	bin	Al-Khathab,	Utsman	bin	Affan	dan	Ali	bin	Abi	rhalib	Ridwanullahi	Ataihim	Ajma'in.Kemudian	aku	dan	Abu	Bakar	bin	Abdirrahman	berguru	kepada	Abu	Hurairah.S.	Sedangkan	urwah	bin	Az-Zubair	telah	lebih	dahulu	berguru	kepada	sayyidah	Aisyah	Radhiyallahu	Anha."l	4.
lbadahnya	Dari	Hammad	bin	Zaid	dari	Hisyam	bin	Urwah,	dia	berkata,	"Sesungguhnya	ayahnya	selalu	melakukan	puasa.,,	Dari	Ali	bin	Al-Mubarak	Al-Hana'i,	dia	berkat4	,,Hisyam	bin	Urwah	telah	memberitahukan	kepada	kami,	dia	berkata	bahwa	sesungguhnya	ayahnya	sering	melakukan	puasa	sepanjang	tahun	kecuali	pada	saat	hari	raya	Idul	Fitri
dan	hari	raya	kurban	(Idul	Adha).	Hingga	ketika	dia	meninggal	pun	tetap	dalam	keadaan	berpuasa."2	Dari	Malik	bin	Anas	dari	Hisyam	bin	Urwah,	dia	berkat4	,,Kami	pemah	berjalan-jalan	dengan	Urwah	brn	Az-Zubair.	Dia	saat	itu	sedang	berpuasa,	akan	tetapi	kami	tetap	makan.	walaupun	begitu	dia	tidak	menyuruh	kami	untuk	melakukan	hal	yang
sama	yaitu	berpuasa	(seperti	dia)	dan	dia	pun	tidak	membatalkan	puasanya."3	Dari	Ibnu	syaudzab,	dia	berkata,	"LJrwah	binAz-Zubair	selalu	membaca	seperempat	Al-Qur'an	dengan	cara	melihat	mushaf	setiap	hari,	dan	bangun	malam	untuk	melakukan	shalat	sunnah	dengan	membaca	seperempat	AlQur'an	juga.	Dia	tidak	pernah	meninggalkan
rutinitasnya	itu	sedikitpun	kecuali	saat	kakinya	harus	diamputasi	karena	dia	menderita	kanker	yang	menyebar	dan	menggerogoti	tubuhnya.	I	2	'	Siyar	A'lam	An-Nubala'	Thabaqat	4/	424.	lbnt	Sa'atli	/78.	lbid.5/780-181.	34	60	Biograli	ulanu	Salaf	Di	saat	musim	dingin,	dia	selalu	memperbarui	dinding	rumahnya	agar	tampak	indah,	kemudian
mengundang	orang-orang	untuk	datang	ke	rumahnya,	menyediakan	mereka	makan	dan	memberikan	oleh-oleh	ketika	pulang."1	Dari	Abdullah	bin	Muhammad	bin	Ubaid,	dia	berkata,	"Ljrwah	bin	Az-	Zubair	tidak	pernah	meninggalkan	dzikirnya	kecuali	pada	malam	saat	kakinya	harus	diamputasi,	dia	berkata	dalam	beberapa	bait	syair	yang	inda[	"Demi
Umurku	yang	berada	di	tangan-Nya	Aku	yakin	bahwa	kakiku	tak	pernah	mengajakku	berbuat	keji	dan	munglur.	Tak	pula	pendengaran	dan	penglihatan,	aknl	dan	pikiranku	Ketahuilah	bahwa	mulai	z.aman	dahulu	tidak	ada	suatu	musibah	pun	yangmenimpaku	Kecuali	telah	menimpa	orang	lain	sebelumku."2	5.	Menjauhi	0rang	lain	dan	Membangun
lstana	Dari	Hisyam	bin	Urwah,	dia	berkata,	"Ketika	Urwah	membangun	rumahnya	dari	batu-batu	akik,	orang-orang	berkata	kepadanya,	"Anda	telah	mengeringkan	(tidak	mau	peduli)	dengan	masjid	Rasulullah."	Mendengar	itu	dia	menjawab,	"sesungguhnya	aku	juga	melihat	masjid-masjid	mereka	kosong	dan	pasar-pasar	sepi.	Hanya	perbuatan
mungkar	dan	kejilah	yang	merajalela."	Di	dalam	rumahnya	yang	terbuat	dari	batu-batu	akik,	Urwah	mengalunkan	sebuah	syair	yang	indah,	Knmi	membangunnya	den	gan	sebaik-baik	bangunan	Dengan	memuji	kepada	Allah	yang	ffienganugerahkan	lepadaku	batu	akik	Knlian	dapat	melihat	mereknyang	memandangnya	dengan	rasa	dengki	dan	irihati
Dengan	jelas	mereka	memandang	dengan	lcesinisan	Hancurlah	orang-orang	yang	memusuhi	Bangunan	ini	akan	membuat	marah	musuh-musuhku	dan	sekaligus	meny	enan	gknn	t	eman-	t	e	m	anku	Semua	orang	aknn	memandangnya	Berjalan	danberteduh	di	dalam	rumah	akik	ini	Ada	yang	mengatakan,	"Ketika	dia	selesai	membangun	rumah	Urwah	bn
Az-Zubair	dan	juga	memperbaiki	saluran	air	ataupun	sumur	di	sekitamy+	dia	mengundang	masyarakat	dan	orang-orang	yang	lewat,	mengajak	mereka	1	2	Siyar	A'lam	An-Nubalo'	4/	426.	HilyahAl-Auliya'2/778.	Urunhbin	Az-Zubair	35	makan	bersama,	sehingga	mereka	berkenan	untuk	mendoakannya	agar	mendapatkan	keberkahan	dari	Allah,	dan
setelah	itu	mereka	pun	lantas	pergi."1	Dari	Abdullah	bin	Hasan,	dia	berkata,	"Ali	bin	Husain	bin	Ali	bin	Abi	Thalib	sering	berbincang-bincang	dengan	Urwah	bin	Az-Zu.bair	setiap	malam	menjelang	subuh	di	belakang	Masjid	Rasulullah	ffi.	Aku	juga	ikut	bersama	mereka	berdua.	Pada	suatu	malam,	kami	memperbincangkan	tentang	keburukan	dan
kezhaliman	yang	dilakukan	Bani	Umayyah.	Akan	tetapi,	keadaan	saat	itu	tidak	memungkinkan	kami	untuk	melakukan	perubahan	(mengingatkan	mereka).	Kemudiary	mereka	memperbincangkan	tentang	ketakutan	mereka	terhadap	adzab	Allah	ffi	yang	akan	menimpa	mereka.	Maka,	Urwah	bin	Az-Zubair	berkata,	"Wahai	Ali,	sesungguhnya	orang	yang
mengucilkan	diri	(tidak	mau	bergaul)	dari	orang-orang	yang	suka	berbuat	kezhaliman,	maka	tentu	Allah	mengetahui	bahwa	penyebabnya	adalah	orang	itu	tidak	menyukai	perbuatan	mereka.	|ika	mereka	melakukan	suatu	perbuatan	tercela	kemudian	Allah	menimpakan	adzab	kepada	mereka,	maka	aku	berharap	orang	tersebut	selamat	dari	musibah
yang	ditimpakan	tersebut	"	Dia	(perawi)	berkat4	"Kemudian	Urwah	bin	Az-Zubar	pulang	ke	rumah	dan	mengisolasi	diri	di	rumah	akiknya	itu."2	6.	Kisah	Kedatanganya	Kepada	Khalilah	Abdul	Malik	Setelah	Kematian	Saudaranya	Ibnu	Uyainah	berkata,	"Ketika	lbrut	Az-Zttbair	terbunuh,	Urwah	bin	AzZubair	pergi	ke	Madinah	dengan	membawa	harta
dan	menitipkannya.	Dia	menghadap	Khalifah	Abdul	Malik	untuk	menyampaikan	berita	itu,	sebelum	sang	khalifah	mendengamya	dari	orang	lain.	Ketika	sampai	di	depan	pintu	istana,	dia	berkata	kepada	penjaga,	"Katakan	kepada	Amirul	Mukminin	bahwa	Abu	Abdillah	ada	di	depan	pintu	istananya."	Penjaga	itu	bertanya,	"Siapa	Abu	Abdillah	itu?"	Dia
berkata,	"Katakan	kepadanya	begini,	begini."	Penjaga	itu	pun	segera	beranjak	menghadap	khalifah	dan	berkata,	"Di	sana	ada	seseorang	yang	baru	saja	1	'7	An-Nfiala'	4/	428	lbnuSa'ndi/787.	Siyar	A'lam	Thnbaqat	36	60	Biografi	Lllama	Salaf	datang	dan	begini-begini	(menceritakan	sifat	dan	ciri-ciri	orang	yang	baru	dilaporkannya)."	Khalifah	berkata,
"Itu	adalah	urwah	bin	Az-Zubait,	izinkan	dia	masuk!"	Ketika	melihatnya,	buru-buru	khalifah	bertanya,	"Bagaimana	keadaan	Abu	Bakar	-maksudnya	Abdullah	btn	Az-Zubair?"	Urwah	menjawab,	"Dia	telah	terbunuh."	Lalu	khalifah	beranjak	turun	dari	tempat	duduknya	dan	bersujud.	Tak	lama	setelah	itu	datanglah	sepucuk	surat	dari	Al-Hajjaj	AtsTsaqafi
(salah	seorang	keturunan	Bani	Umayyuh	y*g	zhalim)	untuk	Abdul	Malik	bin	Marwan	yang	berisi,	"sesungguhnya	Urwah	brn	Az-Ztrbair	telah	keluar	dengan	membawa	banyak	harta."	Dia	(perawi)	berkata,	"Kemudian	sang	khalifah	menyampaikan	isi	surat	Al-Hajjaj	tersebut	kepada	Urwah	sambil	berkata,	"Janganlah	Anda	mengundang	seseorang	hingga
dia	mau	mengeluarkan	pedangnya	dan	mati	sebagai	syahid.,'	Ketika	Urwah	bin	Az-zubair	mendengarnya,	dia	lantas	menulis	surat	untuk	Al-Hajjaj	Ats-Tsaqafi,	"Hendaklah	Anda	berpaling	dari	masalah	ini."l	7.	Kisah	pernikahannya	dengan	Saudah	bintiAbdulah	bin	Umar	Dari	Abu	Al-Aswad	dari	Urwah	btn	Az-Zubair,	dia	berkata,	"Aku	telah	mengajukan
pinangan	kepada	Ibnu	Umar	untuk	puterinya	Saudah.	Pada	saat	itu	kami	sedang	melakukan	thawaf	sehingga	dia	tidak	melayani	pinangan	yang	aku	ajukan	itu.	Ketika	sudah	berada	di	Madinah	setelah	melakukan	thawaf	tadi,	aku	lewat	di	depannya	dan	Ibnu	Umar	bertanya,	"Apakah	kamu	yang	kemarin	menginginkan	Saudah?"	aku	meniawab,	"Ya."
Ibnu	Umar	berkata,	"Kamu	mengatakannya	saat	kita	sedang	melakukan	thawaf,	kita	sedang	menghadirkan	Allah	ffi	dalam	pikiran	dan	hati	kita.	Apakah	kamu	ada	keperluan	dengannya?"	Aku	menjawab,	"Hati-hati	kalau	bicara	(tentang	hal	ini),	jangan	keras-keras."	Ibnu	Umar	berkata,	"wahai	bocah,	undanglah	Abdullah	bin	Abdullah	dan	budaknya
Nafi'."	Urwah	melanjutnya	ceritanya,	"Laht	aku	katakan	,,Apakah	aku	undang	juga	sebagian	keluarga	Az-Zrtbair?"	Ibnu	kepadanya,	Umar	menjawab,	"Tidak	perlu."	Aku	berkata	lagi,	"Budaknya	Khubaib?"	Dia	berkata,	"Itu	lebih	tidak	mungkin	lagi!"	I	Siyar	A,lam	An-Nubala'	4/	432433.	Urunhbin	Az-Zubair	37	Kemudian,	aku	mengundang	mer€ka,	dan
setelah	mereka	datang	Ibnu	Umar	berkata	kepada	mereka	berdua,	"Ini	adalah	Urwah	bin	Abi	Abdullah	dan	kalian	berdua	telah	mengenalnya	dengan	baik.	Dia	telah	mengajukan	pinangan	kepada	puteriku	Saudah	dan	aku	telah	setuju	untuk	menikahkannya	sehingga	dia	boleh	dan	berhak	sebagaimana	layaknya	seorang	muslim	dengan	muslimah	untuk
saling	mempergauli	dengan	baik	atau	menceraikannya	dengan	baik	pula.	Mereka	telah	boleh	melakukan	sesuatu	yang	sebelumnya	dilarang.	Apakah	kamu	menerimanya	wahai	Urwah?"	Aku	menjawab,	"Ya,	aku	menerimartya."	Dia	berkata,	"Semoga	Allah	ilg	memberikan	berkah	pada	pemikahan	kalian	berdua."r	8.	Kesabarannya	Dari	Hisyam	bin
Urwah	dari	ayahnya,	dia	berkata,	"Dia	terkena	penyakit	kangker	pada	kakinya,	dan	seseorang	pernah	berkata	kepadanya,	"Maukah	Anda	aku	panggilkan	tabib?"	Dia	berkata,	"Jika	kamu	berkenan."	Lalu,	sang	tabib	pun	datang	dan	berkata,	"Aku	akan	memberikan	minuman	kepada	Anda	dan	minuman	itu	menghilangkan	kesadaran	Anda	untuk
beberapa	saat."	Mendengar	itu	Urwah	berkata,	"IJrus	saja	dirimu,	aku	tidak	yakin	kalau	ada	seseorang	yang	mau	meminum	suatu	obat	yang	menghilangkan	kesadarannya	sehingga	dia	tidak	ingat	lagi	kepada	Tuhannya."	Dia	(perawi)	berkata,	"Kemudian	sang	tabib	itu	akhimya	memotong	lututnya	sebelah	kiri	dengan	tanpa	obat	bius,	dan	kami	semua
berada	di	sekelilingnya	menyaksikannya.	Hebahya,	dia	tidak	mbngaduh	sedikitpun.	Ketika	kakinya	telah	terpotong,	dia	berkata	"Kalaulah	memang	Engkau	Ya	Allah	telah	mengambil	kakiku,	Engkau	pun	telah	menyisakan	hidup	kepadaku.	Kalaulah	Engkau	memberikan	cobaan	sakit	kepadaku,	Engkau	pun	telah	memberikan	kesembuhannya."	Darr
hebatnya,	pada	malam	itu	juga	dia	tidak	meninggalkan	rutinitasnya	yaitu	melakukan	shalat	malam	dengan	membaca	seperempat	Al-Qur'	nn."z	Dari'Am	bin	Saleh	dari	Hisyam	bin	Urwah	bahwasanya	ayahnya	pergi	menghadap	Khalifah	Al-Walid	bin	Abdul	Malik	bin	Marwan.	Ketika	sampai	di	lembah	Al-Qura,	dia	mendapati	kakinya	terkena	sesuatu	dan
terluka.	Kemudian,	dia	pun	merasakan	sakitnya	semakin	parah.	I	2	lbid.4/432.	Tadzib	Al-Knmol2/2-21.	38	1|Biografilllatnasalaf	Ketika	sampai	di	hadapan	Khalifah	Al-Walid,	dia	(Al-Walid)	berkata,	"Wahai	Abu	Abdillah,	potong	saja	kakimu	itu!"	Urwah	berkata,	"Boleh	saja."	Lalu,	sang	khalifah	memanggilkan	tabib	untuknya.	Tabib	itu	berkata,
"Minumlah	ramuan	yang	mengandung	obat	tidur."	Dia	tidak	mau	melakukannya,	kemudian	dengan	tanpa	obat	bius,	tabib	itu	memotongnya	sampai	sebatas	lutut	dan	tidak	lebih."	Setelah	itu,	Urwah	hanya	mengucapkan,	"Cukup-cukup."	Al-Walid	berkata,	"Aku	sama	sekali	belum	pemah	melihat	orangtua	yang	kesabarannya	seperti	ini."	Pada	saat	dia
melakukan	perialanan	ini,	dia	juga	diterpa	musibahberupa	kematian	puteranya	Muhammad,	-dimana	pada	saat	di	kandang	dia	diserang	keledainya-.	Akan	tetapi,	aku	tidak	mendengar	sepatah	kata	pun	keluar	darinya	mengomentari	berita	duka	ini.	Ketika	telah	sampai	di	lembah	AlQura,	dia	baru	berkata,	[r	r	:;a,*ttt#-ir;i'r,-	"Pada	saatnya	nanti	aknn
datang	kepgda	kalian	para	pemimpin	ynng	mematiknn	shalat."	tbid,7	/L37.	H	ily	ah	Al-	Au	I	iya'	4	/	319.	tbid.4/s20.	S	iynr	A'	lam	An-N	ubala'	4	/	318.	Amir	bin	Syarahil	93	Dalam	kelompok	yang	memerangi	para	Al-Hajjaj	itu	terdapat	beberapa	orang	terkenal	di	antaranya	adalah	Abdurrahman	bin	Al-Asy'ats	bin	Qais	AlKindi;	dia	adalah	orang	terhormat
yang	ditaati	warganya,	kakeknya	masih	saudara	dengan	Abu	Bakar	Ash-Shiddiq,:$.	Mereka	sempat	melakukan	pengePungan	terhadap	Al-Hajjaj	dan	bala	tentaranya	dengan	kekuatan	seratus	ribu	pasukan	atau	lebih,	sehingga	agak	menyulitkan	ruang	gerak	Al-Hajjaj.	Hampir	saja	dia	kehilangan	kekuasaannya.	Seringkali	para	Qura'itu	dapat	memukul
mundur	Al-Hajjaj,	akan	tetapi	pada	akhirnya	bala	tentara	Ibnu	Al-Asy'ats	tercerai	berai	dan	kalah.	Dalam	peperangan	sengit	itu,	korban	banyak	berjatuhan	dari	kedua	belah	pihak.	Para	Qurra'	yang	lari	dan	tertangkap	langsung	dibunuh,	kecuali	jika	orang	itu	mau	mengakui	kekufurannya	(karena	telah	menyerang	Al-Hajjaj),	maka	dia	akan	dibebaskan."
Dari	Mujalid	dari	Asy-Sya'bi,	dia	berkata,	"Ketika	Al-Hajjaj	datang	menemuiku,	dia	menanyakan	sesuatu	hal	kepadaku	hingga	pada	akhimya	dia	tahu	bahwa	aku	adalah	orang	yang	luas	pengetahuannya	dan	merupakan	pemimpin	masyarakat	Asy-Sya'biyin	dan	seluruh	daerah	Hamdan.	Menurutnya,	aku	adalah	orang	penting	dan	berkedudukan	di
masyarakat	setingkat	dengan	Abdurrahman	bin	Al-Asy'ats.	Ketika	para	Qurra'	dari	Kufah	datang	menemuiku,	mereka	berkata,	"Wahai	Abu	Amr	(Asy-Sya'bi),	sesungguhnya	Anda	adalah	pemimpin	para	Qurra'."	Para	Qurra'	itu	terus	saja	merayuku	hingga	akhirnya	aku	ikut	bergabung	keluar	bersama	mereka.	Dalam	keadaan	seperti	itu,	aku	berdiri	di
antara	kedua	pihak	yang	saling	bertikai.	Aku	sebutkan	kepada	mereka	beberapa	cela	yang	memang	dilakukan	Al-Hajjaj	Ats-Tsaqafi	dan	bala	tentaranya.	Kalaulah	Allah	ffi	mengizinkanku	mengalahkan	mereka,	niscaya	dunia	ini	akan	aku	lipat	lebih	kecil	dari	kulit	unta	untuk	membungkusnya.	Selanjutnya	Asy-Sya'bi	berkata,	"Kami	tidak	bisa	tinggal
diam	dalam	kekalahan.	Kernudian	aku	pun	pulang	ke	rumah	dan	mengurung	diri	di	kamar	sampai	sembilan	bulan	lamanya.	orang-orang	mencari	seseorang	yang	siap	pergi	ke	Khurasan	sebagai	utusan	mereka,	lalu	Qutaibah	berdiri	dan	berkata,	"Aku	siap	berangkat	ke	Khurasan."	Kemudian	dia	diangkat	secara	resmi	sebagai	utusan	mereka	ke
Khurasan.	94	60	Biograft	Ulama	Salaf	saat	itu	juga,	banyak	orang	yang	siap	menemani	Qutaibah	ke	Khurasan	agar	dia	selamat	sampai	tujuan.	Tuanku	pun	membelikanku	unta	dan	perbekalan	secukupnya	agar	aku	ikut	rombongan	tersebut	dan	aku	pun	lalu	bergabung	dengan	rombongan	yang	dipimpin	Qutaibah	itu.	Aku	masih	bersamanya	hingga
kami	sampai	ke	Farghanah.	sampai	di	Farghanah	dia	beristirahat	dan	sepertinya	dalam	keadaan	bingung.	Aku	memperhatikannya	beberapa	lama,	kemudian	aku	berkata	kepadanya,	"Wahai	komandan!	Aku	tahu	apa	yang	Anda	butuhkan?"	Dia	berkata,	"Siapa	Anda?"	aku	menjawab,	"Aku	memohon	kepada	Anda,	janganlah	menanyakan	tentang	hal	itu."
Dengan	ucapanku	ini,	dia	pun	paham	bahwa	aku	adalah	orang	yang	lebih	suka	menyembunyikan	identitas	diriku.	Lalu	dia	meminta	pembantunya	untuk	diberikan	secarik	kertas	dan	dia	pun	lalu	menyodorkannya	kepadaku	sambil	berkata,	"Ttrlislah	beberapa	kalimat."	Aku	berkata,	"Komandan,	aku	tidak	memerlukannya."	Aku	lalu	mendiktenya.	Setelah
selesai,	sang	komandan	melihatnya	hingga	selesai	tulisan	pembuka'"	Asy-sya,bi	berkata,	"Kemudian	dia	membawaku	dengan	sebuah	keledai	yang	dihiasi	dengan	kain	sutera.	saat	itu	aku	menjadi	orang	pentingnya	dan	aku	sempat	bersamanya	untuk	makan	malam.	Tiba-tiba,	aku	melihat	urusan	Al-Hajjaj	Ats-Tsaqafi	yang	membawa	surat,	situ	tertulis,
"jika	kamu	melihat	suratku	ini,	maka	sampaikanlah	kepada	di	Amir	Asy-sya,bi.	|ika	kamu	gagal	menyampaikannya,	aku	akan	memotong	kedua	tangan	dan	kakimu,	dan	mengusirmu."	Dia	berkata,	"Lah!	dia	menoleh	kepadaku	dan	berkata,	"Aku	baru	saja	mengenal	Anda,	pergilah	kemana	saja	yang	Anda	inginkan	di	muka	bumi	ini,	demi	Allah,	aku
bersumpah	dengan	segala	sumpah."	Aku	berkata,	"Wahai	komanclan,	sesungguhnya	orang	seperti	aku	ini	tidak	pernah	takut."	Kemudian	dia	berkata,	"Kamu	lebih	tahu'"	Dia	berkata,	"Lahr	dia	dengan	mengutus	beberapa	oran&	mengantarkanku	untuk	bertemu	dengan	Al-Hajjaj	bin	Yusuf	Ats-Tsaqafi,	dia	berkata,	"Jika	kalian	sampai	di	tengah	hutan
(markas	Al-Hajjaj),	rantailah	dia	dan	serahkan	kepada	Al-Haiiai'"	Ketika	aku	telah	mendekati	tempalnya,Ibnu	Muslim	menyambutku,	lalu	dia	berkata,	"wahai	Abu	Amr,	sesungguhnya	aku	tidak	tega	membunuhmu.	Jika	kamu	berada	di	hadapannya,	katakan	begini	dan	begini'"	Amir	bin	Syarahil	95	Ketika	aku	dibawa	menghadap	Al-Hajjaj,	dia	pun	lalu
melihatku	dan	berkata,	"Tidak	ada	sambutan	apapun	kepada	kamu,	kamu	datang	kepadaku	bukan	sebagai	orang	yang	terhormat,	dan	kamu	memang	bukan	orang	yang	dihormati	masyarakat.	Kamu	hanya	sekadar	mengatakan	dan	melakukan	apa	yang	Anda	inginkan,	kemudian	memerangiku.,,	Aku	(Asy-Sya'bi)	hanya	terdiam,	dia	berkata,
,,Berbicaralah.,,	Aku	berkata,	"semoga	Allah	memberikan	kebaikan	kepada	Amirul	Mukminin	(Al-	Hajjaj),	semua	yang	telah	Anda	katakan	benar,	tetapi	kita	telah	banyak	menghabiskan	waktu	bersama,	ketakutan	terbersit	dalam	setiap	diri	kita.	Saat	itu,	kita	bukanlah	orang-orang	yang	baik	dan	bertakwa	dan	tidak	pula	orang	yang	zhalim	dan	kuat.
Inilah	saatnya	Anda	bisa	memberikan	sedikit	harapan	hidup	kepadaku,	dan	terimalah	permintaan	maafku	kepada	Anda."	Al-Hajjaj	menjawab,	"Kami	telah	melakukannya.,,l	Dari	Ubbadah	bin	Musa	dari	Asy-Sya'bi,	dia	berkata,	,,Aku	mempunyai	perjanjian	dengan	Al-Hajjaj,	ketika	aku	telah	sampai	di	depan	istana,	yazid,	bin	Abi	Muslim	menemuiku,	dan
dia	berkata,	"Wahai	Syahi,walaupun	Anda	mempunyai	banyak	ilmu,	namun	itu	semua	tidak	dapat	membantumu	sedikitpun,	ikutilah	keinginan	raja	dengan	mengakui	kesalahan	Anda	(karena	melawan	Al-Hajjaj).	Dengan	berhati-hati	Anda	akan	selamat."	Kemudian	aku	bertemu	dengan	Muhammad	bin	Al-Hajjaj,	dan	benar,	dia	berkata	seperti	yang	telah
dikatakan	Yazid	bin	Abi	Muslim	kepadaku.	Ketika	aku	menemuinya,	dia	berkata,	"Wahai	Sya,bi,	mengapa	kalian	memberontak	kepada	kami?"	Aku	berkata,	"semoga	Allah	memberikan	kebaikan	kepada	sang	raja.	Kami	telah	lama	tinggal	di	rumah,	mengalami	masa-masa	kemarau	dan	tidak	ada	jalan	mencari	rezeki.	Kami	bukanlah	orang-	orang	baik	dan
bertakwa	kepada	Allah	dan	juga	bukan	orang-orang	zhalim	yang	kuat."	Dia	berkata,	"Demi	Allah,	kamu	memang	benar.	Mereka	tidak	mempunyai	alasan	untuk	menyerang	kami	dan	bertemu	kami	(dalam	medan	perang),	hingga	menimbulkan	kerusuhan."	Asy-Sya'bi	selanjutnya	berkata,	"Kemudian	sang	raja	mengalihkan	pembicaraannya	mengenai
warisan,	dia	berkata,	"Apa	pendapatmu	jika	ada	seseorang	mayat	yang	meninggalkan	saudara	perempuan,	ibu	dan	kakek?"	Aku	menjawab,	"Lima	sahabat	Rasulullah	berbeda	pendapat	mengenai	hal	ffi	1	Siytr	A'lam	An-Nfinla'	4/304-305.	96	60	Biografi	Lllama	Salaf	ini.	Mereka	adalah;	utsman	bin	Affan,	ZaidbtnTsabit,	Abdullah	bin	Mas'ud,	Ali	bin	Abi
Thalib	dan	Ibnu	Abbas,	Ridhwanullahi	Alaihim	Aima'in;'	,,	Dia	bertany	a,	Apa	yang	dikatakan	Ibnu	Abbas	tentang	hal	itu?"	aku	,,Dia	memposisikan	kakek	dalam	posisi	ayah,	ibu	mendapat	menjawab,	sepertiga	bagian	sedangkan	saudara	peremPuan	tidak	mendapat	apa-apa."	Al-Hajjaj	melanjutkan	pertanyaannya,	"Lalu	apa	pendapat	Amirul	Mukminin,
maksudnya	Utsman	bin	Affan	i#)?"	aku	menjawab,	"Dia	membaginya	tiga	bagian	sama	rata."	Al-Flaijaj	bertanya	la,],"Laht	apa	po'rdapat	Zaid	bin	Tsabit?"	Aku	menjawab,	"Dia	membagi	sembilan	pembagian,	ibu	mendapat	tiga	bagian,	kakek	mendapat	empat	bagian	dan	saudara	PeremPuan	mendapat	dua	bagian."	Al-Hajjajbertanya	kembali,	"Lalu
bagaimana	pendapat	Ibnu	Mas'ud?"	Aku	menjaw	ab,	"Diamembagi	harta	tersebut	menjadi	enam	bagian;	saudara	perempuan	mendapat	tiga	bagian,	ibu	mendapat	satu	bagian	sedangkan	kakek	mendapat	dua	bagian."	Raja	terlaknat	itu	bertanyalags,	"Lalu	apa	pendapat	Abu	At-TuraD	-bapak	tanah-	(Ali	bin	Abi	Thalib;	mereka	menyebuhrya	dengan	Abu
Turab	karena	benci	terhadapnya)?"	Aku	menjawab,	"Dia	membaginya	menjadi	6bagiad.r;	Saudara	perempuan	mendapat	tiga	bagian,	kakek	mendapat	satu	bagian	dan	ibu	mendapat	dua	bagian."	Al-Hajjaj	lalu	berkata,	"Perintahkan	kepada	hakim	untuk	mengambil	keputusan	berdasarkan	pendapat	utsman	bin	Affan	4[[,."1	6.Sekelumit	Kisah	dan
Peninggalannya	Dari	Amir	bin	Yasaf,	dia	berkata,	"	Asy-lya'bi	berkata	kepadaku,	,,Beberapa	orang	ahli	hadits	datang	ke	rumahku,	kemudian	kami	pergi	bersama.,'	Amir	melanjutkan	ceritanya,	"Lalu	ada	Seseorang	yang	sudah	tua	lewat	di	depan	kami,	sehingga	Asy-Sya'bi	berkata	kepadanya,	"Apa	yang	Anda	lakukan	di	sini?"	orangtua	itu	meniawab,
"Sedang	menambal'"	Dia	berkata,	"Kami	mempunyai	tong	besar,	apakah	Anda	bersedia	menambalnya	untuk	kami?,,	laki-Iaki	tua	itu	berkata,	"|ika	Anda	memberikan	kawat	yang	terbuat	dari	pasir,	pasti	akan	aku	akan	menambalnya."	Mendengar	ifu	AsySya'bi	tertawa	lebar	hingga	terbahak-bahak."2	I	,	HilyahAl-Auliya'	4/325,326.	TadzkirahAl-
HuffazhT/87.	Amir	bin	Syarahil	97	Pengarang	kitab	"Al-Marahfi	Al-Mizah"	(lelucon	dan	tawa)	menyebutkan	beberapa	lelucon	yang	berasal	darinya:	"Ada	seseorang	bertanya	kepada	Asy-Sya'bi	tentang	membasuh	jenggot	"Anda	harus	menyela-nyelanya	dengan	jari-jemari	Anda."	Lelaki	itu	berkata,	"Aku	khawatir	tidak	bisa	membasahinya."	Asy-Sya'bi
berkata,"lTka	Anda	khawatir,	rendam	saja	mulai	tadi	malam."	(saat	berwudhu),	maka	Asy-Sya'bi	menjawab,	Datang	lagi	seseorang	kepadanya	dan	bertanya,	"Bolehkah	seseorang	yang	sedang	memakai	pakaian	ihram	melukai	tubuhnya?"	Dia	berkata,	"Boleh	saja"	Dia	bertanya	lagi,	"Berapa	ukurannya?"	Dia	berkata,	"Hingga	terlihat	putih	tulangnya."
Dia	juga	pemah	ditanya	tentang	memakan	daging	setan,	kemudian	dia	menjawab,	"Kami	mau	juga	memakannya."l	Muhaqqiq	(peneliti)	kitab	tersebut	juga	menyebutkan	cerita	lucu	yang	lain.	Dia	berkata,	"Suatu	ketika	Asy-Sya'bi	masuk	kamar	mandi,	kemudian	dia	melihat	Dawud	Al-Audi	yang	sedang	tak	berbusana	sehingga	dia	terpaksa	menufup
kedua	matanya.	Kemudian	Dawud	berkata	kepadanya,	"Wahai	Amr,	sejak	kapan	kamu	buta?"	Dia	menjawab,	"Sejak	Allah	menyingkap	penutup	tubuhmu."	Seorang	laki-laki	datang	kepadanya	dan	berkata,	"Aku	membeli	seekor	keledai	dengan	cara	kredit.	Aku	telah	memberinya	setengah	dirham,	kemudian	aku	datang	kepada	Anda	untuk	meminta
pendapat."	Asy-Sya'bi	berkata,	"Bayarlah	sisa	setengahnya	dan	kembalilah,	aku	tidak	ingin	berbicara	denganmu."	Ada	juga	yang	bertanya	tentang	nyawa,	"Apakah	nyawa	itu	juga	merasakan	sakit?"	Dia	menjawab,	"Ya,	karena	merasa	berat."	Beberapa	teman	Asy-Sya'bi	berkata,	"Pada	suatu	saat	aku	melewatinya,	lalu	aku	bertanya	kepadanya,
"Bagaimana	tentang	nyawa?"	Dia	berkata,	"Dalam	Sakaraful	Maut."2	Mujalid	berkata	dari	Asy-Sya'bi,	"Pada	suatu	ketika,	saat	aku	sedang	duduk,	tiba-tiba	datang	seorang	pekerja	yang	membawa	tong	besar	lalu	diletakkannya	tong	tersebut.	Kemudian,	dia	menghampiriku	dan	bertanya,	"Andakah	yang	bemama	Asy-Sya'b|?"	aku	menjawab,	"Ya,benar."
1	'z	98	Al-Mnrah	fi	Al-Mimh,	karyaBadrtddin	Abu	Al-Barakat	Al-Arabi	hlm.	39-40.	Akhbar	Al-	Hatnnq	i	w	a	Al-Mutarnajinin,kary	albnul	f	auzi	hlm.	41.	60	Biografi	Ulama	Salaf	Pekerja	tersebut	lalu	berkata,	"Beritahukanlah	kepadaku	tentang	iblis,	apakah	dia	mempunyai	isteri?"	aku	menjawab,"Disana	ada	istana	yang	tidak	bisa	kamu	lihat	"	lalu	aku
bacakan	sebuah	ayat,	[".:.;a*r]	@	.iJ!	0,'i-;')i	;ei:+	'^:litut	,'Patutknh	knmu	mengambil	dia	dan	turunan-turunannya	sebagai	pemimpin	selain	dariPada-Ku."	(Al-Kahfi:	50)	Mendengar	jawaban	tersebut,	pekerja	itu	berkata,	"Akhimya	aku	tahu	isteri'"r	bahwa	iblis	tidak	akan	mempunyai	keturunan	kecuali	jika	mempunyai	7.Guru	dan	Murid'muridnya	Al-
Hafizh	berkata,	"Dia	telah	meriwayatkan	dari	beberapa	orang	di	antaranya;	Ali	bin	Abi	Thalib,	sa'ad	bin	Abi	waqqash,	said	btnzaid,	Zaid	bin	Tsabit,	Qais	bin	sa'ad	bin	ubadah,	Qarzhah	bin	Ka'ab,	Ubadah	bin	Ashshamit,	Abu	Musa	Al-Asy'ari,	Abu	Mas'ud	Al-Anshari,	Abu	Hurairah,	AlMughirah	bin	syu'bah,	Abu	Iuhfah	As-suwa'i,	An-Nu',man	bin	Basyir,
Abu	Tsa'labah	Al-Khusni,	Jarir	bin	Abdullah,	Al-Harits	bin	Malik	bin	Al-Bashra"	Habsyi	bin	Junadah,	Al-Hasan,	Zaid	bin	Arqam,	Adh-Dhahak	bin	Qais,	samurah	bin	Jundub,	Amir	bin	syahr,	Abdullah	bin	Muthi"	Abdullah	bin	Yazid,Al-Khutami,	Abdurrahman	bin	samurah,	Adi	bin	Hatim,'urwah	bin	Al-ja,ad	Al-Bariqi,	Urwah	bin	Mudharris,	AmI	bin	umayyah,
AmI	bin	Huraits,	Imran	bin	Hushain,'Auf	bin	Malik,	'Ayyadh	Al-Asy'ari,	Ka'ab	bin	'Ujrah'	Muhammad	bin	shaifi,	Al-Miqdam	bin	Ma'dikarib,	wabishah	bin	Ma'bad,	Abu	]ubairah	Ibnu	Adh-Dhahak,	Abu	suraihah	Al-Ghifari,	Abu	said	AlKrudri,	Anas	bin	Malik,	sayyidah	Aisyah,	Ummu	Salamah,	Maimunah	binti	Al-Harits,	Asma'bin'umais,	Fathimah	binti	Qais,
Ummu	Hani'binti	Abi	Thalib	dan	beberapa	sahabat	yang	lairy	Ridhwanullahi	Alaihim	Aima'in.	Adapun	guru-gurunya	dari	golongan	Tabi'in	antara	lain;	Al-Harits	AlA'war,	Kharijah	bin	Ash-shalt,	zir	bin	Hubaisy,	sufyan	bin	Al-Lail,	sam'an	bin	Musyaikh,	suwaid	bin	Ghaflah,	syuraih	Al-Qadhi,	syuraih	bin	Hani"	Abdu	Khair	Al-Hamdani,	Abdurrahman	bin	Abi
Laila,	'urwah	bin	A1Mughirah	bin	syu'bah,	'Alqamah	bin	Qais,	Amr	bin	Maimun	Al-Audi,	Masruq	bin	Al-Ajda,,	Muharrir	bin	Abi	Hurairah,	warad	budak	Al-Mughirah,	Abu	Burdah	bin	Abi	Musa	Al-Asy'ari,lJmar,	Thalhah	dan	Ibnu	Mas'ud'2	I	2	Tahdzib	Al-K-amal74/37.	Tahdzib	At-Tatulzib5/57.	Amir	bin	Syarahil	99	Murid-Muridnya:	Al-Hafizh	berkata,,,yang
meriwayatkan	darinya	antara	larn;	Abu	Ishaq	As-subai'i,	said	bin	Amr	bin	Asywa',	Isma'il	bin	Abi	Khalid,	Bayan	bin	Basyar,	Asy'ats	bin	suwar,	Taubah	Al-'Anbari,	Hushain	bin	Abdirrahman,	Dawud	bin	Abi	Hind,	Zubaid	Al-yami,	Zakariabin	Abi	Zaidah,	said	bin	Masruq	Ats-Tsauri,	salamah	bin	Kuhail,	Abu	Ishaq	Asy-syibani,	AlA'masy,	Manshur,	Mughirah,
Sammak	bin	Harb,	Shaleh	bin	Huyai,	Sayar	Abu	Al-Hakam,	Abdullah	bin	Buraidah,	'Ashim	Al-Ahwal,	Abu	Az-Zinad,,	Abdullah	bin	Abi	As-safar,	Ibnu	'Aun,	Abdullah	bin	said	bin	Abjar,	Abu	Hushain	Al-Asadi,	Abu	Farwah	Al-Hamadani,	Umar	bin	Abi	za'idah,	ubaidillah	bin	Abdullah	bin	Utbah,	Firas	bin	yahya	Al-Hamadani,	Fudhail	bin	Amr	Al-Fuqaimi,
Qatadah,	Mujalid	bin	said,	Mutharrif	bin	Tharif,	Manshur	bin	Abdirrahman	Al-Ghadani,	Abu	Hayyan	At-Taimi	dan	beberapa	orang	lainnya."t	8.	Beberapa	Mutiara	Perkataannya	Dalam	kitab	Al-Hikmah,	Abu	Al-Hasan	Al-Madaini	berkata,,,Ad.a	seseorang	yang	bertanya	kepada	Asy-sya'bi,	"Dari	mana	Anda	mendapatkan	ilmu	sebanyak	itu?"	Dia	berkata,
"Tidak	berdiam	diri,	selalu	melakukan	perjalanan	di	pelosok	negeri,	bersabar	seperti	kesabaran	burung	merpati	dan	cepat-cepat	secepat	gagak."	2	Dari	Abu	Syibrimah	dari	Asy-Sya'bi,	diaberkata,	,,Disebut	sebagai	hawa	(nafsu)	karena	dia	menarik	pelakunya."3	Dari	Abu	Al-Jabiah	Al-Farra',	dia	berkata,	,,Asy-Sya'biberkata,	,,Sesuatu	r	yang	ditinggalkan
(didermakan)	seseorang	di	dunia	karena	ikhlas	kepada-Nya,	maka	Allah	akan	memberinya	sesuatu	yang	lebih	baik	di	akhirat	nanti."	Dari	Mujalid	dari	Asya'bi,	dia	berkata,	1'Manusia	telah	bergelut	dengan	agama	dalam	waktu	yang	lama,	hingga	akhimya	agama	itu	hilang,	kemudian	bergelut	dengan	menjaga	kewibawaan	diri	dalam	waktu	yang	lama,
hingga	kewibaan	tersebut	hilang,	kemudian	bergelut	dengan	rasa	malu	dalam	waktu	yang	lama	hingga	rasa	malu	ifu	pun	hilang,	lalu	bergelut	dengan	rasa	suka	dan	takut,	dan	aku	yakin	bahwa	nanti	akan	datang	setelah	itu	sesuatu	yang	lebih	berat	dari	semua	itu."a	I	2	3	a	tbid.5/5&59.	SirahA'lamAn-Nuinla'	4/W.	tbid.4/378.	HilyahAl-Auliya'	4/312.	100
60	Bbgrafi	Llhma	Salaf	Dari	Ibnu	'Ayyasy	dari	Asy-Sya'bi,	dia	berkata,	"Pada	zaman	dahulu,	orang-orang	Arab	mengatakan,	"Jika	sifat	baik	seorang	lelaki	lebih	banyak	dari	sifat	buruknya,	maka	dia	itutah	lelaki	sejati,	jika	seimbang	maka	dia	adalah	lelaki	yang	konsisten.	Akan	tetapi	jika	sifat	buruknya	itu	lebih	banyak	daripada	sifat	baiknya,	maka	dia
adalah	orang	yang	celaka."l	Dari	Mujalid	dari	Asy-Sya'bi,	dia	berkata,	"Aku	pemah	menyaksikan	Syuraih	yang	saat	itu	sedang	didatangi	seorang	wanita	yang	sedang	bertengkar	dengan	seorang	lelaki	sambil	menangis	dan	mengalirkan	air	mata.	Melihat	hal	itu	aku	berkata	,	"WahaiAbu	Umayyah,	aku	yakin	bahwa	wanita	itu	sedang	teraniaya."	Syuraih
berkata,	"Wahai	Sya'bi,	sesungguhnya	saudara	Nabi	Yusuf	juga	pernah	mendatangi	ayah	mereka	di	sore	hari	sambil	menangis."2	Isa	bin	Abi	Isa	Al-Khayyath	dari	Asy-Sya'bi,	dia	berkata	"Sesungguhnya	seseorang	akan	mendapat	ilmu	jika	memiliki	dua	hal	penting,	yaitu;	akal	dan	ibadah.	Jika	seseorang	adalah	seorang	yang	ahli	ibadah	akan	tetapi	tidak
mempunyai	akal,	maka	katakanlah	bahwa	dia	tidak	mendapat	tempat	dengan	mereka	yangberpikir	dan	tidak	akan	mendapatkan	ilmu.	Jika	dia	adalah	orang	yang	mengandalkan	akalnya	dan	tidak	mau	beribadah,	maka	katakanlah	bahwa	ciia	tidak	mendapat	tempat	dengan	mereka	yang	ahti	beribadah	dan	tidak	akan	mendapatkan	ilmu."	Asy-Sya'bi	lalu
berkata,	"Danl	yang	aku	takutkan	pada	saat	ini	adalah	jika	mereka	yang	mencari	ihnu	itu	tidak	mempunyai	salah	satu	dari	keduanya,	tidak	berakal	dan	tidak	beribadah."	Dari	Muhammad	bin	Basyar	atau.Busyair,	dia	berkata,	"Asy-Sya'bi	berkata,	"Takutlah	kalian	dari	para	ulama	yang	zhalim,	dan	orang-orang	bodoh	yang	mengaku	ahli	ibadah,	karena
hal	itu	adalah	sumber	fitnah."	Dari	Dawud	bin	Abi	Hind	dari	Asy-Sya'bi,	dia	berkata,	"Lelaki	itu	ada	tiga	tipe,	yaitu;	lelaki	tulen,	setengah	lelaki	dan	sama	sekali	bukan	lelaki.	Adapun	lelaki	tulen	adalah;	lelaki	yang	memPunyai	pendapat	dan	mau	bermusyawarah.	setengah	lelaki	adalah	lelaki	yang	tidak	mempunyai	pendapat	akan	tetapi	tetap	mau
bermusyawarah.	Dan	yang	sama	sekali	bukan	lelaki	adalah	orang	yang	tidak	mempunyai	pendapat	dan	tidak	mau	bermusyawarah."3	1	'z	3	tbid.4/3t3.	IDid.	hlm.313.	Tahdzib	Al-Kamall4/36.	Amir	bin	Syarahil	101	Dari	Mujalid	dari	Asy-Sya'bi,	dia	berkata,	"sesungguhnya	ilmu	pengetahuan	itu	sangatlah	luas	dan	tidak	dapat	dihitung,	maka	ambillah	yang
paling	baik	darinya."	Dari	Mujalid	dari	Asy-Sya'bi,	dia	berkata,	"Bertetangga	yang	baik	bukanlah	jika	kamu	tidak	pernah	menyakiti	tetanggamu,	akan	tetapi	bertetangga	yang	baik	adalah	yang	selalu	bersabar	menghadapi	sikap	tetangga	yang	menyakitimu."r	9.	Meninggalnya	Al-Haitsam	bin	Adi	dan	Yahya	bin	Bakir	mengatakan	bahwa	dia	meninggal
dunia	pada	tahun	103	Hijriyah.	Yahya	menambahkan	bahwa	dia	meninggal	pada	usia	79	tahun.	Yahya	bin	Mu'in	dan	yang	lain	mengatakanbahwa	dia	meninggal	dunia	pada	tahun	103	atau	10a	Hijriyah.	Imam	Ahmad	bin	Hambal	dari	Yahya	bin	Said	Al-Qaththan,	dia	berkata,	"Dia	meninggal	dunia	tidak	beberapa	lama	sebelum	Al-Hasan,	karena	AlHasan
meninggal	dunia	pada	tahun	110	Hijriyah	menurut	pendapat	yang	paling	kuat."2	Semoga	Allah	ffi	memberikan	rahmat	kepadanya	dengan	rahmat	yang	berlimpah.[,rl	I	'z	lbitl.l4/s&.	lbid.l4/	3940denganringkasan.	102	60	Bbgrafiuhma	Salaf	THAWUS	BIN	KAISAN	saat	ini	kita	\	flasih	bersama	serial	biografi	ulama-ulama	salaf	terkemuka,seorang	yang
IVIU"rru*a	dengan	salah	seorang	imam	para	tabi'in	Yaman,	bijak	dan	kuat	imannya	di	negeri	Yaman.	Dialah	Thawus	bin	Kaisan.	Thawus	termasuk	salah	satu	murid	dari	Ibnu	Dinamakan	Thawus	karena	dia	adalah	salah	seorang	pembesar	Abbas	.$.	para	Qurra'(imam	atau	panutan	dalam	membaca	Al-Qur'an)'	Dia	orang	yang	paling	terkenal	kezuhudan
dan	kewara'annya,	dan	yang	paling	berani	melawan	kezhaliman	Penguasa'	Semoga	Allah	ffi	memberikan	rahmat-Nya	kepada	para	imam	dan	menyatukan	kita	dengan	mereka	di	surga.	semoga	shalawat	dan	salam	bersama	dengan	para	nabi,	Ash-shiddiqin,	para	syuhada'	dan	para	shalihin.	Mereka	itulah	sebaik-baik	teman	di	Hari	Kiamat	nanti,	dan
semoga	shalawat	dan	salam	selalu	tercurah	kepada	sebagai	rahmat	bagi	seru	sekalian	alam.	Rasulullah	ffiya"gdiutus	1.	Namanya,	Kelahiran	dan	SilatnYa	Namanya:	Thawus	bin	Kaisan	Al-Yamani	Al-Humairi,	budak	dari	Buhair	bin	Karisan	Al-Humairi	keturunan	Persia'	Abu	Hatim	bin	Hibban	dan	Abu	Bakar	bin	Manjawaeh	berkata,	"Ibunya	berasal	dari
keturunan	Persia,	sedangkan	ayahnya	dari	Qasith'"	AdayangmengatakanbahwadiabernamaDzakwan,danThawus	hanyalah	julukannYa.	Diriwayatkan	Yahya	bin	Mu'in,	dia	berkata,	"Dia	dipanggil	dengan	(para	sebutan	Thawus	karena	dia	salah	seorang	pembesar	para	Qurra'	Thawusbinlhban	103	pembaca	dan	sekaligus	panutan	dalam	membaca	Ar-
eur'an	dan	suaranya	)	sangat	merdu."l	Kelahirannya:	Adz-Dzahabi	berkata,	"Menurutku	dia	dilahirkan	pada	masa	kekhalifahan	Utsman	bin	Affan	atau	sebelumnya.,,2	$,	sifat-sifatnya:	jarir	bin	Hazim	berkata,	"Aku	pernah	melihat	Thawus	memakai	pacar	berwama	merah	pekat."	Fithr	bin	I(hulaifah	berkat4	,,Thawus	seringmemakai	pacar."	Abdurrahman
bin	Abi	Bakar	Al-Mulayyili	berkata,	"Aku	pemah	melihat	Thawus	dengan	tanda	bekas	sujud	di	antara	kedua	matanya.,,3	2.	Sanjungan	Para	Ulama	Terhadapnya	Hubaib	bin	Asy-Syahid	berkata,	"Aku	berkunjung	ke	rumah	Amr	bin	Dinar	dan	memperbincangkan	tentang	Thawus,	kemudian	dia	berkata,	,,Aku	belum	pemah	melihat	seorang	pun	yang
seperti	Thawus.,,	Dari	Utsman	bin	said,	dia	berkata,	"Aku	pernah	bertanya	kepada	yahya	bin	Mu'in,	"Mana	yang	lebih	Anda	sukai	antara	Thawus	dengan	said	bin	Jubair?"	Dia	berkata,	"Kedua-duanya	adalah	orang	yang	dapat	dipercaya	dan	tidak	bisa	dipilih	karena	sama	baiknya.,,a	'Atha'	bin	Abi	Rabah	dari	Ibnu	Abbas,	dia	berkata,	,,sesungguhnya	aku
yakin	bahwa	Thawus	adalah	salah	seorang	penghuni	surga.,,s	Ibnu	syihab	berkata,	"]ika	kamu	melihat	Thawus,	maka	kamu	akan	tahu	bahwa	dia	bukanlah	tipe	pendusta.,'6	Ibnu	Hibban	berkata,	"Dia	adalah	ahli	ibadah	di	yaman,	ahli	fikih	dan	merupakan	salah	seorang	pembesar	Tabi,in..7	Dari	Ibnu	'Uyainah,	dia	berkata,	,,	AkLr	pernah	bertanya
kepada	ubaidillahbin	Abi	Yazid,	"Dengan	siapa	Anda	menghadap	Ibnu	Abbas?,,	dia	menjawab,	"Bersama	dengan'Atlm'	dan	teman-temannya."	Aku	bertany	a	lagl,	"Kalau	Thawus?"	Dia	menjawab,	"Ifulah,	dia	bersama	dengan	orang-orang	khusus."8	t	Tafulzib	Al-Kuzal	dmgan	ringkas	anl3/357-35g.	?	Siyar	A'lam	3	tbid.s/4.	An-Nubal;'S/38.a	Al-larh	ua	At-
Ta'dil	4	/Bio*aIino2203.	t	A'lam	An-Nubala'	5	/-39	6	Siyar	tbid.I'/42.	?	Ats-Tsiqat4/397.	'	Siyar	A'lam	An-Nubala'5/46.	.	104	60	BiografiUlama	Salaf	Dari	Ibnu	Abi	Nujaih,	dia	berkata,	"Mujahid	pernah	berkata	kepada	Thawus,	"Wahai	Abu	Abdirrahman,	aku	pemah	bermimpi	melihat	Anda	melakukan	shalat	di	Ka'bah,	dan	Rasulull"h	ffi	berada	di	depan
pintunya.	Beliau	berkata	kepada	Anda,	"Bukalah	topengmu	dan	keraskan	bacaanmu."	Thawus	berkata,	"Diamlah,	jangan	sampai	ada	yang	mendengarkan	ceritamu	ini."	Dia	(perawi)	berkata,	"Kemudian	aku	melihatnya	ceria,	maksudnya	senang	dengan	mimpi	yang	aku	ceritakan	itu."l	Memang	kebiasaannya	adalah	memakai	tutup	kepala.	Dari	Hatim
dan	Ibnu	Aynrb	Al-la'h,	dia	berkat4	"Dari	Yunus	bin	Al-Harits,	dia	berkata,	"Aku	pemah	melihat	Thawus	melakukan	shalat	dengan	mengenakan	tufup	kepala."2	Dari	Qais	bin	Ma'ad,	dia	berkata,	"Thawus	dalam	lingkungan	kami	bagaikan	Ibnu	Sirin	dalam	lingkungan	kalian."3	Sufyan	berkata,	"Ibrahim	bin	Maisarah	pemah	bersumpah	kepada	kami,
dengan	menghadap	kiblat,	dia	berkata,	"Demi	Tuhan	pemilik	bangunan	ini,	aku	belum	pemah	melihat	seorang	pun,	baik	yang	mulia	maupun	yang	sederhana	yang	mempunyai	kedudukan	penting	(di	masyarakat)	seperti	Thawus."4	Dari	]a'far	bin	Burqan,	dia	berkata,	"Thawus	pemah	berkata	kepada	kami,	"]anganlah	kamu	menyangka	ada	salah	seorang
dari	kami	yang	paling	benar	dialeknya	(membaca	Al-Qur'an)	daripada	Thawus."s	3.	Kewara'an,	Kezuhudan	dan	Rasa	Takutnya	Kepada	Allah	Dari	Abdullah	bin	Basyar,	dia	berkata,	"Bahwa	Thawus	Al-Yamani	mempunyai	dua	lorong	jalan	menuju	ke	masjid,	satu	jalan	yan$	melewati	pasar,	dan	yang	satunya	lagi.	Dia	berjalan	lewat	yang	satu	dan
kemudian	melewati	yang	lain	pada	hari	berikutnya.	Jika	dia	melewati	jalan	yang	menembus	posir,	dia	banyak	melihat	kepala	(binatang)	yang	dipanggang	dan	dia	pun	tidakbisa	mengantuk	semalaman."	Dari	Sufyan	Ats-Tsauri,	dia	berkata,	"Suatu	ketika	Thawus	duduk	di	rumahnya,	kemudian	ada	yang	menegumya,	dia	berkata,	"Teraniayanya	para	imam
adalah	kerusakan	manusia."6	I	Tlnbaqatlbnr	Sa'ad1/538.	lbitl.s/538.	,'z	tbid.s/ill.	4	TadzibAl-Ktmall3/371.	5	Siyar	A'lamAn-Nubala'	5/46.	6	HilyahAl-Auliya'4/4.	TlnwusbinlQisn	105	Dari	Ibnu	Thawus,	dia	berkata,	"Aku	berkata	kepada	ayah,	,,Aku	ingin	menikahi	seorang	gadis."	Dia	berkata,	"Lihatlah	dulu	dia.,,	Ibnu	Thawus	berkata,	"Kemudian	aku
memakai	pakaian	terbaik	yang	aku	miliki	dan	membersihkan	rambutku,	lalu	aku	menghadapnya.	Ketika	dia	melihatku	dengan	dandangan	seperti	itu,	ayah	berkata,	"Duduklah	dan	jangan	pergi.,,l	Dari	Abdurrazzaq	dia	berkata,	"Aku	pemah	mendengar	An-Nu,man	bin	Az-zubair	Ash-shafani	memberitahukan	bahwa	Muhammad	bin	yusuf	saudara	Al-
Hajjaj	atau	Ayyub	bin	Yahya	diutus	menemui	rhawus	dengan	membawa	uang	700	atau	atau	500	dinar.	Kemudian	utusan	itu	diberi	pengarahan,	"l7ka	Thawus	mengambil	uang	itu	darimu,	maka	Amirul	Mukminin	akan	memberikan	hadiah	pakaian	kepadamu	dan	memperlakukanmu	dengan	lebih	baik."	Abdurrazaq	selanjutnya	berkata,	"fJtusan	itu	pun
berangkat	dan	sampailah	dia	di	rumah	Thawus,	lalu	ufusan	tersebut	berkata,	"wahai	Abu	Abdirrahman,	ini	ada	sedikit	hadiah	yang	dikirimkan	Amirul	Mukminin	kepada	Anda."	Thawus	menjawab,	"Aku	tidak	memerlukan	hadiah	ifu.,,	utusan	khalifah	itu	mengharapkannya	mau	meng,unbil	uang	itu,	akan	tetapi	rhawus	menolaknya	dan	melempamya	ke
lobang	dinding	rumah,lalu	pergi."	Ufusan	ifu	lalu	kembali	dan	berkata	kepada	orang-orang,	"Thawus	telah	mengambilnya,"	sehingga	dia	pun	mendapatkan	pakaian	yang	dijanjikan	khalifah.	Kemudian,	khalifah	mendapat	laporan	dari	para	aludannla	bahwa	temyata	Thawus	tidak	mengambilnya	sehingga	dia	merasa	dikecewakan	dan	berkata,	"Pergilah
kalian	semua	kepadanya	dan	kembalikan	hartaku.,,	Kemudian	utusan	itu	datang	menemui	Thawus	dan	berkata,,,Aku	mencari	harta	yang	telah	dikirimkan	khalifah	kepada	Anda."	Thawus	berkata,	"Aku	tidak	mengambilnya	sedikitpun."	Lalu	utusan	itu	menghadap	khalifah	dan	memberitahukan	berita	yang	sebenamya.	Akhirnya,	mereka	tahu	bahwa
Thawus	benar-benar	tidak	menerimanya,	Khalifah	berkata	kepada	para	ajudannya,	"wahai	kalian	semua/	perintahkan	kepada	utusan	yang	membawa	uang	ifu	untuk	menemui	Thawus	lagi."	1	tbid.4/70.	106	60	BiografiLllama	Salaf	Para	pengawal	itu	lalu	memerintahkan	kepada	utusan	itu	untuk	menemui	Thawus,	dan	akhirnya	dia	pun	samPai	di	rumah
Thawus	dan	berkata,	"Wahai	Abu	Abdirrahman,	aku	datang	kemari	untuk	urusan	harta	yang	telah	aku	bawa-kepada	Anda."	Thawus	berkata,	"Apakah	aku	pemah	membawa	atau	mengambil	sesuatu	darimu?"	sang	utusan	berkata,	"Tidak."	Thawus	berkata,	"Tidakkah	kamu	tahu	dimana	aku	melemparkannya?"	sang	utusan	berkata,	"Ya,	aku	tahu	di
lubang	dinding	itu'"	Thawus	berkata,	"Lihatlah	tempatnya."	Kemudian,	sang	utusan	itu	menjulurkan	tangannya	untuk	mengambil	uang	yang	berada	di	pundi	yang	sudah	dipenuhi	sarang	laba-laba.	Perawi	selanjutnya	berkata,	"Kemudian	utusan	khalifah	itu	pun	mengambilnya	kembali	dan	pergi	membawa	uang	itu	kepada	khalifah."l	Dari	Ayyub,	dia
berkata,	"Seseorang	bertanya	kepada	Thawus	tentang	sesuatu,	kemudian	dia	menghardiknya.	Laki-Iaki	itu	selanjubrya	berkata,	"Dia	ingin	menaruh	tali	di	leherku	dan	menjeratku."2	Dari	Umar	bin	Thawus,	dia	berkata,	"Salah	seorang	pengikut	Khawarij	datang	kepada	ayatg	kemudian	dia	berkata,	"Anda	adalah	saudaraku."	Lalu	ayah	berkata,	"Aku
hanyalah	sebagai	hamba	Allah	dan	semua	muslim	adalah	bersaudara."3	Dari	Abu	Ashim,	dia	berkata,	"sufyan	berkata,	"Ibnu	Sulaiman	bin	Abdul	Malik	datang	menemui	Thawus,	kemudian	dia	duduk	di	dekat	Thawus,	akan	tetapi	Thawus	tidak	mau	menoleh	kepadanya	sedikitpun.	Kemudian	dari	orang	yang	hadir	ada	yang	mengatakan	kepadanya,
"Putera	Khalifah	duduk	di	dekatmu,"	dan	Thawus	pun	tetap	tidak	menoleh	ke	arahnya."	Bahkan,	Thawus	tiba-tiba	berkata,	"Aku	ingin	memberikan	pengertian	bahwa	Allah	mengajarkan	kepada	hamba-Nya	agar	berlaku	zuhud	terhadap	apa	yang	di	tangannya.'	Al-Hafizh	berkata,	"Amr'bin	Dinar	berkata,	"Aku	belum	pemah	melihat
seorangpunyanglebihbisa	menjaga	diri	darikepunyaanoranglain	dari	Thawus."	Ibnu	'Uyainah	berkata,	"Adatiga	orang	yang	selalu	menjauhi	Penguasa,	yaitu;	Abu	Dzarr	pada	masanya,	Thawus	pada	masanya	dan	Ats-Tsauri	pada	masanya."s	I	7	3	'5	lbitl.4/1.4-75.	TnhdzibAl-Kanal13/358.	tbid.tS/369.	lbi.l.l3/372.	Tahdzib	At-Tatulzib5/10.	ThawusbinKaban
107	Dari	Abdurrazzaq	dari	ayahnya,	dia	berkata,	"Suatu	ketika,	Thawus	pemah	melakukan	shalat	pada	pagi	hari	di	musim	dingm	dan	mendung,	tibatiba	Muhammad	bin	Yusuf	Saudara	Al-Hajjaj	atau	Ayyub	bin	Yahya	lewat	di	dekatnya	dengan	para	pengawalnya,	sedangkan	saat	itu	dia	sedang	bersujud.	Dengan	kejamnya	sang	khalifah	memerintahkan
pengawalnya	untuk	melemparkan	tumpukan	pupuk	dan	toga	(baju	ulama	yang	besar)	kepadanya.	Akan	tetapi	dia	tidak	mengangkat	kepalanya	sedikitpun	dari	sujudnya	hingga	dia	menyelesaikannya.	Ketika	salam,	Thawus	baru	melihat-lihat,	ternyata	pupuk	dan	beberapa	benda	lainnya	sedang	menimpanya.	Kemudian	dia	bersihkan	tanpa	mau
memandang	sang	khalifah	yang	zhalim	dan	berlalu	begitu	saja	ke	rumahnya."l	Abdurrahman	bin	Abi	Bakar	Al-Makki	berkata,	"Aku	pemah	melihat	Thawus	dengan	bekas	sujud	di	antara	kedua	matanya."2	4.	lbadahnya	Dari	Dawud	bin	Ibrahim,	dia	berkata,	"Sesungguhnya	ada	seekor	harimau	(sihir)	menghalangi	orang-orang	yang	mau	berangkat	haji
pada	malam	hari	dan	orang-orang	pun	saling	dorong	satu	sama	lainnya.	Ketika	sihir	telah	sima	dari	mereka,	orurng-orang	baru	berani	berjalan	kembali	dengan	saling	berdampingan,	hingga	mereka	sampai	kepada	suatu	tempat	dan	tertidur.	Thawus	yang	berada	di	antara	rombongan	itu	tidak	seperti	mereka,	karena	dia	cepat-cepat	berdiri	dan
melakukan	shalat.	Melihat	hdl	itu	ada	seorang	lelaki	mendekatinya	dan	berkata	kepadanya	"Tidakkah	Anda	tidur,	karena	sesungguhnya	Anda	telah	mendapatkan	keberuntungan	malam	ini!?"	Thawus	menjawab,	"Adakah	seseorang	yang	bisa	menidurkan	sihir."3	Dari	Ibnu	Syaudzab,	dia	berkata,	"Aku	turut	menyaksikan	jenazah	Thawus	di	Makkah	yang
sedang	diusung	pada	tahun	105	Hijriyah.	Mereka	para	pelayat	berkata,	"Semoga	Allah	memberikan	rahmat-Nya	kepada	Abu	Abdirrahman	yang	telah	melaksanakan	ibadah	haji	40	kali."a	I	,	e	a	Siyar	A'lam	An-Nubala'5/47.	tbid.S/u.	HilyahAl-Auliya'	4/14.	SiyarA'lam	An-Nubala'	5/45.	108	50	Biografi	llkma	Salaf	5.	Guru	dan	Murid-muridnya	Guru-
gurunya:	Al-Mizzi	betkata,	"Dia	meriwayatkan	hadits	dari	beberapa	orang,	yaitu;	Jabir	bin	Abdultah,	Hajar	Al-Mudarci,	Ziyad	bin	AlA'jam,	Zaid	bin	Arqam,	Abdullah	bin	Syaddad	bin	Al-Hadi,	Abdullah	bin	Abbas,	Abdultah	bin	umar	bin	Al-I(hathab,	Abdullah	bin	Amr	bin	Al-'Ash,	Mu'adz	bin	]abal,	akan	tetapi	dia	tidak	bertatap	muka	langsung	dengannya,
Abu	Hurairah,	Sayyidah	Aisyah	Rndhiyallahu	Anha,	Ummu	Karaz	AlKa'biyyah	dan	Ummu	Malik	Al-Bahziyyah."1	Dari	Thawus,	Abdul	Malik	bin	Maisarah	berkata,	"Aku	pemah	menemui	50	sahabat	Rasulullah	ffi."2	Murid-muridnya:	Al-Hafizh	berkata,	"\ang	meriwayatkan	darinya	antara	lain;	puteranya	sendiri	Abdullah,	wahab	bin	Munabbih,	sulaiman
AlQaimi,	Sulaiman	Al-Ahwal,	Abrt	Az-Zubair,	Ibrahim	bin	Maisarah,	Hubaib	bin	Abi	Tsabit,	Al-Hakam	Ibnu	utbah,	Al-Hasan	bin	Muslim	bin	Yanaq,	sulaiman	bin	Musa	Ad-Dimasyg	Abdul	Karim	Al-lazari,	Abdul	Karim	Abu	Umayyah,	Abul	Malik	bin	Maisarah,	Amr	bin	Syu'aib,	Amr	bin	Dinar,	Amr	bin	Muslim	Al-Jundi,	Qais	bin	sa'ad	Al-Makki,	Mujahid,
Laits	bin	Abi	salam,	Hisyam	bin	Hujair	dan	masih	banyak	yang	lainnya."3	6.	Beberapa	Mutiara	PerkataannYa	Dari	Aban	Abu	Nujaih	dari	ayahnya,	dia	berkata,	"Sesungguhnya	Thawus	pernah	berkata	kepadanya,	"Wahai	Abu	Nuiaih,	barangsiapa	berkata	(memberi	nasehat)	dan	bertakwa	kepada	Allah	adalah	itu	lebih	baik	daripada	orang	yang	diam	dan
bertakwa	kepada	Allah."4	Dari	Hisyam	bin	Hujair	dari	Thawus,	dia	berkata,	"Ibadah	seorang	pemuda	tidaklah	semPuma	sampai	dia	menikah."s	Dari	Ibrahim	bin	Maisarah,	dia	berkata,	"Thawus	pernah	berkata	kepadaku,	"Hendaklah	kamu	segera	menikah,	atau	aku	katakan	kepadamu	perkataan	Umar	bin	Al-Khathab	kepada	Abu	Az-Zawa'id,	"Yang	bisa



menghalangi	kamu	untuk	tidak	menikah	hanyalah	lemah	(karena	tua	atau	hilang	syahwat)	dan	kezhaliman."6	I	,	'	'3	6	Tahdzib	Al-Kamall3/158.	tbid.slg.	TadzibAt-Tadzib1l9.	HilyahAl-Auliya'	4/5.	tbid.4/6.	lbitl.4/6.	Thmtusbinl(nban	109	Dari	Sufyan,	dia	berkata,	"Aku	pemah	mendengar	Thawus	berkata,	"Tidak	ada	yang	bisa	mengembalikan
(mengingatkan)	seseorang	kepada	agamanya	kecuali	kuburannya."	Dari	Ibnu	Thawus	dari	ayahnya,	dia	berkata,	"Al-Buldil"	adalah	seseorang	yang	kikir	dengan	apa	yang	dia	punya,	dan"Asy-Syuh"	adalahjika	seseorang	menginginkan	apa	yang	ada	di	tangan	orang	lain	dengan	cara	yang	haram,	dan	tidak	mau	Qana'ah	(merasa	cukup	dengan	pemberian
Allah)."l	Dari	Ibnu	Thawus	dari	ayahnya,	dia	berkata,	"Ada	seorang	ayah	yang	mempunyai	empat	orang	anak,	kemudian	dia	jatuh	sakit.	Salah	seorang	dari	anak	itu	berkata	kepada	yang	lain,	"fika	kalian	merawatnya,	maka	kalian	tidak	mendapatkan	warisannya	sedikitpun.	Jika	aku	merawahrya,	maka	aku	tidak	mendapatkan	warisannya	sedikitpun."
Mereka	berkata,	"Rawatlah	dia,	dan	kamu	tidak	berhak	mendapatkan	warisannya	sedikitpun."	Akhirnya,	Anak	tersebut	akhirnya	mau	mengurus	ayahnya	hingga	meninggal	dunia,	dan	rela	tidak	mendapatkan	sedikitpun	dari	warisan	ayahnya.	Dia	(perawi)	berkat4	"Dalam	mimpi	anak	itu	didatangi	beberapa	orang,	lalu	mereka	berkata,	"Pergilah	kamu
ke	tempat	ini	dan	ini,lalu	ambillah	uang	dinar,"	kemudian	dalam	tidumya	itu	dia	bqrkata,	"Apakah	uang	itu	mengandung	berkah?"	mereka	menjawab,	"Tidak	ada."	L00	itu	kepada	isterinya,	kemudian	isterinya	berkata,	"Ambillah,	kita	bisa	mendapatkan	berkahnya	dengan	membeli	pakaian	dari	uang	itu,	namun	dia	Dia	berkata,	"Ketika	waktu	pagi
datang,	dia	menceritakan	mimpinya	pun	menolaknya."	Ketika	malam	tiba,	dia	bermimpi	lagi.	Dalam	mimpinya	itu	dikatakan	kepadanya,	"Datanglah	ke	tempat	ini	dan	ini,	lalu	ambillah	uang	L0	dinar."	Dia	bertanya,	"Apakah	uang	itu	membawa	berkah?"	orang	tersebut	berkata,	"Tidak."	Ketika	pagi,	dia	menceritakan	mimpinya	itu	kepada	isterinya,	dan
isterinya	pun	mengatakan	seperti	apa	yang	dikatakannya	semula/	niunun	dia	pun	menolak	untuk	mengambiLrya.	Pada	malam	ketiga,	dia	bermimpi	lagi,	dan	orang	yang	menemuinya	dalam	mimpinya	itu	berkata,	"Pergilah	ke	tempat	ini	dan	ini,	lalu	ambillah	dari	sana	safu	dinar."	I	ba.4/6.	110	50	Biografi	lJhma	Salaf	Kemudian	dia	berkata,	"Apakah
uang	itu	membawa	berkah?"	orang	tersebut	menjawab,	"Ya."	Perawi	selanjutnya	mengatakan,	"Dia	pun	akhimya	pergi	ke	tempat	itu	dan	mengambibrya.	Setelah	itu,	dia'pergi	ke	pasar,	dan	tiba-tiba	dia	melihat	seorang	lelaki	yang	membawa	dua	ekor	ikan	besar	dan	menanyakan	harganya,	"Berapa	harganya?"	laki-laki	itu	menjawab,	"Satu	dinar."
Perawi	berkata,	"Lalu	dia	membeli	kedua	ikan	itu	dengan	harga	satu	dinar."	Kemudian	dia	pulang	dengan	membawa	kedua	ikan	itu	di	rumah	dan	membelahnya.	Dari	setiap	perut	ikan	itu	terdapat	mutiara	yangbelum	pemah	dilihat	orang	sebelumnya.	Perawi	berkata,	"Kebetulan	sang	raja	sedang	mencari	mutiara	untuk	dibelinya,	dan	sang	raja	tidak
menemukan	mutiara	yang	cocok	kecuali	yang	dimilikinya.	Lalu,	dia	pun	menjual	mutiara	tersebut	dengan	menukamya	emas	seberat	30	bighal."	Ketika	sang	raja	melihat	mutiara	itu,	dia	berkata,	"Mutiara	ini	tidak	layak	dipakai	kecuali	jika	ada	pasangannya,	carilah	Pasangannya,	walaupun	kalian	harus	membayamya	dua	kali	lipat	dari	yang	pertama."
Perawi	berkata,	"Para	pengawal	raja	lalu	datang	menemuinya	kembali	dan	bertanya	kepadanya,	"Apakah	Anda	mempunyai	pasangannya,	kami	akan	membelinya	dengan	harga	dua	kali	lipat	dengan	yang	telah	kami	bayarkan	kepada	Anda?"	dia	berkata,	"Apakah	benar	begit1u?!"	Mereka	berkata,	"Ya."	Kemudian	dia	pun	menjual	mutiara	itu	kepada
mereka	dengan	harga	dua	kali	lipat	dengan	yang	pertama."l	Dari	Ibnu	Thawus	dari	ayahnya,	dia	berkata,"lsa	Alaihi	Assalam	pernah	bertemu	dengan	iblis.	Sang	iblis	talu	berkata,	"Tidakkah	kamu	tahu	bahwa	tidak	ada	musibah	yang	menimpamu	kecuali	telah	ditentukan	Allah	untukmu?"	Isa	menjawab,"Ya."	Iblis	berkata,	"Pecahkan	puncak	gunung	ini,
maka	kamu	akan	dikembalikan,	kemudian	lihat	apakah	kamu	bisa	bertahan	hidup	ataukah	tidak."	Isa	Sf	menjawab,	"sesungguhnya	Allah	berfirnan,	"Tidak	diperkenankan	seorang	hamba	untuk	menguji-Ku,	karena	sesungguhnya	Aku	melakuknn	segala	sesuatu	sesuai	dengan	kehenddk-Ku."	1	HilyahAl-Auliya'	4/7-8.	ThautusbinlGisan	ll7	Dari	Mu'ammar
dari	Az-Ztthr|	dia	berkata,	"Sesungguhnya	seorang	hamba	tidak	diperkenankan	menguji	Tuhannya,	akan	tetapi	Tuhannya-lah	yang	berhak	menguji	hamba-Nya."	Dari	Thawus,	dia	berkata,	"Tidak	ada	suatu	perkataan	yang	diucapkan	hirgg"	rintihan	dalam	sakitnya."l	seorang	anak	Adam	kecuali	pasti	akan	ditanyakan	kepadanya,	Dari	Abdullah	Asy-
Syami,	dia	berkata,	"Aku	ingin	meminta	izin	kepada	Thawus	untuk	menanyakan	tentang	suafu	permasalahan,	tiba-tiba	seorang	kakek	tua	renta	keluar	dari	dalam	rumahnya	menghampiriku.	Awalnya,	Aku	kira	dia	adalahThawus	yang	aku	maksudkan,	kemudian	dia	berkata,	"Tidak,	aku	adalah	puteranya."	Aku	berkata,	"Jika	Anda	adalah	puteranya,
tentunya	ayah	Anda	telah	tua	dan	pikun?"	dia	berkata,	"Anda	bisa	berkata	begitu?	Sesungguhnya	orang	yang	berilmu	tidak	akan	mengalami	pikun."	Abdullah	selanjutnya	berkata,	"Kemudian	aku	masuk,	dan	tiba-tiba	Thawus	berkata	kepadaku,	"Tanyalah	dan	jangan	bertele-tele!	fika	kamu	mau,	maka	kamu	akan	aku	ajari	tentang	Al-Qur'an,	Injil	dan
Taurat	di	sini."	Aku	berkata,	tika	Anda	mengajariku	tentang	semua	itu,	maka	aku	tidak	akan	bertanya	kepada	Anda	tentang	sesuatu	pun."	Dia	berkata,	"Takutlah	kamu	kepada	Allah	seolah-olah	tidak	ada	yang	paling	kamu	takutkan	kecuali	kepada-Nya,	dan	berharaplah	kepada-Nya	sebagaimana	ketakutanmu	kepada-	Nya,	lalu	cintailah	sesamamu
seperti	kamu	mencintai	dirimu	sendiri."2	7.	Meninggalnya	Muhamad	bin	Umar	Al-Waqidi,	Yahya	bin	Al-Qaththan	dan	Al-Haitsam	serta	yang	lain	mengatakan,	"Thawus	meninggal	dunia	pada	tahun	105	Hijriyah."	Ada	yang	mengatakan	bahwa	kematiannya	adalah	pada	hari	Tarwiah	di	bulan	Dzulhijjah.	Khalifah	Hisyam	bin	Abdul	Malik	ikut	menyalati
jenazahnya	dan	setelah	itu	sang	khalifah	juga	melakukan	shalat	atas	meninggalnya	Salim	bin	Abdullah	di	Madinah."3	Dari	Abdurrazzaqdari	ayahnya,	dia	berkata,	"Thawus	meninggal	dunia	di	Makkah,	penduduk	Makkah	tidak	langsung	menyalatinya	hingga	datang	I	SiyarA'lamAn-Nubala'	5/43.	2	lbitl,S/42.	'	Ibid.s/$.	ll2	S|BiografiUbttuSalaf	khalifah
Hisyam	bin	Abdul	Malik	dengan	pengawalnya.	Dia	berkata,	"Sesungguhya	aku	melihat	(bermimpi)	Abdullah	bin	Al-Hasan	bin	Al-Hasan	meletakkan	kasur	di	atas	pundaknya,	lalu	kopiah	yang	berada	di	atasnya	terjatuh,	dan	kain	selendangnya	di	robek-robek	dari	belakang.	Dan,	temyata	dia	meninggal	di	Muzdalifah	atau	di	Mina."r	Adzh-Dzhabai
berkata,	"Thawus	meninggal	di	Makkah	di	musim	haji.	Dan	barangsiapa	yang	mengatakan	bahwa	kuburannya	di	Ba'labak,	maka	sesungguhnya	dia	tidak	tahu	apa	yang	dikatakannya.	Dan	jika	memang	benar	apa	yang	dikatakannya,	mungkin	saja	itu	adalah	kuburan	orang	lain	yang	bernama	Thawus	sebagaimana	ada	orang	yang	mengatakan	bahwa
kuburan	Ubay	adalah	di	Damaskus	Timur,	padahal	orang	itu	sama	sekali	bukanlah	Ubay	bin	Ka'ab.[*]	I	hid.5/4+45.	Thaatusbin	Knisan	173	AI.HASAN	AI.BASHRI	ekarang	kita	bersama	dengan	salah	seorang	yang	mau	mengamalkan	ilmunya	Imam	para	tabi'in,	ucapannya	seperti	ucapan	para	nabi,	mampu	menjiwai	ilmu	dalam	dirinya	sehingga	setiap
kata	yang	diucapkarmya	adalah	hikmah.	Abu	Nu'aim	berkata,	"Di	antara	para	tabi'in	ifu	ada	yang	menjadikan	takut	dan	rasa	sedih	sebagai	teman,	berkawan	dengan	kesusahan	dan	kehidupan	yang	keras	serta	sedikit	tidumya.	Dialah	Abu	Said	Al-Hasan	bin	Abi	Al-Hasan,	seorang	yang	ahli	fikih	dan	zuhud,	tekun	beribadah	dan	dermawan,	sangat
menjauhi	gemerlapnya	dunia	dengan	segala	keindahannya	serta	menjauhi	syahwat	dan	menghalaunya	jauh-jauh	hingga	tidak	kembali."	Adz-Dzhabi	berkata,	"Dia	adalah	seorang	yang	banyak	kebaikannya	dan	baik	seorang	yang	baik	pula	tabiatnya.	Dia	adalah	pelopor	dibidang	hadits,	balaghah,	Al-Qur'an	dan	tafsimya	serta	cabang-cabang	ilmu	yang
lain.	Dia	juga	adalah	imam	bagi	para	mujtahid,	banyak	membaca,	pandai	memberikan	nasehat	dan	peringatan,	mampu	menahan	amarah	dan	ahli	ibadah,	zuhud	dan	jujur	serta	mempunyai	sifat	yang	pemberani."	Dia	adalah	seorang	lelaki	yang	menyenangkan,	berperawakan	ideal,	panjang	umur	dan	dia	banyak	menghabiskan	hidupnya	dalam	pencarian
ilmu	dan	mengamalkannya.	Salah	seorang	puteranya	berkata,	"Ayah	berumur	88	tahun,	Allah	selalu	menjaganya	dari	fitnah	dan	tidak	takut	dengan	fitnah	yang	terjadi	pada	Ibnu	Al-Asy-Ats.	Dia	lebih	senang	menjalani	kehidupan	dengan	kewara'an,	melarang	kaum	muslimin	untuk	bergabung	dengan	kelbmpok	Ibnu	Al-Asy'ats	begitu	juga	dengan
pasukan	Al-Hajjaj	Ats-Tsaqafi,	sehingga	dia	memerintahkan	kepada	semua	kaum	muslimin	untuk	menjauhi	kedua	ll4	60	BiografiLllarna	Salaf	kelompok	tersebut.	Inilah	kewajiban	seorang	muslim	dalam	menghadapi	fitnah.	Dia	melihatbahwa	apa	yang	dilakukan	Al-Hajjaj	Ats-Tsaqafi	merupakan	hukuman	dari	Allah,	walaupun	begitu	dia	melarang	kaum
muslimin	untuk	melakukan	tindakan	anarkis,	memeranginya	dengan	mengangkat	senjata.	Karena,	jika	mereka	mengembalikan	semua	fihrah	yang	terjadi	itu	kepada	Allah,	maka	Allah	akan	berkenan	menghapuskan	kezhaliman	orang-orang	zhalim	itu	dan	memberikan	solusi	yang	terbaik.	Iika	mereka	melakukan	tindakan	anarkis	yang	menyulut
peperangary	maka	usaha	mereka	itu	tidak	akan	menghasilkan	apa-apa	kecuali	ribuan	nyawa	yang	berguguran."	Kaum	muslimin	pastinya	memerlukan	banyak	bacaan	tentang	kehidupan	dan	segala	sesuatu	yang	terjadi	dalam	kehidupan	Imam	Al-Hasan	Al-Bashri	dan	mengambil	manfaat	serta	pelajaran	yang	dapat	diperoleh.	Semoga	shalawat	dan
salam	selalu	tercurah	kepada	baginda	Rasulullah	ffi,	sebagai	Nabi	yang	diutus	sebagai	rahmat	bagi	semesta	alam.	1.	Nama,	Kelahiran	dan	Sifat-sifatnya	Namanya:	Al-Hasan	bin	Abi	Al-Hasan	bemama	Yasar	Al-Bashri	Abu	Said,	budak	Zaid	bin	Tsabit.	Ada	yang	menyebutkan,	"Budak	Jabir	bin	Abdullah."	Yang	lain	mengatakan,	"Budak	Jumail	bin	Quthbah
bin	Amir	bin	Hudaidah."	Selain	itu	ada	yang	mengatakan,	"Budak	Abu	Al-Yasar	sedang	ibunya	adalah	budak	Ummu	Salamah,	isteri	Rasulullah	W."	Dan,	ada	yang	mengatakan	bahwa	Yasar	adalah	ayah	Al-Hasan	dan	Yasar	adalah	seorang	tawanan	dari	Misan.	Kelahirannya:	Al-Hasan	dilahirkan	dua	tahun	sebelum	Khalifah	Umar	bin	Al-I(hathab	4$U
yang	meninggalkan	jabatannya	sebagai	syahid	(karena	pembunuhan)."	Sifat-sifatnya:	Muhammad	bin	Sa'ad	berkata,	"Al-Hasan	adalah	orang	yang	suka	melakukan	shalat	berjamaah,	banyak	ilmu	pengetahuan,	terhormat,	ahli	fikih,	dapat	dipercaya,	pandai	berdebat,	ahli	ibadah,	berperawakan	sempuma,	fasih	berbicara	dan	tampan	mempesona."l	I
TlubaqatlbnuSa'ad7	/157.	Al-Hasan	Al-Bashri	115	Adz-Dzahabi	berkata,	"Dia	adalah	seorang	lelaki	yang	berperawakan	sempuma,	indah	penampilannya	dan	termasuk	dari	golongan	orang-orang	yang	pemberani."	Dari	Al-'Awwam	bin	Hausyab,	dia	berkata,	"Aku	tidak	bisa	menyamakan	Al-Hasan	kecuali	dengan	seorang	nabi."l	Dari	Syu'bah,	dia	berkata,
"Aku	pernah	melihat	Al-Hasan	sedang	memakai	surban	hitam."2	Dari'Ashim	bin	Sayar	Ar-Ruqasyi,	dia	berkata,	"Budak	perempuan	AlHakam	telah	memberitahukan	kepadaku,	dia	berkata,	"Al-Hasan	sering	datang	menemui	Haththan	bin	Abdullah	Ar-Ruqasyi.	Aku	belum	pemah	rnelihat	pemuda	yang	lebih	tampan	wajahnya	dari	Al-Hasan."3	2.
Saniungan	Para	Ulama	Terhadapnya	Dari	Abu	Burdah,	dia	berkata,	"Aku	belum	pemah	melihat	seorang	pun	yang	menyerupai	para	sahabat	Rasulullah	ffi	kecuali	dia."a	Dari	Humaid	bin	Hilal,	dia	berkata,	"Abu	Qatadah	telah	berkata	kepada	kami,	"Patuhilah	(bergurulah	dengan)	orangtua	ini,	karena	aku	belum	pemah	melihat	seorang	pun	yang
menyerupai	pendapat	Umar	bin	ALKhathab	kecuali	dia;'	Dari	Anas	bin	Malik,	dia	berkata,	"Bertanyalah	kepada	Al-Hasan,	karena	dia	orang	yang	kuat	hafalannya,	sedang	kami	terkadang	lupa."s	Dari	Ayyub,	dia	berkata,	"Jika	Al-Hasan	telah	mengucapkan	suatu	perkataan,	sepertinya	mutiaralah	yang	terucap.	Akan	tetapi	perkataan	yang	keluar	dari
kaum	sesudahnya,	bagaikan	muntahan	orang	sakit."6	Ibnu	Sa'ad	berkata,	"Dia	baru	datang	dari	Makkah,	orang-orzrng	pun	menyambutnya	dan	mempersilahkannya	duduk	di	atas	ranjang.	Ketika	mereka	telah	berkumpul	mengelilingSnya,	dia	kemudian	memberikan	ceramah	kepada	mereka.	Di	antara	orang	yang	hadir	dalam	majelisnya	tersebut	adalah
Mujahid,	'Atha',	Thawus,	dan	Amr	bin	Syu'aib.	Mereka	atau	sebagian	mereka	berkata,	"Aku	sama	sekali	belum	pemah	melihat	orang	seperti	dia."7	I	2	,	'5	6	7	Siyar	A'lam	An-Nubah'	4/	572.	Tarildt	Al-lslamT	/5L.	TahdzibAl-Ktmal6/lM.	SiyarA'lamAn-Nubala'	4/572.	tbid.4/573.	tbid.4/sn.	ThabaqatlbnuSa'ad7/158.	116	SOBiografilllanasalaf	Dari	Qatadah,
dia	berkata,	"|ika	ilmu	Al-Hasan	dikumpulkan	dan	dibandingkan	dengan	ilmu	siapapun,	pasti	ilmu	Al-Hasan	lebih	utama,	hanya	saja	jika	dia	menemui	kesulitan,	dia	menulisnya	dan	menanyakannya	kepada	Said	bin	Al-Miisayyib."	Al-Ayyub	As-Sakhtiani	berkata,	"Ada	seorang	yang	duduk	bersama	dengan	Al-Hasan	dan	menanyakan	tiga	perkara
kepadanya,	semua	perkara	yang	ditanyakan	merupakan	wibawa	bagi	Al-Hasan	(karena	bisa	menjawab	dan	memuaskan	sang	penanya)."l	Mu'adz	bin	Mu'adz	berkata,	"Aku	berkata	kepada	Al-Asy'ats,	"Anda	telah	bertemu	dengan	'Atha'	dan	Anda	sedang	memPunyai	persoalan,	tidakkah	Anda	menanyakan	masalah	tersebut	kepadanya?"	Dia	berkata,	"Aku
belum	pernah	bertemu	dengan	seseorang	setelah	Al-Hasan,	kecuali	kecil	dalam	pandanganku	(dari	segi	ilmu	pengetahuannya)."2	Qatadah	berkata,	"Aku	belum	pemah	belajar	dengan	seseorang	yang	ahti	fikih	kecuali	aku	melihat	kelebihan	AI-Hasan	atas	yang	lain."3	Dari	Al-Asy'ats	bin	Sawwar,	dia	berkata,	"Aku	ingin	pergi	ke	Bashrah	menemui	Al-
Hasan,	lalu	aku	menanyakan	tentang	Al-Hasan	terlebih	dahulu	kepada	Asy-Sya'bi.	Aku	bertanya,	"Wahai	Abu	Amr,	sesungguhnya	aku	sangat	berkeinginan	pergi	ke	Bashrah."	Dia	bertanya,	"	Apa	yang	ingrn	kamu	lakukan	di	Bashrah?"	aku	berkata,	"Aku	ingin	bertemu	dengan	Al-Hasan,	beritahukanlah	kepadaku	ciri-cirinya."	Dia	berkata,	"Ya	Baiklah
aku	akan	menyebutkan	ciri-cirinya;	jika	kamu	sudah	berada	di	Bashrah,	masuklah	di	masjid	Bashrah,	lalu	pandangilah	lingkungan	di	sekitarmu	(dalam	masjid);	jika	kamu	menemukan	seorang	lelaki	yang	berada	di	masjid	dan	tidak	ada	orang	lain	sepertinya	atau	kamu	tidak	melihat	yang	menyerupainya,	maka	pastikan	bahwa	itulah	AlHasan."	Al-Asy'ats
berkata,	"Kemudian	aku	masuk	masjid	di	Bashrah,	aku	tidak	menanyakan	kepada	seorangPun	tentang	Al-Hasan	hingga	akhirnya	aku	langsung	duduk	menemuinya	seperti	yang	disebutkan	Asy-Sya'bi."4	Dari	Khalid	bin	Shafwan,	dia	berkata,	"Aku	bertemu	dengan	Maslamah	bin	Abdul	Malik,	dia	berkata,	"Beritahukanlah	kepadaku	tentang	Al-Hasan	I	,	3
1	ThabaqatlbnuSa'ad7	/57.	tbid.	Tadzib	Al-Knmal	6/107.	tbid.6/107.	Al-Hasan	At-Bashi	ll7	salah	seorang	warga	Bashrah."	Aku	berkata,	"Semoga	Allah	S*l	memberikan	kebaikan	kepada	Amirul	Mukminin."	Selanjutnya	aku	berkata,	"Aku	beritahukan	kepada	Anda	bahwa	aku	adalah	tetangganya	yang	dekat,	orang-orang	yang	menghadiri	pengajiannya
sangat	ramai,	antara	perkataan	dan	perbuatannya	tidak	ada	bedanya,	dan	dia	selalu	mengamalkan	apa	yang	dinasehatkanya.	Jika	dia	memerintahkan	kepada	warga	untuk	melakukan	kegiatan	amal,	maka	dia	adalah	orang	pertama	yang	melakukannya.	Jika	dia	melarang	tentang	sesuatu,	pasti	dia	adalah	orang	pertama	yang	meninggalkannya.	Aku
melihat	dia	orang	yang	tidak	banyak	bergantung	kepada	orang	lain	walaupun	banyak	orang	yang	membutuhkan	dirinya."	Maslamah	berkata,	"Wahai	Khalid,	cukuplah,	bagaimana	mungkin	suatu	kaum	tersesat	sedang	orang	seperti	dia	berada	di	antara	mereka?"l	Dari	Al-A'masy,	dia	berkata,	"Al-Hasan	Al-Bashri	adalah	seorang	yang	ahli	dalam	ilmu
hikmah	hingga	dia	sangat	piawai	mengucapkannya.	fika	perkataannya	itu	disebutkan	kepada	Abu	Ja'far	Muhammad	bin	Ali	bin	AlHusain,	maka	Abu	Ja'far	berkata,	"lttt	adalah	perkataan	yang	hampir	mirip	dengan	ucapan	para	nabi."2	3.	lbadah,	Rasa	Takutnya	Kepada	Allah	dan	Kesedihan	yang	Menimpanya	Ibrahim	bin	Isa	Al-Yasykari	berkata,	"Aku
belum	pemah	melihat	seorang	pun	yang	lebih	lama	(bisa	merasakan)	sedih	daripada	Al-Hasan,	aku	melihatnya	sebagai	orang	yang	menjadi	pembicaraan	umum	karena	musibah	yang	menimp	anty	a."	3	As-Sari	bin	Yahya	berkata,	"Al-Hasan	sering	melakukan	puasa	AlBidh	(pada	tanggal	L3,	14	dan	15	di	setiap	bulan	Qamariyah)	,	pada	Asyhur	AlHurum
(bulan-bulan	yang	dihormati;	4	bulan)	dan	di	setiap	hari	Senin	dan	Kamis."a	Dari	Syu'aib,	salah	seorang	teman	Ath-Thayalisi,	dia	berkata,	"Aku	melihat	Al-Hasan	adalah	seorang	yang	sering	membaca	Al-Qur'an	dengan	meneteskan	air	mata	hingga	membasahi	jenggotnya."s	1	'1	3	4	5	TariUtAl-IslamT	/58.	HilyahAl-Auliya'2/147.	Siyar	A'lam	An-
Nubala'4/575.	tbid.4/578.	Thabaqat	lbnu	118	Sa'ad6/175.	60	Biografi	ltlama	Salaf	Dari	Yunus,	dia	berkata,	"Al-Hasan	adalah	orang	yang	selalu	bersedih,	lain	halnya	dengan	Ibnu	Sirin	yang	selalu	penuh	canda	dan	tawa."l	Dari	Mathar	Al-Warraq,	dia	berkata,	"Jabir	bin	Zaid	adalah	seorang	lelaki	warga	Bashrah,	ketiki	Al-Hasan	muncul,lalu	seseorang
datang	kepadanya,	maka	sepertinya	dia	berada	ada	di	akhirat,	karena	Al-Hasan	memberitahukan	apa	yang	dapat	dilihat	dan	benar-benar	nyata."2	Dari	Hisyam	bin	Al-Hasan,	dia	berkata,	"Sesungguhnya	dia	adalah	seorang	mukmin	yang	selalu	sedih	pada	waktu	pagi	dan	sore	hari,	dia	mudah	merasakan	sedih	(karena	Allah)."3	Dari	Muhammad	bin
Jahadah	dari	Al-Hasary	dia	berkata,	"Jika	ilmu	pengetahuan	telah	sirna,	maka	yang	tersish	adalah	berbagai	macam	kemungkaran.	Apabila	ada	seorang	mukmin	yang	tersisa,	maka	dia	akan	bersedih."a	4.	llmu	Pengetahuannya	Qatadah	berkata,	"Al-Hasan	termasuk	orang	yang	paling	tahu	tentang	halal	dan	haram."	Dari	Bakar	bin	Abdulah	Al-Muzani,
dia	berkata,	"Barangsiapa	yang	senang	dan	ingin	melihat	orang	yang	paling	tahu	di	antara	kami,	maka	lihatlah	kepada	Al-Hasan."s	Dari	Abu	Hilal,	dia	berkata,	"Aku	saat	itu	sedang	berada	di	kediaman	Qatadah,	kemudian	berhembus	berita	meninggalnya	Al-Hasan,	lalu	aku	berkata,	"Dia	telah	menyelami	dan	mendalami	ilmu	pengetahuan."	Qatadah
berkata,	"Bahkan	pengetahuan	itu	tumbuh	darinya,	menjiwainya	dan	selalu	menyertainya.	Demi	Allah,	tidak	akan	ada	yang	memusuhinya	kecuali	pendengki."6	Dari	Hajjaj	bin'Arthah,	dia	berkata,	"Aku	pemah	bertanya	kepada	'Atha'	tentang	membacakan	ayat-ayat	AlQur'an	unfuk	ienazah,	dia	berkata,	"Aku	belum	pemah	diajari	dan	belum	pemah
mendengar	bahwa	beliau	ffi	p"ttt"f,	membacakan	Al-Qur'an	kepada	jenazah."	Aku	berkata,	"Sesungguhnya	AlHasan	pemah	berkata,	"Beliau	I	2	3	4	5	u	ffi	membacakannya."'Atha'	berkata,	"Anda	tbid.6/162.	Al-Knmil2/231.	HilyahAl-Auliya'2/733.	Tahtlzib	tbid.z/732.	HilyahAl-Auliya'2/132.	Siyar	A'lam	An-Nubala'	4/	573-574.	Al-Hasan	Al-Bashri	119	harus
mengambil	pendapat	itu,	karena	dialah	imam	yang	besar	dan	berhak	untuk.diikuti."1	Dari	Abu	Said	bin	Al-A'rabi,	dia	berkata,	"Biasanya	kebanyakan	kaum	lelaki	yang	sen:rng	beribadah	di	antara	kami	selalu	mendatangi	Al-Hasan	dan	mendengarkan	ceramahnya,	mereka	begitu	intens	mengikuti	petuahpetuahnya.	Amr	bin	Ubaid	dan	Abdul	Wahid	bin
Zaid	termasuk	di	antara	mereka	yang	selalu	hadir.	Al-Hasan	mempunyai	majelis	pengajian	yang	khusus	di	rumahnya.	Dalam	pengajian	ini,	dia	lebih	banyak	membahas	tema-tema	kezuhudan	dan	ibadah	serta	tentang	ilmu-ilmu	kebathinan	sufi.	Jika	ada	di	antara	para	jamaah	yang	hadir	menanyakan	kepadanya	tentang	selain	tema	di	atas	(politik
misalnya),	maka	dia	akan	menutupnya	dengan	berkata,	"Kita	bersama-sama	membuat	kelompok	ini	bersama	dengan	saudara-sudara	kita	di	sini	hanya	untuk	saling	mengingatkan."	Adapun	pengajiannya	di	masjid,	banyak	membicarakan	tentang	hadits,	fikih,	ilrnu-ilmu	Al-Qur'an,	bahasa	dan	beberapa	cabang	ilmu	lainnya.	Dalam	pengajian	ini,	mungkin
saja	seorang	jamaah	menanyakan	tentang	sufi	dan	yang	lain	dan	pasti	dia	mau	menjawabnya.	Mereka	yang	hadir	terbagi	dalam	beberapa	kelompok;	ada	yang	senang	hadits,	Al-Qur'an	dan	Ilmu	Balaghah,	Al-Badi'	dan	Al-Bayan,	ada	yang	senang	dengan	masalah	keikhlasan	dan	ilmu-ilmu	yang	sifatnya	khusus.	binZaid,	Saleh	AlMariyy,	Syumaith	dan
Abu	Ubaidah	An-Naji,	mereka	ini	terkenal	sebagai	Seperti	Amr	bin	Ubaid,	Abu	Juhaim,	Abdul	Wahid	orang	yang	senang	dengan	llmu	Hal	(ilmu	tentang	ibadah)."2	Dari	Khalid	bin	Rabah,	dia	berkata,	"Sesungguhnya	Anas	bin	Malik	pemah	ditanya	tentang	suatu	permasalahan,	dia	berkata,	"Kalian	sebaiknya	bertanya	kepada	tuan	Al-Hasan."	Dia
melanjutkan	perkataannya,	"Sesungguhnya	kami	telah	mendengar	dan	dia	juga	mendengamya	bersama	kami,	akan	tetapi	dia	masih	tetap	hafal	sedangkan	kami	sudah	lupa."3	Dari	Qatadah,	dia	berkata,	"Kami	mendatangi	Al-Hasan	yang	temyata	dia	sedang	tidur.	Di	atas	kepalanya	terdapat	bungkusan	kain,	lalu	kami	menariknya;	ternyata	isinya	roti
dan	buah-buahan.	Kemudian	kami	memakannya	bersama-sama,	saat	itu	pula	dia	terjaga	dan	melihat	kami	1	2	3	tbid.4/574.	Siyar	A'lam	An-Nfialn'	4/579.	Thabaqat	lbnu	Sa'ad7	120	60	/175.	Biograftlllama	Salaf	makan,	tetapi	dia	malah	senang	dan	tersenyam,	dia	lalu	membaca	sebuah	ayat,	"Atau	di	rumah	kawan-knwanmu,"	(An-Nur:	61),	maka	tidak
ada	dosa	bagi	kalian."l	5.	Al-Hasan	Al-Bashri	dan	Sikapnya	Terhadap	Fitnah	lbnu	Al-Asy'ats	Dalam	peristiwa	tragis	itu,	terlihat	jelas	bahwa	Al-Hasan	Al-Bashri	menentang	penyerbuan	para	Qurra'	bersama	Ibnu	Al-Asy'ats	terhadap	AlHajjaj	Ats-Tsaqafi.	Akan	tetapi,	mereka	bersi-keras	melakukannya,	bahkan	mereka	pun	memaksanya	untuk	ikut
berperang.	Akan	tetapi	dengan	rahmat	dan	kemuliaan-Nya,	Allah	telah	menyelamatkannya	setelah	hampir	saja	dia	terbunuh.	Dan	berikut	ini	sekilas	kisah	tragis	tersebut.	Dari	Sulaiman	bin	Ali	Ar-Rub'i,	dia	berkata,	"Ketika	fitnah	itu	terjadi	fitnah	Ibnu	Al-Asy'ats	yaitu	ketika	mereka	memerangi	Al-Hajjajbin	Yusuf-,	Uqbah	bin	Abdul	Al-Ghafu,	Abu	Al-
Jauza'	dan	Abdullah	bin	Ghalib	berangkat	menemui	Al-Hasan,	mereka	berkata,	"Wahai	Abu	Said,	apa	pendapat	Anda	jika	kita	memerangi	orang	zhalim	ini,	yang	telah	banyak	mengalirkan	darah	dengan	kebathilannya,	mengambil	harta	dengan	cara	yang	tidak	sah,	meninggalkan	shalat	dan	masih	banyak	lagi?"	Dia	(perawi)	berkata,	"Mereka
mengingatkan	kepadanya	tentang	kerusakan	yang	telah	dilakukan	Al-Hajjaj	dengan	bala	tentaranya.	Al-Hasan	berkata,	"Aku	berpendapat,	sebaiknya	kalian	tidak	perlu	memeranginya,	karena	jika	fitnah	yang	dilakukan	Al-Hajjaj	itu	adalah	hukuman	dari	Allah	ffi,	maka	kalian	pun	tidak	akan	dapat	menghalangi	hukuman	A1lah	itu	dengan	pedang	dan
kekuatan	kalian.	Dan,	jika	fihah	AlHajjaj	ini	merupakan	bencana	atau	cobaan,	maka	bersabarlah	hingga	Allah	berkenan	memberikan	keputusan-Nya,	karena	Dialah	Dzat	yang	Maha	bijaksana."	Dia	(perawi)	berkata,	"Mereka	lalu	keluar	dari	hadapan	Al-Hasan	sambil	berkata,	"Kami	mengikuti	pendapat	yang	bisa	menjadi	obat!"	Perawi	berkata,	"Mereka
adalah	orang-orang	Arab."	Perawi	berkata,	"Mereka	pun	lalu	berperang	bersama	Al-Asy'ats,	dan	mereka	semuanya	akhimya	terbunuh."	Dari	Al-Hasan,	dia	berkata,	"jika	orang-orang	yang	telah	mendapat	cobaan	dari	penguasanya	mau	bersabar,	maka	mereka	akan	bisa	keluar	dari	I	lbitl.T/577	Al-Hasan	Al-Bashri	121	cobaan	itu.	Akan	tetapi,	mereka
lebih	senang	menyelesaikannya	dengan	pedang	dan	menggantungkan	penyelesaian	kepadanya	(pemerintah	yang	zhalim).	Demi	Allah,	mereka	sama	sekali	tidak	pemah	lagi	menikmati	hari	yang	lebih	baik."l	Ibnu'Aunberkata,	"Saat	terjadi	Fitnah	Al-Asy'ats	melawan	Al-Hajjaj,	di	saat	orang-orang	(pengikut)	Al-Asy'ats	mengalami	kekalahan,	tentara
AlHajjajberkata,	"Seret	keluar	orangtua	ini	-maksudnya	Al-Hasan-."	Ibnu	Aun	berkata,	"Aku	melihatnya	berada	di	tepi	sungai,	saat	itu	Al-Hasan	memakai	surban	hitam."	Ibnu'Aun	berkata,	"Al-Hajjaj	terlupa	dengan	Al-Hasan,	dan	kesempatan	ini	dimanfaatkan	Al-Hasan	untuk	melarikan	diri	dengan	menceburkan	dirinya	ke	sungai,	hingga	akhirnya	Allah
ffi	berkenan	menyelamatkannya,	setelah	hampir	saja	dia	terbunuh."2	Dari	Salam	bin	Abi	Adz-Dzayyal,	dia	berkata,	"Ada	seorang	lelaki	bertanya	kepada	Al-Hasan,	dia	dan	beberapa	warga	syam	mendengarkarurya,	lelaki	itu	berkata,	"wahai	Abu	said,	apa	pendapat	Anda	tentang	fitnah	seperti	yang	terjadi	pada	Yazid	bin	Al-Mahlab	dan	Ibnu	Al-Asy'ats?"
Dia	berkata,	"|anganlah	kalian	mengikuti	kelompok	yang	satu	dan	juga	kelompok	yang	lain."	Kemudian	lelaki	itu	berkata,	"Wahai	Abu	Said,	apakah	juga	kepada	Amirul	Mukminin?"	dia	berkat	a,	"Ya	tidak	juga	dengan	Amirul	Mukminin"'3	Dari	Abu	'Aun,	dia	berkata,	"Muslim	bin	Yasar	adalah	seorang	yang	lebih	dimuliakan	oleh	penduduk	Bashrah
dibanding	Al-Hasan,	hingga	dia	ikut	bersama	dengan	Ibnu	Al-Asy'ats.	Muslim	memang	tetap	yang	paling	dimuliakan,	hingga	akhirnya	jatuh."a	6.	Guru	dan	Murid-muridnya	Guru-gurunya:	Al-Hafizh	berkata,	"Dia	pemah	melihat	dan	belajar	dari	Ali	bin	Abi	Thalib,	Thalhah,	sayyidah	Aisyah,	Ar-Rabi'binZiad	di	Khurasan	pada	masa	Umayyah,	Ubay	bin
Ka'ab,	Sa'ad	bin	Ubadah,	Umar	bin	AlKhathab	(akan	tetapi	dia	tidak	bertemu	dengan	mereka),	Tsauban,	Ammar	bin	Yasar,	Abu	Hurairah,	Utsman	bin	Abi	Al-Al'Ash,	Ma'qil	bin	Sanan	dan	masih	banyak	lagi	meski	dia	tidak	mendengar	dari	mereka	secara	langsung."s	I	2	3	.	5	Thabaqat	lbnu	Sa'ad7	/	163'164.	tbid.7/t63.	dmganringkasanT	/165.	tbid.7/765.
Tahdzib	Al-Knmal2/231.	IDid.	122	60	Biografi	Ulama	Salaf	Adz-Dzahabi	berkata,	"Dia	banyak	meriwayatkan	dari	Imran	bin	Hushain,	Al-Mughirah	bin	Syu'bah,	Abdurrahman	bin	Samurah,	Abu	Bakrah,	An-Nu'man	bin	Basyir,	|undub	bin	Abdullah,	Samurah	bin	]undub,	Ibnu	Abbas,	Ibnu	Mar,	Jabir,	Amr	bin	Tsa'lab,	Abdullah	bin	Amr,	Ma'qil	bin	Yasar,
Abu	Hurairah,	Al-Aswad	Surai',	Anas	bin	Malik	dan	beberapa	sahabat	dan	tabi'in	seperti	Al-Ahnaf	bin	Qais	dan	Haththan	Ar-Ruqasyi."1	Murid-muridnya:	Al-Hafizh	berkata,	"Di	antara	orang-orang	yang	meriwayatkan	darinya	antara	lain;	"Humaid	Ath-Thawil,	Yazid	bin	Abi	Maryam,	Ayyub,	Watadah,	'Auf	Al-A'rabi,	Bakar	bin	Abdullah	Al-Muzni,	Jarir	bin
Hazim,	Abu	Al-Asyhab,	Ar-Rabi'bin	Subaih,	Said	Al-|ariri,	Sa'ad	bin	Ibrahim	bin	Abdirrahman	bin	'Auf,	Sammak	bin	Harb,	Syaiban	An-Nahwi,	Ibnu	'Aun,	Khalid	Al-Hadzdza',	'Atha'	bin	As-Sa'ib,	Utsman	bin	Al-Bati,	Qurrah	bin	Khalid,	Mubarak	bin	Fadhalah,	Ma'bad	bin	Hilal	dan	yang	lain.	Dan,	yang	paling	akhir	adalah;	Yazid	bin	Ibrahim	At-Tustari,
Mu'awiyah	bin	Abdul	Karim	Ats-Tsaqafi	yang	terkenal	dengan	sebutan	Adh-Dha'a1."2	7.	Beberapa	Mutiara	Perkataannya	Dari	Imran	bin	Khalid,	dia	berkata,	"Al-Hasan	berkata,	"Sesungguhnya	seorang	mukmin	akan	bersedih	pada	waktu	pagi	dan	sore	hari,	dan	tidak	ada	yang	lain	selain	itu,	karena	seorang	mukmin	itu	berada	di	antara	dua	ketakutan
(kekhawatiran);	antara	dosa	yang	telah	lalu;	dia	tidak	tahu	apa	yang	akan	dilakukan	Allah	terhadap	dosa-dosa	itu	dengan	umur	yang	masih	tersisa	dan	dia	juga	tidak	tahu	apa	yang	akan	menimpanya	nanti."3	Dari	Imran	Al-Qashir,	dia	berkata,	"Aku	pemah	bertanya	kepada	A1Hasan	tentang	sesuatu,	aku	berkata,	"Sesungguhnya	Pata	ahli	fikih	berkata,
"Begini-begini."	Dia	berkata,	"Apakah	kamu	memang	benar-benar	melihat	seorang	ahli	fikih	dengan	kedua	matamu?	seseorang	bisa	disebut	ahli	fikih	adalah	dia	yang	zuhud	di	dunia	memPunyai	pandangan	luas	dan	mendalam	dalam	agamanya	(menyelami	permasalahan)	dan	selalu	berusaha	mendekatkan	diri	kepada	Allah	dengan	meningkatkan
ibadah	kepada-Nya."a	Dari	Thalhah	bin	Shubaih	dari	Al-Hasan,	dia	berkata,	"Seorang	mukmin	(sejati)	adalah	yang	mengetahui	apa	yang	difirmakan	Allah	dengan	sebenar-	I	z	3	1	Siyar	A'lam	An-Nubala'	4/575.	Tahdzib	Al-Kamal2/237.	HilyahAl-Auliya'2/132.	tbid.2/r49	Al-Hasan	Al-Bashri	123	benarnya,	yang	berusaha	untuk	melakukan	perbuatan	yang
baik	dan	selalu	takut	kepada-Nya.	Jika	dia	menyedekahkan	hartanya	walaupun	seberat	gunun&	dia	akan	tetap	merahasiakannya,	dia	tidak	bisa	merasa	sebagai	orang	yang	baik	dan	saleh	kecuali	hanya	akan	menambah	kejauhannya	dengan	Allah,	dan	dia	berkata,	"Aku	tidak	mungkin	selamat	(dari	siksa	Allah).	Sedangkan	orang	yang	Munafik	akan
berkata,	"Kelompok	dan	dosa	manusia	memang	banyak,	dan	pasti	Tuhan	akan	mengampuniku,	tidak	mengapa	bagiku	untuk	tidak	melakukan	perbuatan	baik	dengan	mengharap	ampunanNya."'	Dari	Hisyam	bin	Hisan,	dia	berkata,	"Aku	pemah	mendengar	Al-Hasan	bersumpah	atas	nama	Allah,	"Tidak	ada	seorang	pun	yang	mengagungkan	harta	kecuali
Allah	akan	memperhinakannya."2	Dari	Hazm	bin	Abi	Hazm,	dia	berkata,	"	Akl	pemah	mendengar	AlHasan	berkata,	"Berhati-hatilah	dari	dua	teman;	Dinar	dan	Dirham.	Kedua-	duanya	tidak	akan	memberikan	manfaat	apapun	kepadamu	hingga	kamu	meninggalkannya."3	Dari	Abu	Ubaidah	An-Naji	dari	Al-Hasan,	dia	berkata,	"Wahai	anak	Adam,
menjauhi	kesalahan	dan	dosa	itu	lebih	mudah	bagi	kalian	daripada	bertaubat.	Karena	tidak	ada	yang	menjamin	bahwa	ketika	kalian	banyak	berdosa,	pintu	taubat	tidak	akan	ditutup,	karena	kalian	tidak	sedang	dalam	uji	coba	laborat."a	Dari	Zuraik	bin	Abi	Zuraik,	dia	berkata,	"	Akt)	pemah	mendengar	AlHasan	berkata,	"Sesungguhnya	jika	fitnah	yang
terjadi	ini	dihadapi,	maka	setiap	orang	yang	berilmu	pasti	akan	mengetahuinya,	dan	jika	fitnah	itu	ditinggalkan	maka	setiap	orang	bodoh	akan	mengetahuinya."s	Dari	Imarah,	dia	berkata,	"Aku	sedang	duduk	bersama	Al-Hasan,	kemudian	Farqad	datang	menghampiri	kami	sambil	memakan	makanan	yang	bercampur	(seperti	Sandwich),	dia	berkata,
"Kemarilah,	kita	makan	bersama!"	dan	berkata,	"	Akn	khawatir	jika	tidak	bisa	menyukurinya."	"Kamu	bisa	berterima	kasih	kepada	air	yang	dingin."	Sahut	Al-Hasan.5	t	tbid.2/753.	Siyar	A'lam	3	1	An-Nrfialt'	4	/	576	Ibid.4/576.	tbid.4/578.	5	Thabaqat	lbnu	Sa'ad7	5	tbid.7	124	/166.	/776.	6OBiografilllamasalaf	8.	Meninggalnya	Dari	Abdul	Wahid	bin
Maimun,	budak	'Urwah	bin	Az-Zubair,	dia	berkata,	"Ada	seorang	lelaki	berkata	kepada	Ibnu	Sirin,	"Aku	bermimpi	melihat	burung	meniengkeram	Al-Hasan	dan	tongkatnya	di	masjid."	Kemudian	Ibnu	Sirin	berkata,	"Jika	mimpi	yang	kamu	katakan	itu	benar,	maka	Al-Hasan	akan	meninggal	dunia."	Dia	berkata,"Tidakberapa	lama	kemudian,	Al-Hasan
meninggal	dunia."l	Dari	Yunus,	dia	berkata,	"Ketika	kematian	menjemput	Al-Hasan,	puteranya	berkata,	"Wahai	ayah,	kami	lihat	Anda	bersedih,	apakah	Anda	melihat	sesuatu?"	Dia	berkata,	"IttJ	adalah	jiwa	yang	belum	pernah	mengalaminya	(kematian)."	Hisyam	berkata,	"Kami	sedang	berada	di	rumah	Muhammad	pada	sore	hari	Kamis,	kemudian
setelah	waktu	Ashar,	seorang	lelaki	datang,	dia	berkata,	"Al-Hasan	meninggal	dunia."	Lalu	Muhammad	mengucaPkan	bela	sungkawanya,	wajahnya	berubah	dan	tidak	mau	berbicara	sedikitpury	dia	tidak	mau	berbicara	hingga	terbit	matahari	esok	hari,	sehingga	orang-orang	yang	melihatnya	tertegun	dan	kagum	kepadanya	atas	dukanyayang	sangat
mendalam."	Adz-Dzahabi	berkata,	"Muhammad	bin	Sirin	hidup	L00	hari	setelah	meninggalnya	Al-Hasan."	Abdullah	bin	Al-Hasan	berkata,	"sesungguhnya	ayahnya	meninggal	pada	umur	88	tahun."	Adz-Dzahabi	berkata,	"Dia	meninggal	dunia	pada	awal	bulan	Rajab,	yaitu	tahun	110	Hijriyah.	Jenazahnya	banyak	dita'ziyahi	masyarakat	yang	mau
menyaksikan	dan	memberi	penghormatan	terakhir	kepadanya;	dengan	melakukan	shalat	jenazah	seusai	shalat	|um'at	di	Bashrah.	Kemudian	diusung	banyak	orang	dan	berdesak-desakan	hingga	waktu	shalat	Ashar	pun	tidak	bisa	dilaksanakan	di	masjid	fami'	(karena	banyaknya	orang)."	Ada	yang	meriwayatkan	bahwa	Al-Hasan	pingsan	lalu	sadar
kembali,	dan	berkata,	"Kalian	semua	telah	mengingatkanku	tentang	surga/	Pancaran	air	dan	tempat	yang	mulia."	Semoga	Allah	memberikan	rahmat-Nya	yang	luas	kepadanya,	dan	menyatukan	kita	dengannya	di	surga	nanti.	1	lbitl.T/774.	Al-Hasan	Al-Bashi	125	MUHAMMAD	BIN	SIRIN	aat	ini	kita	bersama	dengan	seorang	ulama	dari	beberapa	ulama
salaf	yang	mulia,	seorang	imam	dari	para	tabi'in,	dialah	Muhammad	bin	Sirin,	imam	orang-orang	yang	wira'i	dan	ahli	dalam	menafsirkan	mimpi'	Abu	Nu'aim	berkata,	"Di	antara	para	tabi'in	ada	seorang	yang	mempunyai	akal	yang	brilian,	wira'i,	suka	memberi	makan	tamu-tamunya,	menghormati	orang-orang	yang	mau	mengesakan	Atlah	dan	mengakui
dosadosanya.	Dia	adalah	seorang	yang	dapat	dipercaya,	pandai	menjaga	diri,	sering	bangun	malam	dan	menangis	dalam	shalatnya,	suka	berpetualang	dan	murah	senyum.	Dialah	Abu	Bakar	Muhammad	bin	sirin,	orang	yang	sering	melakukan	puasa	Dawud	(sehari	berpuasa	dan	sehari	berbuka	(tidak	berpuasa))."1	Muhammad	bin	]arir	Ath-Thabari
berkata,	"Ibnu	sirin	adalah	seoran8	ahli	fikih,	banyak	ilmu,	banyak	meriwayatkan	hadits,	diakui	oleh	kalangan	intelektual	dan	dia	adalah	Hujjah	(yang	bisa	dijadikan	rujukan	dalam	menetapkan	hukum)	bagi	kaum	muslimin."2	semua	keutamaan	dan	kemuliaan	ada	dalam	diri	sang	Imam	ini.	Dia	mempunyai	kehormatan	dan	kedudukan	tinggi,	sebagai
pemimpin	kaum	wira'i,berhati-hati	dalam	agama	danberusaha	untuk	selalu	berijtihad	dalam	menjaga	ketaatannya	kepada	Tuhan	semesta	alam'	Di	samping	itu,	dia	adalah	kumpulan	ilmu-ilmu	pengetahuan,	dia	termasuk	salah	seorang	dari	tujuh	Tabi'in	yang	pating	terpercaya,	dan	seorang	yang	ahli	dalam	menafsirkan	mimpi	sebagai	suatu	anrrgerah
yang	diberikan	Allah	I	,	ffi	kepadanya.	Siyar	A'latn	An-Nubala'	4/61.	tbid.4/67.	126	60	BiografiUlama	Salaf	Dan,	sesungguhnya	Allah	Dzat	yang	Maha	Agung	lagi	Maha	Mulia,	kami	meminta	kepada	Allah	agar	berkenan	memberikan	manfaat	kepada	kita	dengan	mempelajari	ilmu-ilmu	yang	mereka	miliki	dan	menyatukan	kita	dengan	mereka	dalamiurga
sebagai	tempat	kenikmatan'	Dan,	Allah	memberikan	petunjuk	jalan	yang	benar	kepada	orang-orang	yang	dikehendaki-Nya."	1.	Nama,	Kelahiran	dan	Sifal-sifatnya	Namanya:	Muhammad	bin	Sirin	Al-Anshari	Abu	Bakar	bin	Abi	Umrah	Al-Bashri,	saudara	Anas,	Ma'bad,	i{afshah,	Karimah,	budak	Anas	bin	Malik,	pembantu	Rasulullah	ffi.eyuf^ya	adalah
seorang	tawanan	yangberasal	dari	'Ain	At-Tamr	yaitu	tawanan	Khalid	bin	Al-Walid.	Kelahirannya:	Dari	Anas	bin	Sirin,	dia	berkata,	"Saudaraku	Muhammad	bin	Sirin	dilahirkan	dua	tahun	sebelum	pemerintahan	Khalifah	Umar	bin	AlKhathab,igb	berakhir."	Al-Hakim	berkata,	"Itulah	yang	aku	temukan	dalam	kitabku	berjudul	Llmar	danyang	lain
mengatakan	Utsman."	Adz-Dzahabi	berkata,	"Pendapat	kedua	lebih	bisa	diterima.	|ika	memang	dia	dilahirkan	pada	pemerintahan	Umar,	maka	Ibnu	Sirin	umurnya	sama	dengan	Al-Hasan.	Sedangkan	kita	tahu	bersama	bahwa	Muhammad	bin	Sirin	itu	lebih	muda	beberapa	tahun	darinya."l	Sifat-sifatnya:	Dari	Yusuf	bin	'Athiyyah,	dia	berkata,	"Aku
pernah	melihat	Ibnu	Sirin,	dia	adalah	seorang	yang	berperawakan	pendek,	besar	perubrya,	pandai	berhemat,	banyak	canda	dan	tawa	dan	sering	memakai	pacar	(pewama	kuku)."2	2.	Saniungan	Para	UIama	Terhadapnya	Hisyam	bin	Hisan	berkata,	"Ada	orang	yang	mengatakan	kepadaku	bahwa	orang	paling	jujur	yang	aku	ketahui	adalah	Muhammad
bin	Sirin."3	Muhammad	bin	Sa'ad	berkata,	"Dia	adalah	orang	yang	dapat	dipercaya,	berpengetahuan	luas,	tinggi	budi	pekertinya	dan	sangat	dihormati,	disamping	dia	adalah	seorang	Imam	dan	wira'i.	Selain	itu	dia	adalah	orang	yang	mempunyai	tekad	yangbesar	untuk	menuntut	ilmu."a	I	2	3	a	Siyar	A'lam	An-Nubala'	4/607.	lbid.4/607-608.	TahdzibAl-
Knmal21/350.	Thabaqnt	lbnu	Sa'il|7	/793.	Muhammadbin	Sirin	127	Al,Ajali	berkata,	"Dia	adalah	seorang	Tabi'in	yang	tinggal	di	Bashrah	dan	dapat	dipercaya,	banyak	meriwayatkan	hadits	dari	syuraih	Al-Qadhi	dan	Ubaid.	Selain	itu,	dia	juga	banyak	belajar	dari	orang-orang	Kufah	Para	teman	Abdullah	yang	antara	lain:	Ma'bad,	Yahya	Anas	dan
I{afshah	yang	dikenal	dengan	Ummu	Al-Hudzail.	Mereka	semua	adalah	para	tabi'in	yang	dapat	dipercaya."l	Dari	Amr	bin	Dinar,	dia	berkata,	"Demi	Allah,	aku	belum	pemah	melihat	orang	seperti	Thawus,"	Ayy*b	As-Sakhtiyani	yang	sedang	duduk	menyahut'	,,Demi	Allah,	kalau	dia	melihat	Muhammad	bin	sirin	pasti	dia	tidak	akan	mengatakan	sePerti
itu."2	Dari	Ubman	Al8ati,	dia	berkata,	"Tidak	ada	seorang	Pun	yang	berasal	dari	Bashrah	yang	lebih	tahu	tentang	kehakiman	(hukum)	daripada	Ibnu	sirin."	,Aury	dia	berkata,	"Ada	tiga	orang	yang	belum	pernah	kedua	Dari	Ibnu	mataku	melihat	orang	seperti	mereka;	Ibnu	sirin	di	lrak,	Al-Qasim	bin	Muhammad	diHijazdan	Muhammad	bin	Haiwat	di
syam,	sepertinya	mereka	bertemu	dan	saling	memberi	nasehat."3	,Aun,	dia	berkata,	"Muhammad	bin	sirin	adalah	oranS	yan8	Dari	Ibnu	paling	dermawan	di	antara	umat	ini,	dan	paling	berhati-hati	dalam	menempatkan	dirinYa'"4	Dari	Ummu	Abdan,	isteri	Hisyam	bin	Hisan,	dia	berkata,	"Pemah	suafu	ketika	kami	bersama-sama	dengan	Muhammad	bin
Sirin	di	dalam	suatu	rumah,	kami	mendengarnya	menangis	pada	malam	hari	dan	tertawa	di	pagi	hari."s	,Aun	dari	Muhammd	bin	siriru	dia	berkata,	"sesungguhnya	Dari	Ibnu	ketika	dia	terlilit	hutang	dia	sangat	bersedih	dan	berkata,	"sesungguhnya	aku	tahu	bahwa	kesedihan	ini	adalah	karena	dosa	yang	telah	aku	lakukan	selama	40	tahun."	Dari
Abdullah,	dia	berkata,	"Ibnu	Sirin	berkata,	"sesungguhnya	aku	mengetahui	dosa	yang	pemah	aku	lakukan	yaitu	karena	aku	pemah	berkata	kepada	seseorang	40	tahun	yang	lalu,	"wahai	orang	yang	bangkrut."	orang	tersebut	adalah	Abu	Sulaiman	Ad-Darani."6	I	2	3	a	5	6	Tahtlzib	Al-Ktmaal'2i	/350.	SiyarA'lanAn-Nubala'	4/608.	tbid.4/108.
TariP&BagMad5/335.	tbid.5/330.	llilyahAl-Auliya'	128	60	2/27-1.	BbgrafiUlama	Salaf	3.	Kewara'annya	Al-Khatib	Al-Baghdadi	berkata,	"Muhammad	bin	sirin	adalah	salah	seorang	ulama	fikih	dari	Bashrah,	dan	dia	adalah	orang	yang	terkenal	dengan	kewara'annya	di	masanya."l	Dari	Muwarriq	Al-'Ajali,	dia	berkata,	"Aku	belum	pernah	melihat	seorang
pun	yang	lebih	terkenal	kewara'an	dan	keahliannya	dalam	fikih	melebihi	Muhammad	bin	Sirin."	Abu	Qalabah	berkata,	"Pergilah	kalian	menemuinya,	dan	pastilah	kalian	akan	menemukannya	sebagai	orang	yang	paling	wira'i	dan	dapat	mengendalikan	dirinya	di	antara	kalian."2	Dari	Al-Humaid	bin	Abdillah	bin	Muslim	bin	Yasar,	dia	berkata,	"Ketika
Ibnu	Sirin	dipenjara,	salah	seorang	penglruni	lembaga	itu	berkata,	"|ika	malam	telah	datang,	maka	pergilah	Anda	kepada	keluarga	Anda,	dan	jika	hari	menjelang	pagi,	maka	kembalilah	kemari."	Kemudian	Ibnu	sirin	berkata,	,,Demi	AllatU	aku	tidak	bisa	melakukannya,	aku	tidak	mau	membantu	Anda	mengkhianati	pemerintah."3	Dari	Ibnu	'Auf,	dia
berkata,	"Muhammad	pemah	berkata	tentang	sebuah	kalimat	yang	selalu	aku	ingat,	"sesungguhnya	aku	tidak	pernah	berkata,	"Tidak	apa-apa,	akan	tetapi	aku	berkata	,	"	AktJ	tidak	mengetahui	apa-apa'"	Dari	farir	bin	Hazim,	dia	berkata,	"Aku	pemah	mendengar	Muhammad	bin	Sirin	berkata	kepada	seorang	lelaki,	dia	mengatakan,	"Aku	tidak	pernah
melihat	lelaki	hitam	itu,"	kemudian	dia	berkata,	"Aku	memohon	ampun	kepada	Allah,	apa	yang	telah	aku	katakan	adalah	ghibah	terhadap	lelaki	itu."4	Bakar	bin	Abdillah	Al-Muzni	berkata,	"Barangsiapa	yang	ingin	melihat	orang	yang	paling	wira',i	di	antara	kita,	maka	lihattah	Muhammad	bin	sirin."	Dari	Yunus	bh	ubaid,	dia	berkata,	"Tidak	sesuatu	pun
dua	perkara	yang	menjadi	tanggungan	Muhammad	bin	sirin	yang	ditunjukkan	kepadanya	kecuali	dia	akan	memilih	yang	paling	bisa	dipercaya."s	Dari	Imarah	bin	Mihran,	dia	berkata,	"Kami	sedang	mengiringi	jenazah	Hafshah	binti	Sirin,	lalu	jenazah	tersebut	diletakkan.	Setelah	itu,	Muhammad	bin	Sirin	menuju	ke	arah	tong	besar	tempat	air	untuk
berwudhu.	Al-Hasan	I	,	x	a	5	TarikhBngtuladiS/331.	tbid.5/3u.	lbid.6/334.	Thabaqatlbnu	Sa'ad7	/796.	Siyar	A'lom	An-Nubala'	4/614	Muhamnadbinsirin	129	bertanya,	"Dimana	dia?"	orang-orang	di	situ	berkata,	"Dia	sedang	berwudhu	sedikit-sedikit	sebagai	hukuman	atas	diri	dan	keluargar.ya."l	Hisyam	bin	Hisan	berkata,	"Muhammad	bin	Sirin	pemah
berdagang,	jika	dia	ragu	atas	sesuatu	maka	dia	tinggalkan."2	Dari	Al-Madaini,	dia	berkata,	"Ibnu	Sirin	dipenjara	karena	terjerat	masalah	hutang;	dia	membeli	minyak	dengan	uang	40	ribu	dirham,	tiba-tiba	dalam	tempat	minyaknya	terdapat	tikus	mati,	lalu	dia	berkata,	"Sebenamya	tikus	itu	berada	di	penggilingan	kemudian	jatuh	dan	menimpa
minyak."	Dia	juga	berkata,	"Aku	pemah	mencaci	seseorang	30	tahun	yang	lalu,	aku	yakin	bahwa	aku	sekarang	mendapat	hukuman	Allah	karena	perbuatan	itu."	Orang-orang	mengatakan	bahwa	dia	mencaci	seseorang	dengan	mengatakan,	'Anda	miskin'hingga	akhimya	dia	mendapat	cobaan."3	Dari	Maimun	bin	Mihran,	dia	berkata,	"Aku	datang	ke
Kufah	untuk	membeli	sebuah	pakaian,	kemudian	aku	menemui	Ibnu	Sirin	di	Kufah,lalu	aku	menawar	barang	dagangannya,	dan	setelah	tercapai	kesepakatan	harga	sebuah	pakaian,	dia	berkata,	"Apakah	Anda	rela?"	aku	berkata	,	"Ya,	akrt	rela."	Dia	pun	mengulangi	pertanyaan	itu	tiga	kali,	lalu	dia	mengundang	dua	orang	untuk	memberikan	kesaksian
transaksi	kami	itu."	Sejak	saat	itu	yaitu	setelah	aku	melihat	kewara'annya	ifu,	setiap	aku	membufuhkan	sesuatu	dan	terdapat	di	tokonya,	maka	aku	pasti	membelinya	hingga	kain-kainnya	juga	aku	beli."a	4.	lbadah	dan	Bakti	kepada	Orangluanya	'	Dari	Ayyub	bin	Hisyam,	dia	berkata,	"Sesungguhnya	Ibnu	Sirin	selalu	melakukan	puasa	sehari	dan	sehari
berikutnya	tidak."s	Dari	Anas	bin	Sirin,	d.ia	berkata,	"Muhammad	mempunyai	tujuh	wirid,	ketika	salah	satunya	tidak	bisa	dilakukannya	pada	malam	hari,	maka	dia	akan	melakukarmya	pada	pagi	harinya."6	Dari	Hisyam	bin	Hisan,	dia	berkata,	"Di	antara	anggota	keluarga	Sirin	ada	yang	mengatakan,	"Aku	belum	pernah	melihat	Muhammad	bin	Sirin
berkata-kata	dengan	ibunya,	kecuali	dengan	suara	lirih."	1	,	3	a	5	6	tbid.4/674.	Ibid.4/615.	TarikhBaghdad5/335.	Siyar	A'lam	An-Nubala'	4/620.	ThabaqatlbnuSa'ad7/200.	lbitl.	130	60	Biografi	lllama	Salaf	Dari	Ibnu	'Aun,	dia	berkata,	"Seorang	lelaki	datang	menemui	Muhammad	bin	Sirin	yang	saat	itu	dia	sedang	berada	di	samping	ibunya,	kemudian
orang	itu	berkata,	"	Apa	yang	dilakukan	Muhammad,	apakah	dia	mengadukan	tentang	sesuatu?"	orang-orang	yang	ada	di	situ	berkata,	"Tidak,	akan	tetapi	begitulah	sikapnya	ketika	berada	di	dekat	ibunya."1	5.	Kehati-hatiannya	dalam	Memberikan	Fatwa	Dari	Asy'ats,	dia	berkata,	"Jika	Ibnu	sirin	ditanya	tentang	halal	dan	haram,	wajahnya	berubah,
hingga	Anda	bisa	mengatakan	bahwa	seolah-olah	dia	bukanlah	orang	yang	Anda	lihat	sebelumnya."2	Dari	'Ashim	Al-Ahwal,	dia	berkata,	"Aku	sedang	bertamu	di	rumah	Muhammad	bin	Sirin,	kemudian	seorang	lelaki	datang	menemuinya,	dia	berkata,	"Wahai	Abu	Bakar,	apa	pendapat	Anda	tentang	ini?"	Dia	berkata,	"Aku	sama	sekali	tidak	tahu	tentang
hal	itu."	Kemudian	kami	berkata	kepadanya,	"Katakan	saja	menurut	pendapat	Anda."	Dia	berkata,	"Bisa	saja	aku	mengatakan	pendapatku	kemudi;rn	di	lain	waktu	aku	bisa	menariknya	kembali.	Demi	Allah,	aku	tidak	bisa	(melakukan	seperti	itu)."3	Ibnu	Syibrimah	berkata,	"Aku	menemui	Muhammad	bin	Sirin	dengan	seorang	perantara,	aku	tidak
mengetahui	safu	jawaban	pun	darinya	dan	aku	juga	tidak	berani	menanyakan	tentang	pendapatnya."a	6.	Sikap	Tegasnya	terhadap	Ahli	Bid'ah	dan	Pemimpin	yang	Zhalim	Dari	Syu'aib	bin	Al-Habhab,	dia	berkata,	"Aku	bertanya	kepada	Ibnu	Sirin,	"Apa	pendapatmu	tentang	meriwayatkan	hadits	dari	ahli	bid'ah?"	dia	berkata,	"janganlah	kalian
mendengarkan	apapun	dari	mereka,	dan	jangan	menghormati	mereka."s	Dari	Ibnu'Aury	dia	berkata,	"Seorang	lelaki	datang	menemui	Muhammad	bin	Sirin	dan	bertanya	tentang	Qadar,	Muhammad	lalu	berkata,	"Sesungguhnya	Allah	memerintahknn	untuk	berbuat	adil,	berbuat	baik,	menguatknn	tali	silaturrahim,	mencegah	perbuatan	keji	dan
mungkar	dan	makar,"	dia	(perawi)	berkata,	"Dia	lalu	menutup	kedua	telinganya	dengan	kedua	tangannya	dan	berkata,	"Kamu	harus	pilih,	keluar	dari	rumahku	ini	atau	aku	yang	menjauhimu!	Akhimya,	lelaki	itu	pergi	keluar.	1	?	3	4	5	HilyahAl-Aultyn'2/273.	Ibid.2/268.	Siyar	A'lnm	An-Nubnh'	4/614	tbid.	tbid.4/61.1.	Muhammadbin	Sirin	737	Dia	berkata,
"Muhammad	bin	Sirin	berkata,	"Sesungguhnya	hatiku	tidak	dalam	kekuasaanku,	dan	sesungguhnya	aku	takut	iika	ada	yang	terhembus	dalam	hatiku,	hingga	aku	tidak	mampu	mengusirnya.	Dengan	begitu,	aku	lebih	senang	jika	dia	pergi	dariku	daripada	aku	mendengar	ucapannya."l	Dari	Umar	bin	Abdul	Aziz,	dia	berkata,	"Aku	pernah	mendengar
Muhammad	bin	Sirin,	dan	dia	mendengar	tentang	orang	yang	mendengarkan	bacaan	Al-Qur'an	lalu	pingsan.	Dia	berkata,	"Tempat	di	Hari	Kiamat	antara	kami	dan	mereka	(ahli	bid'ah)	dipisah	oleh	tembok,	kemudian	dibacakan	A1Qur'an	kepada	mereka	dari	awal	hingga	akhir,	dan	jika	mereka	terjatuh	maka	mereka	ifu	seperti	apa	yang	mereka
katakan."2	Dari	Ja'far	bin	Marzug,	dia	berkata,	"Ibnu	Hubairah	pemah	memanggil	Muhammad	bin	Sirin,	Al-Hasan	dan	Asy-Sya'bi.	Perawi	melanjutkan	perkataannya,	"Kemudian	mereka	pun	menemuinya.	Ibnu	Hubairah	lalu	berkata	kepada	Ibnu	Sirin,	"Wahai	Abu	Bakar,	Apa	yang	Anda	lihat	sejak	kalian	berdiri	di	depan	pintuku?"	dia	menjawab,	"Aku
melihat	kezhaliman	telah	merajalela."	Perawi	melanjutkan	kembali	ceritanya,	"Kemudian	saudaranya	menganggukkan	tengkuknya,	dan	Muhammad	bin	Sirin	pun	menoleh	ke	arahnya	dan	berkata,	"Bukan	kamu	yang	seharusnya	bertanya,	akan	tetapi	akulah	yang	seharusnya	bertanya	kepadamu."	Akhirnya,	Ibnu	Hubairah	memberikan	hadiah	empat
ribu	dirham	kepada	Al-Hasary	tiga	ribu	kepada	Ibnu	Sirin	dan	dua	ribu	kepada	Asy-Sya'bi,	akan	tetapi	Ibnu	Sirin	tidak	mau	menerimanya."3	(	Hisyam	berkata,	"Aku	belum	pernah	melihat	seorang	pun	yang	setegas	Muhammad	bin	Sirin	di	hadapan	penguasa."4	7.	Keahliannya	dalam	Menafsirkan	Mimpi	Adz-Dzahabi	berkata,	"Ada	beberapa	keajaiban
yang	dimiliki	oleh	Ibnu	Sirin,	yang	jika	disebutkan	semua	akan	memakan	banyak	halaman,	dan	keajaiban-keajaiban	tersebut	merupakan	pertolongan	dari	Tuhan."s	Dari	Abdullah	bin	Muslim	Al-Marwazi,	dia	berkata,	"Aku	berbincangbincang	dengan	Muhammad	bin	Sirin,	kemudian	berbincang-bincang	dengan	I	'?	,	4	5	ThnbaqatlbnuSa'ad7	/797.
HilyahAl-Auliya'	5/265.	tbu.2/268.	Siyar	A'lam	An-Nubnla'	4/613.	tbid.4/618.	132	6o	BiografiUlama	Salaf	kelompok	lbadhiyah,	dan	tidak	beberapa	lama	aku	tidur	dan	bermimpi	melihat	mereka	membawa	jenazah	Rasulullah	ffi.	Kemudian,	aku	menemui	Ibnu	Sirin	dan	menceritakan	mimpi	tersebut	kepadanya'	,'seharusnya	kamu	tidak	berbincang-
bincang	dengan	Dia	berkata,	kelompok	kaum	yang	berusaha	menguburkan	aPa	yang	telah	dibawa	Rasulullah	ffi."l	Dari	Mughirah	bin	Hafsh,	dia	berkata,	"Ibnu	sirin	pemah	ditanya	oleh	,,Aku	bermimpi	seolah-olah	melihat	rasi	bintang	Gemini	seseorang,	mendahului	bintang	Tsurayya."	Ibnu	Sirin	menjawab,	"Tidak	lama	lagi,	AlHasan	akan	meninggal
dunia	sebelum	aku,	kemudian	baru	aku.	Al-Hasan	adalah	orang	yang	lebih	banyak	ilmunya	daripada	aku'"	Dari	Yusuf	Ash-shabagh	dari	Ibnu	sirin,	dia	berkata,	"Barangsiapa	yang	bisa	melihat	Tuhannya	dalam	mimpinya,	maka	dia	akan	masuk	surga."2	Dari	Abu	Qalabah,	dia	berkata,	"sesungguhnya	seolang	lelaki	berkata	kepada	Abu	Bakar,	"Aku
bermimpi	seolah-olah	aku	kencing	dengan	mengeluarkan	darah."	Kemudian	Abu	Bakar	(Muhammad	bin	sirin)	berkata,	,,Apakah	kamu	menjima'	isterimu	dalam	keadaan	haidh?"	orang	itu	menjawab,	"Ya."	Dia	berkata,	"Takutlah	kepada	Allah	dan	jangan	kamu	mengulanginya."3	Dari	Abu	Ja'far	darilbnu	sirin,	diaberkata	"sesungguhnya	seorang	lelaki
telah	bermimpi	seolah-olah	dalam	kamarnya	terdapat	seorang	anak	kecil	berteriak,	kemudian	lelaki	itu	mengisahkannya	kepada	Ibnu	sirin,	dan	dia	,,Takutlah	kamu	kepada	Allah	dan	janganlah	kamu	memukulinya	berkata,	dengan	batang	kaYu."a	Dari	Ibnu	Mubarak	bin	Yazid	Al-Bashri,	dia	berkata,	"seorang	lelaki	berkata	kepada	Ibnu	sirin,	"Aku
melihat	seolah-olah	diriku	terbang	di	antara	langit	dan	bumi."	Dia	berkata,	"Kamu	adalah	lelaki	yang	akan	banyak	memperoleh	keberuntun	9an."	u	Dari	Hisyam	bin	Hasan,	dia	berkata,	"seorang	lelaki	datang	menemui	Ibnu	sirin	dan	saat	itu	aku	sedang	bertamu	di	mmahnya.	Laki-Iaki	itu	berkata,	,,sesungguhnya	aku	melihat	seolah-olah	di	atas
kepalaku	terpasang	mahkota	dari	emas,"	I	'?	3	4	5	tbid.4/618.	Hilyah	Al-Auliya'	2/276.	lbitl.2/227.	lbid.2/zn.	tbid.z/278.	Muhammadbinsirin	133	Kemudian,	Ibnu	Sirin	berkata	kepadanya,	"Takutkah	kepada	Allah,	karena	sesungguhnya	ayahmu	berada	di	daerah	nan	jautL	penglihatannya	telah	buta	dan	dia	menginginkarunu	untuk	menjenguknya.,,
Perawi	berkata,	"Lelaki	itu	pun	tidak	menambah	pembicaraannya,	kemudian	dia	masuk	kamarnya	dan	mengeluarkan	sebuah	catatan	dari	ayahnya;	dalam	catatan	itu	ayahnya	menyebutkan	tentang	kebutaannya	dan	dia	berada	di	daerah	nan	jauh	serta	mengharapkannya	untuk	menjempuhrya."l	8.	Guru	dan	Murid-muridnya	Guru-gurunya:	Al-Hafizh
berkata,	"Dia	meriwayatkan	dari	beberapa	orang/	antara	lain	dari	Anas	bin	Malik,	ZaidbnTsabit,	Al-Hasan	bin	Ali	bin	Abi	rhalib,	|undub	bin	Abdillah	Al-Bajali,	Hudzaifah	bin	Al-yaman,	Rafi'bin	Khudaij,	Sulaiman	bin	'Amir,	Samurah	bin	Jundub,	lbnu	Umar,	Ibnu	Abbas,	Utsman	bin	Abi	Al-Ash,	Imran	bin	Hushair!	Ka'ab	bin	,Ujrah,	Mu,awiyah,	Abu	Ad-
Darda',	Abu	Said,	Abu	Qatadah,	Abu	Hurairah,	Abu	Bakar	AtsTsaqafi,	sayyidah	Aisyah	Ummul	Mukminin,	Ummu'Athiyyah,	Humaid	bin	Abdirrahman	Al-Humaidi,	Abdullah	bin	saqif,	Abdurrahman	bin	Abi	Bakarah,	Ubaidah	Al-Salmani,	Abdurrahman	bin	Basyar	bin	Mas,ud,	eais	bin	Ubad,	Katsir	bin	Aflah,	Amr	bin	Wahb,	Muslim	bin	Yasar,	yunus	bin
Jubair,	Abu	Al-Mahlab	Al-]urmi,	saudaranya	Ma'bad,	Yahya,	Hafshah,	yahya	bin	Abi	Ishaq	Al-Hadhari;	dia	ini	lebih	muda	darinya,	Khalid	bin	At-Hadzdza'	dNr	beberapa	tabi'in	senior."2	Murid-muridnya:	Al-Hafizh	berkata,	"Yang	meriwayatkan	hadits	darinya	antara	lainp;	Asy-Sya'bi,Tsabit,I(halid	Al-Hadzdza',	Dawud	bin	Abi	Hind,	Ibnu	'Aun,	Yunus	bin
'Ubaid,	|arir	bin	Hazim,	Ayyub,	Asy,ats	bin	Abdul	Malik,	Hubaib	bin	Asy-Syahid,	'Ashim	Al-Ahwal,	'Auf	Al-A,rabi,	Qatadah,	Sulaiman	At-Taimi,	Qurrah	bin	Khalid,	Malik	bin	Dinar,	Mahdi	bin	Maimun,	Al-Auza'i,	Hisyam	bin	Hisan,	Yahya	bin'Atiq,	yazid	bin	Ibrahim,	Abu	Hilal	Ar-Rasibi,	Imran	Al-Qaththan,	Imarah	bin	Mihran,	Ali	Bin	Zaidbn	Jad'an,
Manshur	bin	Zadzan,	Katsir	bin	Syunzhair,	Yazid	bin	Thahman	dan	masih	banyak	lagj."t	1	,	3	HilyahAl-Auliya'	2/278.	Tahdzib	At-Tafulzib9	lbitl.g/797.	734	/190.	60	Biografi	lllama	Salaf	9.	Beberapa	Mutiara	PerkataannYa	Dari	Ayyub,	clia	berkata,	"Muhammad	berkata,	"Sesungguhnya	ilmu	ini	adalah	bagian	dari	agama,	maka	lihatlah	dari	mana	kamu
mendapatkan	agama	kalian	(hati-hati	dengan	siapa	kita	belajar)."1	Dari	Ibnu	'Aun,	dia	berkata,	"Beberapa	orang	datang	menemui	Muhammad,	mereka	berkata,	"Kami	telah	berusaha	menemui	Anda,	dan	sekarang	kami	telah	bertemu	dengan	Anda,	berikanlah	kami	hukum	halal?"	Dia	berkat	a,	"	Ak:u	tidak	akan	pernah	menghalalkan	apa	yang	telah
diharamkan	Allah	unhrk	kalian."2	Dari	Hisyam	dari	Muhammad,	dia	berkata,	"Otang-orang	berkata,	,,orang	muslim	adalah	orang	yang	tidak	mau	menyerah	di	hadapan	harta."3	Dari	Hisyam	dari	Muhammad	bin	Sirin,	dia	berkata,	"Dia	pernah	mengatakan	kepada	seseorang	yang	akan	pergi	berdagang,	"Takutlah	kepada	Allah,	dan	carilah	harta	yang
halal	yang	telah	ditetapkan	untukmu,	karena	meskipun	kamu	mencari	yang	selain	itu,	maka	kamu	tidak	akan	pernah	mendapatkan	yang	lebih	banyak	dari	apa	yang	telah	ditetapkan	untukmu."a	Dari	Hubaib	bin	sirin,	dia	berkata,	"Jika	Allah	menghendaki	kebaikan	kepada	seorang	hamba,	maka	Dia	akan	menjadikan	hatinya	mampu	memberikan	nasehat
yang	dapat	menyuruhnya	melakukan	perbuatan	baik	dan	melarang	perbuatan	yang	tercela."	Dari	urwahbin	l(halid	dai	Sirin,	dia	berkata,	"sesungguhnya	dia	berkata	dalam	sebuah	syair,	Sesungguhny	a	yang	iika	Engknu	membebankan	kepada	hamba	pekerjaan	tidakiimba	sanggupi,	Maka	hamba	akai	berperangai	buruk	dan	tidak	memnyenangknn-Mu's
,Aury	dia	berkata,	"Aku	pemah	mendengar	Ibnu	sirin	berkata,	Dari	Ibnu	,,Tiga	hal	yang	tidak	akan	membuat	mereka	susahi	baik	budi	pekerti,	tidak	menyakiti	orang	lain	dan	menjauhkan	diri	dari	keraguan	atau	yang	meragukan."6	I	'	'	a	5	6	Sivar	A'lnm	An-Nubalo'	4/	677	Tinboqatlbnusa'ad7/200.	Ibid.7/20L.	Hilyah	Al-Auliya'	2/263.	lbitl.Z/z&.	tbid.2/276.
Muhammailbin	Sirin	135	10.	Meninggalnya	Adz-Dzahabi	berkata,	"Banyak	sejarahwan	yang	mengatakan	bahwa	Muhammad	bin	Sirin	meninggal	dunia	selang	100	hari	setelah	meninggalnya	Al-Hasan	Al-Bashri	yaitu	tahun	110	Hijriyah.	Dari	Khalid	bin	Khadasy,	dia	berkata,	"Hammad	brnZaid	telah	berkata,	"Ibnu	Sirin	meninggal	dunia	pada	bulan
Syawal	tahun	1L0	Hijriyah."	Dari	Abdullah	bin	Muhammad	bin	Sirin,	dia	berkata,	"Ketika	aku	menjamin	hutang	ayah,	dia	berkata	kepadaku,	"Kamu	janji?"	Aku	berkata,	"Aku	berjanji	untuk	membayarnya,	kemudian	dia	mendoakan	kebaikan	kepadaku,	hingga	akhimya	aku	berhasil	membayar	hutangnya	sebanyak	30	ribu	dirham."1[*]	I	Siyar	A'lam	An-
Nubala'	136	4/621.	60	Biografi	Lllama	Salaf	AL.IMAIil	AZ-ZUHRI	ita	masih	bersama	para	ulama	terhormat	dan	para	pemimpin	agama	dalam	serial	biografi	beberapa	ulama	salaf	terkemuka.	Kali	ini	kita	bersama	salah	seorang	imam	yang	pakar	dalam	bidang	hadib,	termasuk	tabi'in	akhir,	pemimpin	besar	dan	senior	dalam	bidang	hadits,	guru	dari
Imam	Mdik,	Al-Laits,	Ibnu	Abi	Dza'ab,	dua	sufyan,	dan	yang	lain	dari	pengikut	para	tabi,in.	Dialah	Imam	Az-ztthiseorang	imam	yang	terhormat	dan	mulia.	Abu	Nu'aim	berkata,	"Di	antara	mereka	terdapat	orang	yang	diakui	keilmuannya,	ahli	dalam	bidang	hadits,	baik	riwayah	maupun	dirayahnya;	dialah	Abu	Bakar	Muhammad	bin	Muslim	bin	syihab
Az-zlrhi,	seorang	yang	terhormat	dan	dermawan."l	Dia	pemah	bertemu	dengan	Said	bin	Al-Musayyib,	yang	merupakan	senior	tabi'in	dan	dia	belajar	dengarurya	selama	8	tahun.	Selain	itu,	dia	juga	belajar	kepada	urwah	brn	Az-Zubair,	ubaidillah	bin	Abdillah	bin	utbah,	AL	Qasim	bin	Muhammad	dan	masih	banyak	yang	lain	dari	para	tabi'in'	atr.-
z,J,h,litermasuk	seorang	pakar	dalam	hafalan,	kecerdasan	dan	dalam	keilmuan,	hingga	said	bin	Al-Musayyib	memujinya.	Dia	berkata,	"Barangsiapa	yang	meninggal	dunia	dan	meninggalkan	oranS	sepertimu,	maka	dia	tidaktah	meninggal."	Allah	CIig	memberikan	jalan	kehormatan	dan	kemuliaan	kepadanya	di	dunia	dan	akhirat.	Az-zlthrt	merupakan
tabi'in	yang	banyak	mempunyai	harta,	dermawan	dan	mempunyai	jabatan	penting	dalam	pemerintahan	Bani	Umayyah.	Dia	termasuk	orang	pertama	yang	menyusun	ilmu	hadits	atas	I	HilwhAl-Auliya'3/360.	Al-humAz-Zthri	137	perintah	Khalifah	Umar	bin	Abdul	Aziz	dan	sering	bepergian	antara	Syam	dan	Hijaz.	Abu	Bakar	Al-Hadzli	berkata,	"Aku
pemahbelajar	kepada	Al-Hasan	dan	Muhammad	bin	Sirin,	akan	tetapi	aku	belum	pernah	melihat	orang	yang	lebih	terhormat	daripadanya	-maksudnya	Az-Zuhri-."	I	Al-Hasan	dan	Ibnu	Sirin	dalam	strata	keseniorannya	dalam	kelompok	Tabi'in	memang	lebih	tinggi	daripada	Az-Zuhri,	mereka	berdua	juga	lebih	tua	darinya,	akan	tetapi	ilmunya	lebih	tinggi
dari	mereka	berdua.	Allah	06	telah	memberikan	keutamaan	dan	rahmat-Nya	kepada	orang	yang	dikehendaki-Nya.	Dan,	Sesungguhnya	Allah	adalah	Dzat	yang	Maha	Bijaksana	dan	Maha	Mulia."	1.	Nama,	Kelahiran	dan	Sifat-sifatnya	Namanya:	Muhammad	bin	Muslim	bin	Abdillah	bin	Syihab	bin	Abdillah	bin	Al-Harits	bin	Zuhrah	bin	Kilab	bin	Murrah
bin	Ka'ab	bin	Lu'ay	bin	Ghalib.	Dia	adalah	seorang	imam	yang	luas	ilmunya,	Al-Hafizh	di	zamannya,	Abu	Bakar	Al-Qurasy	Az-Zutvi	Al-Madani.	Dia	bertempat	tinggal	di	Syam.	Kelahirannya:	Duhaim	dan	Ahmad	bin	Shaleh	berkata,	"Dia	lahir	pada	tahun	50	Hijriyah,"	Khulaifah	bin	Khayyath	berkata,	"Dia	dilahirkan	pada	tahun	51	Hijriyah."2	Sifat-
sifatnya:	Muhammad	bin	Yahya	bin	Abi	Umap	dari	Sufyan	berkata,	"Aku	pemah	melihat	Az-Zvhn	dengan	rambut	dan	jenggob:rya	yang	berwama	kemerah-merahan."	Dari	Ya'kub	bin	Abdirrahman,	dia	berkata,	"Aku	pemah	melihat	AzZuhri	dengan	perawakannya	yang	pendek,	sedikit	jenggotnya,	mempunyai	rambut	yang	panjang	dan	menarik	hati."3
Adz-Dzahabi	berkata,	"Dia	adalah	orang	yang	terhormat	dan	senang	memakai	pakaian	militer,	mempunyai	perangai	yang	baik	dalam	pemerintahan	Bani	Umayyah."a	Muhammad	bin	Isykab	berkata,"	Az-Zuhri	pemah	menjadi	tentara	militer."	Adz-Dzahabi	berkata,	"Dia	pemah	mencapai	pangkat	Kapten."s	I	2	3	a	5	Tatulzib	Al-Knmal26/437.	Siyar	A'lam
An-Nubnla'5/326.	TarikhAl-lslamS/248.	Siyar	A'lam	An-Nubala'	5/337.	lbiit.56/341.	138	60	Biograli	Lllama	Salaf	2.	Saniungan	Para	Ulama	Terhadapnya	Dari	Amr	bin	Dinar,	dia	berkata,	"Aku	belum	pemah	melihat	seorang	pun	yang	lebih	mendalami	ilmu	hadits	dari	Ibnu	Syihab."l	Umar	bin	Abdul	Azizbertanya,	"Apakah	kalian	mau	menemui	Ibnu	Syihab
(Imam	Az-Zuhri)?"	mereka	menjawab,	"Kami	akan	melakukannya."	Dia	berkata	"Temuilah	dia,	karena	sesungguhnya	tidak	ada	yang	tersisa	saat	ini	orang	yang	lebih	tahu	tentang	sunnah	Rasulullah	ffi	daripadartya."	Muhammad	bin	Abdul	Malik	dalam	sebuah	haditsnya	mengatakan,	"Al-Hasan	dan	para	sahabatnya	pada	saatnya	nanti	akan	hidup
lagS."2	Dari	Al-Laits,	dia	berkata,	"Aku	belum	pemah	melihat	seorang	ulama	yang	lebih	spesialis	daripada	Az-Ztthri.	fika	dia	berbicara	tentang	keutamaan	dalam	ibadah,	maka	kamu	akan	berkata,	"Tidak	ada	yang	lebih	baik	penjelasannya	dari	dia."	Ketika	dia	berbicara	tentang	nasab	orang	Arab	dan	non	Arab,	maka	kamu	akan	berkata,	'Tidak	ada	yang
lebih	baik	penjelasannya	dari	dia."	Ketika	dia	berbicara	tentang	Al-Qur'an	dan	As-Sunnah,	kamu	juga	akan	mengatakan	hal	yang	sama,	"Tidak	ada	yang	lebih	baik	penjelasannya	dari	dia."3	Dari	Ad-Darawardi,	dia	berkata,	"Sesungguhnya	orang	yang	Pertama	kali	menyusun	dan	membukukan	ilmu	pengetahuan	adalah	Ibnu	Syihab	(Imam	Az-Znhri)."4
Dari	Ahmad	bin	Hambal,	dia	berkata,	"	Az-Ztthri	adalah	orang	yang	paling	kompeten	dalam	hadits	dan	yang	paling	baik	sanadnya."	Abu	Hatim	berkata,	"Orang	yang	paling	tinggr	ilmunya	di	antara	para	sahabat	Anas	bin	Malik	adalah	Az-Zt*l.ri."s	Dari	Ibrahim	bin	Sa'ad	dari	ayahnya,	dia	berkata,	"Tidak	ada	orang	setelah	Rasulullah	ffiyangbanyak
ilmunya	seperti	Ibnu	Syihab."	Ada	seseorang	bertanya	kepada	Al-Malfiul,	"Siapakah	orang	yang	paling	banyak	ilmunya	dari	orang	yang	pemah	Anda	temuT?"	dia	berkata,	"Ibnu	Syihab."	Orang	itu	bertanya	lagi,	"Lalu	siapa?"	dia	berkata,	"Ibnu	Syihab."	Dan	orang	itu	pun	bertanya	untuk	yang	ketiga	kalinya,	"Lalu	siapa?"	dia	berkata,	"Ibnu	Syihab."6	I
HilyahAl-Auliya'	3/360.	,	tbid.3lffi.	3	TailzkimtAl-Hufiazh3/lD.	I	Siyor	A'lam	An-Nubala'	5/334.	3	lbi.l.s/335.	6	lbitl.S/3Y.	Al-humAz-Zuhri	139	Ahmad	bin	Abdillah	Al-Ijli	berkata,	"Dia	pernah	bertemu	dengan	beberapa	sahabat	Rasulullah	ffi	y*rg	di	antaranya	adalah;	Anas	bin	Malik,	Sahl	bin	Sa'ad,	Abdurrahman	bin	Azhar	dan	Mahmud	bin	Ar-Rabi'
AlAnshari.	Dia	juga	meriwayatkan	hadits	dari	Abdullah	bin	Umar	lebih	dari	tiga	hadits	dan	juga	dari	As-Sa'ib	bin	Yazid."	Abu	Bakar	Ibnu	Manjawaih,	dia	berkata,	"	Az-Zlhri	pernah	melihat	sepuluh	sahabat	Rasulullah	ffi,	dia	merupakan	orang	yang	paling	banyak	hafalannya	di	masanya,	paling	baik	dalam	mengisahkan	sebuah	hadits	disamping	seorang
yang	ahli	fikih	dan	mulia."l	Dari	Ja'far	bin	Rabi'atr,	dia	berkata,	"Aku	berkata	kepada	Arrak	bin	Malik,	dia	berkata,	"Tokoh	yang	paling	senior	di	bidang	fikih	di	wilayah	Madinah	dan	yang	paling	tahu	tentang	sejarah	umat	manusia	adalah	Said	bin	Al-Musayyib.	Adapun	yang	paling	berkompeten	dalam	bidang	hadits	adalah	Urwah	brn	Az-Zubair.	Dan	jika
Anda	ingin	menyemburkan	lautan	ilmu	pengetahuan,	niscaya	akan	Anda	dapatkan	Ubaid	bin	Abdillah."	Arrak	berkata,	"Adapun	menurutku,	di	antara	mereka	itu	yang	paling	banyak	ilmunya	adalah	Ibnu	Syihab,	karena	ilmunya	adalah	kumpulan	dari	ilmu	merekaitrt."z	Dari	Yunus	dari	Ibnu	Syihab,	dia	berkata,	"Said	bin	Al-Musayyib	pernah	berkata
kepadaku,	"Tidak	ada	seorang	pun	yang	meningga[	dunia	yang	meninggalkan	(karya)	seperti	kamu."3	3.	Sebab-sebab	Keunggulannya	di	Bidang	llmu	Pengetahuan	A.	Kekuatan	Hafalannya	Adz-Dzahabi	berkata,	"Dari	kehebatan	hafalan	Az-Zuhri	adalah	dia	menghafal	Al-Qur'an	dalam	80	malam.	HaI	ini	dikisahkan	darinya	oleh	keponakannya
Muhammad	bin	Abdillah."4	Dari	Abdurrahman	bin	Ishaq	dari	Az-Zuhri,	dia	berkata,	"Aku	sama	sekali	belum	pemah	mengulangi	sebuah	hadits	dan	juga	tidak	ragu	dalam	menghafalnya	kecuali	hanya	satu	saja,	kemudian	aku	menanyakannya	kepada	temanku	dan	temyata	hadits	itu	memang	seperti	yang	telah	aku	hafal."s	I	Tahdzib	Al-Kamal26/432.	2
Shafwat	Ash-ShafTDat2/7%-137.	'	TarikhAl-lslamS/234..	a	Tailzkirah	Al-Hufiizhl/770.	5	tbid.t/ttt.	140	60	Biografillhma	Salaf	Dari	Al-Laits,	dia	berkata,	"Ibnu	Syihab	pemah	berkata,	"Aku	belum	pemah	menghafal	sesuatu	pun	dalam	suatu	perkara,lalu	lupa	begitu	saia-"\	b.	Dia	Menulis	Semua	Apa	yang	Didengarnya	Dari	Abdurrahman	bin	Abi	Az-Zrnad
dari	ayahnya,	dia	berkata,	"Aku	saat	itu	sedang	melakukan	Thawaf	bersama	dengan	Ibnu	Syihab.	Ibnu	Syihab	membawa	selembar	kertas	dan	papan	tulis,	dia	berkata,	"Dan	kami	tertawa	bersama	karenanya."	Dalam	sebuah	riwayat	disebutkan,	"Kami	saat	itu	sedang	belajar	dan	menulis	tentang	halal	dan	haram	dan	Ibnu	syihab	menuliskan	semua	yanS
didengamya.	Ketika	ada	seseorang	yang	merujuk	pada	tulisannya,	aku	baru	tahu	bahwa	dia	adalah	orang	yang	paling	tinggi	ilmu	pengetahuannya."2	Dari	Muhammad	bin	Ikrimah	bin	Abdirrahman	bin	Al-Harits	bin	Hisyam,	dia	berkata,	"Ibnu	Syihab	agak	berbeda	dengan	Al-A'raj.	Az-Zthri	pemah	belajar	pada	Al-A'raj.	Ketika	Al-A'raj	sedang	menulis
mushaf,	AzZuhri	bertanya	kepadanya	tentang	hadits,	lalu	Az-Ztrhi	mengambil	selembar	kertas	dan	menulisnya.	Setelah	itu	Az-Ztthri	menghafahrya.	Ketika	dia	telah	hafal,	kertas	itu	lalu	dirobeknya."3	Dari	Shaleh	bin	Kaisan,	dia	berkata,	"Saat	itu,	aku	dan	Az'Zrthrj	masih	bersama-sama	menuntut	ilmu."	Perawi	berkata,	"Kemudian	dia	berkata,	"Mari
kita	menulis	SunAn."	Perawi	berkata,	"Kemudian	kami	menulis	apa	yang	pernah	dibawakan	Rasulullah	ffi*,"	lalu	dia	berkata,	"Mari	kita	menulis	tentang	apa	yang	pemah	dibawakan	oleh	para	sahabat	Rasulullah	ffi."	Perawi	,,Dia	menulis	dan	aku	tidak	menulisnya,	dan	akhirnya	dia	berhasil	berkata,	sedang	aku	kalah	karena	lupa."a	c.	Selalu	Mengulang
dan	Mempelaiarinya	Dari	Al-Auza'i	dari	Az-Zuhri,	dia	berkata,	"Ilmu	pengetahuan	sima	karena	penyakit	lupa	dan	tidak	mempelajarinya."s	Dari	Ya'kub	bin	Abdirrahmary	dia	berkata,	"Sesungguhnya	Az-Ztthri	pernah	menuntut	ilmu	kepada	Urwah	dan	yang	lain,	kemudian	dia	membangunkan	seorang	budak	PeremPualrny	a	yang	masih	tertidur,	lalu	dia
1	,	.	.	5	Tahdzib	Al-Ktnal26/433.	tbid.26/433.	tbid.26/4y.	Tahdzib	Al-Kamal26l434.	tbid.	Al-lmam	Az-Zuhri	l4l	berkata	kepadanya	"Si	Fulan	sedang	begrni,	begini."	Si	budak	itu	berkata,	"	Apa	ini?"	dia	kemudian	berkata,	"Aku	telah	tahu	bahwa	kamu	tidak	dapat	memanfaatkannya,	akan	tetapi	aku	sudah	mendengar	dan	aku	ingin	mengingabrya
(mempelajarinya)."1	d.	Sering	Berleman	dan	Mendekat	kepada	Orang	yang	Borilmu	Serta	Memberikan	Sedikit	Banyak	Pengabdian	kepada	Mereka	Dari	Malik	dari	Az-Zts.hri,	dia	berkata,	"Aku	pernah	mengikuti/	menemani	Said	bin	Al-Musyyib	dalam	mencari	sebuah	hadits	selama	tiga	hui."2	Dari	Mu'ammar,	dia	berkata,	"Aku	pernah	mendengar	Az-
Zlhiberkata,	"Kedua	lututku	pernah	menyentuh	lutut	Said	bin	Al-Musayyib	(memijat/	mengabdi)	selama	delapan	tahun."	Dari	Malik	bin	Anas	dari	Az-Zrthri,	dia	berkata,	"Aku	pemah	mengabdi	kepada	Ubaidillah	bin	Abdillah	bin	Utbah,	hingga	suatu	ketika	aku	ingin	menemaninya	keluar	dan	aku	menunggunya	di	balik	pintunya.	Dia	berseru,	"Siapa	yang
mengetuk	pintu?"	Seorang	budak	perempuannya	berkata,	"Pembanfu	Anda!"	sang	pembanfu	mengira	bahwa	aku	adalah	pembanfuny+	walaupun	aku	hanya	mengabdi	kepadanya	hingga	mengambilkan	air	wudhu	unfuknya."3	e.	Memuliakan	Orang	yang	Berilmu	Dari	Muammar	dari	Az-Zrthr|	dia	berkata,	"Jika	aku	ingin	ke	rumah	Urwah,	maka	aku
langsung	duduk	di	depan	pintu	rumahnya	lalu	pergi	dan	tidak	sampai	berani	masuk	ke	rumah.	Kalaulah	aku	ingin	masuk,	tentu	aku	bisa	memasukinya	karena	tidak	ada	penjaga	dan	kuncinya,	narnun	aku	ingin	menghormatittya."a	Dari	Sufyan,	dia	berkata,	"Aku	pernah	mendengar	Az-Zuhri	mengatakan,	"Si	Fulan	telah	memberitahukan	kepadaku,	dia
ini	seorang	yang	peduli	dengan	ilmu	pengetahuan,"	dia	tidak	mengatakan,	"Dia	seorang	yang	berilmu	pengetahuan.	"s	I	TarikhAl-lslam.	2	HilryhAl-Auliya'	3/362.	,	ha..	I	tbid.3/%z.	3	IbA.3/262.	142	6lBiografttJlanasalaf	l.	Berusaha	untuk	Melakukan	Hal-halyang	Dapat	Membantu	Hafalan	dan	Menghindari	KeluPaan	Dari	Ismail	Al-Makki,	dia	berkata,
"Aku	pernah	mendengar	Az-Zuhri	berkata,	"Barangsiapa	yang	senang	menghafal	hadits,	maka	hendaklah	dia	sering	makan	Zabib	(anggar	kering)."	Al-Hakim	berkata,	"Karena	Zabib	itu	Panas/	manis,	lembut	dan	kering,	disamping	Zabib	j	u	ga	dapat	menghilangkan	lendir.	"l	Dari	Al-Laits	dari	Ibnu	syihab,	dia	berkata	bahwa	dia	sering	begadang	malam
dengan	minuman	madu	sebagai	hidangannya,	sebagaimana	ahli	minum	(minum	untuk	mengobrol)	dengan	minuman	mereka.	Dia	berkata,	"Tuangkanlah	untuk	kami	dan	berbicaralah."	Dia	orang	yang	banyak	meminum	madu	dan	menghindari	buah	apel."z	Dari	Ibnu	Wahb	dari	Al-Laits,"Dia	berkata	bahwa	Ibnu	Syihab	pemah	,,Aku	belum	pemah
menghafal	sesuatu	pun	lalu	lupa	begitu	saja."	berkata,	Dia	tidak	senang	makan	buah	apel	dan	sering	meminum	madu.	Dia	mengatakan	bahwa	meminum	madu	akan	membantu	daya	ingatan."3	4.	Kemurahan	Hati	dan	Kemuliaannya	Dari	Al-Laits,	dia	berkata,	"Ibnu	Syihab	sering	mengakhiri	haditsnya	dengan	membaca	doa,	,:t\tr	6Ljr	,4	+	.it\tiEfur	4	o;
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